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  2018 ةبرسم سن للحسابات الجهوية أنشطة المجالسبيان عن 

المجالس الجهوية للحسابات خالل  أعمالتميزت ، 2004سيرا على نهجها الذي انطلق منذ تنصيبها في يونيو من سنة 

مجاالت اختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية، باإلضافة إلى  مختلف شملتو ،بتنوعها 2018سنة 

 أنشطة أخرى. 

I. األنشطة المرتبطة باالختصاصات القضائية 

 أنشطة النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحساباتأوال. 
لمجالس عن طريق إيداع ملتمسات يمارس مهام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وكالء الملك لدى هذه ا

في المادتين النظر فيها، وذلك عمال بالمقتضيات المنصوص عليها  ومستنتجات في حدود المسائل القضائية المسند إليها

وفقا للفقرة األخيرة من  ،وكالء الملك قومالمتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما ي 62.99من القانون رقم  122و 121

الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات بواسطة تقارير على سير  باطالع سلفا، إليها ارمشال 122المادة 

 .أعمال النيابة العامة لديها

مادتي التدقيق والبت لى تدخل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في الجوانب ذات الصبغة القضائية )ويتج

 (. بالميزانية والشؤون المالية في الحسابات والتأديب المتعلق

 :2018سنة م ونورد فيما يلي موجزا لألنشطة التي ميزت تدخل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابـات، برس

 مادة التدقيق والبت في الحسابات .1

دقيق والبت في أسندت مدونة المحاكم المالية لوكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات دورا مهما في مسطرة الت

بدءا بمرحلة توصل المجلس الجهوي بهذه الحسابات وإلى حين البت فيها وصدور  ،الحسابات في جميع مراحلها

 األحكام النهائية المتعلقة بها.

( ملتمسات من 08، ثمان )2018وتبعا لذلك، فقد اتخذ وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، في غضون سنة 

ة المحاكم المالية في حق مجموعة من المحاسبين الذين من مدون 29رامة المنصوص عليها في المادة أجل تطبيق الغ

تأخروا في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة لها في اآلجال المقررة إلى المجالس الجهوية المعنية بناء على وضعية 

 حذة. اإلدالء بحسابات األجهزة الخاضعة الختصاص كل مجلس جهوي على

 رير المنجزة في ميدان التدقيق والبت في الحساباتمستنتجات النيابة العامة حول التقا 1.1

هذه خالل  م،حول كافة التقارير الواردة عليه ممستنتجاته وضعبلدى المجالس الجهوية للحسابات  وكالء الملكقام 

لمجالس، والتي تلك ا ختصاصالخاضعة الوهيئاتها  الترابيةفي ميدان التدقيق والبت في حسابات الجماعات  ،سنةال

 تقريرا. 1.031مجموعها بلغ 

حسب بويبين الجدول التالي بتفصيل عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها 

 المجالس الجهوية المعنية:

 عدد الحسابات السنوية المجالس الجهوية للحسابات
التقارير الواردة على 

 النيابة العامة
العامةمستنتجات النيابة   

سطات -جهة الدار البيضاء  164 164 164 

القنيطرة -سال-جهة الرباط   143 58 58 

مكناس -جهة فاس  333 66 66 

اخنيفرة -جهة بني مالل   72 27 27 

 110 110 252 جهة الشرق

تافاللت -جهة درعة   245 245 245 

آسفي -جهة مراكـش  28 16 16 

ماسة -ة سوسهج  122 45 45 

واد نون -كلميمجهة   141 48 48 

الساقية الحمراء -جهة العيون  69 24 24 

واد الذهب-جهة الداخلة  28 28 28 

الحسيمة -تطوان -جهة طنجة  200 200 200 

 1.031 1.031 1.797 المجموع
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 اإلحاالت المتعلقة بحاالت التسيير بحكم الواقع.2.1

ملفات تتعلق بعمليات تتطلب  (06) ست، ب2018للحسابات، خالل سنة دى المجالس الجهوية توصلت النيابة العامة ل

إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع، واتخذت بشأنها مقررات بإحالة األجهزة المعنية بها قصد التصريح تمهيديا باعتبار 

ة، وذلك في أفق دونة المحاكم الماليمن م 132بعض المسؤولين عنها محاسبين بحكم الواقع وفقا لمقتضيات المادة 

 استكمال باقي اإلجراءات المسطرية األخرى المنصوص عليها في المدونة.

 مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .2

تلعب النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات دورا رئيسيا في مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 

أصليا في هذه المسطرة، بحيث أن وكيل الملك لديها هو المؤهل قانونا لرفع هذا الصنف من لية باعتبارها طرفا الما

القضايا على أنظار المجلس الجهوي من خالل اتخاذه قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها من جهة، وبالنظر إلى دوره 

لميدان من جهة ثانية، وكذا حضوره ذه المجالس في هذا افي تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام ه

اإللزامي في جلسات الحكم، إلى جانب تمتيعه بحق الطعن باالستئناف ومراجعة األحكام الصادرة في هذا المجال عن 

 المجلس الجهوي المعني.

قضية ( 43ث وأربعين )، برفع ثال2018وتبعا لذلك، قام وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، خالل سنة 

( قضية أخرى 29إلى تلك المجالس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، مع وجود تسع وعشرين )

( قرارا 82معروضة عليهم قيد الدراسة، كما أصدروا، بناء على الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، اثنان وثمانين )

صد التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم، فيما تم حفظ عشرين لمجالس المختصة قبمتابعة أشخاص وإحالتهم على ا

( قضية، بعدما تبين لممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية، من خالل دراسة التقارير المعروضة 20)

 عليهم، عدم توفر األدلة واإلثباتات الكافية لرفع قضايا في هذه الميدان.

لدى المجالس الجهوية للحسابات، خالل نفس السنة، مستنتجاتها بشأن مائة وإحدى عشر العامة  النيابة كما وضعت

( تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم قضايا رائجة أمام 111)

 ن المالية.هذه المجالس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤو

 يا ذات الصبغة الجنائيةالقضا .3

المتعلق بمدونة المحاكــم الماليـة، كما تم تتميمه وتعديله،  62-99من القانون رقم  162، وطبقا للمادة 2018خالل سنة 

أحال وكالء الملك لدى بعض المجالس الجهوية للحسابات على الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات ثمان 

 فعاال قد تستوجب عقوبة جنائية من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.( قضايا تتضمن أ8)

 ثانيا. أنشطة هيئات المجالس الجهوية للحسابات

 التدقيق والبت في الحسابات .1

 في وفق منهجية رقابية مندمجة، بالتدقيق والتحقيقفي حدود دائرة اختصاصاتها، للحسابات،  الجهوية المجالس تقوم

العمومية المحلية من أجل البت فيها، مع ما يتمخض عن ذلك من  باألجهزة المتعلقة البيانات المحاسبية أو الحسابات

إمكانية إثارة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، وذلك بالتصريح، عند االقتضاء، بوجود عجز في 

ومن يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم والمراقبين صرف احترام اآلمرين بال من مدى هذه الحسابات. كما يتم التأكد

  للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات.

يلزم المحاسبون العموميون المعنيون بتقديم الحسابات والبيانات المحاسبية الخاصة باألجهزة في هذا اإلطار، و

المتعلق بمدونة  62.99من القانون رقم  126لمختصة تطبيقا لمقتضيات المادة ية االعمومية المحلية إلى المجالس الجهو

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  150المحاكم المالية والمادة 

 نية.يوليوز من السنة الموالية للسنة المع 31للجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك كل سنة قبل 

المادة األولى واألساسية التي بناء عليها تتم ممارسة  تشكلالحسابات المعدة من طرف المحاسبين العموميين  لما كانتو

المجالس الجهوية الختصاصاتها في مجال التدقيق والبت في حسابات األجهزة المذكورة، فإن عملية اإلدالء بهذه 

 الحسابات تكتسي أهمية بالغة.

 ابات اإلدالء بالحس 1.1

حسب السنوات المالية  ،حسابا تتوزع 1.890 ، توصلت المجالس الجهوية للحسابات بما مجموعه2018خالل سنة 

 على الشكل التالي: ،المرتبطة بها وحسب فئات األجهزة المعنية
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 نوع األجهزة

عدد األجهزة 

الخاضعة برسم 

2017سنة   

السنوات والمتعلقة بتدبير  2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

2017إلى سنة  2014من سنة   

وما  2014

 قبلها
 المجموع 2017 2016 2015

 11 11 - - - 12 الجهات

 15 8 4 1 2 13 العماالت

 65 46 11 5 3 62 األقاليم

 1.654 1.014 342 186 112 1.503 الجماعات الترابية

 119 69 26 12 12 95 مؤسسات التعاون

ة موميالع المقاوالت أوالمؤسسات

 التي تتوفر على محاسب عمومي
10 2 1 2 12 26 

 1.890 1.169 385 205 131 1.695 المجموع

قد بلغت  2017والمتعلقة بتسيير سنة  2018ويتضح من خالل هذه المعطيات أن الحسابات المدلى بها سنة 

مجالس زة الخاضعة لرقابة المقارنة مع عدد األجه %70حسابا، وهو ما يمثل نسبة إدالء للحسابات  تقارب  1.169

 في ميدان التدقيق والبت في الحسابات. الجهوية للحسابات

، بلغ 2017دجنبر  31وإلى غاية  2004منذ تنصيب المجالس الجهوية للحسابات في يونيو وتجدر اإلشارة إلى أنه، 

 حسابا موزعين على الشكل التالي: 17.021عدد الحسابات المتوصل بها ما مجموعه 

 جهزةاأل نوع

مجموع الحسابات 

إلى غاية المقدمة 

 2016دجنبر  31

مجموع الحسابات 

إلى غاية  المقدمة

 2017دجنبر  31

نسبة النمو السنوية لتقديم 

 الحسابات

 %6,67 176 165 الجهات

 %5,55 152 144 العماالت 

 %8,40 593 547 األقاليم

 %7,12 15.257 14.243 يةترابالجماعات ال

 %10,71 713 644 تعاونمؤسسات ال

العمومية التي  والمؤسساتأالمقاوالت 

 تتوفر على محاسب عمومي
109 130 19,27% 

 %7,37 17.021 15.852 المجموع

وتراوحت  ،%7,37قد ناهزت،في المعدل، 2017و 2016ما بين سنة حسابات ال طور تقديمفإن النسبة العامة لت ،وهكذا

المقاوالت والمؤسسات العمومية التي تتوفر  أعلى نسبة تهمك %19,27االت و ة تهم العمكأدنى نسب %5,55بين  هذه النسبة

 محاسب عمومي. على

 تدقيق الحسابات 2.1

 تدقيق 2017سنة  ، بينما تم خاللحسابا1.956 ، من تدقيق2018سنة   مجالس الجهوية للحسابات، خاللتمكنت ال

 حسابا. 2.351

، إلى مختلف المتدخلين )آمرين بالصرف ومحاسبين 2018ة، خالل سنة المالحظات الموجهمذكرات وبلغ مجموع 

 ، وهي موزعة كما يلي:2017مذكرة خالل سنة  1.101مذكرة مقابل  800عموميين ومراقبين( 

2018ة خالل سنتوجيهها التي تم  وضعية مذكرات المالحظات  

 األجهزة
توجيهها إلىعدد مذكرات المالحظات التي تم    

العموميينالمحاسبين   المجموع المراقبين اآلمرين بالصرف 

 18 - - 18 الجهات

 39 3 - 36 األقاليم

 3 - - 3 العماالت

 735 1 114 620 الجماعات الترابية

 5   5 مؤسسات التعاون

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

 التي تتوفر على محاسب عمومي
-  - - 

 800 4 114 682 المجموع اإلجمالي
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، بينما تصل نسبة مذكرات %85,25ح أن نسبة مذكرات المالحظات الموجهة للمحاسبين العموميين تشكل ، يتضوبذلك

، في حين بلغت نسبة مذكرات المالحظات الموجهة إلى %14,25المالحظات الموجهة لآلمرين بالصرف إلى 

 فقط.  %0،5المراقبين إلى 

من مجموع حسابات  %92حسابات الجماعات الترابية بلغت نسبة مذكرات المالحظات المرتبطة بتدقيق كما أن 

 الهيئات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات. 

 البت في الحسابات 3.1

يجب التذكير، في هذا اإلطار، بأن هيئة المجلس الجهوي للحسابات المكونة من خمسة مستشارين تنعقد للبت في 

يقدم المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار خالل الجلسة، و .يقهاحسابات والبيانات المحاسبية التي تم تدقال

. وبعد االطالع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، المستشار المقررالمراجع رأيه حول اقتراحات 

ار المقرر، كما يمكن لهذه ط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشبعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضب

وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت لديها ارتكاب المحاسب العمومي ألية مخالفة  ،ل اتخاذ قرارهاالهيئة أن تؤج

المالية، فإنها تبت في  المتعلق بمدونة المحاكم 62.99من القانون رقم  37من المخالفات المنصوص عليها في المادة 

فإنها تأمر المحاسب العمومي  ،أما في حال خالف ذلك بإبراء الذمة. ية المحاسبية بحكم نهائيالحساب أو الوضع

بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات 

للحسابات كل  جل، يتخذ المجلس الجهويله. وعند انصرام هذا األ تحددهداخل أجل  للجهاز العمومي المعني، وذلك

إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور 

مي أو ارتكاب أحد الموظفين الحكم التمهيدي. وإذا تبين للهيئة ارتكاب اآلمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمو

من  56و 55و 54لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد  إمرتهملعاملين لحسابهم أو تحت أو األعوان ا

سالف الذكر، فإن المجلس الجهوي يتخذ قرارا يوجهه لوكيل الملك الذي يحيل القضية على  62.99القانون رقم 

 بالميزانية والشؤون المالية. المجلس في ميدان التأديب المتعلق

 تتوزع على النحو التالي:، حكما 1.963، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 2018 وخالل سنة

 عددها نوعية األحكام

 224 األحكام التمهيدية

 1.739 األحكام النهائية

 1.963 المجموع

موعة األحكام، إذ يمكن لحكم واحد أن يصدر بشأن مج، فليس هناك بالضرورة تطابق بين عدد الحسابات وعدد لتنبيهول

، متى تعلق األمر بنفس المحاسب العمومي. كما يمكن لتدقيق حساب واحد عينمن السنوات المالية الخاصة بجهاز م

 بين أكثر من محاسب عمومي.  أمجز متى تعلق األمر بتسيير ،أن يتمخض عنه أكثر من حكم

 حسابات التي تم البت فيهاالمصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص ال وقد وصل المبلغ اإلجمالي للعجز

 درهم. 4.337.988,75ما قدره  نهائيا بوجود عجز

 حكما تمهيديا،  181حكما نهائيا و 2.089 حكما موزعة ما بين 2.270 إصدار خاللها تم التي  2017ومقارنة مع سنة 

حكما نهائيا،  1.739حكما من بينها  1.963إصدار  2018خالل سنة  للحساباتسجلت أنشطة المجالس الجهوية فقد 

ف لدى كتابة الضبط بالمجالس الجهوية للحسابات موزعة كما يلي: كتابة الضبط لدى عريضة استئنا 30كما تم إيداع 

اف( والمجلس عريضة استئناف( والمجلس الجهوي لبني مالل )عريضتان لالستئن 22المجلس الجهوي لجهة الشرق )

 س الجهوي لفاس )عريضة واحدة لالستئناف(. عرائض لالستئناف( والمجل 5الجهوي للرباط )

 التسيير بحكم الواقع  4.1

 يتولى، للحسابات الجهوي المجلس على أن المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99القانون رقم  من 131المادة  تنص

 وحسب هاته .القانون هذا من 41 المادة مدلول حسب الواقع بحكم سييربوجود ت التصريح اختصاصه، دائرة في حدود

 عمليات المختصة، السلطة من لدن لذلك يؤهل أن غير من يباشر، شخص كل الواقع بحكم محاسبا يعتبر فإنه المادة،

 المجلس، لرقابة الخاضعة األجهزة العمومية أحد ملك في قيم أو أموال واستعمال وحيازة النفقات ودفع الموارد قبض

 ولكن المذكورة، األجهزة ملك في قيم ليست أو بأموال تتعلق بعمليات عمومي محاسب صفة له تكون أن دون يقوم أو

 .العمل بها واألنظمة الجاري للقوانين وفقا بإنجازها، وحدهم يكلفون العموميين المحاسبين

 الواقع، بحكم التسيير عن مسؤوال مشاركا يعتبر أن خاص، بوجه يمكن ذلك، إلى وتضيف نفس المادة أنه، باإلضافة

 المبالغة على إما تشجيعه أو بموافقته يكون والذي عمومية، اتيطلب على حاصل هو من كل عون، وكذا أو فموظ كل
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 أوامر تحرير إلى، علم عن ،عمد قد الوثائق، بهذه الواردة البيانات تحريف على أو الفواتير األثمان أو بيانات في

 .صورية أصول أو أو تبريرات حواالت أو باألداء

الموضوع من طرف  في( 06ستة قضايا ) رفع ،2018 ةخالل سن ،ختصاصات، تمالنوع من االوبخصوص هذا 

 .( شخصا12، همت متابعة إثنى عشر )للحسابات ثالثة مجالس جهويةالنيابة العامة لدى 

 ،( أشخاص05تين تهمان خمسة )التصريح النهائي بوجود حالة تسيير بحكم الواقع في قضية، فترتم، خالل نفس الوقد 

. وتتوزع هذه (07تهم سبعة أشخاص ) قضاياأربعة خرى األ الجهوية مجالسالفيما بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام 

 القضايا، حسب األشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التالي:

 2018سنة  إلى حدود نهايةوالمنتهية أتسيير بحكم الواقع الجارية حاالت ال

الجهة التي 

 ت القضيةأحال

السنة التي تمت 

 فيها اإلحالة

عدد األشخاص 

 المعنيين
 مراحل المسطرة

 تم التصريح النهائي 4 2007 النيابة العامة

 في طور التحقيق 2 2010 النيابة العامة

 حكم تمهيدي 1 2010 النيابة العامة

 في طور التحقيق 2 2014 النيابة العامة

 الة تسيير بحكم الواقعح بوجود حتم التصري 1 2010 النيابة العامة

 تم إصدار الحكم بعدم وجود حالة تسيير بحكم الواقع 2 2010 النيابة العامة

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .2

 قضائية مهمة للحسابات ةالجهوي لساالمج مارست الذكر، سالف 62.99القانون رقم  من 136 المادة مقتضيات حسب

المادة  من الرابعة الفقرة في بيانهم الوارد لألشخاص بالنسبة المالية والشؤون بالميزانية المتعلق ديبتأال ميدان في

 .نفس القانون من 56و 55و 54 المواد في عليها المنصوص المخالفات إحدى يرتكبون والذين القانون، هذا من 118

لى المجلس الجهوي للحسابات من قبل وكيل الملك لدى هذا ترفع قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إو

خير، من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، كما يؤهل كل من وزير الداخلية والوزير األ

 القضايا إلى المجلس الجهوي للحسابات بواسطة وكيل الملك لديه. وفي حال ما قرر هذا األخير رفعلالمكلف بالمالية 

مستشار مقرر مكلف  المتابعة في إحدى القضايا المعروضة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن الرئيس يقوم بتعيين

 ،واالطالع على جميع الوثائق ،و الخاصةبالتحقيق ليقوم بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع األجهزة العمومية أ

د االنتهاء من وليتهم قائمة واالستماع إلى جميع الشهود. وعناالستماع إلى جميع األشخاص الذين يظهر أن مسؤكذا و

التحقيق، يتم توجيه ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في 

 وع. الموض

على الملف الذي  لحساباتالجهوي ل يبلغ المتابع بأنه يجوز له االطالع لدى كتابة الضبط بالمجلس ،وعلى إثر ذلك

، الجهوي للحسابات يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه. كما يجوز له وفق نقس الكيفية تقديم مذكرة كتابية للمجلس

عد فحص الملف أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات يتم تبليغها لوكيل الملك. وإذا تبين للرئيس ب

 على األقل.ا ويتم استدعاء المعني باألمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوم ،الجهوي للحسابات المجلس

ل أو موظف أو وتهدف المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى معاقبة كل مسؤو

 55و 54نصوص عليها في المواد مستخدم من األشخاص المشار إليهم آنفا، في حال ارتكابهم إلحدى المخالفات الم

 القانون. من نفس 137كما تحيل عليها المادة  62.99من القانون رقم  56و

أحكام من طرف المجلس الجهوي وتفضي المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى إصدار 

، وعند االقتضاء، بإرجاع األموال المطابقة للخسارة سواء بعدم مؤاخذة األشخاص المتابعين، أو الحكم عليهم بغرامات

سالف الذكر كما تحيل عليها المادة  62.99من القانون رقم  66وذلك طبقا للمادة التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة، 

جلس لقانون. كما أن المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من طرف الممن نفس ا 139

تستوجب عقوبة جنائية، وذلك  الجهوي للحسابات ال تحول دون إعمال مسطرة المتابعة الجنائية بالنسبة لألفعال التي قد

 ة المحاكم المالية.بمثابة مدون 62.99من القانون رقم  111وفق ما تنص عليه المادة 

 لمجالس الجهوية للحسابات. نظار اعلى أ ملفا 37قضية تتعلق ب 25بإحالة  2018 ة، تميزت سنوفي هذا اإلطار

 ، على النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات2018كما تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الداخلية أحالت ،خالل سنة 

ية العامة لإلدارة الترابية حول التدقيق المالي و المحاسباتي للمجلس اإلقليمي تقرير المفتش لجهة الدارالبيضاء سطات
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يدان التأديب ( بقرارات اإلحالة على المجلس في م06وجماعة العطاطرة . و قد تم تبيلغ المتابعين الستة ) لسيدي بنور

 لتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتابعين.  المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و كذا تعيين مستشارين مكلفين بمباشرة ا

تمام مسطرة التحقيق )إعداد التقارير ووضع المستنتجات ن إ، م2018 ةوقد تمكنت المجالس الجهوية، خالل سن

كما توجد ملفات أخرى في مرحلة االطالع واإلدالء بالمذكرات  ،والمذكرات الجوابية( في مجموعة من الملفات

 الجوابية.

 :2018نة الوضعية عند نهاية سوكذا  2018دول التالي وضعية القضايا والملفات الرائجة عند بداية سنة ويوضح الج

 مراحل المسطرة
 العدد

 المبلغ بالدرهم
 (2)الملفات  (1)القضايا 

 416 119  2018القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 

- 

 37 25  2018ل سنة الموجهة للنيابة العامة خال اإلحاالت

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجالس الجهوية للحسابات من 

  2018ة خالل سن امةطرف النيابة الع
35 78 

 1 1 مقررات الحفظ 

 52 - عدد الملفات الجاهزة للحكم

 عن المجالس الجهوية للحسابات األحكام الصادرة

 المبلغ اإلجمالي للغرامات -

 المبلغ اإلجمالي المحكوم بإرجاعه كمقابل للخسارة المتسبب فيها  -
- 53 

 

1.241.700,00 

107.980,67 

  363 116 2018ئجة عند نهاية سنة ت الراالملفاالقضايا و

 المجلس الجهوي للحسابات.( القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة 1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

عند نهاية سنة  363إلى .2017ة  ملفا نهاية سن 410 من انتقل عدد الملفات الرائجة أمام المجالس الجهوية ،وهكذا

إلى ما   2017و 2016درهم برسم سنتي  2.522.588,00ا من انتقل مجموع الغرامات المحكوم بهكما  2018

درهم فيما انتقل المبلغ اإلجمالي المحكوم بإرجاعه برسم الخسارة المتسبب فيها للجهاز  1.241.700,00مجموعه 

 .2018ل سنة درهم خال 107.980,00إلى  2017و 2016درهم برسم سنتي  3.334.930,07العمومي من 

 ثانيا. األنشطة المرتبطة باالختصاصات غير القضائية

 مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية .1

مهمة  بمثابة مدونة المحاكم المالية 62.99 من القانون رقم 147للحسابات بموجب المادة  ةلس الجهوياتولى المجت

والشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية المحلية أو مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها والمقاوالت 

 من نفس القانون. 148المعهود إليها بتسييرها، وكذا باقي األجهزة المنصوص عليها في المادة 

ن حيث الكيف، واإلدالء، عند االقتضاء، باقتراحات وتقييمها م هذه األجهزةتسيير وتهدف هذه المراقبة إلى مراقبة 

 ئل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.حول الوسا

كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق األهداف المتوخاة 

مطبقة داخل ء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا األنظمة واإلجراءات المن الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتنا

ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير  الجهاز بما يضمن التسيير األمثل لموارده وحماية

 ال المنجزة.كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة واألشغ

 مراقبة جميع إلى األولى تهدف قضائيتين، غير مهمتين العمومية موالألا استخدام مراقبة وكذا التسيير، مراقبة تعتبرو

 عليها، مقارنة المحصل والنتائج المحددة األهداف تحقيق ومدى المشاريع تقييم تشمل أن يمكن بحيث التسيير، أوجه

 األجهزة وكل الجمعيات اقاهتتل التي العمومية األموال استخدام الثانية مراقبة تشمل بينما. توظيفها تم التي الوسائل مع

 أو هيئة أو محلية جماعة طرف من شكلها كان كيفما مساعدة من الرأسمال أو في مساهمة من تستفيد التي األخرى

 العمومية األموال استخدام أن من التأكد إلى المراقبة هذه وتهدف .المجلس الجهوي لرقابة خاضع آخر جهاز أي من

 المساعدة. أو من المساهمة المتوخاة فاألهدا يطابق تلقيها تم التي
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 بآراء دعمها يتم خاصة، تقارير في هذين النوعين من المراقبة إطار في تسجيلها تم التي المالحظات إدراج ويتم

 .المعنية السلطات وكذا األجهزة وتعاليق مسؤولي

لتنفيذ في سنة محاكم المالية حيز ا، منذ دخول مدونة الواستخدام األموال العمومية يعتبر اختصاص مراقبة التسييرو

والسعي إلى  متداد المجال الجغرافي لتدخل كل مجلسال، من أهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات بالنظر 2004

هذا اإلطار، نظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات وما تتيحه من إمكانية الوقوف الرفع من عدد المهمات الرقابية في 

 .ختالالت الممكنةعلى جميع أوجه اال

 التسيير مراقبة 1.1

 مهمة رقابية 224 ما مجموعه ،2018 ةخالل سن للحسابات، برمجت المجالس الجهويةبالنسبة لمراقبة التسيير، 

 .ها بالكاملأنجزت نوعية

 : المعنية بالمراقبة األجهزة كل صنف منالمنجزة حسب  ماتالجدول التالي توزيع المهويبين 

2018ة المنجزة سن اتالمهمعدد  األجهزة  

الترابيةالجماعات   201 

 01 المقاطعات

 02 مجموعات الجماعات

 02 المؤسسات العمومية المحلية

 14 التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية

المهمات الموضوعاتية التي تهم أكثر من جماعتين 

 ترابيتين
02 

 222 المجموع

 158للحسابات، طبقا لمقتضيات المادة  المبرمجة، قامت بعض المجالس الجهويةوموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية 

، بتدقيق بعض المحاور المشتركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر 62.99من القانون رقم 

ية بشكل عام. وفي هذا اإلطار، أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحل

ركيز على المحاور المرتبطة بتدبير  بعض المؤسسات السجنية ومراكز تسجيل السيارات وتدبير العرض الطبي تم الت

واالستشفائي ببعض المراكز اإلستشفائية الجهوية واإلقليمية على مستوى المستعجالت ووحدات اإلنعاش الطبي وطب 

ة وتدبير كلية الطب بوجدة وكذا المهمات المرتبطة الصيدليات الطبية بالمستشفيات المعنيالنساء واألطفال وتدبير 

بمراقبة تسيير بعض الوحدات الجامعية مع التركيز على تقييم تدبير مرافق الكليات المعنية والعرض الجامعي وتدبير 

المهمة الرقابية التي قام به المجلس والمساهمة فيي  2012-2009الوسائل المتاحة في إطار البرنامج اإلستعجالي 

 األعلى للحسابات حول مراجعة جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

همت الجوانب المرتبطة بتسسير  رقابية موضوعاتية مهمات للحسابات المجالس الجهوية أنجزت، ذلكوفضال عن 

بي للمجالس الجهوية للحسابات ريع المتعثرة على مستوى النفوذ التراأسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة والمشا

المفوض وتدبير الموارد المالية للجماعات الترابية وتدبير المرافق والتجهيزات الجماعية تدبير البومهمات مرتبطة 

 العمومية وتدبير المساحات الخضراء وتدبير مجال التعمير.

 مراقبة استخدام األموال العمومية 2.1

 .2018رقابيتين برسم سنة  ( مهمتين02تمت برمجة )هذا اإلطار،  يف

 مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية .2

 هذه المراقبة وتهدف .الترابية الجماعات ميزانية بتنفيذ المتعلقة اإلجراءات بمراقبة للحسابات الجهوي المجلس يختص

 التي التوافق وعدم االختالل حاالت بشأن الوصاية سلطات إلى ءآرا تقديمالتحقيق في موضوع اإلحالة من أجل  إلى

 المساعدة إطار في المراقبة هذه تندرج كما .الجماعات بهذه المتعلقين اإلداري الحساب أو تعرفها الميزانية أن يمكن

 فيوذلك  قانونا، بها ةالمنوط بالمهام القيام أجل من المراقبة اإلدارية سلطاتل للحسابات المجالس الجهوية تقدمها التي

 تصدر بحيث وتقنيا، استشاريا طابعا المساعدة هذه وتكتسي .المحلي المستوى على المالي والمحاسبي التدبير مجال

 .الترابية الجماعات ميزانيات تنفيذ شروط بشأن آراء الجهوية للحسابات المجالس

لقة بالجهات والعماالت المتع 113.14و 112.14و 111.14وقد أبانت الممارسة السابقة لدخول القوانين التنظيمية رقم 

األنشطة المرتبطة باختصاص مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية تستأثر بحيز مهم من واألقاليم والجماعات، على أن 
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. ويتعلق األمر،على الخصوص، بالحسابات اإلدارية غير المصادق 2011منذ سنة  للحسابات المجالس الجهوية عمل

 التداولية للجماعات الترابية.من قبل المجالس  عليها

والتي ال تنص على ضرورة تصويت المجالس التداولية على الحساب  ،غير أن دخول القوانين التنظيمية السالفة الذكر

االت اإلداري كما كان عليه الحال في ظل القوانين السابقة، إضافة إلى نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات والعم

بمثابة التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، جعلت  45.08الجماعات المتضمنة في القانون رقم واألقاليم و

متجاوزا  اصاصتمن مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المرتبطة بعدم التصويت على الحساب اإلداري، اخ

 وفي اعتبار النسخ الضمني.

 بالممتلكات اإلجباريالتصريح  .3

 وفحص تلقي في تتمثل ،ال تقل أهمية عن المهام السالفة الذكر أخرى مهمة للحسابات ةالجهوي سالبالمج تأنيط

، العموميين األعوانو الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية المجالس بممتلكات منتخبي اإلجبارية ريحاالتص

 52.06 رقم من القانون 3كما تم تتميمه بالمادة  62.99 رة من القانون رقممكر 156وفقا للمادة  هذه المجالس،قوم إذ ت

، بتلقي التصريحات االجبارية بالممتلكات 2007نونبر  30بتاريخ  1.07.199الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

مراقبة . وتتم عملية فحص وويلكل مجلس جهبناء على قائمة الملزمين بالتصريح وعلى االختصاص الترابي 

 المشار إليها. 156وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة  ةلس الجهويالمودعة لدى المجالتصريحات ا

ويلزم منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية، وكذا فئات الموظفين واألعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم 

ا يلزم المنتخبون المذكورون باإلدالء و لمباشرة مهامهم. كمإلعالن عن انتخابهم أداخل أجل ثالثة أشهر الموالية ل

بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم االنتخابية، إضافة 

ضعون عوان العموميون الخاإلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في شهر فبراير. أما الموظفون واأل

لزمون باإلدالء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، كما أنهم مإنهم لهذا اإلجراء، ف

كافة األشخاص الخاضعين إلجراء التصريح  أيضا يلزمويلزمون بتجديد التصريح في شهر فبراير كل ثالث سنوات. 

 انتهاء مهامهم ألي سبب غير الوفاة. تقديم تصريحهم في حالين وأعوان عموميين، ببالممتلكات، من منتخبين وموظف

 التي التصاريحمقارنة  وكذا وتصنيفها، ومعالجتها ريحاالتص بتلقي ة للحساباتالجهوي لساالمج قومت اإلطار، هذا فيو

 ،لمجالسهذه ا عملت. كما المختصة السلطاتعند  من بها التوصل تم التي الخاضعين األشخاص لوائح مع إيداعها تم

 ريحهمابإيداع تص يقوموا لم الذين األشخاص بإعذار الوقت، نفس في شرع،تو ريح،اللتص منتظم تتبع على بعد، فيما

 خالل اآلجال المحددة لذلك.

مجموعه  ، تلقت كتابات الضبط بنفس المحاكم الجهوية للحسابات ما2017وتجدر االشارة إلى أنه، خالل سنة 

 تصريحا تهم الموظفين. 8.843ريحا تهم المنتخبين، وتص 4.688ت، منها تصريحا بالممتلكا 13.531

بلغ  2018دجنبر  31 وإلى غاية 2010ومنذ دخول قوانين التصريح اإلجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 

 تصريحا خاصة 147.424موزعة ما بين  194.388لدى المجالس الجهوية للحسابات  مجموع التصاريح المودعة

 إلى ،2017دجنبر  31 بلغ هذا العدد خالل اتصريحا خاصة بفئة المنتخبين بينم 46.964بفئة الموظفين و

 .تصريحا بالنسبة للموظفين 143.105بالنسبة للمنتخبين، و تصريحا 42.822تتوزع بين  تصريحا، 185.927

 ة بالنسبة للمنتخبين والموظفين:تفاصيل التصاريح المودعة حسب الفئة والفترة المعني الجدول الموالي عطيوي

 والموظفين نيلمنتخبالمتعلقة با التصاريحجدول 

 فئة الملزم بالتصريح

عدد التصريحات منذ 

إلى غاية نهاية  2010

2018 

 عدد اإلنذارات عدد التصريحات المقدمة

 1249 4319 147.424 الموظفون

 1354 4142 46.964 المنتخبون

 2603 8461 194.388 المجموع

 

المتعلق بالتصريح  54.06وفيما يخص اإلجراءات المتخذة في حق الملزمين الذين لم يحترموا مقتضيات القانون رقم 

المجالس الجهوية للحسابات خالل سنة  بعض اإلجباري بالممتلكات )عدم التصريح أو عدم تجديد التصريح(، قامت

قوائم المصرحين وغير المصرحين، كما قامت هذه بتوجيه رسائل إخبار إلى السلطات المختصة مرفقة ب 2017

صرحين أو غير المنتخبين غير المإنذارا وجهت إلى  1354إنذارا، منها  2603 لس أيضا بتوجيه ما مجموعهاالمج

 ذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم.إن 1249لتصاريحهم، والمجددين 
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تعد سنويا تقارير مفصلة عن أنشطتها في مجال التصريح اإلجباري  للحسابات أن المجالس الجهوية تجدر اإلشارة إلىو

 52.06من القانون رقم  3بالممتلكات توجهها إلى الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 

  .المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99الذي يتمم بموجبه القانون رقم 



 





 

 الجزء الثاني

 الكتاب السادس

 خنيفرة -المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل 
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 تقديم

خنيفرة، الذي تم -للحسابات، يتولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل ةعلى غرار باقي المجالس الجهوي

 62.99، ممارسة االختصاصات المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 2016فبراير  15تنصيبه بتاريخ 

والتأديب المتعلق ل اختصاصات قضائية )التدقيق والبت في الحسابات، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي تشم

بالميزانية والشؤون المالية( وأخرى غير قضائية )مراقبة التسيير ومراقبة استخدام األموال، والتصريحات اإلجبارية 

 بالممتلكات(.

كافة اختصاصاته المشار  خنيفرة إلى ممارسة-، سعى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل2018خالل سنة 

. وقد راعى 62.99من القانون رقم  120ج سنوي معد لهذا الغرض تنفيذا لمقتضيات المادة إليها سلفا، طبقا لبرنام

 المجلس خالل إعداد وتنفيذ هذا البرنامج مجموعة من التوجهات والمعايير، أهمها:

 لقضائية وغير القضائية؛الحرص على ضمان توازن بين ممارسة مختلف اختصاصات المجلس ا -

ت ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن )تدبير المرافق العمومية المحلية، إيالء أهمية خاصة للمجاال -

 كمرفق جمع النفايات ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب(؛

تنويع طبيعة األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس )جماعات/ مجموعات الجماعات/ عقود التدبير  -

 (؛المفوض

 لمالية أو تلك التي ينطوي تدبيرها على مخاطر.التركيز على األجهزة المهمة من حيث الجوانب ا -

تميزت بتكريس ودعم المنجزات  قد 2018قد شكلتا سنتين للتأسيس واالنطالقة، فإن سنة  2017و 2016وإذا كانت 

 وارتفاع ملموس في حصيلة المجلس وتحقيق غالبية األهداف المسطرة.

 رابي للمجلس الجهوي للحساباتاص التاالختص 

يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة الجماعات الترابية وهيئاتها وكذا بعض األجهزة األخرى الواقعة داخل النفوذ 

المتعلق بتحديد  2015فبراير  20الصادر في  2.15.40خنيفرة، المحدد بموجب المرسوم رقم -الترابي لجهة بني مالل

 ة لها. وتسمياتها ومراكزها والعماالت المكون عدد الجهات

وإذا كانت هذه الجهة تتميز بموقعها االستراتيجي وبعدة مؤهالت )توفر ثروة منجمية، وجود عدة مناطق سياحية، 

التوفر على مؤهالت فالحية مهمة(، فإنها في المقابل تواجه مجموعة من اإلكراهات والتحديات الناجمة بالخصوص 

القروي والجبلي على الجهة، واتفاع معدالت الهشاشة والفقر  غلبة الطابعينولجهة ووعورة التضاريس، عن شساعة ا

خنيفرة  األعلى وطنيا، -معدل الفقر متعدد األبعاد بجهة بني مالل يعتبر )حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، 

 خنيفرة في أرقام-اللجهة بني م

 05 عدد األقاليم

 135 اعاتعدد الجم

 2كلم 28.374 المساحة

 نسمة 2.520.776 عدد السكان

 49% السكان بالوسط الحضرينسبة 

 2نسمة/كلم 88,8 الكثافة السكانية
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ثاني معدل على المستوى  يعديم أزيالل، و توى إقلعلى مس 28,8%، ويصل هذا المعدل إلى 2014سنة  13,4%إذ بلغ 

 .1الوطني(

 خنيفرة-المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل محفظة 

 ، تتوزع كما يلي: 2جهازا خاضعا لرقابته 162تشمل محفظة المجلس 

 (141الجماعات الترابية ) ▪

( وخمسة 01رابية، منها جهة واحدة )جماعة ت 141خنيفرة -كما هو مبين في الجدول الموالي، تضم جهة بني مالل

 جماعة:  135( أقاليم و05)

 النفوذ الترابي الجهات األقاليم الجماعات المجموع

 إقليم بني مالل 1 1 22 24

 إقليم خنيفرة - 1 22 23

 إقليم خريبكة - 1 31 32

 إقليم أزيالل - 1 44 45

 إقليم الفقيه بن صالح - 1 16 17

 المجموع 1 5 135 141

 (07مجموعات الجماعات ) ▪

 ( مجموعات للجماعات، موزعة حسب األقاليم كما يلي:07النفوذ الترابي للجهة سبع ) داخلتوجد 
عدد الجماعات 

 األعضاء
 اإلقليم اسم مجموعة الجماعات نشاط المؤسسة

 بني مالل تادلة والدير للبيئة والتنمية المستدامة النفايات الصلبة ومعالجتهاتدبير  11

 جيو بارك تدبير وحماية المنتزه الجيولوجي "جيو بارك" 15

 المحافظة على البيئة المساهمة في إنجاز وتدبير المطرح الجهوي 45

المحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد  22

 الطبيعية وتجهيز الجماعات المنخرطة

 خنيفرة األطلس

 التشارك بناء الطرق 22

 خريبكة ورديغة ماثلة لهات الصلبة والمتدبير النفايا 32

 أزيالل األطلسان الكبير والمتوسط فتح الطرق والبحث عن نقط الماء والكهرباء 45

 (11عقود التدبير المفوض ) ▪

( عقدا، 11خنيفرة إلى أحد عشر )-، وصل عدد عقود التدبير المفوض على مستوى جهة بني مالل2018خالل سنة 

 03عقود( والنقل الحضري ) 08سنة، وتهم مجاالت النظافة وتدبير النفايات الصلبة ) 20و 05تتراوح مددها بين 

 د: ات المتعلقة بهذه العقوعقود(. ويبرز الجدول الموالي بعض المعطي

 القيمة المالية للعقد )درهم( الطرف المفوض موضوع عقد التفويض

 23.815.800,00 جماعة بني مالل تدبير خدمات النظافة 

 040.063,244. جماعة قصبة تادلة ر النفايات الصلبة بيتد

  51.225.000,00 المجلس اإلقليمي لبني مالل خدمات النقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات 

 11.067.000,00 جماعة الفقيه بن صالح تدبير خدمات النظافة 

 9.338.640,00 جماعة سوق السبت  تدبير خدمات النظافة 

 9.000.000,00 جماعة خنيفرة نفايات تدبير ال

 30.000.600,00 جماعة خنيفرة تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافالت 

 25.465.000,00 المجلس اإلقليمي لخنيفرة تدبير مرفق النقل المشترك بين الجماعات بواسطة الحافالت 

 الجماعات األطلس وعةمجم إنجاز وتمويل واستغالل مركز للتخلص من النفايات وتثمينها
)تصل  499.043.088,00

 سنة( 20مدة العقد إلى 

 23.272.548,00 جماعة خريبكة  الكنس وجمع النفايات المنزلية وما شابهها

 25.931.359,36 مجموعة الجماعات ورديغة  خدمة الكنس، الجمع ونقل النفايات

 

                                                           
 .2014ط/ النتائج الرسمية لخريطة الفقر متعدد األبعاد لسنة وقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطي  المصدر: الم 1
دون احتساب الجمعيات المستفيدة من دعم هذه األجهزة، التي يتغير عددها حسب السنوات، والتي قد تكون موضوع مراقبة في إطار  2

 اختصاص مراقبة استخدام األموال العمومية.



 
 

9 

 (01شركات التنمية المحلية ) ▪

خنيفرة شركة واحدة للتنمية المحلية، تتولى تدبير مرفق النقل الحضري بخريبكة. -بني مالل  توجد بالنفوذ الترابي لجهة

 درهم. 300.000,00، ويبلغ رأسمالها 2014نونبر  10وقد أسست هذه الشركة بتاريخ 

 (02المؤسسات العمومية ) ▪

 تخضع لمراقبة المجلس مؤسستان عموميتان، وهما:

 لتادلةوالكهرباء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  ▪

 بني مالل يبإقليم، تدبير قطاع توزيع الماء في مدن ومراكز أخرى 1981تتولى هذه الوكالة، التي تم إنشاؤها سنة 

(. وقد بلغ رقم معامالت الوكالة، 1998)منذ سنة  بني ماللقطاع التطهير السائل بمدينة تدبير والفقيه بن صالح، و

 مليون درهم. 15,10ما ناهز الناتج الصافي ن درهم، فيمليو 165,72حوالي ، 2017برسم سنة 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ▪

منه، أحدثت، على مستوى  128المتعلق بالجهات، والسيما المادة  111.14تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

مداخيل هذه الوكالة  . وقد بلغتخنيفرة، وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع خاضعة لوصاية مجلس الجهة-جهة بني مالل

مليون درهم في إطار ميزانية التسيير  5,3ماليين درهم، منها مبلغ  10، ما مجموعه 2017دجنبر  31إلى غاية 

مليون درهم، منها مبلغ  2,3مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز. أما المصاريف اإلجمالية، فناهزت  4,7ومبلغ 

 مليون درهم. 7,7تج عن تنفيذ ميزانية الوكالة فائض قدره هيز. وقد نمليون درهم مخصص للتج 1,8

 للمجلس الجهوي للحسابات والموارد البشرية اإلداريالتنظيم  

خنيفرة فرعين، إضافة إلى كتابة للضبط وبعض الوحدات اإلدارية -يضم المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

قضاة )منهم  10لمجلس، فضال عن رئيسه ووكيل الملك به، على ، فيتوفر ااألخرى. أما على مستوى الموارد البشرية

 .( مكلفون بمهام التدقيق(04)من بينهم أربعة ) موظفين 10فرع( و(2) رئيسا 

 محتويات التقرير 

 يتضمن هذا التقرير ثالثة فصول مخصصة تباعا لما يلي:

الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي  : يقدم نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابيةالفصل األول -

 خنيفرة؛-للحسابات لجهة بني مالل

 ؛2018يستعرض حصيلة أعمال المجلس خالل سنة  الفصل الثاني: -

: يتضمن أهم المالحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المنجزة خالل سنة الفصل الثالث -

جوابا )لم  15متوصل بها، والبالغ عددها لتقريرا خاصا، مرفوقة باألجوبة ا 16والبالغ عددها  2018

بالرغم من توصلهم بملخصات  بتعقيباتهميدل رئيس جماعة واحدة ومديرا شركتين للتدبير المفوض 

  التقارير التي تهمهم(. 

http://www.maghress.com/city/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/city/%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.maghress.com/city/%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84
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-األول: الوضعية المالية للجماعات الترابية لجهة بني مالل الفصل

 خنيفرة

لبارزة وأهم األرقام المرتبطة بالوضعية المالية للجماعات الترابية لجهة ااألول من هذا التقرير السمات  يقدم الفصل

، وذلك باالعتماد على المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين 2017خنيفرة وهيئاتها برسم السنة المالية -بني مالل

 العموميين للجهة.

عن تلك  2017خنيفرة لم تختلف خالل سنة -لالوإجماال، فإن الخصائص العامة لمالية الجماعات الترابية لجهة بني م

المتعلقة بالسنوات السابقة، كما أنها تتطابق إلى حد كبير مع ما هو مسجل على المستوى الوطني. وتكمن أهم الخالصات 

 التي أفضت إليها عملية تحليل المعطيات المجمعة، فيما يلي:

 ت إجمالية؛امليار درهم كنفق 4,1مليار درهم كمداخيل إجمالية و 6,4 -

فقط مصدرها % 31من مداخيل التسيير متأتية من الموارد المحولة من طرف الدولة، و 69% -

 الموارد الذاتية؛

محدودية نسبة تغطية الموارد الذاتية لنفقات تسيير الجماعات الترابية للجهة، إذ لم تتجاوز هذه النسبة  -

 ؛47%

من  %82ن جماعات الجهة على حوالي م %12استمرار ارتفاع الباقي استخالصه، واستحواذ   -

 الباقي استخالصه؛

 من النفقات تخصص للموظفين؛ %50ارتفاع نفقات تسيير الجماعات الترابية للجهة، وأكثر من  -

من االعتمادات المفتوحة برسم نفقات  %52ترحيل جزء مهم من االعتمادات، بنسبة ناهزت  -

 التجهيز.

مليون  6.408,65خنيفرة ما قدره -الترابية لجهة بني ماللالية للجماعات المداخيل اإلجم، بلغت 2017خالل سنة 

 4.069,08. بينما وصلت نفقاتها إلى ما يقارب 2016مقارنة مع سنة  %12درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته حوالي 

بة للفائض لنسبا ا. أم%21ها ، أي بزيادة ناهزت نسبت2016مليون درهم خالل سنة  3.369,74مليون درهم، مقابل 

 2.344,87مليون درهم، مقابل  2.339,56ما يناهز 2017اإلجمالي، فقد عرف شبه استقرار، حيث بلغ خالل سنة 

 . 2016مليون درهم سنة 

مع استعراض نسب تغيرها  2017ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المالية للجماعات الترابية للجهة برسم سنة 

 :2016مقارنة بسنة 

 نسبة التغير 2017 2016 معطيات مالية ميةلتسا

ية
س

ئي
لر

 ا
ية

ان
يز

لم
ا

 

ير
سي

لت
 ا
ية

ان
يز

م
 

 المداخيل

 المداخيل المحصلة -

 الباقي استخالصه -

 

2.065,14 

532,67 

 

2.191,30 

600,92 

 

6% 

13% 

 النفقات

 االعتمادات المفتوحة -

 االعتمادات المؤداة -

 

2.371,51 

2.065,14 

 

2.541,56 

2.191,30 

 

7% 

6% 

يز
جه

لت
 ا
ية

ان
يز

م
 

 المداخيل

 المداخيل المحصلة -

 

3.207,20 

 

3.763,31 

 

17% 

 النفقات

 االعتمادات المفتوحة -

 االعتمادات المؤداة -

 

3.050,76 

1.087,39 

 

3.727,74 

1.646,22 

 

22% 

%51 

الحسابات 

 الخصوصية

 %3 454,03 442,27 المداخيل

 %7 231,55 217,21 النفقات

المجموع 

 العام

 إلجماليةخيل االمدا -

 النفقات اإلجمالية -

 الفائض اإلجمالي -

5.714,62 

3.369,74 

2.344,87 

6.408,65 

4.069,08 

2.339,56 

12% 

21% 

- 

 المبالغ بمليون درهم
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ومجموعاتها على خنيفرة -ويمكن تقديم أهم المعطيات والسمات المرتبطة بمالية الجماعات الترابية لجهة بني مالل

 النحو الموالي:

 نية الرئيسية للجماعات الترابية يزاالم 

تتكون الميزانية الرئيسية من جزئيين؛ األول يتعلق بعمليات التسيير والجزء الثاني يهم التجهيز. وينقسم كل جزء إلى 

 شقين، أحدهما يخصص للمداخيل واآلخر للنفقات.

 ميزانية التسيير 1.1

 التسيير مداخيل  .أ

مليون درهم.  2.191,30والي اعات الترابية لجهة بني مالل خنيفرة، ح، بلغت مداخيل تسيير الجم2017خالل سنة 

، على مستوى الجماعات الترابية للجهة ما قدره 2017دجنبر  31أما مبلغ الباقي استخالصه فقد ناهز، إلى غاية 

لمتعلق خنيفرة، في شقها ا-ماعات الترابية لجهة بني ماللمليون درهم. وتستدعي الوضعية المالية للج 600,92

 ات، كما يلي:بمداخيل التسيير، اإلشارة إلى بعض الخالص

 مداخيل تسيير الجماعات الترابية للجهة ارتفاع ▪

، إذ بلغت %6خنيفرة نسبة ارتفاع ناهزت -، سجلت مداخيل تسيير الجماعات الترابية لجهة بني مالل2017خالل سنة 

، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة على 2016خالل سنة  مليون درهم 2.065,14مليون درهم مقابل  2.191,30 حوالي

. ويبرز الجدول الموالي توزيع هذه المداخيل ونسب تطورها حسب طبيعتها على %4المستوى الوطني، التي تقارب 

 مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني:

 طبيعة الموارد

-لجهة بني ماللالجماعات الترابية 

 خنيفرة

لى مجموع الجماعات الترابية ع

 المستوى الوطني

نسبة  2017 2016

 التطور

نسبة  2017 2016

 التطور

 5% 21.463 20.427 4% 1.507,88 1.451,53 3الموارد المحولة من طرف الدولة

 2% 13.669 13.409 11% 683,42 613,61 4الموارد الذاتية

 4% 35.132 33.836 6% 2.191,30 2.065,14 المجموع

 المبالغ بمليون درهم

عزى هذا االرتفاع إلى الزيادة المهمة التي عرفتها الموارد الذاتية على مستوى الجماعات الترابية للجهة، حيث يو

، علما أن نسبة نمو هذه الموارد على المستوى الوطني قد 2017و 2016سنتي  بين  %11تزايدت بنسبة ناهزت 

، وهي نسبة تقارب تلك المسجلة على %4ناهزت فقط. في حين أن الموارد المحولة ارتفعت بنسبة أقل  %2بلغت 

 حسب أصنافها:(. ويبرز الجدول الموالي وتيرة تطور مداخيل تسيير الجماعات الترابية للجهة %5المستوى الوطني )

نسبة 

 التطور

 خنيفرة-مستوى جهة بني مالل المستوى الوطني

 الجماعات الترابية
2017 2016 

نسبة 

 التطور
2017 2016 

 الجهة  367,96 434,01 %18 2.881,00 4.181,00 %45

 األقاليم  221,91 228,85 %3 5.409,00 4.944,00 9% (-)

 الجماعات  1475,26 1528,44 %4 25.546,00 26.007,00 %2

 المجموع 2.065,14 2.191,30 %6 33.836 35.132 %4

 المبالغ بمليون درهم

ة الجماعات الترابية، وهو ر مداخيل التسيير ونسبه يتفاوتان حسب طبيعمن خالل الجدول السابق، يتبين أن منحى تطو

 ما يتجلى من خالل ما يلي:

، وهي نسبة تقل بكثير عن %18خنيفرة ارتفاعا ناهزت نسبته -ماللعرفت مداخيل تسيير جهة بني  -

 ؛%45تلك المسجلة على المستوى الوطني، والتي بلغت 

                                                           
3 

حصص الجماعات الترابية في منتوج الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات  المحولة من طرف الدولة تشمل أساسا الموارد

 والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين.
سكن الموارد الذاتية للجماعات الترابية تتكون من منتوج الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية )الرسم المهني، ورسم ال 4

 .الرسم على الخدمات الجماعية( ومن منتوج الرسوم والواجبات والموارد األخرى المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابيةو
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، 2016، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017خالل سنة ة جهالبالنسبة لمداخيل تسيير أقاليم  -

ذه الفئة من الجماعات الترابية، ، في حين سجل على المستوى الوطني، بالنسبة له%3 بلغت نسبته

 ؛%9انخفاض نسبته 

ة بنسب خنيفرة، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا-أما بالنسبة لمداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة بني مالل -

 على المستوى الوطني. %2، مقابل %4هزت نا

 الترابية للجهةهيمنة الموارد المحولة من طرف الدولة على مداخيل تسيير الجماعات  ▪

كما يتضح من خالل الرسم البياني الموالي، تمثل الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية للجهة 

(، %70) 2016، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة خالل سنة 2017سنة % من مجموع مداخيل تسيير 69حوالي 

(. في حين لم تمثل الموارد الذاتية 2017% سنة 61ي حدود وأعلى من تلك المسجلة على المستوى الوطني )ف

% 30مقابل  %31 الدولة، سوى، بما في ذلك الرسوم المدبرة من طرف 2017خالل سنة  للجماعات الترابية للجهة

 .2016ل سنة خال

 

 ويمكن استعراض بنية مداخيل التسيير حسب طبيعة الجماعات الترابية كما يلي:

 جماعة ترابية(الجهة )باعتبارها  •

من مجموع مداخيل  %80، ما يقارب 2017مثلت الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة ميزانية الجهة، خالل سنة 

(. ويبين الرسم البياني الموالي 2016سنة  %66وى الوطني )المستعلى  %85(، مقابل 2016سنة  %78التسيير )

 بشكل تفصيلي بنية مداخيل تسيير الجهة كما يلي:

 

 كما يلي: 2017تتوزع موارد ميزانية تسيير الجهة خالل سنة 

من مجموع مداخيل التسيير تمثلها اإلعانة الممنوحة من طرف الدولة بمبلغ قدره  34% -

 درهم؛ مليون 149,00

من مجموع هذه الموارد متأتية من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم  46% -

 على عقود التأمين؛

من مجموع مداخيل التسيير مصدرها الرسوم الثالث المنصوص عليها لفائدة الجهات بموجب  20% -

 المتعلق بالجبايات المحلية وكذا الموارد األخرى. 47.06القانون رقم 

  

60% 61% 70% 69%

40% 39% 30% 31%

2016 2017 2016 2017

المستوى الوطني  مستوى جهة بني مالل خنيفرة

بنية مداخيل التسيير حسب طبيعة الموارد

الموارد المحولة من طرف الدولة  الموارد الذاتية 

20%

0

34%

46%

80%

2017بنية مداخيل تسيير الجهة برسم سنة 

الموارد الذاتية الموارد المحولة من طرف الدولة إعانة الدولة حصة في منتوج بعض الرسوم
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 اليماألق •

تعتمد أقاليم الجهة بشكل شبه حصري، في تسيير مصالحها، على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، 

 على المستوى الوطني. %93، مقابل 2017من مجموع مداخيل تسيير أقاليم الجهة برسم سنة  %88إذ تمثل ما يناهز 

 الجماعات •

منوحة لها في إطار منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ مثلت الم تعتمد جماعات الجهة بشكل كبير على الحصة

. أما عائدات الموارد المدبرة مباشرة من طرف الجماعات، 2017من مجموع مداخيل التسيير برسم سنة % 63حوالي 

فائدة لة لبالنسبة لمنتوج الرسوم المدبرة من طرف الدو %12من مجموع مداخيل التسيير، مقابل % 25فتشكل حوالي 

 الجماعات. 

 محدودية نسبة تغطية الموارد الذاتية للجماعات الترابية للجهة لنفقات تسييرها  ▪

تتجلى محدودية الموارد الذاتية، للجماعات الترابية للجهة، أيضاً، من خالل عدم قدرتها على تغطية النفقات االعتيادية 

. وكما يظهر من خالل الجدول الموالي، فإن 2017سنة ل الخ %47)نفقات التسيير(، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 

 :%14على مستوى األقاليم بما يناهز  تسجيلها تم أدنى نسبة قد 

 التسمية الجهة األقاليم الجماعات المجموع

 الموارد الذاتية 88,82 26,43 568,17 683,41

 نفقات التسيير 81,65 187,05 1.182,87 1.451,57

 نسبة التغطية %109 %14 %48 %47

 المبالغ بمليون درهم

 89%سوى  تمويل تمكن منأما بخصوص تغطية نفقات الموظفين، فإن الموارد الذاتية للجماعات الترابية للجهة ال 

 من هذه النفقات.

من الباقي  %82من جماعات الجهة على حوالي  %12ارتفاع الباقي استخالصه واستحواذ  ▪

 استخالصه

، على مستوى الجماعات الترابية للجهة ما قدره 2017دجنبر  31تخالصه، إلى غاية وصل مبلغ الباقي اس

. ويصل مبلغ الباقي استخالصه المتعلق بالرسوم 2016مقارنة مع سنة  %13مليون درهم، بزيادة بلغت  600,92

اقي استخالصه (، أما مبلغ الب%67مليون درهم )أي نسبة  402,22المحلية المدبرة من طرف الدولة إلى حوالي 

 (.%33مليون درهم )أي نسبة  198,69مرتبط بالموارد األخرى فناهز ال

 

من إجمالي الباقي استخالصه للجماعات  %82حوالي  5جماعة  (16)ةبست عشرويمثل الباقي استخالصه المتعلق 

 .%18عات األخرى سوى مليون درهم، فيما لم تمثل حصة الجما 493,00خنيفرة بمبلغ ناهز -الترابية لجهة بني مالل

 الجماعات الترابية  31/12/2017الباقي استخالصه إلى غاية  النسبة

 (16الجماعات الكبرى للجهة ) 492,79 %82

 (125باقي الجماعات الترابية للجهة ) 108,13 %18

 (141)الجماعات الترابية مجموع  600,92 %100

 المبالغ بمليون درهم

  

                                                           
5

بني مالل، خريبكة، أزيالل، الفقيه بن صالح، خنيفرة، زاوية الشيخ، قصبة تادلة، القصيبة، مريرت، دمنات، أبي الجعد،  وهي جماعات: 

 السبت أوالد النمة، أوالد عياد، وحطان. بوجنيبة، وادي زم، سوق

63% 67%

37% 33%

2016 2017

2017دجنبر 31بنية الباقي استخالصه حسب طبيعة الموارد إلى غاية 

الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة  الموارد األخرى
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 لمدفوع للجزء الثاني من الميزانية(ساب فائض الجزء األول انفقات التسيير )دون احت .ب

)دون احتساب فائض الجزء األول  2017خنيفرة خالل سنة -الترابية لجهة بني ماللبلغت نفقات تسيير الجماعات 

مليون درهم، موزعة حسب طبيعتها وحسب أصناف  1.451,17المدفوع للجزء الثاني من الميزانية( ما مجموعه 

 ات الترابية، كما يلي:الجماع

 الجهة اإلقليم الجماعات المجموع
 طبيعة نفقات التسيير

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 نفقات الموظفين 14,14 22,96 127,42 128,85 596,88 614,45 738,44 766,26

 نفقات الفائدة على الدين   8,58 9,55 3,19 3,43 44,43 42,10 56,20 55,08

 نفقات أخرى 14,80 49,13 34,76 54,77 479,98 525,92 529,54 629,82

 مجموع نفقات التسيير 37,53 81,65 165,37 187,05 1.121,30 1.182,47 1.324,20 1.451,17

 المبالغ بمليون درهم

 وارتباطا بنفقات التسيير، يمكن اإلشارة، على الخصوص، إلى الخالصات التالية:

 ترابية للجهة وأعلى نسب االرتفاع سجلتها الجهةيير الجماعات الارتفاع نفقات تس ▪

، إذ انتقلت من %10خنيفرة ارتفاعا ناهزت نسبته -سجلت نفقات التسيير على مستوى جهة بني مالل

. وهو المنحنى ذاته الذي عرفته نفقات 2017مليون درهم سنة  1.451,17إلى  2016درهم سنة  مليون1.324,20

 .%6ستوى جهات المملكة، ولكن بنسبة أقل ناهزت التسيير على م

ة لالرتفاع الذي عرفته "النفقات األخرى" )دون نفقات الموظفين(، الذي قدرت نسبته بحوالي وتعزى هذه الوضعي

، وهي وتيرة أكبر مما عرفته هذه النفقات على مستوى الجماعات الترابية للمملكة 2017و 2016بين سنتي   19%

ن عرفت نفقات فائدة الدين انخفاضا ، في حي%4. أما نفقات الموظفين فقد سجلت ارتفاعا بنسبة %7نسبة التي ارتفعت ب

 .%2بنسبة 

 خنيفرة-الجماعات الترابية لجهة بني مالل على المستوى الوطني
 طبيعة نفقات التسيير

 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017 نسبة التطور

 نفقات الموظفين 738,45 766,27 %4 11.160,00 11.803,00 %6

 نفقات الفائدة على الدين 56,20 55,08 2-% 1.094,00 1.027,00 %6(-)

 نفقات أخرى 529,55 629,82 %19 10.093,00 10.842,00 %7

 مجموع نفقات التسيير 1.324,20 1.451,17 %10 22.347,00 23.672,00 %6

 المبالغ بمليون درهم

 (. %5الجماعات )( ثم %13( متبوعة باألقاليم )%118اع على مستوى الجهة )وقد سجلت أعلى نسب االرتف

 استحواذ نفقات الموظفين على أكثر من نصف نفقات التسيير ▪

، حوالي 2017خنيفرة، خالل سنة -مثلت نفقات الموظفين على مستوى الجماعات الترابية التابعة لجهة بني مالل

المستوى ، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة على 2016خالل سنة % 56من مجموع نفقات التسيير، مقابل  53%

. ويبرز الرسم البياني الموالي حصة نفقات الموظفين مقارنة 2017و 2016خالل سنتي  %50الوطني، التي بلغت 

 مع باقي نفقات التسيير:

 

53%

4%

43%

2017خنيفرة خالل سنة -بنية نفقات تسيير الجماعات الترابية لجهة بني مالل

نفقات الموظفين نفقات الفائدة على الدين  نفقات أخرى
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من  %69 الموالي، حواليبياني هو مبين بالرسم ال الموظفين، كماتشكل نفقات  أما حسب أصناف الجماعات الترابية،

 فقط. %28ثم الجهة بنسبة  %52نفقات تسيير أقاليم الجهة، متبوعة بالجماعات بنسبة 

 

 استقرار فائض الجزء األول من الميزانية  ▪

يعادل فائض الجزء األول من الميزانية الفرق بين مداخيل ونفقات التسيير، ويعكس هذا المؤشر باألساس القدرة على 

-، ترتب عن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لجهة بني مالل2017خالل سنة  جزء من نفقات االستثمار. تمويل

مليون  740,94) 2016مليون درهم، مسجال بذلك شبه استقرار مقارنة مع سنة  740,13خنيفرة فائض وصل إلى 

انخفاضا ،   قاليم والجماعاتوائض األسجلت  ف فقد ، %6,6درهم(. وإذا كان فائض الجهة قد ارتفع بنسبة ناهزت 

 على التوالي: %2و %26كما هو مبين في الجدول الموالي،  بنسب بلغت 

 الجماعات الترابية
 الفوائض

 نسبة التطور  2017 2016

 6,6% 352,37 330,44 (01الجهة )

 (-)%26 41,79 56,54 (05األقاليم )

 (-)%2 345,97 353,96 (135الجماعات )

 - 740,13 740,94 (141وع )المجم

 المبالغ بمليون درهم

 ميزانية التجهيز  .2.1

 مداخيل التجهيز  .أ

التجهيز الموارد المتأتية من فائض الجزء األول من الميزانية وفائض السنة المنصرمة ومنتوج القروض  مداخيلتشمل 

، 2017خالل سنة  خنيفرة-اللبلغت مداخيل تجهيز الجماعات الترابية لجهة بني م قدو ومداخيل أخرى للتجهيز.

 مليون درهم موزعة كالتالي: 3.763,31حوالي 

 مليون درهم؛ 740,13الميزانية بمبلغ فائض الجزء األول من  -

 مليون درهم؛ 1.866,32فائض السنة المنصرمة بمبلغ  -

 مليون درهم؛ 52,26منتوج القروض بمبلغ  -

 مليون درهم. 547,68مداخيل أخرى للتجهيز بمبلغ  -

 طار يمكن اإلشارة إلى بعض الخالصات، كما يلي:ذا اإلوفي ه

 الترابية للجهةارتفاع مداخيل تجهيز الجماعات  ▪

ارتفاعا، ناهزت نسبته  2017، سجلت مداخيل تجهيز الجماعات الترابية للجهة خالل سنة 2016مقارنة مع سنة 

ذا كانت مداخيل تجهيز الجهة واألقاليم مليون درهم. وإ 3.763,31مليون درهم إلى  3.207,21، إذ انتقلت من 17%

استقرار على  المداخيل شبهسجلت هذه  فقد، %30و %47اعا وسا بنسب ناهزت تبالخمس قد عرفت ارتفاعا ملم

 ، كما هو مبين في الجدول الموالي:%2مستوى جماعات الجهة، إذ لم تتجاوز نسبة الزيادة 

 الجماعات الترابية 2016التجهيز برسم سنة  خيلمدا 2017مداخيل التجهيز برسم سنة  نسبة التطور

 (01الجهة ) 660,68 972,37 %47

 (05األقاليم ) 731,94 948,07 %30

 (135الجماعات ) 1.814,58 1.842,87 %2

 (141المجموع ) 3.207,20 3.763,31 %17

 المبالغ بمليون درهم

52%
69%

28%

4%

2%

12%

44%
29%

60%

(135)الجماعات  (5)األقاليم  (1)الجهة

نفقات الموظفين حسب أصناف الجماعات

نفقات الموظفين نفقات الفائدة على الدين  نفقات أخرى



 16 

 هيمنة فائض السنوات المنصرمة على مداخيل التجهيز ▪

%، يليه فائض الجزء األول من الميزانية بنسبة 58التجهيز بنسبة  مصدر لمداخيلة المنصرمة أهم ئض السنيشكل فا

 %.17 سوى والمداخيل األخرى %2فيما ال يمثل منتوج القروض سوى  23%

 التجهيز نفقات .ب

ون درهم ليم 1.588,53مليون درهم، خصص منها مبلغ  1.646,22حوالي  2017بلغت نفقات التجهيز خالل سنة 

 (.4%مليون درهم لسداد الديون )أي نسبة  75,7( ومبلغ 96%لتمويل المشاريع )أي بنسبة 

 

 وتكمن أهم الخالصات المرتبطة بنفقات التجهيز فيما يلي:

 ارتفاع نسبة نفقات التجهيز بالجماعات الترابية التابعة للجهة  ▪

مليون درهم، مقابل  1.646,22ت الترابية للجهة حوالي ، بلغت نفقات التجهيز على مستوى الجماعا2017خالل سنة 

 النسبة المسجلة على المستوى أي حوالي ضعف، %51، أي بزيادة تناهز 2016مليون درهم خالل سنة  1.087,39

. وتتوزع نفقات التجهيز على مستوى الجهة، حسب أصناف الجماعات الترابية، على النحو %26الوطني التي قاربت 

 الموالي:

 المبالغ بمليون درهم

خنيفرة سجلت نسبة ارتفاع مهمة على مستوى نفقات -ميزانية جهة بني مالللسابق، يتبين أن من خالل الجدول ا

، أي ما يعادل 2017مليون درهم سنة  506,49إلى  2016مليون درهم سنة  241,91التجهيز، حيث انتقلت من 

 .%236ي، والتي ناهزت ، ورغم ذلك، تبقى هذه النسبة أقل من تلك المسجلة على المستوى الوطن%109زيادة بنسبة 

، حيث تم صرف %86 ليم الجهة، فقد بلغت نسبة ارتفاع نفقات التجهيز المتعلقة بميزانياتها حواليأما بالنسبة ألقا

، وهي نسبة ارتفاع تتعدى تلك التي 2016مليون درهم سنة  283,02، مقابل 2017مليون درهم سنة  526,34

، حيث انتقلت من حوالي %20ناهزت  ات مجالس عماالت وأقاليم المملكة، التيعرفتها نفقات التجهيز المتعلقة بميزاني

 .2017و 2016سنتي  درهم بينمليون  4.700,00مليون درهم إلى حوالي  3.917,00

انتقلت  إذ، %9 خنيفرة، فقد ارتفعت بنسبة أقل ناهزت-وبخصوص نفقات التجهيز المتعلقة بجماعات جهة بني مالل

. وتختلف هذه الوتيرة عن تلك التي 2017مليون درهم سنة  613,39 إلى 2016ة درهم سنمليون  562,46من 

 .2%عرفتها نفقات التجهيز المتعلقة بمجموع جماعات المملكة التي عرفت تراجعا طفيفا بنسبة 

 ارتفاع نسبة استهالك االعتمادات المخصصة لميزانية التجهيز ▪

، ارتفاعا 2017خنيفرة، خالل سنة -هة بني ماللجلت الجماعات الترابية لجكما يظهر من خالل الجدول الموالي، فقد س

خالل  %35مقابل  %42في استهالك االعتمادات المالية المرصودة لميزانية التجهيز، حيث بلغت نسبة االستهالك 

 نقط. 7، أي بزيادة قدرها 2016سنة 

  

1 030,61  

1 588,53  

56,78  

57,69  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2016

2017

2017و2016بنية نفقات التجهيز خالل سنتي 

سداد أصل الدين نفقات االستشمار

 الجماعات الترابية 2016نفقات التجهيز برسم سنة  2017نفقات التجهيز برسم سنة  بة التطورسن

 (01الجهة ) 241,91 506,49 %109

 (05األقاليم ) 283,02 526,34 %86

 (135الجماعات ) 562,46 613,39 %9

 (141المجموع ) 1.087,39 1.646,22 %51
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 المبالغ بمليون درهم

وكما يبين الرسم البياني أسفله، فقد اختلفت نسبة االرتفاع حسب طبيعة الجماعات الترابية، إذ سجلت أعلى نسب 

نقط، فالجماعات التي سجلت ارتفاعا وصل  6نقطة، ثم األقاليم بما قدره  14االرتفاع على مستوى الجهة بزيادة قدرها 

 نقط. 3إلى 

 

 االعتمادات المرحلة ةأهمي ▪

مليون درهم، مقابل  1.949,69ما مجموعه  2017بلغت اعتمادات نفقات التجهيز المرحلة خالل سنة 

. ويمثل مبلغ االعتمادات المرحلة، خالل %3، أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2016مليون درهم سنة  1.889,96

تجهيز. وتعزى هذه الوضعية، في بعض األحيان، ت النفقامن االعتمادات المفتوحة برسم  %52، نسبة 2017سنة 

إلى وجود صعوبات مرتبطة باإلمكانيات المتوفرة لدى الجماعات الترابية من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع 

 واألوراش داخل اآلجال المحددة. ويبين الجدول الموالي نسب االعتمادات المرحلة حسب أصناف الجماعات الترابية:

 الجماعات الترابية (1االعتمادات المفتوحة ) ( 2االعتمادات المرحلة ) (2)/(1) نسبةال

 (01الجهة ) 972,13 465,64 %47

 (05األقاليم ) 1.117,30 453,61 %41

 (135الجماعات ) 1.638,31 1.030,44 %63

 (141المجموع ) 3.727,74 1.949,69 %52

 المبالغ بمليون درهم

، فيما %63أن جماعات الجهة سجلت أكبر نسبة لترحيل االعتمادات، إذ ناهزت  السابق،الجدول يتضح من خالل 

 .%41و %47بلغت هذه النسبة على مستوى الجهة واألقاليم على التوالي نسبتي 

 الحسابات الخصوصية: ارتفاع النفقات بوتيرة تفوق نمو المداخيل 

خنيفرة برسم -للجماعات الترابية لجهة بني ماللخصوصية ابات العرفت المداخيل والنفقات المنجزة في إطار الحس

ارتفاع نفقاتها بوتيرة تفوق نمو مداخيلها. فقد بلغ مجموع مداخيل هذه الحسابات الخصوصية ما قدره  2017سنة 

%، في حين وصل مجموع 3، أي بزيادة ناهزت 2016مليون سنة  442,27مقابل درهم  مليون درهم 454,03

مليون درهم سنة  217,21، مقابل 2017مليون درهم سنة  231,55ر هذه الحسابات إلى في إطا المنجزةالنفقات 

وقد أدى تباين وتيرة ارتفاع المداخيل والنفقات إلى تسجيل انخفاض طفيف  .%7، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2016

ابل رهم، مقمليون د 222,48ما يناهز  2017، حيث بلغ خالل سنة %1في الفائض، بنسبة ناهزت 

 .2016درهم سنة  مليون 225,06

 مجموعات الجماعات: انخفاض المداخيل والنفقات اإلجمالية والفائض اإلجمالي بالوتيرة نفسها 

خنيفرة فيما -تتمثل أهم المعطيات المالية المتعلقة بمجموعة الجماعات المتواجدة داخل النفوذ الترابي لجهة بني مالل

 يلي:

 

52% 38%

41%
35%

36%
33%

2017 2016

2017و2016تطور نسب استهالك االعتمادات المفتوحة خالل سنتي 

(01)الجهة  (05)األقاليم  (135)الجماعات 

 المفتوحة االعتمادات أداؤها تم التي التجهيز نفقات  استهالك االعتمادات نسبة
 الترابية الجماعات

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 الجهة 611,13 962,56 234,42 496,92 %38 %52

  األقاليم 798,85 1.263,43 280,34 523,19 %35 %41

 الجماعات 1.569,57 1.600,36 515,85 568,43 %33 %36

 المجموع 2.979,55 3.826,34 1.030,61 1.588,53 %35 %42
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 نسبة التغير 2017 2016 التسمية

    ميزانية التسيير 

 (-%(14 75,23 87,64 المداخيل 

 (-%(14 75,23 87,64 النفقات 

    ميزانية التجهيز 

 %4 148,84 143,32 المداخيل

 %12 76,63 68,69 النفقات

    المجموع العام

 (-%(3 224,07 230,96 المداخيل اإلجمالية 

 (-%(3 151,86 156,33 النفقات اإلجمالية 

 (-%(3 72,21 74,63 الفائض اإلجمالي

 المبالغ بمليون درهم

مليون درهم، منها مبلغ  224,07، ما قدره 2017وهكذا، فقد بلغت المداخيل اإلجمالية لهذه المجموعات خالل سنة 

جهيز. وقد مليون درهم يتعلق بميزانية الت 148,84مليون درهم محصل في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ  75,23

، وذلك بسبب التراجع المسجل على %3، انخفاضا بلغت نسبته حوالي 2016قارنة بسنة عرفت المداخيل اإلجمالية، م

، في حين عرفت مداخيل التجهيز ارتفاعا بنسبة 2017و 2016بين سنتي  %14مستوى مداخيل التسيير والذي بلغ 

4%. 

، خصص منها 2017سنة  مليون درهم برسم 151,86ورة، ما يقارب غت النفقات اإلجمالية للمجموعات المذكبينما بل

، فإن 2016مليون درهم لميزانية التجهيز. ومقارنة مع سنة  76,63مليون درهم لميزانية التسيير ومبلغ  75,23مبلغ 

 .%3هذه النفقات اإلجمالية عرفت انخفاضا ناهز 

مليون  72,21ما يناهز  2017، حيث بلغ خالل سنة %3انخفاضا بنسبة  هو اآلخر ائض، فقد عرفأما بالنسبة للف

 .2016مليون درهم سنة  74,63درهم، مقابل 

)إقليم  "ورديغة"من المداخيل اإلجمالية المحققة تتعلق بثالث مجموعات فقط، وهي  %99وتجدر اإلشارة إلى أن 

 يالل(.)إقليم أز "ن الكبير والمتوسطياألطلس")إقليم خنيفرة( و "األطلس"خريبكة( و
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 غير القضائية واألنشطة القضائية الثاني: حصيلة األنشطة الفصل

 للحسابات الجهوي للمجلس

ارتفاعا في المنجزات وتميزت بتحقيق نسب مهمة من األهداف المسطرة،  2018عرفت حصيلة المجلس خالل سنة 

 وهو ما يتجلى من خالل ما يلي:

 ؛%90لي د وصلت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي إلى حوافيما يتعلق بالتدقيق والبت في الحسابات، فق -

 ؛2017مقارنة مع سنة  %87إلى  %72ارتفاع نسبة اإلدالء بالحسابات من  سجل كما

قضايا، كما  05حكما بشأن  20فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد تم إصدار  -

 ايا أخرى، منها قضيتان محالتان عليه من طرف( قض03واصل المجلس مسطرة التحقيق في ثالث )

 ؛2019( قضايا جاهزة للحكم برمجت جلساتها مطلع سنة 03وزير الداخلية، فضال عن وجود ثالث )

ما مجموعه  2018أما على مستوى مراقبة التسيير، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة  -

ذلك،  عنوفضال مهام رقابية أخرى.  09ا في إنجاز مهمة رقابية ذاتية، كما شرع في السنة نفسه 16

 ؛حاليا في إنجاز مهمتين موضوعاتيتينالمجلس  يساهم

المجلس مهمة رقابية مشتركة مع الغرفة الثالثة،  المجلس، أنجزبخصوص المهام المشتركة مع غرف  -

 .%75ع الغرفة الثانية حيث فاقت نسبة اإلنجاز مهمة مشتركة م تنفيذ فضال عن مواصلة

 ، فيما يلي:2018خالل سنة  ،خنيفرة-وتتمثل أهم أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

 التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين .1

 اإلدالء بحسابات التسيير 1.1

محاسبيا، ( مركزا 17خنيفرة، سبعة عشر )-جهة بني مالليتولى تدبير ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها التابعة ل

قباضة. كما يتولى خازن مؤد تدبير ميزانية الوكالة المستقلة  12ت إقليمية وخزينا 04منها خزينة جهوية واحدة و

 لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

بعة للخزينة العامة وعدد خنيفرة التا-المراكز المحاسبية الموجودة بجهة بني ماللويبرز الهيكل التنظيمي أدناه 

 كل مركز تنفيذ ميزانيتها: الجماعات الترابية التي يتولى

 

حسابا، موزعة  396، بما مجموعه 2018خنيفرة، خالل سنة -وقد توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

 الموالي:حسب السنوات على النحو 

 

 

 

(01)الجهوية الخزينة

الخزينة اإلقليمة ألزيالل 
(11)

قباضة دمنات 
(12)

(08)قباضة بزو 

قباضة واويزغت 
(10)

قباضة أفورار 
(05)

الخزينة اإلقليمية لخريبكة 
(13)

قباضة وادي زم 
(11)

قباضة أبي الجعد 
(09)

الخزينة اإلقليمية لخنيفرة 
(10)

قباضة مريرت 
(08)

قباضة القباب 
(07)

الخزينة اإلقليمية لبني مالل 
(08)

قباضة الفقيه بن صالح 
(10)

قباضة قصبة تادلة 
(05)

قباضة سوق السبت 
(09)

قباضة القصيبة 
(11)
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 األجهزة

عدد 

الخاضعين 

برسم سنة 

2018 

والمتعلقة بتدبير  2017ل سنة لمقدمة خالالحسابات ا

 سنوات
مجموع الحسابات 

إلى غاية  المقدمة

 2017 2016 2015 2014 وما قبلها 2013 2018دجنبر  31

 01 01  - - - 01 الجهة

 10 02 01 01 - 06 05 األقاليم

 -   - - - - العمالة

 366 85 25 30 46 180 135 الجماعات

 16 05 03 03 - 5 07 مجموعات الجماعات 

المقاوالت 

والمؤسسات 

 العمومية 

02 - - - 01 02 03 

 396 95 30 34 46 191 150 المجموع

اإلدالء بما  ، تم2018كان يتعين تقديمها خالل سنة  التي 2017حسابا المتعلقة بالسنة المالية  150وهكذا، فمن أصل 

 %. 63حسابا، أي بنسبة إدالء قاربت  95مجموعه 

حساب  1.792، فقد بلغ العدد التراكمي للحسابات المدلى بها ما مجموعه 20176-2004لنسبة للسنوات المالية با أما

وتتباين نسب اإلدالء اإلجمالية من مركز %. 87وصلت حساب، أي بنسبة إدالء إجمالية  2.064تسيير من أصل 

كقيمة قصوى، كما يبرز  %100يمة دنيا و% كق57، بين 2018دجنبر  31حيث تراوحت، إلى غاية  ،محاسبي آلخر

 ذلك الرسم البياني الموالي:

 

السابقة، وذلك نتيجة مقارنة مع السنوات  2018قد عرفت نسبة اإلدالء بالحسابات اإلجمالية تحسنا ملموسا خالل سنة و

سبيين المعنيين التي كان المجهودات التي بذلها المجلس في هذا اإلطار وإرسائه مقاربة تواصلية مع المسؤولين والمحا

 لها أثر ملموس على تحسين مؤشر اإلدالء بالحسابات:

 

 

 

                                                           
الحتساب نسبة اإلدالء بالحسابات على اعتبار أن المجالس الجهوية للحسابات مختصة بالنظر في حسابات السنوات  2004يتم اعتماد سنة  6

 وما بعدها. 2004المالية 
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2017-2004نسبة اإلدالء بالحسابات حسب المراكز المحاسبية برسم الفترة 
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تاريخ شروع )2016بداية سنة 

(المجلس في ممارسة مهامه

2016 2017 2018

2018-2016تطور نسبة اإلدالء بالحسابات خالل الفترة 
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 التدقيق في الحسابات 2.1

حسابا، أي بنسبة ارتفاع ناهزت  225بتدقيق  2018 خنيفرة خالل سنة-قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

مذكرات مالحظات إلى المحاسبين العموميين  08. وقد أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه 2017% مقارنة بسنة 17

 المعنيين، كما هو مبين في الجدول الموالي:

 األجهزة
عدد الحسابات التي 

 تم تدقيقها

 ها إلىعدد مذكرات المالحظات التي تم توجيه

المحاسبين 

 العموميين
 المراقبين اآلمرين بالصرف

 - - - 05 الجهات

 - - - 04 األقاليم

 - - - - العماالت

 - - 08 207 الجماعات 

 - - - 09 مجموعات الجماعات

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

 التي تتوفر على محاسب عمومي
- - - - 

 - - 08 225 المجموع

 الحساباتالبت في  3.1

ه ، وكما يظهر من الجدول أدناه، ما مجموع2018خالل سنة  خنيفرة-أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

درهم،  117.358,00ر مبالغ وصل مجموعها إلى حوالي أحكام تمهيدية تضمنت أوامر بتبري 07حكما، منها  66

ا واحدا نهائيا بوجود عجز في حساب المحاسب العمومي حكما نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين وحكم 58و

 درهم: 8.118,00بقيمة 

 األجهزة

عدد الحسابات 

التي توجد في 

 البتطور 

 عدد األحكام النهائية عدد األحكام التمهيدية
طلبات 

 العدد االستئناف
مبلغ األوامر 

 النافذة

براءة 

 الذمة
 مبلغ العجز عجز

 - - - - - - - الجهات

 - - - - - - - األقاليم

 - - - - - - - العماالت

 02 8.118,00 01 58 117.357,74 07 69 الجماعات

مجموعات 

 الجماعات
- - - - - - - 

المقاوالت 

والمؤسسات 

 العمومية 

- - - - - - - 

 02 8.118,00 01 58 117.357,74 07 69 المجموع

حسابا، على  101مجموعه ما  جلساتهضمن جداول  2018كما تجدر اإلشارة إلى أن المجلس أدرج خالل متم سنة 

 .2019أساس البت فيها وإصدار أحكام بشأنها مطلع سنة 

 تمهيدية.( أحكام 08حكما نهائيا وثمانية ) 103تبليغ األحكام للمحاسبين العموميين، فقد تم تبليغ مستوى  أما على

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .2

حكما ومواصلة مسطرة التحقيق، بتعاون مع غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون  20، إصدار 2018عرفت سنة 

قضية. وارتباطا بممارسة هذا االختصاص،  11ن بعض القضايا التي كانت رائجة أمامه والبالغ عددها المالية، بشأ

 فقد تم القيام باإلجراءات التالية:

متابعا، حيث بلغت الغرامة اإلجمالية المنطوق بها ما مجموعه  20حكما في حق  20إصدار  -

 ( متابعين؛09درهم تهم تسعة ) 94.000,00

 لمقررين ألربعة متابعين؛ف المستشارين ااالستماع من طر -

 متابعا على ملفاتهم لدى كتابة الضبط؛ 18اطالع  -

 قرارات جديدة للمتابعة. 10تبليغ  -
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، قضية جديدة بطلب من وزير الداخلية مشفوعا 2018كما أن النيابة العامة قد أحالت على المجلس، خالل سنة 

أشخاص. ويبرز الجدول الموالي بعض ( 06)ابع في إطارها ستة بتقرير للمفتشية العامة لإلدارة الترابية، يت

 :2018أمام المجلس واإلجراءات المتخذة خالل سنة المعطيات المرتبطة بالقضايا الرائجة 

 مراحل المسطرة
 العدد

 (2)الملفات  (1)القضايا 

 49 10 القضايا والملفات الرائجة في بداية السنة 

 - - وي للحساباتالعامة من طرف المجلس الجهاإلحاالت الموجهة للنيابة 

 20 05 القضايا التي صدرت بشأنها أحكام

 06 01 المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة

 - - عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها

 25 04 عدد القضايا والملفات الجاهزة للحكم

 35 06 عند نهاية السنة  لفات الرائجةالقضايا والم

 الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.( القضية تطابق جهازا من األجهزة 1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

 مراقبة التدبير واستخدام األموال العمومية .3

ام موضوعاتية )تنجز بشراكة بين ينجز المجلس الجهوي للحسابات سنويا أو يساهم في إنجاز مهام رقابية ذاتية، ومه

)تنجز بشراكة مع غرف المجلس األعلى للحسابات(. وتتمثل جميع المجالس الجهوية للحسابات( ومهام مشتركة 

مهمة رقابية والشروع  17في إنجاز ما مجموعه  ،2018الحصيلة اإلجمالية للمجلس على هذا المستوى، خالل سنة 

مهمة رقابية ذاتية وشرع  16من إنجاز  2018هكذا، فقد انتهى المجلس خالل سنة مهمة رقابية أخرى. و 12في تنفيذ 

 . وتتوزع هذه المهام كما يلي:%80و %30مهام أخرى، تراوحت نسب تنفيذها بين  09إنجاز  في

 2018المهام المنجزة برسم سنة  2018م سنة المهام المبرمجة برس األجهزة

 - - الجهات

 - - األقاليم والعماالت

 13 22 الجماعات

 01 01 مجموعات الجماعات

 - - المؤسسات العمومية المحلية

 02 02 التدبير المفوض

 16 25 المجموع

 حسب المجاالت على النحو الموالي:توصية موزعة  290وقد أصدر المجلس تبعا لهذه المهام المنجزة ما مجموعه 

 المجموع  عدد التوصيات ياتالمجاالت المعنية بالتوص طبيعة الجهاز أو المهمة

 عقود التدبير المفوض

 8 الحكامة واألعمال التحضرية 

60 

 3 تقييم العروض

 22 تنفيذ عقود التدبير وممارسة المهام اإلشرافية

 13 المتعاقدة بشأنهاتنفيذ االستثمارات 

 14 جودة الخدمات المقدمة

 مجموعة الجماعات

 8 الحكامة

22 
 2 التمويل

 5 برمجة المشاريع

 7 تنفيذ المشاريع

 الجماعات 

 51 الحكامة والتخطيط

208 

 51 تدبير المداخيل

 60 تدبير المشاريع والطلبيات العمومية

 23 والمنازعات القضائيةتدبير األمالك 

 7 التعمير

 16 المرافق العمومية والتجهيزات األساسية 

 290 المجموع 

تتعلقان تباعا بتدبير  للمهام الموضوعاتية، فقد باشر المجلس أو ساهم في تنفيذ مهمتين موضوعاتيتينلنسبة أما با

 المشاريع وتدبير أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه.
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خنيفرة مهمتين رقابيتين بشراكة مع غرف -وفضال عن ذلك، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

عض الرسوم الجماعية على للحسابات، تتعلقان تباعا بمراقبة تسيير المستشفى اإلقليمي لخريبكة وبتدبير بالمجلس األ

 طور صياغة تقرير المالحظات(. األخيرة فيمن طرف الدولة )توجد هذه المهمة 

 التصريح اإلجباري بالممتلكات .4

تصريح من موظفي اإلدارات والمنشآت ملزما بال 94( لوائح تتضمن 03، توصل المجلس بثالث )2018خالل سنة 

 ف المهنية، موزعين كما يلي:الترابية والغر العامة ومنتخبي مجالس الجماعات

 عدد اللوائح المتوصل بها طبيعة الملزمين
عدد الملزمين بالتصريح حسب 

 اللوائح المتوصل بها

المنتخبون )الجماعات الترابية 

 وهيئاتها/ الغرف المهنية(

01 06 

 فون:الموظ

 الجماعات الترابية •

 اإلدارات والمنشآت العامة •

02 88 

 94 03 المجموع

تصريحا بالنسبة للموظفين، أي ما مجموعه  198تصريحا بالنسبة للمنتخبين، و 87إيداع  2018وقد تم خالل سنة 

 ، ما2018 تصريحا. وعليه، فقد وصل عدد التصاريح المودعة لدى المجلس منذ تأسيسه وإلى غاية متم سنة 285

 ريحا يخص الموظفين:تص 3.110تصريحا يهم المنتخبين و 798تصريحا، منها  3.908مجموعه 

خالل عدد اإلنذارات الموجهة 

 2018سنة 

عدد التصاريح المودعة خالل 

 2018 سنة

عدد التصاريح 

 2016المودعة منذ 
 طبيعة الملزمين

 الموظفون 2.912 198 -

 المنتخبون 711 87 -

- 285 6233.  المجموع 

 :والمتعلقة بفئتي المنتخبين والموظفين 2018والخاصة بسنة ويبرز الجدوالن المواليان نسب التصريح اإلجمالية 

 المنتخبون ▪

 األقاليم

عدد الملزمين 

بالتصريح حسب 

اللوائح 

المتوصل بها 

(1) 

عدد التصاريح المودعة خالل 

 2018سنة 
 المجموع التراكمي

نسبة تقديم 

 التصاريح

تصريح أولي 

 (2أو تجديد )

تصريح تكميلي أو 

 المهامبعد انتهاء 

تصريح أولي 

 (3أو تجديد )

تصريح تكميلي أو 

 بعد انتهاء المهام 
(1(/)2) (1(/)3) 

 104% 11% - 163 - 17 157 بني مالل

 93% 26% - 122 - 34 131 خنيفرة

 101% 5% - 178 - 8 176 خريبكة

 88% 9% - 226 - 22 258 أزيالل

 94% 5% - 109 - 6 116 الفقيه بن صالح

 95% 10% - 798 - 87 838 المجموع
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 الموظفون ▪

 الجهاز

عدد الملزمين 

بالتصريح حسب 

اللوائح المتوصل 

 (1بها )

عدد التصاريح المودعة 

 2018خالل سنة 
 المجموع التراكمي

نسبة تقديم 

 التصاريح

تصريح 

أولي أو 

 (2تجديد )

تصريح 

أو بعد تكميلي 

 المهام انتهاء

تصريح 

أولي أو 

 (3تجديد )

تصريح تكميلي 

أو بعد انتهاء 

 (4)المهام 

(1(/)2) (1(/)+43) 

وزارة الداخلية )أعوان 

 السلطة(
2633 53 60 1825 06 %2 %70 

وزارة الداخلية 

)المديرية العامة لألمن 

 الوطني(

234 01 10 235 01 %0,4 %101 

موظفو الجماعات 

 الترابية
883 04 - 201 - %0,5 %23 

إدارات ومنشآت عامة 

 أخرى
1173 132 10 841 01 %11 %72 

 63% 4% 08 3102 08 190 4923 المجموع

 %46أدناه، فإن فئة أعوان السلطة تمثل النسبة األكبر من حيث عدد المصرحين، بنسبة  وكما يظهر من خالل المبيان

 من العدد اإلجمالي للمصرحين:

 

 وصيات فيذ التتتبع تن  .5

، أنجز المجلسان الجهويان للحسابات بكل من مراكش وفاس، في إطار مراقبة 2015تنفيذا لبرنامجيهما السنويين لسنة 

( مهمات رقابية على مستوى أجهزة تخضع حاليا لالختصاص الترابي للمجلس الجهوي لجهة بني 03التسيير، ثالث )

ستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة وجماعتي آيت ية الوكالة المخنيفرة. وقد همت هذه المهام الرقاب-مالل

 إسحاق )إقليم خنيفرة( وآيت عباس )إقليم أزيالل(.

توصية، راسل المجلس الجهوي للحسابات  49وألجل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة إلى هذه األجهزة، والبالغ عددها 

افاته باإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار. وقد أجابت الوكالة ثالث من أجل موخنيفرة هذه األجهزة ال-لجهة بني مالل

 والجماعتان المذكورتان عن المراسالت الموجهة إليها مع تضمين أجوبتها، العناصر التالية:

 مستوى تنفيذ التوصيات؛ -

 الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات؛ -

 اإلجراءات المتخذة إلنجاز التوصيات الصادرة؛ -

لق على الخصوص بالنتائج المالحظة بعد تنفيذ التوصية أو باإلكراهات إضافية تتعمات معلو -

  والصعوبات التي تعتري التنفيذ.

من مجموع  %59، فإن التوصيات المتعلقة بتدبير المشاريع والنفقات شكلت حوالي المواليوكما يظهر من الجدول 

 التوصيات الصادرة:

 

 

 

15%

0

46%

39%
85%

توزيع العدد اإلجمالي للمصرحين حسب الفئات 

المنتخبون الموظفون واألعوان أعوان السلطة موظفون وأعوان آخرون
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 المحاور الثالث التالية:لفا، وفق ويمكن تحليل المعطيات الواردة في أجوبة األجهزة المذكورة س

 تفاعل األجهزة مع التوصيات الصادرة 1.5

يظهر من خالل المعطيات المدرجة في الجدول الموالي، أن نسبة االستجابة للتوصيات الموجهة للوكالة المستقلة 

لك. أما نسبة استجابة ، سواء من خالل تنفيذها أو الشروع في ذ100% بلغتالجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة قد 

، بينما لم تتعد نسبة التوصيات %85ورتين، سواء من خالل تنفيذها أو الشروع في ذلك، قد ناهزت الجماعاتين المذك

 . وتعكس هذه النسب، في مجملها، تفاعال إيجابيا مع التوصيات المذكورة.%15غير المنجزة 

 )عددها( طبيعة الجهاز
مجموع 

 التوصيات

 جزةالتوصيات المن
توصيات في طور 

 اإلنجاز

التوصيات غير 

 المنجزة

 العدد
النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع 

  الماء والكهرباء بتادلة
29 19 66% 10 %34 - - 

 25% 3 42% 5 33% 4 12 جماعة آيت عباس 

 - 0 - 0 100% 8 8 جماعة آيت سحاق

 15% 3 25% 5 60% 12 20  ينجماعاتع المجمو

 6% 3 31% 15 %63 31 49 (الوكالة والجماعتان) العام المجموع

 أثر تنفيذ التوصيات الصادرة 2.5

على الخصوص على مستوى  ذلك كان للتوصيات الصادرة لألجهزة المذكورة أثر إيجابي على تسييرها، و يتجلى

 الجوانب المبينة أدناه:

 النفقاتتدبير المشاريع و ▪

 :في هذا اإلطار فيما يلي المتخذة اإلجراءات تجلت

القيام بالدراسات الالزمة قبل حرص الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة على  -

الشروع في إبرام الصفقات والتأكد من وجود الوعاء العقاري الكافي إلنجاز المشاريع والتوفر على كل 

 ؛لذلك الوثائق الالزمة

إلزام الوكالة المقاولين بإنجاز كل التجارب الالزمة عن طريق مختبر مختص بالتجارب وتخصيص  -

خاصة بترميم الطرقات واألرصفة يبين أنواع هذه التجارب، فضال عن بند مفصل بغالبية التجارب ال

خيرة مع بنود وجوب اإلدالء بنتائج هذه التجارب قبل طلب تسلم األشغال والتأكد من تطابق هذه األ

 الصفقة؛

قيام الوكالة بإبرام الصفقات حسب نوعية األشغال وإلزام المصلحة المختصة بالتقيد باألشغال موضوع  -

 ة؛الصفق

إسناد مهمة تتبع ومراقبة أشغال تجديد الربط لمصلحة األشغال التابعة للوكالة، مع إلزام هذه األخيرة  -

 عليا؛بإنجاز جداول األشغال وفقا لما هو منجز ف

القيام على مستوى الوكالة بعدة تغييرات على مستوى األطر والمستخدمين المكلفين بتتبع األشغال  -

 ؛ات من أجل تتبع األشغال الكبرىواالستعانة بمكاتب الدراس

حصول على موافقة الشركاء أثناء إعداد برنامج جماعة آيت عباس اإلجراءات الالزمة قصد الاتخاذ  -

 ؛2019و 2018و 2017ة لسنوات العمل وخاصة بالنسب

 وضع جماعة آيت إسحاق معايير لالستفادة من المنح التي تقدمها الجماعة؛ -

 النسبة دعدال المجال المشمول بالتوصية

 59% 29 تدبير المشاريع والنفقات )بما في ذلك الصفقات العمومية(

 %08 4 تدبير المرافق العمومية

 %10 5 تدبير الممتلكات

 %23 11 تدبير الموارد البشرية...(، مجاالت أخرى )الحكامة

 100% 49 المجموع
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قبة الجمعيات المستفيدة من الدعم، من خالل تتبع أنشطتها ومدى مالءمتها قيام جماعة آيت إسحاق بمرا -

التقارير المالية واألدبية لألهداف المسطرة بقوانينها األساسية واالطالع على الوثائق المحاسباتية و

 ؛50.000,00وكذلك إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي يفوق الدعم المقدم إليها 

 إسحاق بتتبع األشغال والتأكد من مدى مطابقتها لما تم التنصيص عليه في عقد الصفقة؛ قيام جماعة آيت -

 قررة في بطائق تقنية؛قيام جماعة آيت إسحاق بالتحديد الدقيق لمواصفات األعمال الم -

 مطالبة جماعة آيت إسحاق المقاوالت باإلدالء بتصاميم جرد المنشآت المنجزة. -

 تدبير المرافق العمومية ▪

ت األجهزة المذكورة مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة على مستوى تدبير المرافق باشر

 ى ما يلي:العمومية. وفي هذا الصدد، يمكن اإلشارة إل

 قيام الوكالة بإتمام إنجاز أشغال تجهيز األحياء الجانبية لمدينة بني مالل بشبكة التطهير السائل؛ -

غال تقطيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وإبرام صفقات بشكل دوري إلنجاز إنجاز الوكالة أش -

 أشغال تجديد العدادات بكل من مدينتي بني مالل والفقيه بن صالح؛

 يت عباس باستشارة الساكنة قبل برمجة أي مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب.ماعة آقيام ج -

 التوصيات الصادرة اإلكراهات والصعوبات التي تعتري تنفيذ بعض 3.5

أثارت األجهزة المشار إليها أعاله، بعض الصعوبات واإلكراهات التي حالت دون تطبيق بعض التوصيات الصادرة 

 الصعوبات، حسب اإلجابات المتوصل بها، فيما يلي: إليها. وتكمن أهم هذه

قل في الوقت الراهن، تعزو جماعة آيت عباس عدم قدرتها، على األ: محدودية الموارد المالية والبشرية -

على تنفيذ بعض التوصيات إلى محدودية مواردها المالية، األمر الذي ال يمكنها مثال من توفير الدراسات 

كما أشارت كل من جماعة آيت عباس وجماعة آيت إسحاق والوكالة المستقلة  ع.القبلية لبعض المشاري

ودية الموارد البشرية حالت دون تنفيذ بعض الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، إلى أن محد

 ؛التوصيات

عباس أن تنزيل المشاريع الواردة في برنامج  أوضحت جماعة آيت: محدودية انخراط بعض الشركاء -

محدودية االنخراط الفعلي لبعض المصالح عمل إلى حيز الوجود عاقته، من بين أمور أخرى، ال

 ؛الخارجية وبعض مؤسسات الدولة

أرجعت جماعة آيت عباس عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بعدم إخضاع : التأطير لدى الجمعيات ضعف -

إلى انعدام تجربة الجمعيات المكلفة  للتحاليل المخبرية للتأكد من صالحيتها للشرب، مياه اآلبار دوريا

 ؛وضعف التأطيربالتسيير 

أفادت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، أن عدم : عدم احترام قوانين التعمير -

ألحياء الجانبية حد من إنجاز التوصية التي احترام قوانين التعميروانتشار البناء العشوائي الذي تشهده ا

احترام الظروف والخصائص التي تميز العقارات  لق بإلزام مكتب الدراسات المتعاقد معه وبضرورةتتع

 المشمولة باألشغال.
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 العمومية واستخدام األموال يرسيالت مراقبةمهمات الثالث:  الفصل

ابية همت مهمة رق 16، ما مجموعه 2018خنيفرة، خالل سنة  –أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل 

 التالية: األجهزة

 )إقليم أزيالل(؛ "األطلسين الكبير والمتوسط"مجموعة جماعات  -

 التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني مالل؛ -

 يفرة؛التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة خن -

 جماعة "وادي زم" )إقليم خريبكة(؛ -

 جماعة "حطان" )إقليم خريبكة(؛ -

 )إقليم خنيفرة(؛ جماعة "أكلمام أزكزا" -

 جماعة "تاونزة" )إقليم أزيالل(؛ -

 جماعة "أوالد امبارك" )إقليم بني مالل(؛ -

 جماعة "أهل مربع" )الفقيه بن صالح(؛ -

 جماعة "آيت أوقبلي" )إقليم أزيالل(؛ -

 ت" )إقليم خريبكة(؛جماعة "تشراف -

 جماعة "تانوغة" )إقليم بني مالل(؛ -

 جماعة "عين قيشر" )إقليم خريبكة(؛ -

 ة "البرج" )إقليم خنيفرة(؛اعجم -

 جماعة "تيموليلت" )إقليم أزيالل(؛ -

 جماعة "آيت سعدلي" )إقليم خنيفرة(. -

 وقد سجلت في إطار هذه المهام الرقابية مجموعة من المالحظات، أهمها:

 ة الجماعات المعنية للمهام اإلشرافية فيما يتعلق بعقود التدبير المفوض؛عدم ممارس -

 إعدادها أصال على مستوى بعض الجماعات؛ برامج العمل أو عدمالتأخير في اعتماد  -

 برمجة وإنجاز مشاريع في غياب مقومات إنجاحها وتحقيق األهداف المسطرة؛ -

 واستغاللها؛تعثر على مستوى تنفيذ بعض المشاريع  -

 افتقار بعض الجماعات للمقومات الالزمة للمساهمة الفعلية والفعالة في التنمية المحلية؛ -

 الرقابة الداخلية في تدبير الشؤون الجماعات. أسس غياب -

خنيفرة عدة توصيات من شأن -وتبعا لمختلف المالحظات المسجلة، أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل

 سهام في تجاوز بعض النقائص المرصودة وتحسين األداء على مستوى المجاالت التي تمت مراقبتها.تفعيلها اإل

مالحظات التي تم تسجيلها وكذا التوصيات الصادرة لألجهزة المذكورة أعاله. كما يتضمن لفصل أهم الويعرض هذا ا

 أجوبة مسؤولي هذه األجوبة المتوصل بها، مع اإلشارة إلى ما يلي:

يام رئيس جماعة واحدة ومديري شركتين للتدبير المفوض باإلجابة عن المالحظات الموجهة عدم ق -

 إليهم؛

 باإلجابة عن بعض المالحظات فقط )جواب جزئي(. بعض األجهزة اكتفاء رؤساء -
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 مجموعة الجماعات "األطلسين الكبير والمتوسط"

 )إقليم أزيالل(

، 175بقرار لوزير الداخلية رقم  1995يناير  12المتوسط" بتاريخ تأسست مجموعة الجماعات "األطلسين الكبير و

"النقابة الجماعية  ( بإحداث44ليم أزيالل، البالغ عددها أربعة وأربعين )يوافق بموجبه لجميع الجماعات التابعة إلق

ات األطلسين تم تغيير هذه التسمية لتصبح "مجموعة الجماع 2004ماي  14األطلسين الكبير والمتوسط". وبتاريخ 

 الكبير والمتوسط"، التي سيشار إليها فيما بعد بعبارة مجموعة الجماعات.

قرار إنشائها، إلى فتح الطرق والبحث عن نقط الماء وإنجاز أشغال  موعة، حسب ما ورد فييهدف إحداث هذه المج

قيق الهدف الذي من أجله الكهربة على مستوى النفوذ الترابي للجماعات األعضاء، وتمتد صالحيتها إلى حين تح

بير والمتوسط، وتبلغ مساحته أنشئت. تعمل مجموعة الجماعات في مجال جد شاسع، يوجد أغلبه في جبال األطلسين الك

شمال إقليما الفقيه بن صالح وبني مالل، كلم مربع، حيث تمثل المساحة اإلجمالية إلقليم أزيالل الذي يحده من ال 9.800

ليما الراشيدية وميدلت، ومن الجنوب الشرقي إقليم ورزازات ومن الجنوب الغربي إقليم الحوز ومن الشمال الشرقي إق

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  553.895وتبلغ ساكنة هذا اإلقليم ما مجموعه  وسهل السراغنة.

2014. 

ة الثانية من بين األقاليم األكثر فقرا على وقد صنف هذا اإلقليم حسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط في المرتب

ارتفاع مؤشرات ضاء في مجموعة الجماعات ب. كما تتسم عدة جماعات أع%28,8المستوى الوطني، بنسبة ناهزت 

جماعات تابعة إلقليم أزيالل في المراتب العشر  6الفقر لديها. فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، توجد 

األولى  20جماعة في المراتب  13ماعات فقرا على المستوى الوطني باعتماد مؤشر الفقر النقدي، واألولى كأكثر الج

 خنيفرة، كأكثر الجماعات فقرا باعتماد المعيار متعدد األبعاد.-ة بني ماللعلى صعيد جه

درهم،  92.143.990,34ما مجموعه  2016وقد بلغت المداخيل اإلجمالية لمجموعة الجماعات برسم السنة المالية 

فس السنة إلى . في حين أن مصاريفها اإلجمالية وصلت برسم ن2011مقارنة بسنة  13%مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 

. وقد نتج عن تدبير السنة المالية 46%، ناهزت 2011مع سنة  درهم، بزيادة مهمة مقارنة 55.702.536,77ما قدره 

 درهم. 36.441.453,57المذكورة فائض إجمالي حدد في مبلغ 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

ماعات العزلة عن المناطق النائية باإلقليم عبر تزويد الج اضطلعت مجموعة الجماعات بأدوار مهمة فيما يتعلق بفك

األعضاء بالعديد من التجهيزات األساسية، وكذا من خالل تدخالتها خالل فترات تهاطل الثلوج كما حدث إبان فصل 

. غير أن عمل المجموعة تعتريه بعض النقائص الناجمة عن واقع إداري وتنظيمي ال يالئم 2018الشتاء في سنة 

ضعيتها كمؤسسة عمومية، وال يساير متطلبات وحاجيات الجماعات األعضاء، ناهيك عن بعض النقائص المرتبطة و

 تم اعتماد المنهجية التالية: مجموعة الجماعات، مهمة رقابة إنجاز يات التمويل وبرمجة وتنفيذ المشاريع. وألجلبآل

 شؤون المجموعة؛ عقد لقاءات مع بعض المسؤولين والموظفين المكلفين بتدبير -

 والسجالت المرتبطة بتدبير مجموعة الجماعات؛ والمحاسباتية والتقنية اإلدارية الملفات تدقيق -

الجماعات المكونة لها، واستغالل المعطيات المضمنة توجيه استمارات حول تدبير المجموعة لمختلف  -

 في األجوبة المتوصل بها؛

 جماعة.  26النفوذ الترابي لما مجموعه  مشروع منجز فوق 100مشتركة لحوالي  ميدانية القيام بمعاينات -

من شأن  ، عن تسجيل عدة مالحظات،2016-2011وقد أسفرت هذه المهمة الرقابية، التي شملت بصفة خاصة الفترة 

تجاوزها االرتقاء بعمل المجموعة وجعله أكثر نجاعة وفاعلية، كما أفضت إلى إصدار توصيات ترمي إلى تحسين 

ذه المؤسسة. وقد تم تصنيف هذه المالحظات والتوصيات وفق محورين رئيسيين، يتعلقان تباعا بالحكامة أداء ه

 شاريع.والتمويل وبتدبير الم

 أوال. الحكامة والتمويل
لت على مستوى هذا المحور بعض المالحظات المرتبطة بالحكامة والتدبير اإلداري، وأخرى تتعلق بآليات تمويل سج

 ة الجماعات.ميزانية مجموع
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 لحكامة والتدبير اإلداريا .1

وهو ما يبرز من  تأثر أداء المجموعة بغياب رؤية استراتيجية واضحة، وببعض النقائص المرتبطة بالتدبير اإلداري.

 الل ما يلي:خ

 غياب دراسة قبلية بشأن جدوى تكوين المجموعة وعدم وضع رؤية متكاملة بشأن ممارسة مهامها 

راسة قبلية حول جدوى تكوينها ومدى قدرتها على االضطالع بالمهام التي لجماعات في غياب دتم إنشاء مجموعة ا

وتحديد حجم الموارد المالية والبشرية الضرورية ستوكل إليها، عبر استحضار عنصر اإلمكانيات اآلنية والمستقبلية، 

اإلجراءات الالزمة لتوفير الموارد لذلك. كما أنه، وفي غياب أي اتفاق بين الجماعات األعضاء من أجل تحديد 

ممتلكات وموارد بشرية  الضرورية الشتغال المجموعة، أحدثت هذه المؤسسة وبدأت في االشتغال دون أن تتوفر على

 ودون تخصيص جناح لها داخل الكتابة العامة للعمالة التي حددت مقرا للمجموعة حسب قرار اإلنشاء.وتجهيزات، 

اضحة ومتكاملة، يتم تحيينها بصفة دورية، تتضمن أهدافا رئيسية ل على وضع استراتيجية وكما أن المجموعة لم تعم

رتبطة بتطوير البنية التحتية على مستوى وإجراءات تدبيرية من أجل االضطالع، على الوجه األمثل، بمهامها الم

ء(، مع ترتيب األولويات الجماعات األعضاء وتدارك الخصاص المسجل في هذا اإلطار )الطرق، الماء والكهربا

ن، خصوصا أن وتحديد آجال زمنية لتنزيلها على أرض الواقع، والقيام، عند االقتضاء، بالتنسيق مع فاعلين آخري

 عة تتداخل مع االختصاصات المنوطة بأطراف أخرى، ال سيما الجماعات الترابية.مجاالت اشتغال المجمو

 ة من اشتغالهاعدم تقييم عمل المجموعة بعد مرور مدة طويل 

إلى إجراء أي تقييم ألدائها  بعدسنة، لم تتم المبادرة  23بالرغم من أن مجموعة الجماعات أنشئت منذ ما يزيد عن 

ميع المستويات، ومدى مالءمة األهداف التي أنجزت ألجلها مع حاجيات الجماعات وكيفية تدبير شؤونها على ج

الفوارق بين األهداف المسطرة والحالة الراهنة وإبراز أسبابها من خالل األعضاء. ويروم هذا التقييم باألساس، رصد 

لتزود بالماء في عالقتها ت الجماعات من الطرق والكهرباء واإعداد معطيات آنية، كمؤشرات تطور كل هدف وحاجيا

يات تمويل ميزانيتها، باإلمكانيات المالية للمجموعة. كما أن مجموعة الجماعات لم تعمل طيلة هذه المدة على تقييم آل

نسبة محددة  المتمثلة أساسا في دفع الجماعات األعضاء لمساهمات سنوية على دفعتين، حيث تحتسب األولى بناء على

% من الفائض الحقيقي، ناهيك على أنها لم 20قديري والدفعة الثانية تحتسب باعتماد نسبة % من الفائض الت50في 

 اإلطار، عدمذه اآلليات وعدم انطوائها على أي مخاطر. وحري بالذكر في هذا تعمل على التأكد من مدى نجاعة ه

صالحيتها حسب قرار  مؤشرات تحدد نسب تحقيق أهداف إنشائها، خصوصا أن مدة الجماعات علىمجموعة  توفر

 أجله.وزير الداخلية تنتهي باستيفاء الهدف الذي أحدثت من 

 داث المجموعة واتخاذ قرار توسيع نشاطهاعدم مراعاة مبدأي التفرد والتخصص عند إح 

اعتمدت المجموعة، في بداية األمر، ضمن أنشطتها فتح الطرق والبحث عن نقط الماء والكهرباء، ليتم بعد مضي 

سنة من إنشائها، مباشرة إجراءات توسيع نشاطها ليشمل ميادين الصحة والتعليم والفالحة، وذلك دون  23 أكثر من

حول تحديد مواضيع مجموعات الجماعات  2007مايو  04بتاريخ  45ورية وزير الداخلية رقم مراعاة لمقتضيات د

ر متجانسة، وإيالء العناية الالزمة لمبدئي ى تفادي اعتماد مواضيع متعددة وغيأو الجماعات المحلية، التي تنص عل

م احترام مجموعة الجماعات التفرد والتخصص عند إحداث المجموعات باعتبارها مؤسسات عمومية. وقد يحول عد

تدبير مرافق  لهذين المبدئين دون قيامها بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب، حيث سيصبح من الصعب عليها

طرق والصحة والتعليم والفالحة في آن واحد، في ظل سياق يتسم بتزايد حاجيات الجماعات الماء والكهرباء وال

 لمالية واإلمكانيات البشرية الكافية، من جهة أخرى. األعضاء، من جهة، وغياب الموارد ا

  والمشاريعكثرة مهام الموظفين العاملين رهن إشارة مجموعة الجماعات تعيق التتبع العادي لألشغال 

( موظفين تابعين لقسم 10) الجماعات لعشرةمشاريع مجموعة  لها، أسند تدبيرنظرا لعدم توفرها على موظفين تابعين 

ة تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار عدة ميزانيات على مستوى النفوذ الة إقليم أزيالل، يتولون تتبع ومراقبالتجهيز بعم

صفقة عمومية بمبلغ إجمالي  400، باإلشراف على تنفيذ 2016-2011خالل الفترة  الترابي لإلقليم، حيث تم تكليفهم،

مليون درهم لكل موظف. وفي هذا الصدد، فإن  74صفقة بقيمة  40درهم، أي بمعدل  739.541.967,18يناهز 

درجة في إطار يع المبعض هؤالء الموظفين يقومون، إضافة إلى تدبير مشاريع مجموعة الجماعات، بتتبع تنفيذ المشار

ميزانيات مختلفة كميزانية الجهة وميزانية المجلس اإلقليمي والميزانية المخصصة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية 

رية، فضال عن قيامهم بمهام إدارية مختلفة. وتنتج عن هذه الوضعية صعوبة في تتبع ومراقبة تنفيذ صفقات يتم البش

بوعورة  الغالبفي غالها في نفس الوقت وفي مناطق متباعدة جغرافيا تتميز الق أشإبرامها وإعطاء األمر بانط

 تضاريسها. 

يذ مشاريع التي تبرز بجالء الصعوبات التدبيرية الخاصة بتنفويمكن اإلشارة، في هذا السياق، إلى بعض العناصر 

مما قد ال يتيح التتبع لألعمال  بتدبيرها،مجموعة الجماعات وكثرة المهام المنوطة ببعض موظفي العمالة المكلفين 

 للمشاريع المبرمجة، وقد يؤثر سلبا على تحقيق النتائج المتوخاة. وتتمثل أهم هذه العناصر فيما يلي:
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صفقة بمبلغ  225بتتبع تنفيذ  2016-2011ام ثالثة موظفين )"م.أ" و"أ.ع" و"ي.ل"( خالل الفترة يق -

من مجموع المشاريع  %56دل، على التوالي، ما يعا ايدرهم،   597.096.001,95إجمالي قدره 

 من مجموع مبالغ هذه المشاريع؛ %81التي تولى قسم التجهيز بالعمالة تتبعها، و

صفقة عمومية خالل الفترة سالفة الذكر، علما أنه مكلف أيضا بمهام  33يذ .أ" بتتبع تنفقيام السيد "ن -

السيارات واآلليات، التي تشمل آليات ومعدات كل الهيئات أخرى تتمثل في اإلشراف على تدبير حظيرة 

تنسيق التي تتخذ من العمالة مقرا لها، بما فيها آليات مجموعة الجماعات، فضال عن كونه يتولى ال

 والسهر على تدخل هذه اآلليات إبان عملية فك العزلة خالل فترة تهاطل الثلوج؛

ن وتنفيذ ميزانية المجموعة من طرف رئيس قسم التجهيز يتم اإلشراف اليومي على عمل هؤالء الموظفي -

و ما يفيد بالعمالة، الذي يتولى في الوقت نفسه مهام مدير مصالح المجلس اإلقليمي ألزيالل بالنيابة. وه

أن القسم بموارده المحدودة يضطلع بمهام قد تفوق طاقته وإمكانياته، خاصة أن أغلب المشاريع 

راسات قبلية، إذ يتولى موظفو هذا القسم أيضا كل العمليات القبلية لإلعداد المبرمجة ال تتوفر على د

 التقني للمشروع.

جاالت يادين جديدة بعد موافقة مجلسها التداولي على توسيع موتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة مقبلة على العمل في م

يم والفالحة. وبصرف النظر عن مدى مالءمة تدخلها لتشمل، باإلضافة لألهداف سالفة الذكر، قطاعات الصحة والتعل

على هذا التوسيع وانسجامه مع األهداف الحالية للمجموعة وإمكانياتها، فإن المجموعة قد تجد نفسها غير قادرة 

 االضطالع بكل هذه المهام إن لم تتوفر لديها الموارد البشرية الكافية الضرورية لذلك.

 مجموعة بشأن المشاريع المنجزة فوق ترابهاضعف التنسيق مع الجماعات التابعة لل 

ن جماعة، وكذا االستبيانات الموجهة لجميع الجماعات األعضاء بشأ 26أظهرت الزيارات الميدانية لما مجموعه 

دور الجماعات  حيث يظلتقييمها ألداء المجموعة، قصورا على مستوى التنسيق فيما يخص إنجاز وتتبع المشاريع، 

جال، ويقتصر على متابعة إجراءات توطين المشاريع والتوقيع على محاضر التسلم المؤقت لألشغال محدودا في هذا الم

كة في عمليات إعداد المشروع وتتبعه بصفة منتظمة. وفضال دون التوفر على وثائق الطلبية العمومية، ودون المشار

 كما تجدالمجموعة فوق نفوذها الترابي، المعطيات التقنية المتعلقة بمنجزات  جماعات علىتتوفر عدة  ذلك، العن 

في تحديد وتمييز مشاريع المجموعة من تلك المنجزة من طرف متدخلين  الجماعات صعوبةالمصالح التقنية لتلك 

تقوم  آخر، الالبشرية...(. ومن جانب رين )من طرف المجلس اإلقليمي، أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية آخ

 ماعات األعضاء، بصفة دورية، بتقارير تبرز نشاطها ومنجزاتها.الج المجموعة بتزويد

 خلل على مستوى التدبير اإلداري والوظيفي لشؤون المجموعة 

من القانون رقم  81متوسط" مؤسسة عمومية حسب مدلول المادة ألطلسين الكبير والمجموعة الجماعات "ا تعتبر 

، تتمتع 113.14من القانون التنظيمي رقم  141غييره والمادة بمثابة الميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وت 78.00

قانونية. وفي هذا اإلطار بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي، غير أن بعض المعطيات ال تعكس هذه الوضعية ال

 يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

ن الموظفين المنتمين عدم توفر المجموعة على موظفين خاصين بها، إذ يتولى تدبير شؤونها مجموعة م -

ميزانية المجلس اإلقليمي.  أو منالميزانية العامة للدولة  إما منلعمالة إقليم أزيالل، والمؤداة أجورهم 

اعات والموظفين التابعين ه ال توجد عالقة وظيفية بين رئيس مجموعة الجموعطفا على ذلك، فإن

 للمجموعة؛ للعمالة، مما قد يؤثر سلبيا على سالسة التسيير اإلداري

غياب هيكل تنظيمي خاص بمجموعة الجماعات يحدد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل وحدة من  -

 وحداتها اإلدارية ولكل موظف؛

ات إدارية خاصة بها، فبالرغم من تحديد مقر المجموعة في ة على مكاتب وقاععدم توفر المجموع -

، حيث أن مكاتب الموظفين التابعين وظيفيا مقر فعليااليوجد هذا  أزيالل، الالكتابة العامة لعمالة إقليم 

 للعمالة هي نفسها تلك الخاصة بمجموعة الجماعات؛

 شؤون األقسام والمصالح التابعة للعمالة دون استغالل ممتلكات ومقتنيات المجموعة في تدبير -

 للعمالة أو لهيئات أخرى.التخصيص النوعي لها، مما نتج عنه صعوبة تمييز ممتلكاتها من تلك التابعة 

 عدم توفر المجموعة على نظام مندمج للمعلومات 

ويات وتتبع تطور حديد األولالبرمجة وت مجلسها علىال تتوفر مجموعة الجماعات على نظام مندمج للمعلومات يساعد 

ت الجماعات الترابية المؤشرات المرتبطة بميادين التزويد بالماء والكهرباء وفتح الطرق، ويتم ربطه ببرامج ومخططا
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األعضاء، وكذا تلك الخاصة بباقي المتدخلين في مجاالت عملها، ويساهم بالتالي في إرساء آليات التنسيق بينها وبين 

 خرين، السيما أولئك الذين يتقاسمون معها نفس ميادين االشتغال.مختلف الفاعلين اآل

 زمة بمحفوظات المجموعةغياب نظام تدبير خاص باألرشيف وعدم إيالء العناية الال 

اإلطار، ال تتوفر مجموعة الجماعات على نظام تدبير خاص باألرشيف يهتم بتنظيم المحفوظات والعناية بها. وفي هذا 

مكتب يعمل فيه ثالثة موظفين، وبمحاذاة أرشيف مصالح العمالة، حيث تغيب عنه  عة فيجموالمملفات  وضع تم

حفاظ على الوثائق والمستندات والرجوع إليها عند االقتضاء. وقد نتج عن هذه الشروط والمقومات التي تمكن من ال

 . 2008و 1995بين سنتي  الوضعية عدم توفر المجموعة على جزء مهم من األرشيف الذي يعود للفترة الممتدة

وعة الجماعات بإعداد وفي السياق ذاته، وارتباطا بالمهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات، لم تقم مجم

 وتسليم ملفات المشاريع المنجزة في الوقت المحدد للجنة المراقبة، حيث تطلب ذلك وقتا كبيرا من أجل تجميعها.

 التمويل .2

من مجموع  %96ات األعضاء أهم مصدر لتمويل ميزانية المجموعة، إذ تمثل حوالي السنوية للجماعتعد المساهمات 

على الفائض التقديري  %50ب المساهمات السنوية للجماعات األعضاء بتطبيق نسبة مداخيل تسييرها. ويتم احتسا

اهمات أن المعيار المعتمد ينطوي من الفائض الحقيقي. وقد أظهر تحليل المعطيات المرتبطة بهذه المس %20ونسبة 

ستفادتها من المشاريع كبيرة بين مساهمات الجماعات، خاصة في عالقتها بحجم اعلى عدة مخاطر، فضال عن تفاوتات 

 الممولة من طرف المجموعة. وتكمن المالحظات المسجلة بهذا الخصوص فيما يلي:

 ناسبة ألعضائهاتفاوت المساهمات المالية للجماعات ال توازيه تمثيلية م 

لفوائض بالنظر إلى الطريقة المعتمدة في احتساب مساهمات الجماعات األعضاء، والقائمة على الفوائض التقديرية وا

ملموس بين جماعة وأخرى، في حين أن تمثيلية جميع الجماعات الترابية في  المساهمات بشكلهذه  الحقيقية، تتفاوت

يلية عضو واحد )منتدب( لكل جماعة ترابية، وهو ما ال ينسجم ومقتضيات مجلس المجموعة متساوية على أساس تمث

")...( تمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس  انه على تنص  التي  113.14من القانون التنظيمي رقم  143المادة 

 المجموعة حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على األقل لكل جماعة من الجماعات المعنية".

اسب مساهمات الجماعات األعضاء وتمثيليتها في المجلس التداولي لمجموعة الجماعات إلى ظهور عدم تن وقد أدى

بناء  قرر، مجلس جماعة أزيالل، في دورات عدة، موضوع التمثيلية، الذي السياق، أثارهذا بوادر انسحابات. وفي 

-2016المرتبطة بحصته السنوية خالل الفترة من مجموعة الجماعات، وعدم دفع المستحقات المالية  عليه، االنسحاب

أزيالل عضوا، بالرغم من كونها ري بالذكر، في هذا المقام، أن مجموعة الجماعات مازالت تعتبر جماعة . وح2011

ال تؤدي مساهماتها المالية، وذلك في غياب قرار صادر عن وزير الداخلية يوافق من خالله على انسحاب الجماعة 

 من القانون التنظيمي سالف الذكر. 148لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة المذكورة وفقا 

 ت مخاطر مرتبطة بطريقة احتساب مساهمات الجماعا 

 يعادلاألول كما سبقت اإلشارة إليه أعاله، تتشكل مساهمات كل جماعة ترابية من المجموعة من مكونين، المكون 

 من الفائض الحقيقي.  %20ى أساس من الفائض التقديري، والثاني يحتسب عل 50%

بتفعيل مبدأ التضامن بين الجماعات، قد ينتج عنه اإلخالل  ويثير هذا المعيار، خاصة فيما يرتبط بمكونه األول، مخطرا

حيث أظهر تتبع تطور الفائض التقديري للجماعات األعضاء، وكذا إفادات بعضها، أن اعتماد هذا المعيار يتيح إمكانية 

الفوائض التقديرية وخفضها ألدنى المستويات الممكنة ما دام األمر يتعلق بمعطى تقديري. وفي هذا السياق،  التحكم في

 شارة إلى العناصر التالية التي تعكس هذا المخطر:يمكن اإل

لم تقم بعض الجماعات ذات اإلمكانيات المالية المهمة مقارنة مع الجماعات األعضاء األخرى، طيلة  -

من  %50، بدفع أي مبلغ للمجموعة في إطار مساهمتها المحتسبة على أساس 2016-2011الفترة 

خصوص بجماعات أزيالل ودمنات وواويزغت. كما أن الفائض التقديري، ويتعلق األمر على ال

جماعات أخرى، لم تؤد حصصها المالية المحتسبة على أساس الفائض التقديري لسنوات متفرقة من 

هو الشأن بالنسبة لجماعات بزو وموالي عيسى بن ادريس وفم الجمعة وآيت بالل الفترة المذكورة، كما 

 وتيدلي فطواكة وأنزو وأنركي واسكسي؛

أظهرت مقارنة فوائض الجزء األول المدفوعة للجزء الثاني المضمنة في الميزانيات )الفوائض  -

دارية لعينة من الجماعات، وجود التقديرية( مع تلك المحققة عند نهاية السنة، والمبينة في الحسابات اإل

شارة، في هذا بين ما تم تقديره وما تم تحقيقه. ويمكن اإل %3000تفاوتات فاقت في بعض الحاالت 

، والمتعلقة بجماعات موالي عيسى بن 2016الصدد، إلى بعض األمثلة الدالة المسجلة خالل سنة 

 (.%514 ( ودمنات )زائد%941( وواويزغت )زائد %3600ادريس )زائد 
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 تفاوت كبير في المساهمات المالية للجماعات التابعة للمجموعة 

ريقة احتساب مساهمات الجماعات األعضاء المبنية في شق منها بصرف النظر عن المخاطر التي تنطوي عليها ط

ا المشرفة على الفائض التقديري، وباالستناد إلى المعطيات المقدمة من طرف مصالح عمالة إقليم أزيالل، باعتباره

ل الفترة على تدبير مالية المجموعة،  أظهر تتبع المبالغ المدفوعة من طرف هذه الجماعات لميزانية المجموعة، خال

،  وجود تفاوتات جد مهمة، يمكن استعراضها من خالل عنصري المساهمات اإلجمالية لكل جماعة 2016-2011

في ميزانية مجموعة الجماعات، من جهة أخرى، وربطهما على حدة، من جهة، ومساهمة الفرد )المواطن( الواحد 

 على التوالي بمؤشري الفقر متعدد األبعاد والفقر النقدي.

صوص المساهمات اإلجمالية المدفوعة من طرف كل جماعة خالل الفترة المذكورة، يتبين وجود فوارق شاسعة فبخ

مليون درهم  0,12مليون درهم )جماعة واولى( و 11,5على هذا المستوى، إذ تتراوح هذه المساهمات بين حوالي 

جماعات فقط من  10لى حدة. كما ساهمت مليون درهم بالنسبة لكل جماعة ع 3,6)جماعة آيت أوقبلي( بمعدل ناهز 

 17درهم، في حين أن  77.245.812,46من مداخيل المجموعة، بمبلغ إجمالي قدره  %50عضوا بما يناهز  44بين 

 مجموع اإلجمالي لكل المساهمات.% من ال11بة مساهماتها مجتمعة ما قدره جماعة لم تتجاوز نس

، 2016-2011شر األكثر مساهمة في ميزانية المجموعة خالل الفترة والمالحظ، في هذا الصدد، أن الجماعات الع

باس وهي جماعات واولى وسيدي يعقوب وآيت أومديس وسيدي بولخلف وآيت تمليل وآيت امحمد وتاونزة وآيت ع

وأنزو وتبانت، تتواجد في مناطق جبلية جنوب إقليم أزيالل، وتتسم، حسب المعطيات الواردة في تقرير المندوبية 

 14,7لديها إذ يتراوح بين  7بارتفاع مؤشر الفقر متعدد األبعاد 2014السامية للتخطيط حول خارطة الفقر لسنة 

 يات التحتية والخدمات األساسية على مستوى هذه الجماعات.. كما أن الزيارات الميدانية أظهرت هشاشة البن69,9و

، 2016-2011درهم خالل الفترة  300,02لغت في المتوسط وفيما يرتبط بمساهمة الفرد في ميزانية المجموعة، فقد ب

درهم )جماعة تبروشت(. وفي هذا اإلطار، سجلت  658درهم )جماعة آيت ماجدن( و 29إذ تراوحت بين حوالي 

اينات مهمة بين الجماعات، ففي الوقت الذي تبقى فيه مساهمة الفرد الواحد التابع لبعض الجماعات محدودة، أيضا تب

ا ذات إمكانيات مالية مهمة مقارنة مع باقي الجماعات، وأنها لم تتجاوز المتوسط الحسابي سالف الذكر علما أنه

درهم بالنسبة لجماعة  49,35جماعة أفورار ودرهم بالنسبة ل 132,43درهم بالنسبة لجماعة دمنات و 130,22)

وزت مساهمة الفرد فيها بكثير المعدل واويزغت(، فإن جماعات أخرى تتسم بارتفاع مؤشر الفقر النقدي لديها تجا

الحسابي المشار إليه أعاله. وفي هذا السياق، فإن مساهمة الفرد الواحد على مستوى جماعتي تبروشت وآيت عباس، 

ني وثالث جماعتين األكثر فقرا على الصعيد الوطني بالنظر إلى معدل الفقر النقدي، قد بلغت ما يعادل المرتبتين كثا

 درهم على التوالي. 496درهم و 659

ويبرز بشكل أكبر التفاوت بين مساهمات الجماعات المكونة للمجموعة من خالل احتساب حاصل مساهمة الفرد الواحد 

 33.588معدل الفقر النقدي(، إذ يتراوح هذا المؤشر، بين حوالي × الفرد الواحد  في معدل الفقر النقدي )مساهمة

)جماعة  242( و51درهم ومعدل الفقر النقدي  658,6اهمة الفرد الواحد )جماعة تبروشت، حيث ناهز معدل مس

 8.020يناهز  (، بمتوسط حسابي5,8ومعدل الفقر النقدي  41,79تيموليلت، حيث بلغ معدل مساهمة الفرد الواحد 

 (.26,73في حين يبلغ متوسط الفقر النقدي  300,02)يبلغ متوسط مساهمة الفرد الواحد 

 ة الجماعات من مشاريع المجموعةتفاوت في استفاد 

من خالل مقارنة مساهمة كل جماعة في ميزانية مجموعة الجماعات، مع حجم المشاريع المنجزة من طرف هذه 

الترابي لكل جماعة على حدة، وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه المشاريع ونجاعتها األخيرة، على مستوى النفوذ 

مستوى قيمة المشاريع التي استفادت منها الجماعات األعضاء، إذ تراوحت، خالل  واستغاللها، يبرز تفاوت كبير على

درهم )جماعة تامدة مليون  0,42مليون درهم )جماعة زاوية أحنصال(، و 4,3، بين حوالي 2016-2011الفترة 

الميدانية مليون درهم لكل جماعة على حدة. وقد تبين، من خالل الزيارات  1,6نومرصيد(، بمعدل حسابي ناهز 

واالستمارات الموجهة للجماعات، أن تلك األقل استفادة ما فتئت تثير االنتباه، منذ مدة في ملتمساتها الموجهة للمجموعة 

لى هذا التوزيع غير المتكافئ للموارد الذي يؤثر كثيرا على مبدأ التضامن والتآزر بين ومداوالت مجالسها المنتخبة، إ

 م.الجماعات على مستوى اإلقلي

وفضال عن ذلك، وبصرف النظر عن كون النصوص القانونية لم تربط بين حجم مساهمات الجماعات األعضاء وبين 

فقد تبين، من خالل المعطيات المتوفرة، اختالل كبير بين  استفادتها من المشاريع التي تنجزها مجموعات الجماعات،

اإلجمالية للجماعات. ذلك أن جماعات تساهم بشكل كبير  حجم االستفادة من مشاريع المجموعة مقارنة مع المساهمات

 في موارد المجموعة كانت استفادتها محدودة، في حين أن جماعات أخرى كانت مساهمتها محدودة بينما استفادتها

من ميزانية  %50مهمة من مشاريع المجموعة. وهكذا، فإن الجماعات العشر األكثر فقرا، والتي ساهمت بأكثر من 

                                                           
للتجهيزات والخدمات المرتبطة بالتعليم والصحة والتزود يقاس هذا المؤشر عبر تجميع معطيات تتعلق بالخصاص أو الحرمان من الولوج  7

 بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير وظروف العيش.
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من مساهماتها، بينما وجهت باقي مساهماتها نحو  %23لم تستفد سوى من  2016-2011وعة خالل الفترة المجم

 جماعات أخرى.

ية ، مقارنة مع مساهماتها في ميزان2016-2011الفترة  وإجماال، فإن نسب استفادة الجماعات األعضاء، خالل

)جماعة تامدة نومرصيد( وقيمة قصوى  8%، على أساس قيمة دنيا ناهزت 43%المجموعة، بلغت في المتوسط 

 )جماعة آيت أقبلي(. 2300%تجاوزت 

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ن الجماعات األعضاء أو أي توسيع شكل من أشكال التعاون ما بي الحرص على أن يكون اعتماد أي -

استحضار اإلمكانيات والموارد المتوفرة، ومراعاة لنشاط المجموعة مبنيا على دراسة مسبقة، مع 

 مبدأي التفرد والتخصص؛

الحرص على أن تمارس مجموعة الجماعات كل اختصاصاتها بصفتها مؤسسة عمومية تتمتع  -

 بارية واالستقالل المالي؛بالشخصية االعت

ية، مع مراعاة العمل على توفير موارد بشرية تابعة عضويا للمجموعة دون تجاوز لحاجاتها الحقيق -

 النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

 وضع هيكلة إدارية مالئمة وفق نموذج يراعي أهداف المجموعة وحجم تدخالتها؛ -

ماعات األعضاء انطالقا من تحديد يق والتواصل الدائمين مع الجالعمل على إرساء آليات للتنس -

 تقييم أثرها على الساكنة؛الحاجيات إلى غاية تسلم المشاريع المنجزة و

 العمل على تزويد الجماعات األعضاء بتقارير دورية بشأن نشاط المجموعة؛  -

ص على مسك األرشيف العمل على تتبع وتوثيق جميع األعمال المنجزة من طرف المجموعة والحر -

 بما يضمن المحافظة على جميع الوثائق؛

ال عمل المجموعة )جهة، مجلس إقليمي، إرساء آلية تنسيق فعالة بين كل المتدخلين في مج -

 جماعات...( من أجل برمجة ناجعة ومتكاملة؛

 التنسيق مع سلطة المراقبة اإلدارية لضبط المساهمات المالية للجماعات األعضاء؛ -

 دوري لعمل المجموعة؛بتقييم القيام  -

وحجم االستفادة من مراعاة مبدأ التضامن وتجاوز الفروقات الشاسعة في معادلة المساهمات المالية  -

 مشاريع المجموعة، خصوصا، بالنسبة للجماعات األكثر فقرا باإلقليم.

 ثانيا. تدبير المشاريع
ن: البرمجة وتحقيق األهداف، من جهة، والتنفيذ ومدى تمت مراقبة الجوانب المرتبطة بتدبير المشاريع وفق زاويتي

القانونية والتنظيمية ذات الصلة، من جهة أخرى. وقد تم تسجيل مجموعة من م الطلبيات المنجزة للمقتضيات احترا

 المالحظات في هذا اإلطار، أهمها:

 برمجة المشاريع  .1

مال المشتركة وضعف المردودية، فيما األع غياب نقائص، أبرزهاتعتري برمجة مشاريع مجموعة الجماعات عدة 

خل في نطاق عملها. ويمكن، في هذا اإلطار، اإلشارة إلى ما يخص بعض االستثمارات، وكذا إنجاز مشاريع ال تد

 يلي:

 عدم برمجة أعمال ذات فائدة مشتركة بين الجماعات األعضاء 

ماعات أن الهدف من إنشاء مجموعات الجماعات هو المتعلق بالج 113.14من القانون التنظيمي رقم  141تفيد المادة 

عامة للمجموعة. غير أن مجموعة الجماعات "األطلسين الكبير أو تدبير مرفق ذي فائدة  إنجاز عمل مشترك

والمتوسط" دأبت في الغالب، ومنذ إنشائها، على برمجة وإنجاز مشاريعها على مستوى الجماعة الواحدة دون أن 

تركة مش منها االستفادة منهاماعات أخرى. فباستثناء المشاريع المتعلقة بالكهرباء، التي كانت يشمل ذلك جماعة أو ج

الخصاص الذي كان مسجال  وتداركبين عدة جماعات، مما ساهم في ارتفاع نسبة التغطية في جل الجماعات األعضاء 

كانت تقتصر على المجال الترابي لكل في هذا اإلطار، فإن باقي المشاريع الخاصة بالطرق والبحث عن نقاط الماء 

مشترك بين جماعتين أو أكثر. وهو ما يعني أن ميادين تدخل جماعة على حدة دون أن تكتسي هذه المشاريع الطابع ال

 ميادين تدخل الجماعات األعضاء.ل المكاني، مماثلةمجموعة الجماعات، من حيث موضوعها ومن حيث مجالها 
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، غياب المشاريع المشتركة بين 2016-2011الفترة  نية مجموعة الجماعات، خاللوقد أظهر تحليل تنفيذ ميزا

ك أن مصاريف الجزء الثاني من الميزانية تتضمن خانة مالية واحدة مخصصة لمثل هذه الفئة من الجماعات. ذل

ارها خالل سنتي المشاريع، التي تتمثل في الطرق المشتركة بين الجماعات، إذ وصل مجموع المبالغ المؤداة، في إط

وع مصاريف مجموعة درهم، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم مجم 727.827,55، ما مجموعه 2012و 2011

، لم تقم المجموعة ببرمجة 2013مليون درهم. وانطالقا من سنة  55، 2011الجماعات التي تتجاوز سنويا، منذ سنة 

عدة جماعات سبق لها أن عبرت عن حاجات مرتبطة  أي مبلغ يخص إنجاز الطرق المشتركة بين الجماعات، علما أن

تمس صادر عن جماعة آيت أومديس من أجل بناء طريق بينها وبين جماعة بأعمال مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة لمل

 آيت تمليل، فضال عن مجموعة من الملتمسات الموجهة من طرف جماعة بزو، والتي لم تتم االستجابة لها.

 حث عن نقاط الماءاضحة فيما يخص البغياب استراتيجية و 

 : فيتتجلى يتوفر إقليم أزيالل على موارد مائية مهمة، 

ملم سنويا، مما ينتج  650و 350أهمية التساقطات المطرية بإقليم أزيالل، حيث يتراوح معدلها ما بين  -

تلف مليون متر مكعب، موزعة على مخ 1.650عنها تعبئة واردات مائية يفوق معدلها السنوي 

 الشتاء؛أن هذا اإلقليم يعرف تساقطات ثلجية مهمة خالل فصل  عنفضال األحواض المائية باإلقليم، 

وجود منشآت مائية مهمة، من بينها سد بين الويدان الذي يعتبر من أكبر السدود على المستوى الوطني،  -

 إضافة إلى سد الحسن األول؛

ساكنة بالماء الصالح لهدف المتعلق بإنجاز مشاريع مرتبطة بتزويد الغير أن مجموعة الجماعات، فيما يتعلق بتنزيل ا

ع الفاعلين اآلخرين، استراتيجية واضحة ومبنية على معطيات تقنية ودراسات قبلية تحدد للشرب، لم تضع، بتنسيق م

نسيق الفعال والناجع األولويات، وتبين الحلول الممكنة للتغلب على اإلشكاليات المرتبطة بهذا المجال، وتضع آليات للت

لبحث عن نقاط الماء، يمكن اإلشارة إلى بينها وبين المتدخلين اآلخرين. ومن مظاهر غياب هذه الرؤية فيما يخص ا

قيام مجموعة الجماعات بإنجاز أثقاب على مستوى جماعة آيت ماجدن في مناطق تتوفر أصال على مصادر ماء 

أخرى، في حين أن بعض الدواوير المجاورة لها ال تتوفر على أي منجزة من طرف الجماعة المذكورة أو أجهزة 

بها أي مشروع في هذا اإلطار، كما هو الحال بالنسبة لدوار تيسخت الذي يعد من بين مصدر للتزود بالماء لم تبرمج 

 أسرة. 74نسمة، وبعدد أسر يعادل  520أكبر الدواوير بالجماعة من حيث تعداد ساكنته والبالغة 

  تدبير آليات المجموعةتعتري نقائص 

أو تضعها رهن إشارة الجماعات األعضاء  تستغل مجموعة الجماعات آلياتها بصفة مباشرة في مختلف تدخالتها

لمباشرة بعض األشغال. وتساهم هذه اآلليات في تلبية العديد من الحاجيات، خاصة على مستوى فك العزلة عن عدة 

ا الجبلية وقساوة مناخها، خصوصا، في فصل الشتاء. غير أن تدبير هذه اآلليات مناطق بإقليم أزيالل تتسم بطبيعته

 قائص التي من شأنها أن تحد من دورها اإليجابي، أهمها:تعتريه بعض الن

كل المعطيات المتعلقة بتدخل هذه اآلليات، خاصة فيما يتعلق بوضعها رهن  غياب برنامج سنوي يبين -

 إشارة الجماعات األعضاء؛

واحد على تدبير سيارات وآليات المجموعة بجانب سيارات وآليات أجهزة أخرى،  موظف إشراف -

الوقت ذاته تتبع عدة مشاريع، مما يؤثر سلبا على مسك الوثائق والسجالت المرتبطة بتدبير ويتولى في 

آليات مجموعة الجماعات. وال يسمح هذا الوضع بتتبع دقيق ومستمر لعمل هذه اآلليات، وذلك عبر 

الخاصة معرفة أماكن تدخالتها في الجماعات الترابية وتواريخ استغاللها ونفقات الوقود وقطع الغيار 

بكل آلية والجهة التي تحملت هذه المصاريف )الجماعة المستفيدة أو المجموعة(. فمثال في غياب وثائق 

حول من تحمل تلك  استهالك الوقود الخاصة بكل آلية، تتضارب المعطيات بين الجماعات والمجموعة

 المصاريف؛

الجماعات المستفيدة من تدخالتها،  غياب التتبع المباشر والمستمر الستعمال آليات المجموعة من طرف -

 المثال، أصدرتمما نتج عنه في بعض الحاالت استغاللها في أغراض لم تخصص لها. فعلى سبيل 

سم إحدى الشركات إلنجاز أشغال في ا 48/20105ورقم  46/2015جماعة تاونزة سندي الطلب رقم 

قد تم استعمال آليات المجموعة )آلة حفر  أن التحريات الميدانية أثبتت أنهتتعلق بإصالح الطرقات، غير 

 وشاحنة( في أشغال كان يفترض إنجازها من طرف الشركة المذكورة.
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 تحقيق أهداف المجموعة  .2

 هداف المرجوة منها، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي:لم تحقق بعض المشاريع الممولة من طرف المجموعة األ

 ى إلى عدم تحقيق بعض األهداف المسطرةاعتماد البرمجة على معايير غير دقيقة أد 

تعتمد مجموعة الجماعات في برمجة مشاريعها على تخصيص مبالغ مالية محددة لكل مشروع دون اللجوء للتحديد 

ياب الدراسات القبلية والمعطيات الضرورية لمعرفة كلفته الحقيقية. وذلك، الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها، وفي غ

التي تشرف على تدبير مشاريع مجموعة الجماعات، ناتج عن صعوبة القيام بهذا األمر نظرا حسب إفادة الجهات 

 لكثرة حاجيات وملتمسات الجماعات المنضوية في المجموعة.

مضبوط للحاجيات، في بعض  دون االعتماد على معطيات دقيقة وتحديدوقد أدى تخصيص مبالغ محددة لكل مشروع 

تحقيق األهداف المسطرة، مما يدفع المجموعة أو متدخلين آخرين إلى البحث عن حلول تكون في الحاالت، إلى عدم 

 بعض الحاالت غير جذرية. وقد تم الوقوف على عدة أمثلة في هذا اإلطار، منها:

يق بين زاوية أحنصال وتاغية على مسافة درهم لفتح الطر 1.648.932,00خصصت المجموعة مبلغ  -

اينة الميدانية إنجاز كيلومترين فقط، وعدم إنجاز القنطرة وكل المنشآت الواردة في كلم، أثبتت المع 6

. حيث لم يحقق هذا المشروع أهدافه، ليقوم بعد ذلك المجلس اإلقليمي ألزيالل 20/2016الصفقة رقم 

 ( ماليين درهم، إلتمام فتح الطريق نحو تاغية؛05تجاوز خمسة ) بتخصيص مبلغ

درهم لتمويل  300.000,00إحدى الجمعيات، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  في إطار اتفاقية مع -

بصفة كلية. غير أنه لم يتم إكمال هذا المشروع  مشروع إنجاز جسر على مستوى واد بجماعة تبانت

بالطريق من كلتا الجهتين. وبعد التسلم النهائي، ونتيجة لعدم تحقيق أيضا، حيث لم يتم ربط الجسر 

للمشروع، قامت جماعة تبانت بربط الجسر بالطريق عبر سواتر ترابية مهددة باالنهيار لمسطر الهدف ا

 عند أي ارتفاع لمنسوب مياه الوادي؛

سوالن وآيت اجعا درهم لتهيئ الطريق الرابطة بين مركز أ 199.200,00برمجت المجموعة مبلغ  -

ف فك العزلة عن دواري آيت ( كيلومترات، وذلك لهد06مسافتها بستة ) أومديس، تقدربجماعة آيت 

خطاب وآيت اجعا. وأثناء المعاينة الميدانية وحسب إفادات مصالح جماعة آيت أومديس، تبين أن 

نقطة البداية )مركز المشروع لم يحقق الهدف الذي برمج من أجله، حيث أن األشغال لم تبتدئ من 

 فاذ كميات أشغال الصفقة؛أسوالن( ولم تصل إلى نقطة النهاية )دوار آيت اجعا( بسبب استن

 486.096,00أنجزت مجموعة الجماعات قنطرة تزكزاوت بجماعة آيت بواولي، بمبلغ إجمالي قدره  -

جميع واديين )واد . وكان الهدف من هذه القنطرة ت2013نونبر  13تسلمها مؤقتا بتاريخ  درهم، تم

نسمة. وقد أفاد المكتب التقني  2500ادها إلى الخضر وواد آيت مالل(، مع استفادة ساكنة يصل تعد

للجماعة، أنه لم تتم استشارته في أمر إنجاز القنطرة، وكانت له بعض التحفظات فيما يخص االعتمادات 

ب إفادات الجماعة، فإن القنطرة تم المرصودة للمشروع، وكذا مكان إقامته الذي يتسم بصعوبته. وحس

نها لم تستغل ألن الجزء األخير من المسلك لم يتم فتحه. تسليمها من طرف المقاولة المكلفة باإلنجاز، لك

، تعرضت هذه القنطرة لالنهيار، وتم التخلي عنها نهائيا، مما دفع بالمجلس 2014وفي خريف سنة 

على واد تزكزاوت، وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمي ألزيالل إلى إنجاز قنطرة جديدة 

طرف مجموعة الجماعات األطلسين الكبير والمتوسط )إلى غاية  وآيت مالل من 302الجهوية رقم 

 كان هذا المشروع في طور اإلنجاز(. 2018شهر أبريل 

 تأخيرات طالت تنفيذ بعض مشاريع مجموعة الجماعات 

ستوى التنفيذ وإنهاء األشغال، بالرغم من مجموعة الجماعات صعوبات على م تعرف عدة مشاريع مبرمجة من طرف

، حوالي 2018جال التعاقدية لتسليمها. وقد بلغت مدة التأخير بالنسبة لبعض المشاريع، إلى غاية أبريل انقضاء اآل

مجة، حيث ال تمر شهرا. وتعزى هذه الوضعية إلى برمجة هذه المشاريع في غياب نظرة شمولية ومتكاملة ومند 37

على النقائص والعيوب بغية تصويبها ومعالجتها عبر مراحل التشخيص والتخطيط، ثم اإلنجاز والتتبع الدوري للوقوف 

 في الوقت المناسب. ويبرز الجدول الموالي بعضا من الحاالت التي سجلت في هذا اإلطار:

 

 



 36 

 رقم الصفقة

 تقدم األشغال

بتاريخ أبريل 

2018 

غ مجموع المبال

 لدرهمالمؤداة با
 مدة اإلنجاز

تاريخ الشروع في 

 األشغال

مدة التأخير إلى 

غاية نهاية أبريل 

2018 

33/2014 

 في طور التنفيذ

 شهرا 37حوالي  2015فبراير  20 (02شهران ) 247.071,46

 شهرا 37حوالي  2015فبراير  20 (02شهران ) 247.071,46 34/2014

 شهرا 33حوالي  2015فبراير  20 أشهر 6 227.131,05 20/2014

 شهرا 27حوالي  2015غشت  11 أشهر 6 176.312,27 04/2015

 شهرا 21حوالي  2016يونيو  19 (02شهران ) 0,00 07/2016

 شهرا 21حوالي  2016يونيو  02 (02شهران ) 190.020,60 04/2016

 شهرا 21حوالي  2016يونيو  02 (02شهران ) 190.882,86 02/2016

 شهرا 21حوالي  2016يونيو  02 (02شهران ) 202.603,80 03/2016

 شهرا 17حوالي  2016شتنبر  16 أشهر 3 0,00 18/2016

 شهرا 17حوالي  2016غشت  19 أشهر 4 89.714,09 15/2016

 شهرا 17حوالي  2016يونيو  21 أشهر 6 430.401,37 11/2016

 شهرا 14حوالي  2017يناير  06 (02شهران ) 0,00 26/2016

 أشهر 9حوالي  2016نونبر  29 أشهر 8 430.166,69 29/2016

 ضعف المردودية في مجال االستثمارات المرتبطة بتزويد الساكنة بالماء 

اعتمدت مجموعة الجماعات في تنزيل هدفها المتعلق بالبحث عن نقاط الماء على حفر اآلبار في جل المناطق التابعة 

-2009درهم خالل الفترة  8.395.796,00أزيالل. وفي هذا اإلطار، فقد استثمرت المجموعة مبلغ  ترابيا إلقليم

. غير أن هذا االستثمار لم يكن بالفعالية المرجوة، ذلك أن المعطيات التي تم تجميعها من خالل التحريات 2016

ستغاللها نهائيا بالنسبة للبعض اآلخر، المنجزة بشأن استغالل اآلبار المنجزة، أظهرت ضعف مردودية بعضها، وعدم ا

 ياه بها.نتيجة عدم وجود الم

بئرا منجزا خالل الفترة سالفة الذكر، كلف إنجازها ما قدره  29بئرا من مجموع  16وقد بلغ عدد اآلبار غير المستغلة 

وتعود أسباب  من إجمالي الصفقات الموجهة إلحداث نقاط الماء. %55درهم، وهو ما يمثل نسبة  4.633.292,00

 االستثمارات إلى ما يلي: عدم تحقيق األهداف المرجوة من هذه

 جاز كل هذه المشاريع؛غياب الدراسات التقنية قبل إن -

 الحصول على نتائج سلبية بعد نهاية األشغال أو ضعف الصبيب؛ -

البئر  عدم إنجاز المنظومة الخاصة باستغالل اآلبار المنجزة )أي التجهيزات الضرورية الستغالل -

 كالمحركات والمضخات(؛

لى نتائج إيجابية، إنجاز بعض اآلبار في أماكن مرتفعة يصعب معها من الناحية التقنية الحصول ع -

 حسب إفادات مصالح الجماعات التي شملتها الزيارات الميدانية.

في حين أظهرت  وجدير بالذكر في هذا اإلطار، أن المجموعة تعتبر بعض اآلبار مستغلة أو في طور اإلنجاز،

ة، كما هو الحال بالنسبة لمنشآت غير مستغلالزيارات الميدانية والمعطيات المتوفرة لدى الجماعات المعنية، أن هذه ا

لبئر تسكت بجماعة آيت أومديس غير المستغل، الذي تم التخلي عنه بصفة نهائية دون إتمامه، وكذا بالنسبة لحفر ثقب 

كي ودوار تسقما بالجماعة القروية واولى، حيث لوحظ تخلي الشركة المكلفة باإلنجاز بكل من دوار إفتيس بجماعة أنر

 ب عدم وجود المياه.عن هذين المشروعين بسب

 تنفيذ المشاريع .3

مليون درهم، منها  76بمبلغ إجمالي فاق  صفقة 170، أبرمت مجموعة الجماعات 2016-2011خالل الفترة 

من مجموع الصفقات المبرمة من حيث العدد  96%ال الطرقات والماء بحوالي صفقات تم فسخها. وقد استأثر مجا 10

صفقة،  35ذا اإلطار، خضعت للمراقبة على مستوى الوثائق عينة مكونة من وفي ه .من حيث المبلغ 97%وحوالي 

خالل الفترة  من المبلغ اإلجمالي لمجموع الصفقات المبرمة %28مليون درهم، أي ما يناهز  21فاق مبلغها اإلجمالي 
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مبلغها اإلجمالي  جماعة، ناهز 26مشروع منجز فوق تراب  100الميدانية أكثر من ، فيما همت المعاينة 2011-2016

 مليون درهم. 50

 المقتضيات التالية: 2016-2011قد طبقت على الصفقات المبرمة خالل الفترة  وتجدر اإلشارة إلى أنه

صفقات الدولة وكذا بتحديد شروط وأشكال إبرام  2007راير فب 5الصادر في  2.06.388المرسوم رقم  -

 ؛2014سبة للصفقات المبرمة قبل فاتح يناير بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالن

المتعلق بالصفقات العمومية، بالنسبة  2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.13.349المرسوم رقم  -

 ؛2014تح يناير للصفقات المبرمة ابتداء من تاريخ فا

م دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رق -

 ؛2000مايو  04بتاريخ  2.99.1087

المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم -العامة اإلدارية الشروط دفتر -

 (.2016نفيذ ابتداء من أكتوبر )دخل حيز الت 2016ماي  13بتاريخ  2.14.394

عداد أو التنفيذ أو التتبع، وهو ما وقد اتسم تدبير مجموعة الجماعات لصفقاتها ببعض القصور سواء على مستوى اإل

 يتجلى من خالل المالحظات التالية:

  نقائص على مستوى نظم االستشارة المعتمدة وتقييم العروض 

م مؤهالت المتنافسين، التي يتقرر على معايير التي يتم االستناد إليها لتقيينصت بعض نظم االستشارة، على عدد من ال

ة للعروض المالية من عدمه. غير أن استقراء مضامين هذه النظم وفحص تطبيق المعايير األظرفة المتضمن أساسها فتح

نائل الصفقة. ومن جملة المضمنة فيها كشفا عن نقائص ومالحظات من شأنها أن تؤثر، في بعض األحيان، في اختيار 

 هذه النقائص يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

تقضي بإمكانية األخذ بعين االعتبار، خالل مرحلة فحص الملفات عدم تضمين نظم االستشارة مقتضيات  -

التقنية للمتنافسين، عدد وطبيعة الصفقات التي ما تزال قيد التنفيذ والمسندة إليهم من طرف نفس صاحب 

ن طرف أصحاب مشاريع أخرى، وتقييم مدى تأثير ذلك على إمكانية تنفيذ عدة صفقات المشروع أو م

 ى اإلمكانيات المادية والموارد البشرية للمتنافسين؛متزامنة بالنظر إل

إدالء أصحاب الصفقات بشواهد مرجعية تفيد إنجاز أشغال سابقة ال تتناسب مواضيعها أو أهميتها  -

فقة المزمع إبرامها. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، بالصفقة رقم المالية مع تلك المتعلقة بالص

قات والمسالك، حيث لم يدل نائلها بأي شهادة تشير إلى إنجاز أعمال المرتبطة بتهيئة الطر 21/2016

المتعلقة بتهيئة وتبليط  08/2012مماثلة لموضوع هذه الصفقة، واألمر نفسه بالنسبة للصفقة رقم 

 120أدلى بشهادتين تفيدان إنجاز أشغال بقيمة ال تتجاوز  02/2012نائل الصفقة رقم  األزقة، كما أن

 ألف درهم. 730ا أن مبلغ الصفقة المذكورة يفوق ألف درهم، علم

 عدم تحديد بعض الصفقات بشكل دقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات 

ؤها، إذ المسالك، بالتحديد الدقيق لمواصفات المواد المراد اقتنالم تقم الجماعة بالنسبة لجميع الصفقات المتعلقة بتهيئة 

تضمين الصفقة الخصائص التقنية لهذه المواد، كما أنها ال تقوم بتحديد سمك الطبقات  تكتفي باإلشارة إلى طبيعتها دون

 ينطوي على عدة نقائص، أهمها: إنجازها، مماوطول الطرقات المزمع 

م لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات ى اعتبار أن اإلعمال السلياإلخالل بمبدأ المنافسة عل -

 ألجل تقديم عروضهم؛ الضرورية لكافة المتنافسين 

 استحالة التأكد من مدى تطابق المواد واألشغال المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا؛  -

ما أعاله، واللذين ينصان على مخالفة القواعد القانونية المحددة في مرسومي الصفقات المشار إليه -

وع، قبل أية دعوة للمنافسة أو سة على أنه من واجب صاحب المشرالتوالي في مادتيهما الرابعة والخام

أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى 

 األعمال.

  األشغالعدم القيام بالدراسات القبلية إلنجاز 

ال تقوم مجموعة الجماعات بإنجاز الدراسات القبلية الالزمة قبل اإلعالن عن الصفقات المتعلقة ببناء الجسور وتهيئة 

المسالك وكذا حفر اآلبار، وتكتفي، في غالبية األحيان، بالبطائق التقنية المعدة من طرف مصالح العمالة، التي ال 

بيعة المواد التي يجب استعمالها، وكذا الرسومات الهندسية للمنشأة تحديد ط تشتمل على الدراسات الضرورية من أجل

المزمع تشييدها. وفي هذا الصدد، وفي غياب التصاميم الطوبوغرافية، وخاصة مخططات المقاطع الطولية والعرضية 
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التي تم فتحها للطريق  المشاكل التقنية، كما هو الشأن بالنسبة الصفقات بعضتنفيذ بعض  األفقية، واجهتوالتصاميم 

، حيث انطلقت األشغال على مستوى 06/2016و 03/2012رقم  على مستوى جماعة آيت تمليل في إطار الصفقتين

كل طرف من طرفي الطريق في اتجاهين متعاكسين، إذ تم الوقوف، عند التقاء األشغال، على تباين بين مقطعي 

 الطريق بعلو ستة أمتار.

 مذكرة تقنية عن كيفية تنفيذ األشغالبتقديم  عدم مطالبة المقاولين 

نصت دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بعدة صفقات على ضرورة تقديم مذكرات تقنية أو برامج تنفيذ األشغال، 

توضح كيفية إنجاز األشغال والجدولة الزمنية المفصلة، وكذا الموارد البشرية والتقنية والمواد التي يعتزم المقاول 

يوما من تاريخ إصدار األمر بالشروع في األشغال، مع ترتيب شروط  15الورش، وذلك داخل أجل الها في استعم

جزائية في حال عدم اإلدالء بهذه الوثائق. غير أن ملفات الصفقات المعنية ال تتضمن سوى مذكرات تقنية مؤقتة غير 

 ضهم التقنية.ضمن عرو مصادق عليها من طرف اإلدارة، تم تقديمها من طرف نائلي الصفقات

 إنجاز أشغال خارج جدول األثمان وأداء مقابلها دون احترام المسطرة القانونية 

بإنجاز أشغال غير متضمنة بجدول األثمان، وتم أداء  02/2012 قامت مجموعة الجماعات في إطار الصفقة رقم

شغال في تعبيد الطريق موضوع هذه األ مقابلها دون أن تسلك المسطرة الجاري بها العمل في هذا اإلطار. وتتمثل

" كما كان 1درهم، عوض استعمال المواد المختارة من "صنف  360.552,00الصفقة بوضع الخليط األسفلتي بمبلغ 

 مقررا في الصفقة.

ولم تراع المجموعة في إنجاز هذه األشغال وأدائها المسطرة التي تحكم األشغال اإلضافية المنصوص عليها في الفقرة 

لألشغال -من دفتر الشروط اإلدارية العامة 51والمادة  2007من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  72ادة من الم 4

 . وتتجلى هذه المخالفة من خالل عدة عناصر أبرزها:2000لسنة 

 للتوقع وقت اإلبرام؛ الصفقة قابلةمجموع األشغال اإلضافية المتعلقة بهذه  تعتبر  -

ملحق وال أمر بالخدمة صادر وفق الشروط التنظيمية الجاري بها  عقد وضوعاألشغال ملم تكن هذه   -

 العمل؛

سالفة الذكر ألجل  51عدم تضمن ملف الصفقة ما يفيد احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة  -

 تحديد أثمان هذه األشغال اإلضافية.

 تسويات غير قانونية بين الكميات المضمنة في الصفقات 

 01/2016و 09/2015و 08/2015و 20/2012ت في بعض الحاالت )الصفقات ذات األرقام الجماعا تقوم مجموعة

( بتضمين كشوفات الحساب كميات تفوق تلك الواردة في جداول المنجزات، 20/2016و 07/2016و 06/2016و

السياق، وجب  وفي هذا وتعزى هذه االختالفات إلى اللجوء إلى عمليات تسوية األثمنة عن طريق المقاصة فيما بينها.

التأكيد على أن مسألة المقاصة بين األثمنة ليس لها أي أساس قانوني، وهي مخالفة للقواعد الجاري بها العمل، وال 

 سيما ما يلي:

من دفتري الشروط اإلدارية العامة  60و 55الحسابات المنصوص عليها في المادتين  تسويةأسس  -

ان على أن كشف الحساب يوضع بتطبيق األثمان لتين تنصعلى التوالي، ال 2016و 2000لسنتي 

 األحادية على كميات المنشآت المنفذة فعال؛

من  69و 67بصرفها المنصوص عليها، خاصة، في المادتين  واألمرقواعد تصفية النفقات العمومية  -

 المحلية بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2010يناير  03الصادر في  2.09.441المرسوم رقم 

 وهيئاتها.

 نقائص همت جودة األشغال المنجزة 

أظهرت المعاينات الميدانية لمشاريع متعلقة بتهيئة الطرقات، وجود نقائص شابت إنجازها، تتجلى على الخصوص 

 فيما يلي:

عدم فتح الخنادق على مستوى عدة مقاطع طرقية بالرغم من األهمية التي تكتسيها في المحافظة على  -

 رافات؛من االنجالطرقات 

عدم مالئمة المواد المستعملة في تهيئة الطرقات والمسالك، والسيما المواد ذات الطبيعة الصلصالية  -

التي تؤدي إلى االنزالقات وصعوبة الولوج أثناء تساقط األمطار، التي يتم استخراجها في بعض 

 الحاالت من أراض محاذية للطريق المراد تهيئتها؛
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قاطع الطرقية، كما هو الشأن بالنسبة لطريق آيت عمر الواقعة بجماعة بعض الم وجود تباين في عرض -

( أمتار، فيما تم الوقوف خالل الزيارة الميدانية على 07آيت امحمد، التي حدد عرضها في سبعة )

 ( أمتار. 05مقاطع ال يتجاوز عرضها خمسة )

  عدم احترام آجال أداء مستحقات بعض نائلي الصفقات 

مجموعة الجماعات على احترام آجال أداء مستحقات بعض الشركات والمقاوالت المتعاقد معها، وبالتالي لم تحرص 

-2013لم تقم بإصدار األوامر باألداء ذات الصلة داخل اآلجال، ونتيجة لذلك، فقد تحملت ميزانيتها، خالل الفترة 

 درهم. 10.686,84، فوائد عن التأخير بمبلغ قدره 2016

  تقارير انتهاء تنفيذ الصفقاتعدم إنجاز 

 03/2012( صفقات تحمل األرقام 03لم تقم مجموعة الجماعات بإعداد تقارير انتهاء األشغال المتعلقة بثالث )

( درهم مع احتساب الرسوم، وذلك دون 01، علما أن كلفة كل واحدة منها فاقت مبلغ مليون )20/2016و 26/2014و

 سالفي الذكر. 2.12.349من المرسوم رقم  164والمادة  2.06.388لمرسوم رقم من ا 91مراعاة لمقتضيات المادة 

  عدم اللجوء للخبرة المضادة قصد التأكد من صدقية تقارير التحاليل والتجارب المدلى بها 

بالرغم من المبالغ التي صرفتها مجموعة الجماعات من أجل تنفيذ أشغالها الرامية إلى تحسين البنية التحتية على 

الكافية قصد التأكد من جودة األشغال المنجزة، حيث  المجموعة اإلجراءاتتتخذ  األعضاء، لممستوى الجماعات 

تكتفي بالتقارير المختبرية المدلى بها من طرف نائلي الصفقات دون التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة على إمكانية 

 القيام بالتجارب والتحاليل المضادة.

وفضال عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية والقانونية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  وبناء على ما سبق،

 بما يلي:

إيالء العناية الالزمة لعملية برمجة المشاريع من خالل التحديد الدقيق للحاجات المراد تلبيتها، وضبط  -

اء عن طريق لذلك، سوالالزمة األهداف المرجوة، والجدولة الزمنية للتنفيذ، وتوفير مصادر التمويل 

 موارد ذاتية أو في إطار اتفاقيات شراكة؛

 االعتماد على معايير واضحة وشفافة في برمجة المشاريع على مستوى الجماعات األعضاء؛ -

 الحرص على إنجاز الدراسات التقنية والتصاميم ذات الطابع األساسي قبل البدء في إنجاز المشاريع؛ -

يات المجموعة، خاصة من خالل وضع برامج سنوية الشتغالها سليم آلللتدبير  وضع اآلليات المالئمة -

 وتتبع استعماالتها من طرف الجماعات األعضاء؛

العمل على التحديد الدقيق لألشغال المقررة في إطار الصفقات المبرمة، بغية تجنب التغييرات في  -

 الصفقات؛ن أثمنة كميات وطبيعة األشغال المبرمجة، وتفادي عمليات المقاصة بي

إيالء العناية الالزمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة، خاصة من خالل تحديد مواصفات األشغال المراد  -

إنجازها والمواد الواجب استعمالها ومن خالل ضبط واجبات والتزامات الشركات والمقاوالت المتعاقد 

 معها؛

دفاتر الشروط الخاصة من بنود لتنصيص ضالحرص على مراقبة جودة األشغال المنجزة، مع مراعاة ا -

 على إمكانية اللجوء للخبرة المضادة. 
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II. رئيس مجلس مجموعة الجماعات "األطلسين الكبير والمتوسط" جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. الحكامة والتمويل

 الحكامة والتدبير اإلداري .1

 ة مهامهاأن ممارسغياب دراسة قبلية بشأن جدوى تكوين المجموعة وعدم وضع رؤية متكاملة بش 

لتكوين نقابة الجماعات "األطلسين الكبير والمتوسط" طبقا  1994خالل مرحلة إعداد الجماعات التابعة لإلقليم سنة 

، كان هدفها هو تجميع اإلمكانيات المادية المتوفرة لدى الجماعات رغم 1976لمقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 

والماء والكهرباء والتي  خاصة في مجاالت تهييء الطرق، لجماعات،تعرفها اقلتها لمواجهة اإلكراهات التي كانت 

ساكنة. ومن هنا، فإن فكرة إحداث هذه النقابة التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الكانت تحظى باألولوية لدى 

مستدامة في مجموعة الجماعات، جاءت بناًء على رؤية واضحة المعالم، أال وهي دعم الجماعات لتحقيق تنمية 

شاركية بدل الجهود الفردية التي كانت تقوم بها الجماعات رغم قلة مواردها آنذاك، الشيء الذي طار مقاربة تإ

 يسمح بتحقيق منجزات ال تستطيع الجماعة إنجازها اعتمادا على مواردها الذاتية.

 عدم تقييم عمل المجموعة بعد مرور مدة طويلة من اشتغالها 

ومنذ توليه مهام تسييرها، اهتم خالل الفترة االنتدابية الحالية  ن مجلسها الحالي،عمل المجموعة، فإبخصوص تقييم 

توسيع نشاط المجموعة  2017ماي  18بتوسيع مجاالت تدخلها، حيث قرر خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

ت بدورها لفالحة. وقد وافقعليم، والبيئة واليشمل قطاعات الماء، والكهرباء، والطرق، والرياضة، والصحة، والت

 285الجماعات األعضاء على قرار توسيع النشاط. وفي هذا اإلطار، صدر قرار السيد وزير الداخلية تحت رقم 

 والقاضي بتوسيع مجاالت تدخل مجموعة الجماعات. 2018أكتوبر  4بتاريخ 

 نشاطهاتخاذ قرار توسيع عدم مراعاة مبدأي التفرد والتخصص عند إحداث المجموعة وا 

خالل عقد التسعينات كانت األولوية لدى الجماعات تتمحور حول تطوير التجهيزات األساسية، وتتجلى أساسا في 

ساهمت  وقد%. 20فتح الطرق والربط بشبكات الماء والكهرباء، حيث لم تكن نسبة التغطية تتجاوز فيها آنذاك 

% 70% وتجاوزت 99الكهرباء إلى  فيما يتعلق بشبكةالنسبة، إذ وصلت مجموعة، بشكل كبير في الرفع من هذه ال

مجموعة، بعد ال%. ونتيجة لذلك، فقد ارتأت 85الربط بشبكة الماء، أما الطرق فقد بلغت نسبة الربط  بخصوص

حة ساكنة، وهي: الفالالسنة منذ تأسيسها، توسيع مجاالت تدخالتها لتشمل قطاعات أخرى تحظى باألولوية لدى  20

ح المؤسسات التعليمية(، الصحة )إصالح المؤسسات الصحية(، الرياضة )إحداث ي(، التعليم )إصال)بناء السواق

وبناء مالعب القرب( والبيئة )تدبير النفايات المنزلية(. ومن هنا، يتضح جليا أنه ال يمكن التفرد في قطاع معين 

 ترابية ومتطلباتها.كراهات كل جماعة ة، ونظرا كذلك إلنظرا لشساعة المجال الترابي الذي تتدخل فيه المجموع

 كثرة مهام الموظفين العاملين رهن إشارة مجموعة الجماعات تعيق التتبع العادي للمشاريع 

نظرا لقلة الموارد البشرية الكفأة بالجماعات والتي يمكن وضعها رهن إشارة المجموعة، فقد تمت االستعانة بموظفي 

نية العامة، من أجل ممارسة المجموعة الختصاصاتها وعملها. المنتمين للميزا ذا موظفي العمالةالمجلس اإلقليمي وك

إال أن كثرة المهام المسندة لهؤالء الموظفين تحول دون تخصيصهم الوقت الكافي للمجموعة وتمكينها من القيام 

مالية  قترح إحداث مناصببدورها على أحسن وجه. ومن أجل تدارك هذه الوضعية، فإن مجلس المجموعة سي

المجموعة لتمكينها من التعاقد مع أطر وكفاءات وذلك بعد صدور المرسوم المتعلق بالتوظيف عن طريق بميزانية 

 التعاقد بالجماعات مستقبال، وهو ما سيمكن المجموعة ال محالة من تتبع مشاريعها بتنسيق تام مع الجماعات.

 ترابها اريع المنجزة فوقمجموعة بشأن المشضعف التنسيق مع الجماعات التابعة لل 

تعمل المجموعة بتنسيق تام مع السادة رؤساء المجالس الجماعية ومناديبها في اقتراح المشاريع التي تتم برمجتها 

بميزانية المجموعة. وبعد المصادقة على المشروع، يتم التنسيق كذلك مع المصالح التقنية الجماعية في جميع 

 .لتسلم النهائي لهلمشروع إلى حين امراحل إنجاز ا

 التدبير اإلداريالمالحظات المتعلقة ب 

بخصوص المالحظات التي سجلت وجود خلل على مستوى التدبير اإلداري وتتبع المشاريع، فإن ذلك يرجع 

لفتح  باألساس إلى عدم توفر المجموعة على موظفين تابعين لميزانيتها، وهو ما سيتم تداركه في حالة االستجابة

وعة والتوظيف المباشر أو عن طريق التعاقد مستقبال. الشيء الذي سيمكن المجموعة، ة بميزانية المجممناصب مالي

ال محالة، من مزاولة عملها على أحسن وجه وهيكلة إدارتها وإعداد برنامج معلوماتي يمكنها من تتبع تطور 

عدم توفر  صة باألرشيف، فإنوص غياب مصلحة خامؤشراتها في جميع القطاعات وتحديد أولوياتها. أما بخص

المجموعة على مقر خاص بها هو الذي حال دون توفرها على مكاتب يتم ترتيب ملفات المجموعة بها وتسهيل 
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عملية البحث عن مختلف الملفات. ومن أجل تدارك هذه الوضعية، فقد تم تخصيص مكاتب مستقلة للمجموعة من 

 مقر خاص بها مستقبال. وذلك في أفق بناءة لجنة المراقبة أجل ممارسة عملها مند زيار

 التمويل .2

 تفاوت المساهمات المالية للجماعات ال توازيه تمثيلية مناسبة ألعضائها 

، لم يتم التنصيص 1976أثناء إحداث نقابة الجماعات "األطلسين الكبير والمتوسط" بناًء على الميثاق الجماعي لسنة 

م االتفاق على أن تمثل كل جماعة بمندوب واحد. وبعد ساهماتها، لذلك تماعات حسب نسبة مآنذاك على تمثيلية الج

% من حصة كل جماعة من منتوج الضريبة على 8تعديل نسبة مساهمات الجماعات والتي أصبحت محددة في 

لى استصدار قرار القيمة المضافة وانضمام المجلس اإلقليمي ألزيالل للمجموعة، فإن السيد وزير الداخلية عمل ع

عضوا، أي بمعدل منتدب واحد لكل  45حدد عدد أعضاء المجموعة في  2018أكتوبر  4ريخ بتا 285جديد عدد 

 جماعة ترابية بعد انضمام المجلس اإلقليمي إلى المجموعة. 

  مخاطر مرتبطة بطريقة احتساب مساهمات الجماعات وتفاوت كبير فيها 

% من 20ت حددت فيها نسبة المساهمة في لمكونة لها مقررامجالس الجماعية اأثناء إحداث المجموعة، اتخذت ال

% من الفائض التقديري. وبالتالي، فإن هذه المساهمة ملزمة للجميع. أما بخصوص تحكم 50الفائض الحقيقي و

نيتها، بعض الجماعات في فوائضها التقديرية، فهناك مراقبة تمارسها سلطة الوصاية أثناء المصادقة على ميزا

ة أن تراقب ذلك ألنه ليس من اختصاصها. وفيما يتعلق بتحقيق فائض تقديري بميزانية فال يمكن للمجموعوبالتالي 

% منه لفائدة ميزانية 50بعض الجماعات )أزيالل، واويزغت، دمنات، امليل، آيت ماجضن( وعدم تخصيص 

ي من الميزانية إلى الجزء الثان ه من الجزء األولالمجموعة، فهذا يرجع باألساس إلى أن الفائض المذكور يتم دفع

 لتسديد أقساط القروض لفائدة صندوق التجهيز الجماعي والمعتبرة بمثابة نفقات إجبارية.

  تفاوت في استفادة الجماعات من مشاريع المجموعة 

ستفيد من مبلغ يمكن للجماعة أن ت الفالهدف من إحداث المجموعة هو التضامن بين الجماعات، وبالتالي  إن

، بل يمكنها أن تستفيد من المشاريع المدرجة في ميزانيات الجهة والمجلس اإلقليمي وكذا المبادرة الوطنية ماتهااهمس

 للتنمية البشرية ووزارة الداخلية.

 ثانيا. تدبير المشاريع

 برمجة المشاريع .1

  عدم برمجة أعمال ذات فائدة مشتركة بين الجماعات األعضاء 

نها، سواء من طرف الساكنة أو من طرف المنتخبين، ويتم إعطاء على الحاجيات المعبر عبرمجة المشاريع بناًء تتم 

 األولوية للمشاريع ذات األهمية القصوى والملحة.

  نقائص تعتري تدبير آليات المجموعة 

برنامج  ا، باالضافة إلى إعدادتباشر المجموعة حاليا تنظيم حظيرة اآلليات وكذا توفير الموارد البشرية الخاصة به

 اًء من هذه السنة. تدخالتها ابتد

 تحقيق أهداف المجموعة .2

 تأخيرات طالت تنفيذ بعض مشاريع مجموعة الجماعات 

يرجع التأخر الذي طال تنفيذ بعض الصفقات إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للجماعات التابعة لإلقليم وقساوة 

حدودية الموارد البشرية مقارنة مع مهمة(، باإلضافة إلى موالتساقطات المطرية الاألحوال الجوية )هطول الثلوج 

 حجم المهام المسندة إليها.

  ضعف المردودية في مجال االستثمارات المرتبطة بربط الساكنة بالماء 

ولوية للبحث تتم برمجة المشاريع الخاصة بربط الساكنة بالماء بناًء على الحاجيات المعلن عنها، ويتم إعطاء األ

تعرف خصاصا واضحا، ويرجع ضعف المردودية باألساس إلى نضوب الفرشة لماء في المناطق التي عن نقط ا

 المائية لتوالي سنوات الجفاف وكذا عدم توفر دراسات هيدروليكية محينة.

 تنفيذ المشاريع .3

  نقائص على مستوى نظم االستشارة المعتمدة وتقييم العروض 

منه )...(.  24والمادة  18دة ، السيما الما2.12.349يات المرسوم رقم يتم إعداد نظم االستشارة بناًءعلى مقتض

وبالنسبة لعدم األخذ بعين االعتبار الصفقات المسندة للمتنافسين من طرف صاحب المشروع أو أصحاب مشاريع 

ني يتم باألساس إلى عدم التوفر على مبرر قانو أخرى ومدى تأثيرها على قدراتهم التقنية والبشرية، فيرجع ذلك
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لنائلة لعدة صفقات أخرى، بما فيها تلك التي توجد في طور اإلنجاز. كما أن جميع اللجوء إليه إلقصاء المقاوالت ا

 المقاوالت المسندة إليها الصفقات تلتزم بإنجاز األشغال في الوقت المحدد وحسب المعايير الفنية المعمول بها.

  التقنية للمسالك والطرقات تحديد بعض الصفقات بشكل دقيق للمواصفاتعدم 

يتم إعداد دفاتر التحمالت بناًءعلى بطائق تقنية تراعي االعتمادات المالية المتوفرة، ويتم التحقق من جودة المواد 

 المستعملة بواسطة تحاليل مختبرات متخصصة.

 عدم القيام بالدراسات القبلية إلنجاز األشغال 

 الضرورية. تمادات المالية الالزمة إلنجاز الدراساتيرجع ذلك إلى عدم توفرالمجموعة على االع

  إنجاز أشغال خارج جدول األثمان وأداء مقابلها دون احترام المسطرة القانونية 

أدى إلى  تم إعداد الصفقة بناًء على بطاقة تقنية تحدد مسارا غير المسار الحالي الذي يعرف انحدارا شديدا، مما

تراضات عديدة من قبل الساكنة، ضافية إلنجاز المشروع الذي كان موضوع اعتقليص المسافة واعتماد أشغال إ

 األمر الذي نتج عنه االستعجال في إنجاز هذه األشغال. 

 تسويات غير قانونية بين الكميات المضمنة في الصفقات 

 حيز الوجود. ىلإاكنة والرغبة الملحة إلخراج المشاريع يرجع ذلك إلى الطبيعة الصعبة للتضاريس وملتمسات الس

  نقائص همت جودة األشغال المنجزة 

يرجع ذلك إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة للجماعات التابعة لإلقليم واألحوال الجوية الصعبة )ثلوج، تساقطات 

 المسندة إليها.مطرية مهمة(، باإلضافة إلى محدودية الموارد البشرية مقارنة مع حجم المهام 

 تحقات بعض نائلي الصفقاتعدم احترام آجال أداء مس  

يرجع ذلك إلى تأخر المقاوالت باإلدالء بكشوفات المنجزات في اآلجال القانونية، وكذا كثرة المشاريع وقلة الموارد 

 البشرية المخصصة لتتبع أداء نفقات اإلنجاز.

  صدقية التحاليل والتجارب المدلى بها عدم اللجوء إلى الخبرة المضادة قصد التأكد من 

 ذلك باألساس إلى عدم توفر االعتمادات المالية الالزمة إلجراء هذه الخبرة. جعير

وفي األخير )....( فإن المالحظات الواردة في هذا التقرير من شأنها أن تساعد أعضاء مجلس المجموعة والموظفين 

مستقبال، خاصة إذا علمنا  الختالالت المسجلة وأخذها بعين االعتبارالساهرين على التدبير اإلداري على معالجة ا

، مما سيساهم في الرفع من 1995ق حسابات المجموعة تعتبر األولى من نوعها منذ تأسيسها سنة أن عملية تدقي

  مستوى التدبير المالي واإلداري للمجموعة.
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 التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني مالل

وض إليه(، بير خدمات النظافة إلى شركتين خاصتين )المف، فوضت جماعة بني مالل )المفوض( تد2006سنة منذ 

 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية. ويتعلق األمر بشركتي: 54.05استنادا إلى القانون رقم 

- "T.M"  تد من ( سنوات تم07لمدة سبع ) 09/2006التي أبرمت معها الجماعة الصفقة رقم

درهم بزيادة  18.134.000,00، بمبلغ إجمالي ناهز 2013شتنبر  10إلى غاية  2006 شتنبر 11

طن من النفايات وإيداعها بالمطرح العمومي  45.000، وذلك مقابل جمع ما يقارب %5سنوية ال تتعدى 

 وكذا كنس أهم شوارع المدينة؛

- "C.Tدرهم. وقد أبرمت  4.000.000,00ى " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يصل رأس مالها إل

درهم، من أجل تدبير مرفق النظافة  21.075.720,60بمبلغ  26/2013عة الصفقة رقم معها الجما

( سنوات. ويهم العقد المبرم مع هذه الشركة، المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية 05لمدة خمس )

ية متعلقة بمرفق النظافة وجمع النفايات المنزل، أساسا تفويض تدبير التجهيزات ال2014يناير  20بتاريخ 

 ي وكذا عمليات الكنس في شقيها اليدوي والميكانيكي.أو ما يماثلها ونقلها إلى المطرح العموم

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

صبت باألساس حول أسفرت المهمة الرقابية المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني مالل، التي ان

"، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدة توصيات شملت األعمال C.Tالعقد المبرم مع شركة "

 التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييم الخدمات المنجزة.

 أوال. األعمال التحضيرية للتدبير المفوض ومسطرة إبرام العقد
 ".C.Tتدبير المفوض مع شركة "طار األعمال التحضيرية ومسطرة إبرام عقد التشمل المالحظات المسجلة في هذا اإل

 األعمال التحضيرية للتدبير المفوض .1

 :تتجلى أبرز المالحظات المتعلقة باألعمال التحضيرية لعقد التدبير المفوض فيما يلي

  المماثلة لهاعدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات 

لجماعات بإعداد مخطط بتدبير النفايات والتخلص منها، على أن تقوم االمتعلق  28.00من القانون رقم  16تنص المادة 

جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مع تحديد عمليات الجمع األولي لهذه 

ال فرزها. غير أن جماعة وتثمينها وإن اقتضى الحمعالجتها نها ولتخلص مي المطارح، واالنفايات ونقلها وإيداعها ف

ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، مما يعيق تطبيق بعض المقتضيات  بني مالل لم تقم بإعداد هذا المخطط

ال كل حائز للنفايات المنزلية التي تنص على ضرورة امتث 21، السيما مقتضيات المادة 28.00الواردة في القانون رقم 

 .مخطط المشتركظام المتعلق بالجمع األولي المحدد في المخطط الجماعي أو الوالنفايات المماثلة لها بالن

 عدم توفر الجماعة على رؤية مندمجة وشمولية حول التدبير المفوض 

" في غياب تصور متكامل يأخذ C.Tقامت جماعة بني مالل بتفويض تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات لشركة "

التحمالت قد تضمن إعادة ة بتدبير المطرح العمومي للنفايات. فعلى الرغم من أن دفتر بعين االعتبار الجوانب المرتبط

تأهيل المطرح العمومي، فإن الجماعة قامت بتفويض خدمات النظافة دون مباشرة عملية التأهيل المذكور. وتجدر 

للنفايات يستجيب للمعايير  ، لم تكن تتوفر على مطرح مراقب2017أكتوبر  26ة، وإلى حدود اإلشارة إلى أن الجماع

ع النفايات المجمعة بطريقة غير منظمة في مطرح غير مراقب، مما ينعكس سلبا على البيئية المطلوبة، حيث يتم إيدا

 12.03منصوص عليها في القانون رقم المستويين البيئي والصحي. من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بإجراء الدراسة ال

والذي أدرج "المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها  على البيئة المتعلق بدراسات التأثير

من هذا  2أو طريقة التخلص منها" ضمن المشاريع التي تخضع وجوبا لدراسات التأثير، طبقا لمقتضيات المادة 

 القانون.

 عقد السابق للتدبير المفوضعدم تقييم ال 

"، T.Mدون تقييم العقد السابق الذي كان يربطها بشركة " "C.T" فوض مع شركةأبرمت الجماعة عقدا للتدبير الم

من أجل تحديد أوجه القصور والنقائص الواجب مراعاتها عند إبرام العقد الجديد. ويهدف هذا اإلجراء، الذي يستند 

ي للقطاع. وقد يؤدي غياب ، إلى استخالص الدروس الالزمة بهدف فهم جيد للوضع المستقبلإلى تقييم التجربة المنتهية

التدبير المفوض، واستمرار نفس النقائص والثغرات، لتكون الجماعة بذلك قد حرمت التقييم إلى التسرع في إعداد عقد 

 نفسها من إجراء هام وحاسم يشكل ضمانة للتخطيط الجيد لمرفق ذي أهمية قصوى.
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 تأخير في إعداد عقد جديد للتدبير المفوض 

يد تأخرا لمدة ثمانية أشهر، امتد بين تاريخي الموافقة المبدئية للمجلس التداولي ير إلبرام عقد جدعرفت عملية التحض

بشأن تدبير مرفق النظافة عن طريق التدبير المفوض وإصدار سند الطلب المتعلق بالدراسة، باإلضافة إلى تأخير لمدة 

دفتر التحمالت من طرف المجلس التداولي. وقد نتج عن هر واحد تم خالله إجراء الدعوة للمنافسة بعد الموافقة على ش

ضعية، تأخر على مستوى باقي مراحل إبرام العقد الجديد، ذلك أن لجنة فتح األظرفة لم تنه أعمالها إال بتاريخ هذه الو

، في حين لم تتم 2013أكتوبر  25دفتر التحمالت إال بتاريخ ، ولم تصادق سلطة الوصاية على 2013شتنبر  19

أدّى هذا الوضع إلى تجاوز التاريخ المحدد النتهاء  . وقد2014يناير  20لمصادقة على العقد ذي الصلة إال بتاريخ ا

 " بثالثة أشهر إضافية.T.Mمدة العقد المبرم مع شركة "

 عاقدية المتعلقة بجمع النفايات المنزليةعدم التحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات الت 

كيلوغرام  0,675طن في اليوم، أي ما يعادل  135لمنزلية وما شابهها المنتجة في ت كمية النفايات اقدّر دفتر التحمال

الواحد. كيلوغرام يوميا للفرد  0,76يوميا للفرد الواحد، وهو معدل أقل من ذلك المسجل على المستوى الوطني البالغ 

نسمة،  200.000دد في دفتر التحمالت بحوالي وبتطبيق هذا المعدل الوطني على عدد سكان جماعة بني مالل المح

طن من الكمية المقدرة في دفتر التحمالت.  17طن، أي بفرق  152فإن كمية النفايات المنتجة يوميا تصل إلى ما يناهز 

 141,23اوح متوسط اإلنتاج اليومي، حسب نتائج الشركة، بين وقد تأكد هذا الوضع في السنة األولى، حيث تر

 .في اليومطن  187,36و

حاوية ذات أربع  1.160حاوية ذات عجلتين و 795ومن جهة أخرى، فقد قدم المفوض إليه عرضا يتضمن استعمال 

حاويات ذات من دفتر التحمالت الذي نص على أن يبقى عدد ال 21.1( عجالت في مخالفة لمقتضيات البند 04)

لي للحاويات. كما تم االتفاق بين المفوض والمفوض ( كحد أقصى من المجموع اإلجما3/1العجلتين في حدود الثلث )

ولى لسريان العقد، على إدخال تغييرات بشأن بعض التجهيزات المستعملة في تدبير مرفق النظافة، إليه، منذ السنة األ

ة المنجزة في هذا اإلطار. وتكمن هذه التغييرات في تعويض الحاويات من سعوهو ما يعكس محدودية الدراسة القبلية 

المضمنة  «benne tasseuse»ضغط لتر وتعويض شاحنة مزودة بخاصية ال 660لتر بحاويات من سعة  240و 120

 إضافية. «balayeuse»مكنسة -في مخطط االستثمار للسنة الثالثة بشاحنة

 تنقائص تعتري صياغة دفتر التحمال 

دبير مرفق النظافة. وتتجلى هذه النواقص أساسا لم يتطرق دفتر التحمالت والعقد المتعلق به إلى عدة جوانب مرتبطة بت

 :فيما يلي

عدم تضمين دفتر التحمالت مقتضيات تهم تدبير جمع األنقاض الناتجة عن عمليات الهدم والبناء في  -

ة تشهد نموا عمرانيا مما يزيد من احتمال انتشار ظل غياب خلية مكلفة بتدبيرها، مع العلم أن المدين

 ية من هذه األنقاض؛البقع السوداء المتأت

 عدم تحديد دفتر التحمالت لمواصفات المواد المستخدمة لغسل وتطهير معدات الجمع األولي؛ -

عدم تضمين دفتر التحمالت الجزاءات الممكن تطبيقها في حال عدم قيام المفوض إليه بنشر الوثائق  -

ذكر، أن المفوض إليه صرح والبيانات المحاسبية في اإلعالنات القانونية وبمقر الجماعة. وحري بال

علما أن حساباته المقدمة في إطار تقريره المالي خالل كامل فترة التدبير المفوض بوضعية عجز، 

 السنوي غير معتمدة وغير مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي، وهو ما يجعل صدقية هذه

 الحسابات محل تحفظ؛

أن تؤدي إلى تضارب في وجهات نظر األطراف  وجود تناقض بين بعض بنود دفتر التحمالت من شأنها -

( أشهر، اعتبارا من تاريخ تبليغ األمر بالخدمة، من أجل توريد 03حدد أجل ثالثة ) 26قدة. فالبند المتعا

نص على أن  49في حين أن البند  مجموع تجهيزات الجمع األولي المضمن في عرض المفوض إليه،

( بما في ذلك آليات الجمع األولي، 1المضمنة في الجدول رقم )يورد المفوض إليه التجهيزات الجديدة، 

والمعطيات المضمنة  74شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ األمر بالخدمة. كما ينطوي البند داخل أجل 

الفات بشأن تطبيق غرامات التأخير في حال عدم ( في دفتر التحمالت على اخت11في الجدول رقم )

 ت الواردة في عرض المفوض إليه داخل اآلجال التعاقدية؛توريد اآلليات والتجهيزا

من عقد التدبير المفوض على منح شهر واحد لتوريد جميع اآلليات والمعدات، وهو األمر  49نص البند  -

شهر، خاصة أن الجماعة لم تسترجع معدات من الذي من شأنه تعطيل استمرارية المرفق خالل هذا ال

 "(.T.Mالمفوض إليه السابق )شركة "
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 مسطرة إبرام اتفاقية التدبير المفوض .2

 :تتجلى أبرز المالحظات المتعلقة بمسطرة إبرام عقد التدبير المفوض، فيما يلي

  المنافسةعدم التحديد الدقيق لمحتوى بعض األثمان مما من شأنه التأثير على مبدأ 

اليدوي واآللي. وإذا كان ملف طلب العروض  لعملية الكنس بنوعيها، 4من دفتر التحمالت الثمن رقم  59خصص البند 

بالكنس اليدوي وحدد بصفة دقيقة ترددات التدخل المطلوبة على كل قطاع، فإنه على خالف  قد تضمن التصميم المتعلق

من دفتر التحمالت باإلشارة إلى أن  37.3حيث تم االكتفاء في البند  ذلك لم يتضمن التصميم الخاص بالكنس اآللي،

والحال أن كل مرشح  ليه يقوم بتقديم خدمات الكنس اآللي على مستوى الطرقات التي يحددها في عرضه.المفوض إ

دات التدخل، قدم، بشأن الكنس اآللي، عرضا مختلفا يتضمن الطرقات واألماكن التي ستشملها هذه الخدمة مع بيان ترد

 إلطار.مما من شأنه أن يثير صعوبات في مقارنة العروض المقدمة في هذا ا

  عدم وجود معايير تقييم موضوعية ودقيقة يمكن أن تؤثر على مسطرة إبرام اتفاقية التدبير المفوض 

كل ال يتيح تضمن نظام االستشارة مجموعة من المعايير ألجل تقييم عروض المتنافسين، غير أن بعضها صيغت بش

برنامج التنظيف، فقد ميز نظام االستشارة بين التقييم الموضوعي للعروض المقدمة. فعلى سبيل المثال، وفيما يخص 

"متوسط التفصيل"، و"غير المفصل"، و"غياب البرنامج"، على أن تمنح تباعا أربعة برامج، وهي: "المفصل"، و

. ويثير هذا المعيار صعوبة في تطبيقه نظرا لعدم دقته، وهو ما يتجلى 0أو 2أو 4أو 6لطبيعة البرنامج المقترح النقطة 

نقط( بالرغم من اختالف عرضيهما  06" اللتين حصلتا على نفس النقطة )M" و"C.Tعرضي شركتي " من خالل

" لم يحدد طول المسارات التي تشملها عمليات الكنس وفق الترددات C.Tاختالفا كليا. ذلك أن عرض شركة "

طول  بشكل مفصل " الذي حددMلوبة، إذ اكتفى باإلشارة إلى الطول اإلجمالي على عكس عرض شركة "المط

" ضمنت عرضها العدد اإلجمالي لألعوان المخصصين Mالمسارات المشمولة بعملية الكنس. وفي المقابل فإن شركة "

خل )طرقات، أسواق، مساحات " قد حددت عدد األعوان بحسب أماكن التدC.Tلعملية الكنس في حين أن شركة "

ذا المعيار جاءت بشكل غير دقيق، حيث يكفي تقديم برنامج خضراء ومساحات عمومية(. والحال هاته، فإن صياغة ه

 لعليا بصرف النظر عن مضمونه ومحتواه ومدى استجابة العرض المقدم لحاجيات الجماعة.للحصول على النقطة ا

 قصور في تشكيل لجنة طلب العروض 

حديد شروط وأشكال إبرام بت 2007فبراير  05الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  34ا لمقتضيات المادة خالف

مراقبتها، لم يحدد المفوض في قرار تعيين لجنة فتح األظرفة صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و

ما تم تعيين باقي أعضاء اللجنة في اليوم السابق الذي ينوب عنه في حالة غيابه. ك والشخصالعضو الذي يرأسها، 

أدنى ( أيام كأجل 07من المادة المذكورة التي حددت أجل ) 3ارض مع مقتضيات الفقرة لجلسة فتح األظرفة، مما يتع

الستدعاء هؤالء األعضاء وتسليمهم ملفات طلبات العروض وكل وثيقة ذات صلة. باإلضافة إلى ذلك، وخالفا 

الية للمتنافسين، المتضمنة من نظام االستشارة، لم يتم تأليف أي لجنة مختصة لدراسة المقترحات الم 10ند لمقتضيات الب

 مارات ومذكرة التمويل التفصيلية.لعقد االلتزام وجدول األثمان ومخطط تمويل االستث

 قصور في تقييم العروض المالية 

الية للمتنافسين، والمتمثلة في عقد االلتزام وجدول األثمان حدد نظام االستشارة في بنده التاسع مكونات العروض الم

الية لمصاريف ستثمارات والمذكرة المالية المفصلة. وتتضمن هذه المذكرة أساسا التوقعات المومخطط تمويل اال

من  10االستغالل خالل كل مدة التدبير، مع إرفاقها بجدول يبرز على الخصوص مصاريف األجراء. كما نص البند 

لوثائق المكونة للعرض المالي، نظام االستشارة على ضرورة التحقق من مختلف المعطيات والبيانات الواردة في ا

عروض لم تقم بالتحقق من المعطيات المضمنة في مذكرة التمويل السيما المذكرة المذكورة. غير أن لجنة طلب ال

عقد االلتزام وجدول األثمان، مع طلب التوضيحات المفصلة، واكتفت بالتأكد من العمليات الحسابية على مستوى 

 يين، عند االقتضاء.الالزمة من المتنافسين المعن

وفي هذا السياق، فقد أظهر تفحص المذكرة المالية للمفوض إليه تضمنها ألخطاء على مستوى بعض التحمالت، 

يجة المفوض إليه، ذلك أن مبلغ خاصة تلك المرتبطة بمصاريف األجراء. وقد كان لهذه األخطاء انعكاس على نت

الي المضمن في عقد االلتزام، مما يعني تحمل الشركة لخسارة التحمالت أصبح، بعد تصحيحه، أكبر من عرضه الم

األمر الذي يخل بالتوازن المالي للعقد المبرم ويؤثر سلبا على الخدمات المتعاقد بشأنها. وقد تم تأكيد  مالية سنوية، وهو

( 04أربعة )األربع سنوات األولى من االستغالل، حيث صرح المفوض إليه بعجز سنوي، تجاوز  هذا الوضع خالل

 .2016ماليين درهم خالل سنة 

 :بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

إجراء تقييم لعقد التدبير المفوض الذي يقترب من نهايته لرصد أوجه القصور والنقائص الواجب  -

 مراعاتها عند إبرام العقد الجديد؛
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ز غير قانوني لمدة التعاقد مع المفوض إليه ضمان التحضير الجيد للعقد الجديد لتجنب أي تجاو -

 بق؛السا

وضع عقد مفصل وشامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بتدبير مرفق النظافة، بما يتماشى مع القوانين  -

 الجاري بها العمل والمعايير البيئية؛

عروض  يد حاجيات الجماعة بطريقة دقيقة من حيث الخدمات والمعدات بغية تسهيل المقارنة بينتحد -

 المتنافسين؛

صياغة معايير بسيطة وواضحة وموضوعية ومتناسبة مع حاجيات الجماعة من أجل تسهيل إجراء  -

 تقييم عادل للعروض المقدمة؛

المالية للمتنافسين في مجملها وطلب تكوين اللجنة المالية المختصة للتحقق من العروض  -

 التوضيحات، عند االقتضاء.

 تدبير المفوضثانيا. الحكامة ومراقبة ال
إن مراقبة الجوانب المتعلقة بالحكامة وكذا اإلجراءات المرتبطة بمراقبة وتتبع الخدمات المنجزة في إطار عقد التدبير 

 :المفوض، أفضت إلى الوقوف على المالحظات التالية

 حكامةال .1

 يعرف نظام الحكامة المرتبط بعقد التدبير المفوض عدة نقائص، أهمها:

 ه السابق مما يشكل مخطرا مرتبطا بالمطالبة بأداء فوائد التأخيررات المفوض إليعدم تسوية متأخ 

ذ أزيد قد انقضت من 09/2006" في إطار العقد رقم T.Mرغم أن العالقة التعاقدية التي كانت تربط الجماعة بشركة "

درهم، يتعلق بالخدمات  3.391.393,40سنوات، فإن الجماعة مازالت مدينة لهذه الشركة بمبلغ يصل إلى  04من 

زانياتها السنوية اعتمادات لتسوية هذه . ومنذ هذه السنة، والجماعة تخصص في إطار مي2013المقدمة خالل سنة 

مادات إلى خانات مالية أخرى. وعليه، وتطبيقا لمقتضيات المتأخرات، إال أنها تقوم في كل مرة بتحويل هذه االعت

المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير، فإن التأخر في تسوية الديون  2003ونبر ن 13بتاريخ  2.03.703المرسوم رقم 

 درهم. 553.157,00، في 2017دجنبر  11د ينتج عنه أداء فوائد، تم تقدير مبلغها، إلى حدود المذكورة ق

 المتعلقة بالتدبير المفوض قبل المصادقة عليها 26/2013ء في تنفيذ االتفاقية رقم البد 

، بالرغم من أن عقد التدبير المفوض لم يصادق عليه 2014يناير  06" في تقديم خدماتها بتاريخ C.Tكة "شرعت شر

ص على أن هذا العقد ال يصبح من دفتر التحمالت الذي ين 7، مما يتعارض مع أحكام البند 2014يناير  20إال بتاريخ 

درهم لفائدة الشركة مقابل  898.922,16الجماعة مبلغ ساري المفعول إال بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه. وقد أدت 

ها الجماعة مرتبطة مع المفوض إليه بعقد مستوف لجميع الشروط الشكلية، الخدمات المنجزة خالل فترة لم تكن في

 ة عليه من طرف السلطة المختصة.خاصة ما يتعلق بالمصادق

  النظام الداخلي الخاص بهاعدم انتظام اجتماعات لجنة التتبع والمراقبة وعدم اعتماد 

( 09ال تعقد لجنة التتبع والمراقبة اجتماعاتها بصفة منتظمة، حيث لم تجتمع خالل السنوات الثالث األولى سوى تسع )

الذي نص على وجوب  45.2سنة الواحدة، مما يخالف مقتضيات البند ( اجتماعات في ال03مرات، أي بمعدل ثالثة )

( اجتماعات في السنة. وعالوة على ذلك، فإن لجنة التتبع والمراقبة ال 06ين، أي ستة )االجتماع مرة واحدة كل شهر

للجنة، كما أن سالف الذكر، يحدد أساسا كيفية سير ا 54.05من القانون رقم  185ر على نظام داخلي وفقا للمادة تتوف

 هذه األخيرة لم تضع أية آلية لتتبع تنفيذ قراراتها.

 راسات المكلف بالتتبع والمراقبةمهام وخدمات مكتب الدعدم التحديد الدقيق ل 

"، يعهد بموجبها إلى هذا A.Eتم إبرام اتفاقية ثالثية األطراف، ضمت المفوض والمفوض إليه ومكتب الدراسات "

 اقبة تنفيذ العقد. وفي هذا الصدد تم تسجيل المالحظات التالية:األخير بمهام تتبع ومر

ى الدراسة األولية المتعلقة بتحضير طلبات ى مكتب الدراسات الذي أجرلم يكن المكتب المذكور سو -

، وقد 2012دجنبر  20العروض ذات الصلة بعملية التدبير المفوض، في إطار سند الطلب المؤرخ في 

 استشارة مكاتب أخرى؛تم تعيينه دون 

دراسات دون تحديد اقتصر االتفاق على التنصيص على المقتضيات المالية المتعلقة بأتعاب مكتب ال -

دمات التتبع والمراقبة، ومداها، وطرق دقيق لواجبات والتزامات األطراف المتعاقدة ودون تفصيل لخ

لمرتبطة بمجال المساعدة وشروط إنهاء اإلبالغ، وحواملها، وتواترها، والتزامات المكتب ومسؤولياته ا

 وإلغاء االتفاقية؛
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من مبلغ كشف الحساب الشهري، وهذا ما  %1دراسات في من االتفاقية أتعاب مكتب ال 2حدد البند  -

يعني أن أتعاب المكتب تتناسب اطرادا مع مستحقات المفوض إليه، وهو ما ينطوي على مخطر عدم 

تفاديا لتقليص مستحقات هذا األخير، وبالتالي تقليص أتعاب  تطبيق الغرامات في حق المفوض إليه

 مكتب الدراسات.

 قد التدبير المفوضمراقبة وتتبع تنفيذ ع .2

حدد عقد التدبير المفوض بعض اآلليات الرامية إلى تتبع تنفيذ خدمات النظافة ومراقبتها. وفي هذا اإلطار فقد سجلت 

 المالحظات التالية:

 لمسجلة شفويا وعدم إعمال المسطرة الزجرية في حق المفوض إليهتبليغ بعض المخالفات ا 

ينات الميدانية في التقارير اليومية المتعلقة التي تسجلها خلية التتبع إثر المعاال يتم تضمين مجموعة من المخالفات 

ف أو باستعمال إحدى بمتابعة التنفيذ، ويتم االكتفاء بتبليغ هذه المخالفات إلى المفوض إليه شفويا )عن طريق الهات

تقييم مدى نجاعة عمليات شبكات التواصل االجتماعي( من أجل تداركها وتصحيحها. وتحول هذه الطريقة دون 

كرر، كما أنها تحول دون تطبيق الغرامات المراقبة التي تباشرها خلية التتبع ودون جرد المخالفات ذات الطابع المت

من هذا األخير قد رهن تطبيق هذه الغرامات  74مالت، على اعتبار أن البند والجزاءات المنصوص عليها في دفتر التح

 تابيا إلى المفوض إليه لتقديم تبريراته.بتوجيه المفوض إشعارا ك

 غياب مراقبة طبيعة النفايات التي تنتجها المؤسسات الطبية 

ة الصحة، بالتحقق من وجود نظام ال تقوم الجماعة والمفوض إليه، بصفة مباشرة أو لدى المصالح الخارجية لوزار

أو من إبرام عقود مع طرف ثالث يتولى تدبير هذا  للتدبير الداخلي للنفايات الطبية والصيدلية في العيادات الخاصة،

بشأن تدبير النفايات الطبية والصيدلية،  2.09.139المرسوم رقم من  22الصنف من النفايات طبقا لمقتضيات المادة 

ك ر تحليلي يفيد أن النفايات الناتجة عن مؤسسات العالج مماثلة للنفايات المنزلية، كما تنص على ذلأو من وجود تقري

ين هذه القوانين سالف الذكر. ذلك أن العديد من المؤسسات الطبية ال تحترم مضام 28.00من القانون رقم  38المادة 

د عدة اختالالت تتعلق بجمع هذه النفايات والتخلص واألنظمة، حيث أبانت الزيارات الميدانية لمؤسسات طبية عن وجو

ية مباشرة في الحاويات المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مما يشكل منها، إذ تقوم هذه المنشآت برمي النفايات الطب

 تهديدا بيئيا حقيقيا للسكان.

 عدم استغالل الوثائق والتقارير التي يصدرها المفوض إليه 

ل للتقارير السنوية والشهرية التي يصدرها المفوض إليه، حيث يكتفي بترتيبها ضمن ال يخصص المفوض أي مآ

وتجدر اإلشارة، إلى أن الوثائق والتقارير المقدمة من طرف المفوض إليه، ال تستجيب  .غاللهااألرشيف دون است

ارير االستغالل والتقارير للمتطلبات المنصوص عليها في دفتر التحمالت من حيث مضامينها ومحتوياتها، والسيما تق

جاه المفوض إليه قصد إلزامه بإعداد هذه الوثائق المالية السنوية، ولم تقم الجماعة، بالرغم من ذلك، باتخاذ أي إجراء ت

 طبقا للمقتضيات التعاقدية.

 غياب نظام للرقابة الداخلية لدى المفوض إليه 

من دفتر التحمالت، لم يضع المفوض  17سالف الذكر والبند  54.05من القانون رقم  30دون مراعاة لمقتضيات المادة 

 الداخلية واإلشهاد على الجودة، يتضمن على الخصوص: إليه نظاما لإلعالم والتدبير والمراقبة

 قانونا أساسيا للمستخدمين؛ -

 نظاما يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي؛ -

 إلجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير المفوض واإلشهاد على الجودة؛ دليال توصيفيا -

 مراقبتها.ها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ونظاما يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكال -

من نوع  من دفتر التحمالت، ال يتوفر المفوض إليه على برنامج تشغيل 20وفي السياق ذاته، وخالفا لمقتضيات البند 

"SIG.لتدبير حاويات النفايات " 

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ير المفوض إال بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية، في تنفيذ عقود التدب الحرص على عدم الشروع -

 السيما المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة؛

والمراقبة بدليل للمهام، ودعمها بموظفين مؤهلين وموارد كافية، وتحديد مهام تزويد هيئات التتبع  -

 مكتب الدراسات المكلفة بالمساعدة التقنية بشكل دقيق؛

 اجتماعات منتظمة للجنة التتبع والمراقبة ووضع نظامها الداخلي؛د عق -
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 إعداد برنامج مسبق للمراقبة وإعداد تقارير المراقبة اليومية؛ -

 تبليغ المالحظات المسجلة خالل عملية المراقبة إلى المفوض إليه وتوثيقها.العمل على  -

 ت الفعليةثالثا. الفارق المسجل بين االستثمارات التعاقدية والمنجزا
 25.841.080,00قدمت الشركة المفوض إليها تدبير مرفق خدمات النظافة بمدينة بني مالل برنامجا استثماريا بقيمة 

درهم ينجز منذ السنة األولى  19.453.397,00( سنوات، منها مبلغ 05عقد المحددة في خمسة )درهم، يشمل مدة ال

 ت المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا المالحظات التالية:من سريان العقد. وقد أفضت مقارنة االستثمارا

 استقدام آليات مستعملة عند بداية عقد التدبير المفوض عوض آليات جديدة 

، قام المفوض إليه، عند الشروع في تقديم خدمات 26/2013من عقد التدبير المفوض رقم  48لما نص عليه البند خالفا 

آليات مستعملة تثبت بطائقها الرمادية دخولها حيز االشتغال بتواريخ سابقة وبمدد طويلة النظافة، باستقدام شاحنات و

. ويتعلق األمر أساسا 2013دجنبر  31 تاريخ ل الذي يوافقإصدار األمر بالشروع في إنجاز األشغا مقارنة بتاريخ

 bennesالمزودة بخاصية الضغط " بجزء من آليات جمع النفايات ومخلفات عمليات الكنس، السيما الشاحنات الكبيرة

tasseusesالمطابقة الستخماد " ". ويقدر مجموع المبالغAmortissementيخ " هذه اآلليات عن الفترات السابقة لتار

درهم، طالما أنه لم يتم إنجاز أية  1.400.357,24الشروع في تقديم الخدمات على مستوى جماعة بني مالل بحوالي 

 في استخداممة لتلك الشاحنات مقارنة بوضعيتها الجديدة. وكمثال على ما سبق، فإنه شرع خبرة حول الحالة العا

يوم عن تاريخ دخول  600، أي قبل مدة تفوق 2012/01/16"  منذ تاريخ 7158-أ-73الشاحنة المرقمة تحت عدد "

 العقد المذكور حيز التطبيق.

 ء حاويات جمع النفاياتوجود فارق مهم يتعلق بمجموع المبالغ المستثمرة القتنا 

لتر  660درهم القتناء حاويات لجمع النفايات من سعة  2.958.000,00" استثمارا بقيمة C.Tتضمن عرض شركة "

حاوية(. غير أن المفوض إليه قام، في إطار تنفيذ بنود  200لتر ) 240حاوية( و 595لتر ) 360حاوية(، و 1.080)

درهم،  914.750,00ئضا يبلغ درهم، أي أنه حقق على هذا المستوى فا 2.043.250,00العقد، باقتناء حاويات بقيمة 

من االستثمارات المضمنة في العرض، دون الرجوع إلى الجماعة بصفتها مفوضا لخدمات النظافة،  %31حوالي  اي

توازن عقد سواء لخفض األثمنة األحادية أو توسيع حجم االستثمارات المتعاقد بشأنها، وذلك بهدف المحافظة على 

 حوله.التدبير المفوض كما تم التوافق 

 عدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة لمدينة بني مالل 

ال يقوم المفوض إليه بمسك محاسبة المواد لكافة التجهيزات المخصصة لجمع النفايات عبر تراب الجماعة، والتي 

ليات التي تخص كل واحدة منها على حدة وذلك جرد المطابقة لها ويسجل حركاتها وكذا العميوثق من خاللها أرقام ال

 من عقد التدبير المفوض. 19طبقا لمقتضيات البند 

وفضال عن ذلك، ال يقوم المفوض إليه بمسك المحاسبة العامة وكذا المحاسبة التحليلية، المتعلقتين بصفة حصرية 

ما أن وضعيات المداخيل والمصاريف المدلى المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني مالل. كبالعمليات التي تهم التدبير 

بها إلى المفوض ضمن التقرير السنوي ال تخضع، قصد التأكد من مدى مطابقتها لحقيقة العمليات المنجزة، للمراقبة 

 من عقد التدبير المفوض. 44 الضرورية، وال تتم المصادقة عليها من طرف خبير محاسبي كما ينص على ذلك البند

ذلك، ال يقوم المفوض بالمراقبات الالزمة من أجل تحيين المعطيات المتوفرة لديه كما وكيفا، حول باإلضافة إلى 

وضعية التجهيزات المتعلقة بالتدبير المفوض والمستغلة على مستوى كافة قطاعات المدينة، حيث يقتصر المفوض 

ايات، التي تندرج كاملة ضمن أموال الجديدة كتلك المرتبطة بالجمع األولي للنففقط على تسلم بعض التجهيزات 

 من عقد التدبير المفوض. 24الرجوع الخاصة بالجماعة، كما ينص على ذلك البند 

 يلي: للحسابات بماالمجلس الجهوي  سبق، يوصيوتأسيسا على ما 

 يات جديدة عند الشروع في تقديم الخدمات؛السهر على احترام الشروط التعاقدية المتعلقة باستقدام آل -

تبع عمليات إنجاز كافة االستثمارات التعاقدية والتقرير في كل اقتصاد في المبالغ المرصودة لها ت -

 بشكل تشاوري بين المفوض والمفوض إليه؛

 تتبع تجديد وتعويض تجهيزات التدبير المفوض حسب الشروط التعاقدية؛ -

حاسبة التحليلية المتعلقة بة العامة والمبمسك محاسبة المواد والمحاسإلزام الشركة المفوض إليها  -

 حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة على مستوى مدينة بني مالل.
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 رابعا. تقييم الخدمات المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض   
لنظافة على مستوى مدينة بني مالل، ينص عقد التدبير المفوض على تقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بمرفق ا

تشمل أساسا تدبير تجهيزات الجمع األولي وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وكنس الطرقات والساحات العمومية، 

 وإيداع النفايات بالمطرح العمومي. وقد سجل في هذا الشأن ما يلي:

 النظام تتضمن فوارق مهمة على مستوى  تسجيل أوزان شاحنات جمع النفايات دون حمولة بقيم مختلفة

 المعلوماتي

يعتمد المفوض إليه مبدأ ازدواجية عمليات الوزن، حيث يتم وزن شاحنات نقل النفايات مرة عند دخولها إلى المطرح 

العمومي )الحمولة اإلجمالية( ومرة عند خروجها منه )الوزن بحمولة فارغة( وذلك لتحديد الحمولة الصافية للنفايات 

ن الشاحنات من دون حمولة تسجيل أوزان مختلفة تهم نفس الشاحنة وبفوارق كبيرة المنقولة. وقد عرفت عمليات وز

غير مبررة في بعض الحاالت، وهو ما يعكس خلال على مستوى نظام الوزن ويؤثر سلبا على مصداقية الحموالت 

تتوافق أحيانا مع  زان الشاحنات بحمولة فارغة الالصافية التي تكون موضوع الفوترة عند نهاية كل شهر. كما أن أو

المعطيات الخاصة بكل شاحنة كما تم إدراجها في البطائق الرمادية، حيث تم تسجيل فوارق كبيرة ال يمكن اعتمادها 

دون اإلدالء بالتبريرات الكافية بشأنها. وفي هذا اإلطار، يمكن اإلشارة إلى حالة الشاحنات المزودة بنظام الضغط 

"bennes tasseusesطن، في حين أنها سجلت  10,88و 10,4وح وزنها، حسب البطائق المذكورة، بين " التي يترا

 طن. 16,78طن و 6,54أوزانا تتراوح بين 

 تجاوز الحموالت اإلجمالية القصوى المسموح بها حسب معطيات النظام المعلوماتي 

لة تفوق الحدود المسموح بها، ن أن األوزان اإلجمالية المسجمن خالل تحليل معطيات وزن شاحنات جمع النفايات، تبي

خصوصا تلك المتعلقة بالشاحنات الضاغطة باعتبارها تقوم بجمع معظم النفايات المتواجدة على مستوى الجماعة. 

من  ، بلغت الحمولة اإلجمالية المسجلة في النظام المعلوماتي إلحدى الشاحنات2016فعلى سبيل المثال، وخالل سنة 

طن، في حين أن حمولتها اإلجمالية القصوى المحددة من طرف الصانع كما هي مبينة  26,3 الفئة المشار إليها أعاله

من الحمولة اإلجمالية المسموح بها، قد  %55طن، وهو ما نتج عنه تجاوز مهم يتعدى  17في البطاقة الرمادية هي 

ية المعطيات التي ينتجها ". وبصرف النظر عن مدى صدقpont basculeيكون ناتجا عن اختالل في جهاز القياس "

نظام جهاز القياس المذكور، فإن تجاوز الحمولة المسموح بها من لدن المصنع يشكل خرقا لمقتضيات مدونة السير 

 فاعلية في هذه الحالة. للشاحنات أقلتجهيزات السالمة  إلى كونوكذا تهديدا لسالمة مستعملي الطريق بالنظر 

 فايات بالنظر إلى األهداف المسطرةهود عمليات فرز وتدوير النمج ضعف 

ظلت المنجزات المحققة فيما يخص الجمع االنتقائي للنفايات بعيدة عن األهداف والتقديرات المدرجة في عقد التدبير 

ألولى للتدبير طن ابتداء من السنة ا 1.500المفوض لخدمات النظافة بمدينة بني مالل. فقد حددها هذا األخير في 

طن خالل  317و 2014طن خالل سنة  175عمليات الفرز االنتقائي المنجزة لم تشمل سوى كمية  المفوض، إال أن

" إلى طمر الغالبية العظمى من النفايات المجمعة C.T. ونتيجة لذلك، تلجأ شركة "2016طن خالل سنة  289و 2015

ء الذي من شأنه أن يلحق أضرارا لجة أو تثمين أو  تدوير، الشيمباشرة داخل المطرح العمومي دون أي فرز أو معا

بالبيئة، فضال عن كونه ال يتيح للجماعة تحقيق إيرادات إضافية ناتجة عن بيع منتوج عمليات الفرز االنتقائي للنفايات 

 المنزلية أو ما يماثلها.

  مردود ضعيف لعملية الفرز  ابلاألولية مقفوترة كميات مهمة من النفايات المجمعة تتجاوز التقديرات

 وغياب تدبير المطرح العمومي

عرفت كميات النفايات المجمعة على مستوى مدينة بني مالل نموا تصاعديا تجاوز التقديرات المعتمدة عند تاريخ 

 2015و 2014إبرام عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة، حيث بلغت نسبة ارتفاع هذه الكميات خالل سنوات 

وقد أدت هذه الوضعية إلى برمجة اعتمادات إضافية لتغطية مصاريف . %9و %16و %14على التوالي  2016و

إنجاز خدمات النظافة وكذا سد الخصاص المسجل. وعطفا على ذلك، وأخذا بعين االعتبار اإلكراهات المالية 

ت يماثلها وكنس الشوارع والساحاوالميزاناتية، فقد تم تركيز الخدمات على عمليات جمع النفايات المنزلية وما 

 العمومية، في مقابل التخلي، بنسب متفاوتة، عن الخدمات األخرى المضمنة في عقد التدبير المفوض، والسيما:

الجمع االنتقائي وفرز النفايات بغرض إعادة تدويرها وبيعها، علما أن هذه الخدمة تعتبر من أهم  -

 "؛C.Tالمبرم مع شركة " 26/2013المستجدات التي تضمنها العقد رقم 

 بير النموذجي للمطرح العمومي وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال.التد -

 عدم تطابق لوائح أموال الرجوع وأموال االسترداد مع التعاريف المدرجة في عقد التدبير المفوض 

لمة من كل الممتلكات والتجهيزات المسمن عقد التدبير المفوض وصفا دقيقا ألموال الرجوع، يتعلق ب 45حدد البند 

طرف المفوض إلى المفوض إليه أو تلك المنجزة أو المحدثة من طرف هذا األخير، والتي بحكم أهميتها تساهم بكيفية 

أساسية في إنجاز الخدمة أو الخدمات موضوع التدبير المفوض. غير أن الئحة أموال الرجوع كما جاء تفصيلها في 

" دون presse papierوبصفة حصرية آلة ضغط الورق " تعكس هذه المقتضيات، إذ تضمنتلم  5الملحق رقم 
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غيرها من التجهيزات بالرغم من غياب أية عالقة مباشرة لها بالخدمات موضوع التدبير المفوض، ودون اإلشارة إلى 

اويات بمختلف أحجامها تجهيزات أخرى ذات أهمية كبرى في إنجاز خدمات النظافة، كتجهيزات جمع النفايات )الح

 تلك المخصصة لنقلها إلى المطرح العمومي )مثل الشاحنات( وكذا آليات الكنس اليدوي واآللي. مثال( و

من العقد قد عرف بصفة دقيقة هذا النوع من األموال مع اإلحالة إلى  45وفيما يخص أموال االسترداد، فإن البند 

" دون غيره pont basculeيزان قبان "بدوره آلية واحدة متمثلة في موالذي يتضمن  6الالئحة موضوع الملحق رقم 

من التجهيزات التي من شأنها أن تثير رغبة الجماعة في اقتنائها عند نهاية عقد التدبير المفوض وفق مسطرة تعاقدية 

 تخول للجماعة األسبقية في شرائها وفق شروط تفضيلية.

ابقة هاتين الالئحتين للتعاريف المخصصة ، فإن عدم مط2019هي خالل سنة وبالنظر إلى أن عقد التدبير المفوض ينت

لهما في عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة قد يشكل عائقا كبيرا أمام عمليات تصفية العالقة التعاقدية بين الجماعة 

 " بصفتها مفوضا إليه.C.Tبصفتها مفوضا وشركة "

 يلي: للحسابات بماوي المجلس الجه يوصيسبق، وتأسيسا على ما 

تفعيل المراقبة اليومية لمعطيات عمليات الوزن خاصة فيما يتعلق باألوزان دون حمولة وكذا  -

 الحموالت الصافية؛

إلزام الشركة المفوض إليها بعدم تجاوز الحموالت اإلجمالية القصوى الخاصة بشاحنات جمع  -

 النفايات؛

 مردوديتهما؛ ت والعمل على الرفع منإيالء االهتمام بعمليات فرز وتدوير النفايا -

 بفرز النفايات وتدبير المطرح العمومي؛ منها المتعلقةتفعيل كامل المقتضيات التعاقدية، خاصة  -

العمل على تحيين لوائح أموال الرجوع وأموال االسترداد بشكل يسمح للجماعة بممارسة كافة حقوقها  -

  نظافة.من أجل ضمان حسن سير واستمرارية مرفق خدمات ال
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II. المجلس الجماعي لجماعة بني ماللرئيس  جواب 

 لم يدل رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني مالل بتعقيباته عن المالحظات التي تم تبليغها إليه.

 

III. مدير شركة " جوابC.T" 

 " بتعقيباته عن المالحظات التي تم تبليغها إليه.C.Tلم يدل مدير شركة "
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 المفوض لخدمات النظافة بجماعة خنيفرة التدبير 

"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة T.Pالنظافة مع شركة " لخدمات المفوض للتدبير عقدا جماعة خنيفرة أبرمت

درهم. وتعتبر هذه التجربة هي األولى من نوعها  200.000,00بمساهم وحيد برأسمال قدره  2006تم إحداثها سنة 

التدبير المفوض لخدمات النظافة. ويمتد هذا العقد، الذي صادقت عليه وزارة الداخلية بتاريخ في مجال لجماعة خنيفرة 

سنوات بقيمة مالية بلغت ما قدره  10، لمدة 2009يناير  13ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  2008دجنبر  03

 درهم سنويا. 7.113.144,79

تدبير التجهيزات المتعلقة بمرفق النظافة وجمع النفايات  كورةالمذويروم هذا العقد تفويض الجماعة إلى الشركة 

 المنزلية وما يماثلها ونقلها إلى المطرح العمومي، وكذا عمليات الكنس في شقيها اليدوي والميكانيكي.

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

ة خنيفرة، عن تسجيل مجموعة من جماعفة بأسفرت المهمة الرقابية المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظا

 المالحظات وإصدار عدة توصيات شملت األعمال التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييم الخدمات المنجزة.

 أوال. األعمال التحضيرية للتدبير المفوض ومسطرة إبرامه 
 :ير المفوض فيما يليلتدبقد اع تتجلى أبرز المالحظات المتعلقة باألعمال التحضيرية ومسطرة إبرام

 عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، على أن تقوم الجماعات، مع  28.00من القانون رقم  17و 16تنص المادتان 

رك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية مشت ي أومراعاة توجيهات المخططات اإلقليمية، بإعداد مخطط جماع

نها لتخلص موالنفايات المماثلة لها، مع تحديد عمليات الجمع األولي لهذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح، وا

أي  وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها. غير أن جماعة خنيفرة، وبالرغم من وجود مخطط إقليمي، لم تتخذمعالجتها و

، 28.00ء إلعداد مخططها المذكور، مما يعيق تطبيق مجموعة من المقتضيات التي ينص عليها القانون رقم إجرا

 .24و 21السيما في مادتيه 

 على رؤية مندمجة وشمولية حول التدبير المفوض الجماعةتوفر  عدم 
عين االعتبار تدبير المطرح خذ بل يأفوضت جماعة خنيفرة تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات في غياب تصور متكام

العمومي للنفايات الذي يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة "لهري"، إذ استمر إيداع النفايات المجمعة بطريقة غير 

منظمة في مطرح غير مراقب، مع كل ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستويين البيئي والصحي. وفي 

، في 2009أن تقديم خدمات النظافة من طرف المفوض إليه انطلقت خالل شهر يناير  إلى شارةهذا الصدد، وجبت اإل

، قبل أن 34/2014في إطار الصفقة رقم  2015حين أن عملية تأهيل المطرح العمومي لم تتم إال خالل شهر أبريل 

ات التابعة إلقليم جماعت ال، إسناد اإلشراف على تدبير هذا المطرح إلحدى مجموعا2017شتنبر  18يتم، بتاريخ 

 خنيفرة.

وفي السياق ذاته، لم تقم الجماعة، باعتبارها المستعمل الرئيسي للمطرح العمومي، بإجراء الدراسة المنصوص عليها 

الذي أدرج "المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من  المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 12.03في القانون رقم 

و طريقة التخلص منها" ضمن المشاريع التي تخضع وجوبا لدراسات التأثير، طبقا ها أنوع النفايات مهما كان

 من هذا القانون. 2لمقتضيات المادة 

 اعتماد دفتر للتحمالت مختلف عن ذلك الذي وافق عليه المجلس الجماعي 

التحمالت المتعلق فتر ، د2007اعتمد المجلس التداولي لجماعة خنيفرة باإلجماع، في دورته العادية لشهر أكتوبر 

بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، والذي يضم حصتين منفصلتين؛ تتعلق األولى بجمع النفايات المنزلية وما شابهها 

والتخلص منها وتنظيف الطرق العامة والساحات، فيما تتعلق الحصة الثانية باستغالل المطرح العمومي. غير أن 

المقرر معللة ذلك، حسب إفادة الجماعة، بضرورة الفصل بين الحصتين، هذا على سلطة الوصاية لم تؤشر آنذاك 

األمر الذي حذا بالجماعة إلى إعداد واعتماد دفتر تحمالت جديد يختلف عن األول، دون أن يكون موضوع مداولة 

 تعلقالم 78.00من القانون رقم  39وموافقة من طرف المجلس الجماعي، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. 
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 المسبق لعملية التدبير المفوض التحضير غياب 
لم تقم جماعة خنيفرة، قبل إبرام عقد التدبير المفوض، بإجراء دراسة مسبقة تحدد من خاللها النمط األكثر مالءمة 

العناصر ذات الصلة، المتعلقة أساسا بمدة مع إبراز التدبير، لتدبير مرفق النظافة، وتبرر اللجوء إلى هذا النمط من 

العقد ونطاقه وكلفته التقديرية وتقييم مدى قدرة الجماعة على ضمان استدامة تمويل العقد طول مدته. وفي السياق 

جل رصد مرفق من أنفسه، وجبت اإلشارة أيضا إلى أن الجماعة لم تقم بتقييم تجربتها السابقة في التدبير المباشر لهذا ال

 امن القوة التي يتعين تعزيزها ومكامن الضعف من أجل تجاوزها.مك

 العقد الملحق من أجل تغيير بعض بنود االتفاقية إبرامفي  تأخر 
، تم إلحاق حي "أمالو إغريبين" التابع آنذاك لجماعة "موحى أوحمو الزياني" 2009بناء على التقسيم اإلداري لسنة 

. وقد جعلت هذه 2009يناير  09السلط بين الجماعتين المذكورتين مؤرخ في  ضر لتسليماء على محبجماعة خنيفرة بن

(، 2009يناير  13الوضعية النطاق الترابي لجماعة خنيفرة يتسع، وذلك قبيل دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ )

نت قد وضعت جميع الموظفين ا أنها كاجديد، علممما يعني أن جماعة خنيفرة كانت ملزمة بتأمين خدمة النظافة بالحي ال

واألعوان الجماعيين المكلفين بهذه الخدمة رهن إشارة الشركة المفوض إليها، مما سينعكس على تأمين خدمة النظافة 

وجودتها، خاصة أن هذا التغيير على مستوى النفوذ الترابي قد أدى إلى الرفع من حجم النفايات المتوقع جمعها من 

ولم يتم إبرام عقد ملحق بين المفوض والمفوض إليه والتأشير عليه، من أجل تجاوز هذا طن.  26.000إلى  21.000

شهرا من دخول العقد األولي والتقطيع اإلداري حيز التنفيذ، مما  22، أي بعد 2010شتنبر  22اإلكراه، إال بتاريخ 

 قد.تنفيذ العارئة على يدل على قصور في التجاوب اآلني مع الظروف واإلكراهات الط

 بالتحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات التعاقدية متعلقة نقائص 
مع بداية السنة الثانية من تنفيذ عقد التدبير المفوض، أبرمت الجماعة والمفوض إليه عقدا ملحقا لألخذ بعين االعتبار 

 مها:مجموعة من التغيرات. وسجلت بشأن هذا العقد الملحق عدة مالحظات، أه

العقد الملحق مختلف الخدمات المضمنة في العقد األولي، حيث تم إلغاء خدمة الكنس بوتيرة هذا شمل  -

" 7" إلى "يوم واحد/7أيام/ 7مرة واحدة في األثلوث باإلضافة إلى تغيير وتيرة الكنس الميكانيكي من "

دة ير على جونها التأث"، وهي تغيرات من شأ7أيام/ 7" إلى "7أيام/ 6ووتيرة الكنس اليدوي من "

 الخدمات المقدمة، فضال عن إمكانية إخاللها بإعمال مبدأ المنافسة؛

استند العقد الملحق إلى التقسيم اإلداري المشار إليه سلفا، والذي كان باإلمكان توقعه، خاصة وأن  -

ورة المفوض )دالتداول بخصوصه تم خالل نفس الجلسة التي تم التداول فيها بشأن دفتر تحمالت التدبير 

 (؛ 2007ر أكتوب

نص العقد الملحق على إرجاع الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه إلى أسالكهم  -

األصلية باإلدارة الجماعية، وذلك بسبب رفضهم االلتحاق بالعمل لدى الشركة المفوض إليها، مما يوشر 

معنيين باألمر وتأمين اور القبلي مع الالجماعة قصد التشعلى عدم اتخاذ اإلجراءات الكافية من طرف 

إدماج سلس لهم داخل الشركة. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم استفادة الجماعة من هؤالء الموظفين، 

لكون مؤهالتهم مرتبطة بالمرفق المفوض، فتّم إلحاقهم بمصالح ال تتناسب ومؤهالتهم أو إبقاؤهم دون 

لمفوض إليه من صرف تعويضات إضافية قد أعفى ضمنيا ا فإن هذا اإلجراء مهمة؛ باإلضافة إلى ذلك،

درهم خصصها عقد التدبير المفوض فقط للموظفين الجماعيين  2.763.000,00مقدرة في 

 الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه.

 األرشيف وحفظ الوثائق المرتبطة بالتدبير المفوض نظامفي  قصور 
جل حفظ الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض، حيث طرف الجماعة من أنظام المعتمد من تم تسجيل قصور كبير في ال

إنه باستثناء جداول المنجزات اليومية ووصوالت األوزان، فإن الوثائق والمراسالت والتقارير األخرى ال يتم حفظها، 

ن القانون م 50شيف والمادة المتعلق بحفظ األر 69.99من القانون رقم  2و 1مما يتعارض ومقتضيات المادتين 

 المتعلق بالجماعات. 113.14مي رقم التنظي

وقد ترتب عن هذا القصور، عدم تمكن لجنة المراقبة من تقييم اإلجراءات ذات الصلة بمسطرة إبرام العقد فضال عن 

رحلة تم إقصاؤه خالل مالنتائج المترتبة عنها، في ظل عدم مد اللجنة بملف المتنافس الذي حل بالمرتبة الثانية والذي 

 ض المالية.تقييم العرو
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 تعتري صياغة دفتر التحمالت نقائص 

 :لم يتضمن دفتر التحمالت والعقد المتعلق به عدة جوانب مرتبطة بتدبير مرفق النظافة، أهمها ما يلي

يات عدم إدراج مقتضيات خاصة ضمن دفتر التحمالت، تتعلق بتدبير النفايات المنتجة من قبل المستشف -

اخل النفوذ الترابي لجماعة خنيفرة، حيث تم إدراجها ضمن النفايات طبية المتواجدة دوالمؤسسات ال

من المرسوم  11المنزلية التي يجب على الشركة ضمان جمعها، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 

 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية؛ 2009ماي  21بتاريخ  2.09.139

جمع االنتقائي للنفايات المنزلية والمشابهة لها وغياب مقتضيات خاصة بالن دفتر التحمالت عدم تضمي -

مقتضيات تهم تدبير جمع األنقاض الناتجة عن عمليات الهدم والبناء في ظل غياب خلية مكلفة بتدبيرها، 

المتأتية من هذه مع العلم أن المدينة تشهد نموا عمرانيا مما يزيد من احتمال انتشار البقع السوداء 

 األنقاض؛

 23عدم تخصيص مقتضيات تتعلق بفرض رسوم على الخدمة المقدمة في مجال النظافة وفقا للمادتين  -

، وكذا مقتضيات خاصة بالبعد االجتماعي تهم تأطير وتكوين وتنظيم 54.05من القانون رقم  25و

 العاملين في ميدان إعادة التدوير؛

يف خالل السنتين األخيرتين من قيام بعمليات توظالمفوض إليها، العدم التنصيص على منع الشركة  -

التدبير المفوض إال بعد موافقة الجماعة، وذلك تفاديا لتضخيم كتلة األجور مع ما قد يترتب عنه من 

 تأثير على خدمات النظافة؛

 عدم التنصيص على التجديد السنوي للحاويات التي يتعين وضعها على مستوى كل منطقة؛ -

 المواد المستخدمة لغسل وتطهير معدات الجمع األولي؛تحمالت لمواصفات دم تحديد دفتر الع -

عدم تضمين دفتر التحمالت مقتضيات واضحة بشأن إلزام المفوض إليه بنشر الوثائق والبيانات  -

كن المحاسبية في اإلعالنات القانونية وبمقر الجماعة، مع اإلشارة، عند االقتضاء، إلى الجزاءات المم

 تزامات؛إلخالل بهذه االلتطبيقها عند ا

 فيما يتعلق بتطبيق العقوبات والغرامات. 7من دفتر التحمالت والجدول رقم  48وجود تناقض بين البند  -

 نظام التنقيط أثناء تقييم العروض التقنية تغيير 
يرات ، تم الوقوف على تغي2008أكتوبر  03من خالل تفحص محضر جلسة تقييم العروض التقنية المنعقدة بتاريخ 

د في هذا النظام، طالت معايير تقييم المتنافسين المحددة في نظام االستشارة، حيث تمت إضافة ثالثة معايير لم تر

نقاط( ومعيار االلتزام بإجراءات التوظيف )نقطتان(  03ويتعلق األمر ببرنامج جمع نفايات المناطق ذات المشاكل )

)نقطة واحدة(. وجدير بالذكر، أن لجنة المراقبة لم يتسن لها التأكد  ومعيار مرتبط بالئحة المالبس وأجهزة السالمة

تنافس وكذا تأثير هذه التغييرات على عملية تقييم العروض، في ظل غياب ملف من صدقية التنقيط الخاص بكل م

 عايير التقييم. المتنافس الثاني، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وكذا عدم تضمن ملف المفوض إليه للعناصر ذات الصلة بم

 غير مناسب لتقييم العروض المالية معيار اعتماد 

س من نظام االستشارة على أن يتم ترتيب العروض المالية للمتنافسين تصاعديا، واعتماد عرض المتناف 9.8نص البند 

موحدة لتقييم العروض الذي قدّم أقل كلفة. غير أن هذا المعيار يبدو غير مالئم، بالنظر إلى أن الجماعة لم تضع معايير 

وبالتالي، فإن العرض المالي لكل متنافس التقنية للمتنافسين، ذلك أنها لم تحدد اآلليات الواجب استقدامها كما وكيفا، 

يقترحها وعددها. والحال هاته، فإن اعتماد عرض المتنافس صاحب الكلفة األقل يبقى مرهونا بنوعية اآلليات التي 

 إلى غياب أساس موحد موضوعي للمفاضلة بين العروض التقنية.يبقى غير مناسب بالنظر 

 شأنه التأثير على مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض عدم تحديد مجموعة من التزامات المتنافسين من  
لتدبير المفوض إلى تسجيل نقائص همت تحديد حاجيات الجماعة. ذلك أنه، وباستثناء تحديد وتيرة أفضى تدقيق ملف ا

يات الكنس، فإن دفتر التحمالت لم يحدد مجموعة من التزامات المتنافسين، خاصة على مستوى الموارد واآلل عمليات

 أساسا بما يلي:الواجب تخصيصها لمرفق النظافة على مستوى جماعة خنيفرة. ويتعلق األمر 

ى أن عرض المفوض الموارد البشرية والمادية التي يتعين على المتنافسين التوفر عليها، مع اإلشارة إل -

 إليه لم يتضمن أيضا هذه الموارد؛

اآلليات الجديدة التي يتوجب على المتنافسين استقدامها، حيث تركت لهم حرية تقديم اقتراحات من خالل  -

 عروضهم التقنية؛
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وعدد ومواصفات بعض اآلليات، خاصة تلك المتعلقة بالكنس الميكانيكي. وجدير بالذكر، أن  نوعية -

قد حاز الصفقة دون أن يقترح ضمن عرضه التقني آلية من أجل تأمين خدمات الكنس  المفوض إليه

 اج ثمن خاص بهذه الخدمة ضمن جدول األثمان المرفق بدفتر التحمالت.الميكانيكي، رغم إدر

 :بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

 أفضل لملف التدبير المفوض؛ القيام بالدراسات القبلية الضرورية من أجل إعداد -

إعداد دفتر تحمالت مفصل وشامل يهم كل الجوانب المتعلقة بتدبير مرفق النظافة، في انسجام مع  -

 التشريعات والمعايير البيئية؛

الجماعة بطريقة دقيقة من حيث الخدمات واآلليات التي يتعين استقدامها، بغية تسهيل تحديد حاجيات  -

 نافسين؛المقارنة بين عروض المت

صياغة معايير بسيطة وواضحة وموضوعية ومتناسبة مع حاجيات الجماعة من أجل تقييم عادل  -

 للعروض المقدمة، مع احترام نظام التنقيط الوارد في نظام االستشارة.

 يا. الحكامة ومراقبة التدبير المفوض ثان
مراقبة وتتبع الخدمات المنجزة في إطار عقد أفضت مراقبة الجوانب المتعلقة بالحكامة وكذا اإلجراءات المرتبطة ب 

 :الوقوف على المالحظات التالية المفوض، إلىالتدبير 

  التتبع وعدم خلق بنية خاصة لمراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض لجنة إحداثعدم 
عقد، لم يتم من ال 20.1المتعلق بالتدبير المفوض ومقتضيات البند  54.05القانون  من 18خالفا لمقتضيات المادة 

مشاكل ذات الصلة بتدبير مرفق النظافة واقتراح الحلول إحداث لجنة التتبع، بالرغم من دورها المهم في تدارس ال

قد تم تسجيل غياب بنية خاصة على المالئمة، وكذا مساعدة أطر الجماعة المكلفين بتتبع تنفيذ العقد. وفضال عن ذلك، ف

طرف خلية تضم موظفين اثنين  النظافة منتتبع إنجاز خدمات  إذ يتمفيذ العقد، مستوى الجماعة تعنى فقط بمراقبة تن

)رئيس قسم األشغال والشؤون التقنية ونائبه( مكلفين، باإلضافة إلى هذه المهمة، بمراقبة جميع األشغال والصفقات 

وسائل التنقل( للقيام بالمهام الوسائل اللوجستيكية الضرورية ) الخلية إلىهذه  كما تفتقرالجماعة. المنفذة من طرف 

 منوطة بها.ال

 مسبق للمراقبة وتبليغ بعض المخالفات المسجلة شفويا برنامج غياب 
ائج المعاينات التي تسجلها تتم عملية المراقبة وتتبع تنفيذ بنود العقد في غياب برنامج معد مسبقا لهذه الغاية. كما أن نت

لمرصودة شفويا ومية متعلقة بمتابعة التنفيذ، حيث يتم االكتفاء بتبليغ المخالفات اخلية التتبع ال يتم إدراجها في تقارير ي

من العقد. وتحول هذه الطريقة  22إليه من أجل تصحيح االختالالت وتداركها، مما يخالف مقتضيات البند  إلى المفوض

خالفات ذات الطابع المتكرر، كما أنها مدى نجاعة عمليات المراقبة التي تباشرها خلية التتبع ودون جرد الم دون تقييم

 لجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحمالت.ال تمكن من تطبيق الغرامات وا

 مراقبة طبيعة النفايات التي تنتجها المؤسسات الطبية غياب  
د نظام فة مباشرة أو لدى المصالح الالممركزة لوزارة الصحة، بالتحقق من وجوال تقوم الجماعة والمفوض إليه، بص

اصة، أو من إبرام عقود مع طرف ثالث يتولى تدبير هذا للتدبير الداخلي للنفايات الطبية والصيدلية في العيادات الخ

لنفايات الطبية والصيدلية، بشأن تدبير ا 2.09.139من المرسوم رقم  22الصنف من النفايات طبقا لمقتضيات المادة 

ى ذلك ات الناتجة عن مؤسسات العالج مماثلة للنفايات المنزلية، كما تنص علأو من وجود تقرير تحليلي يفيد أن النفاي

ذلك أن مجموعة من المؤسسات الطبية ال تحترم مضامين هذه القوانين  سالف الذكر. 28.00من القانون رقم  38المادة 

مع هذه النفايات والتخلص نت الزيارات الميدانية لمؤسسات طبية عن وجود عدة اختالالت تتعلق بجواألنظمة، حيث أبا

الطبية مباشرة في الحاويات المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مما يشكل منها، إذ تقوم هذه المنشآت برمي النفايات 

 تهديدا بيئيا حقيقيا للسكان.

 ي يصدرها المفوض إليهاستغالل الوثائق والتقارير الت عدم 

تيبها ضمن هرية التي يصدرها المفوض إليه، حيث يكتفي بترال يخصص المفوض أي مآل للتقارير السنوية والش

األرشيف دون استغاللها. وما يؤكد، على سبيل المثال، عدم إيالء الجماعة األهمية الالزمة لهذه التقارير هو تقديم 

تقارير . وتجدر اإلشارة، إلى أن الوثائق وال2009مطابقا لتقرير سنة  2010ة المفوض إليه تقريرا تقنيا برسم سن

ليها في دفتر التحمالت من حيث مضامينها المقدمة من طرف المفوض إليه، ال تستجيب للمتطلبات المنصوص ع

ذلك، باتخاذ أي إجراء  ومحتوياتها، والسيما تقارير االستغالل والتقارير المالية السنوية، ولم تقم الجماعة، بالرغم من

 ثائق طبقا للمقتضيات التعاقدية.تجاه المفوض إليه قصد إلزامه بإعداد هذه الو
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 للرقابة الداخلية لدى المفوض إليه نظام غياب 
من دفتر التحمالت، لم يضع  13سالف الذكر والبند  54.05من القانون رقم  30مقتضيات المادة  خالفا لما تنص عليه

 من على الخصوص:ظاما لإلعالم والتدبير والمراقبة الداخلية واإلشهاد على الجودة يتضالمفوض إليه ن

 قانونا أساسيا للمستخدمين؛ -

 نظاما يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي؛ -

 دليال توصيفيا إلجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير المفوض واإلشهاد على الجودة؛ -

 ومراقبتها. نظاما يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها -

 :بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

إحداث بنية خاصة بالمراقبة ووضع دليل للمهام متعلق بها، وتمكينها من موظفين مؤهلين وموارد  -

 كافية؛

 التتبع وعقد اجتماعاتها بشكل دوري ووضع نظام داخلي خاص بها؛العمل على إحداث لجنة  -

 تقارير المراقبة اليومية؛للمراقبة وإعداد  إعداد برنامج مسبق -

 العمل على توثيق المخالفات المسجلة خالل عمليات المراقبة وتبليغها إلى المفوض إليه. -

 لفعليةثالثا. الفارق المسجل بين االستثمارات التعاقدية والمنجزات ا
مليون درهم،  55,50مجا استثماريا بقيمة قدمت الشركة المفوض إليها تدبير مرفق خدمات النظافة بمدينة خنيفرة برنا

% سنويا. وقد أفضت 15تحقيق نسبة ربحية بمعدل  وذلك مقابل( سنوات، 10)يشمل مدة العقد المحددة في عشر 

 زة فعليا إلى تسجيل المالحظات التالية:مقارنة االستثمارات المتعاقد بشأنها مع تلك المنج

 اعية التي تم تفويتها للمفوض إليهعمليات تجديد وصيانة اآلليات الجم غياب 

لم يقم المفوض إليه بتجديد أسطول اآلليات الجماعية الذي فوت إليه من طرف الجماعة عند بداية تنفيذ عقد التدبير 

لمقتضيات دفتر التحمالت الذي نص على تجديد اآلليات  خالفارهم، د 709.000,00المفوض مقابل مبلغ إجمالي قدره 

بالعرض التقني المقترح رور سبع سنوات من تاريخ الوضع في الخدمة. كما شملت الوثائق المرفقة المشار إليها بم

غلب أ الوضعية، أصبحتمن طرف المفوض إليه التزاما صريحا وكذا برنامجا محددا لهذه العملية. ونتيجة لهذه 

الشيات المتواجدة بمرآب التجهيزات الجماعية في وضعية متهالكة وخارج الخدمة، حيث تم وضعها ضمن المت

 الشاحنات الكائن بمقر المفوض إليه.

 تأخر المفوض إليه في جلب مجموعة من اآلليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها 

نظافة بمدينة خنيفرة تأخرا مهما، شمل على سبيل المثال عرفت عمليات اقتناء آليات العمل الضرورية لتقديم خدمات ال

" الذي تم وضعه بعد سنة وتسعة أشهر من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، Pont bascule -"الميزان اآللي 

" التي تم وضعها رهن إشارة خدمات النظافة Micro-benneواألمر ذاته بالنسبة لشاحنة لجمع النفايات من نوع "

" المدرجة Multi-benne" ( أشهر من التاريخ التعاقدي. أما فيما يخص الشاحنة متعددة الحموالت10عد عشرة )ب

، فلم يقم المفوض إليه باستقدامها ووضعها في الخدمة. وقد ترتب عن هذه 2011ضمن االستثمارات المتعلقة بسنة 

 احتسابها وفرضها على المفوض إليه في حينه.الوضعية تراكم جزاءات التأخير لصالح الجماعة، التي لم تقم ب

 وآليات إنجاز خدمات النظافة اتعدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيز 

الجماعة، ال تحمل حاويات جمع النفايات وكذا جزء مهم من التجهيزات األخرى المتعلقة بخدمات النظافة اسم ورمز 

من دفتر التحمالت. إضافة إلى أن الرقم الهاتفي الموضوع  22للمقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في البند  خالفا

 االقتضاء، بربط االتصال بأعوان المفوض إليه.وجد خارج الخدمة وال يسمح، عند على بعض الشاحنات ي

 " نقائص تتعلق بعمليات مراقبة ومعايرة الميزان اآلليPont bascule" 

ال يخصص المفوض إليه صيانة وقائية للميزان اآللي بالرغم من أهميته في تحديد الكميات المفوترة عن جمع النفايات. 

، 2013" أربع مرات فقط، آخرها كانت سنة Etalonnageميزان "ات من االستغالل، تمت معايرة السنو 10فخالل 

بالرغم من قيام المفوض إليه ببعض  2018بينما لم تتم عملية المعايرة خالل السنوات الالحقة وإلى غاية سنة 

 .2014اإلصالحات على مستوى الميزان المذكور خالل سنة 

 دادوع واالسترئح مفصلة ألموال الرجغياب التنصيص على لوا 

"، فإن الجماعة لم تبادر إلى T.Pبالرغم من اقتراب تاريخ انتهاء العمل بالعقد الذي يربط بين جماعة خنيفرة وشركة "

تحديد لوائح أموال الرجوع واالسترداد والتي تشكل وثيقة أساسية لتصفية الممتلكات المتعلقة بهذا المرفق الحيوي بين 

مفوض إليه. وحري بالذكر أيضا، أن مرفقات عقد التدبير المفوض وكذا مستحق للجماعة وما هو مستحق لل ما هو

العقود الملحقة ذات الصلة لم تحدد بصفة مفصلة لوائح أموال الرجوع واالسترداد، خالفا لما تنص عليه مقتضيات 
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لموضوعة في سبة تبرز مجموع الذمة المالية االتي تلزم المفوض إليه بمسك محا 54.05من القانون رقم  15المادة 

 .التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص ألموال الرجوع وأموال االسترداد

 عدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة بمدينة خنيفرة 

لجمع النفايات عبر تراب الجماعة، والتي لمواد لكافة التجهيزات المخصصة ال يقوم المفوض إليه بمسك محاسبة ا

يوثق من خاللها أرقام الجرد المطابقة لها ويسجل حركاتها وكذا العمليات التي تخص كل واحدة منها على حدة وذلك 

 من دفتر التحمالت. 14طبقا لمقتضيات البند 

المحاسبة التحليلية، المتعلقتين بصفة حصرية اسبة العامة وكذا وفضال عن ذلك، ال يقوم المفوض إليه بمسك المح

بالعمليات التي تهم التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة خنيفرة. كما أن وضعيات المداخيل والمصاريف المدلى 

، للمراقبة بها إلى المفوض ضمن التقرير السنوي ال تخضع، قصد التأكد من مدى مطابقتها لحقيقة العمليات المنجزة

 ية، وال تتم المصادقة عليها من طرف خبير محاسبي.الضرور

باإلضافة إلى ذلك، ال يقوم المفوض بالمراقبات الالزمة من أجل تحيين المعطيات المتوفرة لديه كما وكيفا، حول 

ندرج كاملة ضمن وضعية التجهيزات المتعلقة بالتدبير المفوض والمستغلة على مستوى كافة قطاعات المدينة، والتي ت

 من دفتر التحمالت. 43وال الرجوع الخاصة بالجماعة، كما ينص على ذلك البند أم

 :بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

السهر على إنجاز المفوض إليه لجميع االستثمارات التعاقدية والتأكد من تجديدها وفق اآلجال  -

 المقررة؛

ة المواد والمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية تخص إليها بمسك محاسب إلزام الشركة المفوض -

 حصريا العمليات المحاسبية المتعلقة بعقد التدبير المفوض على مستوى مدينة خنيفرة؛

الحرص على أن يتم تثبيت رمز الجماعة وعالمتها البصرية إلى جانب تلك التي تخص المفوض إليه  -

 خدمات النظافة داخل المدينة؛ات الموجهة لمرفق على كافة اآلليات والتجهيز

التأكد من إنجاز عمليات الصيانة الوقائية وكذا اإلصالحات الالزمة للميزان اآللي واستصدار شواهد  -

 المعايرة الضرورية وذلك بشكل دوري أو كلما اقتضت الحاجة ذلك؛

كافة حقوقها  ح للجماعة بممارسةالعمل على تحيين لوائح أموال الرجوع وأموال االسترداد بشكل يسم -

 من أجل ضمان حسن سير واستمرارية مرفق خدمات النظافة.

 رابعا. تقييم الخدمات المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض وفوترتها
ينص عقد التدبير المفوض على تقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بمرفق النظافة على مستوى مدينة خنيفرة، 

تجهيزات الجمع األولي وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، والقيام بعمليات الكنس بما في ذلك دبير تشمل أساسا ت

 الكنس الميكانيكي، وإيداع النفايات بالمطرح العمومي. وقد سجل في هذا الشأن ما يلي:

  2012إلى  2010أداء مبالغ إضافية برسم مراجعة األثمنة من 

، على 2012و 2011و 2010ألحادية عن خدمات النظافة، برسم السنوات المالية منة ااعتمدت عملية مراجعة األث

مؤشرات السنة الموالية للسنة المعنية بالخدمات المؤداة، مما تسبب في أداء مبالغ إضافية للمفوض إليه مقدرة في 

( 2017إلى  2013من خالل السنوات الالحقة ) %5درهم. بينما ساهم تسقيف مراجعة األثمان في  362.970,00

 في تحييد آثار هذه األخطاء والحيلولة دون أداء مبالغ إضافية لفائدة المفوض إليه.

 تسجيل أوزان شاحنات جمع النفايات دون حمولة بقيم مختلفة 
عرفت عمليات وزن الشاحنات من دون حمولة، في بعض الحاالت، تسجيل أوزان مختلفة ال تتناسب مع المعطيات 

بالشاحنة المعنية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية الحموالت الصافية التي تكون موضوع خاصة التقنية ال

الفوترة عند نهاية كل شهر. فقد سجل على سبيل المثال وزن إحدى الشاحنات دون حمولة تغيرا مهما، إذ تراوح بين 

 طن. 15,78و 9,78

 غير عادية تزيد من تحمالت الجماعة طريقةأوزان شاحنات فارغة لجمع النفايات منخفضة ب 

يعتمد المفوض إليه في حساب الكميات الصافية، الموجهة للجماعة قصد األداء، على أوزان شاحنات جمع النفايات 

دون حمولة ال تتوافق أحيانا مع المعطيات الخاصة بكل شاحنة كما تم إدراجها في البطائق الرمادية، حيث تم تسجيل 

، 2017مكن اعتمادها دون اإلدالء بالتبريرات الكافية بشأنها. فقد سجل، على سبيل المثال خالل سنة ال ي فوارق كبيرة

"، علما أن المصنع Benne-Satelliteكلغ لشاحنتين من نوع " 3.760كلغ و 2.750اعتماد أوزان تتراوح ما بين 

 كلغ(.  2.750لوزن األول )مع ا كلغ مقارنة 1.000كلغ، أي بفارق يتجاوز  3.850قد حدد وزنيهما في 
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 محدودية الموارد البشرية المخصصة إليداع النفايات بالمطرح العمومي 

تعتمد الجماعة، خالل كل فترة من اليوم، في مراقبة عمليات الوزن على عون واحد فقط يتواجد بمركز الميزان اآللي 

والتحقق، في اآلن ذاته، من نوعية النفايات عند ليات عند مدخل المطرح، مما ال يسمح بمراقبة األوزان عند دخول اآل

إفراغها داخل المطرح، خاصة في فترات الذروة التي تعرف توافد العديد من الشاحنات في فترات جد متقاربة أحيانا. 

ن، إضافة لما سبق، فإن ممثلي الجماعة على مستوى المطرح العمومي ينتمون أساسا لفئة األعوان المؤقتين والعرضيي

ن توفرهم على المؤهالت الالزمة للقيام بمهام المراقبة المنوط بهم، خاصة فيما يتعلق باستعمال األجهزة المعلوماتية دو

 المرتبطة بالميزان اآللي والتحقق من المعطيات المضمنة بها والتي تشوبها أحيانا بعض األخطاء.

 تجاوز الحموالت اإلجمالية القصوى المسموح بها 
وصلت ت نقل النفايات إلى المطرح بحمل كميات مهمة تتجاوز الحمولة التقنية المسموح بها بنسب شاحناقامت بعض 

فعلى سبيل المثال، قامت  كزيادة على الحمولة اإلجمالية القصوى المضمنة في البطائق الرمادية الخاصة بها. 50%

القصوى المسموح بنقلها ال تتعدى مولة كلغ، علما بأن الح 18.720إحدى الشاحنات بنقل حمولة نفايات بلغت 

(. كما قامت شاحنة 2017يناير  09كلغ )معطيات مسجلة بتاريخ  4.720كلغ، أي بحمولة زائدة وصلت إلى  14.000

كلغ )معطيات مسجلة  4.495كلغ، علما أن الحمولة القصوى المسموح بها هي  6.730أخرى بنقل حمولة وصلت إلى 

 (. 2017يونيو  03بتاريخ 

ضافة إلى أن هذه الوضعية تؤشر على محدودية اإلمكانيات المتوفرة إلنجاز خدمات النظافة في ظروف مالئمة، فباإل

فإن تجاوز الحمولة القصوى يشكل خرقا لمقتضيات مدونة السير وكذا تهديدا لسالمة مستعملي الطريق، خاصة بالنظر 

 "(.130482نفايات )حالة الشاحنة المرقمة تحت عدد "ج مع الإلى الوضعية المتردية لبعض الشاحنات المستعملة في ج

 :بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

تفعيل المراقبة اليومية لمعطيات عمليات الوزن، خاصة فيما يتعلق باألوزان دون حمولة وكذا  -

 الحموالت الصافية؛

الية القصوى الخاصة بشاحنات جمع ت اإلجمالحموالإلزام الشركة المفوض إليها بعدم تجاوز  -

 النفايات؛

إعادة النظر في طرق احتساب المبالغ المترتبة عن مراجعة األثمنة األحادية وتحيين المعامالت حسب  -

 المقتضيات التنظيمية المطابقة؛

لنظافة خدمات االعمل على توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة للقيام بمهام مراقبة العمليات المرتبطة ب -

 موضوع عقد التدبير المفوض؛

العمل على مراجعة المعطيات المتعلقة بكميات النفايات المجمعة والتأكد من صحتها قبل إصدار األوامر  -

 باألداء والدفع إلى اعتماد أوسع للوسائل المعلوماتية في هذا الصدد.
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II. رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة جواب 

 ورد()نص الجواب كما 

 ضيرية للتدبير المفوض ومسطرة إبرامهعمال التحأوال. األ

 عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

، أما الجماعة فقد قامت بالتدبير 2014لم ير النور حتى سنة  المخطط اإلقليمي للنفايات المنزلية بإقليم خنيفرة

الجهوية. فالجماعة التي كانت تشرف مباشرة على ات اإلقليمية وغم غياب المخططر 2009المفوض منذ سنة 

عملية تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها فيما قبل، لديها رؤية واضحة مبنية على الممارسة الميدانية واستعانت 

ض التدبير المفو لية إلعداد هذاباالطالع على تجارب الجماعات المجاورة. ونسقت مع المصالح التقنية لوزارة الداخ

 . 2007الذي بدأت إجراءاته منذ سنة 

 عدم توفر الجماعة على رؤية مندمجة وشمولية حول التدبير المفوض 

في غياب رؤية إقليمية أو جهوية فيما يخص تدبير المطرح العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، 

م أن المطرح العمومي يوجد على تراب جماعة مجاورة، لتدبير مع العلة في مثل هذا افالجماعة ال يمكنها أخذ المبادر

 إضافة إلى اإلكراهات المالية للجماعة للقيام بهذا التدبير على أحسن وجه. 

 اعتماد دفتر للتحمالت مختلف عن ذلك الذي وافق عليه المجلس الجماعي 

مومي للنفايات المنزلية، إال أن فيه المطرح العالتحمالت بما  صادق المجلس الجماعي لخنيفرة باإلجماع على دفتر

سلطة الوصاية قبل المصادقة على هذا الدفتر قامت بفصل التدبير المفوض للمطرح عن دفتر التحمالت الذي 

 اعتمدته الجماعة بعد المصادقة من طرف الوزارة الوصية. 

 غياب التحضير المسبق لعملية التدبير المفوض 

اط متعددة وكل نمط له كلفة. فجماعة خنيفرة آنذاك اختارت هذا النمط الذي معروف فيه أنم لنفايات كما هوتدبير ا

كان يتالئم مع قدرتها المالية. أما بخصوص المعطيات التي بني عليها التدبير المفوض، فالجماعة كانت تتوفر 

لجماعات عت على تجارب اأن الجماعة اطلعليها لكونها كانت هي التي تدبر هذا القطاع بصفة مباشرة، كما 

 المجاورة وكانت تنسق مع المصالح التقنية للوزارة الوصية التي صادقت على هذا التدبير المفوض. 

 تأخر في إبرام العقد الملحق من أجل تغيير بعض بنود االتفاقية 

دة ات عديإجراء تحضيره بتطلو، 2009يناير  13دخل عقد التدبير المفوض لجماعة خنيفرة حيز التنفيذ في 

، وفي هذا التاريخ لم يكن قد صدر 2009يناير  9تستلزم مدة تجاوزت السنة قبل تسليم السلط بين الجماعتين في 

في الجريدة الرسمية هذا التوسيع حتى يصبح رسميا. ومنذ هذا التاريخ الرسمي وقبل المصادقة على الملحق، فإن 

ة والبشرية التي تسلمتها من جماعة موحى أوحمو الوسائل الماديي حي "أمالو" بالجماعة كانت تقوم بهذه المهمة ف

 الزياني. 

 نقائص متعلقة بالتحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات التعاقدية 

لجأت الجماعة إلى عقد ملحق لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، لتغطية التراب المضاف من جماعة 

ذي كان ضروريا لحساسية المرفق، وهذا الملحق يعتبر أساسا قانونيا لتغيير بعض بنود موحى أوحمو الزياني وال

خص الموظفين الجماعين الموضوعين رهن إشارة المفوض ي الصفقة ومالئمتها مع القدرة المالية للجماعة. وفيما

مرفق إذ كانوا يزاولون له، فقد كانوا موجودين بالجماعة قبل هذا التدبير المفوض، ولم يوظفوا خصيصا لهذا ال

 مختلف األشغال الجماعية. وبعد استرجاع الجماعة لليد العاملة التي كانت رهن إشارة المفوض إليه، قام هذا األخير

 توظيف يد عاملة خاصة لهذا الغرض تطلبت منه مصاريف اجتماعية إضافية. ب

 قصور في نظام األرشيف وحفظ الوثائق المرتبطة بالتدبير المفوض 
ناية الجماعة توجد في حالة غير جيدة، مما أدى إلى الشروع في بناء مقر جماعة يليق بمستوى هذه المدينة. ب إن

. وبسبب كثرة التحوالت، فقد ضاعت 2017يد يتواجد في طور اإلنجاز منذ سنة وقد باشرت الجماعة بناء مقر جد

يليق بها، وقد زودت لجنة المراقبة بجل الوثائق  بعد الوثائق، ورغم ذلك فإن الجماعة تسعى لتأسيس نظام لألرشيف

 ت األوزان...(.والسنوات مضت )مثل محاضر افتتاح األظرفة، جداول المنجزات اليومية، وحم 10المطلوبة لمدة 

 نقائص تعتري صياغة دفتر التحمالت 

ملت به جل الجماعات دفتر التحمالت المعمول به قد تمت المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية وفق نموذج ع

لهدم والبناء، فلم يكن ضمن الخدمات المنصوص الترابية آنذاك. أما فيما يخص جمع األنقاض الناتجة عن عمليات ا
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دفتر التحمالت نظرا لكونه يتطلب تكاليف تفوق القدرات المالية للجماعة التي تقوم بهذه المهمة بوسائلها  عليها في

 ذلك.الخاصة كلما دعت الضرورة إلى 

 تغيير نظام التنقيط أثناء تقييم العروض التقنية 

ندسين. ورجوعا إلى محضر فيما يخص تقييم العروض التقنية فقد عينت لهذا الغرض لجنة تقنية مكونة من ثالثة مه

هذه اللجنة، فقد تبين أن هذه اللجنة قد اعتمدت على مواصفات هادفة، بحيث أن المتنافس الثاني حصل على نقطة 

 ر من المتنافس الحائز على الصفقة. أكب

 اعتماد معيار غير مناسب لتقييم العروض المالية 

إن نظام االستشارة كان بحوزة جميع المتنافسين، وعليه فإنهم يعلمون أنه سيتم اعتماد عرض المتنافس الذي قدم 

المنزلية، فيتعين عليهم أن  أقل تكلفة. وبالنظر إلى أن المتنافسين رجال فن ومحترفون في ميدان جمع النفايات

العروض اعتمدت على احتياجات الجماعة من الوسائل  يقدموا الخدمة بأقل ثمن. فلجنة فتح األظرفة أثناء تفحص

 الالزمة للقيام بالخدمة وهكذا فضلت العرض األقل كلفة والذي يناسب الجماعة. 

 لى مسطرة إبرام عقد التدبير المفوضعدم تحديد مجموعة من التزامات المتنافسين من شأنه التأثير ع 

واضحة في دفتر التحمالت وعقد التدبير المفوض، وهي تنص  االحتياجات البشرية والمادية موضوع هذا التفويض

على الجمع واإليداع في المطرح لجميع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة التي تنتج داخل المدار الحضري وكنس 

سب تصميم وضع رهن إشارة جميع المتنافسين. وتجدر اإلشارة إلى أن نظام االستشارة الممرات العمومية ح

عتمد ترك هامشا للمتنافسين )باعتبارهم متمرسين ومحترفين في هذا المجال( لكي يقترحوا حلوال فعالة بأقل الم

لمماثلة لها والتي سيأتي بها األثمنة. وفيما يخص الشاحنات الضرورية الجديدة لجمع النفايات المنزلية والنفايات ا

مكرر(. ورغم أنه لم تتم اإلشارة  6وجدول  6جدول من دفتر التحمالت ) 41المفوض له، فهي واردة في الفصل 

إلى خاصيات المكنسة الميكانيكية، فإن الجماعة تهتم بالعمل الذي تقوم به، وكلما كان ناقصا أو غير منجز، فإن 

 ص عليها في دفتر التحمالت. الجماعة تفعل الجزاءات المنصو

 ثانيا. الحكامة ومراقبة التدبير المفوض

 التتبع وعدم خلق بنية خاصة لمراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض عدم إحداث لجنة 

لقد تم إحداث لجنة التتبع التي كان لها دور فعال في حل مجموعة من المشاكل التي تعيق سير المرفق، وكانت 

ة وض وممثل من المفوض إليه وممثل السلطة المحلية، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورتتكون من ممثل للمف

إلى ذلك. كما أن هناك لجنة المراقبة تتكون من مهندسين وأعوان، تقوم بالمراقبة اليومية لمرفق النظافة حيث كانت 

 ات العمومية وذلك بصفة يومية.تشرف على عمليات وزن حموالت شاحنات النفايات المنزلية ومراقبة كنس الممر

 سجلة شفوياغياب برنامج مسبق للمراقبة وتبليغ بعض المخالفات الم 

إن عملية المراقبة تتم يوميا حيث أنها تبدأ بالمعاينة الميدانية حسب برنامج يجهله المفوض إليه، وتليه مراقبة 

 لى كل خدمة لم يتم إنجازها أو يعتريها نقص ما.الوثائق الصادرة عن المفوض إليه، وفي هذه الوثائق تتم اإلشارة إ

 تجها المؤسسات الطبيةغياب مراقبة طبيعة النفايات التي تن 

تسهر الجماعة على مراقبة نوعية النفايات الناتجة عن المؤسسات الطبية، حيث يتكلف المفوض إليه من طرف 

النفايات الطبية، فهناك شركة مفوض إليها من طرف الجماعة بجميع النفايات المنزلية والمماثلة لها. أما فيما يخص 

 وزارة الصحة تتكلف بهذا الغرض. 

 م استغالل الوثائق والتقارير التي يصدرها المفوض إليهعد 

بالنسبة للتقارير الشهرية والسنوية الصادرة عن المفوض إليه، فإنها تحتوي على معطيات كانت موضوع مراقبة 

 وتراجع وال تؤثر على السير العادي لمرفق جمع النفايات وكنس الممرات العمومية.  يومية. وهذه التقارير تستغل

 غياب نظام للرقابة الداخلية لدى المفوض إليه 

مراقبة الداخلية للتدبير المفوض لدى المفوض إليه تعد حلقة أساسية إلنجاح هذا المرفق، وقد بادر إن عملية ال

 لجودة. المفوض إليه بالقيام بتدقيق داخلي ل

 ثالثا. الفارق المسجل بين االستثمارات التعاقدية والمنجزات الفعلية 

 ها للمفوض إليهغياب عمليات التجديد وصيانة اآلليات الجماعية التي تم تفويت 

إن اآلليات الجماعية التي تم تفويتها للمفوض إليه تتجاوز سبعة سنوات من الخدمة، حيث أن أغلبها كان قد بدأ في 

 . 2000غال قبل سنة االشت
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 تأخر المفوض إليه في جلب مجموعة من اآلليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها 

ضوع االستثمار في الوقت المحدد، وخالفا لهذا وقبل نهاية مدة فعال لم يقم المفوض إليه بجلب بعض اآلليات مو

-الميزان اآللي وشاحنة "ميكروبينالعقد قامت الجماعة بتطبيق الجزاء عبر استصدار أوامر بالدخل، لكل من 

Micro-benne" أما فيما يخص الشاحنة متعددة الحموالت ."Multi-benne المدرجة ضمن االستثمارات "

 .01/2010" ضمن الملحق Ampli-roll، فقد تم تعويضها بآلية "2011ة المتعلقة بسن

 ةعدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات إنجاز خدمات النظاف 

  كانت الحاويات وسالت المهمالت تحمل اسم الجماعة الحضرية لخنيفرة.

  نقائص تتعلق بعمليات مراقبة ومعايرة الميزان اآللي«Pont bascule» 

ل البدء في تشغيل هذا الميزان اآللي، فقد تم تقديم شهادة المطابقة من طرف الجهة المختصة، وخالل االستغالل قب

 ليات معايرة وكلما ظهر فيه خلل يستدعي إعادة المعايرة. عرف هذا الميزان عدة عم

 غياب التنصيص على لوائح مفصلة ألموال الرجوع واالسترداد 

 بادر الطرفان بوضع الئحة مفصلة ألموال الرجوع واالسترداد.  12/01/2019ريخ بعد نهاية مدة العقد وبتا

 وض لخدمات النظافة بمدينة خنيفرةعدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المف 

بالنسبة للشاحنات موضوع االستثمار بجماعة خنيفرة، فإنها تحمل أرقام جرد خاصة تظهر في البيان اليومي 

زان. وبالنسبة لمسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة بمدينة خنيفرة، لألو

 يا شامال لكل الخدمات التي يقدمها بمدينة خنيفرة. فإنه يسلم للجماعة تقريرا سنو

 إطار عقد التدبير المفوض وفوترتها فيتقييم الخدمات المنجزة  .رابعا

  2012إلى  2010إضافية برسم مراجعة األثمنة من أداء مبالغ 
ها للحصول إن صيغة مراجعة األثمان المنصوص عليها في دفتر التحمالت تعتبر خاطئة وال يمكن االستناد علي

ة صحيحة اعترف وعمل ، فإنها كانت تعتمد صيغ2012إلى  2010على نتيجة صحيحة. أما بالنسبة للتسديدات من 

 لهذا الغرض.  02/2012لجماعي. وقد تم إصالح صيغة مراجعة األثمان بصيغة الملحق بها من طرف القابض ا

 تسجيل أوزان شاحنات جمع النفايات دون حمولة بقيم مختلفة 

"، حيث أن وزنها دون حمولة يبقى مرتفعا نظرا للعطب A-15654-15المالحظة التي تتعلق بالشاحنة رقم "ه هذ

الميكانيكي بالشاحنة حيث لم تفرغ حمولتها كليا. وهذا ليس في صالح المفوض إليه وبقي جزء من الحمولة لم يفرغ 

 وهكذا رفع وزن الشاحنة دون حمولة. 

  ت الجماعةير عادية تزيد من تحمالالنفايات منخفضة بطريقة غأوزان شاحنات فارغة لجمع 

إن الشاحنتين موضوع المالحظة عرفتا تغييرا هيكليا حيث تمت إزالة جزء من الهيكل الخاص بحمل الحاويات. 

وهكذا تم نقص وزن الشاحنة فارغة مقارنة مع الوزن المشار إليه بالورقة الرمادية، فهذه الفوارق لم تتحملها 

 نها الحقيقي.جماعة أبدا، إذ أن الوزن يتم في كل حمولة حسب وزال

 محدودية الموارد البشرية المخصصة إليداع النفايات بالمطرح العمومي 

فيما يخص مراقبة عملية األوزان بالمطرح العمومي للنفايات، فقد أوكلت هذه المهمة إلى أعوان عرضيين لهم 

ى يتعرفوا على منضبطين بالحضور عند الوزن وفي ساعة اإلفراغ حت معرفة كافية فيما يخص قراءة الوصوالت

 نوعية الحمولة. 

 تجاوز الحموالت اإلجمالية القصوى المسموح بها 

رغم تجاوز هذه الحمولة، فإن عملية الوزن داخل المطرح تتم بدقة حتى ال تخرج هذه العملية عن القوانين المعمول 

 بها. 

III. مدير شركة " جوابT.P" 

 .تم تبليغها إليه" بتعقيباته عن المالحظات التي T.Pر شركة "ل مديلم يد
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 جماعة "وادي زم"

 )إقليم خريبكة(

، وتم تحديد محيطها الحضري 1913وادي زم، إحدى أكبر جماعات إقليم خريبكة، إلى سنة  يعود إحداث جماعة

 2.75.50مقتضى المرسوم رقم وخولت صفة بلدية ب 1957أبريل  29بتاريخ  2.57.0431بموجب المرسوم رقم 

نسمة حسب  95.267، فيما يبلغ عدد سكانها ²كلم 26. تمتد الجماعة على مساحة تناهز 1975نونبر  21بتاريخ 

عضوا، ويعمل بها  35، ويسهر على تدبير شؤونها مجلس مكون من 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 درهم. 26.016.437.06ما مجموعه  2016موظفا، بلغت كتلة أجورهم خالل سنة  307

م، منها مبلغ دره 126.615.731,85ما مجموعه  2016المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة  بلغت وقد

في حين ناهزت مصاريفها اإلجمالية  درهم كحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، 35.082.000,00

 درهم. 62.515.793,27جمالي بلغ درهم، مما نتج عنه فائض إ 64.099.938,58

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات 2017-2011م الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة وادي زم، برس

 وإصدار عدة توصيات همت مجاالت مختلفة ترتبط بتدبير شؤون الجماعة.

 أوال. تدبير المشاريع
 على هذا المستوى مجموعة من الجوانب المتعلقة بتدبير المشاريع.ات المسجلة تهم المالحظ

 مالحظات عامة .1

  العملتأخر على مستوى إعداد برنامج 

من القانون التنظيمي  78، بإعداد برنامج عملها، مما يتعارض ومقتضيات المادة 2018لم تقم الجماعة، إلى حدود يناير 

بشأن مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة  2.16.301من المرسوم رقم  11المادة المتعلق بالجماعات و 113.14رقم 

اور إلعداده، اللتين تحددان أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ االنتداب وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتش

 كأبعد تقدير العتماد البرنامج المذكور.

 عدم استفادة الساكنة من مجموعة من المشاريع 

على اتفاقيات من أجل إنجاز ثالثة مراكز اجتماعية )دور الحي(  2012يوليوز  17صادق المجلس الجماعي بتاريخ 

محالت تجارية لفائدة المعطلين. غير أن هذه المشاريع، التي ناهزت  6لتثبيت الباعة المتجولين و وسوق نموذجي

ناء العقار، عرفت تأخرا في إنجازها وتجهيزها، كما أنها، مليون درهم دون احتساب تكاليف اقت 13,6كلفتها اإلجمالية 

 ذي فائدة اجتماعية أو اقتصادية. ، تظل غير مستغلة وال يمارس بها أي نشاط2018وإلى غاية يناير 

 مالحظات خاصة ببعض المشاريع .2

 تتعلق هذه المالحظات ببرنامج إعادة هيكلة بعض األحياء وبمشروع المسار األخضر.

 كلة األحياء "العشوائية"ج إعادة هي. برنام1.2

تنعدم فيها مختلف شبكات التجهيز أدى النمو العمراني غير القانوني على مستوى جماعة وادي زم إلى ظهور أحياء 

والطرقات، وتفتقر إلى األوعية العقارية الالزمة إلحداث مجموعة من المرافق الصحية واالجتماعية والثقافية. ويصل 

من مجموع ساكنة الجماعة. وألجل  %50هكتار، وتأوي حوالي  172حياً تمتد على مساحة  20ء إلى عدد هذه األحيا

 مالئمة لقاطنيها، تم اعتماد برنامج إلعادة هيكلتها، سجلت بشأنه المالحظات التالية: توفير ظروف عيش أكثر

 "عدم توفر الجماعة على تصور شامل إلعادة هيكلة األحياء "العشوائية 

، بتعاون مع باقي المتدخلين المعنيين في هذا اإلطار، مجهودات محترمة إلعادة هيكلة هذه األحياء لجماعةبذلت ا

مختلف الشبكات، مع كل ما يواكب ذلك من إكراهات مالية وتقنية وإدارية وقانونية، إال أن هذه العملية تمت وربطها ب

 في غياب تصور شامل موثق في وثيقة رسمية يقوم على:

 يق لجميع األحياء العشوائية؛ء دقإحصا -

 دراسة الوضعية العقارية بالنسبة لألحياء المشيدة على األراضي الساللية؛ -

 شبكات التجهيز الموجودة بها وتلك التي يجب إحداثها؛جرد  -

 القيام بالدراسات التقنية والمالية الالزمة لتقدير الكلفة اإلجمالية؛ -

 ت مع مختلف المتدخلين المعنيين؛تحديد مصادر التمويل وإبرام اتفاقيا -
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 االعتمادات المالية؛وضع جدولة زمنية لتنزيل البرنامج وفق معايير موضوعية وحسب توفر  -

 تأطير ساكنة األحياء على شكل وداديات أو جمعيات لتسهيل التواصل مع الجماعة. -

 بطء وتيرة إعادة هيكلة األحياء العشوائية وعدم تسوية وضعيتها العقارية 

ا بمختلف بمعية باقي المتدخلين المعنيين، في إعادة هيكلة األحياء المذكورة وربطه 2004لجماعة، منذ سنة ت اشرع

، على 2004شتنبر  12بتاريخ  2.04.704شبكات التجهيز والطرقات، حيث تمت المصادقة، بموجب المرسوم رقم 

وحي المصلى القديمة(، ليتم بعد ذلك إدراج كل تصاميم إعادة هيكلة ثالثة أحياء )حي دار الضو وحي الحاج مبارك 

أبريل  21بتاريخ  2.14.252ادق عليه بموجب المرسوم رقم األحياء "العشوائية" ضمن تصميم التهيئة األخير المص

وبلغت معدالت الربط بمختلف الشبكات، حسب المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، نسبا متقدمة على  .2014

( أحياء أخرى ما زالت تنعدم بها جميع شبكات التجهيز والطرقات أو إحداها. 08ي حين أن ثمانية )حيا، ف 12مستوى 

فيما يتعلق باألحياء المشيدة على أراضي الجموع، فلم يتم بعد اتخاذ أي إجراء عملي من أجل تسوية وضعيتها  أما

( مقررات تقضي باقتناء أراضي 04عة )العقارية، باستثناء حي المسيرة الذي اتخذ المجلس الجماعي بشأنه أرب

المذكور، إال أن نشوب نزاع قضائي بين جماعتين الجماعات الساللية من أجل التسوية القانونية والعقارية للحي 

 سالليتين حول األراضي المراد اقتناؤها حال دون إتمام مسطرة االقتناء.

 ومة الجبائية المحليةعدم إدماج األحياء المستفيدة من إعادة الهيكلة في المنظ 

مستوى ظروف عيش قاطنيها، فقد كان  فضال عن االنعكاسات السلبية لظهور هذه األحياء غير القانونية، ال سيما على

 لها تبعات أخرى على المستوى المالي، تتجلى خصوصا فيما يلي:

لعقارية، خاصة الرسم عدم تمكن الجماعة من تحصيل الموارد المالية المتأتية من الرسوم ذات الطبيعة ا -

 ل الملك العام؛على عمليات البناء والرسم على عمليات التجزيء وواجبات شغ

، حسب 2016-2011راط الجماعة في تجهيز هذه األحياء بكلفة إجمالية بلغت بالنسبة للفترة انخ -

مساهمات مليون درهم معتمدة في ذلك على مواردها الذاتية وال 34,5تقديرات مصالح الجماعة، حوالي 

 المالية لباقي الشركاء.

تجهيز والطرقات، فإنها تبقى غير مدمجة في وحري بالذكر، أنه وبالرغم من تزويد هذه األحياء بمختلف شبكات ال

 المنظومة الجبائية المحلية، خاصة ما يرتبط برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية. 

 مشروع المسار األخضر  2.2

المتعلقة بإنجاز  2009أبريل  14بتاريخ  05/2خ ر//2009راكة رقم ،في إطار اتفاقية الش استفادت جماعة وادي زم

جة تهم قطاعي الماء والبيئة،  من مشروع المسار األخضر المنجز بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن مشاريع مندم

 )قطاع البيئة(. وقد سجلت بشأن هذا المشروع بعض المالحظات، أهمها ما يلي:

 زء من األشغال المتعلقة بالمشروع قبل بلوغ األهداف المسطرة ودون توقيع أي محضر تسلمم جتسل 

كلم، وخلق حدائق كبرى  16عين قيشر على مسافة -شروع إلى إنجاز المسار األخضر لمدينة وادي زميهدف الم

البيئة مع تجهيزها باإلنارة وتهيئة فضاءات للراحة واأللعاب والرياضة وأخرى مخصصة للتربية والتحسيس في ميدان 

إنجاز البنيات التحتية من بنايات وأشغال  العمومية ومحطات الوقوف والمسالك الرياضية. غير أن المشروع توقف عند

هكتار، ليتم تسليمه بعد  12كلم تغطي مساحة  1,5مليون درهم على مسافة  50غرس النباتات بكلفة إجمالية ناهزت 

قبل بلوغ األهداف المسطرة وفي غياب توقيع أي محضر تسليم أو أي وثيقة رسمية أخرى ذلك إلى جماعة وادي زم 

 محتوى المشروع ووضعية العقار المنجز عليه. تبين على الخصوص

 تحول مشروع المسار األخضر إلى عبء على مالية الجماعة وظهور مخاطر تهدد المحافظة عليه 

من أجل تدبير وصيانة انياتها المادية والبشرية، لجأت الجماعة، بعد تسلم المشروع المذكور، وفي ظل ضعف إمك

عونا للقيام بهذه المهام، وفي مرحلة ثانية إلى إبرام صفقة قابلة  32توفير  المسار األخضر، في مرحلة أولى إلى

حمل درهم. ويشكل ت 1.999.680,00تتعلق بأشغال صيانة الفضاءات الخضراء بمبلغ  03/2015للتجديد تحت رقم 

بئاً على ميزانيتها، الجماعة بمفردها ألعمال صيانة وحراسة وبستنة المسار، دون مساهمة باقي المتدخلين المعنيين، ع

 43مع العلم أن اختصاص إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية كان يعتبر، في ضوء المادة 

ات القابلة للنقل من الدولة إلى الجماعة والمقترن وجوبا بتحويل سالف الذكر، من االختصاص 78.00من القانون رقم 

 الموارد الالزمة لذلك.

المشار إليها أعاله ال تهم فقط مشروع المسار األخضر،  03/2015شارة في هذا السياق، إلى أن الصفقة وتجدر اإل

ر، وهو األمر الذي ال يضمن استمرارية هكتا 5,8وإنما باقي المناطق الخضراء بالمدينة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 

 وع عن ظهور عدة عيوب، تتمثل أساسا فيما يلي:المشروع والحفاظ عليه. فقد أسفرت المعاينة الميدانية للمشر

 تدهور حالة العشب ونقص األغراس وعدم تعويضها؛ -
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 عدم استغالل فضاءات األلعاب والمالعب والمرافق الصحية، مما يعرضها للتلف؛ -

 دائق على أبواب مما يسمح بسهولة الولوج إليها ويؤدي إلى إتالف العشب واألغراس؛فر الحعدم تو -

 حالة شبكات الري بالتنقيط المنجزة من طرف الشركة المكلفة بالتدبير والصيانة؛تردي  -

 عدم إلزام المارة باحترام الممرات المخصصة لهم. -

 يلي: ماللحسابات بوتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي 

اري السهر على بلورة مقاربة مندمجة في تنزيل وتنفيذ البرامج الجماعية على المستوى اإلد -

 والميزاناتي والتقني؛

تسريع وتيرة إعادة هيكلة األحياء غير القانونية والعمل على تسوية الوضعية العقارية لألحياء  -

 المشيدة فوق األراضي الساللية؛

 ريته واالستفادة من آثاره.ار األخضر بشكل يضمن استمراالحرص على تدبير مشروع المس -

 ثانيا. التدبير المالي والمحاسباتي
 ترتبط المالحظات المسجلة على هذا المستوى بتدبير المداخيل والنفقات.

 تدبير بعض الرسوم والواجبات .1

 رسوم والواجبات أدناه:سجلت في هذا اإلطار مجموعة من النقائص التنظيمية والتدبيرية، المرتبطة أساسا بال

 الرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية  

مجموعة من االختصاصات المخولة لها في إطار تدبير الرسم على األراضي الحضرية غير ال تمارس الجماعة 

 المبنية، مما كان له أثر على مردوديته، كما يتضح ذلك من خالل المالحظات التالية:

 رية غير المبنية وعدم الفرض التلقائي للرسم بعد انتهاء أجل اإلعفاء اء األراضي الحضغياب عمليات إحص

 المؤقت

ال تقوم الجماعة بعمليات إحصاء لألراضي الحضرية غير المبنية قصد توفير قاعدة معطيات حول األراضي الخاضعة 

وفي ظل  .سالف الذكر 47.06لقانون رقم من ا 49لهذا الرسم واألشخاص المعنيين بها، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

شخاص الذين يودعون إقراراتهم السنوية، وبفرضه هذه الوضعية، تكتفي الجماعة بتطبيق هذا الرسم على األ

واستخالصه بمناسبة تسليم الشواهد اإلدارية ذات الصلة بهذه األراضي أو تسليم رخص البناء وأذون التجزيء في 

النظر عن تاريخ تملكها. كما ال تعمل الجماعة على فرض واستخالص الرسم المستحق  حدود أربع سنوات فقط، بغض

دين من أذون التجزيء ورخص البناء الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انتهاء على المستفي

 .47.06من القانون رقم  42أجل اإلعفاء المؤقت، خالفا لمقتضيات المادة 

 لح الجماعة لضبط وعاء الرسم على مستوى التجزئات المرخصةيق بين مصاغياب التنس 

ال يتم التنسيق بصفة منتظمة بين قسم التعمير وقسم الجبايات فيما يتعلق بالتجزئات المأذون بتجهيزها، حيث ال تتوفر 

 لدى هذا األخير معطيات بشأن هذه التجزئات، وال سيما:

مدى احترام أجل اإلعفاء المؤقت المنصوص عليه في للتأكد من كل تجزئة  وتيرة تقدم أشغال تجهيز -

، وتطبيق الرسم في حالة عدم إنهاء أشغال التجهيز داخل األجل 47.06من القانون رقم  42المادة 

 المذكور؛

مازالت  -أي البقع-وضعية البقع األرضية الموجودة على مستوى التجزئات المستلمة، من حيث كونها  -

 رخص سكن أو شواهد مطابقة؛ لمت بشأنهامبنية أو سغير 

عدم تتبع، على مستوى البرنامج المعلوماتي الذي تتوفر عليه الجماعة، وضعية بقع كل تجزئة مسلمة  -

على حدة، لتسهيل ضبط الملزمين بالرسم عن طريق التنسيق مع مصلحة التعمير وعن طريق تفعيل 

 بتغيير المالك أو بتخصيص األراضي. ة باإلقرارالمتعلق 47.06من القانون رقم  48مقتضيات المادة 

 الرسم على محال بيع المشروبات 

، حسب السجالت الممسوكة 2016دجنبر  31بلغ عدد المحالت الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات إلى غاية 

 ا يلي:جمالها فيممحال. وقد اعترى تطبيق هذا الرسم بعض النقائص التي يمكن إ 103من طرف الجماعة، 

 عدم ضبط الوعاء المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات 

التي تنص على أن هذا الرسم يؤدى بصفة عامة من طرف  47.06من القانون رقم  64دون مراعاة لمقتضيات المادة 

ات مقاهي وقاعكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه، تكتفي الجماعة بفرض الرسم على مستغلي ال
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المحلبات والمقشدات، دون أن يشمل تطبيقه فئات أخرى من المحال، خاصة المطاعم ومحالت المأكوالت الشاي و

 رخصة تتعلق بهذه الفئة من المحالت. 31ما مجموعه  2016-2011الخفيفة، علما أن الجماعة سلمت خالل الفترة 

 اتعدم إعمال الجماعة حقها في االطالع وتطبيق الجزاء 

من القانون رقم  67ة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة الجماع ال تقوم

درهم عن كل إخالل بإيداع هذا التصريح.  500,00من نفس القانون في مبلغ  146والمحددة بموجب المادة  47.06

درهم.  8.500,00جزاءات تبلغ قيمتها ق في حقهم ما، لم تطبملز 17ويصل عدد الملزمين المعنيين بهذا اإلخالل إلى 

كما أن الجماعة ال تعمل حقها في االطالع ومراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعة اإلقرارات للتأكد من مدى 

مطابقتها للواقع، وذلك بالرغم من ضعف أرقام المعامالت المصرح بها من طرف العديد من أرباب المقاهي، حيث 

 200و 100% من الملزمين وبين 11درهم بالنسبة لحوالي  350و 200مصرح به يتراوح بين اليومي ال إن المدخول

 % من الملزمين.43درهم لحوالي  100% فيما ال يتجاوز 46درهم لما يناهز 

 رسوم وواجبات أخرى 

ل الملك وبرسمي شغ للمسافرين تتعلق المالحظات المسجلة على هذا المستوى بالرسمين المتعلقين بالنقل العمومي

 العمومي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. وتكمن أهمها فيما يلي:

 تراكم متأخرات أداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

سجل سيارة أجرة من الصنف الثاني. واستنادا إلى ال 89سيارة أجرة من الصنف األول و 41تشتغل بتراب الجماعة 

ة من طرف الجماعة بشأن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف ات الممسوكوالملف

، ما مجموعه 2016دجنبر  31العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بلغت المتأخرات ذات الصلة، إلى حدود 

سيارة أجرة إلى  11عه ة بما مجموات المتعلقدرهم دون احتساب الغرامات والذعائر. وتعود المتأخر 71.160,00

( سنوات، وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه الرسوم، السيما 6أزيد من ست )

، مما قد يعرض جزءا من هذه المداخيل 47.06من القانون  126إصدار أوامر استخالص وفق ما تقتضيه المادة 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97ن رقم في القانو للتقادم المنصوص عليه

 نقائص على مستوى فرض الرسوم المتعلقة بشغل الملك العمومي مؤقتا وتحصيلها 

ال تتوفر الجماعة على قاعدة معطيات متعلقة بمستغلي الملك الجماعي مؤقتا ومحينة بشكل دائم ألجل ضبط الوعاء 

ل على التراخيص الالزمة وأداء مستحقات الجماعة وإصدار مر بالحصومعنيين باألالضريبي ذي الصلة وإلزام ال

أوامر بالمداخيل عند االقتضاء، وذلك من خالل عمليات مراقبة وجرد كلي لحاالت شغل الملك العام الجماعي، سواء 

 ية المكلفةواالجتماع بترخيص أو بدونه، أو من خالل استثمار المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الشؤون االقتصادية

بتسليم رخص االستغالل عبر فتح ملف على إثر تسليم أي رخصة. وفضال عن ذلك، فقد سجلت بشأن تدبير رسمي 

 شغل الملك العمومي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية المالحظات التالية:

ى تواصيل الجماعة علاستخالص الرسمين رغم عدم توفر الملزمين على ترخيص مسبق، حيث تعتمد  -

 الرسمين المذكورين؛ أساسها تصفيةألداء السابقة المدلى بها من طرف هؤالء الملزمين التي تتم على ا

المتعلق باالحتالل المؤقت للملك العمومي  1918نونبر  30من ظهير  12عدم تطبيق مقتضيات المادة  -

بت في حقه حق كل من ثفي  1997يرينا 25الصادر بتاريخ  1.97.03والمتمم بالظهير الشريف رقم 

 بدون ترخيص. استغالل الملك العام الجماعي

  تأخر الجماعة في إعداد دفتر التحمالت الخاص بمنح االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي لنصب

 اللوحات اإلشهارية 

سعيا إلشهارية واللوحات ا بعد أن تلقت الجماعة طلبات بشأن االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بواسطة

على مقرر يقضي  2015منها للرفع من مواردها المالية، صادق مجلسها الجماعي خالل دورته العادية لشهر فبراير 

بتشكيل لجنة تقنية لدراسة توسيع دائرة األماكن المقترحة لنصب اللوحات اإلشهارية وتضمين المواقع المضافة في 

، تم عرض الملف 2015مارس  18للمصادقة. وبتاريخ طة الوصية ه على السلدفتر التحمالت ذي الصلة وعرض

 ، إلى2015أبريل  08بتاريخ  أرجعته، على مصالح عمالة إقليم خريبكة قصد المصادقة عليه، غير أن هذه األخيرة

الجماعة دون مصادقة من أجل إدخال تعديالت على دفتر التحمالت، من جهة، ولعدم احترام مقتضيات الدورية 

د فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية، من جهة أخرى. إال أن الجماعة، وبع 2001يوليوز  02بتاريخ  118ارية عدد الوز

على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تشكيل اللجنة  مرور ما يزيد عن سنتين من تاريخ رفض المصادقة، لم تعمل

 التقنية وإدخال التعديالت المطلوبة على دفتر التحمالت.

 النفقات والطلبيات العمومية .2

ترتبط المالحظات المسجلة في هذا اإلطار أساسا بتدبير الطلبيات العمومية والنفقات ذات الصلة، وكذا بتدبير اإلعانات 

 طرف الجماعة لبعض الجمعيات.الممنوحة من 
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 الطلبيات العمومية 1.2

واتفاقية بمبلغ إجمالي ناهز صفقة عمومية  54ما مجموعه  2016-2011أبرمت الجماعة خالل الفترة 

سند طلب وصل مجموع مبالغها إلى حوالي  272نفس الفترة  درهم، كما أصدرت خالل 76.174.296,00

 لجماعة المتعلقة بهذه الفترة لمقتضيات:درهم. وقد خضعت طلبيات ا 18.572.902,00

م صفقات الدولة وكذا بتحديد شروط وأشكال إبرا 2007فبراير  5الصادر في  2.06.388المرسوم رقم  -

 ؛2014للصفقات المبرمة قبل فاتح يناير  بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة

، بالنسبة للصفقات 2013مارس  20تاريخ الصادر ب 2.13.349مرسوم الصفقات العمومية رقم  -

 ؛2014المبرمة ابتداء من فاتح يناير 

جب المرسوم رقم على صفقات األشغال المصادق عليه بمو دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة -

 ؛2000مايو  04بتاريخ  2.99.1087

وجب المرسوم رقم العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بم اإلدارية الشروط دفتر -

 (.2016)دخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر  2016ماي  13بتاريخ  2.14.394

 تسجيل مجموعة من المالحظات، أهمها:لطلبيات العمومية إلى وقد أفضت مراقبة هذه ا

 قصور على مستوى برمجة االعتمادات المالية 

ة عنها، مما ال يتماشى مع مبادئ إعداد الميزانيات، خاصة ال تقوم الجماعة بتحديد دقيق لحاجياتها والتكاليف المترتب

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  152المادة  مبدأ صدقية الموارد والتكاليف الذي تم التنصيص عليه في

الفترة  م بنفقات التجهيز وأدائها، إذ لم يتجاوزا خاللبالجماعات. ويتجلى هذا القصور أساسا في ضعف معدلي االلتزا

. وتعكس هاتان النسبتان، محدودية استعمال اعتمادات التجهيز المفتوحة %25و %44على التوالي  2011-2016

لفارطة، مما يعني أن الجماعة تعرف ل السنة، ذلك أنها تكتفي بدفع نفقات مرتبطة بترحيل اعتمادات السنوات اخال

زيل بعض من مشاريعها، الشيء الذي ينعكس على وتيرة إنهاء على األقل وفي أحسن األحوال، تأخرا يقدر بسنة في تن

 لف المرافق المقرونة بها. هذه المشاريع وتلبية حاجيات الساكنة واستفادتها من مخت

 ضعف نظام المراقبة الداخلية لتدبير الطلبيات العمومية 

حة جماعية واحدة لالضطالع بجميع تكمن الممارسة السائدة، فيما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، في تكليف مصل

األشغال مع القيام باإلشهاد على  المراحل ذات الصلة، والمتمثلة في تحديد الحاجيات ومسطرة اإلبرام وتتبع ومراقبة

ريدات، أشغال البناء والتجهيز، نفقات الخدمات المنجزة والقيام بتسلمها، احتكاما فقط لطبيعة ومحتوى هذه الطلبية )تو

المساحات الخضراء، نفقات مرتبطة بالمستودع البلدي....(، الشيء الذي يتنافى مع مبادئ حسن التسيير، ال متعلقة ب

 تعلق بعدم تركيز المهام درءا للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن القيام بهذه العمليات من طرف شخص واحد.سيما ما ي

 مية المتعلقة بالصفقات العموميةعدم احترام مجموعة من اإلجراءات الواردة في النصوص التنظي 

أو في المرسوم رقم  2.06.388لم تحترم الجماعة مجموعة من اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 سالفي الذكر. ويتعلق األمر بما يلي:  2.12.349

الفترة عدم اإلشارة ضمن البرامج التوقعية للصفقات، لنوعية األشغال ومكان إنجازها وطريقة اإلبرام و -

 الزمنية المحتملة لإلعالن عن هذه الصفقات وعنوان وهاتف المصالح الجماعية المعنية؛

ات العمومية، خاصة محضر االجتماع أو زيارة المواقع، وثائق في بوابة الصفقعدم نشر مجموعة من ال -

 مقررات إلغاء المسطرة، مستخرجات من محاضر فحص العروض، مقررات الفسخ، وتقارير انتهاء

 تنفيذ الصفقات؛

عدم مسك السجالت المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وبتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين، فضال  -

 دم تسجيل األوامر بالخدمة؛عن ع

عدم إعداد تقارير تقديم الصفقات وكذا تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها  -

 درهم. 1.000.000,00

 طلبات العروض نقائص شابت مسطرة إلغاء 

درهم واقتناء  453.540,00ألغت الجماعة صفقتين متعلقتين على التوالي باقتناء العتاد المعلوماتي بمبلغ إجمالي قدره 

معللة قرارها بتغير المعطيات درهم،  270.000,00وتركيب وتنفيذ البرنامج المعلوماتي لتدبير مكتب الضبط بمبلغ 

ضوع طلبي العروض تغيرا جوهريا وظهور ظروف استثنائية حالت دون ضمان االقتصادية والتقنية لألعمال مو

تقم بتفصيل األسباب التي كانت وراء هذا التغير وهذه الظروف االستثنائية  التنفيذ العادي للصفقتين. إال أن الجماعة لم

 .2.12.349من المرسوم رقم  45ضيات المادة التي حالت دون التنفيذ، مما يخالف مقت
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من المرسومين رقم  46نفس السياق، لم تحترم الجماعة مسطرة إلغاء طلبات العروض المحددة بموجب المادة وفي 

 سالفي الذكر، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي: 2.12.349قم ور 2.06.388

( طلبات عروض بمبررات غير مدرجة في المادة المذكورة، التي حددت بصفة 08إلغاء ثمانية ) -

 والدواعي التي يمكن االستناد إليها إللغاء طلبات العروض؛حصرية الحاالت 

المختصة التي كانت تمثلها سلطة  إصدار قرارات اإللغاء من طرف رئيس الجماعة عوض السلطة -

 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ؛ 113.14قانون التنظيمي رقم الوصاية، قبل دخول ال

المتنافسين ونائل الصفقة كتابة بموضوع إلغاء طلبات العروض مع بيان عدم قيام الجماعة بإخبار  -

 أسباب اإللغاء، كما تنص على ذلك المادة السابق ذكرها.

 الم والورش ووضعيات اإلنجاز فيما يخص سندات الطلب المتعلقة باألشغالضر االستغياب محا 

مسك دفاتر الورش وإعداد محاضر التسلم ووضعيات تقوم الجماعة بتصفية نفقات أشغال التهيئة واألمر بصرفها دون 

حسن التدبير، خاصة وأنها  اإلنجاز، تبرز أماكن األشغال وفترات إنجازها والكميات المستعملة، مما يتعارض وقواعد

 ات الطلبتتطلب تتبعا ومراقبة دقيقتين بالنظر لطبيعتها ولكلفتها. ويتعلق األمر على سبيل المثال بسند-أي االشغال-

المتعلق  17/2011درهم، و 129.908,40بشأن تهيئة وصيانة أربعة مالعب للقرب بمبلغ  8/2011ذات األرقام 

 درهم. 99.960,00المرتبط بتهيئة الملعب البلدي بمبلغ  25/2011درهم، و 135.984,00بتهيئة المسبح البلدي بمبلغ 

 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات 2.2

إعانات مالية إلى مجموعة من الجمعيات، بلغت قيمتها  2017-2011منحت الجماعة خالل الفترة 

 د:الصديلي أهم المالحظات التي سجلت في هذا  وفيمادرهم.  17.881.500,00

 نقائص مرتبطة بتدبير اإلعانات المالية المقدمة إلى الجمعيات 

 قائص، أبرزها ما يلي:يتسم تدبير النفقات المتعلقة بالمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات بعدة ن

، فإن جميعها قد منحت في غياب أي اتفاقية بين الجماعة 2014بالنسبة للمساعدات المتعلقة بما قبل سنة  -

ت المستفيدة من الدعم، تحدد أساسا األهداف المتوخاة من المساعدات المقدمة، األمر الذي ال والجمعيا

لجماعي خالل هذه الفترة، كان يقرر فقط في مبلغ ع أوجه صرفها. كما أن المجلس ايسمح للجماعة بتتب

 ستفيد من الدعم؛االعتماد المفتوح على مستوى الميزانية دون أن يحدد الئحة الجمعيات التي ينبغي أن ت

 عدم اعتماد أية معايير واضحة وموضوعية ومكتوبة الختيار الجمعيات التي تستفيد من الدعم؛ -

اإلعانات من طرف الجمعيات بغرض التأكد من استعمالها وفق  غياب آليات لتتبع ومراقبة صرف هذه -

معيات المستفيدة مستقبال األهداف التي منحت ألجلها، وعدم تحرير تقارير يستند إليها في اختيار الج

 وفي تحديد األهداف واألولويات المرتبطة بسياسة الجماعة المرتبطة بدعم للمجتمع المدني.

 جماعة القاضية بمنح اإلعاناتتباين على مستوى قرارات ال 

 ما يلي:يتسم تدبير ملفات الدعم الممنوحة للجمعيات في بعض الحاالت بتباين في التعامل، وهو ما يتجلى من خالل 

تجميد الدعم المقدم لبعض الجمعيات ومطالبتها بضرورة تسوية وضعيتها على مستوى تكوين مكاتبها  -

الدعم المالي )حالة جمعيتي "ك" و"م"(، في حين أنها قامت بدفع اإلعانات حتى يتسنى لها االستفادة من 

ستشارين فيها )حالة رغم استمرار عضوية بعض الم 2017و 2016لفائدة البعض اآلخر برسم سنتي 

 جمعية "س"(؛

 2017تطبيق مبدأ عدم مشاركة أعضاء الجمعيات في المصادقة على تجديد اتفاقيات الشراكة برسم سنة  -

ى جمعيات دون أخرى، إذ تم احترامه بالنسبة للبعض )حالة جمعية "س"( وتجاوزه بالنسبة للبعض عل

 اآلخر )حالة جمعيتي "ك" و"م"(.

المجلس الجهوي  يوصيوالتنظيمية، مراعاة النصوص القانونية ق، وفضال عن وجوب وتأسيسا على ما سب

 يلي: للحسابات بما

نتظم عن طريق تفعيل جميع الصالحيات المخولة للجماعة ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل م -

 والتنسيق بين مختلف مصالح الجماعة؛

نية بعد انتهاء أجل اإلعفاء المؤقت بالنسبة الفرض التلقائي للرسم على األراضي الحضرية غير المب -

 ن على أذون التجزيئ ورخص البناء الذين لم يستكملوا األشغال؛للحاصلي
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ك الجماعي العام من خالل توفير قاعدة معطيات محينة بشكل مستمر واتخاذ ضبط استغالل المل -

 اإلجراءات القانونية في حق المستغلين بدون ترخيص؛

نا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، مخولة للجماعة قانوتفعيل الصالحيات ال -

ت واتخاذ اإلجراءات في حق الملزمين المتخلفين وحق المراقبة واالطالع والتصحيح، وتفعيل الجزاءا

 عن األداء؛

لة قصد العمل على تنزيل البرامج االستثمارية وصرف االعتمادات الخاصة بها داخل آجال معقو  -

 المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة؛

متدخلين في عملية تدبير وضع نظام مراقبة داخلية فعال من شأنه تحديد اختصاصات ومهام جميع ال -

 الطلبيات العمومية؛

العمل على تطوير نظام تدبيري فعال بخصوص منح اإلعانات المالية للجمعيات بهدف ضبط مختلف  -

ذات الصلة، ابتداء من اختيار الجمعيات المستفيدة ووصوال إلى تتبع مدى مطابقة استعمال  المراحل

 ألجلها.انات مع األهداف التي منحت هذه اإلع

 ثالثا. تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية
 تشمل المالحظات المسجلة على هذا المستوى مجاالت تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية.

 تلكاتالمم تدبير .1

 تكمن أهم المالحظات المسجلة في هذا اإلطار فيما يلي:

 نقائص على مستوى تقييد األمالك الجماعية 

 مجموعة من المالحظات، أهمها: صددال على بهذاسجلت 

قصور بخصوص تقييد ممتلكاتها في سجل المحتويات، حيث لم تباشر الجماعة هذه العملية إال بحلول  -

 ؛2012نهاية سنة 

سيم الممتلكات الجماعية إلى خاصة وعامة عند تقييدها في سجل المحتويات، وعدم تقييد مجموعة تق عدم -

 المتعلقة بملكها العام؛من الممتلكات، خاصة تلك 

غياب مجموعة من البيانات المتعلقة باألمالك الجماعية المقيدة في سجل المحتويات )تصنيف الملك،  -

 لبعض العقارات(؛طريقة التصرف، المساحة المضبوطة 

عدم مسك سجل جرد المعدات والمنقوالت، تضمن فيه مقتنيات الجماعة وتجهيزاتها من حيث عددها  -

 اجع وسنوات اقتنائها وكذا الجهات المستفيدة منها.وحركتها ومر

 غياب قرارات الترتيب والتخصيص الخاصة بتدبير األمالك الجماعية 

ة وتخصيص أو تغيير تخصيص تحديد وترتيب األمالك العامة الجماعي لم يتخذ المجلس الجماعي قرارات من أجل

األمر، على سبيل المثال، بملكين جماعيين تم تغيير تخصيصهما  األمالك الجماعية العقارية والبنايات العمومية. ويتعلق

اب أي مقرر ووضعهما رهن إشارة إحدى اإلدارات العمومية وكذا تحويل ساحة عمومية إلى حديقة عمومية في غي

 صادر عن المجلس الجماعي في هذا الشأن.

 ماعةعدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات المستغلة من طرف الج 

 94والمادة  78.00من القانون رقم  47إن غالبية الممتلكات الجماعية غير محفظة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 

أكتوبر  12عقارا، حسب آخر جدول مؤرخ في  101ي الذكر. فمن أصل سالف 113.14من القانون التنظيمي رقم 

إلنجاز السوق األسبوعي بواسطة عقد بيع مسجل ، لم تقم الجماعة بتسوية وضعية سوى عقار وحيد مخصص 2017

 ، في حين مازالت العقارات المرتبطة بمشروع المحطة الطرقية وتجزئة "إ" في طور التسوية.2017يونيو  20بتاريخ 

وجدير بالذكر في هذا السياق، أن الجماعة لم تقم بتسوية وضعية العقارات المقام عليها مقرها والملحقات اإلدارية 

عة لها، كما أنها لم تقم بتسجيل عقد التفويت ومباشرة تحفيظ العقار التابع للملك الخاص للدولة والمتعلق بما التاب

 .1976شتنبر  30ي تم إبرام عقد بشأنها منذ تاريخ فيال للسكن إثر عملية تفويت مجان 26مجموعه 

 عدم تنفيذ مقررات تهم تدبير الممتلكات وغياب الرؤية الواضحة 

 مجلس الجماعي مقررات تهم تدبير الممتلكات، يفتقر بعضها للرؤية الواضحة، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي:اتخذ ال

ل للجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر المتخذ خالاتخاذ بعض المقررات دون مراعاة للقدرات المالية  -

ع الذي لم تستطع الجماعة المتعلق باقتناء أراض تابعة للدولة وأراضي الجمو 2007دورة يوليوز 

 تفعيله نظرا لالعتمادات الكبيرة التي يستلزمها واإلجراءات اإلدارية الضرورية لذلك؛
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رة أبريل بعض المقررات، مثل المقرر المتخذ خالل دو عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تفعيل -

بشأن اقتناء  2014كتوبر بشأن تسوية وضعية دور حي السعدية والمقرر المتخذ خالل دورة أ 2010

 قطع أرضية تابعة ألمالك الدولة؛

بتفويت دور سكنية  1999تناقض في بعض المقررات، حيث تم مثال اتخاذ مقرر خالل دورة أكتوبر  -

 على إخالء الدور السكنية الجماعية. 2013يها، في حين وافق المجلس التداولي خالل دورة أكتوبر لقاطن

على مجموعة من المقررات  2009و 2007دق المجلس الجماعي لوادي زم خالل سنتي وفي السياق ذاته، فقد صا

ي والمحطة الطرقية( أو تسوية القاضية باقتناء أراض من أجل إيواء بعض المرافق العمومية )مثل السوق األسبوع

 08ن حوالي وضعية بعض العقارات )تجزئة "أ"(، غير أن تنزيل هذه المقررات عرف تأخيرا، تراوحت مدته بي

 سنة، وهو ما كان له تأثير سلبي على إنجاز المشاريع ذات الصلة. 11و

  مجموعة من الممتلكات الجماعية وعدم استغاللها حالةتدهور 

ماعية، مثل المسبح البلدي والمكتبة الجماعية والخزانة والسوق األسبوعي في حالة الممتلكات الج توجد مجموعة من

مستويات، وذلك في غياب أي مجهود لصيانتها قصد المحافظة عليها وتثمينها، ومن ثم تحسين متدهورة على عدة 

للغير. وكنتيجة لهذا المعطى، فإن مجموعة جودة الخدمات المقدمة والزيادة في جاذبيتها إذا ما تقرر تفويت تدبيرها 

 بالنسبة للمكتبة الجماعية والخزانة. من هذه الممتلكات غير مستغلة وغير مفتوحة في وجه العموم، كما هو الشأن

 اقتناء قطعة أرضية وتفويتها لمستثمر دون تحقيق األهداف المرجوة من عملية التفويت 

حد المستثمرين قصد تسوية متر مربع، على أساس تفويتها أل 5221ا اقتنت الجماعة قطعة أرضية تبلغ مساحته

إتمام المشروع بغية الدفع بعجلة التنمية االقتصادية للجماعة. الوضعية العقارية لمشروع فندق "و"، شريطة بناء و

وعه، وقد أظهرت غير أن عملية التفويت تمت في غياب أي آلية تعاقدية يلتزم في إطارها المستثمر بتنفيذ وإكمال مشر

 .2011براير بعد رغم تفويت العقار المذكور منذ ف ير النور، أن المشروع لم 2018الزيارة الميدانية، مطلع سنة 

 نقائص همت تدبير األمالك الجماعية الخاصة بالساحات العمومية 

ها العام، وذلك بهدف تطبيق لم تباشر الجماعة إجراءات تهيئة وتجهيز واستغالل الساحات العمومية التي تقع ضمن ملك

لحافالت والعربات هذه الساحات كمحطات لوقوف ا، وأيضا من أجل استغالل 2014مقتضيات تصميم التهيئة لسنة 

والسيارات أو استغاللها في إطار شغل الملك العمومي في ظل مساحاتها الشاسعة، وبالتالي تحقيق موارد مالية ذاتية 

 ة لساحات تجزئة "ب. س" والحي اإلداري ومدرسة "ش".إضافية، كما هو الشأن بالنسب

 نقائص تشوب تدبير األمالك الخاصة نتج عنها ضعف مردوديتها 

تخضع جميع عمليات كراء الملك الخاص لمبدأ المنافسة، مما يتعارض مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد ال 

راءات التي تهدف إلى تفعيل مبدأي الشفافية ، التي سنت مجموعة من اإلج2006يوليوز  25بتاريخ  74/2006

الك الخاصة تبقى جد منخفضة وال تتناسب والمنافسة في استغالل الملك الجماعي الخاص. كما أن واجبات كراء األم

فيال معدة للسكن بمساحة  26مع القيمة الحالية للعقارات ومميزاتها من حيث موقعها ومساحتها. فعلى سبيل المثال، فإن 

درهم شهريا. وعلى الرغم من ذلك، فإن  400و 300متر مربع مكتراة بأثمنة تتراوح ما بين  9600لية بلغت إجما

 03.07تعمل على مراجعة هذه الواجبات، علما أن هذه اإلمكانية متاحة بموجب مقتضيات القانون رقم الجماعة لم 

محالت المعدة للسكنى وتلك المعدة لالستعمال فيما يتعلق بال 67.12فيما يخص المحالت التجارية، والقانون رقم 

هذه الممتلكات، فإن مردودية األمالك  النقائص وغياب رؤية مندمجة تروم تحديث وتثمينالمهني. وكنتيجة لهذه 

من ميزانية تسيير الجماعة طيلة  %1,75الخاصة تبقي ضعيفة، إذ لم تتجاوز نسبة مساهمتها، في أحسن األحوال، 

 .2016-2011الفترة 

 نقائص بخصوص صياغة وتنفيذ بنود عقود كراء الملك الجماعي الخاص 

 عة من نقائص، أهمها:تعتري صياغة عقود الكراء وتنفيذ بنودها مجمو

عدم تضمين جميع العقود بعض البنود الرامية إلى الحفاظ على حقوق الجماعة، خاصة فيما يتعلق  -

كفالة كضمانة لألداء أو تعويض عن األضرار التي  بشروط مراجعة ثمن الكراء وبإلزام المكتري بدفع

 قد تنجم عن عملية الكراء؛

 من العقود المبرمة والذي يمنع توريث هذه الحقوق؛ 9فا للبند تولية حقوق الكراء لورثة المكتري خال -

 عدم مراعاة المقتضيات القانونية والظروف االقتصادية الراهنة عند تجديد عقود الكراء؛ -

واجبات الكراء وعدم اللجوء إلى فسخ العقود في حالة عدم احترام آجال األداء، ير في أداء التأخر الكب -

من عقود كراء المحالت التجارية اللذين  2استغالل محالت السكنى والبند من عقود  5خالفا للبند 

 ينصان، تباعا، على أداء واجبات الكراء في نهاية كل شهر وقبل اليوم الخامس من كل شهر؛
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خال مجموعة من المكترين تغييرات على محالت سكناهم، دون موافقة الجماعة وضدا على بنود دإ -

 ذه العمليات دون الموافقة القبلية للجماعة؛عقود الكراء التي تمنع ه

 1استغالل مجموعة من المحالت التجارية والدور السكنية )دكاكين بيع الخضر بالجملة الرقمية من  -

، دار بحي السعيدية( في غياب عقود كراء تحدد العالقة التعاقدية 2و 1وق المغطى ، دكانان بالس22إلى 

 بين الجماعة والمستغلين.

 تدبير المنازعات .2

 اعترى تدبير المنازعات القضائية مجموعة من النواقص الممكن إجمالها فيما يلي:

 لفات المنازعات القضائيةغياب خلية مكلفة باليقظة واالستشارة القانونية ونقائص على مستوى مسك م 

 ن قانوني، تعنى أساسا بما يلي:ال تتوفر الجماعة على خلية مكلفة باليقظة القانونية يشتغل بها موظفون لهم تكوي

تتبع المستجدات القانونية واالطالع على االجتهادات القضائية التي تهم مجاالت اشتغال الجماعات  -

 ضائية الصادرة وإطالع كافة المصالح على مضامينها؛الترابية ودراسة األحكام والقرارات الق

ذلك من أجل التحكم في المرحلة القبلية لتدبير تقديم االستشارة القانونية لمختلف المصالح الجماعية و -

المنازعات وتفادي السقوط في تداعيات المراحل الالحقة، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا االعتداء المادي 

 الجماعة مبالغ مهمة. التي تكلف ميزانية

ومن جانب آخر، ال تتضمن ملفات المنازعات القضائية مجموعة من الوثائق ذات الصلة، خصوصاً المذكرات التعقيبية 

والمذكرات الجوابية وتقارير الخبرة المنجزة وكذا مذكرات التعقيب عليها. كما أنه ال يتم التمييز داخل ملف كل قضية 

ض(، وال تسهر الجماعة أيضا على االحتفاظ داخل ملف كل قضية )ابتدائي/استئنافي/نق بين مختلف درجات التقاضي

 بنسخ من الوثائق والمستندات المدلى بها أثناء سير الدعوى القضائية سواء من طرف المدعي أو المدعى عليه.

 عدم تفعيل المسطرة الحبية لتفادي اللجوء إلى القضاء 

ل دعوة األطراف المتنازعة إليجاد حل توافقي في إطار لجنة قبل القضائية، من خال ال تفعل الجماعة المسطرة الحبية

 .2010أبريل  26بتاريخ  D 3885خاصة، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 

 تنامي قضايا االعتداء المادي بوتيرة متسارعة 

تخطيط الطرق العامة  وعدم إصدار قرارات 7.81نتيجة لعدم إعمال مسطرة نزع الملكية طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 32وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها وفقا لما تنص عليه المواد من 

المتعلق بالتعمير، فقد هيمن عدد قضايا االعتداء المادي على المنازعات القضائية  12.90من القانون رقم  36إلى 

( منها تتعلق باالعتداء المادي، وتصل 06قضية رائجة أمام المحاكم، ستة ) 13ن ادي زم، حيث إنه من بيلجماعة و

( أحكام وقرارات 09درهم. ومن بين تسعة ) 860.650,00( قضايا ما مجموعه 03المبالغ المطالب بها بالنسبة لثالث )

تداء المادي بمبلغ إجمالي ( منها تتعلق باالع04)، هناك أربعة 2017-2011نهائية صادرة ضد الجماعة خالل الفترة 

من مجموع المبالغ المحكوم بها. ومن شأن هذه الوتيرة  %74درهم، وهو ما يمثل نسبة  1.925.400,00قدره 

المتسارعة لقضايا االعتداء المادي أن تهدد التوازن المالي للجماعة إذا لم تعمل على احترام المساطر القانونية المعمول 

 شاريع الجماعية.ا قبل إنجاز مختلف المبه

  ضعف نسبة تنفيذ األحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعة 

ال تعمل الجماعة على توفير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، 

( 09. فمن بين تسعة )113.14مي رقم من القانون التنظي 181بالرغم من أنها نفقات إجبارية طبقا لمقتضيات المادة 

درهم دون احتساب  2.604.851,84بمبلغ إجمالي قدره  2017-2011أحكام وقرارات نهائية صادرة خالل الفترة 

درهم، وبذلك تكون  173.705,44( أحكام بما مجموعه 03الصوائر وفوائد التأخير، لم تنفذ الجماعة سوى ثالثة )

 .%7ومن حيث المبالغ لم تتجاوز  %33الفترة المذكورة من حيث العدد قد ناهزت  لتنفيذ اإلجمالية خاللنسبة ا

 عدم التزام المحامي المتعاقد مع الجماعة بإخبارها بمآل القضايا المرفوعة أمام القضاء 

قضاء، ضايا المرفوعة أمام الال يبادر المحامي المتعاقد معه في غالب األحيان بإخبار الجماعة بصفة دورية بمآل الق

وهو ما يخالف مقتضيات البند الثالث من االتفاقية التي تربطه بها والتي تلزمه بأن يخبر الجماعة بجميع مراحل 

الدعوى والتنسيق معها في إعداد المذكرات الدفاعية وتقديم جميع االستشارات القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى 

إن موظفي الجماعة هم من يبادرون إلى التواصل مع المحامي سواء حكام. والحال هاته، فوموافاتها بجميع نسخ األ

وهو  (،www.mahakim.maبواسطة الهاتف أو االنتقال إلى مكتبه وكذلك عن طريق البوابة اإللكترونية للمحاكم )

 ئل الدفاع الضرورية.وقت الكافي لتحضير وسافي غالب األحيان تتبع بعدي ال يتيح ال

http://www.mahakim.ma)،
http://www.mahakim.ma)،
http://www.mahakim.ma)،
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المجلس الجهوي  والقانونية، يوصيوتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية 

 يلي: للحسابات بما

تأهيل الموظفين العاملين في مصلحة الممتلكات من خالل إعداد برنامج للتكوين المستمر وتزويدها  -

  ة من أجل ممارسة فعالة لالختصاصات المنوطة بها؛بالوسائل اللوجستيكي

مسك سجالت محتويات األمالك الجماعية بشكل سليم من خالل تضمينها جميع البيانات المتعلقة بنوع  -

 المخصص له ومساحته وموقعه وطريقة استغالله أو التصرف فيه؛ الملك والغرض

تها من اعتداءات الغير، وتثمينها والرفع من تسوية الوضعية العقارية لألمالك العامة والخاصة لحماي -

 قيمتها؛

العمل على تصنيف األمالك الجماعية بشكل سليم، حسب طبيعتها والغاية المخصصة لها، إلى أمالك  -

 خاصة واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها أو تغيير تخصيصها؛ عامة وأمالك

عة، خاصة فيما يتعلق بشروط مراجعة صياغة عقود الكراء بالشكل الذي يحافظ على حقوق الجما -

 لسهر على التطبيق األمثل لبنودها؛واجبات الكراء، وا

ين جميع الراغبين سلوك مسطرة المنافسة بخصوص كراء األمالك الخاصة قصد ضمان المساواة ب -

 في استغاللها والحصول على عروض تتناسب مع أهمية األمالك وموقعها؛

 الوثائق المتعلقة بكل قضية؛ ية الممسوكة لدى الجماعة جميعتضمين ملفات المنازعات القضائ -

 تطبيق مسطرة نزع الملكية قبل إنجاز المشاريع لتفادي رفع قضايا االعتداء المادي ضد الجماعة؛ -

 ذ التدابير الالزمة من أجل تنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.اتخا -
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II.  لوادي زم رئيس المجلس الجماعي  جواب 

 (مقتضب)نص 

 أوال. تدبير المشاريع

 مالحظات عامة .1

 تأخر على مستوى إعداد برنامج العمل 

الشركاء وانخراطهم في المشاريع المبرمجة في الوقت ترجع النقائص المسجلة باألساس )...( إلى انعدام تجاوب 

الوقت القانوني...(. مع العلم أنه تمت المناسب )تعثر المشاريع الكبرى، تأخر في إنجاز برنامج عمل الجماعة في 

، وتم الشروع 26/12/2018والتأشير عليه بتاريخ  14/09/2018المصادقة على برنامج عمل الجماعة بتاريخ 

رجاته إضافة إلى أن بعض المشاريع المبرمجة كان قد تم الشروع في إنجازها قبل المصادقة. ويبقى بالعمل بمخ

تنزيل البرامج والمخططات اإلقليمية والجهوية والوطنية. أما بخصوص المراكز تنفيذ هذا البرنامج رهينا ب

ة المشروع، وليست اللجنة المحلية، وقد ية للتنمية البشرية هي صاحباالجتماعية، فاللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطن

 .2018تم الشروع في استغالل وتدبير هذه المشاريع بواسطة مجالس التدبير في منتصف سنة 

 عدم استفادة الساكنة من مجموعة من المشاريع 

جميعا من طرف عمالة  المقاومة صفقاتهاأنجزت دور الحي والسوق النموذجي لتثبيت الباعة المتجولين بحي  

( محالت 06اإلقليم )برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري(، كما أنجزت أيضا صفقة متعلقة بستة )

ج األفقي الذي تسهر عليه عمالة اإلقليم، التي تبرمج تاريخ انطالق هذه المشاريع على غرار برامج تجارية بالبرنام

، 2018للتنمية البشرية. وحاليا فدور الحي تم تجهيزها وتشتغل مند منتصف سنة أخرى في إطار المبادرة الوطنية 

قليم التي سلمت المفاتيح لجمعية المعطلين ( محالت تجارية، فتقوم وتسهر عليها عمالة اإل06أما بالنسبة لستة )

 أصحاب المشروع.

 مالحظات خاصة ببعض المشاريع  .2

 ائية". برنامج إعادة هيكلة األحياء "العشو1.2

 "عدم توفر الجماعة على تصور شامل إلعادة هيكلة األحياء "العشوائية 

. كما تضمن برنامج عمل 2014 ماي 05إن جميع األحياء مضمنة بتصميم التهيئة الذي صودق عليه بتاريخ 

نوان "إدماج وتوحيد النسيج الحضري وتقوية البنيات التحتية الجماعة محورا من بين أربعة محاور تحت ع

والتجهيزات األساسية"، وخصصت فيه مجموعة من المشاريع المتكاملة إلدماج هذه األحياء وتجهيزها بمختلف 

اري وكذا إدماجها في الوعاء الضريبي، كما تم تخصيص اعتماد مالي الشبكات، أخذا بعين االعتبار الجانب العق

مليون درهم(، وحاليا تم التعاقد مع مكتب  8 لمشروع مندمج حول ما سبق ذكره بميزانية التجهيز الجماعي )حوالي

آلن في طور للدراسات للقيام بدراسة شاملة لهاته األحياء، وأيضا تم إعداد اتفاقية مندمجة في نفس السياق وهي ا

المصادقة عليها من طرف مختلف الشركاء، كما يتم التواصل باستمرار بمختلف الجمعيات المتواجدة بهذه األحياء 

 لطة المحلية وباقي المتدخلين.بحضور الس

 بطء وتيرة إعادة هيكلة األحياء العشوائية وعدم تسوية وضعيتها العقارية 

، وصدور الرسم العقاري لألراضي اضي المسيرة في اسم فرع "ب"فيما يخص الجانب العقاري، وبعد تحفيظ أر

عمدت الجماعة إلى اتخاذ مقرر جديد القتناء هذا العقار  80892/18الساللية المشيد عليها حي المسيرة تحت عدد 

من أجل تسويته بصفة نهائية، كما قامت بإنجاز دراسة طبوغرافية سلمتها للمصالح الوصية على األراضي 

في هذا الملف، أن مؤسسة "ع" كلفت بهذه العملية، ولهذا طالبت الجماعة بتسوية لية، ولإلشارة فإن المستجد السال

 باقي األحياء المشيدة على أراضي الساللية "ب. س" على هذا الغرار. 

 عدم إدماج األحياء المستفيدة من إعادة الهيكلة في المنظومة الجبائية المحلية 

د رخص الربط بمختلف الشبكات، من أجل وضع قاعدة بيانات م اعتماالمصالح المختصة، ت بعد عدة اجتماعات مع

بتاريخ  287عدد  تعتمد كأساس إلدماج هذه األحياء بالمنظومة الجبائية والتي تم تسليمها لمصلحة الضرائب تحت

 .2019فبراير  04

 . مشروع المسار األخضر2.2

ر األخضر بمساهمة الوزارة المنتدبة المكلفة روعا لتثمين واستكمال المسالقد برمجت الجماعة في برنامج عملها مش

بالتنمية المستدامة. إن الجماعة، ومنذ انطالق دراسة هذا المشروع، صرحت بأن إمكانياتها المالية ال تسمح بتحمل 

اإلقليميين والمركزيين، تكاليف تسيير وصيانة هذا المرفق الضخم، إال أنه بعد انتهاء األشغال، وتغيير المسؤولين 



 
 

73 

رت الرؤيا لهذا المشروع والتي كانت تتضمن أيضا تثمين وتسيير واستكمال المشروع إلى جماعة عين قيشر. تغي

وتفاديا لتدهوره وجدت الجماعة نفسها مضطرة لتحمل أعباء تسيير هذا المرفق، وقد راسلت مجموعة من الشركاء 

 دون جواب لحد اآلن. ي لالنخراط في هذا المشروع على المستوى اإلقليمي والجهوي والمركز

 ثانيا. التدبير المالي والمحاسباتي

 تدبير بعض الرسوم والواجبات .1

 الرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية  .أ

  غياب عمليات إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية وعدم الفرض التلقائي للرسم بعد انتهاء أجل

 اإلعفاء المؤقت

اد مالي للتعاقد مع مكتب الدراسات للقيام بذلك إلى جانب الرسوم األخرى. بالنسبة كما سبق ذكره، فقد خصص اعتم

لتجزئة "ب" فقد تمت مراسلة مؤسسة "ع" من أجل تصحيح المساحة المدلى بها في األداء والمتعلقة بالرسم على 

أما بالنسبة للحاالت  .2018إلى  2012تحقة من سنة األراضي الحضرية غير المبنية، وقد تم تسديد المبالغ المس

األخرى، فقد تمت مراسلة جميع المجزئين منذ استيفاء اإلعفاء المؤقت كما تم إنجاز أوامر بالتحصيل وإحالتها على 

"، تجزئة "ق"...( 1القابض. ولإلشارة، فإن بعض الملزمين قد قاموا بتسديد ما بذمتهم )تجزئة "خ"، تجزئة "هـ 

 تم توجيه مراسلة في الموضوع.  تجزئة "ب" )مؤسسة "ع"( فقد أما

 غياب التنسيق بين مصالح الجماعة لضبط وعاء الرسم على مستوى التجزئات المرخصة 

 سوف يتجسد التنسيق فعليا عند تنفيذ الدراسة المتعلقة باإلحصاء الشامل لمختلف الرسوم.

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

  المشروباتعلى بيع المتعلق بالرسم عدم ضبط الوعاء 

سوف يتم معالجة هذا األمر في إطار الدراسة الشاملة المذكورة قبله، والمتعلقة بإحصاء شامل للرسوم المستحقة 

 لفائدة الجماعة من طرف مكتب الدراسات تحت إشراف مصالح الجماعة. 

 عدم إعمال الجماعة حقها في االطالع وتطبيق الجزاءات 

سم المفروض على محال بيع المشروبات سبق وأن أثار مجموعة من على الر %5سعر الجماعة لإن تطبيق 

الشكايات الشفوية واالحتجاجات تقدم بها أرباب المقاهي والمحالت، نظرا لتراجع الوضعية االقتصادية العامة 

من الملزمين بغية ضمان  بالمدينة خالل السنوات األخيرة. وتسعى الجماعة إلى نهج سياسة مرنة مع هذه الفئة

مساهمتهم في تنمية مداخيل الجماعة، عوض فرض الرسم وتصحيحه بشكل يفوق طاقتهم في األداء المباشر 

وبالتالي تراكم الباقي استخالصه. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى تطور مداخيل هذا الفصل، نجد أن المبالغ 

لجماعة والتي تتمثل في إشراك هذه بشكل واضح نجاح سياسة ا المحصلة بشكل مباشر تعرف نموا متزايدا يعكس

 الفئة من الملزمين في السياسة العامة.

 رسوم وواجبات أخرى  .ج

 تراكم متأخرات أداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

ر الملزمين بأداء ما في سبق لقسم الجبايات أن أنجز أوامر بالتحصيل بعدما استنفد كل اإلجراءات المتمثلة في إشعا

ذمتهم. وحيث أن القباضة لم تتحمل هذه األوامر بواسطة كتاب مرجوع، وتزامن هذا األمر مع تجديد أسطول 

سيارات األجرة حيث استغلت الجماعة هذا المستجد إلعادة تحديد الواجبات المستحقة التي سبق أن أعدت 

زمين بهذا الرسم وإعداد أوامر تقوم دائما بمراسلة الملبخصوصها أوامر بالتحصيل. ولإلشارة فإن الجماعة 

 بالتحصيل تفاديا للسقوط في التقادم.

 نقائص على مستوى فرض الرسوم المتعلقة بشغل الملك العمومي مؤقتا وتحصيلها 

 إن الجماعة تتوفر على قاعدة معطيات متعلقة بمستغلي الملك الجماعي بمختلف أشكاله، تتجلى على سبيل المثال

ت البنزين، األبناك، أصحاب المطاعم واألكالت الخفيفة وبعض الحرفيين والمهنيين. في أصحاب المقاهي، محطا

ولتحيين هذه المعطيات قامت الجماعة بإحداث مصلحة تدبير الممتلكات الجماعية، أسندت إليها مهمة ضبط 

ة باإلحصاء الشامل افة إلى الدراسة المتعلقباإلض 2017االحتالالت المؤقتة للملك الجماعي العام ابتداء من سنة 

 للرسوم المستحقة لفائدة الجماعة التي سبق ذكرها.

  تأخر الجماعة في إعداد دفتر التحمالت الخاص بمنح االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي لنصب

 اللوحات اإلشهارية

صوص عليه بالدورية للجنة التقنية كما هو منتم توجيه مراسالت إلى الوكالة الحضرية بصفتها عضوا رئيسا في ا

)...( وسنعمل على تسريع وتفعيل اإلجراءات المسطرية المتعلقة بهذا  02/07/2001الصادرة بتاريخ  118رقم 
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الموضوع. ولإلشارة، فإن الجماعة عملت على إدراج هذه النقطة في جدول األعمال الدورة العادية لشهر ماي من 

 اوز هذه اإلشكالية.من أجل تج 2018سنة 

 قات والطلبيات العموميةالنف .2

 . الطلبيات العمومية1.2

 قصور على مستوى برمجة االعتمادات المالية 

إن التقديرات الخاصة بالصفقات تكون حقيقية ومبنية على دراسات تقنية، إال أنه وبفعل المنافسة بين المقاوالت 

االعتمادات بالنسبة لميزانية التسيير فيما يخص ترحيل ولنيل الصفقات يتم اللجوء إلى تخفيض العروض. و

والتجهيز، فيرجع إلى طبيعة هاته االعتمادات المرحلة بالمقارنة مع طبيعة المشاريع المبرمجة، والتي تهم باألساس 

المشاريع الكبرى والتي غالبا ما تعرف تعثرات كبيرة بعد برمجة حصة الجماعة، وذلك ألسباب متعددة، حيث 

ألسبوعي والمحطة الطرقية تعثرات نتيجة تأخر مسطرة اقتناء العقار بعد أن خصص مشروعا السوق ا عرف

المجلس اعتمادات في الميزانية لالقتناء وللمساهمة في البناء والدراسات. وكذلك في مشروع تهيئة شارع المسيرة 

 في هذا المشروع )...(. تمادات للمساهمةلعدم استجابة الشركاء إلنجازه بعد إبرام االتفاقية وتخصيص المجلس اع

 ضعف نظام المراقبة الداخلية لتدبير الطلبيات العمومية 

بالنسبة إلى النقائص المسجلة، فترجع إلى العديد من الصعوبات، حيث أن الجماعة لم تكن تتوفر على مصلحة 

األمور إلى بعض ن يعهد بهذه . وحرصا على حسن تدبير وسير المرفق العمومي كا2012الصفقات إلى حدود سنة 

المصالح حسب االختصاصات الموكلة إليها )المناطق الخضراء، التجهيز، المستودع، المصلحة الجماعية لحفظ 

الصحة...(. وبعد إحداث هذه المصلحة كان من الضروري أن تسند إليها هذه االختصاصات بشكل تدريجي، مع 

لتي تعانيه الجماعة في بعض التخصصات. ظل الخصاص ا محاوالت لدعمها بالعنصر البشري المختص في

وستؤخذ هذه المالحظات بعين االعتبار بما فيها اعتماد نظام المراقبة الداخلية بناء على الهيكلة الجديدة التي صادق 

 .2018مارس  7عليها المجلس في دورته االستثنائية بتاريخ 

 ة المتعلقة بالصفقات العموميةصوص التنظيميعدم احترام مجموعة من اإلجراءات الواردة في الن 

مع التأكيد على أنه بالنسبة للبرامج التوقعية يصعب في بعض المشاريع تحديد مكان اإلنجاز ألنه يكون متعلقا 

بدراسة تقنية تحدد األماكن ذات األولوية وفق االعتمادات المالية المتوفرة. وكنا نعتبر أن موقع اإلنجاز هو جماعة 

نجاز هو السنة المالية. وقد تم احترام جميع ما ورد في مالحظتكم في إعداد البرنامج التوقعي م وتاريخ اإلوادي ز

. إن الطابع االستعجالي لبعض األشغال كان يفرض على الجماعة مباشرتها لمواجهة 2019و 2018لسنتي 

االجتماع أو لخاصة بمحضر إكراهات ذات طبيعة خاصة وتستلزم التدخل في وقت معين. وبخصوص الوثائق ا

زيارة الموقع وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات ومقررات الفسخ، ومستخرجات من محاضر فحص العروض، فقد 

عملنا على تنفيذ جميع هذه المالحظات طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل. أما فيما يخص 

ة، حيث لم يتم إبرام أية صفقة يفوق مبلغها التقديري يقة إلكترونيإيداع وسحب األظرفة وعروض المتنافسين بطر

تم تعميم  2017. ومع بداية سنة 2016( درهم بالنسبة لسنة 02ومليوني ) 2015ماليين درهم بالنسبة لسنة  05

ن، مسطرة إيداع وسحب ملفات المتنافسين بطريقة إلكترونية كيفما كان المبلغ التقديري، وتم الحصول على الق

المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع األشغال تهيئة مداخل المدينة بالطريقة  04/18ح أظرفة الصفقة رقم حيث تم فت

 اإللكترونية.

 أما بالنسبة للسجالت، فإن الجماعة تتوفر عليها.

 نقائص شابت مسطرة إلغاء طلبات العروض 

التي قامت بإبرام عقد المهندس المعماري  لين، العمالةإن مشروع دار الثقافة، كان في البدء يضم مجموعة من المتدخ

المتعلقة  03/2011وصفقة الدراسات التقنية وبناء كواليس المدرج، والجماعة التي قامت بإبرام الصفقة رقم 

على أساس الشروع  01/2012بالمساهمة في المشروع بإقامة األشغال الكبرى، وبالموازاة تم إبرام صفقة ثانية رقم 

الثانية بمجرد االنتهاء من الصفقة األولى وذلك لإلسراع في وتيرة اإلنجاز. وخالل تنفيذ األشغال شغال الصفقة في أ

تبين أن الدراسة المنجزة من طرف مصالح العمالة شابتها بعض العيوب التقنية، مما أدى إلى عدم التعامل مع 

اد كمية كبيرة من الخرسانة المسلحة تج عنه استنفمكتب الدراسات األول والتعاقد مع مكتب آخر، الشيء الذي ن

إلصالح هذه العيوب وعدم وضع السقف المدرج، وكان سببا في فسخ الصفقة الثانية التي كانت بعض أشغال 

( من التسربات المائية. بالنسبة للصفقات étanchéitéفصولها تلي أشغال الصفقة األولى والتي تهم مساكة السقف )

 الصفقة وتبرير أسباب اإللغاء حيث يتم منحه الضمانة المؤقتة بناء على طلبه:تصال بنائل الملغاة يتم اال

المتعلقة بمراقبة التصاميم ومراقبة أشغال بناء السوق األسبوعي  04/2013بالنسبة للصفقة رقم  -

لطرقية المتعلقة بمراقبة التصاميم ومراقبة أشغال بناء المحطة ا 05/2013الجديد، وكذا الصفقة رقم 

دة: إن مشروعي السوق الجديد والمحطة الطرقية من بين المشاريع التي كانت تحظى بتتبع من الجدي
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، حيث شرع في مسطرة اقتناء العقارين، وحدد الثمن من طرف 2010طرف السيد العامل منذ سنة 

ن لجنة الثمن. إال أدراهم وتم وضع التركيبة المالية بناء على هذا  05لجنة التقويم في بداية األمر في 

درهم للمحطة الطرقية،  30درهم للسوق األسبوعي و 25التقويم الثانية راجعت الثمن وحددته في 

وفي غياب االعتمادات الالزمة تم االتفاق مع السيد العامل السابق على تسوية العقار على مراحل 

قارية التسوية الع ، أصر على ضرورة2012بموازاة مع الشروع في اإلنجاز. ومع حلول سنة 

 )...(؛ 05/2013للمشروعين قبل الشروع في اإلنجاز. ولهذا لم تتم المصادقة على الصفقة رقم 

المتعلقة بالمساهمة في بناء مسجد، فإن عدم المصادقة من طرف  06/2013بالنسبة للصفقة رقم  -

تها المالية روع بالتزاماالسلطات اإلقليمية على الصفقة جاء نتيجة لعدم وفاء جمعية "ر" صاحبة المش

 المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بين األطراف؛ 

المتعلقة بأشغال تهيئة حي الفوسفاط )التطهير السائل(، فإن عدم  08/2013بالنسبة للصفقة رقم  -

المصادقة عليها كان بسبب غياب طلب مؤهالت التطهير السائل، حيث أن الجماعة اعتمدت على 

التي تميز مدى كفاءة المقاول باإلضافة إلى تشجيع المقاوالت المتوسطة  جعية لألشغالشواهد مر

المتعلقة بنفس الموضوع، فيرجع عدم المصادقة  02/2014والصغرى. وبخصوص الصفقة رقم 

 عليها إلى عدم توافق المؤهالت بين نظام االستشارة واإلعالن عن طلب العروض؛

ال تقوية شبكة اإلنارة العمومية )...(، فلم يتم المصادقة لمتعلقة بأشغا 14/2014بالنسبة للصفقة رقم  -

 عليها من طرف السلطات اإلقليمية بسبب وجود خلل في المسطرة بخصوص العينات؛

المتعلقة بأشغال بناء قناة بحي "إيكوز" للحماية من الفيضانات،  06/2015بالنسبة للصفقة رقم  -

ون هذا األخير فصل من فصول الصفقة، لكن ير السائل لكاعتمدت الجماعة على مؤهالت التطه

 السلطات اإلقليمية عللت اإللغاء على طلب العروض كونه ال يتضمن مؤهالت المنشآت الفنية.

 غياب محاضر االستالم والورش ووضعيات اإلنجاز فيما يخص سندات الطلب المتعلقة باألشغال 

التقني دون اللجوء إلى إعداد محاضر الورش باعتبار أن  از مع التتبعبالنسبة لسندات الطلب، تباشر الجماعة اإلنج

الحاجيات تكون محددة بالدقة الالزمة، حيث أن الكميات المنجزة تكون مطابقة تماما لما يتضمنه سند الطلب. مع 

 العلم أن الجماعة أخذت هذا األمر بعين االعتبار.

 . النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات2.2

  اإلعانات المالية المقدمة إلى الجمعيات بتدبير تبطةرمنقائص 

، بأن الجماعة عملت باتفاقيات الشراكة بالتدريج منذ فبراير 2014نشير بالنسبة للمساعدات المتعلقة بما قبل سنة 

(. علما أن المجلس كان يقرر في 2012و 2006و 2005، كما كانت هناك اتفاقيات قبل هذا التاريخ )2013

المتعلق باإلعانات المذكورة بالميزانية، كما كانت تحال عليه التقارير اإلخبارية للجان الدائمة المختصة  االعتماد

خالل الدورات العادية ومتضمنة للوائح التي سطرتها اللجنة الدائمة المختصة المنبثقة عنه، والتي تمت دراستها 

ور ممثلين عن القطاعات الخارجية كالشباب والرياضة ضبناء على برامج األنشطة والتقارير المالية واألدبية وبح

والصناعة التقليدية، مع المتابعة من اللجنة المذكورة )لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة(. حاليا تم تشكيل 

لجنة للجنة للمتابعة لملف الجمعيات مكونة من نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وعضو بذات ا

 ونائب لرئيس المجلس.

  تباين على مستوى قرارات الجماعة القاضية بمنح اإلعانات 

بهذا الخصوص، نشير بأنه تمت مطالبة الجمعيات المعنية بضرورة تسوية وضعيتها التمثيلية بمكاتبها طبقا للمادة 

صرف منحة جمعية "س"  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات )حالة جمعيتي "ك" و"م"( في حين تم 65

لكرة القدم )...( بعد التأشير على العقد من طرف سلطة الوصاية. ولإلشارة فدورية السيد وزير الداخلية عدد 

D2185  حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون  2018أبريل  5بتاريخ

، قد وضحتا حاالت التنافي وأن توزيع 2018مارس  30تاريخ ب 2281معها، وكذا اإلرسالية العاملية عدد 

من القانون التنظيمي المتعلق  92المساعدات والدعم للجمعيات، يدخل ضمن صالحيات المجلس طبقا للمادة 

بالجماعات، اعتبارا أن هذا التوزيع ينبغي أن يباشره رئيس المجلس بناًء على مقرر يتضمن الئحة الجمعيات 

قيمة الدعم الممنوح لها في حدود االعتمادات المفتوحة بالميزانية برسم السنة المالية المعنية، وهو ما تم والمستفيدة 

على مداوالت المجلس الذي صادق عليهما خالل  2019و 2018تطبيقه بعرض لوائح الجمعيات برسم سنتي 

ضاء المنخرطين في إحدى للجمعيات عمع تطبيق مسطرة االنسحاب بالنسبة لأل 2018الدورة العادية لشهر اكتوبر

 عمال بمالحظتكم في الموضوع. 
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 ثالثا. تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية

 تدبير الممتلكات .1

  نقائص على مستوى تقييد األمالك الجماعية وغياب قرارات الترتيب والتخصيص الخاص بتدبير

 األمالك الجماعية

اها مناسبة والرئيس ينفذها وال يلزم المجلس باتخاذ مقرر معين. رغم رإن المجلس الجماعي يتخذ المقررات التي ي

أن المجلس اتخذ مقررات بخصوص بعض األمالك الجماعية إلعادة تخصيصها )مثل مكتبة درب العفو(، فإن هذا 

المقرر لم يكن واضحا بالشكل الكافي وإن وضعية بعض األمالك األخرى ظلت تستغل من طرف مؤسسات عمومية 

ى إبان انتدابات سابقة في السبعينات والثمانينات، وسوف نعمل على اتخاذ المقررات الالزمة لتسوية هاته رأخ

 الوضعية.

 عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة 

صوص المعامالت خبالنسبة للسوق األسبوعي الجديد، إن التأخر الحاصل في تنفيذ مقررات المجلس الجماعي ب

العقارية المتعلقة باالقتناءات يرجع إلى بطء مساطر االقتناء فيما يتعلق بالتسوية العقارية لهذا المشروع، حيث أن 

، 20/06/2017وتم إبرام العقد بتاريخ  09/02/2016الجماعة لم تتوصل بالقرار العاملي اآلذن باالقتناء إال بتاريخ 

. وبالنسبة للمحطة الطرقية، يعود تاريخ مقرر 08/11/2017قة أشغال البناء بتاريخ فوتم فتح األظرفة المتعلقة بص

ولم تتوصل الجماعة بقرار مجلس الوصاية إال بتاريخ  27/10/2009المجلس الجماعي لهذا المشروع إلى 

عتمادات ، وقد تمت مراجعة المساحة ثم مراجعة الثمن، حيث أن المجلس الجماعي سبق أن برمج اال19/06/2017

درهم للمتر مربع إال أنه توصلنا برسالة  25على التقويم األولي الذي اعتمدته لجنة التقويم اإلدارية على أساس  بناء

، 16/06/2017تفيد بمراجعة هذا الثمن. أما بالنسبة لتجزئة "إ"، فإن قرار مجلس الوصاية لم يصدر إال بتاريخ 

أثناء دراسة برمجة الفائض الحقيقي على تخصيص  2018براير فوقد صوت المجلس في دورته العادية لشهر 

االعتماد الالزم لالقتناء. وبخصوص فندق "و"، فقد تمت دعوة صاحب المشروع إلى اإلسراع بتنفيذ مشروعه. 

في حين تمت برمجة اعتماد مالي خصص لمشروع مندمج كإجراء أولي حول تهيئة البنايات الجماعية بما في ذلك 

 لعقارية.االتسوية 

 عدم تنفيذ مقررات تهم تدبير الممتلكات وغياب الرؤية الواضحة 

مليون درهم كما سبق ذكره كإجراء أولي ابتداء من هذه  03من أجل تجاوز هذا األمر، تم تخصيص اعتماد بمبلغ 

مل الجماعة عالسنة، قصد تهيئة البنايات الجماعية وتسوية وضعيتها العقارية. وهذا المشروع متضمن في برنامج 

 وفي االتفاقية المندمجة حول التأهيل الحضري لمدينة وادي زم.

 تدهور حالة مجموعة من الممتلكات الجماعية وعدم استغاللها 

بخصوص السوق األسبوعي، فاإلصالحات التي تباشر به ال تكون إال للضرورة الملحة، على اعتبار أن هناك 

طور اإلنجاز وقد تم إعطاء انطالق األشغال. أما باقي المرافق  يمشروع إحداث سوق جديد بمواصفات حديثة ف

األخرى، فقد خصص المجلس اعتمادات مالية للقيام بالدراسات الالزمة إلعادة هيكلتها وإصالحها في إطار مشاريع 

ساحة  ،مندمجة كما سبق ذكره )تهيئ النواة القديمة للمدينة التي تضم الكنيسة، ساحة الشهداء، ساحة بني سمير

مليون درهم(. أما بخصوص المسبح البلدي، فالمقترح حاليا على ضوء الدراسة الجارية  2,33القيسارية بمبلغ 

بخصوص تهيئة الملعب البلدي، هو إنجاز مشروع مندمج بين المرفقين بحكم أن لهما نفس أصل الملك ونفس 

على مشروع إحداث  2019لشهر فبراير  التخصيص أي المجال الرياضي، وقد صوت المجلس في دورته العادية

 مركز لالستقبال عبر اإلعالن عن إبداء االهتمام. ولإلشارة، فإن هذه المشاريع تدخل ضمن برنامج عمل الجماعة. 

 اقتناء قطعة أرضية وتفويتها دون تحقيق األهداف المرجوة من عملية التفويت 

متر  16.156وع فندق "و" والذي تبلغ مساحته اإلجمالية رإن األمر يتعلق بجزء صغير من العقار المشيد فوقه مش

من  %32متر مربع أي بما نسبته  5.221مربع، في حين أن المساحة التي تمت تسويتها من طرف الجماعة تبلغ 

المساحة اإلجمالية. وقد كانت توجيهات مصالح العمالة تصب في اتجاه تفويت العقار بنفس الثمن وتوصيات الجهات 

ة المختصة تطالب بتسريع التفويت وأن الجماعة لم تطالب صاحب المشروع بشروط مقابل التفويت، تفاديا يالمركز

لفهم األمر على أنه نوع من العرقلة في وجه هذا المشروع االستثماري. ولإلحاطة بهذه العملية البد من التذكير 

، 10/04/2008ينات، قرار مجلس الوصاية بتاريخ نبالمعطيات التالية: تاريخ إنجاز المشروع ألول مرة بداية الثما

، عقد التفويت 22/10/2010، عقد االقتناء بتاريخ 2010أبريل  07 القرار العاملي الذي يأذن باالقتناء بتاريخ

 . مع اإلشارة إلى وجود إكراهات وعقبات أمام تنفيذ المشروع، تتمثل في:02/30/2016بتاريخ 

 ي والشكل الهندسي الذي كان مقترحا؛لمعمارالفن اتقادم البناية من حيث  -
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سنة يستدعي إعادة النظر في البناية ككل وال يقتصر األمر على اإلصالح  30مرور ما يزيد عن  -

أو الترميم استجابة لحاجيات العصر. كما تمت دعوة المستثمر لإلسراع بإخراج المشروع إلى 

 المتعلقة بتغيير في طبيعة العقار. حيثياتبعض الالوجود. وقد استجاب لذلك وهو اآلن في تسوية 

 نقائص همت تدبير األمالك الجماعية الخاصة بالساحات العمومية 

تم تهيئ المناطق الخضراء حسب األولويات تبعا لما هو منصوص عليه في المخطط الجماعي للتنمية بإعطاء 

ستغل من طرف المصلين أثناء "ب" ت ة مسجداألولوية للحدائق والمالعب الرياضية. وبالنسبة للساحات، فساح

صالة الجمعة وصالة التراويح وكذا مسجد "ح"، مع العلم أن ساحة مسجد "ب" هيأتها الجماعة في إطار اتفاقية 

شراكة مع مندوبية األوقاف والشؤون اإلسالمية. وبالنسبة للساحتين غير المستغلتين، فهما تقعان بتجزئتين حديثتين 

ظار إتمام عمليات بناء بقع هذه التجزئات، وسيتم استغاللهما للمساهمة في تنمية الجماعة، في انتلسكان غير آهلتين با

مليون درهم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتهيئة ساحة "ب.  1,6حيث خصصت اعتمادا ماليا بقيمة 

 س" والدراسة جارية.

 يتهامردود ها ضعفنقائص تشوب تدبير األمالك الخاصة نتج عن 

لقد تم االعتماد في إعداد القرار الجبائي الجماعي على النموذج الذي توصلت به من طرف مديرية المالية المحلية 

لوزارة الداخلية، حيث عممت هذه األخيرة نموذجا وجه لجميع الجماعات من أجل االستئناس، وتضمن بابا خاصا 

ة. إن استغالل األمالك الجماعية الخاصة ليس حديث العهد، الخاص جماعيةيتعلق بتحديد واجبات الكراء لألمالك ال

فقد تم تحديد السومة الكرائية في القرارات الجبائية أثناء والية المجالس السابقة، وتؤخذ هذه السومة بعين االعتبار 

هذه الوضعية تصحيح ة على عند تطبيق مسطرة المنافسة كثمن انطالق العملية في الفترة الراهنة. لذا ستعمل الجماع

في إعداد كنانيش التحمالت  2006يوليوز  25بتاريخ  74/2006واألخذ بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

وسلك مسطرة المنافسة إضافة إلى دعوة لجنة التقويم لمراجعة السومة الكرائية. مع اإلشارة إلى أنه بعد التسوية 

يتها بصفة نهائية لمستغليها، وقد تم التعاقد مع محام لتتبع لى تفوماعة عالعقارية لبعض الممتلكات ستعمل الج

مساطر استخالص ديون الجماعة المترتبة على األغيار المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم مقابل نسبة مئوية. وتمت 

 برمجة مشروع في برنامج عمل الجماعة حول المراجعة الشاملة للقرار الجبائي.

. 2.98.482نافسة، فإن األمر يتعلق بأكرية قديمة أي قبل صدور المرسوم رقم رة المال مسطبالنسبة لعدم إعم

ولإلشارة فإن إنجاز بعض العقود في الوقت الحاضر تم بناء على طلب زوجة وأبناء المكتري المتوفى قصد 

ل على وسنعم المحل،االستمرار في الكراء مع استفادة الجماعة من استخالص جميع الديون المتراكمة على هذا 

 سلك مسطرة المنافسة عند مباشرة عمليات كراء األمالك الخاصة للجماعة في المستقبل.

إن المجلس الجماعي الحالي كان ينوي إدراج مراجعة السومة الكرائية لمجموعة من األكرية، لكنه رأى أن الظرفية 

اإلشارة إلى أن مراجعة السومة قد ب، مع ت مناساالجتماعية واالقتصادية ال تسمح بذلك، فأجل المراجعة إلى وق

قامت بها المجالس السابقة وقد نتج عنها مجموعة من التأخيرات في األداء. وبالنسبة للدور المعدة للسكن، فإن 

مقررات المجلس انصبت حول بيع أو تفويت هذه المحالت وذلك نظرا للمنتوج الكبير الذي سيتأتى من هذه العملية 

اء لمئات السنين، وكل التدابير تتخذ ألجل إخراج مقررات المجلس. وبالنسبة للمحالت ع الكرق مجمووالذي يفو

التجارية، فإنها ال تعرف رواجا كافيا للمطالبة بزيادة في السومة الكرائية إضافة إلى انتشار ظاهرة الباعة المتجولين 

ة. إضافة إلى ذلك، فإن مصالح الجماعة الظاهرن هذه رغم المجهوذات المبذولة بتعاون مع السلطات المحلية للحد م

وبتنسيق مع محاميها قامت بمجهوذات من أجل تحصيل واجبات الكراء من المتقاعسين، وإن فسخ بعض العقود 

مع الممتنعين عن األداء أعطت بعض النتائج الملحوظة التي سيتم إحالتها بقرار من المجلس الجماعي وباقتراح 

على محام مقابل أداء أتعابه باحتساب نسبة معينة من المداخيل المحصلة في إطار عقد مختصة ئمة المن اللجنة الدا

القانون العام. لإلشارة، فإن الجماعة تعمل على إعداد كناش تحمالت جديد يراعي خصوصية هذا العقار وبعده 

 سيتم كرائه وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب. 

 نفيذ بنود عقود كراء الملك الجماعي الخاصاغة وتصوص صينقائص بخ 

يتم إدراج هذه البنود الرامية إلى الحفاظ على حقوق الجماعة، ضمن عقود الكراء التي تعمل على مراجعتها مع 

المستفيدين. إن األمالك الخاصة بالجماعة مستغلة مند أمد بعيد، فهناك مكترون يتوفرون على عقود مبرمة مع 

استثناء بعض الحاالت التي ال يتوفر أصحابها على عقود، لذا فقد تم دعوتهم من أجل تصحيح ابقة بلس السالمجا

هذه الوضعية اعتمادا على تبسيط المسطرة قصد استخالص الواجبات المترتبة عن هذا االستغالل. ولإلشارة، فإن 

ه القوانين الجاري بها العمل نص عليلما ت الجماعة منكبة على دراسة تحيين عقود الكراء وكناش التحمالت طبقا

مع سلك مسطرة المنافسة. أما بالنسبة للتأخير في أداء واجبات الكراء، فقد تم تصحيح هذه الوضعية عن طريق 

إشعار المكترين وإحالتهم على محامي الجماعة من أجل القيام بالمتعين. وبخصوص إدخال مجموعة من المكترين 

لجماعة بصدد مباشرة التسوية العقارية لهذه الممتلكات قصد تفويتها لمستغليها فإن ا كناهم،تغييرات على محالت س

في إطار المشروع المندمج بناء على مقررات المجلس الجماعي في الموضوع. وبالنسبة لغياب بعض العقود، 
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ثائق الناقصة، يع الوة لتجمفاألمر يرجع لسنوات قديمة، ويتم حاليا التنسيق بين المصالح الجماعية وأخرى خارجي

 كما قمنا بمراسلة المعنيين باألمر من أجل تسوية وضعيتهم اإلدارية عبر محامي الجماعة لمعالجة هذا األمر.

 تدبير المنازعات .2

 غياب خلية مكلفة باليقظة واالستشارة القانونية ونقائص على مستوى مسك ملفات المنازعات القضائية 

ة قصوى للمصلحة المعنية، فقد تم كإجراء أولي فصل مصلحة الممتلكات ء أهميوإعطا للنهوض بتدبير المنازعات

ما مجموعه  2017-2011عن مصلحة المنازعات القضائية في الهيكلة الجديدة. ولقد بلغ عدد القضايا خالل الفترة 

ه درت فيباقي صقضية رائجة وال 14منها أحكام نهائية ضد الجماعة، في حين الزالت  9قضية، صدرت في  68

أحكام وقرارات لصالح الجماعة. فالمصلحة حديثة النشأة، وتوجد مصلحة الشؤون القانونية في الهيكلة الجديدة التي 

وتم التأشير  2018مارس  7تم اعتمادها مؤخرا من طرف المجلس الجماعي خالل دورته االستثنائية المؤرخة في 

 ات مع إدخال الهيكلة الجديدة إلى حيز التنفيذ.لمالحظهذه ا عليها من طرف السيد العامل. وسيتم مراعاة

 عدم تفعيل المسطرة الحبية لتفادي اللجوء إلى القضاء 

إن مسألة تفادي لجوء المدعي إلى القضاء ليست بالهينة والسيما في ميدان االعتداء المادي التي غالبا ما تتخذ طابعا 

ورغم ذلك، فهناك بعض الملفات التي توصلنا فيها شكال. دعواه شكليا بغية الحصول على وصل التقاضي وقبول 

القاضي باإلشهاد عن التنازل عن الدعوى من طرف  20/12/2011بتاريخ  2356قضية "ت.م" حكم عدد إلى الصلح، مثل 

ي )المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء(، حيث صدرت بشأنها أحكام تقض 873/7110/2014الطاعنة، وقضية "م.ك" عدد

ن التنازل. كما تم اعتماد هذه المقاربة أثناء إنجاز تهيئة الطرقات باألحياء المستصلحة مع مجموعة من المالكين، شهاد عباإل

 وإن الذين رفعوا دعاوى على الجماعة لم يكونوا حاضرين أثناء القيام باألشغال.

 تنامي قضايا االعتداء المادي بوتيرة متسارعة 

لمشاريع، خاصة تهيئة الطرقات باألحياء المستصلحة مع مجموعة من بية أثناء إنجاز امقاربة الحلول الحتم اعتماد 

المالكين، وإن الذين رفعوا دعاوى على الجماعة لم يكونوا حاضرين آنذاك أثناء القيام باألشغال. وستعمل الجماعة 

ر برامج المستصلحة في إطا از الطرق باألحياءعلى معالجة جميع القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. ويندرج إنج

وطنية وجهوية وقد تمت بأقل تكلفة ممكنة، حيث أن ما تم إنجازه من الطرقات لم يتم اللجوء فيه إلى القضاء إال في 

حاالت، وهي حاالت جد قليلة سببها عدم التعرف على هوية ذوي الحقوق أثناء اإلنجاز، وسيتم إيجاد حلول  03

 .كما تم مع اآلخرينودية معهم 

  ضعف نسبة تنفيذ األحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعة 

 تمت برمجة االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ األحكام كما يلي:

 ؛2017تمت برمجتها في ميزانية  2016األحكام الصادرة في  -

 ؛2018تمت برمجتها في ميزانية  2017األحكام الصادرة في  -

 يث الزلنا ننتظر الحصول على رفع اليد؛عوبة في التنفيذ حلقضية "ل" هناك ص وبالنسبة -

ونحن بصدد اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لنقل الملكية بالنسبة لقضايا االعتداء المادي على أمالك الغير  -

 بناء على مقتضيات تصميم التهيئة.

 لقضاءا المرفوعة أمام اعدم التزام المحامي المتعاقد مع الجماعة بإخبارها بمآل القضاي 

تمت مراسلة محامي الجماعة حول االلتزام ببنود االتفاقية المبرمة، خاصة مسألة اإلخبار بمآل القضايا المرفوعة 

 ضدها.
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 جماعة "حطان"

 )إقليم خريبكة( 

 2.92.468، بمقتضى المرسوم رقم 1992سنة  الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم خريبكة حطان،أحدثت جماعة 

لجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد المحدد لقائمة الدوائر والقيادات وا 1992يونيو  30خ الصادر بتاري

. تمتد الجماعة 1992غشت  17بتاريخ  2.92.651األعضاء الواجب انتخابهم في كل جماعة والمغير بالمرسوم رقم 

يسهر . 2014لسكان والسكنى لسنة نسمة حسب اإلحصاء العام ل 10.618، ويبلغ عدد سكانها ²كلم 4,5على مساحة 

موظفا، فيما بلغت كتلة أجورهم، خالل سنة  57عضوا، ويعمل بها  17على تدبير شؤون الجماعة مجلس مكون من 

 درهم.  5.832.385,29 ، ما مجموعه2016

درهم، منها ما يعادل  34.884.273,98مجموعه  ، ما2016وصلت المداخيل اإلجمالية للجماعة، خالل سنة  

درهم برسم ميزانية  22.152.561,99محصلة في إطار ميزانية التسيير، وما يساوي  درهم 12.731.711,99

 درهم. 14.783.883,57التجهيز، في حين ناهزت مصاريفها اإلجمالية 

I. وصيات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات وت 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات ، 2016-2012أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة حطان، التي شملت الفترة 

 متلكات، والطلبيات العمومية والتعمير.وإصدار عدة توصيات همت المداخيل والم

 أوال. تدبير المداخيل واألمالك
 لتالية:سجلت على هذا المستوى المالحظات ا

 تدبير المداخيل  .1

م، مسجلة بذلك ارتفاعا رهد 12.731.711,99، بلغت مداخيل تسيير جماعة حطان ما مجموعه 2016خالل سنة 

. وقد مكنت المراقبة من الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة، أساسا، 2011مقارنة مع سنة  35%نسبته 

دم إعمال بعض الصالحيات المخولة قانونا للجماعة. وتتمثل أهم بعدم استغالل جزء من الوعاء الضريبي، وكذا ع

  داخيل فيما يلي:النقائص المسجلة على مستوى تدبير الم

 غياب إحصاء لألراضي الحضرية غير المبنية وعدم وضع اإلقرارات ذات الصلة 

راضي الحضرية غير المبنية. آليتين اثنتين لضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على األ 47.06حدد القانون رقم 

أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة  مالكي أو حائزي هذه األراضي، الخاضعة للرسم 47فقد ألزم بمقتضى المادة 

ميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم، من جهة، وأوجب الوعاء بالجماعة قبل فاتح مارس من كل سنة إقرارا متضمنا لج

 إجراء إحصاء سنوي شامل لألراضي الخاضعة لهذا الرسم، من جهة أخرى. 49لمادة على الجماعة بمقتضى ا

شر الجماعة عمليات اإلحصاء السنوي قصد توفير قاعدة معطيات حول هذه المقتضيات، ال تباغير أنه ودون مراعاة ل

الشريف للفوسفاط  األراضي الخاضعة لهذا الرسم واألشخاص المعنيين بها، كما أنه، وباستثناء مجموعة المكتب

راضي الحضرية غير المبنية، في وضع اإلقرارات المتعلقة باأل 2013ومؤسسة العمران اللتين شرعتا ابتداء من سنة 

 ال يقوم مالكو أو حائزو األراضي بإيداع إقراراتهم السنوية.

 اهد فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية واستخالصه بمناسبة منح بعض الرخص والشو

 اإلدارية

ى فرض الرسم على األراضي دأبت الجماعة، نتيجة عدم قيامها باإلحصاء السنوي وعدم إيداع الملزمين إقراراتهم، عل

إلدارية لمالكي هذه األراضي )رخص البناء، وأذون الحضرية غير المبنية بمناسبة تسليم بعض الرخص أو الشواهد ا

وبصرف النظر عن قانونية هذا اإلجراء، على اعتبار أن المشرع لم يربط بين التجزيء، وشواهد البيع أو القسمة...(. 

وفرض الرسم المذكور، بل حدد آليات مضبوطة لتحديد الوعاء وفرض الرسم  تسليم هذه الرخص والوثائق

 المالحظات المتمثلة أساسا فيما يلي: الممارسة بعضهذه  واستخالصه، تثير

، بمناسبة منح الرخص أو الشواهد المذكورة، يضيع على الجماعة االكتفاء بفرض الرسم واستخالصه -

ن الديون المترتبة في ذمة الملزمين بالرسم، ذلك أن فرض الرسم موارد مالية مهمة، نظرا لتقادم جزء م

 ت األخيرة بصرف النظر عن تاريخ تملك األرض؛يشمل، في أحسن األحوال، األربع سنوا

عدم تعميم هذا اإلجراء على جميع أصحاب طلبات الحصول على رخص أو شواهد، وهو ما قد يفتح  -

جم والتوجهات الرامية إلى تخليق الحياة العامة والمساواة أمام الباب أمام ممارسات غير قانونية، ال تنس

تقرن بين  أو شهادة، ولم رخصة 1.065، سلمت الجماعة 2016-2008المرفق العام. فخالل الفترة 
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. ويقدر الوعاء الضريبي 58%حالة، أي بنسبة تناهز  614فرض الرسم وتسليم الوثيقة المطلوبة إال في 

 درهم؛ 1.187.495,00لها هذه الممارسة بحوالي للحاالت التي لم تشم

عدم ربط تسليم الوثائق المطلوبة بفرض الرسم وأدائه باالستناد إلى شهادات إعفاء مسلمة من مصلحة  -

 500و 77حاالت في هذا الشأن تهم بقعا أرضية تتراوح مساحتها بين  07لجبايات )تم الوقوف على ا

 متر مربع الرسم(؛

نسيق مع مصلحة الجبايات بناء على أوامر أحد نواب الرئيس، اإلدارية دون الت تسليم بعض الشواهد -

 الجبايات"؛ الذي قام بتذييل طلبات المعنيين باألمر بعبارة "دون اللجوء لمصلحة

غياب التنسيق بين مصلحة الجبايات والتعمير، مما نتج عنه تقصير في ضبط الوعاء الضريبي. وحري  -

 بموجب مذكرة مصلحية. 2016يونيو  15سيق لم توضع إال بتاريخ بالذكر، أن آليات التن

 نقائص بشأن فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية واستخالصه 

 مليون 4,13، حيث وصل إلى 2013سجل منتوج الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية ارتفاعا استثنائيا سنة 

ذلك ويستقر، خالل سنتي للفوسفاط ومؤسسة العمران، لينخفض بعد  درهم بفضل أداءات مجموعة المكتب الشريف

وج هذا الرسم بمجموعة من النقائص التي مليون درهم. وقد تأثر منت 1,32، في مبلغ متوسط يناهز 2015و 2014

 أدت إلى عدم فرض الرسم واستخالصه في بعض الحاالت.

متر  30.790لغت على مساحة ب 2010يونيو  10بتاريخ الجماعة اإلذن بإحداث تجزئة "أ"  الصدد، منحتوفي هذا 

أشغال التجهيز، حيث فرض  ، منحت رخصة جديدة للمنعش العقاري المعني نظرا لعدم إتمام2014مربع. وفي سنة 

. وقد سجل، في هذا 2014-2011عليه، بالموازاة مع ذلك، الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية عن الفترة 

 درهم. 153.950,00وما قبلها، بمبلغ سنوي محدد في  2010رض الرسم المذكور برسم سنوات اإلطار، عدم ف

. فبالنسبة 2013سم على مؤسستين عموميتين عن السنوات السابقة لسنة وفي السياق ذاته، لم يتم فرض واستخالص الر

متر مربع،  201.098والي عن مساحة تقدر بح 2013للمؤسسة األولى، فقد فرض عليها الرسم ألول مرة في سنة 

حدد ، دون أداء الرسم عن السنوات السابقة والم2013-2010درهم عن الفترة  4.021.960,00حيث قامت بأداء مبلغ 

درهم سنويا. وفيما يخص المؤسسة الثانية، فلم تؤد الرسم عن أرض مشروع "و" إال  1.005.490,00مبلغه في 

فقط، وعن مساحة تمتد لحوالي  2013و 2012درهم عن سنتي  9.216,00بمبلغ قدره  2013يناير  22بتاريخ 

الخاضعة للرسم بناء على حساب تقريبي متر مربع فقط تهم الشطر الثالث من التجزئة، في حين أن المساحة  836

ير متر مربع عن الشطر الثالث من التجزئة المذكورة، فتكون بذلك المبالغ غ 12.416قامت به مصلحة التعمير تناهز 

درهم. أما بخصوص الشطرين األول والثاني من نفس التجزئة  57.900,00المستخلصة عن كل سنة قد ناهزت مبلغ 

متر مربع، فلم يسبق األداء  12.032والبالغة مساحتهما اإلجمالية  1995دجنبر  20ئ بتاريخ والمأذون لها بالتجزي

 .بشأنهما

المنصوص عليها غم من انصرام آجال اإلعفاءات الكلية المؤقتة كما سجل عدم فرض الرسم على بعض الملزمين بالر

بحالة السيد "ر.ن" الذي سلمت له رخصة بناء  . ويتعلق األمر على سبيل المثال47.06من القانون رقم  42في المادة 

عفاء ، مما يعني تجاوز أجل اإل2016يونيو  03، ولم يحصل على رخصة السكن إال بتاريخ 2012يوليوز  11بتاريخ 

( سنوات، علما أن لجنة المعاينة أوصت في محضرها بضرورة تسوية وضعية المعني 03المؤقت المحدد في ثالث )

 جاه الجماعة، وأداء ما بذمته نتيجة تجاوز األجل المذكور.باألمر الجبائية ت

 وفضال عما سبق، يمكن اإلشارة إلى مالحظات أخرى تتمثل فيما يلي:

 .فرضه على البعض دون البعض اآلخر رغم تشابه وضعياتهملهذا الرسم، إذ يتم  التمييز بين الخاضعين -

و "ر.ه" المالكين لبقعتين أرضيتين بتجزئة فعلى سبيل المثال، تم فرض الرسم على السيدين "ب.ح" 

نجمة الحي الحسني، في حين لم يتم فرض الرسم على السيد "ع.ب" المالك لبقعة أرضية مجاورة 

 ذكورتين، توجد بنفس التجزئة؛للبقعتين الم

إعفاء أحد الملزمين من أداء الرسم بناء على شهادة صادرة عن مصالح الجماعة تفيد بكون القطعة  -

ضية المعنية غير مجهزة بالماء والكهرباء، والحال أن مثل هذه الشواهد يجب أن تصدر عن الجهة األر

لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويتعلق المكلفة بتدبير شبكتي الماء والكهرباء، أي المكتب ا

ار إليها في األمر ببقعة أرضية موجودة بتجزئة "مكميل الشرقية" الحي الحسني بجوار القطعة المش

 الفقرة السابقة التي فرض عليها الرسم وتم استخالصه.
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 عدم فرض وتحصيل الرسم عن بعض عمليات البناء 

بناء لمشاريع دون فرض وأداء الرسم ذي ، تم تسليم رخص 47.06قانون رقم من ال 51خالفا لمقتضيات المادة 

تجزئة "و" )الشطر األول والثاني( المخصصة  الصلة. ويتعلق األمر بتشييد مجموعة من المباني على مستوى

مالية دكانا بمساحة إج 12متر مربع، وبناء  10.752إلعادة إيواء قاطني دور الصفيح على مساحة إجمالية تناهز 

متر مربع. ويقدر الوعاء الضريبي لهذه المشاريع  244متر مربع، وبناء قاعة مغطاة على مساحة  267بلغت 

رهم. وقد استندت الجماعة في قرارها المتعلق بإعفاء المباني المشيدة على مستوى د225.260,00 بحوالي 

. وفي هذا اإلطار، وجبت 2007شهر يوليوز تجزئة "و" إلى مقرر اتخذه المجلس الجماعي خالل الدورة العادية ل

 52، ذلك أن المادة اإلشارة إلى أن مضمون المقرر المذكور يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل

حددت بشكل حصري الئحة اإلعفاءات من الرسم على عمليات البناء، والتي ال تندرج  47.06من القانون رقم 

تمنح للمجلس الجماعي صالحية إقرار اإلعفاءات الضريبية، من جهة  من جهة، ولم ضمنها الحالة المذكورة،

 أخرى.

 ة العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فرض الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعي

 في غياب الترخيص

غراض تجارية أو صناعية أو قامت الجماعة بفرض واستخالص الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا أل

يق حالة(، في الوقت الذي كان يتعين عليها تطب 15ضوع )مهنية دون توفر المعنيين باألمر على رخص في المو

يتعلق بشغل األمالك العمومية مؤقتا كما  1918نونبر  30من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  12مقتضيات الفصل 

أنه: "يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص  وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على

مذكور في الحال وذلك دون إخالل بالمتابعة أعاله إعذار للتوقف عن االحتالل ال 6المنصوص عليه في الفصل 

انوني القضائية. وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من االحتالل غير الق

 بتعويض يساوي ثالث مرات مبلغ اإلتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة االستفادة من الترخيص المذكور )...(".

 ممتلكاتتدبير ال .2

تتشكل ممتلكات جماعة حطان من مقر الجماعة والنادي النسوي والمحجز الجماعي والمرأب الجماعي ومسكن 

محال تجاريا ومركز التكوين المهني وملعب رياضي وخزانة جماعية  40( منازل جماعية و09الحارس وتسعة )

 ي:وسوق أسبوعي ومسبح بلدي. وقد سجل بخصوص تدبير هذه األمالك ما يل

 وجود متأخرات تهم كراء محالت تجارية ودور للسكنى دون اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالصها 

ل وضعية محال تجاريا. وقد تبين، من خال 34معدة للسكنى و ( بنايات09تستغل الجماعة، عن طريق الكراء، تسع )

ات المرتبطة بكراء هذه األمالك بلغت، تتبع أداء واجبات الكراء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن المتأخر

درهم تهم دكاكين  115.750,00درهم، منها  117.950,00، ما مجموعه 2016دجنبر  31إلى غاية 

ر سكنية. ورغم ذلك، لم تتخذ الجماعة اإلجراءات المخولة لها من أجل إلزام المكترين علق بدودرهم تت 2.200,00و

بأداء ما بذمتهم، وإذا اقتضى الحال، فسخ عقود الكراء حفاظا على مصالحها المالية، خاصة في ظل إمكانية تقادم هذه 

 الديون.

 عدم إعمال مراجعة السومة الكرائية رغم ضعفها 

ء المحالت التجارية ودور السكنى األثمنة الجاري بها العمل، خاصة المحالت المكتراة بمبلغ بات كرااير واجال تس

درهم، ودار واحدة مكتراة مقابل  160,00محال، وثالث دور سكنية مكتراة بمبلغ  13درهم والبالغ عددها  150,00

دكاكين تعود سوماتها  05فترات قديمة )لغالب لود في ادرهم. وبالرغم من أن تحديد هذه السومات الكرائية يع 120,00

(، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيينها، علما أن هذه اإلمكانية متاحة بموجب القانون رقم 1981الكرائية لسنة 

ب فيما يتعلق بالدور السكنية، واللذين حددا نس 67.12فيما يخص المحالت التجارية، وبموجب القانون رقم  07.03

 %.8% و10التوالي في دة على الزيا

 عدم مباشرة إجراءات تحفيظ الممتلكات 

باعتبارها وسيلة إلثبات تملك العقارات غير المحفظة، لم تباشر الجماعة  نظرا لعدم توفر الجماعة على العقود اللفيفية

ع عنها عند نشوب أي إجراءات التحفيظ بشأن جميع األمالك حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفا

قانون التنظيمي من ال 94، والمادة 78.00من القانون رقم  47نزاع. وتتعارض هذه الوضعية مع مقتضيات المادة 

سالفي الذكر، اللتين تنيطان برئيس الجماعة مسؤولية تدبير األمالك الجماعية والمحافظة عليها وتسوية  113.14رقم 

، التي تحث على القيام بحملة 1993أبريل  20بتاريخ  248لسيد وزير الداخلية عدد وضعيتها القانونية، وكذا دورية ا

ت العقارية للجماعات بما فيها الخاصة والعامة، والتي من خاللها تم التأكيد على أن منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكا

ء تلك التي تدخل قانونيا ضمن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات يجب أن تشمل جميع األمالك سوا

في انتظار تسوية وضعيتها  ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها

 القانونية.
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وتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي 

 ما يلي:المجلس الجهوي للحسابات ب

ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية، وتحيينه  -

طريق تفعيل اإلحصاء السنوي، والتنسيق مع مصلحة التعمير من أجل تعميم فرضه  بشكل منتظم عن

 واستخالصه؛

 تفعيل الفرض التلقائي للرسوم وحق المراقبة واالطالع والتصحيح؛ -

الزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باألكرية، وإعمال مسطرة مراجعة جراءات الاتخاذ اإل -

 السومة الكرائية؛

 مباشرة إجراءات تحفيظ األمالك.العمل على  -

 ثانيا. تدبير المشاريع والطلبيات العمومية
 تم بخصوص هذا المحور تسجيل المالحظات التالية:

 قيات شراكةتدبير المشاريع المنجزة في إطار اتفا  .1

بلدي ودار  أبرمت الجماعة اتفاقيات شراكة همت إنجاز مشاريع تنموية بالمدينة، أهمها تلك المتعلقة بإنجاز مسبح

الطالبة والقاعة المغطاة والنادي النسوي. وتكتسي هذه المشاريع أهمية بالغة بالنسبة للساكنة، السيما أن المنطقة تفتقر 

اجتماعية ورياضية وثقافية. غير أن جل هذه المشاريع، وإلى غاية شهر أكتوبر إلى فضاءات ومرافق اقتصادية و

أو تعرف تعثرا على مستوى االستغالل. وقد سجلت بهذا الشأن بعض ، لم تكن قد خرجت بعد للوجود، 2017

 المالحظات المرتبطة بإنجاز أو تسيير هذه المشاريع، أهمها ما يلي: 

 ت القبلية ر الجماعة في القيام باإلجراءاتعثر انطالق المشاريع بسبب تأخ 

بمبلغ إجمالي  2010ريف للفوسفاط سنة عرفت المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المجمع الش

مليون درهم، تأخرا كبيرا في اإلنجاز هم مشاريع بناء النادي النسوي والقاعة المغطاة وتأهيل أرضية الملعب  12قدره 

، لم يكن قد شرع في 2017شغال تبليط وتزليج الشوارع الكبرى. ذلك أنه، إلى حدود شهر أكتوبر من سنة البلدي وأ

تعلقة بهذه المشاريع أو شرع فيها ثم توقفت بعد ذلك، في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتهي هذه األشغال الم

ع باألساس إلى تأخر الجماعة في الوفاء . ويرجع تعثر انطالق هذه المشاري2012-2010األشغال خالل الفترة 

اسا في توفير األوعية العقارية الضرورية، بالتزاماتها والقيام باإلجراءات الالزمة لبدء األشغال، والتي تتمثل أس

وإنجاز األعمال الطبوغرافية وتسليم الرخص، ناهيك عن عدم إشراك أطراف أخرى في تمويل كل هذه المشاريع، 

مسؤولي الجماعة، تبقى مساهمات المجمع المذكور، بالرغم من أهميتها، غير كافية. وفي هذا  إذ، وحسب إفادات

 إلى ما يلي: السياق، يمكن اإلشارة

، 2016يوليوز  21تم افتتاح ورش بناء قاعة مغطاة بتاريخ  بالنسبة لمشروع بناء قاعة مغطاة للرياضة: -

وية وضعية القطعة األرضية المخصصة إلقامة غير أن عملية البناء توقفت بعد ذلك نظرا لعدم تس

 نفت بعد؛استأ ، لم تكن األشغال قد2017المنشأة عليها. وإلى حدود شهر أكتوبر 

، 2014فبراير  18تم الشروع في بناء النادي النسوي بتاريخ  بخصوص مشروع بناء النادي النسوي: -

لك بسبب عدم تسوية وضعية القطعة غير أن األشغال ما لبثت أن توقفت في مرحلة أعمال الحفر، وذ

 األرضية المحتضنة للمشروع. 

  المشاريع المنجزةنقائص بخصوص تسيير واستغالل بعض 

عرفت بعض المشايع المنجزة قصورا بخصوص تدبيرها وتأخرا في استغاللها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروعي 

 المسبح البلدي ودار الطالبة.

اون مع كل من وزارة الشباب والرياضة والمجمع اتفاقية شراكة وتع 2008ماي  16فقد أبرمت الجماعة بتاريخ 

أجل إنجاز مسبح بلدي، حيث يلتزم المجمع بالتمويل الكلي للمشروع على أساس تسليمه للجماعة الشريف للفوسفاط من 

لية تسليمه للجماعة لم تباشر ، فإن عم2013أبريل  22فور انتهاء األشغال. وبالرغم من تسلم هذه المنشأة مؤقتا بتاريخ 

لما يتطلبه من إمكانيات مالية مهمة بخصوص آنذاك، حيث بررت هذه األخيرة ذلك بعدم قدرتها على تدبير المسبح 

تجهيزه وصيانته وحراسته. ونتيجة لذلك، فقد عهد إلى إحدى الجمعيات المحلية، في غياب أي إطار تعاقدي، باستغالل 

. 2017، لتتوقف بعد ذلك عن االستغالل، مما أدى إلى إغالقه إلى غاية صيف سنة 2015و 2014المسبح خالل سنتي 

عدم استغالله وفي غياب الحراسة، مجموعة من األضرار، همت باألساس  جهيزات المسبح البلدي، جراءوقد لحقت بت

سجل عدم اتخاذ الجماعة الصنابير والرشاشات وخزان الطاقة الشمسية واألبواب والنوافذ. وفضال عما سبق، فقد 
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المتمثلة أساسا في المساهمة في تسيير لإلجراءات الالزمة لحث وزارة الشباب والرياضة على الوفاء بالتزاماته، 

 المسبح وتوفير التجهيزات الرياضية وتكوين وتأطير جمعيات وأندية رياضية.

يمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على وفيما يخص مشروع دار الطالبة، فقد تم إنجازه من طرف المجلس اإلقل

درهم، حيث انتهت أشغال البناء سنة  1.817.958,80حوالي ر مربع بكلفة إجمالية تقدر بمت 2.800مساحة تناهز 

بين جماعة حطان والمندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني والمبادرة  2012 شراكة سنة. وقد تم إبرام اتفاقية 2015

وع، هذا المشر درهم. غير أن 530.000,00مية البشرية من أجل تجهيز دار الطالبة بكلفة إجمالية تبلغ الوطنية للتن

 ، لم يكن قد انطلق بعد.2017وإلى غاية شهر أكتوبر 

 الصفقات العمومية .2

مليون درهم،  9,1صفقة بمبلغ إجمالي وصل إلى  17، ما مجموعه 2016-2011أبرمت جماعة حطان، خالل الفترة 

صفقات  (09صفقة متعلقة باألشغال، وصفقة واحدة متعلقة بالخدمات. وقد أفضى تفحص عينة تشمل تسع ) 16ها من

 درهم إلى تسجيل مجموعة من المالحظات، أهمها ما يلي: 5.925.685,25بمبلغ إجمالي يصل إلى 

 إنجاز أشغال في غياب رؤية شمولية 

الجماعة شمولية ومتكاملة، مما يساهم في هدر إمكانيات  أنجزت بعض األشغال في غياب برمجة مضبوطة ورؤية

تنجز بتكلفة عالية وفي مدة زمنية طويلة. وفي هذا الصدد، يمكن إلى اإلشارة إلى من حيث اإلشراف والتتبع ويجعلها 

دس، بعض األشغال التي تم إنجازها في إطار أكثر من صفقة، كما هو الشأن بالنسبة ألشغال تهيئة شارع محمد السا

التكسية بوضع  ، في حين أنجزت أشغال01/2013( في إطار الصفقة رقم dallageإذ أنجزت أشغال الترصيف )

. واألمر ذاته ينطبق على أشغال بناء سور مقبرة، حيث أنجزت 02/2017( في إطار الصفقة رقم carrelageالزليج )

 .06/2012رقم  واستكملت في إطار الصفقة 04/2009األشغال في إطار الصفقة رقم 

 صفقات شرع في مسطرة إبرامها تحويل االعتمادات المخصصة إلنجاز 

الرؤية الشمولية بشأن المشاريع الهادفة إلى تنمية جماعة حطان وتزويدها بالتجهيزات األساسية، فقد  نظرا لغياب

كة بشأن البرنامج المندمج اضطرت الجماعة إلى إلغاء مجموعة من الصفقات لتوفير مبلغ مساهمتها في اتفاقية الشرا

مليون درهم. وفي  13خنيفرة، والمحدد في -مالللتأهيل مدينة حطان المبرمة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة بني 

من ميزانية التجهيز، ورصدها للمساهمة في تمويل مشاريع االتفاقية المذكورة، كانت  هذا السياق، تم تحويل اعتمادات

درهم،  154.800,00فقات، أنجزت بشأنها الدراسات القبلية بمبلغ إجمالي وصل إلى مخصصة لص-أي االعتمادات-

 طرة إبرامها من خالل اإلعالن عن طلبات العروض، وعقد جلسات فتح األظرفة. ويتعلق األمر بما يلي: وبوشرت مس

 المتعلق بأشغال تهيئة السوق األسبوعي، حيث 09/01/2017بتاريخ  03/2016طلب العروض رقم  -

 درهم؛ 34.800,00بمبلغ  40/2016أنجزت الدراسات في إطار سند الطلب رقم 

المتعلق بأشغال تهيئة وإنجاز الطرق بحي بن  19/06/2017بتاريخ  08/2017طلب العروض رقم  -

 درهم؛ 40.200,00بمبلغ  9/2017عمر، حيث أنجزت الدراسة في إطار سند الطلب رقم 

نجاز الطرق بحي نوارة المتعلق بأشغال تهيئة وإ 20/06/2017بتاريخ  09/2017طلب العروض رقم  -

 درهم؛ 19.800,00بمبلغ  11/2017إطار سند الطلب رقم وسباتة، حيث أنجزت الدراسات في 

المتعلق بأشغال تهيئة شبكة اإلنارة العمومية،  21/06/2017بتاريخ  10/2017العروض رقم  طلب -

 درهم. 60.000,00بمبلغ  44/2016د الطلب رقم حيث أنجزت الدراسات ذات الصلة في إطار سن

  الشروط الخاصةنقائص على مستوى صياغة بعض بنود دفاتر 

 تعتري دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة بعض النقائص، منها:

لحبيبات بشأن مواصفات ا 03/2012تباين على مستوى دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم  -

ت إلى حبيبات ( المستعملة في طبقة األساس، حيت تشير بعض الفقراGNFغير المعالجة من صنف )

 ؛0/60، فيما تشير فقرات أخرى إلى حبيبات من نوع 0/40من نوع 

لنقل مواد الحفر نحو المطرح العمومي،  2، تم تخصيص الثمن رقم 01/2014في إطار الصفقة رقم  -

المتعلق بحفر  1ن، حسب توصيف األثمان وكيفية احتسابها، في الثمن رقم علما أن هذا العمل مضم

 (؛Ouverture des tranchées en terrain meubleرض الرخوة )الخنادق في األ

وضع مؤشرات خاطئة خاصة بالتجارب، وال تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة في المواد المستعملة،  -

 Equivalent deعلى أن المكافئ الرملي ) 03/2012 حيث تم التنصيص في إطار الصفقة رقم

sable30طبقة القاعدة يجب أن يكون أصغر قطعا من  ( الخاص بالمواد المستعملة في ES<30) ،)



 84 

التربة لدنة )مليئة بالمواد الناعمة(، في حين أن المعايير الجاري بها العمل تقتضي  وهو ما يجعل

 .30استعمال مواد ذات مكافئ يفوق 

 مقررةرض يتضمن أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية دون إعمال المسطرة التنظيمية الل عقبو 

المتضمن أثمانا أحادية منخفضة بكيفية غير عادية، تحمل  04/2013تم قبول عرض الشركة صاحبة الصفقة رقم 

الصادر  02.06.388رقم من المرسوم  40، وذلك دون إعمال المسطرة المقررة في المادة 6و 4و 3و 2األرقام 

على أنه في مثل هذه الحالة تدعو لجنة طلب المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص  2017فبراير  05بتاريخ 

العروض المتعهد المعني لتبرير األثمان المنخفضة بكيفية غير عادية ويجوز لها إسناد دراستها إلى لجنة فرعية تقنية، 

 هذه األخيرة، يجوز للجنة فحص العروض أن تقبل العرض المذكور أو تقصيه.وبناء على التقرير الذي تضعه 

 ض مقتضيات دفاتر الشروط الخاصةعدم تطبيق بع 

 المالحظات التالية: سجلت بهذا الخصوص

عدم القيام، في إطار جميع الصفقات المكونة للعينة التي تمت مراقبتها، بتقديم برامج تنفيذ األشغال،  -

 وكذا تاريخ االنتهاء المتوقع والجدول الزمني للتنفيذالتي يتعين إنجازها وتسلسلها، المتضمنة للمهام 

 والموارد الالزمة لذلك؛

عدم احترام المسطرة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة بشأن اعتماد المواد المستعملة في األشغال،  -

ى المواد المزمع استخدامها، على أن المتمثلة في قيام المقاول بتقديم طلب لإلدارة من أجل الموافقة عل

( أيام. وقد ينشأ عن هذا 8الرفض في ظرف ثمانية )ترد اإلدارة كتابة على هذا الطلب بالموافقة أو 

التقصير استعمال مواد غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها وغير مستجيبة لمعايير 

 الجودة؛

لقيام بالتجارب والتحاليل في إطار بعض المتعلقة بالجهة المسند إليها ا عدم التزام المقاولين بالمقتضيات -

ث نصت دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة على أن يتولى المختبر العمومي للتجارب الصفقات، حي

والدراسات، على نفقة المقاول، إجراء التجارب على مختلف المواد المستعملة، غير أن هذه المهمة 

 (.03/2013و 01/2013أخرى )حالة الصفقتين رقم أسندت لمختبرات 

 بشأنها وعدم األخذ بنتائج بعضها عدم إنجاز مجموعة من التجارب المتعاقد 

لم تنجز، في إطار بعض الصفقات المبرمة، مجموعة من التجارب والتحاليل المحددة بدفاتر الشروط الخاصة، السيما 

ة وكذا طبقة السير. وتنطبق هذه المالحظة على الصفقات ذات األرقام تلك المرتبطة بوضع طبقة األساس وطبقة القاعد

المتعلقة جميعها بأشغال الطرقات، حيث لم تنجز التجارب المتعلقة بقياس معامل  03/2013و 01/2013و 03/2012

بعض التقارير  اللدونة، والمكافئ الرملي وحد السيولة والتجارب المتعلقة بالخليط األسفلتي. باإلضافة إلى ذلك، فإن

باقي المناطق لم تشملها التجارب الالزمة  المدلى بها ال تهم سوى جزء من المناطق التي أنجزت بها األشغال، فيما

للتأكد من مدى استجابة المواد واألشغال المنجزة لمعايير الجودة. فعلى سبيل المثال، تم في إطار الصفقة رقم 

. ومن جانب آخر، أفرزت 3دون أن تشمل الطريق رقم  2و 1ريقين رقم إجراء التجارب على مستوى الط 03/2012

بطلب من الجماعة عن نتائج سلبية، حيث بلغت نسبة  01/2013المنجزة في إطار الصفقة رقم التجارب والتحاليل 

من ذلك، ، وبالرغم %75، في حين أن دفتر الشروط الخاصة حدد القيمة الدنيا لهذا المكافئ في %69المكافئ الرملي 

 تعمل الجماعة على تصحيح هذه الوضعية. لم

 مانتطبيق غير سليم لصيغة مراجعة األث 

والصفقة  01/2014تقوم الجماعة، في إطار عملية مراجعة أثمان بعض الصفقات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 

ع احتساب الضريبة على القيمة ، باحتساب الثمن المراجع للعمل المعين على أساس الثمن األصلي م02/2014رقم 

من قرار رئيس الحكومة رقم  4ط الخاصة، وفي المادة المضافة، وهو ما يخالف الصيغة الواردة في دفاتر الشرو

المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، والتي تنص  2014يونيو  9بتاريخ  3.205.14

 بالغ األصلية دون احتساب الرسوم.اس المعلى أن مراجعة األثمان تتم على أس

وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس 

 الجهوي للحسابات بما يلي: 

الحرص على إتمام المساطر المتعلقة بتصفية األوعية العقارية، والقيام بكل اإلجراءات القبلية إلنجاز  -

 المشاريع المبرمجة؛

الضرورية من أجل ضمان استمرارية تدبير واستغالل المنشآت المنجزة، وتفعيل وضع اآلليات  -

 مقتضيات اتفاقيات الشراكة المبرمة في هذا الشأن؛
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إيالء العناية الالزمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة مع تحديد دقيق  -

 مطلوبة؛لمواصفات األعمال ال

وفق برمجة مضبوطة وشمولية ومتكاملة لضمان إنجازها داخل آجال  العمل على إنجاز الصفقات -

 معقولة وعقلنة النفقات المرتبطة بها؛ 

السهر على التطبيق السليم لكامل االلتزامات التعاقدية الناتجة عن إنجاز الصفقات المبرمة، السيما  -

 ئج هذه التجارب.فاتر الشروط الخاصة، واألخذ بنتاالتجارب والتحاليل المنصوص عليها في د

 ثالثا. التعمير
 أسفرت مراقبة بعض ملفات التعمير عن تسجيل المالحظات التالية:

 التأخر في المصادقة على تصميم التهيئة 

أخرا فاق ، ت2007عرفت مسطرة إعداد تصميم التهيئة الجديد والمصادقة عليه، بعد انتهاء العمل بالتصميم القديم سنة 

، ولم يتم االنتهاء من البحث العلني 2011يوليوز  11م يشرع في هذ المسطرة إال بتاريخ ( سنوات، حيث ل06الست )

، لم تكن قد تمت بعد المصادقة عليه ونشر المرسوم ذي 2017، وإلى حدود شهر أكتوبر 2017شتنبر  05إال بتاريخ 

عرقلة تنمية المدينة. وجدير بالذكر، خير إلى تعطيل عملية االستثمار والصلة في الجريدة الرسمية. وقد يؤدي هذا التأ

المتعلق بالتعمير نصت على أن اآلثار المترتبة على إعالن المنفعة العامة تنتهي  12.90من القانون رقم  28أن المادة 

لجريدة الرسمية، وبالتالي سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في ا 10بانقضاء 

 مالك األراضي المعنية حق التصرف فيها فور انتهاء اآلثار المذكورة. يستعيد

 تسليم رخص لإلصالح من أجل إكمال تشييد مبان مسلمة بشأنها رخص بناء سارية المفعول 

ة، لذلك اخل أجل سناألشغال د الجماعة إكمالال يستطيع بعض المستفيدين من رخص البناء الممنوحة لهم من طرف 

ة رخص إصالح ألجل إتمام تشييد مبانيهم، مع أداء الرسوم ذات الصلة. وتتعارض هذه الممارسة مع تمنحهم الجماع

"تسقط رخصة البناء على انهالمتعلق بالتعمير، التي تنص  12.90من القانون رقم القانون رقم  49مقتضيات المادة 

يخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في سنة من تاريخ تسليمها أو من تار سواء كانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت

أعاله دون أن يشرع في األشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه".  48المادة 

اء الممنوحة تظل والحال هاته، فإن رخص البناء تسقط إذا لم يشرع في أشغال األسس، أما سوى ذلك، فإن رخص البن

 2011-2007ال حاجة لتسليم رخص إصالح إلتمام عملية البناء. وقد منحت الجماعة خالل الفترة سارية المفعول و

 رخصة إصالح تندرج في هذا اإلطار. 51ما مجموعه 

 عدم إتمام مسطرة زجر المخالفات 

بة مخالفة منها )أي بنس 52كمل بشأن مخالفة في ميدان التعمير، لم تست 225، تم رصد 2016-2011خالل الفترة 

المتعلق بالتعمير، وال سيما  12.90( مسطرة زجر المخالفات التي كان منصوص عليها في القانون رقم 23%فاقت 

، إذ تم االكتفاء بإعداد محاضر المخالفات دون إعمال باقي اإلجراءات المتمثلة في اإلعذار 68إلى  65في المواد من 

 كايات إلى النيابة العامة المختصة.بإيقاف األشغال، وكذا توجيه الش واألوامر الفورية

 التخلي عن المتابعة القضائية في خرق للقانون 

 66قامت الجماعة بتسليم شواهد التخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات التعمير دون التقيد بمقتضيات المادتين 

إلى ما كانت عليه، فضال عن عدم  أنه، لم يتم إثبات إرجاع الحالة المتعلق بالتعمير. ذلك 12.90من القانون رقم  67و

التي  2008نونبر  13بتاريخ  11420اللجوء للجنة اإلقليمية لمعاينة الحالة ميدانيا كما جاء في المذكرة العاملية رقم 

التي تم الوقوف عليها  حثت على التقيد بمقتضيات المادتين المذكورتين سلفا. باإلضافة إلى ذلك، فإن شواهد التخلي

( شواهد 03بسجل واردات الجماعة، ولم يتم التأشير عليها من قبل مصلحة التعمير. ويتعلق األمر بثالثة ) غير مسجلة

لفائدة السيد "إ.ق"، وفي  2013يناير  08موقعة جميعها من طرف أحد نواب الرئيس، ومؤرخة، على التوالي، في 

 السيد "ن.م".لفائدة  2016يناير  06ع.ب"، وفي في اسم السيد " 2013فبراير  26

 مخالفة مقرر للمجلس وقرار تنظيمي 

الترخيص بربط إحدى التجزئات بالشبكة الكهربائية باستعمال أعمدة مزودة بأسالك هوائية  2015ماي  11تم بتاريخ 

، 2014مارس  20بتاريخ ، وكذا القرار التنظيمي المستمر 2013أبريل  13في مخالفة لمقرر المجلس المؤرخ في 

على ضرورة الربط تحت أرضي بالشبكة الكهربائية. وقد تم تسليم الوثيقة المذكورة بناء على التزام من  اللذين نصا

 مالك التجزئة بإنجاز الربط تحت أرضي، دون التنسيق مع مصلحة األشغال المكلفة بتتبع تنفيذ أشغال التجهيز.

 ضية في تجزئة غير قانونيةتسليم شواهد إدارية لبيع قطع أر 

لجماعة بتسليم شواهد إدارية لبيع قطع أرضية في تجزئات غير قانونية، مما قد يؤدي إلى عمليات قسمة غير قامت ا

مشروعة واإلسهام بذلك في انتشار البناء غير القانوني. كما تقوم بتسليم شواهد إدارية لبيع بقع أرضية في أحياء 
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(، وهو ما قد ينتج عنه Plan après bornage)على تصميم "ما بعد وضع األنصاب" ناقصة التجهيز ال تتوفر 

 (. 2014( شواهد إدارية برسم سنة 08تداخل للبقع )حالة "تجزئة و.ز" التي كانت موضوع تسليم ثمانية )

 نقائص بشأن تسليم شواهد إدارية في أحياء ناقصة التجهيز 

ب والكهرباء والتطهير السائل. ومع رورية من شبكة الماء الصالح للشرتفتقر بعض أحياء الجماعة للتجهيزات الض

ذلك، تسلم الجماعة شواهد من أجل مباشرة عمليات بيع بقع أرضية على مستوى هذه األحياء، كما تمنح رخصا بالبناء 

آخرها محضر اجتماع  والسكن باالستناد إلى محاضر لجنة تقنية إقليمية مكلفة بتسريع وإيجاد حل لعمليات البناء، كان

حضره ممثلو العمالة والجماعة والوكالة الحضرية بسطات، وخلص إلى إمكانية دراسة  2003بريل أ 15مؤرخ في 

ملفات رخص البناء باألحياء المعنية شريطة اإلدالء بأصل الملك وبطاقة تقنية معدة من طرف القسم التقني بالجماعة 

 إلى تصميم طبوغرافي للبقع المعنية. طرف رئيس المجلس الجماعي، إضافة تتعلق بالتجهيزات األساسية موقعة من

عالوة على ذلك، دأبت لجنة المشاريع الصغرى على إلزام المستفيدين من رخص البناء باإلدالء بوثيقة تسحب من 

شبكات الماء اإلدارة المكلفة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، يتعهدون بموجبها بتحمل مصاريف الربط ب

أن المعنيين باألمر، وعند انتهاء عملية البناء ومباشرة  والتطهير السائل، دون أي تحديد ولو تقديري لمبالغها. غير

الحصول على رخصة السكن، يجدون أنفسهم غير قادرين على أداء مصاريف الربط بالشبكات نظرا الرتفاعها، مما 

وعدم ربط بناياتهم بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء. وقد تم  يؤدي إلى توقيف مسطرة منح رخص السكن لهم

 .2016-2013( حاالت تهم الفترة 10قوف، في هذا اإلطار، على عشر )الو

وترجع هذه الوضعية، باألساس، إلى عدم قيام الجماعة بمجهود استثماري على مدار السنوات الفارطة من أجل ربط 

ى احتجاجات رية وإعادة هيكلتها، عند االقتضاء، األمر الذي أدى في بعض الحاالت إلهذه األحياء بالتجهيزات الضرو

 من طرف المواطنين وحرمان بعضهم من ظروف السكن الالئق. 

وتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي 

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الوجود؛سيق مع باقي المتدخلين لتسريع إخراج تصميم التهيئة إلى حيز تنال -

العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وذلك من  -

خالل إحالة جميع الوثائق المودعة لدى مصالح الجماعة كما هو منصوص عليه في القانون رقم 

 راقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.المتعلق بم 66.12
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II. لمجلس الجماعي لحطانرئيس ا جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير المداخيل واألمالك

 تدبير المداخيل 

 غياب إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية وعدم وضع اإلقرارات ذات الصلة 

أن نسبة مهمة من مالكي وحائزي هذه األراضي  47.06ن من القانو 47تجدر اإلشارة أنه بناء على مقتضيات المادة 

سم األراضي الحضرية غير المبنية يودعون إقراراتهم في هذا الشأن. ورغم الصعوبات والعراقيل، ضعة لرالخا

 فإن الجماعة بصدد إعداد دراسة تمكنها من إحصاء األراضي الحضرية غير مبنية. )...(.

 ح بعض الرخص والشواهد ير المبنية واستخالصه بمناسبة منفرض الرسم على األراضي الحضرية غ

 اإلدارية

)...( في غياب اإلحصاء السنوي المذكور، لجأت الجماعة إلى فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

 بمناسبة تسليم بعض الرخص أو الشواهد اإلدارية، وقد كانت لهذا اإلجراء، وبصرف النظر عن قانونيته، نتائج

سلبيات المذكورة والتي كانت نتاج تفعيل هذا اإلجراء. مهمة على مستوى تنمية الموارد المالية للجماعة رغم ال

 وعليه، فإن الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا اإلجراء ونتائجه تكمن في اإلسراع بإخراج اإلحصاء إلى حيز الوجود.

 واستخالصه  نقائص بشأن فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

 .]المؤسستين العموميتين المعنيتين ألداء ما بذمتهما[مراسلة لتدارك هذه النقائص في الممارسة، فقد تمت 

  فرض الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

 في غياب الترخيص

 إنما بتسوية الوضعية اإلدارية للمحتلين للملك العام الجماعي. الشريف والظهير  ]مقتضيات [األمر ال يتعلق بمخالفة 

 ثانيا. تدبير المشاريع والطلبيات العمومية

 المنجزة في إطار اتفاقيات شراكة المشاريعتدبير   

 تعثر انطالق المشاريع بسبب تأخر الجماعة في القيام باإلجراءات القبلية 

تفاقيات المشار إليها في المالحظة، فإن جماعة حطان لم تكن حاملة إطار اال مبرمة في)...( عالقة بالمشاريع ال

للمشاريع المعنية، حيث ومباشرة بعد انتداب المجلس المحلي قمنا بتوجيه عدة رسائل في الموضوع لمصالح العمالة 

 يلي:  ماارة إلى وكذا إلدارة المجمع الشريف للفوسفاط. )...( وارتباطا بهذه المشاريع تجدر اإلش

فيما يتعلق بمشروع بناء القاعة المغطاة، استطاعت الجماعة تجاوز إكراهات التأخر في اإلنجاز،  -

بما في ذلك اإلجراءات القبلية المرتبطة بعدم توفر الجماعة على وعاء عقاري يدخل ضمن ممتلكاتها 

اعة على ملت الجمة، حيث عيمكن تخصيصه كما هو مسطر في تصميم التهيئة إلنجاز القاعة المغطا

تسوية الملف المرتبط بالقاعة المغطاة. والمشروع حاليا في طور اإلنجاز بحيث )...( وصلت نسبة 

، كما أن الوضعية القانونية للعقار سليمة بحيث أصبح الوعاء العقاري %50األشغال لمعدل يفوق 

برسم سنة  ر فبرايرادية لشهخاص بالمشروع وقد وافق المجلس الجماعي لحطان خالل دورته الع

 على التسلم؛ 2019

فيما يتعلق بمشروع النادي النسوي، فإن التنسيق جار مع مصالح المجمع الشريف للفوسفاط قصد  -

تسوية الوضعية العقارية للمشروع قصد تدارك التأخير. وتجدر اإلشارة أن توقف واستئناف أشغال 

ة وليس بتفويت القطعة حب الصفقشروع وصاالمشروع تتعلق بالعالقة التي تجمع صاحب الم

 األرضية أو تسوية ملفها؛

فيما يتعلق بالمشاريع المضمنة باالتفاقية والمتعلقة بتبليط وتزليج الشوارع الكبرى وأشغال الملعب  -

 ؛%100الرياضي، فقد أنجزت بنسبة 

في  اتفاقية ة تربطهابالنسبة لمحدودية األطراف المساهمة في تمويل مشاريع االتفاقية، فإن الجماع -

الموضوع وال يمكن تحديثها ألن جل المشاريع عرفت انطالقة دراستها أو أشغالها. وسنعمل جاهدين 

مستقبال عند إبرام أي اتفاقية إلى العمل على إيجاد شركاء متعددين حتى تكون المساهمة كافية إلنجاز 
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ى من أجل تدعيم طراف أخرإدراج أ مشاريع تهم الجماعة. ولقد تم تدارك األمر المرتبط بضرورة

تمويل مشاريع اتفاقية الشراكة المذكورة والبحت عن موارد مالية إضافية إلنجازها، وذلك بعدما 

تبين خالل الدراسات إلزامية اللجوء إلى هذا اإلجراء وقد تم في إطار إنجاز مشروع بناء القاعة 

. وسيأخذ هذا اإلجراء التمويل أطراف فيالمغطاة إدراج كل من مجلس الجهة ووزارة الداخلية ك

 في إعداد االتفاقيات المستقبلية. ]بعين االعتبار[

 وخالصة وعمال بتوصياتكم، فان الجماعة تعمل جاهدة على إتمام المساطر المتعلقة بتسوية األوعية العقارية.

  نقائص بخصوص تسيير واستغالل بعض المشاريع المنجزة 

الجماعي، فقد تم تدارك اإلشكاليات المرتبطة به وتجاوزها بحيث عمدت  ة المسبحالل منشأفيما يتعلق بتسيير واستغ

الجماعة على تسلمه وكرائه. وفيما يخص مشروع دار الطالبة، فإن جماعة حطان لم تذخر جهدا في سبيل إنجاح 

ر هاته أن تدبي حيث أعطيت انطالقة استغالل وتسيير المشروع، كما 2018المشروع، وقد بلغت هدفها سنة 

 لمؤسسة يتم على أحسن ما يرام من طرف الجهات المختصة.ا

 العمومية  الصفقات 

 إنجاز أشغال في غياب رؤية شمولية 

)...( إن إنجاز مجموعة من المشاريع عبر مراحل متتالية هي نتيجة لمجموعة من اإلكراهات، منها ضعف الموارد 

وأولويات الساكنة المحلية، وإجماع جميع وتعدد احتياجات  ميزانية الجماعة،المالية المبرمجة سنويا في إطار 

مكونات المجلس الجماعي لحطان على برمجة كل المشاريع لتلبية الحاجيات عبر مراحل وأشطر في كل سنة 

قات المشار مالية. وتجدر اإلشارة إلى أنه، ورغم طول مدة تنفيذ هاته المشاريع، فإن مراحل إنجازها في إطار الصف

 متناسقة في جميع مكوناتها من مضمون وإنجاز.تعتبر متكاملة و إليها

 تحويل االعتمادات المخصصة إلنجاز صفقات شرع في مسطرة إبرامها 

بإلغاء المجلس الجماعي للمقرر  2019)...( تم تدارك هاته المسألة خالل الدورة العادية لشهر فبراير برسم سنة 

ل مدينة حطان نظرا لعدم التمكن من توفر مساهمة الشركاء مج المندمج لتأهيراكة بشأن البرناالمتعلق باتفاقية الش

 وطول المدة الزمنية التي استغرقها اإلعداد والمصادقة. 

 نقائص على مستوى صياغة بعض بنود دفاتر الشروط الخاصة 

، فإن األمر 30/2012الصفقة رقم ( المرتبط بES)...( فيما يخص المؤشرات الخاصة بتجارب المكافئ الرملي )

تدارك األمر خالل اإلنجاز بتطبيق المواد المناسبة كما تبين  وتم  ES>30يتعلق بخطأ مطبعي حيث يجب أن يكون

فاألمر يتعلق بخطأ مطبعي. أما فيما يخص  60/0و GNF 40/0ذلك نتائج المختبر. وكذا بالنسبة لمشكل الحصى 

 المرتبطة بإخالء مواد الحفر الزائدة 01/2014ق بالصفقة رقم وصف وتقييم األثمان بدفتر الشروط الخاصة المتعل

، فتجدر اإلشارة، إلى أنه أثناء األشغال تم تدارك خطأ إضافة إخالء مواد الحفر الزائدة 2ورقم  1ضمن األثمنة رقم 

يتكم بإيالء . وسيتم مستقبال األخذ بتوص2وذلك بعدم أداء المبلغ في الثمن رقم  1والمتطرق إليها في الثمن رقم 

 العناية الالزمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة.

 قبول عرض يتضمن أثمنة أحادية بكيفية غير عادية دون إعمال المسطرة التنظيمية 

المرتبطة  04/2013بخصوص قبول عرض يتضمن أثماناً أحادية منخفضة بشكل غير عاد في إطار الصفقة رقم 

، ارة إلى أن لجنة طلب العروض خالل تقييمها لعروض المتنافسينبأشغال تهيئة ترصيف الطرق، تجدر اإلش

عملت على مقارنة العرض المالي اإلجمالي للمتنافسين األربعة وتبين عن طريق المعدل الحسابي الناتج عن الثمن 

تجاوز التقديري الذي وضعته اإلدارة ومعدل العروض المالية للمتنافسين أن اثنين منهم قدما عروضا مفرطة بحكم 

(. أما المتنافسين 26,59%وشركة"ج" بنسبة  %29,17بنسبة  من المعدل الحسابي )شركة "ل" 25%نسبة 

اآلخرين فقدما عروضا منخفضة بشكل عاد. وتم اختيار أفضل عرض اقتصادي مقدم من طرف شركة "س" دون 

رة تبقى التي وضعتها اإلدا ( وبحكم أن التكلفة%11,90مراسلتها نظرا لعرضها المالي المنخفض بشكل عادي )

 ستئناس )...(.تقديرية ويأخذ بها على سبيل اال

 عدم تطبيق بعض مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة 

 فيما يتعلق بإغفال تطبيق بعض مقتضيات دفتر الشروط الخاصة، فإنه تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

طلبه من صاحب الصفقة بحكم أن بالنسبة لتقديم برنامج عمل من طرف المقاول، فإن الجماعة لم ت -

ة، كما تبين ذلك المبالغ المرصودة لها في الجدول أسفله، كما أنه األمر يتعلق بأوراش صغرى عادي

 يتم تدارك األمر خالل مراحل تتبع إنجاز األشغال المضمنة بمحاضر األوراش:
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 مبلغ الصفقة بالدرهم موضوع الصفقة رقم الصفقة

 97.698,00 بد هللافة شارع موالي عأشغال تبليط أرص 2011/3

 75.600,00 التهيئة وترصيف الطرقأشغال  2011/4

 357.048,00 أشغال إنجاز الطرق الشطر األول 2012/3

 357.768,00 أشغال إنجاز الطرق الشطر الثاني 2012/4

 300.612,00 أشغال تهيئة الطرق حي القدس 2012/5

 190.170,00 رةتتمة أشغال بناء سور المقب 2012/6

 201.348,00 البلديأشغال بناء المسبح  2012/7

 271.812,00 أشغال تهيئة الطرق تبليط وصرف صحي  2013/1

 1.388.783,00 أشغال بناء الطرق حي نوارة 2013/2

 144.876,00 تتمة أشغال تزليج شارع الحسن الثاني 2013/3

 136.518,00 أشغال التهيئة وترصيف الطرق 2013/4

 2.105.200,00 الحضرية مدينة حطانأشغال بناء الطرق  2014/1

 636.870,00 بحي القدس مدينة حطان 18أشغال الطرق زنقة  2014/2

 142.800,00 دراسة تتبع أشغال الطرق حطان 2014/3

د على فيما يتعلق بموافقة اإلدارة على المواد المزمع استخدامها قبل إنجاز الصفقة، فإن اإلدارة تعتم -

المخبرية المرتبطة بقبول المواد المزمع استخدامها قبل إنجاز األشغال والتي تقوم بها التحاليل 

 المختبرات المختصة والمعترف بها؛

حول تعاقد المقاوالت مع مكاتب مغايرة لما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت، فذلك يعود إلى  -

 والتي تجمعها بها عقود مسبقة.ات المعترف بها كون هاته األخيرة غالبا ما تلجأ إلى المختبر

 ستعمل الجماعة وجوبا على األخذ بتوصياتكم وإيالء العناية الالزمة لتطبيقها وبالشكل المطلوب.

 عدم إنجاز مجموعة من التجارب المتعاقد بشأنها وعدم األخذ بنتائج بعضها 

، 10/2013( للصفقة رقم ESالمكافئ الرملي )نسبة فيما يتعلق بعدم األخذ بنتائج تجارب االختبار والمرتبطة ب

تجدر اإلشارة أنه تم اعتماد نتائج المختبر التي تبين جودة الخرسانة المستعملة أثناء عملية اإلنجاز. أما فيما يتعلق 

غال بعدم شمولية التجارب المنجزة لتلك المتعاقد بشأنها، فقد تم اعتماد التجارب الضرورية حسب طبيعة وحجم األش

لتأكد من مدى جودتها بدليل أن جميعها التزال قائمة وفي حالة جيدة. وستعمل الجماعة وجوبا على األخذ ل

 بتوصياتكم وإيالء العناية الالزمة لتنفيذها وبالشكل المطلوب.

 تطبيق غير سليم لصيغة مراجعة األثمان 

ها قانونيا، غير أنه بخصوص الصفقة ص علي)...( إن المصالح الجماعية تقوم بهذه العملية وفق الشروط المنصو

تم احتساب المبلغ المراجع بالكشوف التفصيلية بواسطة التطبيقات الجاري  20/2014والصفقة رقم  01/2014رقم 

 3.205.14من قرار رئيس الحكومة رقم  04بها العمل بالصيغة المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة والمادة 

وهو النص الذي كان حديث العهد، وبالرغم من ذلك فقد تمت مراعاة جميع  2014 يونيو 09الصادر بتاريخ 

المراحل المرتبطة بتطبيقه بما في ذلك دراسته وقبوله من طرف المقاول صاحب الصفقة وتمت إحالته على الجهات 

 المختصة للمالية )الخزينة اإلقليمية( للتنفيذ.

 ثالثا. التعمير

  م التهيئةميتصالتأخر في المصادقة على 

إن التأخر في مباشرة مسطرة إعداد تصميم التهيئة والمصادقة كان خارجا عن إرادة الجماعة من جهة وخارج 

 .07/2018إرادة الوكالة الحضرية، )...( وقد تمت المصادقة على التصميم بتاريخ 

  مخالفة مقرر المجلس وقرار تنظيمي 

المقرر القاضي بالربط التحت األرضي بالشبكة الكهربائية  فير تجدر اإلشارة إلى أن المجلس قد أعاد النظ

 وإرجاعه إلى ربط هوائي عادي تشجيعا لالستثمار.

 تسليم شواهد إدارية لبيع قطع أرضية في تجزئة غير قانونية 

ورثت عن الجماعة األم "المفاسيس" مجاال عمرانيا  1992تجدر اإلشارة إلى أن جماعة حطان المحدثة بتاريخ 

عن بنايات متفرقة ناتجة عن تجزئات يعود تاريخ الموافقة عليها لسنوات السبعينات، وهي عبارة عن تجزئات  رةباع

ناقصة التجهيز ولم تتم بعد عملية تسلم أشغالها. وحيث أن البنايات أصبحت عبارة عن أحياء ناقصة التجهيز، وأمام 

تجهيز، فقد سارعت المجالس المتعاقبة إلى مراسلة الي الركود االستثماري في مجال البناء بسبب هذا النقص ف
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الجهات المختصة )العمالة والوكالة الحضرية( من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، األمر الذي استدعى معاينات اللجان 

 اإلقليمية المختصة من أجل تشجيع البناء وعرض الملفات على أنظار اللجان المختصة.

 في أحياء ناقصة التجهيز  يةارنقائص بشأن تسليم شواهد إد 

ببرمجة مجموعة من المشاريع االستثمارية المتعلقة  2019قام المجلس خالل الدورة العادية لشهر فبراير برسم سنة 

 بكافة الشبكات التي من شانها تجاوز هذه الوضعية.

بتوصيات المضمنة  تبكاوفي األخير، نحيطكم علما أن إدارة المصالح قامت بإبالغ جميع رؤساء المصالح والم

 المجلس الجهوي للحسابات، السيما إجبارية مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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 جماعة "أكلمام أزكزا"

 )إقليم خنيفرة( 

نسمة  7.684هكتار، فيما يبلغ عدد سكانها  42.900، وتمتد على مساحة تناهز 1992سنة  أحدثت جماعة أكلمام أزكزا

عضوا،  17. يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس مكون من 2014لعام للسكان والسكنى لسنة اإلحصاء احسب 

 هم. در 7.873.563,00ما مجموعه  2017موظفا، ناهزت كتلة أجورهم في سنة  61ويبلغ عدد موظفيها 

ا وصلت مصاريفها درهم فيم 25.428.078,00، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز 2017خالل سنة 

 درهم. 7.498.642,00ي قدره درهم، مما نتج عنه فائض إجمال 17.929.436,00اإلجمالية إلى حوالي 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

، عن تسجيل مجموعة من 2017-2011أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أكلمام أزكزا، التي همت باألساس الفترة 

 ار عدة توصيات همت عدة مجاالت مرتبطة بتدبير شؤون الجماعة.المالحظات وإصد

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري

 في هذا اإلطار بجانبي الحكامة والتدبير اإلداري، وتكمن أهمها فيما يلي:ترتبط المالحظات المسجلة 

 عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وتأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغيره وتتميمه، لم يضع المجلس  78.00من القانون رقم  36لمادة قتضيات اخالفا لم

. كما أن الجماعة، وإلى غاية تاريخ إنجاز المهمة الرقابية 2015-2009خطط الجماعي للتنمية برسم الفترة التداولي الم

تضمن للمشاريع واألنشطة التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها (، لم تكن تتوفر على برنامج عملها الم2018)يونيو 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78يات المادة أو المساهمة فيها داخل نفوذها الترابي، مما يتعارض ومقتض

الجماعة  المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل 2.16.301من المرسوم رقم  11و 4بالجماعات وكذا المادتين 

قرار إعداد أن اتخاذ  -أي المواد المذكورة-وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، والتي يستفاد منها 

برنامج العمل من طرف رئيس المجلس ووضعه واتخاذ مقرر بشأنه يجب أن يتم على أبعد تقدير خالل السنة األولى 

 من مدة انتداب المجلس.

 من موظفي الجماعة في وضعية رهن إشارة  %36رب وجود ما يقا 

متصرفين ومهندسي  06( أطر عليا )08ثمانية )، من بينهم %36موظفا، منهم حوالي  61يعمل بجماعة أكلمام أزكزا 

سنة، بكتلة أجرية سنوية مقدرة بحوالي  20دولة(، موضوعون رهن إشارة إدارات مختلفة منذ مدد تتراوح بين سنتين و

 ( ماليين درهم.03ثالثة )

 عدم إعمال اإلجراءات الدورية لردع التغيبات غير المشروعة عن العمل 

دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق المتغيبين منهم دون مبرر.  الموظفين اليومية لحضور تكتفي الجماعة بالمراقبة

دجنبر  04جب قرار التعيين المؤرخ في وفي هذا السياق، فقد تبين من خالل التحريات أن الموظف "م. أ" المكلف بمو

ثالث سنوات بصفة غير مبررة، باإلشراف على أحد المكاتب الجماعية متغيب عن العمل منذ ما يزيد عن  2017

وبالرغم من ذلك لم يعمل رئيس الجماعة، على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، خاصة تلك المتعلقة بترك 

 ية واالقتطاع من األجر في حق الموظف المذكور.الوظيفة والمتابعة التأديب

 ين وعدم توثيق مجال تدخالتهملجوء الجماعة بشكل متصاعد إلى تشغيل األعوان المياومين والعرضي 

في تشغيل عدد مهم من األعوان المياومين والعرضيين وبوتيرة تصاعدية، حيث  2015شرعت الجماعة منذ سنة 

. وتتسم هذه العملية بعدة نقائص وبغياب العناصر المبررة 2017سنة  79إلى  2015عونا سنة  35انتقل عددهم من 

 هو ما يتجلى من خالل ما يلي:للنفقات المؤداة في هذا اإلطار، و

للحاجيات وتوثيق ذلك في محضر لتبيان الجدوى من تشغيل هؤالء األعوان وتسطير  الدقيقعدم التحديد  -

 يفهم بها وتحديد آليات تتبع األعمال المنجزة من طرفهم؛برنامج لألشغال والمهام المزمع تكل

ض تشكيل لجنة تتكلف باالنتقاء بناء على انفراد رئيس المجلس الجماعي باختيار هؤالء األعوان عو -

معايير موضوعية تراعى فيها طبيعة المهام المسندة لكل عون، وإعالن ذلك للعموم في إطار مبدأ تكافؤ 

 الفرص؛
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لحضور الفعلي لهؤالء األعوان وأدائهم لمهامهم وعدم توثيق تدخالتهم اعة بما يثبت اعدم إدالء الجم -

 األشغال. من خالل محاضر وبطائق إنجاز

 استمرار الجماعة في التعاقد مع نفس المحامي وتسديد أتعابه رغم عدم وفائه بالتزاماته 

درهم، مع  140.000,00خاللها ما مجموعه في التعاقد مع نفس المحامي، تقاضى  2004استمرت الجماعة منذ سنة 

في ملفين اثنين يتعلقان بحوادث الشغل، وى قضائية لصالحها وكانت طرفا مدعى عليه فقط العلم أنها لم ترفع أي دع

اتضح عدم تسجيل المحامي نيابته للدفاع عن حقوق الجماعة بشأنهما وكذا عدم حضوره لجميع الجلسات وعدم اطالعه 

لمدلى بها من قبل األطراف المدعية وعدم تقديمه لمذكرات جوابية. كما أن الجماعة لم تدل بالتقارير على الوثائق ا

 الخدمات المقدمة من طرف المحامي والتي من شأنها أن تثبت إنجاز الخدمة.الدورية عن 

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وبلورته في شكل مشاريع مندمجة مع الجماعة وفق مقاربة تشاركية العمل على إعداد برنامج عمل  -

 واألنظمة ذات الصلة؛احترام اآلجال المقررة في القوانين 

الحرص على إعمال اإلجراءات الدورية لردع التغيبات وتفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين  -

 المتغيبين بصفة غير مبررة؛

 توثيق مجال تدخالتهم.األعوان المياومين والعرضيين وعقلنة لجوء الجماعة إلى تشغيل  -

 الجماعي وحظيرة السيارات واآلليات ثانيا. تدبير المداخيل والمخزن 

 سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

 تدبير المداخيل  .1

 إن تدبير المداخيل الجماعية تعتريه مجموعة من النقائص المتمثلة أساسا فيما يلي:

 م المفروض على استخراج مواد المقالعتدبير الرس نقائص تعتري 

لمام أزكزا، حسب المعطيات المدلى بها من طرف هذه األخيرة، مقلعان الستخراج يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة أك

 مواد الحصى والرمال. وقد سجل بخصوص فرض واستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع ما يلي:

المقلع المستغل من طرف السيد "ب.ع" باعتماد مبلغ  كميات المستخرجة منتصفية الرسم على ال -

درهم سنويا، وهو ما يتنافى  162.000,00ه بين الجماعة والمستغل المذكور، حدد في جزافي متفق علي

على  96و 95المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وال سيما المادتين  47.06مع مقتضيات القانون رقم 

 ن هذا الرسم من الرسوم اإلقرارية التي تصفى بناء على الكميات المستخرجة فعليا؛اعتبار أ

وما بعدها،  149و 95، والسيما المواد 47.06تطبيق اآلليات المنصوص عليها في القانون رقم عدم  -

من أجل التأكد من صحة الكميات المصرح بها ومراقبة اإلقرارات المقدمة من طرف الملزمين، والقيام 

لي المقالع ند االقتضاء بالتصحيحات والمراجعات الالزمة. كما أن الجماعة ال تعمل على إلزام مستغع

 بإرفاق إقراراتهم بتصميم أنسوبي وشهادة مهندس تبين المساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة.

 تراكم متأخرات أداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

على النقل  ( سيارات أجرة من الصنف األول، وقد بلغت المتأخرات المتعلقة بالرسم04) الجماعة أربعتشتغل بتراب 

، 2017دجنبر  31العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، إلى غاية 

من أجل تحصيل هذه الديون، فإنها قد درهم. وفي ظل عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  13.860,00ما مجموعه 

 المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. 15.97رقم تتعرض للتقادم الرباعي المنصوص عليه في القانون 

 تدبير المخزن الجماعي وحظيرة السيارات واآلليات  .2

 ي:يعرف تدبير المخزن الجماعي وحظيرة السيارات واآلليات عدة نقائص، تتمثل على الخصوص فيما يل

 عدم مسك محاسبة المواد وعدم اإلدالء بأوجه استعمال مجموعة من التوريدات 

بسن نظام لمحاسبة  2010يناير  03بتاريخ  2.09.441رقم من المرسوم  113و 112و 111قتضيات المواد خالفا لم

خاللها التوريدات ، تمسك محاسبة للمواد تثبت من 2015الجماعات المحلية ومجموعاتها، لم تكن الجماعة، قبل سنة 

خروج منه. ويحول هذا التقصير دون وضع المستلمة والمستهلكة وتضبط بواسطتها عمليات الدخول إلى المخزن وال

 ضمانات كافية للحفاظ على الممتلكات الجماعية، كما أنه ال يتيح التأكد من صدقية األعمال المنجزة في هذا اإلطار.
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د طلب متعلقة باقتناء توريدات سن 31ما مجموعه  2014-2011ل الفترة وفي هذا السياق، أصدرت الجماعة خال

درهم. غير أن الجماعة لم تدل بأية وثيقة تبرز أوجه استعماالت هذه  2.620.150,13لي قدره مختلفة بمبلغ إجما

  .اسبة للموادمح 2014-2011التوريدات وأماكنها. وقد أكد رئيس الجماعة أن هذه األخيرة لم تكن تمسك طيلة الفترة 

 بشأن بعض التوريدات  اختالف بين الكميات المستلمة وتلك المؤداة 

 1.014.012,60( سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 09تسعة ) 2017و 2016و 2015أصدرت الجماعة خالل سنوات 

قني والمعلوماتي. وقد درهم، متعلقة باقتناء توريدات صيانة شبكة اإلنارة العمومية ولوازم المكتب ولوازم العتاد الت

، أنه تم استالم كميات تختلف عن تلك التي 2015ع في مسكها بداية من سنة تبين من خالل سجالت المخزن التي شر

 درهم. 355.266,30تم اإلشهاد على تسلمها وأداء مقابلها، حيث بلغ الفرق ما قدره 

 ة للجماعةغياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابع 

وبه عدة نقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة والتتبع، ويتجلى إن تدبير الجماعة لحظيرة السيارات واآلليات تش

عدم توفر الجماعة على مرآب لركن السيارات واآلليات وتخزين قطع الغيار واإلطارات المطاطية، وغياب ذلك في 

المخصصة ماعة وآلياتها، وغياب برنامج استعمال الشاحنات واآلليات الشروط الضرورية للحفاظ على سيارات الج

لتهيئة المسالك والطرقات بتراب الجماعة، وعدم توثيق النشاط اليومي لكل سيارة وآلية واألعطاب التي تعرضت لها 

 وتواريخها وقطع الغيار التي تم استبدالها وكميات الوقود المستهلكة والمسافات المقطوعة.

 دفاتر الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أثناء التزود بالوقود تعمال عدم اس 

ال يتم استعمال الدفاتر المعدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أثناء عملية التزود بالوقود، بل يتم التزود، 

لسيارة أو اآللية، ليقوم بها ا ي زودتفي مرحلة أولى، عن طريق استعمال "سندات ألجل"، تسجل فيها كمية الوقود الت

رئيس الجماعة، في مرحلة ثانية، بتوقيع األذونات المقتطعة من الدفاتر المذكورة وأداء كميات الوقود عن طريق 

 الشيات. وتنطوي هذه الممارسة على مخطر أداء كميات تفوق تلك المستهلكة فعليا.

 ةت شراكتفاقياوضع آليات الجماعة رهن إشارة جمعيات في غياب ا 

بوضع آلياتها رهن إشارة بعض الجمعيات من أجل فتح المسالك وصيانة  2017و 2016قامت الجماعة خالل سنتي 

 األراضي في غياب أي اتفاقيات شراكة تحدد األهداف المسطرة والتزامات الطرفين.

ل، يوصي المجلس ا العماري بهوتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب احترام النصوص القانونية والتنظيمية الج

 الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل الصالحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، بما فيها الفرض التلقائي،  -

 وحق المراقبة واالطالع والتصحيح؛

قل لى النالعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالرسمين ع -

 مومي للمسافرين؛الع

العمل على تنظيم المخزن الجماعي ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع  -

 عمليات التخزين؛

بتتبع استهالك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصالح حظيرة السيارات  مسك السجالت المتعلقة -

 استهالك الوقود وقطع الغيار. ا وضبطتدبيرهواآلليات من أجل ضبطها وضمان الشفافية في 

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
( اتفاقيات بمبلغ إجمالي وصل 03صفقة عمومية وثالث ) 19ما مجموعه  2017-2011أبرمت الجماعة خالل الفترة 

سند طلب ناهز مجموع مبالغها  125درهم، كما أصدرت خالل نفس الفترة  9.627.860,24إلى 

 لمالحظات، أهمها:درهم. وقد أفضت مراقبة هذه الطلبيات العمومية إلى تسجيل مجموعة من ا 9.679.772,00

 تحديد وتعريف الحاجيات  .1

 سجلت عدة نقائص على مستوى تحديد الحاجيات، أهمها:

 عدم إعداد الدراسات القبلية وقصور على مستوى تحديد الحاجيات 

مها، ويتعلق األمر يفترض أن تسبق اإلعالن عن صفقات األشغال وإبرالم تقم الجماعة بإعداد الدراسات القبلية التي 

بالدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية والتقنية والدراسات الهيدروليكية والهيدرولوجية. وقد نتجت عن عدم  خاصة

لكلفة المالية، إعداد الدراسات التقنية في مجال تهيئة وصيانة المسالك عدة نقائص ترتبط بصياغة الحاجيات وتقدير ا

ح والتهيئة المتكررة على مستوى نفس المسالك نتيجة فضال عن ضعف جودة األشغال المنجزة وتعدد عمليات اإلصال

سرعة تهالكها. وفي نفس السياق، عرفت مجموعة من الصفقات قصورا في تحديد الحاجيات، وهو ما أدى إلى 

م يتم إنجاز مجموعة من األعمال المقررة، حيث وصلت نسبة تغييرات مهمة خالل مرحلة التنفيذ. فمن جهة أولى، ل
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من مجموع األعمال المدرجة في البيان التقديري المفصل. ومن  50%ي كثير من الحاالت إلى ما يناهز عدم اإلنجاز ف

نسبة لغت جهة ثانية، فقد عرفت جميع الصفقات تغييرات مهمة بين الكميات المتعاقد بشأنها وتلك المنجزة فعليا، حيث ب

 01/2014و 06/2013و 04/2013رقام )حالة الصفقات ذات األ 730%أكثر من  التغيير في بعض الحاالت

 (.02/2014و

 نقائص بخصوص صياغة دفاتر الشروط الخاصة ونظم االستشارة المرتبطة بالصفقات 

 تتمثل هذه النقائص خصوصاً فيما يلي:

 نقائص على مستوى صيغ مراجعة األثمان  .أ

التنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يتجلى من اتر الشروط الخاصة صيغا لم تراع فيها النصوص بعض دفتضمنت 

 خالل ما يلي:

عدم تحديد المؤشر المرجعي الذي على أساسه يتم احتساب المبلغ المراجع، مما يخالف مقتضيات  -

تعلقين معا بتحديد قواعد الم 3.205.14ورقم  3.14.08من قراري رئيس الحكومة رقم  5و 3المادتين 

 (؛2014المبرمة خالل سنة  3و 2و 1ت )حالة الصفقات ذات األرقام وشروط مراجعة أثمان الصفقا

التنصيص على أن عملية المراجعة تطبق على الثمن اإلجمالي مع احتساب الرسوم، في حين أن المادة  -

اجعة دون احتساب الرسوم تنص على تطبيق صيغ المر 3.302.15من قرار رئيس الحكومة رقم  4

 (؛03/2016)حالة الصفقة رقم 

 5و 4اعتماد مؤشرات ال تتالءم مع موضوع الصفقات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات ذات األرقام  -

المتعلق أساسا  BAT6والمتعلقة جميعها بحفر اآلبار، حيث تم اعتماد المؤشر  2017المبرمة سنة  6و

المياه والتي  المتعلقة بأشغال الحفر والتنقيب على SF6أوSF5 أو SF4 بأعمال البناء عوض المؤشرات

 تتناسب أكثر مع طبيعة ومحتوى األشغال موضوع الصفقات المذكورة. 

 قصور في تحديد االلتزامات التعاقدية ألصحاب الصفقات   .ب

 فيما يلي: سجلت بعض النقائص على مستوى تحديد االلتزامات التعاقدية ألصحاب الصفقات، تكمن أهمها

 03/2016متعاقد بشأنها، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم عدم تحديد المواصفات التقنية لألعمال ال -

المتعلقة بتجهيز الدواوير باألعمدة واألسالك الكهربائية، حيث لم تتم اإلشارة إلى خصائص التجهيزات 

 بعمليات الحفر والتثبيت؛الكهربائية وكذا تدابير السالمة الواجب مراعاتها عند القيام 

ورقم  02/2014التجارب التي يتعين القيام بها ووتيرتها )حالة الصفقتين رقم عدم التنصيص على  -

 المتعلقتين بتهيئة المسالك(؛ 03/2014

أن صاحب المشروع هو عامل إقليم خنيفرة في حين أن  02/2016اإلشارة في إطار الصفقة رقم  -

 دية.روع، وباسمها تمت صياغة االلتزامات التعاقالجماعة هي المسؤولة عن المش

 نقائص على مستوى صياغة نظم االستشارة .ج

إلى وجوب تقديم عروض  06/2017و 02/2013من نظامي االستشارة المتعلقين بالصفقتين رقم  11أشار البند 

لتقنية واإلضافية، المتنافسين في أظرفة يحتوي كل منها على غالفين فقط، أحدهما مخصص للملفات اإلدارية وا

ي حين أن نظامي االستشارة اشترطا ضرورة تقديم عرض تقني، وهو ما كان يقتضي واآلخر للعرض المالي، ف

 2.06.388من المرسوم رقم  28التنصيص على تخصيص غالف ثالث للعرض التقني، عمال بمقتضيات المادة 

 . 2.12.349من المرسوم رقم  29والمادة 

 عموميةإبرام الطلبيات ال  .2

 ص، أهمها:تعرف مرحلة إبرام الصفقات عدة نقائ

  مخالفة مجموعة من القواعد المرتبطة بترسيخ الشفافية وأسس المراقبة الداخلية 

لم تسهر الجماعة على تطبيق مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتكريس الشفافية وأسس المراقبة الداخلية المنصوص 

 ر بالجوانب التالية:سالفي الذكر. ويتعلق األم 2.12.349ورقم  2.06.388عليها في المرسومين رقم 

 عدم إخبار المتعهدين الذين تم إقصائهم مع ذكر أسباب إبعادهم؛ -

عدم نشر مجموعة من الوثائق في بوابة الصفقات العمومية، خاصة محضر االجتماع أو زيارة المواقع،  -

 الصفقات؛لعروض، وتقارير انتهاء تنفيذ ومقررات إلغاء المسطرة، ومستخرجات من محاضر فحص ا

عدم مسك السجالت المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وبتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين، فضال  -

 عن عدم تسجيل األوامر بالخدمة وترقيمها؛
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عدم إعداد تقارير تقديم الصفقات وكذا تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها  -

 درهم. (01) مليون

  العروض وإسناد مجموعة من الصفقاتنقائص على مستوى تقييم 

شابت عمليات تقييم العروض عدة نقائص ترتب عنها إقصاء غير مبرر لبعض المتنافسين أو إسناد صفقات لمتعهدين 

 دون احترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعلق األمر بالحاالت التالية: 

)مقاولة "ب.م"( ورقم  01/2014الصفقتين رقم  عهدين في إطارلعروض بإقصاء متقامت لجنة طلب ا -

)شركة "ب.ت"( معللة قرارها بكون المعنيين باألمر لم يقدما شهادة تفيد زيارتهما لموقعي  03/2017

التي حددت بصفة حصرية  2.12.349من المرسوم رقم  36األشغال،  مما يتعارض ومقتضيات المادة 

عدم اإلدالء بالشهادة المذكورة. وجدير بالذكر، أن  موجبة لإلقصاء ولم تدرج ضمنهااألسباب ال

المتعهدين المشار إليهما سلفا قدما عرضين ماليين أقل من عرضي صاحبي هاتين الصفقتين، حيث 

 درهم؛ 122.004,00يصل الفرق اإلجمالي إلى ما مجموعه 

"ع.م" عروض التجمع المكون من شركتي ، أقصت لجنة طلب ال02/2013في إطار الصفقة رقم  -

و"ع.ب" بسبب عدم تقديمه للعرض التقني المنصوص عليه في نظام االستشارة، في حين أن محضر 

لجنة فتح األظرفة ال يتضمن ما يفيد فحص العرض التقني المقدم من طرف شركة "ب.ل" التي رست 

المالي  ة مرت مباشرة إلى تقييم العرضعليها الصفقة، إذ يشير هذا المحضر إلى أن اللجنة المذكور

 ؛2.06.388من المرسوم رقم  35لهذه األخيرة دون إعمال مقتضيات المادة 

اقترحت لجنتا طلبات العروض قبول العرضين المقدمين تباعا من طرف شركة "أ.س" وشركة "ب.ح"  -

فحص العروض ، دون أن تقوما ب06/2013ورقم  05/2013رقم في إطار مسطرتي إبرام الصفقتين 

وتنقيطها طبقا للمعايير المحددة بنظامي االستشارة ذوي الصلة، إذ تم المرور مباشرة ية وتقييمها التقن

المذكورة. وحري بالذكر، أن الشركتين ال  35إلى تقييم العروض المالية، مما يخالف مقتضيات المادة 

 رة.تستجيبان لمجموعة من الشروط المنصوص عليها في نظامي االستشا

 مقرونة بمجموعة من النقائص ثبوت حاالت تضارب المصالح 

قامت الجماعة بإبرام مجموعة من الصفقات مع شركتي "إ.ز" و"أ.د" المملوكتين تباعا لزوجة وصهر الموظف 

"إ.ش" الذي شارك بصفة فعلية في تدبيرها، من خالل عضويته في لجان تقييم العروض واإلشهاد على العمل المنجز 

مليات تسلم األشغال،  مما يشكل حالة من حاالت تضارب المصالح ويتنافى كشوفات الحساب والمساهمة في عووضع 

من الظهير الشريف رقم  16سالف الذكر وأحكام الفصل  2.12.349من المرسوم رقم  168مع أحكام المادة 

حازت ي هذا اإلطار، أن شركة "إ.ز" بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. وتجدر اإلشارة ف 1.58.008

. وفضال عما سبق ذكره، فقد شابت عملية إسناد 2017من الصفقات المبرمة خالل سنة  %33على ما يزيد على 

 بعض الصفقات المبرمة مع الشركتين المذكورتين بعض النقائص، كما هو الشأن بالنسبة للحالتين التاليتين:

 03/2017الصفقة رقم  ▪

المتنافسين بدعوى عدم إدالئه بشهادة زيارة موقع األشغال، وهو مبرر إقصاء أحد  03/2017لصفقة رقم تم في إطار ا

غير مؤسس قانونيا كما سبق بيان ذلك، لتنحصر المنافسة بين شركتي "إ.ز" و"أ.د" المشار إليهما أعاله، وتسند 

 الصفقة فيما بعد لشركة "أ.د".

 06/2017الصفقة رقم  ▪

درهم إلى  693.000,00ن وبناء خزان للمياه بمبلغ إجمالي قدره لقة بحفر بئريالمتع 06/2017م أسندت الصفقة رق

شركة "إ.ز" رغم كونها لم تدل بمجموعة من الوثائق التي تثبت توفرها على الكفاءات والمؤهالت المطلوبة، والتي 

 طى: برز العناصر التالية هذا المعمن نظام االستشارة في تقييم العروض وتنقيطها. وت 17تعتمد بموجب البند 

عدم اإلدالء بالشواهد المرجعية التي تثبت إنجاز أعمال مماثلة لموضوع الصفقة، أو بشهادة نظام  -

 التأهيل والتصنيف المناسبة التي تقوم مقام هذه الشواهد المرجعية؛

دالء بتقرير بشأن نتائج عدم إدالء الشركة بما يفيد توفرها على آلة للحفر وشاحنة تفريغ وخزان، واإل -

 عليها الصفقة؛ رسترب على األنابيب يحمل اسم شركة أخرى غير تلك التي التجا

عدم اإلدالء بنسخ من الدبلومات والسير الذاتية للكفاءات البشرية المشترطة )مدير المشروع، منسق  -

ع مكاتب الدراسات األشغال والمسؤول الطبوغرافي( أو، عند عدم تقديمها، باالتفاقيات المبرمة م

ة مع تلك والخبراء الطبوغرافيين. فضال عن تضارب المعطيات الواردة في مذكرة الوسائل البشري
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المضمنة في الشهادة المسلمة من طرف صندوق الضمان االجتماعي، حيث تشير األولى إلى توفر 

أجير من طرف هذه  أجيرا في حين أن الوثيقة الثانية تشهد على عدم التصريح بأي 18الشركة على 

 الشركة.

قييم العروض التقنية بالمقارنة مع ورغم كل هذه النقائص، فقد تم منح الشركة المعنية أعلى نقطة خالل مرحلة ت

المتنافسين اآلخرين، دون أن توضح اللجنة الفرعية في محضرها كيفية احتساب هذه النقطة إذ اكتفت بوضع النقطة 

 نظام االستشارة. من  17جاءت في البند ف عناصر التقييم كما اإلجمالية دون مراعاة الختال

 ة إصدار سندات الطلبعدم إعمال مبدأ المنافسة فيما يخص مسطر 

الجماعة أعمال غالبية سندات الطلب التي تمت مراقبتها إلى منافسة حقيقية مسبقة، انسجاما مع أحكام  ال تخضع

 المتعلقين بالصفقات العمومية. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:من المرسومين سالفي الذكر  88و 75المادتين 

المختلفة على مستوى الشكل والصيغ المستعملة، باإلضافة إلى حملها للطابع تطابق جميع بيانات األثمان  -

 والعنوان اإلداري للجماعة، رغم أن األمر يتعلق بوثيقة صادرة عن المتنافس؛

 وعدم تأريخ غالبيتها؛تلفة ورسائل االستشارة بمكتب الضبط عدم تسجيل جميع بيانات األثمان المخ -

تنفيذ النفقات. فعلى سبيل المثال، فإن العمل المنجز في إطار سند الطلب عدم احترام التسلسل الزمني ل -

، في حين أن إرسال البيانات مختلفة األثمان تم الحقا بتاريخ 2014نونبر  13تم بتاريخ  17/2014رقم 

  .2014نونبر  24كما أن جلسة فتح األظرفة واختيار العرض األفضل تمت بتاريخ  2014نونبر  14

 اقبة األشغال والتدبير المحاسبيتتبع ومر  .3

 سجلت على هذا المستوى المالحظات التالية:

  عدم احترام مجموعة من الضوابط المرتبطة بتنفيذ األشغال وتتبعها 

 يما يلي:تكمن أهم النقائص المرصودة في هذا اإلطار ف

التجارب المتعاقد بشأنها عدم حرص الجماعة على إلزام المقاولين بالوفاء بالتزاماتهم فيما يخص القيام ب -

 (؛06/2013و 04/2013و 02/2013أو الجاري بها العمل )حالة الصفقات 

عدم تأريخ وضعيات وجداول المنجزات وعدم إمضائها ال من طرف التقني المكلف بالتتبع وال من  -

مل المنجز هذه الوثائق ومصداقية تاريخ الع ، مما يخل بقانونية المساطر المتبعة في إعدادالمقاول طرف

 وإعداد كشوفات الحساب )حالة جميع الصفقات العمومية باستثناء صفقة واحدة(؛

إعداد وضعيات وجداول المنجزات على شكل نسخة طبق األصل لكشوفات الحساب تتضمن فقط  -

ة لألعمال، دون أي تحديد للقياسات الفرعية لألشغال علما أن طبيعتها تتعلق غالبا الكميات اإلجمالي

 (؛01/2016و 04/2013ة مسالك قروية أو بأعمال البناء وربط الدواوير بالماء )حالة الصفقتين بتهيئ

عدم اإلشارة عند إعداد جداول المنجزات ألسماء المسالك وموقعها، خصوصا وأن أعمال الصفقة  -

(، مما عاق بشكل كبير عملية 06/2013ورقم  05/2013حدة تشمل عدة مسالك )حالة الصفقتين الوا

 راقبة مادية الصفقات وحقيقة األعمال المنجزة؛م

 01/2014ارتكاب أخطاء على مستوى هذه الجداول والوضعيات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم  -

لق بأشغال التسوية، وتسجيل اختالف بين الكميات متر مربع( تتع 1400حيث تم احتساب كمية زائدة )

في كشوفات الحساب، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم  الواردة في هذه الجداول مع تلك المدرجة

 ؛ 02/2013

توقيع غالبية محاضر التسلم المؤقت والنهائي من طرف رئيس الجماعة والتقني "إ.ش" وذلك في غياب  -

 شغال؛ توقيع المقاول المكلف باأل

من الوقائع  نقائص على مستوى دفاتر الورش، حيث إنها غير كاملة وغير مفصلة وال تعكس مجموعة -

المهمة التي تخص الصفقة كأعمال فتح الورش وإجراءات القيام بالتجارب وفترات تأجيل األشغال 

ش، مثل الصفقتين وأعمال التسلم المؤقت والنهائي. أما بعض الصفقات فال تتوفر أصال على دفاتر الور

 ؛04/2013ورقم  01/2010رقم 

 .2017-2011طار جميع سندات الطلب المتعلقة بالفترة غياب سندات تسليم التوريدات المقتناة في إ -
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 تنفيذ مجموعة من النفقات أثبتت المعاينة الميدانية عدم جدواها 

في إطار سندات الطلب غير ذات جدوى، وهو تبين من خالل المعاينات الميدانية، أن مجموعة من النفقات المنجزة 

 ما يتجلى من خالل ما يلي:

درهم من أجل صيانة البناية  643.042,00( سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 04)إصدار أربعة  -

اإلدارية بأجدير والتي أثبتت المعاينة الميدانية أنها توجد في حالة متردية، باإلضافة إلى كونها مقفلة 

 وغير مستغلة؛

اً تابعاً عقار 13من أجل إنجاز دراسات طبوغرافية لما يناهز  22/2014إصدار سند الطلب رقم  -

( 2018للجماعة قصد التسوية القانونية، إال أنه لم يتم، إلى غاية تاريخ إنجاز المهمة الرقابية )يونيو 

 تسوية وضعية أي من هذه الممتلكات؛

درهم متعلقة بصيانة العتاد  107.325,00ره ( سندات طلب بمبلغ إجمالي قد09إصدار تسعة ) -

ت المعاينة الميدانية أن غالبيته غير مستعمل وموضوع في لمعلوماتي وأثاث المكتب، والذي أثبتا

 ؛2017المخزن الجماعي رغم أن جزءا من عمليات الصيانة تمت سنة 

درهم(  583.137,00بلغ إصدار مجموعة من سندات الطلب المتعلقة باإلقامة واإلطعام واالستقبال )بم -

على الخصوص، المناسبات وضيح، درهم( دون ت 199.212,00وكراء عتاد الحفالت )بمبلغ 

 واألنشطة التي صرفت ألجلها هذه النفقات.

 غياب العناصر المؤكدة لحقيقة إنجاز األشغال المرتبطة بتهيئة المسالك 

عاماً المنجزة مجموعة من النقائص، بعضها يكتسي طابعاً أظهرت المعاينة الميدانية ألشغال تهيئة المسالك القروية 

 والبعض اآلخر مرتبط بحاالت محددة:

 طابع عام ذاتنقائص   .أ

شغال األشغال المنجزة وغياب عناصر اإلثبات التي تدل على حقيقة إنجاز أ تحديدترتبط هذه النقائص بصعوبات في 

 ما يلي: التهيئة والصيانة، وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى

تدخل الجماعة ومجموعة الجماعات "األطلس"، اللتين يترأسهما معا السيد "ح.ع"، على مستوى تهيئة  -

 نفس المسالك القروية وذلك في غياب أي محاضر ووثائق تميز بين األشغال المنجزة من طرفيهما؛

اقتناؤه في إطار  عة بشكل متكرر في تهيئة مسالك الجماعة وتزويدها بوقود تمتسخير آليات المجمو -

 لمسالك المعنية باألشغال وطبيعة األعمال المنجزة وكمياتها؛الميزانية الجماعية، دون تحديد أسماء ا

تكليف األعوان العرضيين الذين تم تشغيلهم من طرف الجماعة بسياقة آليات المجموعة وباألعمال  -

منجزة من طرف المقاولين أصحاب علقة بتهيئة المسالك دون توثيق أعمالهم وفصلها عن تلك الالمت

 الصفقات؛

صعوبة التأكد من إنجاز بعض األشغال المضمنة في كشوفات الحساب، خاصة األعمال المتعلقة  -

" نظرا للعديد من Tout-venantبتجريف وتسوية األراضي ووضع الحصى واألتربة المختلطة "

المكلف بتتبع األشغال لنقط بدايتها  نواقص التي طبعت إعداد جداول المنجزات، ولعدم ضبط التقنيال

 ونهايتها؛

وجود تفاوتات بين القياسات المعتمدة في كشوفات الحساب وتلك التي حددها التقني الذي حضر المعاينة  -

 الميدانية مع لجنة المجلس الجهوي للحسابات؛

ة رقم والصفق 02/2014علقة بمنشآت صرف المياه )حالة الصفقة رقم عدم تنفيذ األعمال المت -

وسند الطلب رقم  04/2013( أو عدم توقعها مسبقا في بعض الطلبيات )حالة الصفقة رقم 30/2014

(، مما تسبب في كثرة عمليات اإلصالح والصيانة لسرعة تهالك المسالك بفعل التساقطات 18/2016

 المطرية والثلجية.

 رتبطة بحاالت محددةنقائص م .ب

دانية التي حضرها تقني الجماعة، حاالت محددة، من خالل المعاينات الميتم رصد مجموعة من النقائص المرتبطة ب

 الذي كان يحدد أماكن األشغال خاصة نقط بداياتها ونهاياتها. ويتعلق األمر بالطلبيات التالية:
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 بصيانة مسلك بآيت خويا المتعلق 18/2016سند الطلب رقم  ▪

تطلبه ذلك متر، مع ما ي 1324بعرض ثالثة أمتار لمسافة طولها تتمثل األشغال المضمنة في هذا السند في فتح مسلك 

من أعمال للحفر والتجريف، في حين أن المسلك الذي تمت معاينته ال تتطابق خصائصها مع التوصيف المذكور وال 

في سند فر والتجريف كما أن قياساته، كما حددها التقني، تفوق بكثير تلك المضمنة يمكن أن يكون مشموال بأعمال الح

النقل كما أن معظم النقط المكونة له هي نتيجة  الطلب والفاتورة ذات الصلة، عالوة على كونه غير مفتوح أمام وسائل

 لعوامل الطبيعة.

 قروية مسالكة المتعلقتان بصيانة وتهيئ 03/2014ورقم  06/2013الصفقتان رقم  ▪

يما يتعلق باألعمال المتعلقة بتسوية وتجريف األراضي من الصعب التأكد من مدى حقيقة األشغال المنجزة، وبالضبط ف

 معطيات، أهمها: لعدة(، وذلك بالنظر 03/2014قتان معا( ووضع الحصى واألتربة المختلطة )الصفقة رقم )الصف

وعة من األشغال الحديثة التي تم القيام بها من طرف معاينة لجنة المجلس الجهوي للحسابات لمجم -

 طلس" على مستوى هذه المسالك؛مجموعة الجماعات "األ

وجود أجزاء من هذه المسالك غير مستوية وغير مشمولة بأعمال التجريف أو غير مكسوة بالحصى  -

التمييز بين األعمال المعنية واألتربة المختلطة، علما أن وضعيات اإلنجاز ال توفر أي معطى يمكن من 

 بالصفقتين المذكورتين وغيرها من األشغال األخرى؛

 بين الكميات التي تم قياسها في المواقع المحددة من طرف التقني وتلك المضمنة بالكشوفات.ين تبا -

 عدم استفادة الساكنة من بعض المشاريع المتعلقة بتزويد الدواوير بالماء 

التزويد بالماء قصورا على مستوى التصور األولي، تجلى في عدم تزامن أعمال حفر اآلبار عرفت بعض مشاريع 

ء. وتنطبق هذه ء الصهاريج مع عمليات تجهيز الدواوير بنقط عمومية للماء أو ربط الدور السكنية بشبكة الماوبنا

يضطرون إلى قطع مسافات ، حيث ما زال سكان دوار "آيت بومزوغ" 02/2016المالحظة مثال على الصفقة رقم 

 ر الصفقة المذكورة. طويلة للتزود بالماء من الرغم من وجود بئر قريب منهم، أنجز في إطا

المتعلقتين معا بحفر آبار وتزويدها  06/2017ورقم  04/2017وفي السياق نفسه، ورغم انتهاء أشغال الصفقتين رقم 

، لم تستفذ ساكنة الدواوير المعنية 14/05/2018و 07/12/2017بنظام الضخ وبناء خزان وتسلمهما تباعا بتاريخي 

عدم تزويد اآلبار المجهزة بأنظمة الضخ بعدادات كهربائية لضبط استهالك  من هذه المنشآت العمومية، فضال عن

إلى إحدى الجمعيات  04/2017أخرى، فقد تم تسليم المنشآت العمومية المنجزة في إطار الصفقة  الكهرباء. ومن جهة

لجماعة أي إجراء بشأن في غياب أي اتفاقية تحدد بشكل دقيق التزامات وحقوق الطرفين المتعاقدين، في حين لم تتخذ ا

 . 06/2017تحديد نظام تدبير منشآت الصفقة رقم 

وتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي 

 وي للحسابات بما يلي:المجلس الجه

عن الصفقات العمومية، من العمل على تحري الدقة في إعداد المراحل األولية التي تسبق اإلعالن  -

خاصة ونظم االستشارة والعمل على االلتزام خالل الحرص على ضبط صياغة دفاتر الشروط ال

 بيق مراجعة األثمان؛ بمقتضياتها، خاصة على مستوى احترام معايير إسناد الصفقات العمومية وتط

متدخلين في عملية تنفيذ وضع نظام مراقبة داخلية فعال من شأنه تحديد اختصاصات ومهام جميع ال -

سلبية المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، خاصة فيما يتعلق الطلبيات العمومية وتفادي بعض الممارسات ال

 بوجود حاالت تضارب المصالح؛ 

تتبع األشغال بما يضمن جودة األعمال المنجزة ومطابقتها للشروط  إيالء العناية الالزمة لمرحلة -

من خالل التتبع المنتظم لألشغال من طرف أشخاص ي دفاتر التحمالت، التقنية وفق ما هو مقرر ف

مؤهلين لذلك، وإجراء التجارب والتحاليل الضرورية على األشغال المنفذة، مع مراعاة التنصيص 

 لخاصة على إمكانية اللجوء للخبرة المضادة عند االقتضاء.ضمن بنود دفاتر الشروط ا
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II. الجماعي ألكلمام أزكزارئيس المجلس  جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري

 عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وتأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

من الميثاق  36بإنجاز مخطط برنامج تنموي بتراب الجماعة، فإن هذه األخيرة وتطبيقا لمقتضيات المادة  فيما يتعلق  

واجه إكراهات كثيرة حيث أن مساهمة القطاعات  األخيرتنموي مفصل للجماعة، إال أن هذا الجماعي قامت بمخطط 

يتوقف على المجهود اإلداري والمالي للجماعة والهيئات العمومية فيه، لم تكن كافية، فضال عن أن هذا المخطط ال 

تقني وهو األمر الذي لم يتم فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بمساهمات القطاعات األخرى على المستوى المالي وال

أي بعد مرور  2017التوصل إليه. أما فيما يخص برنامج العمل، فإن النص التنظيمي لم يصدر إال في حدود يونيو 

ى تاريخ االنتداب، وهذا النص هو الذي يحدد شكليات وحيثيات إنجاز هذا البرنامج الذي يتطلب أكثر من سنة عل

فعاليات المحلية، في تشاور وحوار، والمجلس قد صادق على برنامج عمل الجماعة إنجازه مجهودا وتظافر جميع ال

 .2018خالل دورته لشهر ماي 

  رهن اإلشارةمن موظفي الجماعة في وضعية  %36وجود ما يقارب  

منهم التابعون للجماعة وآخرون موضوعون رهن إشارة إدارات  ا،موظف 65يبلغ عدد موظفي جماعة أكلمام أزكزا 

ى. وحري بالذكر، أن الوضع رهن االشارة يتم بإيعاز من سلطات الوصاية التي تسعى إلى خلق التوازن وسد أخر

يتها )...(، كما أن اإلدارات المشار إليها في التقرير الخصاص الذي تعاني منه بعض اإلدارات الخاضعة لوصا

الموضوعون رهن إشارتها يقومون بوظائف لها )...( ترتبط عضويا وإداريا بالجماعة الترابية أكلمام، والموظفون 

ارتباط بمصالح الجماعة، وهذه اإلدارات ليست لها ذمة مالية مستقلة حتى يتسنى لها إلحاق هؤالء الموظفين بها 

 .وأداء مرتباتهم. ومن ثم، فإن الجماعة ملزمة بأداء أجورهم رغم وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى

 مع نفس المحامي وتسديد أتعابه رغم عدم وفائه بالتزاماته استمرار الجماعة في التعاقد 

 10.000,00باالتفاقية المبرمة مع المحامي لمدة ثالث واليات متتالية، بناء على مبلغ جزافي قدره  فيما يتعلق

لوقت درهم، تجدر اإلشارة أن الجماعة في إطار ترشيد النفقات المتعلقة بتدبير المنازعات فهذه األخيرة ال تخضع 

دم وجود الميزانيات الالزمة أو بسبب معين مما قد يؤدي في بعض األحيان إلى ضياع حقوق الجماعة بسبب ع

عدم إمكانيتها إبرام اتفاقية مع المحامي لعدم وجود بند أو لعدم توفر اعتماد مفتوح، وحيث أن هذه االتفاقية تخضع 

حدد سقفا سنويا، السيما وأن هذه االتفاقية، وإن كانت جزافية، لعقود القانون العادي، فإن الجماعة غير ملزمة بأن ت

ترشد النفقات باعتبار أن هذا المبلغ هزيل أمام األتعاب التي يمكن أن يطالب بها المحامون بالنسبة للترافع فإنها 

لق أساسا إال والدفاع عن حقوق الجماعة، لذلك كان التجديد ضمنيا من أجل ترشيد النفقات. وحيث أن األمر ال يتع

ل من خالله شركة التأمين محل الجماعة في األداء، بحوادث الشغل وحيث أن هذه األخيرة خاضعة لعقد تأمين تح

وهذا يدخل كذلك في إطار ترشيد النفقات باعتبار أن هناك رسوم قضائية ومصاريف التبليغات وغيرها من 

 المصاريف القضائية. 

 لجماعي وحظيرة السيارات واآللياتثانيا. تدبير المداخيل والمخزن ا

 تدبير المداخيل   .1

 ر الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع نقائص تعتري تدبي 

درهم متفق عليه مع مستغل المقلع المسمى ''ب.ع''، وهو  162.000,00اعتمدت الجماعة على مبلغ جزافي قدره 

متر مكعب سنويا. وقد اعتمدت الجماعة  27.000ا أي المبلغ الذي يوازي مقدار الكميات المرخص له با ستخراجه

وعملي لضمان االنضباط في األداء من طرف المستغل، مع العلم أن الجماعة تقوم بتتبع هذا كإجراء تبسيطي 

 المحاضر التي يدلي بها المستغل قصد تفعيل إجراءات المراقبة التي تمارسها بشكل دوري ومنتظم.

 ن المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين تراكم متأخرات أداء الرسمي 

الزمة الستخالص الرسمين، وتفعيل اإلجراءات القانونية إللزام المستفيدن باألداء، ستقوم الجماعة بالمجهودات ال

مع الحرص الدائم على أال تتعرض للتقادم، كما أن الجماعة تحاول القيام بحمالت تواصلية لتحسيس الملزمين 

ونة األخيرة بالتواصل ل المحددة سعيا وراء تفاديهم للمتابعات. كما أن الجماعة قامت في اآلفي اآلجا باألداء

 والتنسيق مع الخازن اإلقليمي للشروع في تطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
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 تدبيرالمخزن الجماعي وحظيرة السيارات واآلليات .2

 عمال مجموعة من التوريداتعدم مسك محاسبة المواد وعدم اإلدالء بأوجه است 
يرجع عدم مسك الجماعة لمحاسبة مادية للمواد والسلع لعدم تأهيل الموارد البشرية، ونظرا لكون الميزانية ال تسمح 

بذلك مما يؤثر على العملية بشكل سلبي. ولكن مع ذلك، فإن ما يتعلق بالنفقات المشار إليها مثبتة بمحضر التسليم، 

ونا وواقعا. إن الجماعة تعتزم إحداث منظومة معلوماتية متكاملة لتدبير تسليم وفعاليته ثابتين قانمما يجعل قانونية ال

المصالح الجماعية ومن بينها تدبير المخزن الجماعي، الشيء الوحيد الذي يعيق تفعيلها هو كفاءات مستعمليها الذي 

 الها.سوف يتطلب مجهودا كبيرا لتكوينهم ووقتا كبيرا للتآلف في استعم

  المستلمة وتلك المؤداة بشأن بعض التوريداتاختالف بين الكميات 

)...( تم استالم التوريدات وتوزيعها في حينه على المصالح المعنية دون إدخالها إلى المخزن، نظرا للحاجة الماسة 

يتم تخزينه، وفي هذا إليها أو لهشاشتها. وفي بعض األحيان تعطى الكمية للمصلحة المعنية فور استالمها والباقي 

تتوفر الجماعة على الوثائق الثبوتية التي تؤكد قانونية وفعلية تسلم هذه السلع واألدوات. وبخصوص استهالك  الصدد

الكهرباء بتراب الجماعة فهو في زيادة مستمرة )...(، مما يستوجب الزيادة في التوريدات المتعلقة باإلنارة وبالتالي 

 استعمالها )...(.

 ظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعةنظام للمراقبة في تدبير ح غياب 

تولي رئاسة المجلس الجماعي عموما تدبير حظيرة السيارات عناية كبيرة، ويكتسي تدبير هذا المرفق أهمية كبرى 

نظومة حيث نحاول تدبيره وفق ما توفر لنا من خبرة ومعرفة بهذا الجانب، وسنعمل في المستقبل على إحداث م

أخدا بعين االعتبار األنماط المستحدثة بالنظام المعلوماتي، وكذا التوجيهات المقدمة لنا في هذا  تدبيرية لهذا المرفق

 الصدد من طرف المجلس الجهوي للحسابات. 

  عدم استعمال دفاتر الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أثناء التزويد بالوقود 

% من مجموع المداخيل 40)...( والتي تشكل حوالي  د أساسا على إعانات الدولة)....( إن موارد الجماعة تعتم

، والذي تدبره المندوبية السامية للمياه 58,60%المقبوضة، والمنتوج الغابوي الذي يمثل الجزء األكبر، أي بنسبة 

زويد الوقود والزيوت ال والغابات وفي أغلب األحيان ]ما تتوصل الجماعة به بشكل متأخر[. إن الدفاتر الخاصة بت

كننا التوصل بها إال بعد توصل الشركة العامة للنقل واللوجستيك باألداءات الالزمة، وغالبا ما يكون جزء منها يم

في نهاية شهر مارس، والباقي في الشهور األخيرة من السنة نظرا للوضعية المالية للجماعة. وحتى ال تتوقف 

من طرف  لى استعمال اإلذن بالطلبإلجماعة تضطر ا اإلسعاف واآلليات، مصالح المواطنين فيما يخص سيارة

الموظف المكلف إلى حين التوصل بالدفاترالخاصة بالوقود )...(، بعدها تتم تسوية الوضعية. ونظرا لظروف 

مناسبة وانشغاالت الرئيس، فإن الوضعية تتم تسويتها في نهاية كل أسبوع. ونحن اليوم بصدد البحث عن الطريقة ال

 للموظف المناسب حتى نستجيب مستقبال لهاته المالحظة. لتفويض هاته المهمة

 وضع آليات الجماعة رهن إشارة جمعيات في غياب اتفاقيات شراكة 
المتعلق بالجماعات والمساعدات التي تمنح للجمعيات في إطار المادة  113.14إن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

اعدات تتعلق فقط بمساعدات مباشرة وفق مبالغ جزافية تعطى نقدا ولم يشر إلى المساعدات تعتبر أن هذه المس 92

العينية بحسب منطوق النص، فضال على أن األمر ال يتعلق بدعم الجمعيات أو بدعم عيني، بل هو طلب للساكنة 

لمجال، بإخبار الجماعة وبطلب ليها والفاعلة في امن أجل فك العزلة، قامت من خالله الجمعيات التي تمت اإلشارة إ

تدخلها، الشيء الذي يدخل في إطار المهام المنوطة بالجماعة السيما وأنه يجب عليها أن تحقق سياسة القرب وأن 

تقوم بفك العزلة. وبالتالي، فإن دعم الجمعيات يتعلق بالتفويت، في حين أن الجرافات والشاحنات وغيرها من 

فما كانت، دعما معينا سواء لنشاطها أو غيره باعتبار أن األمر يتعلق بفتح المسالك. لم تعط للجمعيات كياآلليات، 

بل أكثر من هذا، فإن األمر ال يتعلق فقط بالجمعيات وإنما السلطات المحلية التي طلبت من الجماعة إزاحة الثلوج 

ألشكال دعما للجمعيات. بل إن ر ذلك بأي شكل من اوفك العزلة عن المحاصرين وغيرها، وبالتالي ال يمكن اعتبا

العملية كلها مؤطرة من طرف الجماعة وال يوجد أي تدخل ال من قريب والمن بعيد للجمعيات، التي تقتصر على 

 اإلخبار وتشهد على اإلنجاز الذي تقوم به الجماعة.

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

 تحديد وتعريف الحاجيات .1

  لقصور على مستوى تحديد الحاجيات إعداد الدراسات القبلية واعدم 

بعد تحديد ومصادقة المجلس على ميزانية التسيير والتجهيز، فإن كل برامج األشغال تكون مصحوبة بورقة تقنية 

تعد من قبل المصالح التقنية للجماعة وهذا شرط أساسي قبل مصادقة سلطة الوصاية على المشاريع. وتنفيذا 

فك العزلة، فإن الجماعة قد تعاقدت مع مكتبين للدراسات الجيوتقنية والدراسات رارات المجلس الرامية إلى لمق
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الطبوغرافية. وهنا، وجبت اإلشارة إلى )...( أن المجلس علما منه بصعوبة الصيانة قرر في دورته االستثنائية 

 جهيز والنقل بخنيفرة. طلب إنجاز شراكة مع المديرية اإلقليمية للت 2005لشهر نونبر 

 ئص بخصوص صياغة دفاتر الشروط الخاصة ونظم االستشارة المرتبطة بالصفقاتنقا 

المبرمة  06و 05و 04تم تدارك المالحظة المتعلقة بالصيغة ذات المؤشرات التي تم استعمالها في الصفقات رقم 

رها، يشرف لكهرباء داخل الجماعة أوغي، أثناء األداء وتصحيحها. وجدير بالذكر، أن مشاريع شبكة ا2017سنة 

عليها المكتب الوطني للكهرباء كما يتولى تتبع األعمال نظرا لتوفره على المؤهالت والموارد البشرية المختصة. 

وبخصوص تزويد دوار "اسول" بالماء، فإنه يدخل في مشروع شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث 

ماء والكهرباء وممثل عن المصلحة التقنية للعمالة إضافة إلى ممثل من ممثل للمكتب الوطني لل تتكون اللجنة التقنية

 بالجماعة. ونعرب لكم أن الجماعة ستعمل مستقبال على أخد هذه المالحظة بعين االعتبار.

  نقائص على مستوى صياغة مراجعة األثمان 

إلقليمية، فقد أبلغنا بأن قرار العادة مع مصالح الخزينة ابالنسبة لهذه المالحظة، فمن خالل استشارتنا كما جرت 

المتعلق بمراجعة األثمان بالنسبة للصفقات المتعلقة باألشغال والخدمات )...( ال يشمل  3.14.08الوزير األول 

 ، فقد أصبحت الجماعات معنية، لهذا فمن خالل مالحظتكم سنقوم في2014الجماعات المحلية. أما ابتداء من سنة 

 ما هو من حق الجماعة.أقرب اآلجال باسترجاع كل 

  قصور في تحديد االلتزامات التعاقدية ألصحاب الصفقات 

يعتبر هذا المشروع ناجحا لما حققه من مصلحة للمواطنين، زيادة على ثقة الجماعة  03/2016بالنسبة للصفقة رقم 

االنتباه اليه. أما بخصوص ا يعتبر خطأ ماديا لم يتم بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. أما من ناحية التسليم، فهذ

، فإن صاحب المشروع هو رئيس المجلس الجماعي، والجماعة هي المسؤولة عن المشروع 02/2016الصفقة رقم 

وباسمها تمت صياغة االلتزامات التعاقدية، أما فيما يخص اإلشارة الى السيد عامل اإلقليم في دفتر التحمالت، فإن 

 خطأ مطبعيا الغير.  ذلك يعد

 على مستوى صياغة نظم االستشارة نقائص 

، فإن لجنة العروض، قامت بإقصاء التجمع "ع.م/ ب.ع" ليس فقط لعدم تقديمه 02/2013بالنسبة للصفقة رقم 

هى للعرض التقني وإنما أيضا لعدم القيام بزيارة الموقع التي كانت إجبارية وفقا لإلعالن بالجريدة. الشيء الذي انت

هد وحيد والذي قام بزيارة الموقع وتقديم الشهادة بذلك، وقدم العرض التقني الذي " كمتعP" إلى وصول شركة

اطلعت عليه اللجنة برمتها من خالل تقني الجماعة والمهندس المعماري الخاص. وبما أن اللجنة كانت راضية عن 

م يقدما على تساؤل بعد أن المتنافسين المقصيين ل العرض التقني، فإنها قررت االحتفاظ به للعرض المالي، علما

 اطالعهما على نتائج الصفقة عبر الملصق بالجماعة )...(.

 إبرام الطلبيات العمومية  .2

  مخالفة مجموعة من القواعد المرتبطة بترسيخ الشفافية وأسس المراقبة الداخلية 

ص لذلك في مقر ضر اللجنة في المكان المخصبعد انتهاء أشغال لجنة فتح األظرفة )...( يلصق مستخرج من مح

الجماعة. وقد تم تفعيل المستجدات التنظيمية المتعلقة بشروط إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة 

بشأن تجريد إبرام الصفقات  14.20وتقييم العروض والمحددة بقرار وزير المالية رقم  إلكترونية، وكذا فتح األظرفة

ماعة بإرسال استمارة التسجيل من أجل الحصول على اسم الحساب صفة المادية، حيث قامت الجالعمومية من ال

 .2017وكلمة السر للولوج إلى بوابة الصفقات ومباشرة المتعين في هذا الباب في سنة 

 نقائص على مستوى تقييم العروض وإسناد مجموعة من الصفقات 

لنفوذ الترابي للجماعة، وإن القيام بأعمال االعتيادية لمسالك جبلية بدواوير تقع داخل ا إن الصفقة تتعلق بالصيانة

الصيانة يستلزم ضرورة القيام بزيارة المواقع قصد الوقوف على الوضعية الحقيقية لما يمكن للمقاول أن يقوم به، 

ة اإلدالء بشهادة الزيارة لما لها بل هي أساس لتحديد العرض التقني والمالي. لهذا السبب فرضت الجماعة ضرور

ي اختيار المتنافسين، السيما وأن قبولهم دون زيارة قد يترتب عنه إسناد صفقات لمتعهدين بناء على من تأثير ف

أثمنة غير حقيقية، مما قد ينجم عنه تعثر أو فسخ الصفقات. ونظرا لحساسية مثل هذه األشغال، بالنظر لما يجب 

)...( يتبين أنه من  8بلية، وبالرجوع إلى الفقرة ه تجاه الساكنة، السيما وأنها تقع في منطقة جعلى الجماعة القيام ب

من  8موجبات عدم فتح األظرفة، عدم اإلدالء بهاته الشهادة التي تعتبر جوهرية، السيما وأنه بالرجوع إلى المادة 

ا تضع دفتر التحمالت وما يليه من وثائق في دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال نجد أنه

بة أعلى حتى من دفتر الشروط اإلدارية العامة الخاصة باألشغال. وبالتالي، فإن عدم فتح األظرفة ال يتعلق رت

هذا فضال على أن القيام بالزيارة الميدانية كان إجباريا )...(. أما فيما يتعلق  بإقصاء تعسفي أو مخالف للقانون.

لجماعة، فإن )...( اللجنة لم تقم بفتح األظرفة، وبالتالي لم يكن الذي اعتبره التقرير خسارة مالية لميزانية ا بالمبلغ

بإمكانها االطالع على العرض المالي سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. بل إن عدم إدالئهم بشهادة الزيارة، من شأنه 

ى تعثر الصفقة نظرا بار أن األثمان التي تكون منخفضة، قد تؤدي إلأن يخلق المعيقات التي تمت اإلشارة إليها باعت
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إلى عدم إثبات اطالعهم على الوضعية الحقيقية لعمليات الصيانة الواجب القيام بها، مما قد يؤدي إلى تعثر المشروع 

 عن المواد األولية.أو إلى الفسخ، الشيء الذي يؤثر على التنفيذ السيما وأن المنطقة جبلية صعبة المسالك وبعيدة 

 المقرونة بمجموعة من النقائص  ثبوت حاالت تضارب المصالح 

)...( إن الجماعة لم تكن على علم بوجود رابطة القرابة كما تتعين اإلشارة إلى أن موضوع هاته الصفقات يتعلق 

يعة محاضر التسلم، بأشغال يكون فيها عديد من المتدخلين، وال يمكن من خالل طبيعة عمل اللجنة ومن خالل طب

ن يكون للشخص المشار إليه أعاله أي تأثير في الموضوع، السيما وأن الموارد البشرية واللجنة التقنية وغيرها، أ

غير متوفرة في الجماعة وأن هذا الشخص يتوفر على مؤهالت من أجل القيام بعمله وبالنظر إلى وجود العديد من 

عن ذلك، في حال ثبوت حالة  نازع المصالح غير متوفرة في هذا اإلطار. فضالالمتدخلين، فإن إمكانية ثبوت حالة ت

تنازع المصالح هل يتعين أال نقبل طلب عروض شركة مؤسسة قانونا، فقط لوجود صلة القرابة وإقصائها من 

ار إليه غير المنافسة؟ وعالوة على ذلك، فإنه بعد التأكد من وجود العديد من المتدخلين، وأن تنازع المصالح المش

ية القيام باألشغال، فإن الجماعة لم تتخذ أي قرار في الموضوع. بل أكثر من موجود ولن يؤثر على فعلية ومصداق

 هذا، )...( لم تقم أي شركة بأي اعتراض أو غيره مع علمها بالموضوع.

ز أشغال )...( تقتضي ليها في المالحظات، فهي صفقات تعتمد على إنجاإشارة فيما يخص الصفقات التي تمت اإل

المتدخلين وليس متدخال واحدا، مما يجعل من قضية تنازع المصالح غير ذات موضوع، وجوبا وجود عدد كبير من 

باعتبار أوال أن السيد "إ.ش" هو التقني الوحيد المؤهل، وأن الجماعة ال تتوفر على موارد بشرية أخرى وأن 

قتضيه دفتر التحمالت، يا على مصداقية وتطابق إنجاز األشغال مع ما يالجماعة متأكدة من أن تدخله لن يؤثر نهائ

باعتبار أن ذلك يخضع لشروط ولمراقبة تقنية دقيقة جدا، كما أن استبعاد السيد "إ.ش" كان سيخلق إشكاال داخل 

حسن ما يرام الجماعة لغياب موارد بشرية تتوفر على الكفاءة الالزمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها على أ

بالمنطقة هي مقاوالت محدودة، وبالتالي فإن األساس الذي تم االعتماد عليه في هذه  كما أن المقاوالت العاملة )...(.

 المسطرة هو فتح طلب العروض أمام الجميع، ولم يكن لدينا دفتر تحمالت مصاغ على مقاييس مقاولة معينة )...(.

سيما وأن نظام االستشارة عت شهادة مرجعية على قيامها بنفس األشغال، الإن المقاولة التي نالت الصفقة قد وض

يشير إلى التصنيف أو إلى شهادة في هذا السياق باالختيار وليس بالوجوب، وبالتالي على كل شركة سواء إذا كانت 

رة، وبالتالي ال مصنفة تعفى من اإلدالء بالشواهد وإن كانت غير مصنفة فإنها تدلي بالشواهد وفقا لنظام المسط

، )...( كما أن التنقيط من أجل تقييم المتنافسين هو تنقيط موضوعي، إذا حصل فيه يوجد أي خرق لنظام االستشارة

 70المتنافس على المعدل الخاص للمرور إلى المرحلة األخرى من أجل فتح الظرف المتعلق بالعرض المالي )

زم أو المشترط في صفقة قد حصلت من خالل التقييم على المعدل الالال نقطة(. )...( وحيث أن المقاولة التي نالت

هذا السياق، فإن المرور إلى فتح العروض المالية قد تم وفقا لمقتضيات القانون المنصوص عليه. بل أكثر من هذا، 

ن تنفيذ م 03/2017فإن التقني المذكور "إ.ش" كان قد اتخذ قرارا بهدم حائط غير قانوني متعلق بالصفقة رقم 

وهذه التدخالت  19/2017ادة إصالح المسلك موضوع سند طلب رقم شركة "أ"، كما استدعى شركة "إ.ز" إلع

 كلفت هاته الشركات مصاريف إضافية، وهذا ما ينفي فكرة التحيز أو المجاملة أو غيرهما. 

بالنسبة الختبارات األنابيب فهي مسلمة من صانعها وتشير إلى نوع األنابيب ومعاييره وجودته ويسلم من طرف 

يد البحري، ونظام االستشارة ال يلزم بأن تكون اختبارات األنابيب في اسم الشركة المترشحة وزارة الفالحة والص

 في طلب العروض.

  إصدار سندات الطلب عدم إعمال مبدأ المنافسة فيما يخص مسطرة 

فيما يتعلق بتناقض وتقارب المعطيات المضمنة في بعض هذه الوثائق لبعض سندات الطلب، ]وجبت اإلشارة[ إلى 

أنه ال يمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بأداءات إذا لم يتوفر على جميع الوثائق المتعلقة بفتح األظرفة وغيرها، 

خطأ مادي في وضع التواريخ. تتوفر الجماعة على قائمة لموردين مستقرين وإنما األمر يتعلق في هاته العملية ب

عن طريق البريد اإللكتروني وتزويدهم برسالة االستشارة بالمنطقة بمختلف القطاعات، وتتم مراسلتهم عند الحاجة 

دين يتعاملون وكذا بنموذج لبيان األثمان، وفي بعض األحيان هناك من يتخذ النموذج وثيقة رسمية، وبعض المور

بناء على مقاولة ذاتية ومنهم من ال يتقنون القراءة والكتابة ويلجؤون إلى النماذج الستعمالها كبيان رسمي. إن 

استعمال البريد اإللكتروني في بعض األحيان لضيق الوقت يحول دون مرور بيان األثمان ورسائل االستشارة عن 

 طريق مكتب الضبط.

 لتدبير المحاسبيتتبع ومراقبة األشغال وا .3

 تنفيذ مجموعة من النفقات أثبتت المعاينة الميدانية عدم جدواها 

ظم بها مهرجانات كبرى وندوات مهمة ومسابقات رياضية )...( )...( تعتبر منطقة اجدير معلمة تاريخية وتن

وية فقط، وإنما أعمال وغيرها من األنشطة المختلفة والمتعددة. وإن أعمال الصيانة هي أعمال ال تتميز بطبيعة بني

، بمبلغ من أجل الحفاظ على البنايات. وبالرجوع إلى سندات الطلب المشار إليها، يتبين أن سند الطلب األول مثال

درهم اقتصر فقط على المحافظة على صيانة إصالح بنايات اجدير من خالل مجموعة من األشغال  643.042,00
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لى مدى ثالث سنوات. إن الصيانة والمحافظة على بناية اجدير قد الضرورية، وهي مثبتة بالمحاضر والصور ع

ية، وكذا فإن بناء سياج للمحافظة على بناية تمت وفقا لما هو منصوص عليه تقنيا وذلك درءا لخطر سقوط البنا

 اجدير تم فعليا )...(.

ابعة للجماعة قصد تسوية وضعيتها عقارا ت 13أما فيما يخص القيام بالدراسات الطبوغرافية، والتي تعلقت بما يناهز 

طبوغرافية ال ترتبط  القانونية، فتعتبر مجدية، إذ أنه ال يمكن القيام بأية تسوية قانونية إال بناًء على دراسات

بموضوع سند الطلب، باعتبار أن سند الطلب هو عمل تحضيري وأن التسوية القانونية تخضع لمساطر أخرى، 

سات تعطي رؤية للجماعة حول جدوى التسوية القانونية. إن هذه التسوية تخضع لمساطر باإلضافة إلى أن هاته الدرا

تي قد تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية، تستدعي وجوب القيام بالدراسات متعددة، ومن أجل القيام بهاته المساطر، ال

كان يستلزم ذلك القيام بدراسة الالزمة. وفي إطار ترشيد النفقات قامت الجماعة بمسح طبوغرافي، في حين أنه 

اسة الطبوغرافية قانونية لوضعية العقارات وغيرها. ولكن، )...( ونظرا لمحدودية الميزانية تم القيام فقط بالدر

 قصد التوفر على البيانات الالزمة من أجل إنجاز هذه التسوية القانونية التي قد تستغرق مدة طويلة جدا.

امة واإلطعام واالستقبال فهي تتعلق بمناسبات: ذكرى الشهداء بتمالكت، معركة الهري، أما النفقات المتعلقة باإلق

دا لذكرى خطاب أجدير الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة مهرجان أجدير للثقافة األمازيغية " تخلي

ض بالقطاع السياحي نصره هللا"، باإلضافة إلى أنشطة ذات بعد رياضي وسياحي محاولة من الجماعة النهو

ذه بضاية أكلمام ازكزا. )...( وقد تم تنظيم ه كاألنشطة التي تقوم بها جمعية "ا.ن" وجمعية "ا.أ.م" و"ج.م.س"

الحفالت في إطار شراكات، على أساسها كان على الجماعة أن تفي بالتزاماتها، وحيث أن الوثائق اإلدارية لم تشر 

ا جاء بتاريخ المناسبة المذكورة. أما صفات المدعوين، فإنها موجودة في الشراكة إلى طبيعة المناسبة، إال أن تنظيمه

صفقة. )...( وللمعلومة فقط فإن تلك األنشطة عرفت مواكبة من وفي المحاضر التي لم يتم تضمينها ضمن ملف ال

 طرف مختلف المنابر اإلعالمية.

المعلوماتي وعتاد المكتب )...( أن الجماعة تستغل  وقد أشرنا في جوابنا في المحاضر المتعلقة بصيانة العتاد

يوجد في المخزن من متالشيات  بتعاونية الخشابين يضم أثاث المكتب، وما 2015مستودعا بشكل مؤقت منذ سنة 

أصبحت غير صالحة لالستعمال. وبخصوص العتاد التقني والمعلوماتي، فكل المصالح تشتغل بحواسيب وآليات 

يانات متكررة لضمان السير العادي للمصالح الجماعية ولعدم تأخر المساطر وإجراءات الطبع التي تعرف ص

 المرتفقين.

 نجاز األشغال المرتبطة بتهيئة المسالكغياب العناصر المؤكدة لحقيقة إ 

 نقائص ذات طابع عام  .أ

كدة لحقيقة إنجاز األشغال هناك شفافية واضحة في تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة بتهيئة المسالك والعناصر المؤ

عة المرتبطة بها. باإلضافة إلى عدم وجود أي ازدواجية في تدخل الجماعة ومجموعة الجماعات األطلس )جما

(. إن ما تقوم به 2016والمجموعة يترأسها "ح.ع" منذ سنة  2002أكلمام أزكزا يترأسها السيد "ح. ع" منذ سنة 

، وتأخذ في كل محطة اسم 1987به، ولهذا الغرض أحدثت منذ سنة المجموعة عمل صعب على الجماعة القيام 

، أثناء الفيضانات وانقطاع الطرق D6سالك بآلية يالئم القوانين المنظمة للجماعات )...(. أما التدخل في فتح الم

ت الثلجية وعزلة الدواوير بتعاون مع الجماعة عن طريق تزويدها بالوقود واليد العاملة، والتدخل أثناء التساقطا

 وكل هذا بتنسيق مع السلطات المحلية، ولم يسبق للمجموعة أن أبرمت أي صفقة أو سند طلب للصيانة )...(.

 

 ة الساكنة من بعض المشاريع المتعلقة بتزويد الدواوير بالماءعدم استفاد 

الساكنة بالماء الصالح للشرب ليس بالعمل الهين، ويتعلق األمر بقبيلة "آيت بومزوغ" التي ينحدر  إن عملية تزويد

ي، آيت منها رئيس الجماعة مما يجعله على دراية باألمر. وتتكون هذه القبيلة من دواوير آيت احسين، آيت اعل

. فباستثناء دوار آيت احماد أوعمو عمر قسو، آيت بوزمور، آيت شارط، آيت اللحياني، آيت احماد أوعمو وآيت

)...(. إن هذا  2002" سنة PAGERالذي ينعم بالماء الصالح للشرب، فباقي الدواوير استفادت من مشروع "

ن والطبيعة الجبلية وضعف العمل الجمعوي آنذاك، المشروع لم يكتب له النجاح نظرا لشساعة المساحة وتعدد السكا

الساكنة بالماء الصالح للشرب، حيث أصبحت الضرورة ملحة بسبب الجفاف، وحرصا من الجماعة على تزويد 

عملت الجماعة بالتعاون مع الساكنة باإلشراف أوال على خلق جمعيات لكل دوار أو دوارين وحفر بئر وبناء خزان 

دقيق وقانوني الضخ، ومحاولة التأطير ومواكبة الجمعية مع إبرام اتفاقيات شراكة تحدد بشكل مع تجهيزها بمحطات 

التزامات وحقوق الطرفين، حيث تبقى الجماعة هي المسؤولة األولى عن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، 

كانونا، والعمل مستمر  75اعلي لحوالي  هذا العمل إلى حدود اليوم ناجح في كل من دواري آيت احسين، وآيت

 فيها ما جاء بشأن دوار آيت قسو.  قصد تزويد جميع الساكنة بالماء الصالح للشرب، بما 
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 جماعة "تاونزة"

 )إقليم أزيالل( 

بموجب  1992أحدثت جماعة تاونزة، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، إثر التقسيم الترابي للمملكة لسنة 

يصل عدد سكانها كلم مربع، فيما  340. وتبلغ مساحتها 1992غشت  17الصادر بتاريخ  2.92.651المرسوم رقم 

. ويتكون المجلس الجماعي لجماعة تاونزة من 2014لسنة  نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 11.488إلى 

 موظفا. 12عضوا، ويشتغل بها  17

درهم، في حين وصلت  9.335.770,87ما مجموعه  2017ة وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سن

 درهم في السنة ذاتها. 982.527,79درهم، مما نتج عنه فائض ناهز  8.353.243,08ى مصاريفها اإلجمالية إل

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 المالحظات من ل مجموعة، عن تسجي2017-2011جماعة تاونزة، التي شملت الفترة  تسيير مراقبة مهمة أسفرت

 اخيل ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب.وإصدار عدة توصيات، همت الطلبيات العمومية، والمد

 أوال. تدبير الطلبيات العمومية
درهم، وقد  5.072.305,30( صفقات بمبلغ إجمالي ناهز 08، ثمان )2016-2011أبرمت الجماعة، خالل الفترة 

ددها راقبة. أما فيما يخص الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب، والتي وصل عخضعت جميع هذه الصفقات للم

انصبت المراقبة على عينة شملت  مليون درهم، فقد 5,8سندا بمبلغ إجمالي ناهز  193خالل الفترة المذكورة إلى 

تبار أن عدد سندات ، على اع2015درهم، صدرت غالبيتها خالل سنة 2.345.313,86 سندا، بمبلغ إجمالي قدره  56

ى. وقد أسفرت مراقبة الوثائق والملفات المرتبطة بتنفيذ الطلب قد تضاعف خالل هذه السنة مقارنة بالسنوات األخر

هذه الطلبيات، وكذا المعاينات الميدانية، الموثقة بمحاضر مكتوبة، على الوقوف على مجموعة من االختالالت 

 والنقائص، من أبرزها ما يلي:

 العمومية تالصفقا  .1

بمراحل اإلبرام والتنفيذ وأداء مستحقات نائلي الصفقات. تم تسجيل مجموعة من المالحظات على هذا المستوى، ترتبط 

  ويمكن اإلشارة في هذا اإلطار إلى المالحظات التالية:

 غياب مجموعة من الوثائق المرتبطة بتنفيذ وتتبع الصفقات 

كما  ،2016إلى  2011تعلقة بجميع الصفقات المبرمة خالل الفترة الممتدة من لم تقم الجماعة بمسك دفاتر الورش الم

لم تتسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بجميع الصفقات. وفضال عن ذلك، فإن دفاتر المقتضيات الخاصة  هاأن

( 01/2016و 03/2015و 02/2013و 05/2011و 04/2011( صفقات )الصفقات ذات األرقام 05المتعلقة بخمس )

ألشغال، توضح كيفية إنجاز األشغال والجدولة الزمنية قد نصت على ضرورة تقديم مذكرات تقنية أو برامج تنفيذ ا

يوما  15المفصلة، وكذا الموارد البشرية والتقنية والمواد التي يعتزم المقاول استعمالها في الورش، وذلك داخل أجل 

فات مع ترتيب شروط جزائية في حال عدم اإلدالء بهذه الوثائق. غير أن ملمن إصدار األمر بالشروع في األشغال، 

الصفقات المعنية ال تتضمن سوى مذكرات تقنية مؤقتة غير مصادق عليها من طرف اإلدارة، تم تقديمها من طرف 

 نائلي الصفقات ضمن عروضهم التقنية.

 نجزة في إطار بعض الصفقاتعدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات الم 

 04/2011)الصفقات ذات األرقام  05لمتعلقة بتهيئة المسالك، وعددها لم تقم الجماعة بالنسبة لجميع الصفقات ا

(، بالتحديد الدقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات المراد 01/2016و 03/2015و 02/2013و 05/2011و

ا، وهو اد المختارة المستعملة، وكذا سمك الطبقات الموضوعة وكيفيات إنجازهتهيئها، إذ ال تحدد نوع وخصائص المو

اإلخالل بمبدأ المنافسة على اعتبار أن اإلعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي  ما ينطوي على مجموعة من النقائص، أهمها

كد من مدى تطابق المواد واستحالة التأ، توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة المتنافسين ألجل تقديم عروضهم

  .فعلياواألشغال المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة 

 نقائص على مستوى تقييم عروض المتنافسين 

 على أن يتم تقييم عروض المتنافسين على مرحلتين: 01/2016نص نظام االستشارة المتعلق بالصفقة رقم 

ن، ليتم إقصاء أولئك الذين ال يستجيبون للمعايير المرحلة األولى: تتعلق بتقييم المؤهالت التقنية للمتنافسي -

 االستشارة، والذين لم يحصلوا على الحد األدنى من النقط المحددة في النظام المذكور؛الواردة في نظام 
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المرحلة الثانية: تهم تقييم العروض المالية للمتنافسين المقبولين على إثر المرحلة األولى، على أساس  -

 نافس الذي قدم العرض األقل ثمنا.إسناد الصفقة للمت

طلب العروض، تبين أن هذه األخيرة لم تطبق مقاييس التقييم الواردة في نظام  غير أنه، وبالرجوع إلى محضر لجنة

االستشارة، ولم تقم بتقييم العروض على مرحلتين، بل اعتمدت العروض المالية المقترحة من طرف المتنافسين 

 الصفقة.كمقياس وحيد ألجل إسناد 

"، دون أن تعمل O.Iتعلقة ببناء دكاكين تجارية لشركة "الم 04/2015ومن جانب آخر، فقد تم إسناد تنفيذ الصفقة رقم 

سالف الذكر، ودون أن تطلب التوضيحات  2.12.349من المرسوم رقم  41لجنة طلب العروض مقتضيات المادة 

المفرطة واألثمان المنخفضة بكيفية غير عادية المضمنة في الالزمة من الشركة المذكورة بشأن األثمان األحادية 

 الي.عرضها الم

  01/2016تغيير على مستوى مكونات الصفقة رقم  

( Abrisدرهم من أجل بناء قنطرتين ومآوي ) 2.281.903,20بمبلغ قدره  01/2016أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

أسوار لبعض المنشآت اإلدارية. وقد تبين، على إثر الزيارة لوقوف المسافرين وتالمذة النقل المدرسي، وكذا بناء 

 -أي األماكن-ة لألماكن التي أنجزت بها األشغال ومقارنتها مع تلك المقررة في الدراسة التقنية، والتي كانت الميداني

كال الهندسية موضوع زيارة ميدانية شارك فيها المتنافسون، إدخال تغييرات على مستوى عدد المآوي ومواقعها واألش

 ما يلي: المضمنة في الدراسة المذكورة، حيث سجل في هذا اإلطار

( مآوي 04: تم إنجاز أربعة )3100( المبرمجة بمحاذاة الطريق اإلقليمية رقم 06بالنسبة للمآوي الست ) -

 ( على الطريق المذكورة ومأوى واحد داخل أحد الدواوير؛03فقط، منها ثالثة )

بجوار  ( المبرمجة بجوار المؤسسات التعليمية: لم ينجز سوى مأويين06الست )فيما يتعلق بالمآوي  -

( داخل مقبرتين )عبارة عن غرفتين أرفق بهما هذان 02مؤسستين تعليميتين، فيما تم إنجاز مأويين )

 ( آخرين داخل مؤسستين تعليميتين؛02المأويان(، ومأويين )

لق بالمواد المستعملة في التسقيف، إذ تم استعمال مادة ( اثنين فيما يتع02تغيير على مستوى مأويين ) -

 من الخرسانة المشار إليها في تصميم الدراسة.الزنك بدال 

 2.12.349ومن شأن هذه التغييرات أن تشكل إخالال بمبدأ المنافسة، كما أنها تتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 

 بشأن االجتماعات وزيارة المواقع التي تمكن 23يد الحاجات، والمادة المتعلقة بتحد 5المشار إليه سلفا، وال سيما المادة 

المتنافسين من تكوين نظرة شمولية حول األشغال المزمع إنجازها، حتى يتسنى لهم اإلحاطة بمختلف مكونات المشروع 

 وإكراهاته، وبالتالي تقديم عروض تتالءم وحاجات صاحب المشروع المعبر عنها.

 01/2016نطرة إبراغن المبرمجة في إطار الصفقة رقم تعثر أشغال بناء ق 

أكتوبر  29لدعوة صاحب الصفقة للشروع في األشغال ابتداء من تاريخ  02ألمر بالخدمة رقم أصدرت الجماعة ا

أن  2018، على أساس االنتهاء منها داخل أجل سنة. وقد أظهرت المعاينة الميدانية التي تمت خالل شهر يناير 2016

ي هذا السياق، تبين عدم إتمام بناء قنطرة ، وبالرغم من انقضاء هذا األجل التعاقدي، لم تكن قد انتهت بعد. وفاألشغال

إبراغن، إذ أصدرت الجماعة أمرا بتأجيل األشغال، معللة ذلك "بضرورة القيام بدراسة مشكل عدم إمكانية إتمام 

المرتفع، ودراسة إمكانية استكمالها باستعمال األلواح القنطرة باستعمال الخرسانة المسلحة نظرا لصبيب الوادي 

بديل". وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن تعثر األشغال على مستوى القنطرة المذكورة وعدم قدرة  الحديدية كحل

 الجماعة على استكمالها يرجع إلى األسباب التالية:

متر المبرمجة  56متر من أصل  31فقط  من المبالغ المخصصة لألشغال إلنجاز %90استنفاذ حوالي  -

 ؛ %56نسبة إنجاز ال تتجاوز في إطار الصفقة، أي ما يعادل 

تأخر مكتب الدراسات في توفير الدراسة المتعلقة بمقترح إتمام القنطرة باستعمال األلواح الحديدية، بدال  -

أجل التسريع في تنفيذ من الخرسانة، وعدم مراسلة الجماعة للمكتب المذكور بشأن تقديم تصوره من 

 األشغال المتبقية.

مستوى إتمام أشغال القنطرة المذكورة على النقائص التي عرفتها الدراسة القبلية، المرتبطة ويؤشر التعثر المسجل على 

األمثل واألكثر مالئمة من الناحية التقنية لتشييد القنطرة  الحلبتقدير الكميات الالزمة إلنجاز القنطرة، واختيار 

 درهم. 199.500,00ت الجماعة مبلغ )استعمال الخرسانة أو األلواح الحديدية(، علما أن هذه الدراسة كلف
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  تتناقض معطياتها مع وثائق أخرى 02/2013إصدار أوامر بالخدمة لتأجيل أشغال الصفقة رقم 

أوامر بتأجيل األشغال، لمدة  المتعلقة بإصالح المسالك، بإصدار ثالثة 02/2013قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 

بدراسة المشاكل المتعلقة بتعرض مالكي األراضي على األشغال المارة بمحاذاة إجمالية ناهزت السنة، معللة ذلك 

شتنبر إلى  22)ما يزيد عن شهرين(، ومن  2014غشت  06يونيو إلى  04أراضيهم. وقد امتدت فترات التأجيل من 

 أشهر(. 09)حوالي  2015غشت  26إلى  2014دجنبر  01حد( ومن )حوالي شهر وا 2014أكتوبر  20

 عن كون هذه األوامر لم تقم بتحديد المسالك المعنية بتوقيف األشغال، على اعتبار أن الصفقة تهم عدة مسالك، وفضال

ن فيما فإن المعطيات المضمنة فيها تتناقض مع أخرى واردة في بعض المراسالت الصادرة عن الجماعة، كما هو مبي

 يلي:

بتنفيذ الصفقة، تشعره فيها ببطء األشغال وتوقيفها دون توجيه الجماعة إنذارات لوكيل التجمع المكلف  -

إذن مسبق من طرفها، وتذكره باإلجراءات الزجرية المزمع اتخاذها في حق التجمع في حال عدم 

 (؛2015يناير  20االلتزام باآلجال التعاقدية )رسالة الجماعة المؤرخة في 

لرسالتين  التأجيل، كما هو الشأن بالنسبةتوجيه رسائل يستفاد منها استمرار األشغال خالل فترات  -

، أي خالل 2015ماي  08و 2015مارس  18موجهتين إلى عامل اإلقليم مؤرختين، على التوالي، في 

مراقبة تنفيذ أشغال  فترة التأجيل الثالثة، تطلب فيهما، من بين أمور أخرى، إيفاد لجنة قصد المشاركة في

 الصفقة.

 وفات الحساب مع تلك الواردة في جداول المنجزاتاختالف الكميات المضمنة بكش 

 المنجزات، كما هو الشأن بالنسبةالجماعة بتضمين كشوفات الحساب كميات تختلف عن تلك الواردة في جداول  تقوم

وارق المسجلة على التوالي، إلى ، حيث وصلت قيمة الف04/2015و 05/2011و 01/2016صفقات رقم لل

درهم. وقد بررت الجماعة الفوارق المسجلة بقولها إن  7.863,60درهم و 59.778,00درهم و 271.252,80

الكميات المدرجة في جداول المنجزات هي الحقيقية، وأنها تلجأ، في بعض األحيان، إلى "المقاصة" بين األثمنة. وفي 

ي مخالفة للقواعد الجاري ن مسألة المقاصة بين األثمنة ليس لها أي أساس قانوني، وههذا السياق، وجب التأكيد على أ

 بها العمل، وال سيما ما يلي:

من دفتري الشروط اإلدارية العامة  60و 55الحسابات المنصوص عليها في المادتين  تسويةأسس  -

بتطبيق األثمان على التوالي، اللتين تنصان على أن كشف الحساب يوضع  2016و 2000لسنتي 

 ؛األحادية على كميات المنشآت المنفذة فعال

من  69و 67بصرفها المنصوص عليها، خاصة، في المادتين  واألمرقواعد تصفية النفقات العمومية  -

 المذكور سلفا. 2.09.441المرسوم رقم 

 سندات الطلب  .2

بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بااللتزام يتسم تدبير الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب بعدة نقائص، ترتبط 

 يتها واإلشهاد على إنجاز الخدمة وتنفيذها. وتتمثل أهم المالحظات المسجلة، في هذا اإلطار، فيما يلي:بالنفقات وتصف

 عدم احترام مبدأ المنافسة وقواعد االلتزام بالنفقات 

ندات الطلب باستشارة ثالثة متنافسين على األقل لم تلتزم الجماعة في إطار جميع الطلبيات المنجزة عن طريق س

سالفي  2.12.349من المرسوم رقم  88والمادة  2.06.388من المرسوم رقم  75ا يخالف مقتضيات المادة كتابة، مم

الذكر، واللتين تنصان على وجوب إخضاع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت 

 ع العمل.تتعارض م

 65و 61و 56و 52و 49المذكور آنفا، وال سيما المواد  2.09.441ومن جانب آخر، وخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 

منه، والتي تحدد قواعد االلتزام بنفقات الجماعات الترابية، وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية عليها في مرحلة 

عمومي قبل االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحاسب ال االلتزام، تسلمت جماعة تاونزة بعض األعمال

( حاالت تتعلق بسندات طلب أنجزت األشغال أو تسلمت 03المختص. وقد تم الوقوف في هذا اإلطار على ثالث )

 ، وهي كالتالي:2016، ولم تتم تسوية نفقتها إال خالل سنة 2015التوريدات المتعلقة بها خالل سنة 

: حيث تم تسلم التوريدات درهم 39.985,66المتعلق بشراء الوقود بمبلغ  07/2016رقم  سند الطلب -

 ؛2016، ولم يصدر سند الطلب إال خالل سنة 2015دجنبر  21بتاريخ 

درهم: حيث تم تسلم األشغال  174.600,00المتعلق بإصالح مسلك بمبلغ  11/2016سند الطلب رقم  -

 ؛2016د الطلب إال خالل سنة ، ولم يصدر سن2015دجنبر  21بتاريخ 
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درهم: حيث تم تسلم األشغال  38.400,00لق بإصالح مسلك بمبلغ المتع 12/2016سند الطلب رقم  -

 .2016، ولم يصدر سند الطلب إال خالل سنة 2015دجنبر  21بتاريخ 

 أداء مستحقات الدراسة موضوع إحدى سندات الطلب قبل تسلمها 

" من G.E"درهم في اسم مكتب الدراسات  199.500,00بمبلغ  08/2016قم أصدرت جماعة تاونزة سند الطلب ر

كلم من المسالك وتشييد قنطرتين. وقد قامت الجماعة باإلشهاد على تسلم الدراسة  18,4أجل إعداد دراسة تتعلق بتهيئة 

ا لم تتسلم الدراسة ، بالرغم من أنه2016ماي  05، وأصدرت األمر بأداء أتعاب المكتب بتاريخ 2016ماي  04بتاريخ 

، مما يتعارض مع 154سجل في سجل مكتب ضبط الجماعة تحت رقم ، كما هو م2016يوليوز  11إال بتاريخ 

 سالف الذكر. 2.09.441رقم  من المرسوم 69و 67و 53مقتضيات المواد 

 عدم تناسب المبالغ المؤداة المتعلقة باإلطعام في إطار مهرجان تاونزة مع عدد المدعوين 

( سندات طلب تحمل األرقام 03دار ثالثة )بإص 2016و 2015إطار مهرجانها السنوي، قامت الجماعة سنتي في 

، وتتعلق جميعها بتنظيم استقبال على شرف الوفد الرسمي. وقد سجلت في هذا 15/2016و 01/2016و 02/2015

في هذه السندات وفي الفواتير ذات اإلطار فوارق مهمة، بلغت الضعف، بين عدد المدعوين والعدد الذي تم تضمينه 

 ا يلي: الصلة، كما هو مبين فيم

، في حين أن العدد المبين على سند الطلب 2015شخصا برسم سنة  215بلغ العدد اإلجمالي للمدعوين  -

شخصا، وهو ما  215شخصا، ليصل الفرق بذلك إلى  430والفاتورة المرتبطة به بلغ  02/2015رقم 

 درهم؛ 77.400,00يعادل كنفقة مبلغ 

شخصا، في حين أن العدد المبين على سندي  233ما مجموعه  2016بلغ عدد المدعوين خالل سنة  -

شخصا  680والفاتورتين ذواتي الصلة بلغ في المجموع  15/2016ورقم  01/2016الطلب رقم 

 درهم. 104.064,00شخصا، وهو ما يعادل كنفقة مبلغ  447(، ليصل الفرق بذلك إلى 280+400)

، والتي ناهزت 2016و 2015ن تاونزة برسم سنتي وحري بالذكر، أن النفقات المخصصة لإلطعام بمناسبة مهرجا

درهم برسم كل سنة، عرفت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالنفقات المتعلقة بالسنوات السابقة، والتي لم  160.000,00

 د المدعوين لم يتغير.درهم على األكثر، بالرغم من أن عد 60.000,00تكن تتعدى مبلغ 

  سندات الطلبتجزيئ نفقات عمومية عن طريق إصدار 

بمبلغ إجمالي  48و 47و 46تحمل األرقام  ( سندات طلب03بإصدار ثالثة ) 2015قامت جماعة تاونزة برسم سنة 

مقتضيات درهم من أجل شراء المواد المختارة بهدف استكمال فتح المسالك القروية، مما يخالف  210.000,00قدره 

درهم كمبلغ أقصى لسندات  200.000,00الذكر، التي حددت سقف سالف  2.12.349من المرسوم رقم  88المادة 

 الطلب الممكن إصدارها خالل نفس السنة المالية والمتعلقة بأعمال من نفس النوع.

 اإلشهاد واألمر بأداء مبالغ ال تتناسب وموضوع أعمال سندي طلب 

بمبلغ إجمالي قدره  في اسم شركة "إ.و" 48و 46سندي الطلب رقم  2015نة أصدرت الجماعة خالل س

الطرقات على مستوى منطقة  درهم من أجل تزويدها بالمواد المختارة قصد استعمالها في أشغال تهيئة 150.000,00

 لية: "آيت الطوطس". وفي هذا اإلطار، وبناء على إفادات موثقة في محاضر مكتوبة، سجلت المالحظات التا

متر مكعب لنقل المواد، فيما قامت آليات مجموعة  10اكتفاء الشركة باستقدام شاحنتين ذات سعة  -

الجماعات "األطلسين الكبير والمتوسط" بعملية استخراج المواد المختارة وملئ الشاحنتين المكتراتين 

 وشاحنة ثالثة تابعة لمجموعة الجماعات؛

دى مالكي األراضي بالمنطقة، للمساهمة بالمواد المختارة نذاك لتدخل رئيس الجماعة وأعضاء المجلس آ -

 التي استخرجت من أراضيهم مقابل إصالح الطرق على مستوى دواويرهم.

وبالتالي، فإن األعمال التي أنجزت من طرف شركة "إ.و"، والمتمثلة في كراء شاحنتين فقط ال تتناسب وموضوع 

 مع المبالغ المؤداة في إطارهما.  تتناسبسندي الطلب المشار إليهما أعاله، وال 

وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 بما يلي:

العمل على التحديد الدقيق لألشغال التي يتم إنجازها في إطار الصفقات، بغية تجنب عمليات المقاصة  -

 بين أثمان الصفقات؛

نتائج الدراسات التي يتم التعاقد بشأنها، واتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال الوقوف على أي ألخذ با -

 اختالل تفرزه هذه الدراسات؛
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 تطبيق معايير التقييم الواردة في نظم االستشارة؛ -

 ء؛إلزام نائلي الصفقات بتسليم الوثائق التعاقدية وتفعيل اإلجراءات القسرية في حقهم عند االقتضا -

اع األعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة، من خالل وضع قاعدة معطيات بشأن إخض -

الممونين والموردين الممكن التعامل معهم، حسب طبيعة العمل، واستشارتهم كتابيا قبل إصدار أي 

 سند طلب.

 ثانيا. تدبير المداخيل
ة عدة عوامل ونقائص حالت دون تحسين الوضعية المالية ك نتيجتتسم الموارد المالية لجماعة تاونزة بالمحدودية، وذل

 للجماعة. ويمكن عرض أهم هذه النقائص كما يلي:

 التدبير اإلداري للمداخيل .1

تأثرت الوضعية المالية للجماعة ببعض النقائص المرتبطة بهيكلتها اإلدارية للجماعة وكذا ببعض القرارات المتخذة 

 شارة في هذا الصدد إلى ما يلي: مكن اإلمن طرف مجلسها التداولي. وي

 الجمع بين عدة مهام من طرف شسيع المداخيل ونائبه 

تتوفر المصلحة المكلفة بالمداخيل على موظفين اثنين، أحدهما عين شسيعا للمداخيل بموجب قرار عامل إقليم أزيالل 

ا في مجال تدبير المداخيل، فإن المعنيين لة لهم، والثاني نائبا له. وبالموازاة مع المهام الموك2011يناير  18بتاريخ 

باألمر يزاوالن مهام أخرى داخل الجماعة. ذلك أن شسيع المداخيل، يتولى في اآلن ذاته مهام مدير المصالح الجماعية 

، كما أنه معين شسيعا 2016مايو  24بموجب قرار رئيس الجماعة المؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 

. أما بالنسبة لنائب شسيع 2015ماي  04بتاريخ  11/2015على قرار رئيس جماعة تاونزة رقم  ف بناءللمصاري

المداخيل، فهو يمارس أيضا مهام رئيس مصلحة شؤون الموظفين، باإلضافة إلشرافه اإلداري على تنظيم المهرجان 

ويجمعان بين عدة مهام متداخلة،  راكمانالسنوي لتاونزة. ومن شأن هذه الوضعية، التي تجعل من المعنيين باألمر ي

وقد تكون متنافية في بعض الحاالت، أن تنعكس سلبا على تدبير مداخيل الجماعة سواء على مستوى ضبط الوعاء 

 الضريبي أو على مستوى القيام بإجراءات التحصيل الضرورية.

 منح إعفاء غير قانوني من أداء الرسم على عمليات البناء 

، مقررا يقضي بمنح إعفاء مؤقت 2009أبريل  27لتداولي لجماعة تاونزة، خالل دورته المنعقدة بتاريخ اتخذ المجلس ا

، كما تم تأكيد هذا اإلعفاء برفض 2014و 2009من الرسم على عمليات البناء. وقد تم تنفيذ هذا المقرر بين سنتي 

. ويتعارض هذا 2013أبريل  30قدة بتاريخ ي دورته المنعإلغاء المقرر سالف الذكر من طرف المجلس التداولي ف

المتعلق بالجبايات  47.06من القانون رقم  52المقرر مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ذلك أن المادة 

المحلية حددت بشكل حصري الئحة اإلعفاءات من الرسم على عمليات البناء، وعليه، فإن المشرع لم يشر، من جهة، 

يمنح، من جهة أخرى، للمجلس الجماعي أي صالحية لمنح اإلعفاءات بهذا  ؤقتة من هذا الرسم، ولمإلى إعفاءات م

الخصوص. وقد نتج عن تطبيق هذه اإلعفاءات المؤقتة عدم فرض الرسوم على عمليات البناء على المستفيدين من 

 يدا.مستف 34، البالغ عددهم 2014-2009الرخص الممنوحة خالل الفترة 

 ى استخراج مواد المقالعالرسم عل .2

 2016، باستثناء سنة 2017-2011لم تسجل الجماعة أي مدخول بشأن الرسم على استخراج مواد المقالع طيلة الفترة 

درهم. ويعزى هذا الوضع باألساس إلى انتشار المقالع غير المرخصة،  45.000,00التي عرفت تحصيل مبلغ 

ة عن استغاللها، وكذا إلى عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات القانونية في لرسوم المترتبوبالتالي عدم فرض وتحصيل ا

 :حق بعض المستغلين الذين ال يصرحون بالكميات الحقيقية المستخرجة. وتكمن أهم المالحظات المسجلة فيما يلي

  مستوى تدبير مجال استخراج مواد المقالع علىنقائص 

لمعنية، لتنظيم مجال استخراج مواد المقالع وفرض تطبيق المقتضيات اقي األطراف الم تتدخل الجماعة، بتنسيق مع ب

القانونية والتنظيمية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار المقالع غير المرخصة، علما أن بعض هذه 

وفضال عن  عة فيها طرفا.المقالع غير المرخصة يستغل في إطار تنفيذ طلبيات )صفقات أو سندات طلب( تكون الجما

درهم على أقل  88.817,50عدم استفادة الجماعة من الرسوم المتأتية من استغالل هذه المقالع، التي حددت في مبلغ 

تقدير، فقد أظهرت المعاينات الميدانية إلحاق أضرار كبيرة بمواقع االستغالل. ويمكن اإلشارة في هذا السياق إلى 

 الحاالت التالية:

 2015( سندات طلب صادرة عن الجماعة خالل سنتي 05لين، في إطار خمسة )وعة من المقاوقام مجم -

تتعلق بإصالح الطرق، باستخراج الكميات المستعملة في هذه األشغال، والمقدر حجمها بما  2016و

متر مكعب، من مقالع غير مرخصة. ونتيجة لهذه الوضعية غير القانونية للمقالع  5.763,5مجموعه 

درهم. وفضال عن ذلك، فقد لحقت أضرار  28.817,50ة الجماعة لم تستفد من مبلغ نية، فإن ماليالمع
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ومقر الجماعة، وهو ما يشكل،  3100كبيرة بموقع االستغالل الكائن بين ملتقى الطريق اإلقليمية رقم 

ن بعض ال سيما خالل فترة الشتاء، خطرا على المارة، خصوصا التالميذ منهم المتجهين يوميا م

 ر المحيطة بمركز تاونزة إلى الثانوية اإلعدادية ابن الهيثم المتواجدة وسط مركز الجماعة؛الدواوي

 03/2015و 04/2011و 03/2011أبرمت الجماعة مع بعض المقاولين الصفقات ذات األرقام  -

ر إلصالح أو فتح مسالك قروية. وقد استعملت، في إطار هذه الصفقات، مواد مصدرها مقالع غي

متر مكعب. ونتيجة لذلك، وبغض النظر  12.000صلت الكمية المستخرجة ما مجموعه مرخصة، إذ و

عن الكميات المستخرجة من طرف هؤالء المقاولين والموجهة ألغراض أخرى، فإن مبلغ الرسم الذي 

 درهم.  60.000,00لم يفرض على هؤالء المقاولين ولم يحصل منهم يصل إلى 

 إحدى الشركات واستخالص جزئي للرسم على استخراج مواد المقالعألساسية لملف غياب كلي للوثائق ا 

ومنطقة "اسمسيل"، باستغالل  8المكلفة بإنجاز أشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  "Sقامت شركة "

يت. وقد تمت اء محطة للتفتمقلع متواجد على مستوى جماعة تاونزة بمحاذاة واد العبيد الستخراج مواد البناء وإنش

الموافقة للمقاول باستغالل المقلع بناء على محضر معاينة للفرقة اإلقليمية المكلفة بمراقبة المقالع، وتم الترخيص له 

 متر مكعب من مواد البناء. وفي هذا الصدد، تبين ما يلي: 10.000باستخراج كمية تصل إلى 

ن طرف وكالة الحوض المائي، وكذا وثائق الجماعة الترخيص المسلم معدم تضمن الملف المتوفر لدى  -

الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، إضافة إلى جميع الوثائق المشار إليها في منشور الوزير األول 

 بخصوص استغالل المقالع ومراقبتها؛ 2010يونيو  14بتاريخ  6/2010رقم 

 المقلع؛ معاينة تغيير مجرى الواد نتيجة نشاط -

متر مكعب، كما  10.000لمستخرجة من طرف المقاول للحد المسموح به بحوالي تجاوز الكميات ا -

يشير إلى ذلك التقرير المنجز من طرف الفرقة اإلقليمية المذكورة، تبعا للمعاينة الميدانية بتاريخ 

 ؛ 2017دجنبر  26

متر مكعب، والمحدد في  9.000أداء المقاول للمبلغ المطابق الستخراج كمية تصل إلى  -

درهم، في حين كان يتعين عليه، بالنظر إلى الكمية المشار إليها في تقرير الفرقة  45.000,00

درهم. وبالرغم من توفر الجماعة على هذه المعطيات، فإنها لم  100.000,00المذكورة، أداء مبلغ 

للرسم ة من أجل الفرض التلقائي ، إلى اتخاذ اإلجراءات الضروري2018تبادر، وإلى غاية شهر يناير 

على عمليات استخراج مواد المقالع بناء على الكميات المستخرجة فعليا، وإصدار أمر بتحصيل المبلغ 

 2016درهم، علما أن هذا المبلغ يتعلق بالربع األخير من سنة  55.000,00المتبقي والمحدد في 

 .2017والربعين األول والثاني من سنة 

 يالجماعية والسوق األسبوع تدبير المجزرة .3

 أسفرت عملية المراقبة في هذا اإلطار عن تسجيل المالحظات التالية:

 تراجع مدخول إيجار مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة وعدم التمييز بين مدخول كل مرفق على حدة 

شمل المرفقين معا. يتم استغالل المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي عن طريق اإليجار، في إطار عقد فريد ي

عملية اإليجار لدفتر تحمالت معد لهذا الغرض. وقد سجل بهذا الشأن تراجع مدخول إيجار هذين المرفقين وتخضع 

إلى  2014درهم خالل سنة  99.875,00، إذ انخفض من 2016-2014بصفة مستمرة خالل الفترة 

إجمالية فاقت ، أي بنسبة تراجع 2016نة درهم خالل س 65.500,00، ليصل إلى 2015درهم في سنة  76.200,00

. ويتم إدراج مدخول اإليجار في خانة مالية واحدة تتعلق بمنتوج إيجار األسواق 2016و 2014ما بين سنتي  %34

األسبوعية، دون تمييز بين منتوج إيجار كل مرفق على حدة، مما ال يمكن معه توزيع مدخول المجزرة على باقي 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية والتعاون الوطني(. المحددة قانونا )مثل بعض المستفيدين حسب النسب

 غياب كلي لمقومات النظافة بالمجزرة الجماعية 

تعاني المجزرة الجماعية من إهمال مرافقها وتقادم تجهيزاتها، مما يؤثر على تحسين مردودية مداخيل هذا المرفق، 

 ، يمكن اإلشارة إلى ما يلي:لمواطنين. وفي هذا اإلطاروكذا على نوعية وجودة الخدمات المقدمة ل

توجد المجزرة في وضعية غير مالئمة بالنظر إلى معايير السالمة الصحية والنظافة الواجب توفرها  -

على مستوى هذا المرفق. وفي هذا الصدد، فقد سجل انتشار الحشرات وتراكم النفايات بمحاذاة 

يا الذبيحات في الهواء الطلق دون مراعاة مستعملة أثناء الذبح وبقاالمجزرة، كما يتم تصريف المياه ال

 للنتائج السلبية لهذا الوضع على المحيط البيئي؛
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بالرغم من التنصيص على إجبارية تنظيف مرافق المجزرة بعد االنتهاء من عملية الذبح من طرف  -

من دفتر  12المستغل، ووجوب الحفاظ على شروط الصحة والنظافة، كما ينص على ذلك الفصل 

ت، فإن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الضرورية لحث وإلزام المستغل بالتقيد بالمقتضيات التحمال

اقدية المؤطرة لهذه الجوانب. وحري بالذكر في هذا اإلطار، أن رئيس الجماعة، وفضال عن التع

الصالحيات الممنوحة له بمقتضى دفتر التحمالت المتعلق باستغالل المجزرة، مخول، طبقا لمقتضيات 

المتعلق بالجماعات، بممارسة صالحيات الشرطة  113.14من القانون التنظيمي رقم  100لمادة ا

 دارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة؛اإل

، للمراقبة البيطرية القبلية للتأكد من خلوها من األمراض التي يتعين 2010ال تخضع البهائم، ومنذ سنة  -

 يشكل مخطرا على صحة المستهلكين.مراقبتها قبل عملية الذبح، مما قد 

 ة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيميوعليه

اعتماد هيكلة تنظيمية واضحة خاصة بمصلحة المداخيل تراعي عدم الجمع بين عدة مهام، خاصة  -

 المتنافية منها؛

ل المقالع قصد ضبط هذا القطاع على مستوى النفوذ الترابي المساهمة الفعالة في مراقبة استغال -

مالية للجماعة عبر تحسين مردود الرسم على استخراج مواد للجماعة، من جهة، ودعم موارد ال

 المقالع، من جهة أخرى؛

 توفير شروط النظافة والصحة بداخل السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية وبمحيطهما الخارجي؛ -

السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية بالتقيد بمقتضيات دفتر التحمالت الخاص  إلزام مستغلي -

 ة فيما يتعلق بمراعاة شروط السالمة الصحية والنظافة.بإيجارهما، خاص

 ثالثا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
 يتم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على مستوى جماعة تاونزة من طرف:

، تزويد مركزها وبعض الدواوير المحيطة بالمركز 1996ة التي تتولى بصفة مباشرة، منذ سنة الجماع -

 لماء الصالح للشرب عبر بئرين يتواجدان بالقرب من واد العبيد؛با

جمعية، تقوم  11بعض الجمعيات المحلية، البالغ عددها، حسب المعطيات المستقاة من السلطة المحلية،  -

 مستفيدا. 1.667دوارا، ويستفيد من خدماتها  40بتزويد ما مجموعه 

ى الخصوص بكيفية تدبير الجماعة لهذا المرفق بعالقتها مع وقد سجلت على هذا المستوى عدة نقائص، ترتبط عل

 الجمعيات المذكورة. وتتمثل أبرز هذه النقائص فيما يلي:

 ارتفاع مضطرد لمتأخرات استهالك الماء 

ؤدون للجماعة ما بذمتهم نظير خدمة التزود بالماء الصالح للشرب منحى تصاعديا، عرف عدد المشتركين الذين ال ي

، أي بنسبة ارتفاع إجمالية تصل إلى 2016مشتركا في سنة  99إلى  2011مشتركين خالل سنة  6 إذ انتقل من

، إذ انتقلت من ، زيادة كبيرة2016-2011. ونتيجة لذلك، فقد سجلت متأخرات استهالك الماء، خالل الفترة 1.555%

المتسارع، فإن الجماعة لم تتخذ  . وبالرغم من هذا االرتفاع2016درهم سنة  26.755,59إلى  2011درهم سنة  940

 إجراءات ملموسة لتسوية هذه الوضعية، خصوصا تجاه المشتركين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم منذ عدة سنوات.

 ماءنقائص بخصوص مراقبة منشآت تزويد الساكنة بال 

بواسطتهما تزويد الساكنة بالماء الشروب، من خالل المعاينة الميدانية للبئرين المستغلين من طرف الجماعة واللذين يتم 

تبين أن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان جودة المياه والحفاظ عليها، إذ تم الوقوف على عدة 

 ما يلي:مخاطر في هذا الصدد، تتجلى على الخصوص في

ة النفايات الصادرة من وجود عدة أماكن عشوائية قرب البئرين ترمى فيها النفايات والقمامات، خاص -

 المجزرة المحاذية ألحد البئرين؛

عدم مراقبة جودة مياه البئرين المستغلين في تزويد الساكنة بالماء، ال من طرف الجماعة، وال من  -

كين يثيرون مشكلة جودة المياه، ويرفضون بذلك أداء طرف أي جهة خارجية، مما جعل بعض المشتر

 ما بذمتهم. 
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 الماء الشروب تهالك شبكة توزيع 

أثبتت المعاينة الميدانية تهالك بعض التجهيزات وتضررها بشكل واضح، كما هو الحال بالنسبة للتجهيزات الخاصة 

إلشارة إلى أن الجماعة، وباستثناء صرف مبلغ بالبئر األول التي لم تعد صالحة لالستعمال. وفي هذا اإلطار، تجدر ا

، لم تتخذ أي 2016-2011ت توزيع الماء الصالح للشرب خالل الفترة درهم من أجل صيانة تجهيزا 89.988.00

 إجراءات فعالة من أجل تجديد التجهيزات المتضررة، حتى تتمكن من تزويد الساكنة بالماء في ظروف مالئمة. 

 اعة بالجمعيات المتدخلة في مجال تزويد الساكنة بالماء الصالح للشربنقائص تشوب عالقة الجم 

معطيات لدى مصالح الجماعة بشأن عدد الجمعيات التي تتولى تقديم خدمة تزويد الساكنة بالماء الصالح في غياب 

غاية متم سنة للشرب، وبناء على المعطيات المدلى بها من طرف السلطة المحلية، فإن عدد هذه الجمعيات بلغ، إلى 

 النقائص أبرزها:جمعية. وتشوب عالقة الجماعة بهذه الجمعيات مجموعة من  11، 2017

( جمعيات تدبير مرفق توزيع الماء في غياب أي تأطير قانوني لهذا التدخل وفي غياب 09تتولى تسع ) -

نية الضرورية أي عالقة تعاقدية تربطها بالجماعة، كما أن هذه األخيرة لم تتخذ اإلجراءات القانو

 لتصحيح هذه الوضعية؛

إ. للتنمية" و"غ.ط. للتنمية"، فإن الجماعة لم تبرم معهما بالنسبة للجمعيتين األخريين، وهما جمعية " -

بالنسبة  2016دواوير، إال خالل سنة  10أي اتفاقيات بشأن تدبير مرفق توزيع الماء، على مستوى 

الثانية؛ بمعنى، أن هاتين الجمعيتين استمرتا لعدة سنوات  بالنسبة للجمعية 2017للجمعية األولى وسنة 

ق في غياب أي إطار قانوني يؤطر هذه الخدمة، ويبرز التزامات كل طرف. وفضال في تدبير هذه المرف

، لم تتضمنا بنودا صريحة لضمان 2017و 2016عن ذلك، فإن االتفاقيتين المبرمتين، خالل سنتي 

مشاكل داخل الجمعية تحول دون تزويد الساكنة بالماء أو إخالل الجمعية  استمرار المرفق في حالة بروز

ماتها، كما لم تشر هاتان االتفاقيتان إلى مآل استثمارات الجمعيات في حالة توقفها عن تقديم بالتزا

 خدماتها.

الخصوص من  وفضال عما سبق، فإن الجماعة ال تمارس مهامها اإلشرافية على تدبير المرفق، وهو ما يتجلى على

ر هذا المرفق، من حيث عددها وتاريخ إنشائها خالل عدم توفر الجماعة على معطيات حول الجمعيات المتدخلة في تدبي

اعتماد الجمعيات تعريفات مخالفة لتلك ، من جهة، ووأعضائها ووضعيتها القانونية وعدد مشتركيها واستثماراتها

، مع ما يترتب عن ذلك من تباين بين 2008يناير  14بتاريخ  01رقم  الواردة في القرار الجبائي الساري المفعول

 . ، من جهة أخرىطبقة من طرف كل متدخلاألسعار الم

ذاتي للجماعة،  الماء اختصاصالمجلس الجهوي للحسابات على أن تدبير مرفق توزيع  سبق، يؤكدوبناء على ما 

 يوصي بما يلي:وحمل مسؤولياتها اإلشرافية، ال يمكن أن يعفيها إسناد تدبيره إلى أي طرف آخر من ت

ت المتعلقة باستهالك الماء الصالح للشرب، وتفعيل التدابير العمل على استخالص مبالغ المتأخرا -

 القانونية في حق المشتركين الممتنعين عن األداء؛

 إيالء أهمية قصوى للشروط الصحية على مستوى منشآت تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب -

استها، والحرص على )آبار، وخزانات...( عبر المحافظة على نظافة األماكن المحيطة بها، وتأمين حر

 مراقبة جودة وشبكة التزويد بالماء الشروب؛

بما يتالءم وإمكانيات الجماعة، مع  إعادة النظر في نمط تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب -

العمل، والقيام، عند االقتضاء، بمراجعة اإلطار التعاقدي بين مراعاة القوانين واألنظمة الجاري بها 

  ات المتدخلة في تدبير هذا المرفق. الجماعة والجمعي
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II. رئيس المجلس الجماعي لتاونزة جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير الطلبيات العمومية

 الصفقات العمومية  .1

 غياب مجموعة من الوثائق المرتبطة بتنفيذ وتتبع الصفقات 

موظف واحد بكل مصلحة وبمهام صوص هذه المالحظة، فإن هذه الجماعة تعاني من قلة الموارد البشرية وأن بخ

كثيرة ومتعددة وعدد المرتفقين يحتم علينا العمل بالمكتب أكثر منه في الميدان لتلبية جميع طلبات المواطنين وتم 

ستقبل القريب وتخصيص موظف يسهر على التتبع ؛ وسنعمل بالتقيد بتوصياتكم في الم2016تدارك األمر في سنة 

بدفتر تدون فيه جميع العمليات المرتبطة بها إلعطاء صورة واضحة عن سير  اليومي لجميع األوراش ويمسك

األشغال كما سنلتزم بكل ما جاء في مالحظتكم في هذا الشأن لتفادي العيوب المرتكبة بخصوص المسؤولية المدنية 

فقات لتصاميم ما يضمن التخلي عن المتابعة ضد صاحب المشروع. وعن عدم تسليم نائلي الصالتي تبرئ الجماعة و

جرد المنشآت المنفذة، فإن هذه الجماعة تتأكد ميدانيا وتعاين وتراقب تنفيذ كل األشغال المنجزة وتنجز محضرا 

جراءات نرجع الضمان النهائي باالستالم النهائي وتتأكد من الجرد الميداني للمنشآت المنفذة على ضوء هذه اإل

 لجزاءات في حالة عدم تقديم تصاميم الجرد للمشاريع المستقبلية.للمقاول؛ وتنفيذا لتوصياتكم سنطبق )...( ا

وستحرص هذه الجماعة كل الحرص على ضرورة تقديم المذكرات التقنية أو برامج تنفيذ األشغال توضح كيفية 

في أغلب دفاتر التحمالت وعلى جميع األشغال المتعهد بها من طرف نائلي تنفيذ األشغال رغم التنصيص على ذلك 

لصفقات ووفق المذكرات التقنية التي تقدموا بها وحسب األولويات التي نسعى إلى تحقيقها داخل آجال وأهداف ا

 محددة؛ وسنعمل على تطبيق ذلك في األوراش المستقبلية.

 مسالك والطرقات المنجزة في إطار بعض الصفقات عدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لل 

التي أشرتم إليها والمتعلقة  01/2016و 03/2015و 02/2013و 05/2011و 04/2011إن الصفقات ذات األرقام 

بإصالح المسالك الطرقية تهم فك العزلة عن الدواوير الهامشية بهذه الجماعة وسط محيط طبيعي جبلي، هذه 

اعة اسة مسبقة من طرف مكاتب دراسات مختصة لتفادي تحمالت تثقل ميزانية الجماألشغال ال تنجز وفق در

يفرضها الواقع وضغط الساكنة التي نعمل كل ما في وسعنا إلرضائها واالستجابة  التي وحاالت االستعجال 

ن جزيئاتها من القتراحاتها ومتطلباتها، بحيث قمنا باستعمال أتربة تقاوم التوحل وخالية من جذور النباتات تتكو

خاص بها في الصفقة، وعن سمك الطبقات فهو يختلف تراب وحصى مختلط ومميه؛ وتتم اإلشارة إليها في البند ال

 حسب طبيعة ونوع سطح الطريق ونحن نتحكم في كمياتها ومحتوياتها وطرق تنفيذها على الوجه المطلوب.

  نقائص على مستوى تقييم عروض المتنافسين 

نظام االستشارة  دون إعمال لجنة فتح األظرفة لنظام التقييم الوارد في 2016/01صفقة رقم بخصوص إسناد ال

 14الخاص بها، أؤكد لكم أن لجنة طلب العروض راعت المعايير والشروط المنصوص عليها خاصة في المادة 

 ا وبحسن نية.من قانون الصفقات العمومية إال أنه أثناء إعداد محضر جلسة فتح األظرفة سقط منها سهو

"، فإن العرض اإلجمالي O.Iين تجارية لشركة "المتعلقة ببناء دكاك 2015/04أما بخصوص إسناد الصفقة رقم 

بصفة عامة فسرته اللجنة بأنه في صالح اإلدارة وقبلت به بعدما راعت ظروف التنافس واقتناعها باإليضاحات 

ه خاصة وأن سمعته طيبة في مجال االلتزام والوفاء، كما التي تقدم بها المتنافس لتنفيذ تعهداته على أحسن وج

 ن عرضها المرجعي )الثمن التقديري لإلدارة( قد يكون شامال وعاما لتغطية المشروع.اعتبرت اللجنة أ

  01/2016تغيير على مستوى مكونات الصفقة رقم  

ع األشغال المزمع إنجازها بخصوص هذه المالحظة، أود أن أوضح أن الجماعة نظمت اجتماعا مع زيارة مواق

جلسة فتح األظرفة وتم تحرير محضر بذلك وقد أخد المتنافسون  وفق مضامين كناش التحمالت الخاص بالصفقة قبل

علما بمواقع األشغال كما أن الشركة نائلة الصفقة أبدت تفهمها للموضوع وراعت ضغط وحاجة الساكنة واستجابت 

ة فات في األماكن المطلوبة وللهدف المتوخى، كما أن المقاولة نائلة الصفقلمطالب المجلس وتم بناء هذه السقي

 استحسنت الفكرة وعملت على تحقيق رغبة المجلس والساكنة المستفيدة.

  01/2016تعثر أشغال بناء قنطرة ابراغن المبرمجة في إطار الصفقة رقم 

لى تغيير مسار مياه واد العبيد من أجل تثبيت العمود بالنسبة لقنطرة ابراغن، فقد تم االعتماد في الدراسة التقنية ع

أمتار مما  05إال أنه بعد محاوالت لوحظ أن عمق ومنسوب المياه لم يتغير وظل يتجاوز عمقه ، 05اإلسمنتي رقم 

يصعب معه استكمال القنطرة بالخرسانة المسلحة فتم توقيف األشغال واالستشارة مع مكتب الدراسات من أجل 

األلواح الحديدية كحل بديل.  ر جديد يتالءم مع هذه الوضعية ليتم االهتداء إلى إتمام أشغالها بواسطةإعداد تصو
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وفي هذا اإلطار تم إعداد عقد ملحق للصفقة وعملنا على إتمامها باأللواح الحديدية وهي تؤدي وظيفتها اآلن على 

 قة آيت ويزكان.أحسن وجه بذلك تم الربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية لمنط

  تتناقض معطياتها مع وثائق أخرى 02/2013إصدار أوامر بالخدمة لتأجيل أشغال الصفقة رقم 

إن المسالك التي تضمنتها هذه الصفقة عرفت ثالثة توقفات بأوامر تأجيل األشغال ألنها توجد بدوائر لديها حساسيات 

لوجود بعض األشجار المثمرة أو تغيير مسارها،  سياسية كثيرة وتنشأ نزاعات وصراعات حول عرض هذه المسالك

 أوامر بوقف األشغال مجبرين والبحث عن حلول رضائية بتنسيق مع السلطة المحلية. فنضطر إلى إصدار

 اختالف الكميات المضمنة في كشوفات الحساب مع تلك الواردة في جداول المنجزات 

نطرة آيت احساين اومنصور لتكون سهلة : تمت الزيادة في علو ق01/2016فيما يخص الصفقة رقم  -

، حيث توجد هضبة مرتفعة وتخفيض االنحدار من الضفة األخرى ترتب الولوج من الضفة الشمالية

درهم، ونظرا لكون ميزانية  327.133,51بقيمة بلغت  32و 9و 8و 5و 3عنه زيادة في األثمنة 

الوقت من أجل زيادة الكميات الضرورية  جماعة تاونزة ال تستطيع توفير االعتمادات الكافية في ذلك

لحق حتى ال تتوقف األشغال ارتأت اللجنة المتتبعة إلنجاز المشروع مع والعمل على إبرام عقد م

 7و 6و 4مكتب الدراسات تعويض المقاولة نائلة الصفقة على أساس موازنة مالية بالنسبة لألثمان 

 امل؛لكونها لن تستعمل الحقا أو لن تستهلك بالك 13و

م أشغال بنود الخرسانة المسلحة درهم يه 59.778,00: إن مبلغ 05/2011فيما يخص الصفقة رقم  -

للمنشآت الفنية على الشعاب وقد تمت موازنتها مقابل أشغال رئيسية وضرورية كأشغال التتريب 

توقعة والحفر وأشغال إضافية في بيان األثمان لنفس الصفقة )الكميات المنجزة تفوق الكميات الم

 بالصفقة(؛

درهم الذي أشرتم إليه الناتج  7.863,00دد في : إن المبلغ المح04/2015فيما يخص الصفقة رقم  -

متر مربع من اآلجور بثمن  51في الصفقة المذكورة قد تم تحويله إلى بناء  18و 17عن رقم الثمن 

 850افية بثمن متر مكعب من الخرسانة المسلحة إض 8,28درهم/متر مربع و 120أحادي قدره 

درهم/كلغ وبذلك يكون المقاول قد أوفى  11كلغ من الحديد بثمن أحادي  479درهم/متر مكعب و

 بتعهداته وتنازل لهذه الجماعة بمبالغ عن أشغال لم ينل عنها أي اجر.

 سندات الطلب  .2

 عدم احترام مبدأ المنافسة وقواعد االلتزام بالنفقات 

لكون طبيعة المنطقة ثالثة متنافسين بشكل مسبق عن طريق االستشارة المباشرة )...( تعمل الجماعة على استشارة 

ال تسمح بمراسلة المتنافسين وانتظار أجوبتهم التي يطول انتظارها وغالبا ما تكون غير ذات جدوى. ويقوم 

بإصدار سند الطلب  المتنافسون بتوجيه البيانات المتعلقة بها بصفة مباشرة وفي ظرف مغلق إلى هذه اإلدارة، ونلتزم

 ل.في اسم المتنافس الذي تقدم بعرض أفض

: في إطار إنجاز برنامج عمل إلصالح وتهيئة المسالك يتم تزويد اآلليات 07/2016فيما يخص سند الطلب رقم 

بالوقود عبر طريقتين؛ الطريقة األولى تتم مباشرة من محطة الوقود آيت اعتاب، حيث تنتقل اآلليات إلى هذه 

لية المزودة على سندات التوريد، والطريقة الثانية نعمل ة ليتم ملء خزاناتها بالوقود وتتم اإلشارة إلى نوع اآلالمحط

على شحن مجموعة من البراميل بالوقود ونقلها بسيارة الجماعة إلى حيث تتواجد اآلليات وخاصة عندما تكون في 

في إلشارة إليها في سندات التوريد ألن الوقود يتم إفراغه الضفة األخرى من واد العبيد، وفي هذه الحالة ال تتم ا

حيث تجاوزت فترة  2015أبريل  21مختلف أنواع اآلليات. لإلشارة فقد اشتغلت اآلليات المكتراة ابتداء من 

يوما وتم االتفاق مع المقاول المكتري لهذه اآلليات والمنحدر من أحد دواوير هذه الجماعة  72االشتغال حوالي 

بالوقود وأداء مستحقات السائقين، مما أدى إلى فتح ضعها رهن إشارتنا بالمجان، حيث تقوم الجماعة بتزويدها بو

وإصالح مجموعة من المسالك عبر مجموعة من الدواوير بكل من آيت اعزم وتمريغت وآيت وزكان وآيت طوطس 

ت األشغال، الشيء الذي استهلكت واستكمل 2015يونيو  19إلى حين وصول آليات مجموعة الجماعات بتاريخ 

 حروقات وهو ما يبرر المبالغ التي تفضلتم باإلشارة إليها.معه كميات زائدة من الم

، فإن مسلك امكرد نفلوس عرف اإلصالحات المشار إليها بسند الطلب 11/2016وفيما يخص سند الطلب رقم 

ختارة. فعال تمت االستعانة بآليات مجموعة الجماعات المذكور من تتريب وحفر الخنادق الجانبية والشحن بالمواد الم

يوما  52إنجاز هذه الخدمة وقد تكلفت مقاولة "خ.س" بعملية التزويد بالمحروقات وتوفير أربع شاحنات لمدة في 

لنقل وجلب المواد المختارة. باإلضافة إلى إصالح األعطاب الميكانيكية لهذه اآلليات وتغيير وإفراغ الزيوت 

 النسبة للنيفلوز.لكة واستبدالها بالزيوت العالية الجودة كما هو الحال بالمتها
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، فهو في واقع الحال عبارة عن توريد مواد مختارة محلية لتهيئة مسالك 12/2016أما بالنسبة لسند الطلب رقم 

ل رغم قلة امكرد نفلوس وقد حرصنا على تتبعها واستالمها في أحسن الظروف طبقا للقوانين الجاري بها العم

 الموارد البشرية بهذه الجماعة. 

  الدراسة موضوع إحدى سندات الطلب قبل تسلمها  تمستحقاأداء 

على  154المضمن بمكتب الضبط تحت عدد  01/07/2016، فإن تاريخ 08/2016بخصوص سند الطلب رقم 

خة األولى فقد تم استالمها بتاريخ ظهر الغالف الحامل لوثائق هذه الدراسة هو استالم إضافي لنسخة ثانية، أما النس

 وتقدمنا بها إلى المصالح الخارجية ملتمسين منها تنفيذ بعض أشغال الصفقة. 04/05/2016إنجاز الخدمة أي 

  عدم تناسب المبالغ المؤداة المتعلقة باإلطعام في إطار مهرجان تاونزة مع عدد المدعوين 

ن وحدها، بل يشمل مصاريف اإلطعام الخاصة بالمهرجا 2015ة إن المبلغ المشار إليه في مالحظتكم ال يخص سن

اللتين تم تمويلهما من  2015و 2014السنوي لجماعة تاونزة لسنتين متتاليين أي المهرجان الرابع والخامس لسنتي 

ألف درهم في ميزانية سنة  160طرف نفس الممون وهذا ما يفسر االرتفاع لهذه النفقة حيث تمت برمجة مبلغ 

ذلك بعلم السلطة المحلية واإلقليمية، حيث و 2015و 2014من أجل تسديد مصاريف اإلطعام برسم سنتي  2015

أن مصالح العمالة أشرت على هذا المبلغ المرتفع مقارنة مع السنوات السابقة آخذة بعين االعتبار هذا الدين كما أن 

 شخصا.  430يريا فقط، أما عدد المستفيدين فهو شخصا يعتبر عددا تقد 215عدد المدعوين المحدد في الالئحة أي 

، فإن عدد المدعوين تجاوز عدد المستفيدين من 15/2016وسند الطلب رقم  01/2016لسند الطلب رقم بالنسبة 

شخصا يعتبر عددا تقديريا فقط، وأن عدد األشخاص المستفيدين من تلك  233الوجبات الغذائية، بحيث إن العدد 

 صا.شخ 680الوجبات هو 

مقارنة  2016و 2015رجان تاونزة برسم سنتي وبخصوص ارتفاع المبالغ المخصصة لإلطعام بمناسبة مه

بالسنوات السابقة، فإن ذلك يرجع إلى كون المهرجان أصبح يستقطب سنة بعد أخرى العديد من الزوار والعديد من 

فرسا، في حين خالل السنتين  200األولى  الفرسان. ولإلشارة فقط، فإن عدد الفرسان كان ال يتجاوز في السنوات

 فرس. وبالتالي ارتفع عدد المستفيدين من وجبات اإلطعام. 500تجاوز عددهم األخيرتين فقد 

  تجزيئ نفقات عمومية عن طريق إصدار سندات الطلب 

اط سندات الطلب يتعلق األمر بشراء المواد المختارة لتهيئ بعض المسالك بالجماعة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتب

يات مجموعة الجماعات التي كانت في فترة زمنية محدودة وقصيرة. وتزامنها مع تواجد آل 48و 47و 46أرقام 

ولدوافع االستعجال تحتم علينا السرعة في العمل وعدم اللجوء إلى نهج مسطرة الصفقات العمومية، كما أن هذه 

 لدك. اآلليات التي ستقوم بعمليات التسوية والرش بالمياه وا السندات ليست مستقلة وجزء من الكل الذي هو وجود

 اإلشهاد واألمر بأداء مبالغ ال تتناسب وموضوع أعمال سندي طلب 

إن المقاول المكلف بالتزويد بالمواد المختارة على مستوى طريق آيت طوطس قد تجاوز الكمية المحددة في سندي 

يوم وإنما احنات )...(، خاصة وأن هذه الشاحنات لم يتم كراؤها بال، حيث أنه استعمل ثالث ش48و 46الطلب رقم 

حمولة  25و 17كانت تحصل على األجر اليومي حسب عدد الحموالت في اليوم )الفياج( والتي كانت تتراوح بين 

فتح يوميا ولكل شاحنة حسب إفادة السائقين. فالعمل بطريقة برنامج العمل يسمح بهامش كبير في العمل من خالل 

الساكنة التي ال تتردد في مطالبة ممثليها الذين يشرفون وإصالح مجموعة من المسالك الفرعية استجابة لطلبات 

على العمل في إصالح وتهيئ عدد ممكن من المسالك، فممثل دواوير آيت طوطس عمل في هذه المنطقة على 

ومسالك فرعية أخرى تؤدي إلى تجمعات إصالح مجموعة من المسالك المؤدية إلى دواوير بعدو اكنان وتلزي 

 المبالغ المؤداة. سكنية وهذا ما يبرر

 ثانيا. تدبير المداخيل

 التدبير اإلداري للمداخيل .1

  الجمع بين عدة مهام من طرف شسيع المداخيل ونائبه 

صين رغم قصد تقسيم المهام هي السبب في إسناد أكثر من مهمة إلى شخص أو شخ إن قلة الموارد البشرية الكفأة

مطالبة المعنيين غير ما مرة من تقسيمها بين باقي الموظفين، ومن أجل امتصاص هذا الضغط الممارس عليهما 

كن سلطة يقوم المجلس بفتح مناصب شاغرة في الميزانيات السابقة قصد المصادقة عليها لسداد هذا الخصاص، ل

عة هذه المالحظة قمنا بإسناد المهام التي يمارسها الوصاية ترد دائما بالرفض، ووعيا من الجماعة بأهمية ونجا

، وستعمل الجماعة مستقبال على 2017دجنبر  20مدير مصالح هذه الجماعة إلى موظف آخر بقرار عاملي بتاريخ 

 يكل التنظيمي المصادق عليه وإسناد مهمة واحدة لكل موظف.استقطاب موظفين جدد لتغطية كافة المهام والعمل باله
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 اء غير قانوني من أداء الرسم على عمليات البناءمنح إعف 

من القانون  52منحت الجماعة إعفاء عن أداء الرسم على عمليات البناء باعتبار أن المساكن القروية حسب المادة 

بعد مصادقة أعضاء المجلس  2009أبريل  27لمنعقدة بتاريخ معفاة من الرسم، وخالل دورة المجلس ا 47.06رقم 

على هذا المقرر الذي تمت إحالته على سلطة الوصاية قصد المصادقة لكن لم تتوصل الجماعة بأي رد باإلجماع 

عن بطالن المقرر المتخذ بعد انصرام أجل شهرين، الشيء الذي اعتبره المجلس بمثابة مصادقة من طرف سلطة 

ذا اإلعفاء خالل دورة أبريل ونظرا التخاذ هذا المقرر مؤقتا تم عرض النقطة من جديد لوضع حد لهالوصاية. 

، إال أن المعارضة التي تتمتع باألغلبية المطلقة رفضت هذه النقطة وصوتت باألغلبية ضد إلغاء اإلعفاء 2013

الغ مالية مهمة لكنه اتخذ هذا القرار سالف الذكر. وعلما من المجلس أن هذا القرار السلبي ضيع على الجماعة مب

وية وبالفعل تم استقرار السكان وأصبح المركز يعرف تزايدا عمرانيا ال بأس به شجع من أجل الحد من الهجرة القر

المصالح الخارجية لتشييد مراكز تخدم مصلحة السكان خاصة في صفوف النساء كبناء مركز التربية والتكوين 

 ر الطالب ودار الطالبة وإعدادية.متعدد االختصاصات، ودا

 الرسم على استخراج مواد المقالع .2

  نقائص على مستوى تدبير مجال استخراج مواد المقالع 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الرسم على استخراج  47.06من القانون رقم  91طبقا لمقتضيات المادة 

ا كان نظام ملكية المقلع ونظرا لعدم حصول الملزمين بالرخص مواد المقالع يفرض على المستغل المرخص له كيف

من نفس القانون، ونظرا لقلة الموارد البشرية  95إقراراتهم لدى المصلحة المعنية بالجماعة طبقا للمادة  وإيداع

د العبيد بالجماعة فإنه يصعب علينا ضبط مثل هذه المخالفات المتمثلة في االستغالل العشوائي للمقالع على طول وا

في انتظار تزويد الجماعة بموارد بشرية أخرى كيلومترات. و 8بتراب الجماعة، والذي يفوق طوله أكثر من 

سنسهر على مراقبة ومحاربة االستغالل العشوائي للمقالع. أما فيما يخص المقاولين الذين تربطهم مشاريع تنموية 

مالحظتكم في الحين، وفرض الرسم فورا على وصفقات مع الجماعة سنكون حرصين كل الحرص على تطبيق 

لع داخل تراب الجماعة، كما سنعمل على عدم تكرار مثل هذه النقائص، وزجر جميع كل من أراد استغالل المق

 المخالفات من أجل ضمان بيئة سليمة وتفادي أضرار طبيعية محتملة.

 رسم على استخراج مواد غياب كلي للوثائق األساسية لملف إحدى الشركات واستخالص جزئي لل

 المقالع 

" عن الكميات المستخرجة برسم سنة Sرهم من مستغل المقلع المؤقت "د 45.000,00استخلصت الجماعة مبلغ 

عن الربع الثاني والثالث حسب إقراري الشركة المعنية باألمر ومحضر اللجنة اإلقليمية الساهرة على مراقبة  2016

 2017سنة  والربعين األول والثاني عن 2016درهم عن الربع األخير لسنة  55.000,00المقالع والباقي أداؤه هو 

حسب المحضر الثاني للجنة سالفة الذكر، علما أننا قمنا بمراسلة المسؤول عن الشركة المعنية مرتين قصد القيام 

والجماعة قامت بتطبيق  بالمتعين، كاإلدالء بإقراراتها عن الكميات المستخرجة وأداء ما بذمتها، لكن بدون جدوى

 شأن.جميع القوانين الجاري بها العمل في هذا ال

 تدبير المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي .3

 تراجع مدخول إيجار مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة وعدم التمييز بين مدخول كل مرفق على حدة 

ن إيجار مجزرة الجماعة خالل السنوات إن مدخول المجزرة الجماعية خالل هذه السنوات عرف تحسنا بحيث أن ثم

درهم، لكن تدني رسوم  25.500,00و 17.000,00و 00,23.500توالي بلغ على ال 2016و 2015و 2014

الضحية يرجع إلى رفض القابض المحلي قبض مداخيل هذه الرسوم وتوظيفها في فصول الميزانية المخصصة لها 

ر األسواق الجماعية بحكم أن عملية اإليجار عبارة عن صفقة مؤكدا أن جميع أنواع اإليجار تدخل ضمن إيجا

كما أن هذا التباين في أثمان الكراء قد الحظتموه بحيث أن مدخول رسوم المجزرة منعدم، ومدخول السوق  عمومية.

 درهم المضمن في عقدة كراء السوق، )...(. 61.000,00درهم بدال من  99.875,00هو 

 بالمجزرة الجماعية غياب كلي لمقومات النظافة 

على جعل حماية األمالك العامة والخاصة للجماعة ضمن  2022-2017لقد عملنا في إعداد برنامج عمل الجماعة 

األولويات، كما أن وزارة الداخلية بشراكة مع الجماعات الترابية إلقليم أزيالل ستقوم ببناء مراكز حفظ الصحة 

 للمواطنين والمحافظة على البيئة.باإلقليم من أجل السالمة الصحية 

 للشرب ثالثا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح

 ارتفاع مضطرد لمتأخرات استهالك الماء 

ناتج عن الجو العام لتلك المرحلة، زد على ذلك  2011إن ارتفاع عدد المشتركين الممتنعين عن األداء منذ سنة 

تسبب في تجميد الدور المنوط بالمنتخبين رئيسا وأعضاء إلى  المشاحنات داخل المجلس وانقسامه إلى شطرين مما

بعد تكوين مجلس جديد واستقرار الجماعة والقيام ببعض الترميم في شبكة المياه،  2015وسنة  2014أواخر سنة 
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عرفت هذه المرحلة إقباال مهما حيث تم استخالص مبالغ مهمة بمثابة مخلفات السنوات السابقة، مما حسن النسبة 

الت من تنبيه وإنذار المنخرطين في لهذه السنوات بينما تراكمت المستحقات من جديد، وقامت الجماعة بعدة محاو

شبكة الماء الذين لم يؤدوا ما بذمتهم، بحيث لم يتجاوب مع هذه المبادرة إال عدد قليل منهم، وبعد استنفاذ عدة 

لمحامي الجماعة الذي رفع دعاوى قضائية ضدهم، ونحن محاوالت تم توجيه الئحة بأسماء المتقاعسين عن األداء 

 ل كلمته في هذا الموضوع.في انتظار القضاء لقو

 نقائص بخصوص مراقبة منشآت تزويد الساكنة بالماء 

إن المشكل الذي تعاني منه الجماعة هو قلة الموارد البشرية حتى توفر لكل قطاع مسؤول يسهر  -

ه المطلوب، ومن ضمنها ما جاء في مالحظتكم والمتعلق بإسناد على تقديم الخدمات للسكان على الوج

لبئرين اللذين يستفيدان من خدماتهما سكان الجماعة بالمركز ألحد الموظفين، ونحيطكم مهمة حراسة ا

علما أننا سنقوم في القريب العاجل بمعالجة جميع هذه القضايا حتى نضمن العيش الكريم لجميع 

 سكان الجماعة؛ 

وقائية للبئرين لوجود عدة أماكن ترمى فيها النفايات، فقد عملت الجماعة على بناء أسوار بالنسبة  -

 ؛ 04/2018موضوع الصفقة رقم 

فيما يخص مراقبة جودة الماء، فإن الجماعة تبذل كل ما في وسعها لضمان الجودة قدر المستطاع  -

تاريخ استغالل  1996ومنذ سنة  بحيث تقوم بمعالجتها من حين آلخر باستعمال مواد الكلور وجافيل،

 صفوف المستهلكين لهذه المادة.  مصلحة الماء، لم تسجل أية إصابة مرضية في

 تهالك شبكة توزيع الماء الشروب 
بالفعل تجهيزات البئر األول متهالكة ولم تعد صالحة لالستعمال والجماعة أخذت هذه المالحظة بكل جدية وشرعت 

استبدال  في انتظار 04/2018داية من بناء سور وقائي لمنشئاته في إطار الصفقة رقم في أشغال إصالح هذا البئر ب

 .2019تجهيزات الضخ خالل السنة المالية 

 نقائص تشوب عالقة الجماعة بالجمعيات المتدخلة في مجال تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب 

جماعة ال يمكن إغفاله في تحريك دواليب في حقيقة األمر، فإن الجمعيات المدنية تُعد شريكا هاما لل -

، فالعديد من الجمعيات الطامحة إلى خدمة الفرد والمجتمع قدمت لها التنمية واالقتصاد والتقدم )...(

كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية وتستقطب المنخرطين 

فة تحت لوائها، وأن تدخل في منافسة مع بعضه ا البعض من أجل تقديم عمل مميز وصورة مشّرِّ

دمه من خدمات جليلة يعجز المرء عن إحصائها أو حصرها. وبما أن وانطباع ايجابي على ما تق

الجمعيات المدنية هي عبارة عن مؤسسات اجتماعية خارج السوق االقتصادية والتنافس، فهي ال 

غرض أساسي لوجودها، ولذلك فمجالها أو تسعى إلى الربح المادي كباقي المؤسسات األخرى ك

ات التي تقابل احتياجات المواطنين. وبما أن الجمعيات التابعة دائرة عملها تنحصر في توفير الخدم

للنفوذ الترابي للجماعة تتدخل في تزويد الماء الشروب للساكنة وتضمن لهم العيش الكريم طبقا 

فإننا نعتبرها شريكا للجماعة بغض النظر عن عدم إبرام لقوانينها األساسية الذي يحدد مجال تدخلها، 

وفي هذا الشأن فنحن مستعدون إلبرام شراكة مع أية جمعية تقدمت بطلبها. وفيما شراكة مع الجماعة 

يخص مشروع جمعية "إ. للتنمية" فقد تم إنجازه من طرف المجلس اإلقليمي ألزيالل وعند نهاية 

نه وتسليم تسييره للجمعية، أما مشروع جمعية اغبالوا آيت طوطس األشغال قام عامل اإلقليم بتدشي

آته أنجزت بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأبرمت الجماعة عقدة الشراكة فأغلب منش

 مع كل واحدة لضمان استمرارية المشروع؛ 

شخاص بكل على أنه "يجوز تأسيس جمعيات األ 1958نونبر  15ينص الفصل الثاني من ظهير  -

بالرجوع إلى مقتضيات و ."5حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 

الفصل الخامس نجده قد نص بصيغة الوجوب على أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة 

اإلدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت 

جميع  اتمختوم ومؤرخ وليس بمقر الجماعة الشيء الذي يحول دون توفر الجماعة على ملف

 الجمعيات المتواجدة بترابها؛

الساري المفعول  2008يناير  14بتاريخ  01العمل بالتعريفة الواردة في القرار الجبائي للجماعة  -

حاليا، غير ملزم لهذه الجمعيات بحيث يختلف ثمن المتر مكعب من الماء من جمعية إلى أخرى 

بئر والخزان، وفي هذا الشأن فالجماعة ال الحسب كيفية ضخ الماء وتكلفته والمسافة الفاصلة بين 

 يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات. 
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 جماعة "أوالد امبارك"

 )إقليم بني مالل( 

كلم مربع،  86. وتبلغ مساحتها 1995أحدثت جماعة أوالد امبارك، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم بني مالل، سنة 

. 2014نسمة حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  19.774فوصل إلى أما عدد سكانها 

 موظفا وعونا. 55عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها  27ويتشكل مجلسها الجماعي من 

درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا  23.759.263,39، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما مجموعه 2017خالل سنة 

درهم، بارتفاع نسبته  12.779.899,27إلى  ، أما مصاريفها اإلجمالية فوصلت2016ع سنة مقارنة م %9,5نسبته 

 درهم. 10.979.364,12فائض إجمالي قدره  2017. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2016مقارنة مع سنة  10%

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل مجموعة 2017-2013، التي شملت باألساس الفترة د امباركأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أوال

تدبير المداخيل وتدبير األمالك والمرافق بمن المالحظات وإصدار عدة توصيات، همت بعض الجوانب المتعلقة 

 والطلبيات العمومية. 

 . تدبير المداخيلأوال
، حيث انتقلت من %15سبة بلغت ، بن2017-2013ارتفعت مداخيل تسيير الجماعة، خالل الفترة 

. وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير 2017درهم سنة  9.639.256,44إلى  2013درهم سنة  8.349.494,64

 المداخيل الجماعية ما زالت تعتريه بعض النقائص، التي تتجلى من خالل المالحظات التالية:

 تض المؤهالبنية هشة للوضعية المالية للجماعة وعدم استفادتها من بع 

، 2017الموارد، إذ لم تمثل، خالل سنة  مجموعال تساهم الموارد الجبائية الذاتية للجماعة إال بنسبة ضئيلة في 

مجموع مداخيل التسيير. وال تمكن هذه الموارد حتى من تغطية المصاريف المرتبطة بأجور ورواتب  من  16%سوى

. ومن جهة أخرى، عرف الباقي %36، ما قدره 2017نة الموظفين واألعوان، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية، خالل س

 2017، ليستقر عند متم سنة %52ت بنسبة نمو إجمالية بلغ 2017و 2013استخالصه ارتفاعا مضطردا ما بين سنتي 

 درهم. 2.731.113,00في حوالي 

بر من الجماعات المحيطة وحري باإلشارة في هذا المقام إلى أن الجماعة، وبالرغم من موقعها االستراتيجي، حيث تعت

ز محدد، مما بمدينة بني مالل فضال عن النمو العمراني الذي عرفته في السنوات األخيرة، فإنها ال تتوفر على مرك

المتعلق بالجبايات المحلية، من فرض واستخالص الرسم  47.06من القانون رقم  2يحرمها، طبقا لمقتضيات المادة 

نية. وقد قدرت المبالغ التي كان بإمكان الجماعة تحصيلها في هذا اإلطار، لو كانت على األراضي الحضرية غير المب

 .2017-2013درهم برسم الفترة  17.500.000,00تتوفر على مركز محدد، بحوالي 

 نقائص تشوب تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 

درهم.  23.725,00، ما مجموعه 2017-2013بلغ منتوج الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، خالل الفترة 

 ويثير تدبير هذا الرسم المالحظات التالية:

المداخيل والمصلحة المكلفة بإصدار الرخص المهنية، مما أدى إلى عدم  ضعف التنسيق بين شساعة -

 ( محالت مرخصة من طرف الجماعة؛ 06فرض الرسم على ستة )

مبلغ تقديري متفق عليه بين الجماعة والملزمين، مما تصفية الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد  -

سالف الذكر. وفي هذا السياق، وجبت اإلشارة  47.06من القانون رقم  67يتعارض ومقتضيات المادة 

إلى أن المبالغ المضمنة في هذه اإلقرارات تبقى جد محدودة، إذ يصرح بمداخيل محققة تتراوح بين 

بعض الملزمين، المكترين لمحالت تابعة للجماعة، يصرحون بدخل درهم في اليوم، علما أن  83و 16

 ال يغطي حتى مصاريف الكراء؛

الملزمين بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للملزم "ح.ب"  عدم قيام بعض -

ة، ورغم ذلك ( وقيام البعض اآلخر بأداء متأخر للرسم لمدد تفوق في بعض األحيان سن2016)منذ سنة 

لم تتخذ الجماعة أي إجراءات في هذا الصدد، وال سيما تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم 

 .47.06من القانون رقم  158لمنصوص عليها في المادة ا
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 نقائص على مستوى تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات 

( سيارة أجرة من الصنف األول، إال أن بعض الملزمين بالرسم على 11بارك إحدى عشرة )تنطلق من مركز أوالد ام

افرين والرسم المفروض على وقوف العربات لم يؤدوا ما بذمتهم للجماعة، حيث بلغت المتأخرات النقل العمومي للمس

تقم الجماعة بأي إجراء من . وبالرغم من ذلك لم 2017درهم إلى غاية متم سنة  7.000,00ذات الصلة ما مجموعه 

من القانون رقم  126مادة أجل فرض وتحصيل هذه المبالغ، السيما إصدار أوامر استخالص وفق ما تقتضيه ال

بمثابة  15.97من القانون رقم  123، مما قد يعرض جزءا من هذه الديون للتقادم المنصوص عليه في المادة 47.06

بعض الملزمين بالرسمين المذكورين يقومون بأداء ما بذمتهم خارج اآلجال  مدونة تحصيل الديون العمومية. كما أن

، دون أن تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر 47.06ن القانون رقم م 88المنصوص عليها في المادة 

 من القانون نفسه. 147للرسم حسب المادة 

 تحصيل مبالغ مهمة انتشار عمليات البناء بدون ترخيص فوت على الجماعة 

، حيث تراجع من 2017و 2013عرف عدد رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة انخفاضا نسبيا ما بين سنتي 

. وال يعكس هذا %21رخصة، مما أدى إلى انخفاض منتوج الرسم على عمليات البناء بنسبة ناهزت  31إلى  46

ل الفترة المذكورة، حيث لم تتمكن هذه األخيرة من فرض التطور أهمية عمليات البناء التي عرفتها الجماعة خال

درهم،  947.200,00البناء، قدرتها مصالح الجماعة بحوالي واستخالص مبالغ مهمة تتعلق بالرسم على عمليات 

 ، حيث تم في هذا اإلطار2011للبناء غير القانوني الذي شهدته الجماعة ابتداء من سنة  الملحوظوذلك نتيجة االنتشار 

 محضر في حق مخالفي قوانين التعمير. 1.106تحرير ما مجموعه 

 ضينقائص تعتري تدبير الرسم على تجزئة األرا 

. وفي هذا الصدد، 2017-2013( تراخيص من أجل تجزئة األراضي خالل الفترة 04قامت الجماعة بمنح أربعة )

 يمكن اإلشارة إلى المالحظات التالية:

، تتم تصفية الرسم على عمليات تجزئة 47.06من القانون رقم  63و 61و 60خالفا لمقتضيات المواد  -

ماء والكهربة والتطهير والطرق، دون األخذ بعين االعتبار تكلفة األراضي باعتماد فقط تكلفة أشغال ال

 ، والسيما تهيئة المساحات والفضاءات الخضراء؛عملية التجزيءتطلبها تاألشغال األخرى التي 

من قبل الملزمين بالرسم على  بإعمال حقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات المدلى بها ال تقوم الجماعة -

صد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، والقيام، عند االقتضاء، بالتصحيحات عمليات التجزئة ق

 ؛47.06وما يليها من القانون رقم  149الالزمة طبقا لمقتضيات المادة 

، عدم إتمام 2018نونبر  8ية لتجزئة "ح"، بمعية موظفي الجماعة بتاريخ أظهرت المعاينة الميدان -

صة تلك المتعلقة بالمساحات الخضراء وبتبليط جزء من شارع المجزئ لجميع أشغال التجهيز، خا

 .2017ثانوي، وبالرغم من ذلك فقد تم تسلم أشغال هذه التجزئة مؤقتا في شهر يوليوز 

 ن مبلغ الرسم المستحق بعد انتهاء أشغال التجهيز بإحدى التجزئاتعدم استخالص الرصيد المتبقي م 

، غير أن الشركة 2013غشت  01لتجزئات، بناء على اإلذن المسلم بتاريخ " بأشغال تجهيز إحدى اS.Cقامت شركة "

ال بتاريخ درهم، إ 6.264.094,20المذكورة لم تقم بأداء الدفعة األولى من مبلغ الرسم على تجزئة األراضي، بقيمة 

من القانون  63أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة  6، أي بعد 2014فبراير  21

 سالف الذكر، التي تنص على وجوب أداء هذه الدفعة األولى حين تسلم رخصة التجزئة. 47.06رقم 

، بالرغم من تسجيل العديد من 2016نونبر  03 ومن جانب آخر، فقد تم اإلعالن عن التسلم المؤقت للتجزئة بتاريخ

الماء الصالح للشرب. كما أن الملزم لم يقم بأداء الرصيد  التحفظات، خاصة فيما يتعلق بقنوات التطهير السائل وقنوات

دة سالفة الذكر، التي تنص على أال يتم تسليم شها 63المتبقي من مبلغ الرسم المستحق، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

 التسلم المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إال بعد أداء مبلغ الرسم كامال. 

 الواجبات في غياب أساس قانوني واضحاستخالص بعض الرسوم و 

درهم عن منح كل رخصة كيفما كان نوعها، مستندة في ذلك على قرارها الجبائي،  350تقوم الجماعة باستخالص مبلغ 

حدد لواجبات بيع التصاميم وملفات طلب العروض أو االنتقاء المسبق أو المباراة ومختلف منه الم 18والسيما الفصل 

نص على ما يلي ")...( كما تحدد واجبات بيع مختلف الوثائق التي يتطلب استنساخها معدات تقنية الوثائق، الذي ي

عديد من الشواهد التي يستخلص درهم". غير أن ال 350 محاضر معاينات ومختلف الشواهد: -خاصة كما يلي: )....(

المطابقة والسكن، ال تندرج ضمن الوثائق عنها المبلغ المذكور، كما هو الشأن بالنسبة لشواهد إبراء الذمة وشواهد 

وال يتطلب استنساخها أي معدات تقنية. وجدير بالذكر، أن المبالغ المستخلصة من طرف  18المحددة في الفصل 

 .2017-2013درهم خالل الفترة  382.200,00قد وصلت إلى ما مجموعه الجماعة، في هذا اإلطار، 
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دراهم عن تصديق اإلمضاء عن كل رخصة تجارية مسلمة من طرفها،  2سم ومن جانب آخر، تقوم الجماعة بتطبيق ر

 في غياب أي عالقة بين منح هذه الرخص واستيفاء هذا الرسم الذي يستحق عند تصديق اإلمضاء.

سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي  وتأسيسا على ما

 ابات بما يلي:المجلس الجهوي للحس

العمل على تنمية المداخيل الذاتية، من خالل استغالل الفرص والمؤهالت التي تتوفر عليها الجماعة،  -

 نوات األخيرة؛خاصة موقعها المتميز والتطور العمراني الذي عرفته في الس

 الحرص على التحكم في مبلغ الباقي استخالصه؛ -

للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها العمل على تفعيل الصالحيات المخولة  -

 الفرض التلقائي، وحق المراقبة واالطالع والتصحيح؛

 ء.االلتزام ببنود القرار الجبائي، مع العمل على تحيينه، عند االقتضا -

 . تدبير بعض المرافق العمومية الجماعيةثانيا
 بتدبير المجزرة والسوق الجماعي:ترتبط المالحظات المسجلة في هذا اإلطار 

 مالحظات بشأن عملية إيجار المجزرة 

، شرعت الجماعة في استغالل المجزرة في إطار عقد كراء لمدة سنة عن طريق طلبات عروض 2011منذ سنة 

 ، بإيجار هذا المرفق لفائدة شركة "س. ع. أ" لمدة سنة واحدة بمبلغ2018الجماعة، خالل سنة مفتوحة. وقد قامت 

 . وقد سجل في هذا اإلطار ما يلي: درهم 173.100,00

من دفتر التحمالت، تتحمل الجماعة، بدال عن المكتري، المصاريف المرتبطة  3خالفا لمقتضيات البند  -

درهم. أما بالنسبة  413.830,00ما مجموعة  2017-2013الفترة باستهالك الماء، والتي بلغت خالل 

م يتضمن دفتر التحمالت ما يفيد إلزام المكتري بتحويل عداد الكهرباء لمصاريف استهالك الكهرباء، فل

باسمه وتحمل مصاريف االستهالك، حيث تقوم الجماعة بأداء هذه المصاريف التي بلغت خالل الفترة 

 درهم؛ 32.471,02 ما مجموعة 2017-2013

ت وعقد الكراء، كعدم عدم وفاء مكتري المجزرة بمجموعة من التزاماته الواردة في دفتر التحمال -

استعمال التذاكر وعدم وضع رهن إشارة الجماعة، شهريا، الئحة تحمل تأشيرة عليها من طرف الطبيب 

هر على نظافة المرفق، إذ البيطري وتتضمن عدد الرؤوس المذبوحة واألوزان ذات الصلة، وعدم الس

 المجزرة.  تمت معاينة أوساخ وفضالت، باإلضافة إلى وجود حيوانات ضالة داخل

 نقائص مرتبطة بتدبير السوق الجماعي 

تتوفر الجماعة على سوق يستغل في آن واحد للبيع بالجملة )بصفة مباشرة وعن طريق اإليجار( وللبيع بالتقسيط )عن 

يحيط بها سور يتم فيها بيع جميع المواد بالتقسيط، وتضم من مساحتين؛ األولى ذا السوق طريق اإليجار(. ويتكون ه

، سا رحبة للحبوب ورحبة للخضر ومنطقة لبيع المواد الغذائية والمالبس ومنطقة لبيع الدواجن وأخرى لبيع اللحومأسا

لروادها شراء المواد بالتقسيط. وقد كانت  محاطة بسور أيضا يتم فيها بيع المواد بالجملة وال يمكنوالمساحة الثانية 

سيارات والدراجات، قبل أن تحولها الجماعة إلى سوق للبيع هذه المنطقة في السابق عبارة عن محطة لوقوف ال

 بالجملة، على إثر انتقال بائعي الجملة للخضر والفواكه من مدينة بني مالل إلى جماعة أوالد امبارك.

 ن طريق اإليجار وبصفة مباشرة خالل ثالثة أيام من األسبوع، على النحو التالي:ويتم استغالل هذا السوق ع

 يقوم مكتري السوق باستغالل جميع المرافق، بما في ذلك سوق الجملة؛ :يوم الخميس -

يوما األحد والثالثاء: تقوم الجماعة بصفة مباشرة باستغالل سوق الجملة فقط، حيث خصصت مكتبا  -

 قوم أربعة من موظفيها بعملية االستخالص.قارا لهذه العملية وي

ماعة، وقد عرف ارتفاعا خالل السنوات األخيرة، إذ انتقل من ويعتبر منتوج السوق من أهم الموارد المالية للج

. وقد سجلت بشأن %20درهم، أي بزيادة فاقت نسبتها  2.517.753,00إلى  2013درهم سنة  2.089.238,00

 ت التالية:تدبير هذا السوق، المالحظا

 ذا السعر؛قيام المكتري باستخالص درهمين عن كل صندوق رغم أن القرار الجبائي ال يتضمن ه -

تحويل محطة وقوف السيارات والدراجات إلى سوق للجملة، مما يضطر رواد السوق إلى ركن  -

 سياراتهم على جنبات الطريق الوطنية؛ 
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دراهم( المتعلقة بدخول السيارات  10لى إ 02قيام مكتري السوق باستخالص بعض الواجبات )من  -

نة في القرار الجبائي. كما أنه يقوم باستخالص والعربات والدراجات دون أن تكون هذه الواجبات مضم

مبلغ درهمين عن كل صندوق يدخل إلى سوق الجملة، مع العلم أن هذا السعر غير منصوص عليه في 

 القرار الجبائي؛

يدة من السوق بالباطن ألشخاص آخرين دون موافقة الجماعة، وذلك قيام المكتري بكراء أجزاء عد -

 بدفعها للمكتري؛ مقابل أجرة أسبوعية يقومون

قيام مجموعة من الباعة بالجملة ببناء دكاكين من القصب أو اإلسمنت، فضال عن بناء مقاه داخل سوق  -

 الجملة دون الحصول على موافقة كتابية من الجماعة؛

فتر التحمالت على ضرورة تقديم المكتري شهادة التأمين على اليد العاملة المشغلة عدم التنصيص في د -

ؤولية المدنية عن مدة االيجار، مع التنصيص على عدم إمكانية فسخها أو إلغائها إال بعد وعن المس

 انتهاء مدة اإليجار؛

أمين االلتزامات عدم تنصيص دفتر التحمالت على وجوب وضع ضمانة مالية نهائية، وذلك من أجل ت -

الجماعة بإلزام المكتري  التعاقدية للمكتري وكذا لتغطية األضرار التي قد تلحق بالمرفق، إذ تكتفي

بوضع ضمانة للنظافة وتسبيق يعادل ثالثة أشهر من مبلغ اإليجار قبل االستغالل، حيث يتوقف المكتري 

 عن أداء واجب اإليجار ابتداء من شهر أكتوبر من كل سنة.

العمل، يوصي المجلس يسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها تأس

 الجهوي للحسابات بما يلي:

احترام المقتضيات التعاقدية الواردة في دفتر التحمالت المؤطر لعملية إيجار المجزرة، خاصة فيما  -

وفير شروط الصحة والنظافة بداخلها وبمحيطها يتعلق بتحمل واجبات استهالك الماء والكهرباء وت

 الخارجي؛

فتر التحمالت المتعلق بإيجار السوق الجماعي، خاصة فيما يتعلق العمل على تحيين مقتضيات د -

 بالتأمينات الواجب اكتتابها والضمانات المالية؛

 الحرص على إلزام مكتري السوق باحترام الواجبات الواردة في القرار الجبائي؛ -

دية، واتخاذ يل دور المراقبة للتأكد من مدى وفاء مستغلي السوق والمجزرة بالتزاماتهما التعاقتفع -

 اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء في حال اإلخالل بهذه االلتزامات.

 . االتفاقيات والطلبيات العموميةثالثا
 تم تسجيل المالحظات التالية: فقدبخصوص هذا المحور، 

 لشراكة وتتبع الدعم المالي الموجه للجمعياتاتفاقيات اتنفيذ   .1

عدة اتفاقيات شراكة، كما منحت مساعدات مالية لبعض  2017-2013أبرمت جماعة أوالد امبارك خالل الفترة 

 جمعيات المجتمع المدني. وقد أسفر تدقيق ملفات هذه االتفاقيات عن تسجيل المالحظات التالية:

 ة مع مصالح وزارة الصحةعدم تحقيق أهداف االتفاقية المبرم 

، وذلك بهدف إصالح وترميم المركز 2014فبراير  24ية مع مندوبية الصحة ببني مالل بتاريخ أبرمت الجماعة اتفاق

الصحي المتواجد بمركز أوالد امبارك. وقد التزمت الجماعة، في هذا اإلطار، بالقيام بأشغال الترميم واإلصالح بمبلغ 

ية الضرورية والموارد البشرية الالزمة لى أن تتولى المندوبية توفير التجهيزات الطبدرهم، ع 150.000,00قدره 

لتسيير مرفق المركز الصحي ودار الوالدة المجاورة له. غير أن التحريات الميدانية أظهرت عدم تحقيق األهداف 

رت عليه عدة عيوب، مما المسطرة في االتفاقية المذكورة، ذلك أن المركز الصحي يوجد في وضعية متدهورة وظه

دون اتخاذ أي إجراء إلعادة استغالله.  2016خدمات للساكنة، وهو ما أدى إلى إغالقه منذ سنة  جعله غير صالح لتقديم

 ونتيجة لهذه النقائص، تم تخصيص دار الوالدة المجاورة للمركز المذكور لتقديم الخدمات الصحية لساكنة الجماعة.

 التربية الوطنية ببني مالل دون تتبع مآلها مع مديرية إبرام اتفاقية 

، اتفاقية شراكة مع مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم بني 2013ماي  17أبرمت جماعة أوالد امبارك، بتاريخ 

مالل، وذلك من أجل القيام بعمليات إصالح وترميم على مستوى فرعيتي مدرستين. وقد قامت الجماعة، في هذا 

ها لم تقم بتتبع مآلها، إذ تبين من خالل التحقيقات أن درهم، غير أن 50.000,00ساهمتها، المحددة في اإلطار، بدفع م

عمليات اإلصالح المتفق بشأنها قد أنجزت في إطار ميزانية األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأن مبلغ المساهمة 

 ت الخزينة اإلقليمية.لم يحول لفائدة المديرية المذكورة، إذ بقي مودعا بحسابا
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 االتفاقية المتعلقة بتعميم االستفادة من خدمات الماء الصالح للشرب نقائص على مستوى تنفيذ 

أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع والية الجهة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، من أجل إنجاز البرنامج 

د بجماعة أوالد امبارك. وقد الماء الصالح للشرب لألسر ذوي الدخل المحدو االجتماعي لتعميم االستفادة من خدمات

، وحددت مبلغ مساهمة الوكالة والمستفيدين في 2014يوليوز  10تمت المصادقة على االتفاقية بتاريخ 

 درهم. وقد سجل، على هذا المستوى، ما يلي: 434.384,00درهم، بينما تساهم الجماعة بمبلغ  1.589.616,00

درهم لكل ربط، مستندة في ذلك  7.948,08روع في حددت الوكالة مساهمة المستفيدين من هذا المش -

من االتفاقية المذكورة، والذي يحيل على اتفاقيتين سابقتين تندرجان في إطار المبادرة  4إلى البند 

.غير 2009يو يون 29و 2006نونبر  20الوطنية للتنمية البشرية والمصادق عليهما، تباعا، بتاريخي 

ن ال تتضمنان أي إشارة لمبلغ مساهمة المستفيدين من المشروع، كما أن أن المالحظ أن هاتين االتفاقيتي

 الجماعة ال تتوفر على معطيات بشأن كيفية احتساب هذه المساهمة؛

نصت االتفاقية على مجموعة من الشروط الواجب توفرها لالستفادة من عملية الربط، تتمثل في عدم  -

درهم،  3.000,00وعدم تجاوز الدخل الشهري لمبلغ الستفادة سابقا من برنامج الربط االجتماعي، ا

واستعمال الماء الشروب لغرض منزلي فقط، مع اشتراط أن يكون السكن المستفيد من عملية الربط 

المذكورة، سكنا اقتصاديا. غير أن الجماعة ال تتأكد من استجابة المستفيدين من هذه العملية للشروط 

 لملف أول مستفيد".وتعتمد فقط على معيار "أول واضع ل

 تدبير الطلبيات العمومية  .2

مليون درهم، كما ألغت  3,40صفقة بمبلغ إجمالي ناهز  11ما مجموعه  2017-2013أبرمت الجماعة خالل الفترة 

هذه الصفقات، إجماال، متوسطة ألف درهم. وتعتبر  266( صفقات بمبلغ إجمالي قارب 03خالل الفترة ذاتها ثالث )

 الها. وقد سجلت في هذا اإلطار بعض المالحظات، أهمها:من حيث حجم أشغ

 عدم احترام مجموعة من اإلجراءات الواردة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية 

 2007فبراير  05اريخ بت 2.06.388لم تحترم الجماعة مجموعة من اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 ، المتعلقين بتدبير الصفقات العمومية، حيث سجل ما يلي: 2013مارس  20بتاريخ  2.12.349أو في المرسوم رقم 

 باب إبعادهم؛برفض عروضهم، مع ذكر أس عدم إخبار المتعهدين الذين تم إقصاؤهم -

اع أو زيارة المواقع، عدم نشر مجموعة من الوثائق في بوابة الصفقات العمومية )محضر االجتم -

 مقررات إلغاء المسطرة، مستخرجات من محاضر فحص العروض....(؛

باستثناء الصفقات المتعلقة بكهربة بعض الدور، لم تلزم الجماعة المقاولين المعنيين، بتسليمها تصاميم  -

 لمنشآت المنفذة، تطبيقا للبنود التعاقدية ذات الصلة؛جرد ا

 ت بإنجاز التجارب والتحاليل الضرورية على األعمال المنجزة.أصحاب الصفقا بعض عدم إلزام -

  02/2013عدم استغالل الحديقة العمومية المنجزة في إطار الصفقة رقم 

ط مركز أوالد امبارك بمبلغ قدره ، حديقة عمومية وس02/2013أنجزت الجماعة، في إطار الصفقة رقم 

رت أن الحديقة أصبحت في وضعية متدهورة وأن الجماعة لم تقم المعاينة الميدانية أظه ، غير أندرهم 154.766,40

 باستغاللها مع تسجيل غياب المحافظة على مرافقها والعناية بالشجيرات والنباتات المغروسة.

 تأخر في أداء مستحقات بعض المقاولين 

 01/2014و 02/2013و 01/2013تقم الجماعة بتسوية بعض مستحقات أصحاب الصفقات ذات األرقام لم 

يتعلق  2003نونبر  13المؤرخ في  2.03.703داخل اآلجال القانونية المحددة بموجب المرسوم رقم  02/2014و

لتأخير بلغت قيمتها اإلجمالية بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، مما نتج عنه أداء فوائد عن ا

 درهم. 6.597,01

مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس تأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب 

  الجهوي للحسابات بإيالء العناية الالزمة لصياغة االتفاقيات والحرص على تتبع تنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها.
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II.  رئيس المجلس الجماعي ألوالد امبارك جواب 

 )نص مقتضب(

رك أهمية كبرى بحكم موقعه االستراتيجي من خالل استقبال عدة مشاريع )...( يكتسي مركز جماعة أوالد امبا

تنموية بمجاله الترابي ذات إشعاع جهوي كالقطب الفالحي والمركز الجهوي لألنكولوجيا، هذا إلى جانب مشاريع 

ية رقم شغال التأهيل الحضري، كما يتوفر على بنية تحتية طرقية مهمة تتمثل في الطريق الوطنأخرى مهيكلة كأ

كيلومترات إلى جانب أربعة طرق إقليمية تمتد على  10التي تخترق المجال الحضري للجماعة على طول  08

ريع من خالل وضع كلم. وموازاة مع ذلك، يضع المجلس الجماعي مخططا إلنجاح وتعزيز هذه المشا 18مسافة 

حسين خدمات القرب من إنارة عمومية، برنامج تنموي يساير هذا التطور والتوسع العمراني والديمغرافي، كت

وطرق أشغال النظافة. وفي هذا اإلطار، البد كذلك من مواكبة مصالح الجماعة لهذا التطور من خالل التأطير، 

الجبائية للجماعة وتقوية مواردها البشرية بجلب أطر تقنية  وتضافر الجهود والتعبئة إلى جانب تنمية الموارد

 موارد مالية كفيلة بذلك )...(. نوإدارية مكونة والبحث ع

 . تدبير المداخيلأوال

  بنية هشة للوضعية المالية للجماعة وعدم استفادتها من بعض المؤهالت 

، 2004بادرت مصالح الجماعة إلى إعداد مشروع تحديد مركز أوالد امبارك وإرساله للمصالح المركزية منذ سنة 

المصادقة على المشروع فوت على الجماعة استخالص عدة رسوم، إال أن تأخر هذه المصالح في الجواب وعدم 

ني عائدات جد مهمة من تطبيق هذا الرسم كالرسم على األراضي غير المبنية، والذي كانت الجماعة من خالله ستج

على تجزئة القطب الفالحي على سبيل المثال. ولتجاوز هذا الوضع، اتخد المجلس الجماعي خالل دورته العادية 

، مقررا يرمي إلى تحيين ملف تحديد مركز الجماعة بالمعطيات القانونية الجديدة، ويسعى 2018هر فبراير لش

ذه المرة إلخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود واستغالله من أجل تنمية المداخيل المجلس إلى المضي قدما ه

 الذاتية للجماعة.

  نقائص تشوب تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 

يعرف تسيير مصلحة الجبايات بالجماعة جملة من اإلكراهات، فبالرغم من المجهودات المبذولة لتحصيل مبالغ 

للقوانين الجاري بها العمل ومحاولة الرفع منها، يبقى إكراه قلة الموارد البشرية وافتقار  الرسوم المستحقة طبقا

وستعمل الجماعة على الفصل بين مهمتي الوعاء  ك.الجماعة لمزيد من األطر واألعوان المكونة حائال دون ذل

التنظيمي للجماعة الذي تم الضريبي واستخالص المداخيل بمجرد تعزيز المصلحة بموظفين، وكذا تفعيل الهيكل 

 التأشير عليه مؤخرا.

  نقائص على مستوى تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات

ة الموارد البشرية بالمصلحة أو باألحرى ندرتها وكذا أوضاع الملزمين بالرسمين المذكورين، غالبا ما تشكل إن قل

صيل، وتعمل الجماعة حاليا على إعداد مشروع تهيئة محطة وقوف سيارات األجرة، كما عائقا إلجراءات التح

اإلجراءات القانونية التي تتطلبها مسطرة ستعمل على تدعيم مصلحة الموارد الجبائية بأطر قادرة على القيام ب

 إصدار األوامر بالمداخيل وتتبعها.

 ة تحصيل مبالغ مهمةانتشار عمليات البناء بدون ترخيص فوت على الجماع 

إن الرسم المفروض على عمليات البناء يعتبر من بين الموارد التي تساهم في تنمية مداخيل الجماعة، إال أن لجوء 

لى البناء العشوائي، يفوت على الجماعة تحصيل هذا الرسم، لذا نعمل كل ما في وسعنا للتصدي بعض المواطنين إ

خالل تحرير محاضر وشكايات في حق المخالفين وإحالتها على النيابة العامة لظاهرة البناء العشوائي )...(، من 

، إال أن األمر 12.66قانون رقم المختصة، قصد متابعتهم. وقد أشرتم إلى ذلك في تقريركم، خاصة قبل صدور ال

يجدون صعوبة  ليس بالهين، إذ أن بعض المواطنين يلجؤون إلى البناء في أماكن ال تغطيها وثيقة التعمير وبذلك

لتقديم ملفات قانونية لطلب رخص البناء، كما أن الترسانة القانونية والتكلفة المالية المرتفعة المعمول بها تفتقر إلى 

مة لتشجيع الساكنة القروية على سلك الطرق القانونية، علما أنها ساكنة هشة معظمها من ذوي الدخل الليونة الالز

، فإن الجماعة تعمل حاليا على توسيع مجال الدراسة الذي تغطيه وثيقة تصميم ولتجاوز هذا المعطى المحدود.

ن شك ستساهم في الحد أو التقليل من التهيئة والعمل على مالئمة ضابطة البناء المصاحبة له، وهي إجراءات بدو

ت البناء. وعلى ظاهرة البناء بدون ترخيص، مما سيعود بالنفع على الجماعة في تحصيل مبالغ مهمة جراء عمليا

المصالح األخرى المتدخلة في الموضوع، العمل من جهتها لتبسيط المساطر القانونية والتحلي بالليونة الالزمة 

 اكنة العالم القروي.لتسهيل المأمورية على س
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  نقائص تعتري تدبير الرسم على تجزئة األراضي 

لوثائق التقنية والمخبرية ومصادر المواد المستعملة تعتمد الجماعة باألساس في مراقبتها ألشغال التجزئات على ا

مختلطة  في التجهيز والمعتمدة من طرف المختبرات المختصة. ومن جهة أخرى، تعمل الجماعة دائما داخل لجنة

سواء للتسلم المؤقت أو النهائي ألشغال التجهيز. أما فيما يخص إغفال احتساب تكلفة أشغال أخرى بتهيئة المساحات 

 األشجار(، فلم تكن الجماعة على علم بهذا اإلجراء وسيتم تداركه مستقبال. )كغرس

 تجهيز بإحدى التجزئات عدم استخالص الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق بعد انتهاء أشغال ال 
التجزئة  لم يتم بالفعل استخالص الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق المشار إليه، لكون العقار المنجزة عليه

، 90.25من القانون رقم  3المعنية يوجد على حدود مشتركة بين جماعتي بني مالل وأوالد امبارك. وطبقا للمادة 

خنيفرة. وبحكم طبيعة المشروع وأهميته -ئة سلم من طرف والي جهة بني ماللفإن اإلذن في إحداث هذه التجز

اشرت اإلجراءات المتعلقة بالتسلم المؤقت ألشغال الكبرى على صعيد الجهة، فإن مصالح الوالية هي التي ب

 19/10/2018بتاريخ  1665التجهيز. وبالرغم من ذلك فقد عملت الجماعة على مراسلة صاحب التجزئة تحت عدد 

 من أجل تأدية ما تبقى من الرسم المترتب عن هذه العملية.

 واضح استخالص بعض الرسوم والواجبات في غياب أساس قانوني 

 350في إطار تنمية الموارد الذاتية للجماعة، واستنادا إلى القرار الجبائي دأبت الجماعة على استخالص مبلغ 

ة ومصلحة الجبايات، فيما يخص المعاينات واستنساخ مختلف درهم عن كل خدمة منجزة من طرف المصلحة التقني

لجماعة في دراسة وتحيين القرار الجبائي الشواهد اإلدارية ذات الصلة. ولتصحيح هذه الوضعية، فقد شرعت ا

وعرضه على أنظار المجلس  47.06وجعله مستمدا من القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، كالقانون رقم 

االطالع على المالحظات المضمنة بالتقرير  رة شهر ماي المقبلة. ومن جهة أخرى، قامت الجماعة فورخالل دو

 بق خطأ على الرخص التجارية.درهم المط 2 بإلغاء رسم

 . تدبير بعض المرافق العمومية الجماعيةثانيا

 إيجار المجزرة مالحظات بشأن عملية 

بتهيئة بعض مرافق السوق األسبوعي وإعادة الشبكة الداخلية ، قامت الجماعة 01/2017في إطار الصفقة رقم 

ائي خاص، وتدخل هذه األشغال في إطار للماء، بحيث أصبحت المجزرة مزودة حاليا عن طريق بئر وخزان م

تخفيف عبئ المصاريف وترشيد النفقات المتعلقة باستهالك الماء بالسوق األسبوعي وخاصة المجزرة. وإضافة 

، صيانة المجزرة 2019درهم برسم سنة  100.000,00م الجماعة من خالل برمجة اعتمادات بمبلغ إلى ذلك، تعتز

اكن العدادات الخاصة بالماء والكهرباء لتكون مستقلة عن الشبكة الداخلية للسوق الجماعية مع إمكانية تهيئة أم

 وتكون رهن إشارة المكتري بعد تضمينها مستقبال بدفتر التحمالت.

 بطة بتدبير السوق الجماعينقائص مرت 

عة أوالد امبارك تقرر مؤخرا توقيف النشاط المرتبط ببيع الخضر والفواكه بالجملة بمحاذاة السوق األسبوعي لجما

. وال شك أن هذا القرار ستنتج 06/02/2019بتاريخ  59ونقله إلى جماعة بني مالل تبعا لقرار والي الجهة عدد 

جماعة أوالد امبارك، مما يضع مجلس الجماعة أمام تحد كبير للتعويض وموازنة  عنه انعكاسات سلبية على موارد

ر المذكور، تعرف بعض مرافق السوق األسبوعي حاليا فراغا ومتسعا الميزانية. ومن جهة أخرى، وارتباطا بالقرا

 مما يسمح بمعالجة عدة مالحظات جاءت في تقرير لجنة المراقبة.

 ت العمومية. االتفاقيات والطلبياثالثا

 وتتبع الدعم المالي الموجه للجمعيات الشراكةاتفاقيات تنفيذ  .1

  مصالح وزارة الصحةعدم تحقيق أهداف االتفاقية المبرمة مع 

بأشغال ترميم وإصالح المركز الصحي بأوالد امبارك  2015من خالل هذه االتفاقية، التزمت الجماعة برسم سنة 

من األضرار التي لحقت به، وهوما تحقق نسبيا بالنظر إلى قدم وتآكل هذه درهم للحد  150.000,00بكلفة قدرها 

ر الوالدة التي تم إنجازها من خالل اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البناية. واعتبارا لعدم استغالل بناية دا

د عرف فضاء هذا المركز البشرية ووزارة الصحة )...( فقد ارتأت الجماعة استعمالها مؤقتا كمركز صحي. وق

 هذه األيام أشغال التهيئة والبستنة إثر تدخل إحدى الجمعيات المحلية بشراكة مع الجماعة.

 إبرام اتفاقية مع مديرية التربية الوطنية ببني مالل دون تتبع مآلها 

اإلقليمي للتربية الموجه إلى المدير  10/10/2018بتاريخ  1600ما زالت مصالح الجماعة مهتمة بمآل الكتاب عدد 

ض درهم المرصود من ميزانية الجماعة من أجل صيانة بع 50.000,00الوطنية ببني مالل حول مصير مبلغ 

المدارس االبتدائية في إطار شراكة، مع العلم أنه تم التدخل على مستوى مدرسة "د" ولم تشمل األشغال مدرسة 

 "ص" المنصوص عليها في االتفاقية.
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  تنفيذ االتفاقية المتعلقة بتعميم االستفادة من خدمات الماء الصالح للشربنقائص على مستوى 

مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، قصد إنجاز برنامج  اتفاقية شراكة 2014أبرمت الجماعة سنة 

من هذه االتفاقية على  أسرة من خدمات الماء الصالح للشرب. وتنص المادة الرابعة 200اجتماعي لتعميم واستفادة 

ن بمبلغ درهم والوكالة والمستفيدو 433.384,00مساهمة الشركاء كما يلي: جماعة أوالد امبارك بمبلغ 

درهم. وأمام الضغط واالستعجال الذي فرضته الساكنة المحتاجة لهذه المادة الحيوية آنذاك، لم  1.589.616,00

لم يتم توضيحها جيدا، كالمساهمة الصريحة لكل مستفيد والمعايير  تنتبه الجماعة إلى بعض فصول االتفاقية والتي

دة. وتفاديا لهذه األخطاء غير المقصودة، وعمال بمالحظات لجنة والمعطيات التي تم احتسابها، وكذا شروط االستفا

 المراقبة، سيتم ضبط وتوضيح كل بنود االتفاقية عند مباشرة تجديدها.

 تدبير الطلبيات العمومية .2

 احترام مجموعة من اإلجراءات الواردة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية عدم 

العليا وإلى العدد الكافي من التقنيين المتخصصين، بحيث غالبا ما يتكلف تقني واحد بإعداد  تفتقر الجماعة إلى األطر

غل فيها كالمعاينات والشكايات، مما وتتبع الصفقات المبرمة، ويمارس في نفس الوقت مهام المصلحة التي يشت

من ذلك تقوم مصلحة الجماعة  يستعصي معه تبليغ كل المتنافسين المشاركين في الصفقات سبب إقصائهم. وبالرغم

في اآلونة األخيرة بمجهودات كبيرة للتغلب على هذا اإلكراه بعد التحاق بعض األطر الكفأة بسلك الجماعة، وستزيد 

 فعيل الهيكل التنظيمي الجديد.من مجهوداتها عند ت

  02/2013عدم استغالل الحديقة العمومية المنجزة في إطار الصفقة رقم 

درهم، إال أنها ظلت  154.766,40حديقة عمومية بمبلغ  02/2013الجماعة في إطار الصفقة رقم بالفعل أنجزت 

حاليا بأشغال السقي والصيانة بشكل غير مستغلة إلى حدود اليوم، لكن بالمقابل تقوم مصلحة المرآب الجماعي 

 دوري مع تعيين حارس لها في انتظار فتحها في وجه العموم.

 ت بعض المقاولينتأخر في أداء مستحقا 

تدخل ضمن  02/2014و 01/2014، 02/2013، 01/2013إن أداء مستحقات أصحاب الصفقات العمومية أرقام 

(. ونظرا للصعوبات التي صاحبت GIDير المندمج للنفقات )والتي عرفت اعتماد منظومة التدب 2014نفقات سنة 

 2014ي إدخال المعطيات المتعلقة بالسنوات قبل كيفية اشتغال هذه المنظومة، فإن الجماعة واجهت إكراهات ف

درهم،  6.597,01رغم التنسيق مع مصالح الخزينة اإلقليمية لبني مالل، مما نتج عنه أداء فوائد التأخير، قيمتها 

 شيء الذي لم يتكرر بعد ذلك. ال
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 جماعة "أهل مربع"

 )إقليم الفقيه بن صالح( 

. وتبلغ مساحتها 1992داخل النفوذ الترابي إلقليم الفقيه بن صالح، سنة أحدثت جماعة أهل مربع، الواقعة 

المنجز سنة نسمة حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى  12.026مربع، أما عدد سكانها فوصل إلى  كلم 94

 موظفا وعونا. 17عضوا، ويبلغ عدد موظفيها  17. ويتشكل مجلسها الجماعي من 2014

درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا  15.078.379,60بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما مجموعه ، 2016خالل سنة 

 7%درهم، بتراجع نسبته  8.051.339,11. أما مصاريفها اإلجمالية فوصلت إلى 2015مقارنة مع سنة  2%نسبته 

 درهم. 7.027.040,49فائض إجمالي قدره  2016. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2015مقارنة مع سنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل مجموعة من 2017-2012ع، التي شملت باألساس الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أهل مرب

 وإصدار عدة توصيات همت التدبير اإلداري وتدبير المداخيل وتدبير األمالك والطلبيات العمومية. المالحظات

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري
 ترتبط أهم المالحظات المسجلة على هذا المستوى بما يلي:

 الجماعي وبرنامج العمل المخطط وتنفيذ إعداد في نقائص 

، ووضع أيضا برنامجا للعمل 2015-2010للتنمية يغطي الفترة  مخططا جماعيا ألهل مربع الجماعي المجلس اعتمد

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم  78.00من القانون رقم  36، دون مراعاة مقتضيات المادة 2021-2016للفترة 

انون التنظيمي رقم من الق 78، والمادة 2015بالنسبة للفترة ما قبل سنة  17.08القانون رقم تعديله وتتميمه بموجب 

تم االكتفاء بإعداد وثيقتين عبارة عن جداول . ذلك أنه 2015المتعلق بالجماعات بالنسبة للفترة ما بعد سنة  113.14

بتاريخ  2.10.504اعا في المرسوم رقم تتضمن المشاريع المراد إنجازها، دون اعتماد المسطرتين الواردتين تب

بتاريخ  2.16.301رة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والمرسوم رقم المتعلق بتحديد مسط 2011أبريل  28

يتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور  2016 يونيو 29

ولويات مع مراعاة ترتكزان أساسا على القيام بتشخيص إلبراز الحاجيات وتحديد األ -مسطرتينأي ال-إلعداده، واللتين 

توجهات وبرامج األجهزة األخرى )ال سيما الجهة واإلقليم(، وأخذا بعين االعتبار اإلمكانيات المتوفرة وتلك الممكن 

 تعبئتها ووضع آليات للتتبع والتقييم.

إلى ما  ، يمكن اإلشارة2015-2010شابت عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة ومن نتائج النقائص التي 

 يلي:

(، في 42%مشروعا )أي بنسبة  11مشروعا، لم ينجز منها بالكامل سوى  26تضمن هذا المخطط  -

، كانت ما تزال قيد التنفيذ بنسب إنجاز 2018( مشاريع، وإلى حدود مطلع سنة 04حين أن أربعة )

 ، فلم يشرع في تنفيذها بعد؛11، أما بقية المشاريع وعددها %80و 10%راوح بين تت

المشاريع غير الواردة في هذا المخطط، والتي اعتبرتها الجماعة  إنجاز أو المساهمة في إنجاز بعض -

من األولويات، ومنها مشاريع بناء ملعب للقرب، وتأهيل مستوصف أوالد أيوب، وحوسبة الحالة 

 المدنية.

 محدودية المجهود االستثماري واالرتفاع المتواصل لالعتمادات المرحلة 

، بمحدودية المجهود االستثماري، حيث قامت بأشغال بناء 2016-2012يلة الجماعة، خالل الفترة اتسمت حص

وتوسعة وتهيئة اثنين آخرين فقط، فيما تبقى النفقات األخرى محدودة األثر وترتبط أكثر بالتدبير االعتيادي  طريقين

 لشؤون الجماعة. 

رصودة لنفقات التجهيز خالل الفترة المذكورة، حيث انتقلت من فرغم االرتفاع الملحوظ الذي عرفته االعتمادات الم

، فإن 84%، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 2016درهم سنة  8.743.543,52إلى  2012درهم سنة  4.754.194,97

خالل سنة  %41، لتستقر في معدل 2013نسب االلتزام باالعتمادات المفتوحة عرفت انخفاضا مستمرا منذ سنة 

طيلة الفترة المذكورة. وقد نتج عن هذه  %40، ولم تتجاوز 2016سنة  %26األداء، فقد بلغت  . أما نسب2016

إلى  2012درهم خالل سنة  3.554.881,79لالعتمادات المرحلة، حيث انتقلت من  ارتفاع مضطردالوضعية 
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الفترة المذكورة ما ، فيما بلغ معدل الترحيل خالل 83%، أي بزيادة قدرها 2016درهم خالل سنة  6.500.094,22

 .76%يناهز نسبة 

  شراكةقصور في التنسيق مع األطراف المتعاقد معها في إطار اتفاقية 

اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز مشروع إعادة هيكلة مراكز أهل مربع، مع كل من  2014أبرمت الجماعة سنة 

س اإلقليمي للفقيه بن صالح وشركة تهيئة العمران. وزارة اإلسكان وسياسة المدينة ووزارة االقتصاد والمالية والمجل

ور في اإلعداد وفي التنسيق مع األطراف اآلخرين. ذلك أن وقد عرف هذا المشروع تعثرا ناجما باألساس عن قص

، أثارت %30، وبعد أن بلغت األشغال نسبة ناهزت 2015شتنبر  29شركة العمران شرعت في أشغال التهيئة بتاريخ 

الية غياب مجاري تصريف األمطار بالشوارع الرئيسية ألهل مربع وأوالد اركيعة، وأوصت بتوقيف الجماعة إشك

التهيئة إلى حين دراسة هذا المشكل وإنجاز قنوات التطهير السائل. وقد ترتب عن ذلك توقف األشغال منذ تاريخ أشغال 

هير السائل وتصريف مياه األمطار إلى . وفضال عن ذلك، فقد أدت أشغال التط2018إلى غاية سنة  2016ماي  03

 جاز أشغال إضافية إلعادة الحالة إلى ما كانت عليه.إلحاق أضرار بالشوارع التي انطلقت بها التهيئة، مما تطلب إن

تأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس 

 ما يلي:الجهوي للحسابات ب

الحرص على إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية مع احترام المسطرة المقررة في  -

 لقوانين واألنظمة ذات الصلة؛ا

العمل على التنسيق مع مختلف األطراف المتعاقدة في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل تفادي عرقلة  -

 سير األشغال والتأخر في تنفيذها.

 مداخيلثانيا. تدبير ال
، حيث انتقلت من %27، بنسبة بلغت 2016-2012ارتفعت مداخيل تسيير الجماعة، خالل الفترة 

. وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير 2016درهم سنة  5.824.568,45إلى  2012درهم سنة  4.574.860,64

 تالية:المداخيل الجماعية ما زالت تعتريه بعض النقائص التي تتجلى من خالل المالحظات ال

 عدم تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات البناء نتيجة البناء بدون ترخيص 

، انخفاضا كبيرا، حيث تراجع من 2016-2011رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة، خالل الفترة عرف عدد 

درهم إلى  382.220,00رخصة إلى رخصة واحدة، مما أدى إلى تراجع منتوج الرسم على عمليات البناء من  68

ما مجموعه  2016-2011ة . وقد بلغ هذا المنتوج خالل الفتر%98درهم، أي بانخفاض تجاوزت نسبته  4.000,00

درهم، وهو ماال يتناسب وأهمية عمليات البناء التي عرفتها الجماعة خالل الفترة ذاتها، حيث لم تتمكن  721.980,00

درهم  1.495.400,00على عمليات البناء قدرتها مصالح الجماعة بحوالي من استخالص مبالغ مهمة في إطار الرسم 

للبناء العشوائي الذي عرفته الجماعة ابتداء من  الملحوظع هذه الوضعية لالنتشار . وترج2016و 2011ما بين سنتي 

 .محضرا في حق المخالفين لقوانين التعمير 553، حيث تم في هذا اإلطار تحرير ما مجموعه 2011سنة 

 اختالالت تشوب تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 

درهم.  34.679,72، ما مجموعه 2016-2012روبات، خالل الفترة بلغ منتوج الرسم المفروض على محال بيع المش

 ويثير تدبير هذا الرسم المالحظات التالية:

 محال يقومون ببيع مشروبات تستهلك في عين المكان؛ 13عدم فرض الرسم على  -

من القانون رقم  67عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة  -

 من القانون نفسه؛ 146درهم طبقا للمادة  500سالف الذكر، والمحددة في غرامة قدرها  47.06

د المحصلة من عدم إيداع جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات اإلقرارات المتعلقة بالموار -

ذلك، فإن  . وبالرغم من47.06من القانون رقم  67طرفهم خالل السنة، في مخالفة لمقتضيات المادة 

 من القانون سالف الذكر؛ 134الجماعة ال تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 

الملزمين، مما تصفية الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد مبلغ تقديري متفق عليه بين الجماعة و -

منة في هذه . وفضال عن ذلك، فإن المبالغ المض47.06من القانون رقم  67يتعارض ومقتضيات المادة 

 درهم في اليوم؛ 53و 9اإلقرارات تبقى جد محدودة، إذ يصرح بمداخيل محققة تتراوح بين 

ة، كما هو الشأن بالنسبة عدم قيام بعض الملزمين، منذ مدة طويلة، بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماع -

(، ورغم ذلك 2016( و"ع.ر" )منذ سنة 2012( و"ب.م" )منذ سنة 2012للملزمين "م.ش" )منذ سنة 

لم تتخذ الجماعة أي إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص 

 م بعض هذه الديون.، وهو ما قد ينتج عنه تقاد47.06من القانون رقم  158عليها في المادة 
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 نقائص تعتري تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع 

مقالع الستخراج المواد المستعملة للبناء داخل النفوذ الترابي للجماعة على طول واد أم الربيع، وقد ( 03توجد ثالثة )

درهم. كما  380.425,80، ما مجموعه 2016-2012على استخراج مواد المقالع، خالل الفترة  بلغ منتوج الرسم

د المالية المتأتية من استغالل المقالع الموجودة لوحظ أن تدبيره تعتريه بعض النقائص التي من شأنها التأثير على الموار

 بتراب الجماعة. وفي هذا الصدد، يمكن اإلشارة إلى المالحظات التالية:

على رخصة في الموضوع، مما  تقوم شركة "ش" باستغالل المقلع الموجود بأوالد يعلى دون التوفر -

د المقالع. وفي السياق ذاته، يفوت على الجماعة فرض وتحصيل الرسم المفروض على استخراج موا

هكتار(، بالرغم من كون  55كيلومتر ) 3,5فإن شركة "ع" تقوم باستغالل أحد المقالع على طول 

 ؛2008مارس  06، وانتهت صالحيتها بتاريخ 2007الرخصة المسلمة لها تعود لسنة 

لمستغلة حاليا ال تضم ال تتوفر الجماعة على ملف خاص بكل ملزم، كما أن الملفات الخاصة بالمقالع ا -

العديد من الوثائق، خاصة وصل التصريح والترخيص باستخراج مواد البناء والنظام األساسي للشركة 

من طرف المستغل، مما  ودراسة التأثير على البيئة والتصميم األنسوبي وكناش التحمالت ممضي

 يصعب من عملية المراقبة من طرف الجماعة؛

أكد من صحة الكميات التي يصرح بها المستغلون، حيث تكتفي بقبول ال تعمل الجماعة على الت -

تصاريحهم دون مراقبة السجالت الممسوكة من طرفهم، ودون إلزامهم بتقديم تصاميم أنسوبية، تبين 

 ليا؛بدقة الكميات المستخرجة فع

ة بعدم احترام تم الوقوف، من خالل المعاينة الميدانية لمقلع "ع"، على العديد من النقائص المرتبط -

بخصوص استغالل  2010يونيو  14بتاريخ  6/2010كناش التحمالت ومنشور الوزير األول رقم 

وفر على المقالع ومراقبتها. ويتعلق األمر أساسا بعدم مسك سجل بالكميات المستخرجة، وعدم الت

األنصاب ، وكذا غياب 47.06من القانون رقم  95وصوالت الشحن مسلمة طبقا لمقتضيات المادة 

وعالمات التشوير وشروط السالمة والوقاية. إضافة إلى أن المقلع يستغل بطريقة عشوائية أدت إلى 

 ماعة لهذا المقلع.تدهور وضعية واد أم الربيع وتغيير مجراه. وهو ما يؤكد غياب المراقبة من طرف الج

 نقائص بشأن استخالص صوائر أبحاث المنافع والمضار 

من القرار  22درهم عن كل رخصة ربط بالكهرباء، مستندة في ذلك إلى الفصل  160الص مبلغ تقوم الجماعة باستخ

ي درهما وتستوف 160الجبائي، الذي ينص على أنه: "يستخلص عن صوائر أبحاث المنافع والمضار واجب قدره 

الصوائر على منح رخص الجماعة عن أي خدمة تؤديها واجبا ال يحوز أن يقل عن ثمن التكلفة". إال أن تطبيق هذه 

في تنظيم  1332شوال  3الربط بالكهرباء، ال ينسجم ومقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 

ا تم تتميمه وتغييره، الذي يستفاد منه أن الصوائر المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة كم

إزعاج. وقد وصلت  الصحة أو على خطر قد تكون مصدر ص لمحالتالمذكورة تتعلق بأبحاث من أجل منح رخ

 درهم. 145.360,00، إلى ما يعادل 2016-2012المبالغ المستخلصة، في هذا اإلطار خالل الفترة 

التلحيم والميكانيك البحث في مجموعة من الحاالت، حيث تتم مزاولة بعض األنشطة )وفي المقابل، ال يتم القيام بهذا 

على رخص مسلمة من الجماعة، ودون القيام بهذه األبحاث، مما ال يمكن الجماعة  التوفردون لدراجات( وإصالح ا

 من تحصيل صوائر أبحاث المنافع والمضار. 

لنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي وتأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة ا

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لعمل على تفعيل الصالحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها ا -

 الفرض التلقائي، وحق المراقبة واالطالع والتصحيح؛

 ل المقالع.المساهمة في تفعيل أعمال مراقبة استغال -

 ثالثا. تدبير الصفقات العمومية
( صفقات أشغال بمبلغ إجمالي قدره 03، ثالث )2017-2012أبرمت جماعة أهل مربع، خالل الفترة 

 درهم. وقد أفضى تفحص هذه الصفقات إلى تسجيل مجموعة من المالحظات، أهمها ما يلي: 8.617.099,20

 تناقض بين بعض مقتضيات نظم االستشارة 

م االستناد إليها نظم االستشارة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة، على عدد من المعايير التي يتنصت 

األغلفة المتضمنة للعروض المالية من عدمه. وقد أظهر  أساسها فتحلتقييم مؤهالت المتنافسين، التي يتقرر على 
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، والتي قد تؤثر في اختيار نائل الصفقة وفي اإلعمال استقراء مضامين هذه النظم وجود بعض النقائص التي تعتريها

 لطليبات العمومية. ويمكن اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى الحاالت التالية:السليم لمبدأ المساواة في الولوج ل

بعض الثغرات المتمثلة في تنصيصه على منح  01/2013تضمن نظام االستشارة المتعلق بالصفقة رقم  -

( شاحنات نقطتين، فيما يحصل المتنافس الذي يتوفر على شاحنة 04فر على أربع )المتنافس الذي يتو

والصهريج،  ( نقط. أما بالنسبة لآلليات األخرى، كآلية الرش وآلية الحصى04لى أربع )واحدة فقط ع

 ؛فقد نص النظام المذكور على أن تمنح نفس النقطة للمتنافسين الذين يتوفرون على آليتين أو آلية واحدة

على  10، في الفصل 02/2014والصفقة رقم  01/2014نص نظاما االستشارة المتعلقان بالصفقة رقم  -

وجوب توفر المتنافس على فريق عمل يتضمن على األقل، من بين مسؤولين آخرين، رئيس ورش 

من نفس نظامي االستشارة على أن اإلمكانات البشرية  20واحدا ذا تجربة، في حين ينص الفصل 

 ( ورش بتجربة خمس سنوات على األقل.02صصة للورش يجب أن تتضمن رئيسي )المخ

عدة معايير للتقييم، من بينها تلك المرتبطة  01/2013فقد حدد نظام االستشارة المتعلق بالصفقة رقم وفي السياق ذاته، 

( نقط في 05تمنح خمس )حيث  باإلدالء بشهادات مرجعية لألعمال المنجزة في مجال التكسية بالمربعات الزليجية،

( نقطة بالنسبة لثالث 25ن وخمس وعشرين )( نقط بالنسبة لشهادتي10حال اإلدالء بشهادة مرجعية واحدة، وعشر )

، والتي تهم بناء وتوسيع وتقوية بعض الطرق، ال 01/2013شهادات مرجعية أو أكثر، في حين أن الصفقة رقم 

، وال على مستوى جدول األثمان، أي أشغال مرتبطة بالتكسية تتضمن ال على مستوى الوصف التقني لألشغال

( شهادات مرجعية في مجال التكسية 03قد أدلت الشركة نائلة الصفقة بثالث )بالمربعات. وفي هذا اإلطار، ف

نقطة بخصوص هذا المعيار، علما أنها الشركة الوحيدة، من بين كافة  25بالمربعات، وبالتالي حصلت على 

، ومن ثم لم التي حصلت على هذه النقطة. وحري باإلشارة، إلى أنه لو لم يتم التنصيص على هذا المعيار المشاركين،

 ، لكان ممكنا أن تقصى في مرحلة تقييم الملف التقني.25تكن هذه الشركة لتحصل على النقطة 

 انطالق أشغال بناء الطرق في إطار إحدى الصفقات قبل تسلم نتائج الدراسات 

، في حين 2014مارس  05المتعلقة ببناء وتوسيع وتقوية بعض الطرق بتاريخ  01/2013شغال الصفقة رقم انطلقت أ

أن تسلم الدراسات ذات الصلة والمشتملة على األعمال الطوبوغرافية وتحديد أبعاد المنشآت المقرر إنجازها لم يتم 

 ( أشهر من الشروع في التنفيذ.09) ، أي بعد مرور ما يزيد عن تسعة2014دجنبر  09تسلمها إال بتاريخ 

 اإلعداد قبل البدء في التنفيذنتيجة سوء  بعض الصفقات تأخر في إنجاز 

تأخرا على مستوى التنفيذ نتيجة عدم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  01/2014ورقم  01/2013عرفت الصفقتان رقم 

راضي المخصصة لبناء الطرق. وقد نتج عن هذا التأخر قبل الشروع في األشغال، ال سيما ما يتعلق بتسوية وضعية األ

 دد طويلة نسبيا، كما هو مبين أدناه:عرقلة لسير األشغال لم

، فقد انطلقت أشغال بناء إحدى الطرق بالرغم من وجود مجموعة 01/2013فيما يتعلق بالصفقة رقم  -

جل إزالة هذه القنوات، حيث من قنوات الري بقارعتها، مما ترتب عنه توقيف األشغال لعدة مرات من أ

 أشهر؛ 10بلغت المدة اإلجمالية للتوقف حوالي 

، فقد أدى تعرض مالكي األرض المخصصة لبناء الطريق بين دوار 01/2014بالنسبة للصفقة رقم  -

( 05أوالد يعلى ودوار أهل المنزل إلى توقيف األشغال منذ افتتاح الورش لمدة بلغت حوالي خمسة )

من فترة ( أشهر بسبب تزا04ن هذا التأخر توقف جديد في األشغال لمدة تناهز أربعة )أشهر. وقد نتج ع

 وضع طبقة التكسية مع ظروف مناخية غير مالئمة.

 عيوب على مستوى وثائق التأمين المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات 

 قائص المتمثلة فيما يلي:تعتري وثائق التأمين المدلى بها في إطار الصفقات الثالث السالف ذكرها بعض الن

اع المخاطر المؤمن بشأنها، كما هي واردة بالمادة عدم تفصيل الشواهد المدلى بها، بشكل دقيق، ألنو -

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب الرسوم  24

بتاريخ  2.05.1433المرسوم رقم ، كما تم تغييره بموجب 2000ماي  04بتاريخ  2.99.1087رقم 

 ؛2005دجنبر  28

أن  02/2014و 01/2014و 01/2013بها في إطار الصفقات ذات األرقام  تفيد شواهد التأمين المدلى -

التأمين عن بعض المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول المرتبطة 

ر، يسري منذ انطالق األشغال إلى حين التسلم المؤقت، مما يتعارض باألضرار التي يتعرض لها األغيا

ج(، والتي تنص على أن هذا النوع من المخاطر يجب -1المذكورة سلفا )الفقرة  24ات المادة مع مقتضي
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نفسها نصت على  24من المادة  2تأمينه إلى غاية التسلم النهائي للصفقة. وجدير بالذكر، أن الفقرة 

فترة تنفيذ  مقاول بتجديد التأمينات المنصوص عليها في هذه المادة حتى يتسنى له تغطيةوجوب قيام ال

 األشغال باستمرار، وأن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت هذا التجديد.

 عيوب ونواقص شابت إنجاز إحدى الصفقات 

توسيع وتقوية الطريق الرابطة  ، التي تهم01/2013أسفرت المعاينة الميدانية لألشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 

مليون درهم، عن ظهور شوائب وعيوب  4,50كيلومتر بمبلغ فاق  2,8بين أهل مربع ودوار أوالد اركيعة على طول 

العهد، إذ لم تتسلم نهائيا إال خالل  الصفقة حديثةأشغال هذه  كونمن تتمثل في وجود حفر وتصدعات بالطريق بالرغم 

التقنية المتعاقد شر على أن األشغال لم تنجز بالجودة المطلوبة، ولم تحترم فيها المواصفات ، مما يؤ2017شهر دجنبر 

 بشأنها أو الجاري بها العمل.

تأسيسا على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس 

 الجهوي للحسابات بما يلي:

ر تقييم المتنافسين على مستوى نظم االستشارة، والحرص على الصياغة العمل على ضبط معايي -

 ة لمضامينها؛السليم

الحرص على التتبع الفعال إلنجاز األعمال المتعاقد بشأنها، والتأكد من مطابقة األشغال والتوريدات  -

  لتلك المتضمنة في طلبيات الجماعة. 
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II.  رئيس المجلس الجماعي ألهل مربع جواب 

 ()نص مقتضب

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري

 الجماعي وبرنامج العمل المخطط وتنفيذ إعداد في نقائص 

تبقى محدودة، والسبب يرجع باألساس إلى كون  2015-2010إن نسبة إنجاز المشاريع المقترحة خالل الفترة 

اكات مع الدولة أو أغلب المشاريع غير المنجزة تدخل ضمن االختصاصات المشتركة، وإنجازها يتطلب عقد شر

ناء دار الشباب، االتحاد النسوي، دار الوالدة، بناء مدرسة بدوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )كب

 .08/07/2013الكلخة( بالرغم من اتخاذ العديد من الملتمسات خالل الدورة العادية بتاريخ 

 عتمادات المرحلةمحدودية المجهود االستثماري واالرتفاع المتواصل لال 

يرجع إلى  2016-2012صودة لنفقات التجهيز خالل الفترة إن االرتفاع الملحوظ الذي عرفته االعتمادات المر

كون بعض االعتمادات المفتوحة بالميزانية ضمن الفائض التقديري برسم نفس السنة المالية ال يمكن االلتزام بها 

ت المرصودة إلنجاز بعض المشاريع تبقى مفتوحة إلى حين استنفاذ إال بعد متم السنة، باإلضافة أن االعتمادا

ساطر اإلدارية والتقنية، كإنجاز استشارة معمارية أو دراسة تقنية أو االلتزام بها في إطار الشراكة، كما هو الم

ن درهم إلنجاز مليو 4,00الحال بالنسبة التفاقية الشراكة مع المجلس اإلقليمي للفقيه بن صالح التي رصد لها مبلغ 

 صل قصد تخصيص مبلغ المساهمة.الطرق الجماعية، والتي تطلبت تحويالت من فصل إلى ف

 قصور في التنسيق مع األطراف المتعاقد معها في إطار اتفاقية شراكة 

إن أشغال الشطر األول من التطهير السائل وتصريف مياه األمطار تم إنجازها، لكن عند دعوة المقاولة المكلفة 

اركيعة وأوالد أيوب من طرف شركة أهيل الشوارع الرئيسية الستئناف األشغال بمركزي أهل مربع وأوالد بت

العمران، اتضح أن المقاولة المعنية تقدمت بطلب فسخ الصفقة لسبب تجاوز مدة سنة من توقيف األشغال وسيتم 

أن الشطر الثاني  الىتجدر اإلشارة اإلعالن عن صفقة الستكمال المشروع من طرف شركة العمران ببني مالل. و

ي أوالد اركيعة وأهل مربع سيشرع فيه في القريب من طرف وزارة التجهيز من أشغال التطهير السائل بمركز

والنقل واللوجستيك والماء، ومن المحتمل أن يتم تأجيل تأهيل الشوارع الرئيسية إلى حين إنجاز أشغال التطهير 

 السائل.

 خيلثانيا. تدبير المدا

 البناء بدون ترخيص عدم تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات البناء نتيجة 

مجموعة من المخالفات في ميدان التعمير من طرف سكان المنطقة دون  2012إلى  2011 من عرفت الفترة

مربع وأوالد  الحصول على رخصة البناء، والسبب يرجع باألساس إلى كون األرض تابعة للجماعات الساللية أهل

ادة التمتع بحق جماعي مع إعداد تصميم وعرضه على اركيعة، علما أن منح رخصة البناء يقتضي اإلدالء بشه

اللجنة التقنية قصد إبداء الرأي. فهذه المسطرة تتطلب فترة زمنية وال يمكن الحصول على رخصة البناء إال وفق 

اهرة أصبحت الجماعة في وضعية لم تتمكن معها من استخالص الضوابط القانونية لميدان التعمير. أمام هذه الظ

لكونه يستوجب إعداد تصميم موافق عليه من طرف اللجنة التقنية المختصة مع استصدار رخصة البناء.  هذا الرسم

وفي هذا اإلطار، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة قامت الجماعة بإحالة محاضر المخالفين على القضاء وتتوصل 

 ن إلى آخر باألحكام الصادرة في حقهم.من حي

  على محال بيع المشروباتاختالالت تشوب تحصيل الرسم 

إن الجماعة ارتأت استخالص هذا الرسم من طرف أصحاب المقاهي المتوفرة على رخص مسلمة من طرف 

ص لمزاولة هذه الجماعة، أما أغلب المحالت المدرجة بالجدول فال تتوفر على معايير تخولها الحصول على الرخ

نسبة بيع المشروبات جد ضعيفة أو منعدمة في بعض  األنشطة، فهي عبارة عن مقاهي ومحالت تقليدية وتبقى

األحيان. ونظرا لعدم وعي المواطنين بمدى أهمية التصريح بالتأسيس مع إيداع اإلقرارات، شرعت هذه الجماعة 

، وسيتم العمل مستقبال على تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم بتحسيس الملزمين وإطالعهم بالتزاماتهم تجاه الجماعة

. كما )...( تمت دعوة الملزمين بوضع 47.06من القانون رقم  67بالتأسيس المنصوص عليه في المادة  التصريح

إقرارات تحدد بيانات األداء على أسس قانونية مع القيام بمراقبتها قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها. 

خصوصا الرسم على محال بيع المشروبات سيتم أما بالنسبة للملزمين اللذين لم يؤدوا ما بذمتهم تجاه الجماعة، و

 الشروع في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي لتفادي تقادم هذه المستحقات.
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 نقائص تعتري تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع 

ع، قامت الجماعة بمراسلة عامل إقليم الفقيه بن صالح قصد دعوة من أجل مراقبة وضبط عملية استغالل المقال

اء اللجنة اإلقليمية المكلفة بمراقبة المقالع، حيث تمت معاينة مقلعين من طرف هذه اللجنة بتاريخي، أعض

وتبين أن المقلع الوحيد المستغل هو مقلع "أ.م"، وتم الوقوف على مجموعة من  23/01/2018و  26/10/2017

لسلطة المحلية وكذا من طرف من طرف ا 26/01/2018حظات التي تم تبليغها لممثل شركة "ع" بتاريخ المال

حول إعداد تصاميم  27/11/2017، باإلضافة إلى إشعار الملزمين بتاريخ 22/02/2018الجماعة بتاريخ 

خرجة. وقد قدمت أشهر من طرف مهندس طبوغرافي معتمد من أجل ضبط الكميات المست 3طبوغرافية محينة كل 

يقدر  2017إلى غاية نهاية سنة  2007داء من سنة شركة "ع" تقييما منجزا من طرف مهندس طبوغرافي ابت

متر مكعب، وفي إطار مراقبة الكمية المصرح بها قامت الجماعة بتكليف مهندس طبوغرافي  59.169بحوالي 

 18.330,54سب شهادة المهندس الطبوغرافي في آخر معتمد قصد إعداد تقييم للكميات المستخرجة والتي حددت ح

والتي تم تبليغها لممثل شركة "ع"  30/09/2018إلى غاية  01/01/2018الممتدة من متر مكعب خالل الفترة 

قصد أداء مستحقات الجماعة. لكن، هذا األخير أبدى منازعته للكمية المقدرة من طرف  19/11/2018بتاريخ 

عن هذه الجماعة د ولجأ إلى الطعن أمام المحكمة اإلدارية في قرار التحصيل الصادر المهندس الطبوغرافي المعتم

أن المقلع الكائن بأوالد يعلى لم يتم استغالله  الى . وتجدر اإلشارة04/02/2019وسيتم عرض هذه القضية بتاريخ 

 .2017من طرف شركة "س" منذ الربع الثالث من سنة 

 المنافع والمضار نقائص بشأن استخالص صوائر أبحاث 

لمنافع والمضار ومستحقات الجماعة بخصوص تسليم الشواهد من أجل التمييز بين الرسم الخاص بصوائر أبحاث ا

اإلدارية المتعلقة برخص الربط بالكهرباء والماء، عمل المجلس الجماعي ألهل مربع خالل دورته العادية بتاريخ 

درهم لكل معاينة  160,00اعي وصادق على تحديد واجب قدره على تعديل القرار الجبائي الجم 05/04/2018

المصالح الجماعية من أجل تسليم الشواهد اإلدارية المتعلقة ببيع العقارات وتحفيظها واألذون بتقسيمها تقوم بها 

راج والرخص التجارية والمهنية والربط بالشبكة الكهربائية والمائية، ورخص السكن وشواهد المطابقة. وقد تم إد

 هذا الرسم بالفصل المتعلق بمداخيل مختلفة وطارئة.

 ير الصفقات العموميةثالثا. تدب

 تناقض بين بعض مقتضيات نظم االستشارة 

إن الجدول المعتمد بنظام االستشارة حول معايير تقييم وتنقيط بعض المعدات واآلليات ورد به خطأ أثناء وضعه 

وتم تداركه من طرف أعضاء اللجنة خالل اجتماعها لفتح األظرفة. لكن،  بالبوابة اإللكترونية للصفقات العمومية

بإعالن تصحيحي لتدارك الخطأ الذي تمت معاينته  عند الشروع في فتح األظرفة تعذر على رئيس اللجنة القيام

 بجدول التنقيط، وسيتم العمل مستقبال على تفادي هذه اإلشكالية.

شاحنات من حجم  03، فقد كان ذلك بسبب نقص عدد 01/2014الصفقة رقم  أما بالنسبة إلقصاء متنافس في إطار

 على رئيس واحد للورشتين بدل اثنين. (، باإلضافة إلى توفرهPelle à chenieطن ونقص في آلية ) 18

أما بخصوص تحديد اإلدالء بشهادات مرجعية ألعمال التكسية بالمربعات ضمن نطام االستشارة المتعلق بالصفقة 

، فإن الهدف من نظام االستشارة هو اختيار المقاولة المؤهلة ذات خبرة وإمكانيات تقنية وبشرية 01/2013رقم 

شغال موضوع الصفقة. ففي إطار توسيع مجال المنافسة، تم تحديد معيار شواهد مرجعية ومالية تؤهلها إلنجاز أ

ماليين درهم( ألن الغاية من هذه الشواهد  6,00( شواهد تفوق مبلغ 03نقطة بالنسبة لثالث ) 25ألعمال التكسية )

مجال تقوية وتوسيع الطرق هي الخبرة في تقنيات أشغال الخرسنة المرتبطة بالتكسية بالمربعات والتي تدخل في 

 التي هي موضوع الشق الثاني من الصفقة. إن عدم األخذ بمعيار التكسية سيضع اللجنة أمام خيارين:

نقطة )لكونها  75نقطة، أما الشركة الثانية فستحصل على  66تحصل على إن الشركة نائلة الصفقة س -

نقاط باألخذ بمعيار التكسية بالمربعات بتقديم شهادتين مرجعيتين(، علما أن عتبة  10حصلت على 

ن عن صفقة نقطة، وبالتالي سيتم إقصاء جميع المتنافسين واإلعال 80فتح األظرفة المالية محدد في 

 غير مجدية؛

نقطة بنظام االستشارة رهين بتغيير معيار  25إلغاء معيار التكسية بالمربعات والذي حددت له إن  -

نقطة، وبالتالي  50التنقيط، وذلك بإضافة هذه النقطة للشواهد المرجعية المتعلقة ببناء الطرق لتصبح 

 سيتم تأهيل نفس الشركتين في مرحلة تقييم الملف التقني.

 في إطار إحدى الصفقات قبل تسلم نتائج الدراسات انطالق أشغال بناء الطرق 

دون التوفر مسبقا على الدراسة الالزمة إلنجاز  01/2013إن الجماعة ال يمكن لها اإلعالن عن الصفقة عدد 

ملة باإلضافة األشغال، لكون دفتر الشروط الخاصة وجدول األثمان المحدد لنوعية األشغال وكميات المواد المستع
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مشروع تم اعتمادها بناء على الدراسة التقنية المنجزة من طرف مكتب الدراسات. لذا، فإن هذه الدراسة إلى كلفة ال

 كانت متوفرة قبل مباشرة اإلعالن عن الصفقة سالفة الذكر.

 تأخر في إنجاز بعض الصفقات نتيجة سوء اإلعداد قبل البدء في التنفيذ 

 11وخاصة بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  01/2013المرتبطة بالصفقة عدد عند انطالق األشغال 

، شرع )...( في وضع قنوات الري بقارعة الطريق المذكورة 05/03/2014بتاريخ  308والطريق الجهوية رقم 

حين إزالة هذه دون سابق إذن من الجماعة أو بتنسيق معها، مما ترتب عنه إيقاف أشغال بناء هذه الطريق إلى 

تغييرها مع حفر عدة مقاطع بقارعة الطريق المذكورة من أجل تمرير قنوات الري، حيث تبين للجماعة القنوات و 

أن إيقاف األشغال كان ضروريا، وإال )...( سيتم طلب اإلذن بقطع الطريق من أجل تمرير القنوات، لهذا ارتأت 

ضرار التي يمكن أن تنجم عن أشغال تجديد أمرا بإيقافها لتفادي األالجماعة تأخير إنجاز األشغال ومنح المقاولة 

 شبكة الري.

، فحفاظا على المنتوج الفالحي للساكنة المتواجد بحرم الطريق الذي )...( 01/2014أما فيما يخص الصفقة عدد 

اصيل الزراعية عن كان فى أوج الحصاد )...(، منحت الجماعة المقاولة أمرا بإيقاف األشغال إلى حين جمع المح

ن طرف الفالحين. وبعد ذلك، تم استئناف األشغال بالطريق المذكورة، ولم يكتف المالكون المجاورون آخرها م

أمتار تقريبا بالجهة اليسرى  05للطريق بالمساهمة بالجزء الذي يوجد بحرم الطريق، بل ساهموا بجزء آخر عرضه 

صد الحفاظ على الطريق المنجزة والتي مال والحصى بأهل المنزل قللطريق لمرور الشاحنات المتوجهة لمقلع الر

 تعتبر الطريق الوحيد المعبد المؤدي لدوار أهل المنزل.

 عيوب على مستوى وثائق التأمين المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات 

على عاتق المقاول  بالنسبة لوثائق التأمين المدلى بها من طرف نائلي الصفقات حول المسؤولية المدنية الملقاة

طة باألطراف التي يتعرض لها األغيار، سيتم العمل مستقبال على التقيد ]بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها المرتب

 العمل[.

 عيوب ونواقص شابت إنجاز إحدى الصفقات 

ل موضوع إن العيوب المتمثلة في ظهور الحفر وتصدعات بالطرق، تم إصالحها من طرف المقاول المعني باألشغا

  .2018خالل شهر ماي  01/2013الصفقة عدد 
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 لي"جماعة "آيت أوقب

 )إقليم أزيالل( 
 

كلم مربع،  220، في الشمال الشرقي إلقليم أزيالل بمساحة تناهز 1960تتواجد جماعة آيت أوقبلي، التي أحدثت سنة 

نطقة عبور . وتعتبر الجماعة م2014والسكنى لسنة نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  3.298فيما يبلغ عدد سكانها 

بين األطلسين المتوسط والكبير وتتميز بتضاريس وعرة، كما تتوفر على إمكانيات مهمة في مجاالت عدة، كالفالحة 

 والرعي والتجارة.

موظف موظفا )من ضمنهم  12عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها  15يتكون المجلس الجماعي لجماعة آيت أوقبلي من 

، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة 2017جماعات إقليم أزيالل(. خالل سنة  واحد في وضعية تفرغ لترؤسه إحدى

درهم، مما نتج عنه  6.084.078,32درهم، أما مصاريفها اإلجمالية فوصلت إلى  6.138.398,61ما مجموعه 

 درهم. 54.320,29فائض إجمالي قدره 

I.  لجهوي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس ا 

، عن تسجيل مجموعة من 2017-2013يير جماعة آيت أوقبلي، التي شملت باألساس الفترة أسفرت مهمة مراقبة تس

المالحظات وإصدار عدة توصيات، همت التدبير اإلداري وتنفيذ االتفاقيات وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية وكذا 

 تدبير مرفق توزيع الماء.

 اإلداري وتنفيذ اتفاقيات الشراكة أوال. التدبير
 فرت المراقبة فيما يخص هذا الجانب عن تسجيل المالحظات التالية:أس

 التدبير اإلداري وتدبير بعض المرافق الجماعية  .1

يعرف التدبير اإلداري للجماعة وتدبير بعض مرافقها عدة نقائص، تتجلى أساسا في غياب رؤية مستقبلية للتنمية 

فضال عن غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية. وفي هذا اإلطار، االقتصادية واالجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، 

 يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

  على برنامج عمل  الجماعةعدم توفر 

من القانون  78، لم تكن الجماعة قد قامت بعد بإعداد برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 2018إلى غاية دجنبر 

ات، والذي حددت مسطرة إعداده وتتبعه وتحيينه وتقييمه بموجب المرسوم المتعلق بالجماع 113.14التنظيمي رقم 

من القانون التنظيمي المذكور. وفي هذا  81المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة  2016يونيو  29بتاريخ  2.16.301رقم 

از المهمة الرقابية، ، أي خالل فترة إنج2018أكتوبر  01ة قد قام، بتاريخ الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن رئيس الجماع

على اتفاقية مع أحد مراكز الدراسات، يلتزم فيها هذا األخير بإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الوالية  بالتوقيع

قة تتضمن معطيات حول الجماعة، االنتدابية الحالية. ومباشرة بعد التوقيع على هذه االتفاقية، أرسل المركز للجماعة وثي

 ألصل للمونوغرافيا التي تم إعدادها وتحيينها من طرف المصالح الجماعية. تبين أنها نسخة طبق ا

 تفاقم اإلكراهات التدبيرية 

 يعرف التدبير اإلداري للجماعة عدة إكراهات، من بينها:

األخيرة، تأخر في المصادقة على  وجود عجز بنيوي في ميزانية الجماعة، مما نتج عنه، خالل السنوات -

تتم إال خالل نهاية النصف األول من السنة المالية المعنية أو بداية النصف الثاني، الميزانية التي لم 

األمر الذي ينعكس سلبا على واقع التدبير اإلداري لبعض المرافق العمومية ويتعارض مع مبدإ 

حين تم وقف تزويد مقر  2018يوليوز من سنة استمرارية المرفق العمومي، كما حدث خالل شهر 

 الكهرباء بسبب تراكم المتأخرات ذات الصلة؛ شبكة اإلنارة العمومية بالجماعة و

محدودية الموارد البشرية، التي عرفت انخفاضا خالل السنوات العشر األخيرة، حيث انتقل عدد  -

، علما أن الهرم 37%، أي بنسبة تراجع ناهزت 2018سنة  12إلى  2010خالل سنة  19موظفيها من 

 يقترب من سن التقاعد بالنسبة لألغلبية؛ السني للموارد البشرية

عد بعض اإلدارات )عمالة مصلحة خاصة بتنقالت الموظفين، في ظل بُ  عدم توفر الجماعة على سيارة -

اإلقليم، قباضة واويزغت( وصعوبة التضاريس، مما يضطر الموظفين إلى استعمال وسائل النقل 

 العمومي؛

 من أي دورة تكوينية.  2017-2012عدم استفادة موظفي الجماعة طيلة الفترة  -
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  الجماعيةغياب كلي لمقومات النظافة بالمجزرة 

توجد المجزرة الجماعية في وضعية غير مالئمة بالنظر إلى معايير السالمة الصحية والنظافة الواجب توفرها على 

المياه المستعملة أثناء  مستوى هذا المرفق، حيث تنتشر بمحاذاتها الحشرات والنفايات المتراكمة، كما يتم تصريف

مراعاة للنتائج السلبية لهذا الوضع على المحيط البيئي. وبالرغم من  الذبح وبقايا الذبيحات في الهواء الطلق دون

تنصيص دفتر التحمالت على وجوب قيام المستغل بتنظيف مرافق المجزرة بعد االنتهاء من عملية الذبح وإلزامه 

ة على هذا ظافة، فإن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتدارك النقائص المسجلبالحفاظ على شروط الصحة والن

 المستوى. وفي ظل هذه الوضعية وغياب مراقبة دورية ومنتظمة، فإن خطر انتشار بعض األمراض يبقى واردا.

 لة بالتشغيليات التعاقدية ذات الصضعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من احترام مكتري المجزرة للمقت 

تقيد بمقتضيات دفتر التحمالت، خاصة فيما يتعلق بالعاملين ال تقوم الجماعة بمراقبة عملية استغالل المجزرة ومدى ال

 ، وجود طفل قاصر يقوم بتنظيف المجزرة.2018أكتوبر  17بهذا المرفق، فقد سجل، خالل المعاينة الميدانية بتاريخ 

 تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون  .2

 ا يلي: تعتري تنفيذ االتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة عدة نقائص، أهمها م

  عدم تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة والتعاون 

( اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وفاعلين 07، سبع )2017-2013أبرمت الجماعة، خالل الفترة 

يات فاقيات. أما األربع األخرى، فلم يتم تفعيلها، ويتعلق األمر باالتفاق( ات03مؤسساتيين، لم تفعل منها سوى ثالث )

 التالية: 

)هذه االتفاقية تم  2014أكتوبر  25اتفاقية تزويد دوار "اتحديدو" بالماء الشروب الموقعة بتاريخ  -

 فسخها(؛

لرغم من إجراء ، با2016اتفاقية متعددة األطراف لتجهيز مركز اجتماعي للقرب بالجماعة الموقعة سنة  -

 قاوالت؛عملية فتح أظرفة الصفقة ذات الصلة وإسنادها إلحدى الم

 بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة؛ 2017مارس  22اتفاقية إحداث ملعب رياضي موقعة بتاريخ  -

، 2016أكتوبر  26اتفاقية التعاون في مجال التكوين لفائدة موظفي وأعوان الجماعة الموقعة بتاريخ  -

درهم، دون أن يستفيد أي من موظفيها من  162.000,00ت الجماعة في إطارها بمبلغ حيث ساهم

 التكوينات الواردة في االتفاقية. 

 ي وإحدى الجمعياتاختالالت تعتري اتفاقية الشراكة بين جماعة آيت أوقبل 

قيمة من دعم مالي مقدم من طرف جماعة آيت أوقبلي ب 2016-2013استفادت جمعية "ت" خالل الفترة 

من مجموع مبالغ الدعم الموجهة للجمعيات التي بلغت  %63درهم، وهو ما يمثل أكثر من  78.000,00

 درهم. وفي هذا اإلطار، سجلت المالحظات التالية: 123.000.00

لجماعة، ممثلة في رئيسها، اتفاقية شراكة مع الجمعية المذكورة دون عرضها على المجلس أبرمت ا -

دقة عليها من طرف السلطة اإلدارية المختصة. وجدير بالذكر، أن مصالح التداولي ودون المصا

الجماعة لم تكن على علم بمضمون هذه االتفاقية، ولم تحصل على نسخة منها إال خالل إنجاز المهمة 

 رقابية، حينما زودها بها رئيس هذه الجمعية؛ال

 تحديد مبالغها؛التزمت الجماعة بالقيام بتحويالت مالية لفائدة الجمعية دون  -

لم يثبت أن قامت جمعية "ت" بأي نشاط على مستوى جماعة آيت أوقبلي مانحة الدعم، علما أن مقر  -

 ت المجاورة.هذه الجمعية ال يوجد بجماعة آيت أوقبلي، بل بإحدى الجماعا

التي تربط وفضال عما سبق، فقد تم الوقوف على بعض العناصر التي تؤشر على وجود مخاطر ناجمة عن العالقة 

أحد موظفي الجماعة بالجمعية المذكورة، ذلك أن السيد "م. أ" قام بصفته وكيل النفقات بجماعة آيت أوقبلي بين سنتي 

رئيسا للجماعة  2015معية "ت"، علما أن المعني انتخب منذ سنة بإعداد وثائق المنح الموجهة لج 2017و 2013

 معية هو في اآلن ذاته موظف بالجماعة التي يترأسها السيد "م.أ".التي تتواجد بها هذه الجمعية، وأن رئيس الج
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للحسابات وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي 

 بما يلي:

الحرص على إعداد برامج عمل مستقبلية داخل آجال معقولة، وفق مقاربة تشاركية مع احترام  -

 ة المقررة في القوانين واألنظمة ذات الصلة؛المسطر

 دعم القدرات المهنية للموارد البشرية، عبر استفادتها من تكوين مستمر يهم مجاالت تدخلها؛ -

ة لتجاوز النقائص التدبيرية المرتبطة بمرفق المطرح الجماعي والسوق اتخاذ اإلجراءات الضروري -

احترام بنود دفاتر التحمالت خاصة فيما يتعلق بالحفاظ والمجزرة، وإلزام مستغلي هذين المرفقين على 

 على شروط الصحة والنظافة وكذا المقتضيات المتعلقة بتشغيل األشخاص العاملين بهما؛

اقيات المبرمة من طرف الجماعة مع وضع آليات لتتبع وتوثيق أوجه صرف العمل على تفعيل االتف -

 مساهمات الجماعة أو المنح المقدمة من طرفها.

 ثانيا. تدبير المداخيل
 سجلت مجموعة من النقائص على مستوى تدبير بعض الرسوم والواجبات، أهمها:

 نقائص على مستوى تدبير بعض الرسوم والواجبات 

 ستوى بعض النقائص، من أهمها:سجلت على هذا الم

شكل خطرا اشتغال شساعة المداخيل في ظروف غير مالئمة وعدم توفر ضمانات األمان الكافية مما ي -

 على األموال والوثائق المرتبطة بتدبير الرسوم والواجبات؛ 

 بائي؛عدم إدراج الواجبات المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارات اإلسعاف ضمن القرار الج -

عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص متأخرات إيجار السوق األسبوعي ومتأخرات منتوج  -

، على التوالي، ما مجموعه 2017دجنبر  31التجارية، التي بلغت إلى غاية كراء المحالت 

 درهم؛ 6.620,00درهم و 76.831,76

تتمثل أساسا في ضعف السومة الكرائية  تسجيل مجموعة من النقائص بشأن تدبير المحالت التجارية، -

ضيات القانون رقم درهم، وعدم إعمال مراجعة هذه السومة طبقا لمقت 80الشهرية التي ال تتجاوز 

المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو  07.03

ميم وبناء وبتفويت المحل إلى أشخاص آخرين دون الصناعي أو الحرفي، وقيام المكترين بعمليات تر

 إخبار الجماعة وأخذ موافقتها.

  في غياب التأطير القانوني لعمليات البناءنمو عمراني بارز لمركز آيت أوقبلي 

، والدواوير التابعة له نموا عمرانيا 3113عرف مركز جماعة آيت أوقبلي، الذي تمر وسطه الطريق اإلقليمية رقم 

ل العشر سنوات األخيرة، وذلك دون توفر المعنيين باألمر على تراخيص في هذا الشأن، ودون قيام بارزا خال

بتتبع عمليات البناء، باستثناء حالة واحدة منحت بشأنها رخصة البناء بعد دراسة الملف من المصالح الجماعية 

اء مبلغ الرسم ذي الصلة جراء تسلمه طرف الجهات المختصة، وال سيما الوكالة الحضرية، كما قام المستفيد بأد

على تصميم  2018فبراير  07خ الرخصة على عمليات البناء. وجدير بالذكر، أن المجلس التداولي قد وافق بتاري

 الكتلة العمرانية للجماعة، وتمت إحالته على الجهات المختصة قصد المصادقة.

نية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانو

 بما يلي: 

 بة الدورية لعملها؛الحرص على تنظيم عمل شساعة المداخيل وتفعيل دور المراق -

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة ببعض الرسوم والواجبات، خاصة  -

 ة؛منتوج إيجار األسواق ومنتوج كراء المحالت التجاري

المساهمة في مراقبة استغالل المقالع قصد ضبط هذا القطاع على مستوى النفوذ الترابي للجماعة،  -

 الرسم ذي الصلة. والرفع من منتوج
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 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
درهم،  2.226.263,42سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  91ما مجموعة  2017-2013أصدرت الجماعة خالل الفترة 

أبرمت خالل الفترة ذاتها صفقة واحدة وقامت بإلغاء أخرى. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من كما 

 في هذا اإلطار، أهمها:المالحظات 

 نقائص تعتري إصدار سندات الطلب وتنفيذها 

 تعتري تدبير سندات الطلب الصادرة عن الجماعة مجموعة من النقائص، أبرزها:

ارة والبيانات المختلفة لألثمنة ومحاضر فتح األظرفة ومحاضر التسليم بالنسبة غياب رسائل االستش -

تضمن وثائق جميع سندات الطلب ألرقام جرد المقتنيات ، وعدم 2017للسندات الصادرة قبل سنة 

 وأوجه تخصيصها؛

كانية عدم تضمين كل سندات الطلب آجال التنفيذ أو تاريخ التسليم وكذا شروط الضمان، رغم أنها إم -

 2.12.349رقم  العموميةمن مرسوم الصفقات  88متاحة بموجب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 ، خاصة تلك المتعلقة بإصالح شبكتي الماء والكهرباء وتهيئة المباني؛2013مارس  20الصادر بتاريخ 

لب التي تم إصدارها انفراد رئيس الجماعة باإلشهاد على تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بجميع سندات الط -

. وجدير بالذكر أن تسلم توريدات مقتناة عن طريق سندات الطلب دون 2017-2013خالل الفترة 

ذوي االختصاص )تشكيل لجنة مختصة إن اقتضى األمر ذلك(، السيما بالنسبة للتوريدات التي إشراك 

ر واإلصالحات، العتاد تتطلب مؤهالت تقنية لتسلمها )عتاد صيانة اإلنارة العمومية، قطع الغيا

م توريدات المعلوماتي، أشغال صيانة الشبكات، تهيئة المسالك وتهيئة المباني...(، قد يجعل الجماعة تتسل

 غير مطابقة.

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات 

اعة مبلغ قام رئيس الجماعة بالتوقيع على وثيقة )اعتراف بالدين( مصادق عليها، يلتزم من خاللها بأداء الجم

د درهم من ميزانيتها لفائدة الشخص الذي تولى أشغال حفر بئر بمنطقة "توزالت"، وهو ما يخالف قواع 50.000,00

الصادر  2.09.441من المرسوم رقم  66إلى  61والمواد من  52و 51االلتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 

 للجماعات المحلية ومجموعاتها. بسن نظام للمحاسبة العمومية 2010يناير  03في 

 "رصد عدة نقائص مرتبطة بسندات الطلب الصادرة في اسم شركة "أ. ك 

، رصدت بشأنها مجموعة من النقائص 2017-2013سند طلب لفائدة شركة "أ. ك" خالل الفترة  13أصدرت الجماعة 

 هذا اإلطار، يمكن اإلشارة إلى ما يلي: المرتبطة سواء بإسناد هذه السندات أو بتنفيذ األعمال المتعلقة بها. وفي

ليها، كما هو الشأن إسناد هذه الطلبيات في غياب بعض الوثائق الضرورية إلضفاء مبدأ الشفافية ع -

بالنسبة لرسائل االستشارة ومحاضر فتح األظرفة والتسليم، فضال عن وجود تناقض في التواريخ 

 المضمنة في سند الطلب والفاتورة؛

( سندات طلب للشركة المذكورة تتعلق بإصالح منشآت مرفق توزيع الماء )سندات 05إسناد خمسة ) -

بمبلغ إجمالي قدره  69/2017و 07/2017و 41/2016و 04/2014و 03/2014ذات األرقام 

درهم(، في ظل غياب الوثائق التي تبرز أماكن اإلصالحات واألشخاص الذين قاموا  94.583,24

 بتتبعها وتسلمها. 

  متنوعة تهم مجاالتسند طلب في اسم شركة "أ. ن"  25إصدار 

ة شركة "أ. ن" تهم مجاالت متنوعة سند طلب لفائد 25ما مجموعه  2017-2013أصدرت الجماعة خالل الفترة 

وغير متجانسة يصعب الجمع بينها من طرف متعهد واحد، لما تتطلبه من مؤهالت وكفاءات خاصة، حيث يتعلق 

وتنظيم الحفالت وقطع الغيار الخاصة بالسيارات واآلليات وشراء األدوات المكتبية والمطبعية  األمر بأنشطة االستقبال

ركات وبيع الحواسيب وإصالح شبكات الماء وإصالح شبكات الكهرباء وتوريد مالبس وإصالح السيارات والمح

لتي تبرز غياب الشفافية في األعوان ووضع سياج لملعب كرة القدم. كما سجلت، في هذا اإلطار، بعض المالحظات ا

مسطرة المنافسة )غياب  إسناد هذه السندات وغياب ما يفيد حقيقة إنجاز بعضها، وهو ما يتجلى من خالل عدم احترام

 رسائل االستشارة والبيانات المتضادة( وعدم اإلشارة إلى أوجه تخصيص واستعمال األعمال المنجزة أو الموردة.
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 09/2013علوماتي موضوع سند الطلب رقم عدم استعمال التطبيق الم 

م" من أجل وضع نظام درهم في اسم شركة "ب. 19.980,00بمبلغ  09/2013أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 

معلوماتي لمرفق تدبير الماء. غير أن المعاينة الميدانية أظهرت أن تدوين المعطيات الخاصة بالمنخرطين وفواتير 

 على سجالت، دون استعمال أي نظام معلوماتي.األداء يتم بشكل يدوي 

 ندات الطلبعدم تبرير أوجه استعمال مقتنيات وتوريدات وإنجاز أشغال تتعلق بمجموعة من س 

 بعض المالحظات، أهمها: 2018سجلت بشأن بعض سندات الطلب الصادرة سنة 

ئية: حيث تبين عدم توفر يتعلق باقتناء مواد كهربا 2018يوليوز  31بتاريخ  25/2018سند الطلب رقم  -

 المصالح الجماعية على معطيات بشأن مكان وضع هذه التوريدات؛

يتعلق بإصالح شبكة الكهرباء بمبلغ  2018يوليوز  23بتاريخ  24/2018سند الطلب رقم  -

 درهم: حيث لم تحدد مصالح الجماعة أماكن إنجاز تلك اإلصالحات؛ 29.699,52

يتعلق باقتناء األدوات المكتبية بمبلغ  2018يوليوز  4بتاريخ  05/2018سند الطلب رقم  -

اد المكتبية من المورد درهم: حيث تقوم الجماعة، في غياب مخزن خاص، بتسلم المو 30.000,00

على مراحل، وذلك عبر توقيع مدير المصالح على وصل للتسليم يحتفظ به المورد، وهي ممارسة 

 م نسخة من الوصل للرجوع إليه عند مرحلة األداء.تنطوي على مخاطر، مادامت الجماعة ال تتسل

  01/2016نقائص تعتري تدبير الصفقة رقم 

درهم، وقد سجلت  2.935.212,00الطرقات بمبلغ  تتعلق بتبليط وتكسية 01/2016أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

 بشأنها المالحظات التالية:

أيام قبل إرسال اإلعالن إلى النشر  8عدم إرسال ملف طلبات العروض إلى أعضاء اللجنة المختصة  -

 ؛2.12.349من المرسوم رقم  19طبقا للمادة 

 عداد تقرير تقديم الصفقة؛لملف طلب العروض وعدم إ عدم مسك السجل المتعلق بسحب المتنافسين -

عدم إخبار المتعهدين الذين تم إقصائهما )شركتا "س.ك" و"س.ف"( برفض عروضهما مع ذكر أسباب  -

 ؛2.12.349من المرسوم رقم  44إبعادهما، وذلك بواسطة رسالة مع إشعار بالتوصل، طبقا للمادة 

ساعة الموالية لتاريخ  24ونتائج فحص العروض في عدم إلصاق مستخرج من محضر فتح األظرفة  -

من المرسوم  43يوما كاملة على األقل تماشيا مع مقتضيات المادة  15انتهاء أشغال اللجنة، وذلك لمدة 

 سالف الذكر؛

عدم نشر مجموعة من الوثائق في بوابة الصفقات العمومية )محضر االجتماع أو زيارة المواقع،  -

مع تسجيل تأخر في تفعيل  يذ الصفقة(،لعروض، تقرير انتهاء تنفمستخرج من محضر فحص ا

المقتضيات المتعلقة بتجريد إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية والمحددة في قرار وزير المالية 

إلى غاية دجنبر ، حيث لم تقم الجماعة، 2015دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير التي  20.14رقم 

لحصول على اسم حساب وكلمة السر للولوج إلى بوابة ستمارة التسجيل من أجل ابإرسال ا ،2018

 الصفقات؛

"، علما plan de chargeإقصاء شركة "س.ك" لعدم تقديمها، من بين أسباب أخرى، مخطط التحمل " -

 أن صاحب الصفقة هو اآلخر لم يدل بهذه الوثيقة؛

"، في غياب أي طرف مكتب الدراسات "أ.س إعداد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة من -

عالقة تعاقدية تربطه بالجماعة، كما أن عملية أداء هذه الخدمة غير ظاهرة على مستوى نفقات الجماعة 

 ؛2018-2013المنجزة خالل الفترة 

عدم تناسب مقتضيات دفتر الشروط الخاصة مع موضوع الصفقة، من خالل تضمين الدفتر المذكور  -

 enrobé" والخليط األسفلتي "GNA" و"GNF2اعدة "بوضع طبقتي األساس والق أشغاال تتعلق

bitumineux والتشجير وصرف مياه األمطار، في حين أن األمر يتعلق بالتبليط فقط، إضافة إلى "

أن الجزء الخاص بالمواصفات التقنية يعرض وصفا للمواد المستعملة في ميدان بناء الطرق وربطها 

 12لصفقة. كما يبرز عدم التناسب في تحديد مدة األشغال في ب تقنية ال عالقة لها بابإنجاز عدة تجار

 يوما؛ 14أشهر و 4شهرا، بينما تم اإلنجاز الفعلي في 

تتبع األشغال من طرف رئيس الجماعة ومدير المصالح، في غياب ممثل عن الجماعة ذي مؤهالت  -

 تتالءم وطبيعة األشغال المنفذة.
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النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  ق، وفضال عن وجوب مراعاةوبناء على ما سب

قات المنجزة بواسطة بضرورة إبراز أماكن إنجاز أشغال سندات الطلب ووجهة التوريدات في الوثائق المبررة للنف

 هذه السندات.

 رابعا. تدبير مرفق توزيع الماء
، وأسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من مرفق توزيع الماء الشروبتقوم الجماعة بالتدبير المباشر ل

 المالحظات، أهمها:

 نقائص على مستوى تزويد الساكنة بالماء 

يعرف تدبير مرفق توزيع الماء بالجماعة عدة نقائص، بسبب عدم انتظام تزويد الساكنة بالماء، الناتج عن عدم التوازن 

جهة، وغياب استثمارات دورية لتجاوز هذه الوضعية، خصوصا المتعلقة باستغالله، من بين مصادر الماء والتجهيزات 

مع النمو الديمغرافي الذي يعرفه مركز الجماعة، من جهة أخرى. وفضال عن ذلك، وبالرغم من المجهودات المبذولة 

طه بمنظومة توزيع من طرف الجماعة، حيث قامت بجلب الماء من عين "بوتابغوين" على ضفاف واد العبيد ورب

فإن هذه العمليات لم تمكن من تحقيق الغاية المطلوبة، بالنظر إلى مجموعة من اإلكراهات المالية والتقنية.  الماء،

ونتيجة لهذه الوضعية، تعرف بعض المناطق نقصا في الصبيب، ال سيما في فصل الصيف، لذلك تقوم الجماعة بوقف 

ساعة"، وهو ما يدفع بالساكنة المعنية  55عة في كل سا 51بعض الحاالت إلى " التزويد بشكل يومي، لمدة قد تصل في

إلى تقديم العديد من الشكايات )شفوية أو عن طريق االحتجاجات(. وفي السياق نفسه، تبرز عدة نقائص فيما يخص 

 تدبير هذا المرفق، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:

( موظفين 03تتكون المصلحة من ثالثة )هذا المرفق، حيث  محدودية الموارد البشرية المكلفة بتدبير -

مشتركا، موزعين على عدة دواوير متباعدة فيما  1.300ومياومين اثنين، في حين يناهز المشتركين 

 بينها؛

عدم توفر الجماعة على جرد مفصل للتجهيزات المخصصة إلنتاج وتوزيع الماء، وغياب الوثائق التقنية  -

 لهذه التجهيزات؛والجذاذات الفردية 

دم الشبكة واالعتماد على الصيانة العالجية فقط، علما أن الجماعة ال تتوفر على إحصائيات دقيقة ق -

ودورية لألعطاب والتسربات التي تعرفها الشبكة، كما أنها ال تتوفر على مخطط التوزيع الخاص 

طور حجم ب من عملية تتبع تبالشبكة، والذي يخول لها تحديد مواقع التجهيزات والقنوات، مما يصع

 الشبكة ومعرفة مسار قنواتها والقيام باإلجراءات الضرورية لصيانتها؛

عدم وضع مساطر مكتوبة للعمليات التي تقوم بها المصلحة، مثل تلك المتعلقة بمنح الرخص وصيانة  -

لتلقي  وتوسيع الشبكة وأخد الكشوفات واستخالص واجبات االستهالك، وعدم اعتماد مسطرة محددة

 تدوين اإلجراءات المتخذة وتتبع مآلها؛الشكايات و

 غياب نظام معلوماتي يسهل عملية تتبع تدبير هذا المرفق. -

 ارتفاع متأخرات استهالك الماء وعدم تطبيق واجبات االشتراك 

 2013حسب المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، فقد عرفت متأخرات استهالك الماء الشروب ارتفاعا ما بين سنتي 

، هذا دون األخذ بعين 450%درهم، أي بزيادة فاقت نسبتها  8.826,00إلى  1.598,75نتقلت من ، حيث ا2017و

مشتركا. وفي  600االعتبار الدواوير التي ال يؤدي مشتركوها ثمن هذه الخدمة منذ سنوات والبالغ عددهم ما يقارب 

ين وكذا أغلب المرافق العمومية جماعي وبعض الموظفهذا السياق، وجبت اإلشارة إلى أن بعض أعضاء المجلس ال

ال يؤدون واجبات استهالك الماء. كما أن مقر الجماعة غير مزود بعدادات لقياس االستهالك، مما ال يمكن من ضبط 

الكميات المستهلكة من طرف الجماعة وترشيدها، وبالتالي عدم القدرة على اكتشاف التسربات الممكن حدوثها. ومن 

رات، تقوم الجماعة بمعاينات ميدانية، يكون الغرض منها حث المشتركين المعنيين على تسوية تقليص مبلغ المتأخأجل 

وضعيتهم أو سحب العدادات منهم، غير أن هذه العملية ال تأخذ بعين االعتبار مبلغ الدين المستحق، مما يؤدي، في 

عدد المشتركين غير المؤدين في غ ضعيفة، علما أن بعض الحاالت، إلى بذل مجهود كبير من أجل استخالص مبال

 ارتفاع متواصل.

درهم لكل مشترك، التي يتعين  150وعلى مستوى آخر، ال تقوم الجماعة بتطبيق واجبات االشتراك، المحددة في 

 أداؤها كضمانة بصندوق الشسيع.

 المعالجة التقليديةتصار على عدم القيام بالتحاليل المخبرية الدورية من أجل مراقبة جودة الماء واالق 

ال تقوم الجماعة بإنجاز التحاليل الدورية للماء الصالح للشرب في نقاط جلبه، وذلك خالفا لمقتضيات القرار المشترك 

 17الصادر في  1277.01لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة رقم 

دة المياه السطحية المستعملة في إنتاج الماء الصالح للشرب. وتقتصر الجماعة، في معايير جوبتحديد  2002أكتوبر 



 
 

139 

هذا اإلطار، على مزج مادة الكلور بالمياه دون التأكد من فعالية المعالجة. كما أن الجماعة، ال تقوم بالتنسيق مع 

 ت المتوفرة لديها.اب الخبراالمصالح الالممركزة المختصة من أجل القيام بالتحاليل الالزمة واكتس

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على وضع خطة فعالة لتدبير مرفق توزيع الماء تأخذ بعين االعتبار إمكانيات الجماعة المالية  -

 والبشرية، ودراسة الحلول الموازية باستشارة مع كل الشركاء المحتملين؛

ت التي تم رصدها، خاصة على مستوى مراقبة جودة الماء واستخالص االختالال الحرص على تجاوز -

 المتأخرات.
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II.  رئيس المجلس الجماعي آليت أوقبلي جواب 

 )نص مقتضب(

ن )...( إن عملية المراقبة كانت مناسبة لنا لتقييم عمل الجماعة بجهازيها المنتخب واإلداري وتوجيها فعاال مكننا م

معرفة مكامن الخلل والعمل على تداركه من خالل إعادة النظر في مجموعة من اآلليات والطرق التي كنا نتبعها 

في عملية التدبير. كما أن هذه المالحظات )...( تنم عن وجود إكراهات تدبيرية منها ما هو مالي ومنها ما هو متعلق 

 الجماعة.ر بالموارد البشرية وهو ما تضمنه تقرير مراقبة تسيي

 أوال. التدبير اإلداري وتنفيذ اتفاقيات الشراكة

 التدبير اإلداري وتدبير بعض المرافق الجماعية .1

  عدم توفر الجماعة على برنامج عمل 

إن عدم إنجاز برنامج العمل ليس تجاهال ألهمية هذه الوثيقة، بل هو نتاج إكراهات تتجلى أساسا في النقص المسجل 

 2016نونبر  6البشرية المؤهلة للقيام بذلك كما وكيفا، رغم قيامنا بإصدار قرار منذ تاريخ الموارد على مستوى 

يحدد الجدول الزمني إلعداد برنامج العمل، وتم عقد اجتماع تشاوري مع كل الشركاء المحتملين لتحديد كيفية 

المساعدة من طرف الجهات الوصية. مواكبة ووآليات االشتغال، وهو ما لم يتحقق بسبب اإلكراه سالف الذكر وعدم ال

بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الجماعة ومكتب للدراسات  2018أكتوبر  1وعلى هذا األساس، قمنا بتاريخ 

وصادق  2018إلنجاز برنامج عمل وهي االتفاقية التي عرضناها على المجلس الجماعي خالل دورة أكتوبر 

تب بالتعاون والتنسيق مع مصالح الجماعة بإنجاز بحث ميداني يخص كل هذا المكعليها، والتي على أساسها قام 

جوانب ومجاالت الجماعة في أفق إنجاز مشروع برنامج عمل سيتم عرضه على المجلس الجماعي للتداول فيه 

 الحقا.

 نقائص تعتري تدبير بعض المرافق الجماعية 

محدودية الموارد البشرية، ولتدارك ذلك قمنا ناتج عن بخصوص تكليف شسيع المداخيل بعدة عمليات فهو وضع 

بوضع هيكل تنظيمي للجماعة يستجيب إلى حد ما إلى المالحظات الواردة في التقرير من  2018دجنبر  3بتاريخ 

 خالل توزيع المهام بين مجموعة من الموظفين واألعوان بخصوص سير عمل وكالة المداخيل.

ياب مطرح جماعي، فإن توفير هذا المرفق يتطلب إمكانيات وشركاء نزلية وغأما بخصوص وضعية النفايات الم

تفوق طاقة الجماعة. ولتحقيق هذه الغاية، قام المجلس في دورة سابقة بطلب إنجاز هذا المرفق، وفي انتظار ذلك 

الل عدة ة، ومن خسنقوم بطرح هذه النفايات في أمكنة بعيدة، بحيث يكون تأثيرها على البيئة أقل. كما أن الجماع

 ملتمسات، طالبت الجهات المختصة بالعمل على إنجاز هذا المطرح.

 غياب كلي لمقومات النظافة بالمجزرة الجماعية 

بالنسبة لوضعية المجزرة بالجماعة، عملنا في الفترة األخيرة على نظافة هذا المرفق على أحسن األحوال، كما 

ة، كما أن الجماعة قد جعلت من أولويات المشاريع التي ستدرج ة الذبيحطالبنا بتوفير تقني بيطري يسهر على سالم

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شطرها الرابع إنجاز مجزرة بمواصفات الئقة وخارج المجال 

 العمراني للجماعة وبعيدة عن السكان.

  ت التعاقدية ذات الصلة للمقتضياعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من احترام مكتري المجزرة

 بالتشغيل

بخصوص اإلجراءات المتخذة ليكون استغالل هذا المرفق في إطار القانون، قامت الجماعة بمراسلة المشغل الذي 

كان يشغل طفال ونبهته إلى عواقب ذلك، كما أننا بصدد تفعيل المراقبة من أجل عدم تكرار ذلك وعلى أن تتم عملية 

 القانونية وبتنسيق مع السلطة المحلية من أجل السالمة.االستغالل وفق الضوابط 

 تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون  .2

 اتفاقيات الشراكة والتعاون عدم تفعيل بعض  

فيما يتعلق بعدم تفعيل بعض االتفاقيات، فإن الجماعة لم تكن الجانب السلبي في عدم التفعيل، وعليه قمنا بمراسلة 

بها دون أي مفعول إال فيما يتعلق باتفاقية بناء وتجهيز مركز اجتماعي للقرب طراف األخرى واالتصال األ

، سيتم إنجاز 2018بالجماعة، حيث أن المساهمين اآلخرين في هذا المشروع أدلوا بمساهمتهم المالية في أواخر 

 دراسة للمشروع.ألولى، بمواصفات أحسن وواإلعالن عن صفقة بهدف إنجاز هذا المشروع بعد أن تم فسخ الصفقة ا
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 اختالالت تعتري اتفاقية الشراكة بين جماعة آيت أوقبلي وإحدى الجمعيات 

بشأن ما يعتري اتفاقية الجماعة مع إحدى الجمعيات، فإن الدافع وراء ذلك هو جمع النفايات المنزلية في وقت 

قيام بذلك. وعلى ضوء عدم تتوفر على إمكانيات لل أضحت تشكل نقطا سوداء للمركز، وفي وقت لم تكن الجماعة

وجود جمعية للقيام بهذا العمل على صعيد تراب الجماعة، تم إبرام اتفاقية مع جمعية "ت" بتاكلفت للقيام بهذه 

المهمة. أما عدم عرض هذه االتفاقية على المجلس التداولي، فإنه تقصير في اإلجراءات تحكمت فيه الحاجة الملحة 

لنفايات وديمومة ذلك على مستوى الجماعة، كما أنه ال عالقة لوكيل النفقات السابق بهذا الغاية منها هو إزالة االتي 

 الموضوع ال من قريب وال من بعيد إال فيما يتعلق بالقيام بالمهام الوظيفية كشسيع للنفقات.

 ثانيا. تدبير المداخيل

 نقائص على مستوى تدبير بعض الرسوم والواجبات 

بخصوص ظروف عمل شساعة المداخيل، هو تحصيل حاصل لواقع يتجاوز إمكانيات  ن ما أشار إليه التقريرإ

الجماعة. على هذا األساس، ورغم هذه االكراهات فإن الجماعة على قناعة تامة بضرورة القيام بما يمكن القيام به 

جاع صوائر النقل يتعلق بعدم إدراج استر لتدبير أحسن. ولتدارك النقائص المسجلة في هذا اإلطار، وخاصة فيما

فبراير  7بواسطة سيارة اإلسعاف، بالقرار الجبائي، فإن المجلس الجماعي برسم دورته العادية المنعقدة بتاريخ 

، قام بالمصادقة على مراجعة وتحيين القرار الجبائي للجماعة، وهو اإلجراء الذي شمل عدة رسوم بما فيها 2019

موعة من الرسوم والسومة الكرائية للمحالت التجارية، وهي إجراءات ارة اإلسعاف ومراجعة مجصوائر النقل بسي

سيتم تفعيلها بعد المصادقة على القرار الجبائي المحين. وفيما يخص متأخرات إيجار مرافق السوق األسبوعي، فقد 

 قامت الجماعة بمقاضاة الملزمين بذلك.

  ني لعمليات البناءفي غياب التأطير القانونمو عمراني بارز لمركز آيت أوقبلي 

بخصوص ميدان التعمير، فستعمل الجماعة على تتبع هذه العملية والبحث عن إطار إلنجاز الرخص واستخالص 

الرسوم الواجبة في انتظار خروج وثيقة التعمير الخاصة بالجماعة إلى حيز الوجود والتي صادق عليها المجلس 

 الجماعي منذ سنة.

اءات تكون قد سعت إلى العمل وتنفيذ مجموع التوصيات المتعلقة بهذه الجوانب، فإن الجماعة بهذه اإلجروعليه 

 سواء ما يتعلق بما هو آني أو مستقبلي.

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

 نعتقد أن النقائص المسجلة في هذا اإلطار هي نتاج عاملين أساسيين:

يتها، وال أدل على ذلك أن أغلب ما تم عامل ذاتي: يتعلق بالموارد البشرية من حيث مؤهالتها وجد -

، أما ما بعدها وبعد 2017تسجيله على مستوى اإلجراءات الخاصة بسندات الطلب كان قبل سنة 

تسلم شسيع المصاريف الحالي لمهامه، فإنه أمكن إلى حد ما تدارك مجموعة من النقائص وخاصة 

 ضر فتح األظرفة ومحاضر التسليم وغيرها؛تلك المتعلقة برسائل االستشارة والبيانات المختلفة ومحا

عامل موضوعي: مرتبط بميزانية الجماعة، وهي وضعية تم توضيحها من طرفنا وفي أكثر من  -

المجلس مناسبة وتم تأكيدها أيضا في التقرير المنبثق عن مراقبة الجماعة، والمنجز من طرف 

ر اإلداري. وهي وضعية بال أدنى شك الجهوي للحسابات بمناسبة تطرقه لإلكراهات الهيكلية للتدبي

تؤثر سلبا على آليات إصدار سندات الطلب وتنفيذها. فمن جهة، هناك مجموعة من األعمال التي 

لعام يقابله يتوجب القيام بها وتدخل ضمن الخدمات الموجهة للساكنة ولديمومة استمرار المرفق ا

المالية، مما يضطرها إلى التعامل بشكل  عدم توفر الجماعة على الميزانية حتى بعد منتصف السنة

 تعتريه مجموعة من النقائص.

وبالتالي ورغم واقع هذين العاملين على اإلطار العام إلصدار وتنفيذ سندات الطلب، فإن الجماعة وعمال بتوجيهات 

الختالالت ابات سعت إلى البحث عن أنجع الوسائل لتدبير أحسن من خالل تدارك اوتوصيات المجلس الجهوي للحس

المسجلة عبر مجموعة من اإلجراءات، تتعلق بوضع تنظيم هيكلي يروم إسناد عدة مهام لموظفيها رغم قلتهم 

تيين مع والنقص في درايتهم، تتعلق أساسا بمهمة تحديد الحاجيات وضبطها على أساس البحث عن موردين وخدما

د إنجاز الخدمة على أرض الواقع. وإلنجاح هذه العملية، ضبط األثمان المرجعية في السوق، إلى جانب القيام بما يفي

قمنا بتوفير مجموعة من السجالت واتخاذ آليات تخص كل أنواع التوريدات على حدة التي تقوم بها الجماعة مع 

من بين مهامه التصديق على إنجاز الخدمة بمناسبة إصدار تعيين موظف لكل مجال من مجاالت الجماعة يكون 

 متعلق بها.الحوالة ال
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  01/2016نقائص تعتري تدبير الصفقة رقم 

فإننا ونحن نقر باالختالالت المسطرية التي عرفتها هذه  01/2016بخصوص النقائص المتعلقة بتدبير الصفقة رقم 

لواقع تمت على أحسن ما يرام وحققت الغاية والتي هي تيسير الصفقة رغم قناعتنا أن عملية اإلنجاز على أرض ا

إلى كل مناطق وأزقة المركز وهو ما كان يتعذر قبل إنجاز هذه الصفقة، نؤكد على أن هذه االختالالت الولوج 

المسطرية ناتجة عن عدة عوامل تتجلى أساسا في غياب العنصر البشري المؤهل لدى الجماعة لتفعيل والقيام بكل 

، إضافة 2017ه إال بعد منتصف سنة جراءات الضرورية وضبطها، حيث أن التقني العامل بها لم يتم تعييناإل

النعدام التجربة والمؤهالت لدى الموارد البشرية المتوفرة. فالجماعة وعبر تاريخها لم يسبق لها ان أنجزت أو 

 أبرمت أي صفقة.

للحسابات، فإننا سنقوم بمراعاة النصوص القانونية والتنظيمية  وبناء على ماسبق وتفعيال لتوصيات المجلس الجهوي

أي عمل سنقوم به مستقبال وسنعمل على تنظيم المكتب التقني وتفعيل التنظيم الهيكلي للجماعة وتحميل كل في 

 موظف مسؤوليته.

 رابعا. تدبير مرفق توزيع الماء
بوضوح الصعوبات التي تعتري تسيير مرفق توزيع إن التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات أدرك 

خالل سرده مجموعة من اإلكراهات المالية والتقنية التي هي السبب الرئيسي لمجموعة من الماء بالجماعة، من 

النقائص المسجلة، وهي إكراهات تتجاوز إمكانيات الجماعة المادية والبشرية رغم المجهودات المبذولة في هذا 

ل هذا المرفق من خالل س الجماعي، ووعيا منه بهذه اإلكراهات، سعى إلى إيجاد بدائل لتأهياإلطار. والمجل

مصادقته على تفويت هذا القطاع إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء )قطاع الماء( وذلك برسم دورته العادية 

المكتب بخصوص تزويد الجماعة ، وكذا المصادقة على الدراسة األولية التي أنجزها هذا 2014يوليوز  11بتاريخ 

، 2017أكتوبر  06دقة على الدراسة النهائية وكذا عملية التفويت بتاريخ والمصا 2017فبراير  14بالماء بتاريخ 

 ليبقى المشكل في تمويل ما انتهت إليه هذه الدراسة من مبلغ ضخم بالنسبة للجماعة، وهو ما تسعى إليه هذه األخيرة

ضع الراهن من خالل السعي إلى الحصول على التمويل من جهات أخرى. وفي ظل الو في الوقت الراهن)...( 

 خالله منبنقائصه وإكراهاته، فإن الجماعة قامت عبر المجلس اإلقليمي بإنجاز ثقب إضافي وتأهيله تمكنت من 

 الحد مما يعترض عملية التزود بالماء التي أضحت يوميا وإن كانت بصورة غير منتظمة.

 لي:ى ذلك مجموعة من اإلجراءات التي قامت بها الجماعة، وتتجلى فيما ييضاف إل

 وضع نظام معلوماتي يسهل عملية تتبع تدبير هذا المرفق؛ -

 تفعيل المساطر المتعلقة بمنح الرخص؛ -

 أخد الكشوفات واستخالص واجبات االستهالك على مستوى المصلحة التقنية وشساعة المداخيل؛ -

لي ن األعوان والموظفين بتفعيل هذه اإلجراءات من خالل التنظيم الهيكتحميل وتكليف مجموعة م -

 للجماعة وقرارات إسناد المهام في هذا اإلطار.



 
 

143 

 جماعة "تشرافت"

 )إقليم خريبكة( 

، وتمتد على مساحة تناهز 1958أحدثت جماعة "تشرافت"، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم خريبكة، سنة 

، يتوزعون بين مركز 2014نسمة، حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  3.636، ويبلغ عدد سكانها ²كلم 160

عضوا، أما عدد موظفيها، فيبلغ  15دوارا. ويتم تدبير شؤون الجماعة من طرف مجلس جماعي يضم  21تشرافت و

 موظفا وعونا. 22

درهم، منها ما يناهز  5.348.416,03جموعه ، ناهزت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما م2017خالل سنة 

درهم في إطار ميزانية التجهيز. أما  1.860.591,55يزانية التسيير، ودرهم محصلة في إطار م 3.487.824,48

درهم، منها مبلغ  4.886.129,23مصاريفها اإلجمالية، فوصلت، خالل السنة ذاتها، إلى ما مجموعه 

 تجهيز.مخصص لميزانية الدرهم  890.282,83

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات 2017-2011ماعة تشرافت، التي همت الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير ج

 وإصدار عدة توصيات، همت محوري الحكامة والمراقبة الداخلية، وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية.

 والمراقبة الداخليةأوال. الحكامة 
 ة:بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بالجوانب التالي

 الجماعي وبرنامج العمل المخطط وتنفيذ إعداد في نواقص 

، ووضع أيضا برنامجا للعمل 2015-2010للتنمية يغطي الفترة  مخططا جماعيا لتشرافت الجماعي المجلس اعتمد

 فقط لمشاريع مقتضبة الئحة عبارة  عن يعتبران . غير أن هاتين الوثيقتين 2021و 2016للفترة الممتدة بين سنتي 

تعديله  المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم 78.00من القانون رقم  36لم تراع في إعدادهما مقتضيات المادة  ترحة،مق

 113.14من القانون التنظيمي رقم  78، والمادة 2015بالنسبة للفترة ما قبل سنة  17.08وتتميمه بموجب القانون رقم 

مسطرة محددة تشمل  اتباع ضرورة على تنصان ، واللتين2015المتعلق بالجماعات بالنسبة للفترة ما بعد سنة 

االعتبار،  بعين ذات األولوية حاجياتها وأخذ للجماعة قافيةوالث االقتصادية واالجتماعية لإلمكانيات تشخيصا

وتخصيص الموارد المالية لتحقيقها سواء بصفة انفرادية أو في إطار شراكات مع أطراف أخرى من القطاع العام 

 ص. والخا

 :التالية المالحظات المخطط المذكور يثير وتنفيذ وفضال عن ذلك، فإن إعداد

حيز  لدخوله األولى الثالث بالسنوات المتعلقة التقديرية والنفقات للموارد الجماعي المخطط تضمن عدم -

 به؛ المتضمنة للمشاريع الزمنية التنفيذ، وافتقاره للجدولة

الذاتية )مثل مشروع التطهير السائل بمركز  لإلمكانيات بالمخطط المدرجة المشاريع تكلفة بعض تجاوز -

 لجماعة(؛ماليين درهم، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة المالية ل 10الجماعة والمقدرة كلفته بحوالي 

 غياب الشراكات مع األطراف األخرى من القطاع العام والخاص؛ -

 .%13إذ أنها لم تتجاوز الجماعي،  بالمخطط المدرجة المشاريع إنجاز نسبة ضعف -

 عدم مسك محاسبة المواد 

ال تتوفر الجماعة على مخزن مهيكل يشرف عليه موظف مسؤول عن تتبع استعمال المخزون ومسك السجالت 

، األمر الذي ال يمكن من تدعيم آليات المراقبة الداخلية، وترشيد النفقات عبر توفير معطيات دقيقة تساعد الالزمة

 بالتخطيط للشراءات على تحديد الحاجيات الحقيقية وبرمجة االعتمادات بناء على معايير موضوعية. المصالح المكلفة

 112و 111ما هو منصوص عليها في مقتضيات المواد وفي هذا السياق، ال تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد ك

محاسبة العمومية للجماعات المحلية المتعلق بسن نظام لل 2010يناير  03بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  113و

ومجموعاتها، وال تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وتوثيق أماكن استعمالها 

ن عن سحبها من المخزن. كما أن دخول وخروج التوريدات من المخزن ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة والمسؤولي

فضال عما سلف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن ال يسمح بالتعرف كل بعدية لكيفية استعمالها. و

 نة بالنسبة لكل منقول.حين على المخزون األولي واالستهالك خالل السنة والمتبقي في آخر الس
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تعمال فإنه ال يمكن التأكد من صحة العمل المنجز، وكذا معرفة مآل وأوجه اسوفي غياب مسك محاسبة المواد، 

 درهم. 2.058.402,00بقيمة إجمالية تصل إلى  2016-2011التوريدات التي تم اقتناؤها خالل الفترة 

  السيارات واآلليات التابعة للجماعةغياب نظام للمراقبة خاص بتدبير حظيرة 

بع، إذ ال تمسك تشوب تدبير حظيرة السيارات واآلليات بعض النقائص، تتمثل، إجماال، في غياب نظام للمراقبة والتت

الجماعة جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها، كما أنها ال 

 خاص لتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل آلية.تتوفر على سجل 

 ارتفاع عدد مخالفات التعمير بمركز الجماعة 

مخالفة في مجال التعمير، منها  192، ما مجموعه 2016-2011اعة تشرافت، خالل الفترة سجل على مستوى جم

جميع هذه المخالفات بعمليات البناء دون ترخيص، . وتتعلق 36%مخالفة على مستوى المركز، أي بنسبة تفوق  70

البناء من طرف اللجنة  تم اتباع المسطرة القانونية بشأنها، والناتجة عموما عن رفض الموافقة على طلبات رخص

 المختصة بسبب غياب شبكة التطهير السائل بالمركز.

المجلس الجهوي  نظيمية، يوصيوالتوتأسيسا على ما سبق، وفضال عن ضرورة مراعاة النصوص القانونية 

 يلي: بما للحسابات

دمجة مع إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية، وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة ومن -

العمل على تنزيلها في اآلجال المحددة، والحرص على تخصيص الموارد المالية لتحقيقها، والبحث 

 الجدي عن الشراكات؛

بتتبع استهالك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصالح  وضبط السجالت المتعلقةمسك محاسبة المواد  -

 ؛حظيرة السيارات من أجل ضبطها وضمان الشفافية في تدبيرها

العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء،  -

 هدف الحد من تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.ب 66.12انسجاما مع ما جاء به القانون رقم 

 ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية
 لنقائص المرتبطة بالمداخيل والطلبيات العمومية، من أهمها ما يلي:يعرف تدبير الجوانب المالية مجموعة من ا

 تدبير المداخيل  .1

درهم، حيث ناهزت المداخيل الجبائية الذاتية  3.487.824,48، ما مجموعه 2017بلغت مداخيل التسيير، خالل سنة 

راقبة هذا المحور إلى درهم بالنسبة للمداخيل األخرى. وقد أفضت م 3.290.442,48درهم، مقابل  197.382,00

  تسجيل مجموعة من المالحظات، أبرزها ما يلي:

 اءات الضرورية لتحصيل المتأخراتعدم اتخاذ اإلجر 

محال تجاريا، بما فيها مقهيين ومخزن ومحلبة وكشك  36( بنايات معدة للسكنى، و04تتوفر الجماعة على أربع )

ضي. وقد تبين، من خالل وضعية تتبع أداء واجبات الكراء تستغل عن طريق الكراء، إضافة إلى مجموعة من األرا

، ما 2017دجنبر 31خيل، أن المتأخرات المرتبطة باألكرية بلغت، إلى غاية الممسوكة من طرف شساعة المدا

درهم  15.100,00درهم متعلقة بالمحالت التجارية، و 228.331,00درهم، منها ما يعادل  454.631,00مجموعه 

درهم متعلقة بالقطع األرضية. ورغم ذلك، لم تتخذ الجماعة اإلجراءات المخولة  211.200,00لسكنى، ومتعلقة بدور ا

لها قانونا من أجل إلزام المكترين المعنيين بأداء ما بذمتهم، والعمل، إذا اقتضى الحال، على فسخ عقود الكراء حفاظا 

درهم قد طالها  78.285,00لغ أن واجبات كراء بمبعلى مصالحها المالية. وتجدر اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى 

 درهم متعلق بالقطع األرضية. 37.200,00درهم متعلق بالمحالت التجارية، و 41.085,00التقادم، منها مبلغ 

 عدم إعمال مراجعة السومة الكرائية 

اخيل الجماعة تتسم مساهمة منتوج كراء المحالت التجارية والدور السكنية والقطع األرضية في مجموع مد

ديتها، ويرجع هذ األمر إلى كون واجبات الكراء الشهرية ال تساير، في الغالب، األثمنة المعمول بها، ذلك أن بمحدو

درهم،  60,00( محالت أخرى تبلغ سومتها الكرائية 10درهم، وعشرة ) 44,00( محالت مكتراة بمبلغ 04أربعة )

 260,00بمبالغ أكبر، حيث تتراوح قيمة كرائها بين  وقع والحالة مكتراةعلما أن محالت مشابهة من حيث المساحة والم

درهم. ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل مراجعة واجبات الكراء، علما أن هذه اإلمكانية  275,00درهم و

 متاحة بموجب:

ستعمال المهني أو المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو اال 03.07القانون رقم  -

% من مبلغ ثمن 10لتجاري أو الصناعي أو الحرفي، وذلك، بزيادة، فيما يخص المحالت التجارية، ا

 سنوات على األقل من تاريخ االتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته؛ 03الكراء بعد مرور كل 
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أو لالستعمال  حالت المعدة للسكنىالمتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري للم 67.12القانون رقم  -

المهني، وذلك، فيما يخص المحالت المعدة للسكنى والمحالت المعدة لالستعمال المهني، بزيادة محددة 

سنوات على األقل من تاريخ االتفاق على الوجيبة أو  03% بعد مرور كل 10% و8على التوالي في 

 لمحكمة آلخر مراجعة.تاريخ الذي حددته امن تاريخ مراجعتها بين األطراف مباشرة، أو من ال

 غياب ما يثبت بداية االستغالل بالنسبة لبعض المحالت التجارية 

ال تتوفر الجماعة على ما يثبت بداية االستغالل بالنسبة لبعض المحالت، وذلك لكون العقود المتعلقة بها غير موقعة 

علي للشروع في استغالل المحالت تحديد التاريخ الف أو غير مصحح إمضاؤها، وبالتالي، وجدت الجماعة صعوبة في

المستغل حاليا من طرف السيد "ع.م"، ومحلبة تعاونية "ب"، والكشك المستغل  6المعنية. ويتعلق األمر بالمحل رقم 

 المستغلين معا من طرف السيد "ع.ش" بضاية بوعمود. 5/10و 4/10من طرف السيد "خ.ص"، والمحلين رقم 

مبرمة من طرف الجماعة لم تتضمن بنودا صريحة ومضبوطة بشأن اإلجراءات فإن عقود الكراء المن جهة أخرى، 

التي يمكن أن تتخذها في حال عدم االلتزام باألداء داخل اآلجال، إذ اكتفت باإلشارة إلى عبارة " تبقى الصالحية 

 للجماعة لفسخ عقد الكراء".

 ستخالصهحد الملزمين وعدم اعدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات على أ 

توجد على مستوى جماعة تشرافت محطة ترفيهية تحمل اسم "ف.أ.ج" )محطة وقود ومقهى(" حاصلة على رخصة 

، إال أنها لم تدرج في حينه ضمن الئحة الملزمين بالرسم على محال بيع 2013يوليوز  13فتح مقهى بتاريخ 

من القانون  69إلى  64ا لمقتضيات المواد من ليها واستخالصه طبقالمشروبات، مما أدى إلى عدم فرض هذا الرسم ع

المذكور آنفا. وفي هذا السياق، لم تقم الجماعة بإعمال مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها في  47.06رقم 

مدونة  بمثابة 15.97، وكذا إصدار أوامر بالمداخيل طبقا ألحكام القانون رقم 47.06من القانون رقم  158المادة 

يناير  13منه، حيث اكتفت الجماعة بتوجيه إشعار للمعني باألمر بتاريخ  4ن العمومية، وال سيما المادة تحصيل الديو

من أجل تسوية وضعيته الجبائية، وهو اإلشعار الذي لم يستجب له، إذ لم يقم إلى حدود نهاية شهر فبراير  2017

 بأداء الرسوم الواجبة في حقه. 2018

 لطلبيات العموميةتدبير ا .2

( صفقات أشغال بمبلغ إجمالي ناهز 4، أبرمت جماعة تشرافت أربع )2016-2011الل الفترة خ

درهم. وقد سجلت على هذا  3.949.831,42سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى  195درهم، و 1.430.332,62

 المستوى المالحظات التالية:

 الصفقات العمومية .أ

 ي:لنقائص، منها ما يليعتري تدبير الصفقات بعض ا

 عدم المسك السليم لدفاتر الورش 

ال تعكس دفاتر الورش الممسوكة من طرف الجماعة مجموعة من الوقائع المهمة التي تخص الصفقة كأعمال فتح 

الورش وإجراءات القيام بالتجارب وأعمال التسلم المؤقت والنهائي، وكذا األحداث الطارئة التي تقع خالل تنفيذ 

يتعلق بتأجيالت التنفيذ وأسبابها. وتعكس هذه النقائص تقصيرا في توثيق عمليات تتبع األشغال ، إضافة إلى ما الصفقة

 من طرف المصالح المعنية بالجماعة وتضمينها، أي الدفاتر، كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ األشغال.

 عدم إنجاز جداول المنجزات 

لجميع الصفقات التي أبرمتها، مخالفة بذلك مقتضيات الفقرة  لمنجزات بالنسبةال تقوم مصالح الجماعة بإنجاز جداول ا

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم  56من المادة  3

ل األشغال، من قب ، والتي تنص على أنه يتم إعداد جداول المنجزات، حسب تقدم2000ماي  04بتاريخ  2.99.1087

العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة األشغال بحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو بحضور 

كما يستفاد ذلك من مقتضيات  ممثله المعتمد. وتعتبر جداول المنجزات من الوثائق األساسية إلعداد كشوفات الحساب

مية األشغال المنجزة فعليا من طرف المقاول، ومن ثم ضبط إعدادها تحديد كمن الدفتر نفسه، ومن شأن  57المادة 

 النفقات ذات الصلة.

 تعارض مبدأ اختيار وأداء أتعاب مختبر التجارب من طرف صاحب الصفقة مع متطلبات المراقبة المستقلة 

الصفقة رقم لمنجزة في إطار أسندت الجماعة مهمة اختيار وأداء مستحقات المختبر المكلف بمراقبة جودة األشغال ا

01ِّ/CRT/15  إلى الشركة المكلفة باإلنجاز، الشيء الذي يتعارض ومتطلبات المراقبة المستقلة ويجعل هذا المختبر

في وضعية تبعية للشركة المتعاقد معها. وقد تؤدي هذه الوضعية، خاصة في ظل عدم تأكد الجماعة من مضامين 

التحكم في المعطيات الواردة في هذه التقارير، مما يفقدها فاعليتها في  تها للواقع، إلىالتقارير المدلى بها ومدى مطابق

مراقبة مدى احترام صاحب الصفقة للخصائص المتعاقد بشأنها أو الجاري بها العمل. وفي هذا السياق، فقد قام المختبر 
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"L" المتعاقد مع شركة "A.T 01ِّ" نائلة الصفقة رقم/CRT/15 دالء ببعض التقارير قبل هيئة الطرق باإلالمتعلقة بت

 إنجاز أو إتمام األشغال ذات الصلة، كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:

إجراء التجربة المتعلقة بتكديس طبقة السير  2016يونيو  03حسب التقارير المذكورة، تم بتاريخ  -

(couche de roulement على مستوى مقطع الطريق الرابط بين دوار أوالد )م زينا والطريق رق

"RG312 إلى أن أشغال  2016يونيو  14( يشير بتاريخ 6"، في حين أن دفتر الورش )محضر رقم

 وضع طبقة السير بهذا المقطع لم يشرع فيها بعد؛

تشير نتائج التجارب المتعلقة بمراقبة سمك طبقة السير بالطريق الرابطة بين سد "الخاسي" ومدرسة  -

سم، غير أن دفتر الورش يشير  24و 21إلى سمك يتراوح بين  2016يونيو  14"أوالد زينا" بتاريخ 

 بنفس التاريخ أن األشغال المتعلقة بوضع هذه الطبقة لم تنجز بعد.

 التقنية واإلدالء بشواهد المطابقة والضمان باالختبارات مستوى القيام على نقائص 

شواهد المطابقة والضمان التي من شأنها أن تؤكد لتقنية وكذا ال تولي الجماعة األهمية الالزمة للتجارب واالختبارات ا

مطابقة المواد المستعملة واألشغال المنجزة للمعايير المعمول بها. ويمكن اإلشارة، في هذا السياق، إلى الحالتين 

 التاليتين:

ل بناء المتعلقة بأشغا 02/2014الصفقة رقم  الضرورية من أجل حث نائل التدابير تتخذ الجماعة لم -

التجارب واالختبارات الضرورية لمراقبة جودة األشغال  إنجاز بدوار آيت الحفيان على سقاية

 من دفتر الشروط الخاصة؛ 40والمنصوص عليها في الفصل 

المتعلقة بأشغال توسعة شبكة اإلنارة العمومية باإلدالء  01/2014لم تلزم الجماعة صاحب الصفقة رقم  -

الطالء الكهربائي المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ن المرتبطة ببشهادة المطابقة والضما

(certificat de conformité et de la garantie de galvanisation). 

  نقائص مرتبطة بشواهد التأمين المدلى بها في إطار بعض الصفقات 

 المالحظات التالية:  03/2014و 02/2014و 01/2014تثير شواهد التأمين المدلى بها في إطار الصفقات ذات األرقام 

عدم تفصيل الشواهد المدلى بها، بشكل دقيق، ألنواع المخاطر المؤمن بشأنها، كما هي واردة بالمادة  -

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال سالف الذكر؛  24

لتلك المتعلقة بالمسؤولية  لشأن بالنسبةعدم تغطية بعض المخاطر إلى غاية التسلم النهائي، كما هو ا -

المدنية الملقاة على كاهل المقاول المرتبطة باألضرار التي يتعرض لها األغيار )حالة الصفقة رقم 

 (؛03/2014

درهم بشهادة للتأمين ال تتعلق بها، حيث  155.820,00بمبلغ  02/2014اإلدالء في إطار الصفقة رقم  -

وع هو عمالة إقليم خريبكة، وتحدد مبلغ األشغال المؤمن ن صاحب المشرتشير الشهادة المذكورة على أ

 درهم. 606.642,00في 

 تنفيذ الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب  .ب

 أسفرت مراقبة نفقات الجماعة التي تم تنفيذها عن طريق سندات طلب عن عدة مالحظات، أبرزها ما يلي:

 عدم اإلعمال السليم لمبدأ المنافسة 

من  88، ومن بعدها المادة 2007فبراير  05الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  75ت المادة ماال لمقتضياإع

المتعلقين بالصفقات العمومية، يتعين إخضاع األعمال  2013مارس  20المؤرخ في  2.12.349المرسوم رقم 

ثة متنافسين كتابة على باستشارة ثال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة، ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية

لكن، ومن خالل فحص عينة  .األقل وتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمان، ما عدا في حالة االستحالة أو عدم المالءمة

من سندات الطلب، تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي ال تسمح بالتأكد من احترام مبدأ المنافسة، ويتعلق األمر 

 :بما يلي

سالفتي الذكر بالنسبة  88و 75ء برسائل االستشارة الكتابية المنصوص عليها في المادتين عدم اإلدال -

 لجميع سندات الطلب؛

 (؛30/2015و 31/2011إصدار سندات الطلب بعد إنجاز الخدمة )حالة سندي الطلب رقم  -

بشكل يجعل  وجود بيانات مختلفة لألثمان غير مسجلة وغير مؤرخة من طرف مصالح الجماعة -

 لمسطرة تبدو قانونية.ا
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وعطفا على ما سبق ذكره من نقائص مرتبطة بعدم اإلعمال السليم للمساطر التنظيمية المشار إليها أعاله قصد إرساء 

منافسة حقيقية بين مختلف المتنافسين، فقد تبين أن سندات طلب الجماعة، باختالف مواضيعها وطبيعتها، المنجزة 

 تتوزع بين: 2016-2011خالل الفترة 

" بالنسبة لألشغال وتوريدات مواد البناء وكراء اآلليات، حيث بلغ حجم المعامالت معها A.T" شركة -

درهم خالل سنة  460.005,60درهم، منها  868.379,00ما مجموعه  2016و 2012ما بين سنتي 

 من مبلغ السندات خالل هذه السنة؛ %55، وهو ما يعادل 2015

 النسبة للخدمات المعلوماتية ومواد الطباعة وخدمات االستقبال." بF.F.Sشركة " -

  إنجاز الخدمة قبل االلتزام بالنفقة 

تقوم الجماعة، في مجموعة من الحاالت، بتسلم التوريدات أو الخدمات قبل االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف 

من المرسوم رقم  66لى إ 61والمواد من  52و 51المختص، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين  المحاسب العمومي

سالف الذكر، والتي تحدد قواعد االلتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في  2.09.441

الصادرة  30و 27و 14و 10و 09و 02ألرقام مرحلة االلتزام. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، بسندات الطلب ذات ا

 .2013الصادر سنة  07، وكذا سند الطلب رقم 2011ة سن

المتعلق بدراسة تقنية  30/2015سند الطلب رقم  2015يوليوز  24وفي السياق ذاته، فقد أصدرت الجماعة بتاريخ 

بين أمور أخرى، إعداد دفتر  كلم، يتولى بموجبه مكتب الدراسات، من 6,5من أجل تهيئة بعض المسالك بطول 

الرامية إلى إنجاز أشغال التهيئة المذكورة. وقد سجل، في هذا  01/2015المتعلق بالصفقة رقم  الشروط الخاصة

الصدد، أن إصدار سند الطلب المشار إليه أعاله قد جاء الحقا إلنجاز الدراسة، على اعتبار أن عملية تقييم العروض 

 . 2015يوليوز  13فقة قد تمت بتاريخ المقدمة في إطار هذه الص

 أثمان مرتفعة من أجل التزود بمواد الحديد وتهيئة المعابر تطبيق 

بإصدار سندات طلب بأثمان مرتفعة مقارنة مع األثمان المطبقة في األسواق ومع األثمان التي تم  قامت الجماعة

عن طريق سندات  2015ية للبناء خالل سنة اعتمادها سابقا من طرف الجماعة. فقد اقتنت الجماعة قضبان حديد

درهم/كلغ  5,7بثمن  2016درهم/كلغ، في حين تم اقتناؤها خالل سنة  16,00بثمن  49و 27و 05طلب ذات األرقام ال

. ولإلشارة، فإن أثمنة القضبان الحديدية عرفت انخفاضا كبيرا في السوق العالمية 04/2016بواسطة سند الطلب رقم 

 وزارة التجهيز. حسب مؤشرات األثمان الصادرة عن 2015ة سنة والمغربية طيل

بأثمنة جد  31/2011( عن طريق سند الطلب رقم viaducsوفي السياق ذاته، أنجزت الجماعة أشغال تهيئة المعابر )

مرتفعة مقارنة مع ما تم العمل به في أشغال مماثلة أنجزت خالل نفس السنة وكانت موضوع سند الطلب رقم 

ال، فقد تم احتساب األشغال المتعلقة بالخرسانة المسلحة بمبلغ . فعلى سبيل المث2011شتنبر  02بتاريخ  25/2011

في إطار سند  3درهم/م 2.500، في حين أديت هذه األشغال بمبلغ 25/2011في إطار سند الطلب رقم  3درهم/م 800

 ب الرسوم، وتنطبق هذه المالحظة على غالبيةدون احتسا 3درهم/م 1.700، أي بزيادة قدرها 31/2011الطلب رقم 

(، حيث فاقت نسبة الزيادة، فيما 10من أصل  7)وعددها  31/2011األعمال األخرى المدرجة في سند الطلب رقم 

تم إصداره في غياب تام للمنافسة  31/2011. ولإلشارة، فإن سند الطلب رقم %108( أعمال، نسبة 05يخص خمسة )

، في حين أن سند 2011نونبر  11لمتعلقة به تم بتاريخ االلتزام بالنفقة، ذلك أن تسلم األشغال ا ودون احترام لقواعد

 .2011نونبر  14الطلب المذكور لم يصدر إال بتاريخ 

 عدم تحديد مواصفات المواد المراد اقتناؤها 

سالفي الذكر، ال  2.12.349من المرسوم رقم  88و 2.06.388من المرسوم رقم  75خالفا لما تنص عليه المادتان 

ض الحاالت بالتحديد الدقيق للمواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها، كما أنها ال تضمن هذه تقوم الجماعة في بع

السندات، عندما يقتضي األمر ذلك، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وكذا شروط الضمان، إذ تكتفي باإلشارة إلى طبيعتها 

وهو ما ينطوي على مجموعة من  معطيات أخرى تهم أساسا خصائص هذه المواد، دون تضمين سند الطلب

االختالالت، أهمها اإلخالل بمبدأ المنافسة على اعتبار أن اإلعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات 

تطابق المواد المتعاقد بشأنها  الضرورية لكافة المتنافسين، من جهة، واستحالة تفعيل المراقبة البعدية للتأكد من مدى

المتعلق بشراء  49/2015المسلمة فعليا، من جهة أخرى. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، بسند الطلب رقم مع المواد 

المتعلقين بشراء المواد الخام من  02/2016و 04/2015مواد حديدية وقواديس وجامع للمياه، وكذا سندي الطلب رقم 

 المتعلقين باقتناء عتاد وأثاث المكتب. 26/2015و 23/2015إضافة إلى سندي الطلب رقم المقالع )الحصى(، 

 غياب وضعيات اإلنجاز ومحاضر الورش فيما يتعلق ببعض سندات الطلب ذات الطبيعة الخاصة 

عيات تقوم الجماعة بتصفية نفقات أشغال التهيئة واألمر بصرفها دون مسك دفاتر الورش وإعداد محاضر التسلم ووض

لمستعملة وتواريخ االنتهاء من التنفيذ، مما يتعارض وقواعد حسن التدبير، إنجاز تبرز أماكن األشغال والكميات ا
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خاصة وأن األمر يتعلق بأعمال تتطلب تتبعا ومراقبة دقيقين بالنظر لطبيعتها ولكلفتها. ويمكن اإلشارة في هذا اإلطار 

 إلى الحاالت الموالية:

 شغال صيانة بناية؛درهم يتعلق بأ 79.606,80بمبلغ قدره  12/2011سند الطلب رقم  -

بمبالغ قدرها، على التوالي،  18/2015و 17/2012و 25/2011سندات الطلب ذات األرقام  -

 درهم تتعلق بتهيئة معابر. 164.272,00درهم و 149.496,00درهم و 111.664,20

احات، كراء آليات ومعدات لتهيئة بعض الطرق والس وفي السياق ذاته، أصدرت الجماعة عدة سندات طلب من أجل

دون مسك محاضر للورش ووضعيات اإلنجاز، الشيء الذي ال يتيح التأكد من عدد المعدات ومدة الكراء وكذا األماكن 

دية المعنية باألشغال. وينطبق األمر ذاته على مواد البناء المقتناة من طرف الجماعة )اإلسمنت والرمال والقضبان الحدي

اول منجزات متعلقة باستعمال هذه المواد، مما يتعذر معه التأكد من كمية للبناء(، إذ ال تتوفر على محاضر أو جد

 التوريدات التي تسلمتها الجماعة، وكذا التأكد من حقيقة استخدام هذه التوريدات في األغراض المخصصة لها.

  المستهلكة من الوقود من تقديم تفصيل حول الكميات الجماعة مصالحعدم تمكن 

من أجل اقتناء كمية  11/2015رجانها السنوي، قامت جماعة تشرافت بإصدار سند الطلب رقم في إطار تنظيمها لمه

درهم، على خالف ما هو  14.966,49مبلغ  152/2015لتر من الوقود، أدت مقابلها بموجب الحوالة رقم  1.705

من الوقود والزيوت. وقد  دة باستعمال الشيات من أجل أداء مقتنياتهامعمول به على مستوى الجماعة التي تقوم عا

أفادت الجماعة، فيما يتعلق بأوجه استعمال هذه الكمية من الوقود، أنها قد استهلكت من طرف اآلليات المكتراة وسيارات 

ر أن الجماعة لم تقدم اإلسعاف وشاحنات الجماعات المجاورة التي خصصت آلياتها لدعم الجماعة بهذه المناسبة. غي

 ات المستهلكة من طرف كل سيارة أو آلية على حدة.أي تفصيل بشأن الكمي

المجلس  يوصيوالتنظيمية، وتأسيسا على ما سبق، وبصرف النظر عن ضرورة مراعاة النصوص القانونية 

 يلي: بما للحساباتالجهوي 

بايات المحلية، بما فيها الفرض التلقائي تفعيل الصالحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الج -

 لرسوم؛ل

العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باألكرية، وإعمال مسطرة  -

 مراجعة السومة الكرائية؛

العمل على مسك دفاتر الورش بشكل منتظم، وإنجاز جداول المنجزات بخصوص الصفقات وسندات  -

 باألشغال؛الطلب المتعلقة 

مراقبة جودة األشغال المنجزة، من خالل التتبع المنتظم لألشغال وإجراء إيالء العناية الالزمة لعمليات  -

التجارب والتحاليل الضرورية على األشغال المنفذة، مع مراعاة التنصيص ضمن بنود دفاتر الشروط 

 الخاصة على إمكانية اللجوء للخبرة المضادة عند االقتضاء؛

 تفعيل اإلجراءات القسرية في حقهم عند االقتضاء.إلزام نائلي الصفقات بتسليم الوثائق التعاقدية و -
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II.  رئيس المجلس الجماعي لتشرافت جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. الحكامة والمراقبة الداخلية

 الجماعي وبرنامج العمل المخطط وتنفيذ إعداد في نواقص 

لتي تم احترامها أثناء إعداد الجماعي اعتمادا على مجموعة من المسائل الشكلية والجوهرية، القد تم إعداد المخطط 

 ويتعلق األمر بما يلي: هذا البرنامج،

كون برنامج العمل يحدد بالفعل األعمال التنموية المقرر إنجازها من قبل المجلس الجماعي  -

 واإلمكانيات وتحديد األولويات؛والمساهمة فيها، وذلك بعد إجراء تشخيص شامل للحاجيات 

 ذ وفق برمجة متعددة السنوات؛كون برنامج العمل قابل للتنفي -

كون برنامج العمل يأخذ بعين االعتبار المشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من طرف المصالح  -

 الخارجية للدولة بتراب الجماعة؛

بتوحيد العمل عبر بطاقات واستمارات كون برنامج العمل يحترم التوجيهات العاملية المتعلقة  -

 ة وتكلفة المشاريع والشراكات الفعلية القائمة.جاهزة، تحدد المدة الزمني

 عدم مسك محاسبة المواد 

. لكن، بعد اطالعنا على 2014بالفعل لم تكن الجماعة تتوفر على سجالت مراقبة المواد والقيم حتى حدود سنة 

ماشى مع للحسابات استلهمنا نموذج بسيط لسجل مراقبة المواد والقيم يت التقارير السنوية للمجالس الجهوية

اإلمكانيات المادية المحدودة للجماعة، وسنعمل مستقبال على وضع نظام معلوماتي مواز لهذه السجالت من أجل 

 التدبير المتكامل لهذه المصلحة.

 ة للجماعةغياب نظام للمراقبة خاص بتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابع 

المقبلة من خالل وضع سجالت خاصة بكل سيارة وشاحنة  سيتم أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار خالل السنوات

 وإرساء نظام معلوماتي مواز للمراقبة والتدقيق.

 ارتفاع عدد مخالفات التعمير بمركز الجماعة 

يرجع ارتفاع مخالفات التعمير داخل المركز، والتي تم اتباع المسطرة القانونية بشأنها، إلى سببين رئيسين، وهما 

الوحيد منح رخص البناء داخل المركز بسبب غياب شبكة تطهير السائل، وارتفاع وتيرة البناء رفض لجنة الشباك 

عة في هذا الصدد على السهر على إنجاز الدراسات . وقد عملت الجما2012و 2011العشوائي )...( خالل سنتي 

ماليين درهم  10بحوالي المتعلقة بتجهيز المركز بالصرف الصحي، غير أن تكلفة إنحاز المشروع، والتي تقدر 

يجعل المشروع صعب التحقيق. وتمت مراسلة وزارة الداخلية ورئيس الجهة والوزارة المكلفة بالماء والبيئة من 

 عتمادات الالزمة إلنجاز المشروع.أجل توفير اال

 ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية

 تدبير المداخيل .1

 يل المتأخراتعدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحص 

يعزى تراكم "متأخرات منتوج األكرية" إلى عدم التزام بعض المكترين الذين تتم مراسلتهم بشكل مستمر، كما أن 

ن تروج ملفاتهم بالمحاكم. ونحيطكم علما أن الجماعة تمارس حقها في فرض الرسم تلقائيا جل المدينين المتقاعسي

. أما فيما يتعلق بالسيد "م.ب" صاحب 47.06من القانون رقم  158دة واتباع المساطر اإلدارية في ذلك طبقا للما

تبة عليه، وقد استجاب للموضوع مقهى "ب"، فقد تمت مراسلته وإشعاره للمرة الثانية، من أجل أداء الديون المتر

 وأدى كل ما بذمته، وكذلك صاحبة المقهى "ح.ع". 

 عدم إعمال مراجعة السومة الكرائية 

الحظة بعين االعتبار، من خالل إعمال مراجعة السومة الكرائية لكل المحالت التجارية والدور تم أخذ هذه الم

، بالرغم من انعدام الرواج التجاري بهذا 2018شهر ماي المعدة للسكنى بمركز الجماعة خالل الدورة العادية ل

انت تتوفر على سوق أسبوعي ولم المركز، بحيث أن جل هذه الدكاكين تظل مغلقة طيلة السنة، ذلك أن الجماعة ك

 يكتب له االستمرار والنجاح.
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  غياب ما يثبت بداية االستغالل بالنسبة لبعض المحالت التجارية 

من طرف المكتري "ع.ف" )...(، وقد تم تدارك  6/14توقيع عقد الكراء المخصص للدكان رقم  بالفعل لقد تم إغفال

، كما أن المعني باألمر في 79/7/2017تحت عدد  2017فبراير  1 هذا الخلل من خالل توقيع عقد جديد بتاريخ

تتوفر هي األخرى على عقد  وضعية جبائية سليمة قبل وبعد توقيع العقد المعتمد. وبالنسبة لتعاونية "ب"، فإنها

وهي في وضعية جبائية سليمة مع الجماعة. أما بالنسبة  571تحت عدد  2014ماي  6كراء تم إبرامه بتاريخ 

. وبخصوص 785تحت عدد  2014يونيو  24لكشك، فهو اآلخر محرر بشأنه عقد كراء مصادق عليه بتاريخ ل

 .92تحت عدد  2010مارس  15بتاريخ  ، فلهما عقود كراء مصادق عليها5/10و4/10الدكانين 

ون العقد إن جميع عقود المحالت التجارية موقعة ومصححة اإلمضاء ومرقمة وتحمل تاريخ بداية العقد. أما ك

يضعف موقف الجماعة تجاه المكترين لعدم تضمينها لبنود قوية تسمح للجماعة بالتحكم في محالتها، فهذا األمر 

 يدة تفي بهذا الغرض بتنسيق مع المحامي المنتدب لدى الجماعة.سيتم تداركه وصياغة عقود جد

 تدبير الطلبيات العمومية .2

 الصفقات العمومية .أ

 ر الورشعدم المسك السليم لدفات 

إن دفاتر الورش الممسوكة من طرف المصلحة التقنية هي المنصوص عليها في دفتر الشروط اإلدارية العامة 

مدعومة بصور فوتوغرافية ميدانية. كما أن  2000ماي  04السابق الصادر بتاريخ المطبقة على صفقات األشغال 

في  2016ماي  13ية العامة الجديد الصادر في المصلحة التقنية ستعمل على اتباع نصوص دفتر الشروط اإلدار

 الصفقات المقبلة.

 عدم إنجاز جداول المنجزات 

الخدمات من أجل اإلمضاء عليها، الشيء الذي سيتم تداركه لقد تم إغفال استدعاء المقاول عند إنجاز جداول 

 مستقبال.

 متطلبات المراقبة  تعارض مبدأ اختيار وأداء أتعاب مختبر التجارب من طرف صاحب الصفقة مع

 المستقلة

إن إسناد مهمة أداء مستحقات المختبرات المكلفة بمراقبة األشغال إلى المقاول نائل الصفقة ناتج عن عدم توفر 

 االعتمادات الالزمة في ميزانية الجماعة من أجل القيام بهذه الخدمات، وسيتم تدارك هذا الخطأ وتفاديه مستقبال.

المتعلقة بأشغال بناء سقاية عمومية بدوار آيت الحفيان، فقد أسند للمقاول إنجاز  02/2014بخصوص الصفقة رقم 

ور الصفقة، كما أن الدراسة األولية وإنجاز بيان األثمنة المقاطع الطولية التي تحدد كمية الحفر وليس إنجاز تص

 لح للشرب )...(.التقديري التفصيلي قد أنجز من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصا

 نقائص على مستوى القيام باالختبارات التقنية واإلدالء بشواهد المطابقة والضمان 

أمتار تم استعمالها لعبور قنطرة الوادي، فقد تم إغفال  6ة بقناة طولها بالنسبة لشهادة المطابقة والضمان الخاص

تتبع األشغال أن هذه القناة تتوفر فيها الشروط إلزام المقاول اإلدالء بهذه الشهادة بدون قصد، حيث تبين خالل 

 الالزمة.

 نقائص مرتبطة بشواهد التأمين المدلى بها في إطار بعض الصفقات 

بشواهد التأمين مفصلة من لدن المقاول نائل الصفقة، فقد جرت العادة االكتفاء بشهادة تأمين عامة بالنسبة لإلدالء 

 سيتم تدارك هذا الخطأ والعمل بتوصياتكم مستقبال.يدلي بها المقاول لدى الجماعة، وعليه 

 تنفيذ الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب .ب

 عدم اإلعمال السليم لمبدأ المنافسة 

 ثالثمتنافسين على األقل وتقديم  مراسلة ثالثةعمال موضوع سندات الطلب تخضع للمنافسة من خالل إن األ

العملية. ومن خالل مالحظتكم سوف تعمل الجماعة على أخذها بعين بيانات مختلفة، حيث تقوم الجماعة بهذه 

االعتبار حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من المنافسة مع مراسلة أكبر عدد من المقاوالت وتنويعها. كما أن اللجوء في 

ن المرصودة لهذا الغرض ووجود عدد محدود م بعض األحيان إلى نفس الممونين ناتج عن محدودية االعتمادات

الممونين بالمنطقة، فضال عن امتناع مجموعة منهم على التعامل مع الجماعة. وبالتالي فإن هذه المالحظة تم أخذها 

 بعين االعتبار.
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 تطبيق أثمان مرتفعة من اجل التزود بمواد الحديد وتهيئة المعابر 

، والجماعة تقوم ]هذا الخصوصاسلة ثالث مقاوالت التي اقترحت أثمانا ببالنسبة لهذه المالحظة فقد تمت مر[

باختيار الممون انطالقا من أقل عرض مقترح إجمالي لسند الطلب وبالتالي ال تراعي كل بند على حدة. وانطالقا 

 من مالحظة المجلس الجهوي للحسابات فالجماعة سوف تعمل على أخذها بعين االعتبار مستقبال.

 ديد مواصفات المواد المراد اقتناؤهاعدم تح 

خذ بعين االعتبار بتوجيهاتكم من أجل تحسين تدبير النفقات، وذلك بتدقيق وتحديد المواصفات التقنية للمواد سنأ

 المراد اقتناؤها.

 غياب وضعيات اإلنجاز ومحاضر الورش فيما يتعلق ببعض سندات الطلب ذات الطبيعة الخاصة 

 مستقبال األخذ بعين االعتبار بتوجيهاتكم ومالحظاتكم.سوف يتم 

 عدم تمكن مصالح الجماعة من تقديم تفصيل حول الكميات المستهلكة من الوقود 

خالل تنظيم الموسم السنوي، يتم االستعانة بشاحنات وآليات الجماعات المجاورة وسيارات اإلسعاف كما يتم وضع 

توجب على الحجم الكبير وسيارات مصالح الوقاية المدنية، مما يس رهن إشارة الجماعة شاحنتين صهريج من

الجماعة تزويدها بالوقود الضروري الشتغالها طيلة أيام الموسم، كما قامت الجماعة بتوسيع قارعة الطريق الوطنية 

انطالقا على مستوى المركز، بدعم من الشركة المسؤولة عن ربط منطقة الفوسفاط بالماء الصالح للشرب  12رقم 

 د.من سد آيت مسعود، مقابل تزويد اآلليات بالوقو

وختاما، فإن هذه المالحظات )...(، ستساهم وال شك مستقبال بشكل إيجابي وفعال في تحسين مستوى تدبير مصالح 

الجماعة )...(. كما نخبركم أن المجلس الجماعي لتشرافت قد تبنى بإجماع أعضائه مشروع تثبيت نظام معلوماتي 

معلوماتي مندمج تجاوبا مع هذا المقترح الذي طال ما أكده تدبير المتكامل لمصالح الجماعة حيث سيتم اقتناء نظام لل

 )...( صاحب الجاللة نصره هللا في مجموعة من الخطابات السامية.
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 جماعة "تانوغة"

 )إقليم بني مالل( 

. تمتد الجماعة على مساحة 1962ي مالل، سنة أنشئت جماعة تانوغة، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم بن

. يضم 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  12.783بع، فيما بلغ عدد سكانها مر كلم 139

 موظفا. 25عضوا، ويعمل بها  19المجلس الجماعي الحالي 

درهم، أما مصاريفها اإلجمالية  15.643.977,82، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما مجموعه 2017خالل سنة 

درهم خصص للتجهيز. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية  2.013.517,50درهم، منها مبلغ  6.545.887,89فوصلت إلى 

 درهم. 9.098.089,93فائض إجمالي قدره  2017سنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 ، عن تسجيل مجموعة من2017-2012أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة تانوغة، التي همت باألساس الفترة 

 .والطلبيات العمومية المالحظات وإصدار عدة توصيات، همت أساسا الحكامة والتدبير اإلداري وتدبير المداخيل

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري
اإلطار بعض الجوانب المتعلقة بممارسة الجماعة الختصاصاتها وبتدبير الشؤون تشمل المالحظات المسجلة في هذا 

 المراقبة الداخلية. وقد سجلت على هذا المستوى المالحظات التالية: اإلدارية للجماعة وبنظام

  برنامج عمل الجماعة إعدادنقائص تشوب 

ق بالجماعات وكذا مقتضيات المرسوم رقم المتعل 113.14من القانون التنظيمي رقم  78خالفا لمقتضيات المادة 

ال تتوفر جماعة تانوغة سوى على ورقة تقديمية المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات،  2.16.301

 . وقد سجلت في هذا اإلطار النقائص التالية:2021-2015تتضمن بعض المشاريع المبرمجة برسم الفترة 

وع برنامج عمل الجماعة وعدم إجراء المشاورات ذات الصلة مع عدم صدور قرار اإلعالن عن مشر -

 لتنظيمية الجاري بها العمل؛األطراف المحددة في النصوص القانونية وا

 عدم مراعاة األولويات ضمن المشاريع المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها؛ -

 ة لتنفيذ برنامج العمل؛عدم برمجة وتعبئة الموارد المالية واألوعية العقارية الالزم -

 الية للجماعة.عدم تبرير التوقعات المالية ومصادر التمويل وعدم تناسبها مع اإلمكانات الم -

 عدم التوفر على تنظيم إداري للجماعة مصادق عليه 

رار (، على تنظيم إداري محدد بموجب ق2018لم تكن الجماعة تتوفر، إلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية )يوليوز 

تضيات المادة ، مع مراعاة مق113.14من القانون التنظيمي رقم  126لرئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 

من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على وجوب إخضاع هذا القرار لتأشيرة عامل اإلقليم. ذلك أن الهيكلة  118

 ية غير موثقة بقرارات كتابية.المعمول بها على أرض الواقع عبارة عن تعيينات شفه

 عدم مسك محاسبة المواد 

 2.09.441من المرسوم رقم  113و 112و 111في المواد  ال تمسك الجماعة محاسبة المواد المنصوص عليها

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وال تقوم بتسجيل مقتنياتها  2010يناير  3الصادر في 

الدخول والخروج من المخزن، فضال عن كون تدبير التوريدات ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية في سجلي 

ة استعمالها وبمعرفة مآلها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. والحال هاته، فإن غياب محاسبة المواد ال يمكن لكيفي

منجز ومن مدى مطابقة أوجه استعمال المقتنيات من وضع نظام مراقبة داخلية فعالة تروم التأكد من حقيقة العمل ال

 مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 قائص تتعلق بتدبير حظيرة السيارات واآللياتن 

شاحنات )من بينها شاحنتان توجدان خارج  03سيارات مصلحة و 03تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من 

ما قدره  2017-2013فقات المتعلقة باستهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار خالل الفترة الخدمة(، وقد بلغ مجموع الن

م. وفي هذا اإلطار، تبين أن معدالت استهالك البنزين مقارنة بالمسافات المقطوعة تبقى مرتفعة، دره 467.288,00

. 2017و 2016ا في سنتي تباع %26و 25%" التي وصل استهالكها إلى نسبة J 187831خاصة بالنسبة للشاحنة "

من احتساب معدل استهالك الوقود " الشيء الذي ال يمكن J 153858كما أن الجماعة لم تقم بإصالح عداد السيارة "

 الخاص بها وتقييمه.
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 يلي: بما للحساباتالمجلس الجهوي  يوصيسبق، وتأسيسا على ما 

شكل مشاريع متكاملة ومندمجة مع إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية وبلورتها في  -

مالية لتحقيقها والبحث العمل على تنزيلها في اآلجال المحددة، والحرص على تخصيص الموارد ال

 الجدي عن الشراكات؛

 البحث عن اتفاقيات الشراكة من أجل ضمان تمويل المشاريع المزمع إنجازها؛ -

استهالك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات بتتبع  مسك سجالت محاسبة المواد وضبط السجالت المتعلقة -

 إصالح حظيرة السيارات.

 ثانيا. تدبير المداخيل
، مسجلة بذلك انخفاضا 5.078.204,44ما قدره  ، بلغت مداخيل التسيير اإلجمالية لجماعة تانوغة2017خالل سنة 

درهم،  4.738.833,89، موزعة بين مداخيل جبائية قدرها 2016مقارنة مع سنة  2,6%نسبته 

 وقد سجلت في هذا الصدد مجموعة من المالحظات، أهمها: درهم كمداخيل غير جبائية. 339.370,55و

 ائص على مستوى تدبير الرسم على محال بيع المشروباتنق 

 مالحظات، أهمها:يثير تدبير الرسم على محال بيع المشروبات عدة 

عدم إشعار شساعة المداخيل بطريقة منتظمة بالرخص الممنوحة من أجل فتح واستغالل محال بيع  -

الملزمين بالرسم على محال المشروبات، مما نتج عنه عدم إدراج مجموعة من المستغلين ضمن الئحة 

 حاالت(؛ 06بيع المشروبات )تم الوقوف على 

من القانون رقم  67ع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة عدم قيام بعض المستغلين بإيدا -

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما هو الشأن بالنسبة للسيد "ح.ه" المستغل لمقهى منذ  47.06

 ؛2016تاريخ 

وجود بعض الملزمين بالرسم الذين ال يقومون باألداء وال يدلون باإلقرارات السنوية داخل اآلجال  -

انونية، كما هو الحال بالنسبة للسيدين "س.أ" و"م.ع". وبالرغم من ذلك ال تقوم الجماعة بتفعيل الق

 158في المادة  صالحياتها في هذا اإلطار، وال سيما تطبيق مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها

 .47.06من القانون رقم 

 نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع 

درهم. ويثير  1.351.643,34ما مجموعه  2016-2012خالل الفترة  الرسم عن استخراج مواد المقالع مداخيل تبلغ

 تدبير هذا القطاع المالحظات التالية: 

وعدم اتخاذها، بتنسيق مع باقي المتدخلين،  للمقالع المستغلة لشركاتل شامل بإحصاء الجماعة عدم قيام -

 ات االستغالل؛للتدابير الالزمة لمراقبة عملي

عدم تضمين القرار الجبائي سعر الرسم على استخراج مادة الرخام رغم وجود مقلع بتراب الجماعة  -

 تستخرج منه هذه المادة؛ 

بها، وعدم تعميم إلزامية إرفاق اإلقرارات بالكميات  عدم تحقق الجماعة من صحة الكميات المصرح -

 لمساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة؛المستخرجة بتصميم أنسوبي وشهادة مهندس تبين ا

 عدم مسك سجل لتتبع وضعية أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع؛ -

 2017دجنبر  31لصة التي بلغت إلى غاية عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل المبالغ غير المستخ -

 درهم.  8.340,00ما قدره 

 نقائص بشأن تحصيل واجبات الكراء 

م تتخذ الجماعة اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل متأخرات كراء محالت تجارية ودور للسكنى، التي بلغت إلى ل

ة لدى الجماعة. كما أنها لم تعمل درهم حسب المعطيات المتوفر 10.265,00ما مجموعه  2017دجنبر  31غاية 

هم( ورغم أن غالبيتها يعود لما قبل سنة در 130و 25الكرائية رغم ضعفها )أكرية تتراوح بين  السومةمراجعة 

 67.12فيما يخص المحالت التجارية والقانون رقم  03.07، علما أن هذه اإلمكانية متاحة بموجب القانون رقم 2002

 ة للسكنى والمحالت المعدة لالستعمال المهني.فيما يخص المحالت المعد

نونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القا

 بما يلي:
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العمل على تحيين القرار الجبائي وتضمينه األسعار المرتبطة بالمداخيل المستخلصة وغير الواردة  -

 فيه؛

ت المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، تفعيل الصالحيا -

 واالطالع والتصحيح؛ وحق المراقبة

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باألكرية وباستخراج مواد المقالع. -

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
درهم،  5.519.585,00( صفقات بمبلغ إجمالي ناهز 06ست ) 2017-2013الفترة  خالل أبرمت جماعة تانوغة

وفي هذا اإلطار درهم.  4.285.872,00سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي  121وأصدرت ما مجموعه 

 أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات على تسجيل المالحظات التالية:

 بسندات الطلبالمالحظات المتعلقة   

درهم من تسجيل مجموعة من  2.165.625,00سند طلب بقيمة إجمالية تقدر بحوالي  24مكن تدقيق عينة مكونة من 

 المالحظات، أهمها ما يلي:

 غياب محاضر أو سندات التسليم 

تلطة أو ( محاضر اللجان المخ2017-2013سندا صادرا خالل الفترة  17ال تتضمن ملفات العديد من سندات الطلب )

 ت تسليم المقتنيات، التي تؤكد الدخول الفعلي للتوريدات لمخزن الجماعة، خاصة في ظل غياب محاسبة للمواد. سندا

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات 

منه، التي تحدد  65و 61و 56و 52و 49المذكور سلفا، وال سيما المواد  2.09.441خالفا لمقتضيات المرسوم رقم 

الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية عليها في مرحلة االلتزام، تقوم الجماعة  لتزام بنفقاتقواعد اال

في كثير من الحاالت بتسلم األشغال أو التوريدات أو الخدمات قبل االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحاسب 

التي أنجزت  31/2016و 06/2013و 03/2013ت األرقام العمومي المختص. ويتعلق األمر بسندات الطلب ذا

 األشغال أو تم تسلم التوريدات المتعلقة بها خالل تاريخ معين ليتم تسويتها خالل مرحلة الحقة.

  مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة وتتبع األشغال مهامنقائص همت تحديد 

طريق بمركز تانوغة من طرف مكتب  ع أشغال بناءالمتعلق بتتب 31/2016قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 

الدراسات "أ.أ"، إال أن الجماعة لم تقم بوضع إطار يبرز التزامات وحقوق كل طرف، وال سيما تفصيل خدمات 

المراقبة والتتبع المسندة للمكتب المذكور ونطاقها، وأساليب اإلبالغ وتواتره، والتزامات المكتب ومسؤولياته، 

خالل بهذه الواجبات وشروط إنهاء العالقة التعاقدية. وقد لوحظ في هذا اإلطار، غياب طبقة عند اإلوالجزاءات الم

مكتب الدراسات، رغم استدعائه من طرف صاحب المشروع، عن عدة لقاءات لتدارس المشاكل المتعلقة بسير 

 مذكورة. األشغال، مما أدى إلى تأجيل االجتماعات وساهم في تأخير أشغال بناء الطريق ال

 مالحظات المتعلقة بالصفقات العموميةال  

 سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

 مالحظات عامة 1.2

 يتعلق األمر أساسا بما يلي:

 2016-2013برسم السنوات  عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

تعلقين بالصفقات الم 2.12.349من المرسوم رقم  14والمادة  2.06.388من المرسوم رقم  87خالفا لمقتضيات المادة 

 . 2016إلى  2013العمومية، لم تقم الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنوات المالية من 

 عدم مسك بعض السجالت المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية 

 ، وال2.12.349ورقم  2.06.388ال تمسك الجماعة مجموعة من السجالت المنصوص عليها في المرسومين رقم 

سيما سجل سحب أو تحميل ملفات طلبات العروض وسجل إيداع العروض والسجل الخاص بأجوبة المتنافسين بشأن 

 تأكيد تصحيح األخطاء المادية المسجلة، وكذا السجل المتعلق باألوامر بالخدمة.

 مالحظات خاصة 2.2

 ( صفقات، وهي:03تهم هذه المالحظات ثالث )

 02/2014الصفقة رقم  

درهم من أجل كهربة مجموعة من الدور. وقد  1.003.158,00بمبلغ قدره  02/2014الصفقة رقم أبرمت الجماعة 

 سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:
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  مستوى صياغة دفتر الشروط الخاصة وعدم اإلحاطة بجميع اإلكراهات قبل الشروع في التنفيذ علىقصور 

اصة مجموعة من المقتضيات، أهمها المقتضيات المتعلقة فتر الشروط الخيتجلى هذا القصور في عدم تضمين د

بتصاميم جرد المنشآت المنفذة، والجزاءات التي يمكن لصاحب المشروع تطبيقها عند عدم احترام هذه المقتضيات، 

لمبرمجة، مثل ونوعية ووتيرة التجارب والتحاليل الواجب إنجازها في إطار الصفقة، وتوصيف كيفية إنجاز األعمال ا

يفية وضع األعمدة وجر األسالك الكهربائية، خصائص التجهيزات الكهربائية المستعملة في إطار الصفقة، خصائص ك

 خرسانة تثبيت األعمدة. 

أبريل  07من أجل تأجيل األشغال ابتداء من  2015أبريل  06ومن جانب آخر، فقد أصدرت الجماعة أمرا بتاريخ 

تجاوزها التشاور مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يعكس عدم إكراهات يقتضي معللة ذلك ببروز  2015

اإلعداد الجيد لهذه الصفقة من خالل اإلحاطة بجميع اإلكراهات المحتملة. ولم يتم استئناف األشغال إال بتاريخ 

 ، أي بعد ما يقارب أربعة أشهر من تأجيلها.2015يوليوز  31

  موضوعي للعروض المقدمة صاص ألجل تقييماالخت ذويعدم إشراك 

لم تضم لجنة طلب العروض ممثال عن مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء، التي أنجزت الدراسة 

قد أتاح لصاحب المشروع أن يعين،  2013دجنبر  10صادر في  3575.13القبلية، علما أن قرار وزير الداخلية رقم 

 اعتباري تعتبر مشاركته مفيدة. االستشارة، كل شخص ذاتي أوعلى سبيل 

  المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل  األخطارعدم تغطية جميع 

من دفتر  24لم تدل المقاولة صاحبة الصفقة بما يفيد اكتتاب تأمينات لتغطية األخطار المنصوص عليها في المادة 

، فقد باشرت الجماعة عمليات األمر بأداء مستحقات الشركة . وبالرغم من ذلك2000لسنة الشروط اإلدارية العامة 

المذكورة التي تنص على أنه ال يمكن القيام بأي تسديد ما دام المقاول  24من المادة  2دون مراعاة لمقتضيات الفقرة 

 لمذكورة.لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهود بصحتها من وثائق التأمين األخطار ا

  صاميم جرد المنشآت المنفذةت مستوىعيوب على 

تصميما فرعيا، يشير كل  74يتضمن ملف الصفقة المسلم للجنة المراقبة تصميما لجرد المنشآت المنفذة مشكال من 

واحد منها إلى األشغال المنجزة على مستوى موقع من المواقع. وقد اعترت التصاميم المضمنة في الملف مجموعة 

لم المعتمد، عدم اإلشارة لمكان اإلنجاز...(، وبالرغم من ذلك، فقد قامت الجماعة لنقائص )غياب تأريخها والسمن ا

بالتسلم المؤقت لهذه الصفقة ورفعت يدها عن الكفالة البنكية التي تحل محل الضمان النهائي، مما ال ينسجم ومقتضيات 

 .2000لسنة من دفتر الشروط اإلدارية العامة  16و 65المادتين 

 07/2014الصفقة رقم  

 تتعلق هذه الصفقة بأشغال بناء طريق بجماعة تانوغة. وقد سجلت بشأنها المالحظات التالية: 

 بالمشروع المتعلقة الجيوتقنية الدراسة غياب 

لمراد ا واألرضية التربة طبيعة تحدد جيوتقنية، دراسة بأي دون القيام بالصفقة المتعلق العروض طلب ملف إعداد تم

 والحسابات القياسات تحديد األشغال وكذا جودة يضمن بما المناسبة التصاميم ، ومن ثم، وضععليها المشروع إقامة

  .وكلفتها التقديرية لألشغال الالزمة والكميات المرافقة

  الوطني للماء الصالح للشرب أدى إلى التأخير في إنجاز الصفقة المكتبعدم التنسيق مع 

 2014يوليوز  28أومر بالخدمة لتأجيل األشغال مؤرخة تباعا في  أصدرت الجماعة في إطار هذه الصفقة ثالثة

ح ، معللة ذلك بمبرر "انتظار حل اإلكراهات وانتهاء المكتب الوطني للماء الصال2015يونيو  17و 2015مارس  03و

 للشرب من األشغال"، وهو ما يؤشر على عدم التنسيق مع هذا المكتب قبل اإلعالن عن الصفقة.

  منشآت ضرورية للحفاظ على جودة األشغال المنجزة جازإنعدم توقع 

بتصريف مياه األمطار، مما قد يعرض األشغال المنجزة  لم يتم في إطار هذه الصفقة إدراج إنجاز األشغال المتعلقة

 المزدوج سواء للمياه المتسربة من جوانب الحواشي أو تلك المتجمعة وسط الطريق. ف الحقا جراء التأثيرلإلتال

 ارض مبدأ اختيار وأداء أتعاب مختبرات التجارب من طرف نائل الصفقة مع متطلبات المراقبة المستقلةتع 

األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم  أسندت الجماعة مهمة اختيار وأداء مستحقات المختبر المكلف بمراقبة جودة

ات المراقبة المستقلة ويجعل هذا المختبر في إلى الشركة المكلفة باإلنجاز، الشيء الذي يتعارض ومتطلب 07/2014

وضعية تبعية للشركة المتعاقد معها. وقد تؤدي هذه الوضعية، خاصة في ظل عدم تأكد الجماعة من مضامين التقارير 

ى مطابقتها للواقع، إلى التحكم في المعطيات الواردة في هذه التقارير، مما يفقدها فاعليتها في مراقبة المدلى بها ومد

 مدى احترام صاحب الصفقة للخصائص المتعاقد بشأنها أو الجاري بها العمل.
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بالصفقة،  وعطفا على ما سبق، فإن التجارب المدلى بها من طرف المقاولة لم تشمل جميع التجارب المنصوص عليها

الطرقات، مما يشكل إذ لم يتم اإلدالء بنتائج خمس تجارب تعتبر من التجارب األساسية المعمول بها في مجال أشغال 

 مؤشرا على قصور اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتأكد من جودة األشغال.

  02/2017الصفقة رقم   

درهم، من أجل بناء مكاتب وسور وسقيفة بمقر الجماعة.  414.663,30بمبلغ  02/2017أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

 وقد سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

  بشأن الدراسة التقنية المنجزةنقائص 

يوما  33لم تنجز الصفقة وفق رؤية شمولية ومتكاملة، حيث عرفت إصدار أمر بتأجيل األشغال مباشرة بعد مرور 

بين السور « «La fluiditéلب المهندس المعماري تغيير موقع المكاتب بسبب مشكل االنسيابية عن بدايتها بعد أن ط

مما استلزم تغيير التصميم األولي ومكان البناء وكذا إعداد الدراسة التقنية من جديد، مع كل ما القائم والبناية الجديدة، 

 شغال. يترتب عن ذلك من تحمل أعباء مالية إضافية وتأخر في تنفيذ األ

  لكافة المعطيات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الشواهد المرجعيةعدم تضمن 

سالف الذكر، ال تبرز الشهادتان المرجعيتان المقدمتان من  2.12.349من المرسوم رقم  25ة خالفا لمقتضيات الماد

هما ال تشير لموضوع الصفقة طرف صاحب الصفقة رقمي الصفقتين موضوعي الشهادتين، فضال عن كون إحدا

 وطبيعة األشغال وفترة اإلنجاز.

 نقائص على مستوى مسك دفاتر الورش 

 في إطار هذه الصفقة غير مفصل وغير كامل، كما أن أوراقه غير مرقمة بشكل تسلسلي.  إن دفتر الورش الممسوك

  إسناد صفقة لشركة ال تصرح بأي أجير 

د مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تؤكد بأنه ال يصرح تم إسناد الصفقة لمتنافس أدلى بشواه

 للصندوق بأي أجير.

وجوب مراعاة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن  وبناء على ما سبق، وفضال عن

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 لعمومية برسم كل سنة؛إعداد ونشر البرامج التوقعية للصفقات ا -

ا إيالء األهمية الالزمة إلعداد دفاتر الشروط الخاصة ومالءمتها مع النصوص التنظيمية الجاري به -

العمل، خاصة من خالل تضمينه الوصف الدقيق لكيفية إنجاز األشغال المتعاقد بشأنها، وكذا نوعية 

 ة بتصاميم المنشآت المنفذة؛ووتيرة التجارب الواجب إنجازها، فضال عن المقتضيات المتعلق

 إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية ومراقبتها قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقات؛ -

حرص على احترام المقتضيات التعاقدية المضمنة في دفاتر الشروط الخاصة، ال سيما اإلدالء ال -

 مينها للتأكد من جودة األشغال.بالتأمينات والتقارير ونتائج التجارب وتصاميم المنجزات ومراقبة مضا
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II. رئيس المجلس الجماعي لتانوغة جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري

 قائص تشوب إعداد برنامج عمل الجماعةن 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، وعدم مواكبة  2.16.301إن تأخر صدور المرسوم رقم 

المجال لتمكينها من اآلليات الالزمة، وضعف اإلمكانيات المالية، كان وراء النقائص التي سجلت الجماعة في هذا 

 مستقبال على التقيد بالمالحظات والتوصيات الصادرة في هذا الصدد. في إعداد البرنامج. وسنعمل

 عدم التوفر على تنظيم إداري للجماعة مصادق عليه 

 .2018يونيو  13من طرف والي الجهة بتاريخ  5317عليه تحت عدد  تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر

 عدم مسك محاسبة المواد 

توريدات وتعيين موظف مسؤول عنه، وأعدت سجل الدخول والخروج قامت الجماعة بتخصيص مخزن خاص بال

 لتوثيق استعمال التوريدات والحفاظ على جذاذات مختلف التوريدات.

 لسيارات واآللياتنقائص تتعلق بتدبير حظيرة ا 

" التي تقوم بجمع ونقل النفايات المنزلية بجميع دواوير تراب 187831بالنسبة للشاحنة من نوع "اسوزو ج 

الجماعة أيام اإلثنين والخميس والسبت من كل أسبوع إلى مطرح النفايات التابع لبلدية قصبة تادلة، ونظرا لكثرة 

ها والتوقفات المتكررة، فإن محرك هذه الشاحنة ال يتوقف، مما يؤدي إلى األماكن واألزقة غير المعبدة التي تمر من

فة إلى استعمالها لنقل الرمال من المقالع عند الحاجة إلصالح استهالك الوقود دون أن يتحرك العداد. هذا باإلضا

لمصلحة داخل "، فإنها تستعمل في إطار ا153858األزقة عبر دواوير الجماعة. أما بخصوص السيارة "كونكو ج 

وخارج الجماعة، إال أن عداد هذه السيارة تعرض للعطب، الشيء الذي حال دون احتساب الكيلومترات. وعمال 

 حظات والتوصيات الصادرة في هذا الصدد قامت الجماعة بإصالح العطب.بالمال

 ثانيا. تدبير المداخيل
لمداخيل وكذا المصالح الجماعية األخرى ستعمل الجماعة على اعتماد برنامج معلوماتي خاص يمكن شساعة ا

حصاء الملزمين ومعالجة المرتبطة بها، كمصلحة التعمير واألمالك الجماعية والمصلحة التقنية وغيرها، من إ

ملفاتهم وتحصيل واستخالص الرسوم والواجبات وجميع الحقوق التي يرجع تحصيلها للجماعة، وذلك بطريقة 

 احترام تام لآلجال والمساطر المعمول بها. أوتوماتيكية دقيقة وفعالة، في

  نقائص على مستوى تدبير الرسم على محال بيع المشروبات 

ظيمي يأخذ بعين االعتبار هيكلة اإلدارة الجماعية وتحديد اختصاصات المكاتب التابعة لها إن تحيين الهيكل التن

ه"، فقد .المداخيل. أما بخصوص السيد "ح  ومجاالت تدخالتها مما سيسمح بالتنسيق بين مختلف المصالح وشساعة

، 23/01/2016ى مند تاريخ ، مصرحا بأنه كان يستغل المقه2019يناير  14قام بوضع التصريح بالتأسيس بتاريخ 

مع استعداده ألداء كل المبالغ المستحقة في أقرب اآلجال، إضافة إلى كل الزيادات الناتجة عن التأخير. أما بالنسبة 

ع"، فقد قام .، فقد قام بتسوية وضعيته تجاه الجماعة وأدى كل ما في ذمته . أما بخصوص السيد "مأ".للسيد "س

، كما قام بإرجاع 03/2016سبق أن استغل المحل لبيع المشروبات موضوع الرخصة رقم بإخبار الجماعة بأنه لم ي

 ين إليداع تصاريحهم بالتأسيس.الرخصة المعنية طالبا إلغائها نهائيا، وقامت الجماعة بدعوة جميع الملزم

 نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع 

الجهوية للتجهيز والنقل قصد موافاتها بالئحة تضم كل المقالع المرخصة، وستقوم ستقوم الجماعة بمراسلة المديرية 

نطاقها الترابي. وستكون الجماعة  أيضا بتشكيل لجنة محلية للقيام بإحصاء كل أصحاب المقالع التي تستغل داخل

ت التي تحتاجها في هذا حاضرة بممثلها ضمن اللجنة اإلقليمية للمقالع، حيث يتم تزويد هذه اللجنة بكل المعلوما

المؤشر  1/2019درهم لمادة الرخام بالقرار الجبائي الجديد رقم  20,00اإلطار. كما قامت الجماعة بتحديد سعر 

. أما بخصوص التحقق من صحة 30/01/2019والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  14/01/2019عليه بتاريخ 

اح طبوغرافي في إطار ممارستها لحق المراقبة واالطالع الكميات المصرح بها، فالجماعة ستقوم باعتماد مس

ن المساحة والتصحيح، مع تعميم إلزامية إرفاق اإلقرارات بالكميات المستخرجة بتصميم أنسوني وشهادة مهندس تبي

المستغلة وكميات المواد المستخرجة. كما أن الجماعة قامت بمراسلة أصحاب المقالع من أجل اإلدالء بالتصميم 

نسوبي، وسيتم مسك سجل لتتبع وضعية أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع واستخالص المبلغ األ

 درهم(. 8.340,00مقالع كامال )المحدد في المتعلق بمتأخرات الرسم المفروض على استخراج مواد ال
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لمبالغ غير المستخلصة والمتأتية من كراء المحالت التجارية. اتخذت الجماعة اإلجراءات الضرورية الستخالص ا

سومة الكرائية أما دور السكنى فقد أدى المكتري كل ما بذمته من متأخرات، كما قامت الجماعة بالزيادة في ال

والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  14/01/2019المؤشر عليه بتاريخ  1/2019بالقرار الجبائي الجديد رقم 

، مع األخذ بعين االعتبار الزيادة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وتنفيذا لتوصيات 30/01/2019

ائي وتضمينه األسعار المرتبطة بالمداخيل المستخلصة وغير المجلس، فقد عملت الجماعة على تحيين القرار الجب

على استخراج مواد المقالع. وستحرص  الواردة فيه، مع الزيادة في بعض الرسوم األخرى كالرسم المفروض

الجماعة على تفعيل الصالحيات المخولة لها قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، بما فيها الفرض التلقائي 

حق المراقبة، واالطالع والتصحيح، وستتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة  للرسم،

 ق بمتأخرات الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع فقد تم استخالصها.باألكرية، أما فيما يتعل

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

 المالحظات المتعلقة بسندات الطلب .1

  محاضر أو سندات التسليم غياب 

سندات تفعيال للتوصيات الواردة في التقرير)...(، ستلتزم الجماعة بالسهر على إنجاز محاضر اللجان المختلطة و

 تسليم المقتنيات، للتأكد من الدخول الفعلي للتوريدات لمخزن الجماعة.

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات 

تقرير، وتجاوزا لالختالالت الواردة في المالحظات، ستلتزم الجماعة بالسهر على تفعيال للتوصيات الواردة في ال

منه، والتي تحدد قواعد االلتزام  65و 61و 56و 52و 49مواد وال سيما ال 2.09.441تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 

 ام.بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية عليها في مرحلة االلتز

 نقائص همت تحديد مهام مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة وتتبع األشغال 

األهمية إلبرام اتفاقية مع مكتب للدراسات، توضح التزامات تفعيال للتوصيات الواردة في التقرير، ستولي الجماعة 

 وحقوق كل طرف.

 المالحظات المتعلقة بالصفقات العمومية .2

 مالحظات عامة 1.2

  2016-2013عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنوات 

البرنامج التوقيعي ، المتعلقة بنشر 2.12.349من المرسوم رقم  14ستعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة 

 للصفقات.

 عدم مسك بعض السجالت المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية 

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2.12.349من المرسوم رقم  19ستعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة 

 مالحظات خاصة 2.2

 02/2014الصفقة رقم   .أ

 طة بجميع اإلكراهات قبل الشروع في قصور على مستوى صياغة دفتر الشروط الخاصة وعدم اإلحا

 التنفيذ

 ستعمل الجماعة على التقيد بالمالحظات الواردة في هذا الصدد. 
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 جماعة "عين قيشر"

 )إقليم خريبكة( 

كلم  55. تمتد الجماعة على مساحة 1992إلقليم خريبكة، سنة الواقعة داخل النفوذ الترابي أحدثت جماعة عين قيشر، 

. يتكون 2014ام للسكان والسكنى المنجز سنة نسمة حسب معطيات اإلحصاء الع 4.609سكانها  مربع، ويبلغ عدد

ما مجموعه  2017موظفا بلغت كتلة أجورهم خالل سنة  18عضوا، ويعمل بها  15مجلسها الجماعي من 

 درهم.  2.317.664,76

درهم، أما مصاريفها اإلجمالية  10.487.572,52، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما مجموعه 2017خالل سنة 

درهم خصص للتجهيز. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية  2.578.631,34درهم، منها مبلغ  7.159.514,61فوصلت إلى 

 درهم. 3.328.057,91فائض إجمالي قدره  2017سنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسجيل مجموعة من ، عن 2017-2012شملت أساسا الفترة  أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة عين قيشر، التي

 المالحظات وإصدار عدة توصيات، همت مجاالت الحكامة وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية.

 أوال. الحكامة والتدبير اإلداري
 تتمثل أهم المالحظات المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:

 اإلمكانيات الذاتية للجماعةفة مالية تفوق بكثير برمجة مشاريع في إطار برنامج العمل بتكل 

درهم،  164.035.840,00في حوالي  2021-2017حددت الكلفة اإلجمالية لبرنامج عمل الجماعة برسم الفترة 

مشروعا. وقد سجل في هذا اإلطار عدم ضبط آليات تمويل هذا البرنامج، مما قد  26تخصص إلنجاز ما مجموعه 

ه مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية أرض الواقع ويجعل من يؤثر على تنزيله على

 والتجهيزات. وتتجلى النواقص المسجلة في هذا الصدد من خالل ما يلي:

 للجماعة في كل مشروع؛ المالية المساهمةعدم تحديد  -

 برنامج؛عدم تحديد الموارد المالية الواجب تعبئتها خالل كل سنة من أجل تنفيذ ال -

فة المشاريع المقررة مع اإلمكانيات المحدودة للجماعة، وهو األمر الذي ال ينسجم مع عدم تناسب كل -

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة  2.16.301من المرسوم رقم  3مقتضيات المادة 

خذ بعين االعتبار التي تحث على األ وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده،

مكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، و كذا االلتزامات المتفق في شأنها بينها و اإل

الجماعات الترابية األخرى وهيئاتها و المقاوالت العمومية و القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 بالجماعة.

 وجودالتأخر في إخراج تصميم التهيئة إلى حيز ال 

شروع تصميم التهيئة الذي كانت تشرف على إنجازه الوكالة الحضرية لسطات، بادرت الجماعة بعد أن توصلت بم

فبراير  27إلى إجراء البحث العلني وإبداء مقترحاتها، حيث تداول المجلس التداولي بشأن هذا المشروع خالل جلستي 

مع توجيهها إلى الوكالة ظات واالقتراحات المزوتمت الموافقة عليه وحصر المالح 2015مارس  10و 2015

، لم يكن قد صدر بعد النص القاضي بالموافقة على 2018الحضرية قصد دراستها. إال أنه وإلى غاية شهر يوليوز 

ومن شأن هذا التأخير، أن يحرم الجماعة من اآلثار اإليجابية لتصميم التهيئة، والتي تتجلى أساسا في  .تصميم التهيئة

مية العمرانية وإعطاء جمالية لمنشآت الجماعة وكذا تنسيق أعمال التهيئة التي تقوم بها الجماعة ط التنظيم العام للتنتخطي

واالستفادة من تخصيص األراضي إلنجاز مختلف البنيات التحتية واالرتفاقات حتى يسهل التنسيق مع باقي المتدخلين 

 جموعة من المشاريع.للحصول على مساعدات ومساهمات مالية إلنجاز م

 دم ضبط الجماعة لحدود نفوذها الترابيع 

أظهرت المهمة الرقابية، أن الجماعة تعتمد حدودا تختلف عن تلك المعتمدة من طرف السلطة المحلية، وهو ما يثير 

ق، بعض الصعوبات في ممارسة الجماعة الختصاصاتها، كما هو الشأن مثال بالنسبة لفتح المسالك. وفي نفس السيا

عة لحدودها، وفي ظل عدم قدرتها على إثبات أن أحد المقالع المستغل بدون ترخيص يوجد داخل فإن عدم ضبط الجما

 نفوذها الترابي، لم تتمكن الجماعة من رفع دعوى قضائية ضد المعني باألمر.

  



 160 

 ربط بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع الجماعة 

تغله كمقر لها، علما أن هذه الجمعية يترأسها رئيس ة ألمالكها لجمعية تسقامت الجماعة بكراء أحد المحالت التابع

المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  65المجلس الجماعي الحالي، في مخالفة لمقتضيات المادة 

مبلغ  2017نبر دج 31وبغض النظر عن ذلك، فإن هذه الجمعية لم تقم بأداء واجبات الكراء التي بلغت إلى غاية 

 درهم. 25.000,00

 محدودية االستفادة من دورات التكوين المستمر 

بالرغم من أهمية التكوين المستمر في تقوية القدرات المهنية لموظفي الجماعة وتأهيلهم لمواكبة المستجدات التي 

( 03ث )سوى ثال 2017-2013ترة تعرفها الترسانة القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، لم تنظم الجماعة طيلة الف

دورات تكوينية لفائدة موظفيها. كما أن الجماعة لم تبادر إلى تحديد حاجيات موظفيها عبر استبيان ليتسنى لها، عند 

 االقتضاء، اقتراح الموظفين المؤهلين للمشاركة في الدورات التكوينية التي قد تنظمها أطراف أخرى.

 نالتأخر في تسوية وضعية الموظفي 

وظفي الجماعة مستوفون للشروط النظامية للترقية، فإن رئيس الجماعة، بصفته الرئيس رغم أن مجموعة من م

من القانون التنظيمي رقم  96التسلسلي للعاملين بالجماعة والذي يسهر على تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات المادة 

لتسوية الوضعية المالية  نين الجاري بها العملسالف الذكر، لم يتخذ اإلجراءات الضرورية طبقا للقوا 113.14

واإلدارية للمعنيين باألمر، مما أدى إلى تعدد الشكايات والتظلمات، وهو ما ال يساهم في توفير مناخ عمل مالئم 

 بالجماعة وال يساعد على تحفيز هؤالء الموظفين، وقد يؤثر سلبا على السير العادي لمختلف مرافق الجماعة.

 المخزنحاسبة المواد وتدبير نقائص في م 

 2010يناير  03بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  113و 112و 111خالفا لما تنص عليه مقتضيات المواد 

المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ال تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد وال 

المخزن، كما أن تدبير التوريدات ال يوثق في أذون تسمح خول والخروج من بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الد

بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها وبمعرفة مآلها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. ونتيجة لما سلف، فإنه، وفي غياب 

خالل  كميات المستهلكةمحاسبة المواد، ال يمكن التأكد من صحة العمل المنجز وال يتأتى ضبط المخزون األولي وال

 السنة والمخزون المتبقي في آخرها.

 نقائص على مستوى تدبير الممتلكات 

تشوب تدبير الممتلكات التي تتوفر عليها الجماعة بعض النقائص التي ال تضمن الحفاظ عليها وتثمينها، وهو ما يتجلى 

 من خالل ما يلي:

ا، مما يتنافى مع مقتضيات المادة األمالك وتحفيظهعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لتسوية وضعية هذه  -

سالف الذكر، والتي تنيط برئيس الجماعة اختصاص تسوية  113.14من القانون التنظيمي رقم  94

 الوضعية القانونية لألمالك العقارية واتخاد جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق الجماعة؛

 الرسم العقاري وتاريخ التملك؛ت، كمراجع عدم تضمين سجل ممتلكات الجماعة عدة معطيا -

عدم إخضاع سجل الممتلكات، مرتين في السنة، لتأشيرة عامل اإلقليم كما تنص على ذلك مقتضيات   -

التأكد من تحيين التقييدات ، من أجل 1993أبريل  20الصادرة بتاريخ  248الدورية الوزارية رقم 

 .ومدى مالءمتها

يوصي المجلس الجهوي  عاة النصوص القانونية والتنظيمية، ن وجوب مراوتأسيسا على ما سبق، وفضال ع

 :للحسابات  بما يلي

برمجة المشاريع وفق تصور واضح مبني على تحديد دقيق للحاجيات وطبقا لدراسات ومعطيات تقنية  -

 مضبوطة، مع الحرص على تحقيق األهداف المرجوة من هذه المشاريع؛

اقبة داخلية يمكن من تتبع عمليات الخروج والدخول ضع نظام مراعتماد ومسك محاسبة المواد وو -

 من وإلى المخزن.

 ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية
 أسفرت مراقبة تدبير المداخيل والطلبيات العمومية، عن تسجيل بعض المالحظات التي يمكن استعراضها كاآلتي:

 تدبير المداخيل  

 :ات التاليةفي هذا اإلطار، سجلت المالحظ
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 نقائص بشأن تدبير الرسم على محال بيع المشروبات 

 2017دجنبر  31حسب سجالت الجماعة، بلغ عدد المحالت الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات إلى غاية 

 ( محالت. وقد سجلت بهذا الشأن المالحظات التالية:04أربعة )

واريخ الشروع في االستغالل وتواريخ لمشروبات تعدم تضمين سجل الملزمين بالرسم على محال بيع ا -

اإلدالء ببيانات األداء واإلقرارات السنوية، واالكتفاء بتسجيل المداخيل المصرح بها عن كل ربع سنة 

ومبلغ الرسم المستحق ورقم التوصيل وتاريخ األداء، وهو ما ال يسمح بالتأكد من احترام الملزمين 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06لقانون رقم من ا 67دة لآلجال المنصوص عليها في الما

 ومن تطبيق، عند االقتضاء، الجزاءات المحددة في هذا القانون؛

، والمحددة في مبلغ 47.06من القانون رقم  146عدم تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة  -

 67بالتأسيس المشار إليه في المادة ريح درهم، في حق الملزمين األربعة الذين لم يودعوا التص 500

 من القانون ذاته.

 نقائص تتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف 

من القرار الجبائي المعمول به  2تتوفر الجماعة على سيارة إسعاف مخصصة لنقل المرضى، وقد حدد الفصل 

 يلي:ما الواجبات المقبوضة عند استعمالها. وفي هذا اإلطار، سجل 

، البيانات 2017-2013عدم تضمين السجل الممسوك من طرف الجماعة، المعمول به خالل الفترة  -

الالزمة لتتبع استعماالت هذه السيارة، خاصة المستشفى أو المركز الصحي المتنقل إليه، كما أن الجماعة 

 ال تحتفظ بأوامر المهمة المسلمة للسائقين؛

سيارة اإلسعاف على جميع مستعمليها، حيث تم الوقوف على  مالعدم فرض واستخالص واجبات استع -

بناء على ما  2017-2013فرق بين المبالغ المستخلصة والمبالغ المفترض استخالصها خالل الفترة 

 هو مضمن في السجل ذي الصلة.

 تراكم متأخرات كراء األمالك الجماعية وعدم إعمال مراجعة أثمنة الكراء 

( وسوقا ودارين للسكنى، وتستغل جميعها عن طريق الكراء. وقد 02حال تجاريا ومقهيين )م 28تتوفر الجماعة على 

 سجل بشأن استخالص واجبات الكراء بعض النقائص، أهمها:

حسب المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، بلغت المتأخرات المرتبطة بكراء دور السكنى والمحالت  -

درهم.  186.960,00ما مجموعه  2017دجنبر  31 ايةالتجارية التابعة لجماعة عين قيشر إلى غ

وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة اإلجراءات المخولة لها من أجل إلزام المكترين بأداء ما بذمتهم وإذا 

اقتضى الحال فسخ عقود الكراء، كما أنها لم تسلك المساطر القانونية التي بموجبها يتم قطع تقادم هذه 

ة في المطالبة بها، باستثناء رفع دعوى قضائية في مواجهة بعض المكترين ماعالديون وضمان حق الج

حكم فيها بالرفض. ونتيجة لهذه الوضعية، فقد يطال هذه الديون، أو جزء منها، التقادم المنصوص عليه 

 من قانون االلتزامات والعقود؛ 391في المادة 

مل، ومن ثم، فإن مساهمة منتوج كراء المحالت العال تساير واجبات الكراء المطبقة األثمنة الجاري بها  -

التجارية والمحالت المعدة للسكنى في مجموع مداخيل الجماعة تبقى جد محدودة. وبالرغم من أن تحديد 

هذه الواجبات الكرائية يعود في الغالب لفترات قديمة، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيينها 

 67.12والقانون رقم  07.03انسجاما مع مقتضيات القانون رقم لك لتتماشى مع الوضعية الراهنة، وذ

% بالنسبة 10% بالنسبة للمحالت السكنية و8اللذين ينصان على إمكانية مراجعة أثمنة الكراء بزيادة 

سنوات  3للمحالت التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني من مبلغ السومة الكرائية بعد مرور كل 

 ر مراجعة للسومة الكرائية.آخ من الكراء أو من

 للحسابات بماالمجلس الجهوي  والتنظيمية، يوصيوتأسيسا على ما سبق، وفضال عن مراعاة النصوص القانونية 

 يلي:

تفعيل الصالحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، خاصة فيما يتعلق  -

 حق المراقبة واالطالع؛سة بالفرض التلقائي للرسوم والواجبات وممار

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بمختلف األكرية؛ -

 تحيين عقود الكراء القديمة وإعمال مراجعة السومة الكرائية؛ -
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ضبط عملية تدبير سيارة اإلسعاف الجماعية، من خالل توثيق جميع استعماالت هذه السيارة وتنفيذ  -

 ئي ذات الصلة أو تغييرها، عند االقتضاء، لتتالءم مع مجانية الخدمة المقدمة.جباالقرار البنود 

 تدبير الطلبيات العمومية  

درهم.  664.259,95سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  35، ما مجموعه 2017-2013أصدرت الجماعة خالل الفترة 

 ة فيما يلي:مثلوقد أسفرت مراقبة هذه السندات عن الوقوف على بعض المالحظات، المت

 استالم التوريدات قبل االلتزام بالنفقات 

مقترحات االلتزام بالنفقات ذات الصلة تقوم الجماعة في عدة حاالت باستالم مجموعة من التوريدات قبل التأشير على 

 2.09.441من المرسوم رقم  65و 61و 56و 55المواد يخالف مقتضيات ، مما المختص من طرف المحاسب العمومي

ار إليه سلفا، التي تحدد قواعد االلتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة لمشا

 6/2015و 5/2015و 16/2014و 14/2014و 11/2014ويتعلق األمر بسندات الطلب ذات األرقام  االلتزام،

 .4/2016و 3/2016و 8/2015و 7/2015و

  صر تصفية الديونعناعدم التأكد من جميع 

قامت الجماعة بتصفية مستحقات بعض الدائنين دون التأكد من جميع العناصر التي تحصر مبلغ النفقة، حيث تم أداء 

المبلغ اإلجمالي للنفقات دون أن تتضمن الفاتورات ذات الصلة سعر الضريبة على القيمة المضافة وال مبلغها. ويتعلق 

. وتخالف هذه الممارسة 09/2015و 06/2015و 39/2014إطار سندات الطلب رقم  في األمر مثال بالنفقات المؤداة

سالف الذكر، إذ أن سعر الضريبة على القيمة المضافة يعتبر  2.09.441من المرسوم رقم  53مقتضيات المادة 

 ي بها العمل.جارعنصرا من عناصر التصفية الذي يتعين تضمينه في الفواتير والتأكد من مدى مطابقته للقوانين ال

 اعتماد الجماعة فواتير ال تستجيب للشروط الشكلية الواردة في المدونة العامة للضرائب 

تعتمد الجماعة، ألجل تصفية مستحقات بعض المتعاملين معها، فواتير ال تستجيب للشروط الشكلية الواردة في المدونة 

ص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا تن منها، التي 145و 119العامة للضرائب، وال سيما المادتين 

إلى المشترين فاتورات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة 

ذات الطابع التجاري، المعطيات المرتبطة بهوية البائع، تاريخ العملية، هوية المشتري وعنوانه التجاري وعنوان 

، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو األشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة ومبلغ الضريبة على القيمة قرهم

 المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه وذلك بصورة مستقلة.

 يلي: للحسابات بماالمجلس الجهوي  يوصي ،سبقوتأسيسا على ما 

 القيام بكل إجراءات االلتزام بالنفقة؛ األعمال قبلعدم الشروع في تسلم  -

التأكد من استجابة الفواتير المعتمدة لتصفية مستحقات المتعاملين مع الجماعة للشروط الشكلية  -

 الواردة في المدونة العامة للضرائب.
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II. رئيس المجلس الجماعي لعين قيشر جواب 

 )نص مقتضب(

 اإلداريأوال. الحكامة والتدبير 

 إطار برنامج العمل بتكلفة مالية تفوق بكثير اإلمكانيات الذاتية للجماعة برمجة مشاريع في 

)...( إن المشاريع المبرمجة في  بالنسبة لعدم تحديد المساهمة المالية للجماعة في كل مشروع: -

ريق شراكة. إطار برنامج عمل الجماعة تنقسم إلى قسمين: مشاريع ذاتية ومشاريع قطاعية أو عن ط

ذاتية تتحملها الجماعة كاملة وسوف يتم تمويلها من فوائض الميزانية للسنوات المقبلة. فالمشاريع ال

أما المشاريع القطاعية أو عن طريق شراكة، فال يمكن تحديد مساهمة الجماعة إال وقت إعداد اتفاقية 

 الشراكة مع الشريك المعني؛

فيما يخص الموارد المالية  سنة: الواجب تعبئتها خالل كل بالنسبة لعدم تحديد الموارد المالية -

والخاصة بالمشاريع القطاعية أو عن طريق شراكة ، فسيتم تعبئتها عن طريق الشركاء حسب ما تم 

التوافق عليه أثناء عملية إعداد برنامج عمل الجماعة. أما تلك الخاصة بالمشاريع الذاتية فسييتم 

 ة؛تمويلها من ميزانية الجماع

إن عملية إعداد لفة المشاريع المقررة مع اإلمكانيات المحدودة للجماعة: بالنسبة لعدم تناسب ك -

برنامج عمل الجماعة خضعت لجميع المراحل )...( وبطريقة تفصيلية ودقيقة، بحيث أنه تم التواصل 

ها بتراب مع جميع المصالح الخارجية والشركاء المقترحين لدراسة جميع المشاريع المزمع إنجاز

التي تدخل في اختصاصاتها وتم التوافق على إنجازها. )...(. ويصل مجموع كلفة  الجماعة أو تلك

درهم والتي سوف يتم تمويلها من فوائض الميزانية، وهو ما  600.000,00المشاريع الذاتية إلى 

نويا. أما درهم س200.000,00 يتناسب مع قدرة الجماعة على مدى ثالث سنوات البرمجة، بمعدل 

اعية أو عن طريق شراكة فسوف تنجز عن طريق شراكة أو تدخل في إطار برامج المشاريع القط

التنمية الجهوية أو اإلقليمية أو صندوق التنمية القروية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو قرض 

االتفاقيات، تم إرسال من صندوق التجهيز الجماعي. )....( وإلنجاز المشاريع التي تدخل في إطار 

( إلى 2020–2018روع اتفاقية شراكة لتأهيل جماعة عين قيشر عبر إنجاز مشاريع مندمجة )مش

 .07/02/2018إضافة إلى برمجة حصة الجماعة أثناء دورتها المنعقدة بتاريخ  جميع الشركاء،

 لوقوفل برنامج العمل من تقييمتمكنا  التحيين التي سنها المشرع بعد مضي ثالث سنوات، باإلضافة إلى عملية

 على المستجدات ومالئمة المكتسبات، النواقص وتعزيز التطوير لتدارك إلى تحتاج التي والجوانب المنجزات على

ويتبين مما سبق أن  .األولوية ذات واألهداف الخيارات مع البرمجة ترتيب إعادة الترابي بهدف المجال مستوى

املة فيما بينها وذات الوقع المباشر على المواطن حسب برنامج عمل الجماعة تضمن فقط البرامج المهيكلة والمتك

وحصر جلها في ميادين محددة حتى ال تتشتت مجهودات المجلس  ما أسفرت عليه اجتماعات المجتمع المدني،

ألن هناك عدة مجاالت  الخصاص المسجل على صعيد الجماعة،ويصعب إنجازه. ولهذا فهو ليس مجرد تعبير عن 

 تعتبر من أولوياتها وال يمكنها أداء وظيفتها على الوجه الصحيح إال بعد إنجاز هذا البرنامج، منعدمة بالجماعة وال

 المبرمجة. المشاريع مما يضفي عليه الواقعية في اإلنجاز وعدم تضخيم

 الوجود ى حيزإل التهيئة تصميم إخراج في التأخر 

الستكمال اإلجراءات القانونية،  المختصة ة للمصالحالتهيئ تصميم بعد استنفاذ مراحل المسطرة القانونية، بعث ملف

 ، خاصة أنه يوجد ضمن برنامج العمل.2019ستعمل الجماعة على إخراجه إلى الوجود في غضون سنة  )...(

 الترابي نفوذها لحدود الجماعة ضبط عدم 

أنها تقوم  ، غير 1992لسنة الجماعي التقسيم إثر على الجماعة إحداث مرسوم على ال تتوفر الجماعة مصالح إن

بعدة اتصاالت مع السلطات اإلقليمية للتسريع لحل هذا المشكل التي تعاني منه جميع الجماعات الترابية على الصعيد 

 . الجماعة مصالح الوطني وذلك حتى ال تضيع

  أعضاء المجلس مصالح خاصة مع الجماعةربط بعض 

تم  2)...( ليست له آثار رجعية، إذ أن المقهى رقم  113.14من القانون التنظيمي رقم  65إن منطوق المادة 

، حسب المساطر القانونية بواسطة عقد كراء بين الجماعة 01/04/2006اكتراؤها من طرف جمعية "آ.ب" منذ 

وأصبح حقا مكتسبا للجمعية، وليس بين الجماعة وشخصي، ولم أكن آنداك عضوا والجمعية الستغاللها كمقر لها 
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الكراء يربط الجماعة والجمعية من أجل مصلحة الجمعية وهي مصلحة عامة تخص الجمعية  بالمجلس. وعقد

ويخضع لقانون العقود وااللتزامات وليست مصلحة خاصة بي شخصيا ربطتها مع الجماعة أثناء فترة انتدابي. 

ولإلشارة، ورفعا  إضافة إلى أن الجمعية لم تستفد من أي دعم مالي خصص لها من طرف الجماعة أثناء انتدابي.

 ، وقد التزمت الجمعية بأداء متأخراتها. 2018مارس  10لكل لبس، فإن الجمعية عملت على فسخ هذا العقد بتاريخ 

 محدودية االستفادة من دورات التكوين المستمر 

نامج التكوين ساسا لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة لهذا األمر بالميزانية الجماعية، واالعتماد على بريعود األمر أ

المستمر لعمالة إقليم خريبكة الغني بالدورات التدريبية والتكوينية لصالح الموظفين الجماعيين، وخصوصا مديري 

 نيين.المصالح والتقنيين و المحاسبين الماليين وكافة الموظفين المع

 التأخر في تسوية وضعية الموظفين 

مستحقات موظفيها )...(، لكن العجز الحاصل بميزانيتها أثناء  لقد كانت جماعة عين قيشر السباقة في تسوية جميع

السنتين المنصرمتين بسبب نفقاتهم أضعف من مقدوريتها في تسوية وضعيتهم بنفس السرعة السابقة، أضف إلى 

 ة التي تستوجب على اإلدارة نهجها في ظل عجز ميزانية الدولة ككل. وتبقى هده التسوية منذلك التوازنات المالي

 أولويات المجلس مثل السنوات الماضية.

 في محاسبة المواد وتدبير المخزن نقائص  

إن العون المكلف بالمخزن يقوم بجرد كل الواردات والصادرات وتسجل في سجل خاص بها لضبط جميع العمليات. 

 لى ضوء هذه المالحظة سنقوم بتحسين هذه الخدمة شكال ما دام المضمون موجودا.وع

 الممتلكات مستوى تدبيرعلى  نقائص  

تعترضها عدة إكراهات إدارية ومالية )...( وقد  الجماعية العقارية الممتلكات إن تسوية وضعية -

 أراضي من تاراهك 20درهم من أجل اقتناء  200.000,00بادرت الجماعة إلى تخصيص مبلغ 

لداخلية، وال وا الخواص قضائي بين نزاع موضوع الملك فإن مقر الجماعة، الجموع. وبخصوص

 يمكن اقتناؤه إال بعد مآل الحكم النهائي؛

إن سجل المحتويات يجمع جميع ممتلكات الجماعة المستغلة، غير أن هذه الممتلكات التي تستغلها  -

الجماعة مقامة فوق أراضي الجموع، وتعتري تسويتها وضبط الجماعة كالسوق األسبوعي ومقر 

نزاع قضائي مستمر بين الخواص ووزارة الداخلية . أما  معطياتها عدة مشاكل إدارية لكونها في

المقابر المضمنة بسجل المحتويات، فهي ال تتوفر علي أي وثيقة عقارية وجاءت عن طريق التوارث 

وستعمل الجماعة على تضمين أي معطى خاص بهذه الممتلكات  والتقسيم التوافقي بين العائالت.

 فور توفرها؛

ها الجماعة فيما يخص النقص الحاد في الموارد البشرية من جهة، وانعدام إن اإلكراهات التي تعيش -

أي عملية عقارية بالجماعة لعجزها في التسوية المالية من جهة ثانية، كانتا وراء إخضاع سجل 

ة عامل اإلقليم سنويا. واستنادا إلى مالحظتكم ستباشر الجماعة إخضاع هذا السجل الممتلكات لتأشير

 اإلقليم مرتين في السنة. لتأشيرة عامل

 ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية

 المداخيل تدبير 

 نقائص بشأن تدبير الرسم على محال بيع المشروبات 

 اثنتان تابعتان للجماعة ومثلهما تابعتان للخواص:تتواجد بجماعة عين قيشر أربعة مقاهي؛ 

من طرف جمعية "آ.ب" كمقر لها، وتم فسخ العقدة )تابعة للجماعة( التي كانت تستغل  1المقهى رقم   -

)تابعة للجماعة( التي تدخل ضمن الئحة المحالت المرفوعة  2، والمقهى رقم 10/03/2018بتاريخ 

 مة؛ضدها دعوى قضائية ومتأخراتها متراك

مقهى "ل.أ" قامت بتسوية وضعيتها )...(، ومقهى "ب" لم تقم بعد بتسوية وضعيتها رغم عدة  -

 في الموضوع. مراسالت

ويتبين مما سبق ذكره، أن عدد الملزمين المضمن بالسجل ال يتجاوز الواحد، وهو "ل.أ" التي شرعت في مزاولة 

)...( ولم تكن موضوع ترخيص من مصالح الجماعة.  بني مالل –نشاطها بمناسبة تدشين الطريق السيار برشيد 

سوية وضعيتها فاستجابت لإلنذار بحيث قامت بأداء كل ما بذمتها وبعد وقوفنا على الحالة، قامت الجماعة بإنذارها لت

درهم. ولكون العملية جديدة بالنسبة للموظف ، فقد احتفظ  37.366,73من متأخرات دفعة واحدة بمبلغ وصل إلى 
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ف بالوثائق المرجعية لهذه التسوية بأرشيف المصلحة دون تدوينها بالسجل، وسنعمل على تحسين وتضمين الموظ

 ميع المعلومات المرجعية بالسجل الخاص بالملزمين.ج

ومن جانب آخر، لقد عملت مصلحة التحصيل على تطبيق الجزاءات الخاصة بعدم التصريح بالتأسيس بالنسبة 

ة وضعيته.أما الملزمين اآلخرين، فسيتم تطبيق الجزاءات الخاصة بعدم التصريح بالتأسيس للملزم "ل.أ" أثناء تسوي

 ن استصدار أحكام قضائية أو أوامر اإلغالق من طرف السلطات المختصة. فور تمكننا م

 نقائص تتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف 

ف تتم عبر سجل، يدون فيه اسم المريض، ضبط العداد عند إن تتبع عمليات التنقالت الخاصة بسيارة اإلسعا

هة المقصودة، وهي عناصر كافية لتمكين من معرفة أي استعمال االنطالق والعودة إلى الجماعة ، الثمن والوج

خارج المسموح به. ولمزيد من التدقيق ستضاف خانة خاصة بالوحدة الطبية التي توجهت إليها سيارة اإلسعاف. 

بجميع  المهمة التي أعطيت للسائقين، فلم يتم االحتفاظ إال بالتي تم أداؤها، وفي المستقبل سيتم االحتفاظ أما أوامر

األوامر )...(. أما الفرق الحاصل بين المبالغ المستخلصة والمرصودة فهو ناتج عن إسعافات داخل المدار القروي، 

التبوريدة، اإلسعافات المطلوبة من طرف السلطة المحلية، إسعافات حوادث السير، اإلسعافات التي تتم أثناء مواسم 

حيث أن الورثة يرفضون  طبية والمتوفون أثناء عملية اإلسعاف وضعها رهن إشارة المستوصف المحلي لكل غاية

 تأدية صوائر اإلسعاف.

 تراكم متأخرات كراء األمالك الجماعية وعدم إعمال مراجعة أثمنة الكراء 

هتماما من أجل تحسين مدخولها وذلك عبر تحسيس المكترين بأداء متأخراتهم، حيث تقوم لقد أولت الجماعة ا

من قانون  382و 380ارة ومكاتبتهم تارة أخرى، من أجل تالفي التقادم تماشيا مع الفصلين رقم بالتواصل معهم ت

ى تواريخ آخر أداء، فإن أيا ]وأخذا بعين االعتبار مقتضيات الفصلين المذكورين وبالنظر إل االلتزامات والعقود.

ي المعطيات التي تم إعدادها من طرف البد من توضيح لبس فومن الديون المتعلقة بواجبات الكراء لم تتقادم[. 

شسيع المداخيل، وهو تاريخ آخر أداء والذي يقصد به آخر شهر من الدين المتراكم الذي تم استخالصه، أي أن 

ك الشهر بالرغم من أنه قام باألداء أثناء شهر حديث. وقد عملت الجماعة عدة مبلغ الدين المتراكم يبتدئ من ذل

من  382و 380لمكترين على أداء ما بذمتهم وقطع تقادم ديونهم حسب الفصلين رقم مجهودات من أجل إرغام ا

تسوية قصد  15/12/2012قانون العقود وااللتزامات، وذلك من خالل مراسالتهم مع اإلشهاد بالتوصل بتاريخ 

ستخالص ، إضافة إلى إصدار أمر باال09/10/2015وضعيتهم المالية وإنذارهم مع اإلشهاد بالتوصل بتاريخ 

كما دعا محامي الجماعة إلى رفع دعوى قضائية  رفض من طرف الخازن لعدم توفر الجماعة على ملكية العقار.

ماعة هو متأخرات المكترين الناتج عن ضعف . إن اإلكراه الذي تعاني منه الج28/02/2014ضد المكترين بتاريخ 

م ذلك، قامت الجماعة برفع دعوى قضائية لفتح النشاط االقتصادي والذي أدى إلى إغالق أغلب المحالت. ورغ

المحالت المغلقة لكنها رفضت من طرف المحكمة. وفي هذه الحالة ال يمكن المجازفة برفع السومة الكرائية علما 

بعد من استخالص أصل الدين. أما مراجعة أثمان كراء المحالت، قد تمت المطالبة بها من أن الجماعة لم تتمكن 

القضائية التي رفعتها الجماعة ضد المكترين، وسوف تستخلصها الجماعة في وقت تنفيذ األحكام. خالل الدعاوى 

 من طرف الشسيع. سيتم استخالصها 12.67ورقم  03.07ومن يستجيب للزيادة التي جاءت في القانونين رقم 

 الطلبيات العمومية تدبير 

 استالم التوريدات قبل االلتزام بالنفقات 

من التوريدات إال بعد تأشيرة القابض الجماعي على مقترح االلتزام  ة على استالم أي توريدةلم تعمل الجماع

واستالمها منه، غير أنه كان يرفض تضمينه تاريخ العملية والتأشيرة )...(، الشيء الذي تمت معالجته منذ سنة 

وظف من قائمة، فقد اعتمدها الم)...(. أما التواريخ الخاصة بتأشيرة القابض الجماعي التي جاءت في ال 2017

)...( تنص على أنه يتعين على الخازن المكلف  2.09.441من المرسوم رقم  74منظومة اإلعالميات. والمادة 

باألداء، قبل وضع التأشيرة من اجل األداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث: صحة حسابات التصفية، 

للتسديد. ولو لم تكن مراحل إنجاز النفقة محترمة من  مالي، والصفة اإلبرائيةوجود اإلشهاد المسبق على االلتزام ال

 طرف الجماعة لما تمت تصفيتها من طرف الخازن المكلف باألداء.

  عدم التأكد من جميع عناصر تصفية الديون واعتماد الجماعة فواتير ال تستجيب للشروط الشكلية

 الواردة في المدونة العامة للضرائب

)...( يتعين على الخازن المكلف باألداء، قبل وضع التأشيرة من  2.09.441رقم من المرسوم  74للمادة  تطبيقا

أجل األداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة. باإلضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن بالتأكد من )....( غير أنه إذا الحظ 

رجع إلى اآلمر بالصرف األوامر قوم بتعليق التأشيرة ويالخازن المكلف باألداء مخالفة بالنظر ألحكام هذه المادة، ي

باألداء غير مؤشر عليها معززة بمذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع المالحظات المسجلة من طرفه من أجل 

التسوية. وفي غياب أي تنبيه أو رفض أو تعليق من طرف الخازن المكلف باألداء لم تتمكن الجماعة من معالجة 

المرسوم المشار إليها في المالحظة ال تشير إلى ضرورة مراقبة قانونية الفاتورة  من نفس 53ير أن المادة األمر. غ
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بل أكدت على التأكد من حقيقة الدين، حصر مبلغ النفقة واالطالع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسب 

  .لى هذه الشروط الشكليةلزامية توفر الفواتير ع، لتصفية الديون، على إ2017للدائنين. وقد عملت الجماعة منذ سنة 
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 جماعة "البرج"

 )إقليم خنيفرة( 

كلم مربع،  205، وتمتد على مساحة تناهز 1992أحدثت جماعة البرج، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم خنيفرة سنة 

ارا. دو 17، موزعين على 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  3.812أما عدد سكانها فقد بلغ 

 موظفا. 12عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها  14ويتشكل مجلسها الجماعي من 

درهم، أما مصاريفها  5.358.334,35إلى ما مجموعه  2017وقد وصلت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة 

نتج عن  درهم خصص للتجهيز. وقد 1.482.108,45درهم، منها مبلغ  4.771.337,09اإلجمالية، فناهزت ما قدره 

 درهم. 586.997,26فائض إجمالي قدره  2017تنفيذ ميزانية سنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 من مجموعة ، عن تسجيل2017-2012جماعة البرج، التي همت أساسا الفترة  تسيير مراقبة مهمة أسفرت

  .اإلداري وتدبير المداخيل والطلبيات العموميةحكامة والتدبير همت مجاالت ال وإصدار عدة توصيات المالحظات

 أوال. الحكامة والمراقبة الداخلية
 سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

 غياب المخطط الجماعي للتنمية ونقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة 

لجماعة البرج بوضع المخطط  التداولييقم المجلس  سالف الذكر، لم 78.00من القانون رقم  36خالفا لمقتضيات المادة 

 .2015و 2009الجماعي للتنمية برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 

يهم الفترة ، والذي 113.14من القانون التنظيمي رقم  78وفيما يتعلق ببرنامج العمل المنصوص عليه في المادة 

إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين المجلس اإلقليمي لخنيفرة ، فقد تم إنجازه من طرف مكتب للدراسات في 2021-2015

ماليين درهم،  03جماعة تابعة لإلقليم، من بينها جماعة البرج. وقد قدر الغالف المالي لهذه االتفاقية في مبلغ  22و

عمل درهم. وفي هذا اإلطار، فقد سجل عدم مالئمة برنامج ال 30.000,00حددت فيها مساهمة جماعة البرج بمبلغ 

الذي تم إعداده مع متطلبات وحاجيات الجماعة، وهو األمر الذي لم تستطع معه هذه األخيرة الشروع في تفعيل هذا 

برنامج العمل التي تقضي بإعداد  78البرنامج وتنفيذ مشاريعه على أرض الواقع، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 

ة وتحديد أولويتها وتقييم مواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة اعتمادا على تشخيص دقيق لحاجيات وإمكانيات الجماع

 بالسنوات الثالث األولى.

 عدم احترام التفويضات الممنوحة لألعضاء للمقتضيات القانونية 

التي تجيز لرئيس المجلس الجماعي تفويض  113.14من القانون التنظيمي رقم  103دون مراعاة لمقتضيات المادة 

ابه شريطة أن ينحصر ذلك في قطاع محدد لكل نائب، فقد فوض رئيس المجلس لنائبه األول بعض صالحياته لنو

صالحيات تدبير كل من الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء والمصادقة على النسخ المطابقة لألصل وكذا مصلحة 

 التعمير.

  بة الموادمحاس مسكعدم 

بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  113و 112و 111واد ال تمسك الجماعة محاسبة المواد المنصوص عليها في الم

وال تقوم بتسجيل مقتنياتها في المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها،  2010يناير  03

مالها بير التوريدات ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعسجلي الدخول والخروج من المخزن، كما أن تد

. والحال هاته، فإن غياب محاسبة المواد ال يمكن من وضع نظام وبمعرفة مآلها والمسؤولين عن سحبها من المخزن

ات مع الضوابط مراقبة داخلية فعالة تروم التأكد من حقيقة العمل المنجز ومن مدى مطابقة أوجه استعمال المقتني

 القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 ية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات العقاريةعدم تسو 

توجد جميع أمالك الجماعة في وضعية غير سليمة، حيث ال تتوفر بشأنها على أية وثيقة تثبت ملكيتها لها، ولم تباشر 

ها والدفاع عنها عند نشوب أي نزاع، وهو ما يتعارض مع مقتضيات أي إجراء لضبط هذه األمالك والمحافظة علي

، التي تنيط برئيس الجماعة مسؤولية تدبير األمالك الجماعية والمحافظة 113.14من القانون التنظيمي رقم  94لمادة ا

أبريل  20تاريخ ب 248عليها وتسوية وضعيتها القانونية، كما أن هذه الوضعية ال تنسجم ودورية وزير الداخلية عدد 

امة والخاصة، على أن تشمل عملية الضبط واإلحصاء جميع ، التي تحث على تحفيظ ممتلكات الجماعات الع1993
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األمالك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو حيازة أو 

 ونية. استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القان

 التجهيز من طرف مصالح الجماعة غياب دفتر تحمالت نموذجي خاص بالتجزئات وعدم تتبع أشغال 

، بفتح مجالها الترابي المحاذي لجماعة خنيفرة لعمليات التجزيئ، حيث أصدرت 2017قامت الجماعة، خالل سنة 

( هكتارات. غير أن الجماعة لم 05من أجل تجهيز ما يقارب خمسة ) 2017مارس  13بتاريخ  01/2017اإلذن رقم 

لتأطير عمليات التجزيء، تحدد من خالله طبيعة أشغال التجهيز الواجب  نموذجي تحمالت تعمل على وضع دفتر

 إنجازها ومواصفاتها التقنية.

ومن جهة أخرى، فقد تبين من خالل المهمة الرقابية، أن مصالح الجماعة ليست على علم بضرورة تتبع عمليات 

كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  ء، من خالل التنسيق مع األطراف األخرى المتدخلة في هذه العمليةالتجزي

للشرب، وتتبع ومراقبة جميع أشغال التجهيز إلى حين التسلم المؤقت لها، والقيام بالتسلم النهائي لألشغال عند انصرام 

التأكد من عدم ظهور أية عيوب وشوائب على األشغال المنجزة مدة الضمان القانونية المحددة في سنة واحدة، بعد 

 هذه المدة.خالل 

المجلس الجهوي  والتنظيمية، يوصيوتأسيسا على ما سبق، وفضال عن ضرورة مراعاة النصوص القانونية 

 يلي: بما للحسابات

ندمجة مع إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة وم -

يص الموارد المالية والبحث عن العمل على تنزيلها في اآلجال المحددة، والحرص على تخص

 الشراكات لتحقيقها؛

مسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع وضبط عمليات الخروج والدخول من  -

 وإلى المخزن؛

متلكات الجماعية عبر تسوية وضعيتها اتخاذ اإلجراءات القانونية لتدبير وتثمين ناجعين للم -

 جماعة؛وتصنيفها، بما يحفظ حقوق ال

العمل على التنصيص على المواصفات التقنية ألشغال تجهيز التجزئات في دفاتر التحمالت وإيالء  -

 األهمية الالزمة لعمليات تتبع ومراقبة هذه األشغال بتنسيق مع باقي المتدخلين.

 ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات الجماعية
 دبير المداخيل والطلبيات العمومية.تشمل المالحظات المسجلة على هذا المستوى مجالي ت

 تدبير المداخيل  .1

درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته  3.080.563,32، بلغت مداخيل تسيير جماعة البرج ما مجموعه 2017خالل سنة 

 . وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمداخيلها عن تسجيل بعض المالحظات، أهمها:2016مقارنة مع سنة  5,3%

 تدبير شساعة المداخيل نقائص بشأن 

 تعتري تدبير شساعة المداخيل بعض النقائص، أهمها:

الصادر عن   RF/682عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل المعين بموجب المقرر رقم -

 2.09.441من المرسوم رقم  48، خالفا لما تنص عليه المادة 2013شتنبر  18وزير الداخلية بتاريخ 

المتعلق بسن نظام للمحاسبة  2.17.451من المرسوم رقم  48فا ومن بعدها المادة المشار إليه سل

يبرموا،  العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، واللتين تلزمان شسيعي المداخيل أن

بمجرد تسلمهم لمهمتهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خالل مزاولتهم لمهامهم 

 وليتهم الشخصية والمالية؛مسؤ

رغم أن شساعة المداخيل تخضع من حين آلخر، حسب تصريحات الشسيع، لمراقبة من طرف اآلمر  -

ال توثق في محاضر أو تقارير تبرز على الخصوص بالصرف، فإن هذه المراقبة ال تتخذ طابعا منتظما و

 النواقص المرصودة واإلجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها؛

شروط األمان المرتبطة بحماية األموال والقيم لدى شساعة المداخيل، وذلك بالنظر إلى أنها تقتسم انعدام  -

صندوق حديدي، إذ يكتفى  نفس المكتب مع مصلحة الممتلكات، من جهة، وإلى عدم توفر الشسيع على

وال تنسجم بإيداع األموال والقيم في مكتبه، من جهة أخرى. وتنطوي هذه الوضعية على مخاطر كبيرة 

بشأن تسيير وكاالت  1969مارس  26من تعليمية وزير المالية بتاريخ  38و 27وما ورد في البندين 

 مصاريف ووكاالت المداخيل.



 
 

169 

 تحقة عن استعمال سيارة اإلسعافعدم فرض واستخالص الواجبات المس 

ئي المعمول به الواجبات تتوفر جماعة البرج على سيارة إسعاف مخصصة لنقل المرضى، وقد حدد القرار الجبا

المقبوضة عن استعمال هذه السيارة. غير أن الجماعة ال تعمل على تطبيق هذه الواجبات وتتكلف هي بمصاريف 

أي مدخول في الخانة المخصصة السترجاع صوائر النقل بواسطة  2017-2013الوقود، حيث لم يسجل طيلة الفترة 

ضعية بكونها تأتي استجابة لطلب األعضاء الجماعيين بإعفاء مستعملي سيارة اإلسعاف. وقد بررت الجماعة هذه الو

 سيارة اإلسعاف من الواجبات المذكورة، لكون جل الساكنة تعاني من الفقر والهشاشة.

ر، وجبت اإلشارة إلى أن الجماعة ملزمة، إذا ارتأت تمكين الساكنة من االستفادة مجانا من خدمات وفي هذا اإلطا

، بمراجعة قرارها الجبائي، مع ضرورة إخبار ساكنة الجماعة بهذه المجانية تفاديا ألي تمييز بين سيارة اإلسعاف

 المواطنين أو استخالص غير قانوني لواجبات استعمال سيارة اإلسعاف.

 تدبير الطلبيات الجماعية  .2

 .2017-2013ترة تشمل المالحظات المسجلة في هذا اإلطار بعض سندات الطلب والصفقات المنجزة خالل الف

 تدبير سندات الطلب 1.2

درهم.  1.617.363,05سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  66ما مجموعه  2017-2013أصدرت الجماعة خالل الفترة 

 سجيلها في هذا اإلطار بما يلي:وتتعلق المالحظات التي تم ت

 عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات 

التي تحدد قواعد االلتزام  2.09.441من المرسوم رقم  66لى إ 61والمواد من  52و 51خالفا لمقتضيات المادتين 

الحاالت بتسلم بنفقات الجماعات وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة االلتزام، تقوم الجماعة في كثير من 

ثلة التي يمكن ذكرها التوريدات أو الخدمات قبل االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحاسب العمومي. ومن األم

 في هذا السياق ما يلي:

المتعلق بالصيانة االعتيادية لعتاد  12/2013اإلشهاد على الخدمة المنجزة في إطار سند الطلب رقم  -

في حين أن التأشير على مقترح االلتزام جاء الحقا بتاريخ  26/07/2013 وأثاث المكاتب بتاريخ

 ؛02/08/2013

المتعلق بشراء المواد الصحية بتاريخ  04/2014ة في إطار سند الطلب رقم المنجز الخدمةاإلشهاد على  -

 ؛03/10/2014في حين أن التأشير على مقترح االلتزام لم يتم إال بتاريخ  02/10/2014

المتعلق بشراء لوازم المكتب ومواد  04/2014المنجزة في إطار سند الطلب رقم  الخدمةاإلشهاد على  -

في حين أن التأشير على مقترح االلتزام جاء الحقا  24/11/2014ات بتاريخ الطباعة وأوراق ومطبوع

 .29/11/2014بتاريخ 

زم الطباعة، دون توفرها على أي وثيقة مالية أو وفي السياق ذاته، تسلمت الجماعة مجموعة من لوازم المكتب ولوا

يذ مجموعة من النفقات دون اللجوء إلى محاسباتية تخص النفقات ذات الصلة. وهو ما يعني، أن الجماعة تقوم بتنف

 المنافسة ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا اإلطار، وذلك في انتظار تسويتها الحقا.

 دبير النفقات المتعلقة بشراء مواد البناء واستعمالهانقائص تعتري ت 

وقد سجلت  درهم. 139.968,00بمبلغ  11/2014قامت الجماعة باقتناء مواد بناء )إسمنت( بواسطة سند الطلب رقم 

 في هذا اإلطار المالحظات التالية:

المستهلكة والمخزون  عدم مسك محاسبة مواد تتعلق بهذه المقتنيات، بهدف ضبط الكميات المستلمة وتلك -

 المتوفر؛

تتبع  تسليم كميات مهمة من مادة اإلسمنت لجمعيات في غياب أي اتفاقية شراكة معها وفي غياب أي -

من طرف المصالح الجماعية المختصة للتأكد من استعمال الكميات المسلمة وفق األغراض المخصصة 

 لها؛

لى غياب تحديد دقيق لحاجيات الجماعة من مواد تلف كمية من مادة اإلسمنت المقتناة، وهو ما يؤشر ع -

 البناء.
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 تدبير الصفقات  2.3

 401.054,40( صفقات، أدت في إطارها مبلغا إجماليا قدره 03، أبرمت الجماعة ثالث )2017-2013خالل الفترة 

 درهم. وقد سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

 يف المؤشر المرجعي عدم إعمال بند مراجعة األثمان نتيجة عدم تعر 

علقة درهم والمت 252.900,00بمبلغ قدره  01/2014من دفتر الشروط الخاصة الخاص بالصفقة رقم  13نص البند 

غير  . P=P0(k+a (I/I0)بتزويد مركز البرج بالماء الصالح للشرب على مراجعة األثمان باعتماد الصيغة التالية:

( الذي يعتبر عامال أساسيا الحتساب قيمة األثمان I/I0أن هذه الصيغة لم تعرف ولم تشر السم المؤشر المرجعي )

الذكر، أن المؤشرات المرجعية ذات الصلة بموضوع الصفقة يغة. وحري بالمراجعة، مما تعذر معه إعمال هذه الص

)التزويد بالماء الصالح للشرب( عرفت انخفاضا خالل فترة تنفيذها، مما كان سيمكن الجماعة من أداء مبالغ أقل ولو 

 أنها أشارت في صيغة مراجعة األثمان للمؤشرات المرجعية بصورة مضبوطة.

  دلى بها من طرف صاحب الصفقةالتأمين المعيوب على مستوى وثيقة 

بما يفيد إبرامه لعقد التأمين المرتبط بحوادث الشغل والمسؤولية المدنية الملقاة  01/2014اكتفى صاحب الصفقة رقم 

على عاتقه "بسبب أي حادث جسدي و/أو مادي يتعرض له األغيار أثناء مزاولة نشاطهم المهني"، دون أن يدلي بما 

من دفتر الشروط اإلدارية  24ن عن المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقه كما هي مفصلة بالمادة عقد التأمي يثبت إبرام

 العامة المشار إليه سلفا.

  عدم المسك المنتظم لدفتر الورش 

( آبار، غير مفصل وغير 06التي تهم أشغال حفر ستة ) 01/2017إن دفتر الورش الممسوك في إطار الصفقة رقم 

ال يتضمن مجموعة من المعطيات المتعلقة بمختلف مراحل تنفيذ الصفقة كالشروع في إنجاز األشغال، ل، حيث إنه كام

فضال عن عدم تضمينه للتأجيالت التي شهدتها الصفقة وأسبابها والمراقبات التي تم القيام بها واألحداث الطارئة التي 

 تقع خالل التنفيذ.

المجلس الجهوي  يوصيوالتنظيمية، النصوص القانونية  وجوب احتراموتأسيسا على ما سبق، وفضال عن 

 يلي: بما للحسابات

تنفيذ القرار الجبائي فيما يخص استعمال سيارة اإلسعاف أو تغييره ليتالءم مع مجانية الخدمة  -

 المقدمة؛

في  إخضاع األعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة وإصدار هذه السندات قبل الشروع -

 ألعمال المتعلقة بها؛تنفيذ ا

العمل على مسك دفاتر الورش بشكل منتظم وتضمينها كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ الصفقات ذات  -

 الصلة.
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II. لبرجلرئيس المجلس الجماعي  جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. الحكامة والمراقبة الداخلية 

  اعةبرنامج عمل الجمغياب المخطط الجماعي للتنمية ونقائص شابت إعداد 

بالنسبة لمخطط تنمية الجماعة والذي يعكس التصور العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة، فقد حاولت 

رئاسة المجلس خالل الوالية االنتدابية األخيرة العمل على إنجازه في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي 

اعات في اإلقليم. أما فيما يخص إعداد برنامج عمل الجماعة رار أغلبية الجملخنيفرة. إال أن ذلك لم يتم على غ

، فقد تعاقدت الجماعة في إطار 2017والذي تم اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي للبرج إلحداثه خالل سنة 

ثنين وعشرين خنيفرة إلنجاز برامج عمل ال-اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس اإلقليمي لخنيفرة وجهة بني مالل

 عة باإلقليم. وقد تم إنجاز هذه البرامج من طرف مكتب الدراسات. جما

 عدم احترام التفويضات الممنوحة لألعضاء للمقتضيات القانونية 

تم إلغاء التفويضات المتعلقة بمجال الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء على النسخ المطابقة لألصل واإلبقاء على 

 لحة التعمير.رئيس المجلس بمصتفويض النائب األول ل

 عدم مسك محاسبة المواد 

إن مكتب األدوات واللوازم المكتبية يحرص على اتباع مسك المخزون واللوازم المكتبية وتوزيعها على المصالح 

والمرافق الجماعية بعد تسجيلها في سجل خاص. أما فيما يخص سجل الجرد فإن تفعيل وتنزيل التنظيم الهيكلي 

ع ضوابط محددة لهذا السجل، وذلك بمسك سجالت دخول وخروج مخزون السلع ليه سيمكن من وضالمؤشر ع

والتوريدات، تتبع الوضعية العامة لكميات المواد المخزنة وضبطها، تتبع وضبط أماكن تواجد األثاث وتجميع وحدة 

 ونات. التوريدات واألذالمقتنيات ووحدة التخزين تحت إشراف المكتب التقني، مع الحرص على ضبط استالم 

 عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات العقارية 

بالنسبة لممتلكات الجماعة والتي توجد في وضعية غير قانونية، فهذا راجع باألساس إلى أن أغلب الممتلكات 

عن هبات  . وهي عبارة1992العقارية للجماعة قد تم استالمها من طرف الجماعة األم خالل التقسيم الجماعي لسنة 

من طرف الخواص موثقة ضمن عقود عرفية وال تتوفر على سندات الملكية الخاصة بالواهبين لكي يتم االعتماد 

عليها لمباشرة المسطرة القانونية لتسوية وضعيتها. لذا فإن رئاسة المجلس ستحث المجلس على توفير االعتمادات 

امي الجماعة ووكالة المحافظة العقارية إليجاد الصيغة ها بتنسيق مع محالالزمة لضبط ممتلكاتها بهدف تحفيظ

 المالئمة لذلك. 

 غياب دفتر تحمالت نموذجي خاص بالتجزئات وعدم تتبع أشغال التجهيز من طرف مصالح الجماعة 

وأصدرت إذنا برقم بفتح مجالها الترابي المحاذي لجماعة خنيفرة لعملية التجزيء  2017قامت الجماعة خالل 

هكتارات وتمت هذه العملية قانونيا  5يسمح لودادية "ث" بتجهيز ما يقارب  13/03/2017تاريخ ب 01/2017

بوجود تصاميم للودادية والرخصة ودفتر التحمالت الصادر عن الجماعة والذي يتضمن جميع المواصفات التقنية 

  زالت في طور اإلنجاز.لألشغال المتعلقة بتجهيز تجزئة ودادية "ث" التي ال

 يا. تدبير المداخيل والطلبيات الجماعيةثان

 تدبير المداخيل .1

 شساعة المداخيل نقائص بشأن تدبير 

إلبرام عقد تأمين شسيعي  2019إن رئاسة المجلس ستعمل على برمجة االعتمادات الالزمة ضمن ميزانيتها لسنة 

ة بوكالة المداخيل، فهي تتم من المداخيل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة. وفيما يخص عمليات المراقبة الخاص

سنة وهي التي تعتمدها رئاسة المجلس كل سنة طرف المصالح المالية بشكل دوري خالل كل ثالثة أشهر من كل 

من خالل محاضر المراقبة المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي، ولم يتم ضبط أي خلل فيما يخص تسيير 

داخيل فهو يتوفر على صندوق حديدي لضمان حماية األموال والقيم، إال أن الوكالة. أما بالنسبة لمكتب وكالة الم

ته بواسطة أسالك حديدية توضع بالنوافذ لتفادي المخاطر التي قد تنجم عن ذلك. وتتعهد رئاسة المكتب يفتقر لحماي

 المجلس على تجهيز مكتب المداخيل باللوازم الضرورية لحمايته.

 لمستحقة عن سيارة اإلسعافعدم فرض واستخالص الواجبات ا 

مقتضيات القرار الجبائي المعمول به مرده إن عدم استخالص واجبات استعمال سيارة اإلسعاف الجماعية خالفا ل

إلى الوضعية الهشة لساكنة الجماعة مما ارتأى معه المجلس إلى تمكين الساكنة من خدمات سيارة اإلسعاف بالمجان 
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يء الذي يتطلب معه مراجعة القرار الجبائي لتفادي أية ممارسة سلبية لتدبير ودون تمييز بين المواطنين، الش

 اإلسعاف والذي سنستدركه مستقبال.استعمال سيارة 

 تدبير الطلبيات الجماعية .2

 تدبير سندات الطلب 1.2

  عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات 

وأثاث المكتب والذي كان تاريخ االلتزام به المتعلق بالصيانة االعتيادية لعتاد  12/2013بالنسبة لسند الطلب رقم 

لمنجزة قد وقع فيه خطأ أثناء وضع خاتم التاريخ. وكذلك الشأن فإن تاريخ اإلشهاد على الخدمة ا 02/08/2013هو 

المتعلق بشراء المواد الصحية للمكاتب البلدية والمراكز االستشفائية. أما فيما  04/2014بالنسبة لسند الطلب رقم 

كما ورد في  29/11/201عوض  19/11/2014فإن تاريخ االلتزام به هو  07/2014الطلب رقم  يخص سند

 . 24/11/2014تكم، أما تاريخ اإلشهاد على الخدمة المنجزة هو مالحظ

  نقائص تعتري تدبير النفقات المتعلقة بشراء مواد البناء واستعمالها 

فقد تمت االستفادة  11/2014سمنت موضوع سند الطلب رقم بالنسبة القتناء الجماعة لكميات كبيرة من مواد اإل

ية كإصالح المساجد، المسالك، السواقي ونقط الماء، وقد تم التزام منها من طرف الجمعيات ألغراض اجتماع

الجمعيات باإلشغال المطلوبة. أما فيما يخص الكمية المتبقية فقد تم استعمالها لوضع لوحات )اللحود( من اإلسمنت 

 سبة لمقابر الجماعة.بالن

 تدبير الصفقات 2.4

  المؤشر المرجعيعدم إعمال بند مراجعة األثمان نتيجة عدم تعريف 

بناء على نظام المشاركة في مشاريع المبادرة الوطنية وفي إطار المواكبة فإن المصالح الخارجية هي التي تقوم 

الجماعة بباقي المراحل حتى نهاية  بدراسة المشروع وتهييىء دفتر الشروط الخاصة للمشروع فيما تتكلف

اب مراجعة األثمان من طرف الجماعة نظرا لعدم تلقي تكوين المشروع. إال أنه لم يتم اعتماد صيغة عامة الحتس

يخص كيفية استعمالها. وتم إنجاز الحساب األول واألخير ألداء المستحقات المالية للمقاولة المعنية بعد االطالع 

 لخازن ووضع التأشيرة. حيث تبين الخطأ ولم يتم أداء المبلغ المشار إليه أعاله. على الملف من طرف ا

 ب على مستوى وثيقة التأمين المدلى بها من طرف صاحب الصفقة عيو 

فيما يخص العيوب على مستوى وثيقة التأمين المدلى بها من طرف صاحب الصفقة فمرجع ذلك إلى عدم اإللمام 

من دفتر الشروط اإلدارية  24لتي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة كما هي مفصلة بالمادة بقانون التامين والشروط ا

 العامة. 

 عدم المسك المنتظم لدفتر الورش 

يرجع سببه إلى  04/08/2017)...(، فإن محضر فتح الورش الذي جاء قبل تاريخ  10/2017بالنسبة للصفقة رقم 

كما ورد في محضر فتح الورشة، لكن عندما تم إنجاز الحساب  27/07/2017األمر بالخدمة الذي كان بتاريخ 

ل على األشغال التي تم إنجازها، رفض الخازن اإلقليمي األمر بالخدمة الذي كان بتاريخ األول ألداء واجبات المقاو

صحيحه نظرا لعدم احترام المدة القانونية بعد التبليغ. مما اضطر معه إلى إعادة األمر بالخدمة وت 27/07/2017

المقاول فسببه االضطرابات الجوية  ألداء واجبات المقاولة المعنية )...(. وبالنسبة للتأجيل الوحيد الذي توصل به

 01/2017التي عرفتها المنطقة وتساقط الثلوج وقد تم تسجيله وترقيمه في سجل الصفقات للجماعة تحت رقم 

المتعلقة بهذه الصفقة وفق ما هو معمول به سابقا، أي قبل كما تم توثيق المعطيات واألشغال  07/12/2017بتاريخ 

نظرا لعدم إلمام التقني المسؤول بالمستجدات  13/05/2016الصادر بتاريخ  2.14.394صدور المرسوم رقم 

القانونية الجاري بها العمل مما أدى إلى التقصير من طرف المكتب التقني في تتبع األشغال وتوثيقها. وسنعمل على 

 ي مثل هذه األخطاء مستقبال بإعادة تأهيل موظف المكتب التقني وخضوعه للتكوين. تفاد
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 لت"عة "تيموليجما

 )إقليم أزيالل(

. تبعد 1959أحدثت جماعة تيموليلت، الواقعة داخل النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، على إثر التقسيم اإلداري لسنة 

، ²كلم 59كلم، وتمتد على مساحة تناهز  20مدينة بني مالل بحوالي كلم، وعن  68الجماعة عن مدينة أزيالل بحوالي 

يضم  .2014نسمة حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  6616سكانها في حين بلغ عدد 

خمسة منهم يشكلون مكتب المجلس )الرئيس وأربعة نواب(، أما الطاقم اإلداري  عضوا، 15المجلس الجماعي الحالي 

 موظفا، من بينهم موظف واحد يوجد في وضعية رهن اإلشارة. 23لجماعة فهو مكون من ل

درهم، أما مصاريفها اإلجمالية  6.037.331,11، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما مجموعه 2017الل سنة خ

. 2016ة مع سنة مقارن 11%و 12%درهم، مسجلة بذلك، على التوالي، ارتفاعا نسبته  5.116.105,76فوصلت إلى 

 درهم. 921.225,35فائض إجمالي قدره  2017وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل مجموعة من 2017-2012أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة تيموليلت، التي همت أساسا الفترة 

كامة والتدبير اإلداري وتدبير الموارد المالية وتدبير الممتلكات المالحظات وإصدار عدة توصيات، همت أساسا الح

 .لجماعيةوبعض المرافق ا

 أوال. الحكامة 
 ترتبط المالحظات المسجلة على هذا المستوى على الخصوص بما يلي:

 مخطط الجماعة للتنمية ضعف نسبة إنجاز 

لمقتضيات المادة  مراعاة ، دون2015- 2010ترة للتنمية يغطي الف مخططا جماعيا لتيموليلت الجماعي المجلس اعتمد

. فقد تم 17.08المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم  78.00من القانون رقم  36

بتاريخ  2.10.504مقترحة دون اتباع المسطرة الواردة في المرسوم رقم  لمشاريع مقتضبة الئحة االكتفاء بإعداد

 أساسا على القيام بتشخيصالمتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، التي ترتكز  2011أبريل  28

االعتبار، وترتيب التدابير  بعين ذات األولوية حاجياتها وأخذ للجماعة والثقافية االقتصادية واالجتماعية لإلمكانيات

شاريع مندمجة مع تخصيص الموارد المالية لتحقيقها واإلجراءات الكفيلة بتجاوز مواطن النقص وبلورتها في شكل م

 و في إطار شراكات مع أطراف أخرى من القطاع العام والخاص.سواء بصفة انفرادية أ

مشروعا مبرمجا  46ونتيجة لذلك، فإن أغلب المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط لم يتم تنفيذها، إذ من أصل 

مليون  16,20( مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 08ن درهم لم يتم إنجاز سوى ثمانية )مليو 127,90بتكلفة إجمالية ناهزت 

 من حيث التكلفة المالية للمشاريع. 12,7%من حيث العدد و 17,4%درهم، أي بنسبة إنجاز لم تتعد 

 نقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه 

، أي خالل السنة 2016دجنبر  29إال بتاريخ  2022-2017ق بالفترة لم تشرع الجماعة في إعداد برنامج عملها المتعل

من االنتداب، ولم يعرض هذا البرنامج، الذي يمثل إطارا عاما لتوجه المجلس الجماعي واختياراته فيما يتعلق  الثانية

رته االستثنائية المنعقدة باألعمال التنموية المقرر إنجازها خالل كامل مدة انتدابه، على أنظار هذا األخير إال خالل دو

 113.14من القانون التنظيمي رقم  78مع مقتضيات المادة  . وتتعارض هذه الوضعية2018فبراير  27بتاريخ 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل  2.16.301من المرسوم رقم  11و 4المتعلق بالجماعات وكذا المادتين 

ن اتخاذ أ -أي المواد المذكورة-ت الحوار والتشاور إلعداده، والتي يستفاد منها الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليا

قرار إعداد برنامج العمل من طرف رئيس المجلس ووضعه واتخاذ مقرر بشأنه يجب أن يتم على أبعد تقدير خالل 

 السنة األولى من مدة انتداب المجلس.

وآليات التمويل وتبرير التوقعات المالية، خاصة في ظل ومن جانب آخر، فإن الجماعة لم تعمل على ضبط مصادر 

وارد الجماعة. فقد بلغ الغالف المالي المخصص إلنجاز مشاريع البرنامج المذكور، والبالغ عددها عدم تناسبها مع م

%، بينما تمثل 4,5درهم، ال تشكل حصة الجماعة منه سوى نسبة  127.840.000,00مشروعا، ما يناهز  56

ه. وهو ما يعني أن كلفة % فلم يتم تحديد مصادر تمويل79,1%، أما الباقي ونسبته 16,4شركاء نسبة مساهمة ال

من المرسوم رقم  3البرنامج تفوق بكثير اإلمكانيات الذاتية للجماعة، الشيء الذي ال ينسجم ومقتضيات المادة 

مادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، آنف الذكر التي تحث على األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات ال 2.16.301

في شأنها بين الجماعة وباقي األطراف األخرى. والحال هاته، فإن برنامج العمل الذي أعدته  وكذا االلتزامات المتفق
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جماعة تيموليلت هو في مجمله تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية 

 ت والمرافق االجتماعية واالقتصادية.والتجهيزا

 مل الجماعة شابته نقائص أخرى تتمثل أساسا فيما يلي:وفضال عن ذلك، فإن إعداد برنامج ع

غياب االنسجام بين برنامج العمل وتوجهات البرنامجين الجهوي واإلقليمي للتنمية، حيث تم تضمين  -

 ذكورين؛( مشاريع مضمنة بالبرنامجين الم06برنامج العمل ستة )

 عدم تحديد وتعبئة األوعية العقارية الالزمة لتنفيذ البرنامج؛ -

تضمين البرنامج مجموعة من المشاريع المندرجة بحكم طبيعتها ضمن االختصاصات المشتركة بين  -

، أي أن إنجازها يستلزم 113.14من القانون التنظيمي رقم  87الدولة والجماعة وفقا لمقتضيات المادة 

ثر على مستوى من القانون التنظيمي نفسه. وبالتالي، فإن أي تع 88نصت على ذلك المادة التعاقد كما 

 إبرام اتفاقيات في هذا اإلطار، سيؤدي إلى عدم تنزيل المشاريع ذات الصلة على أرض الواقع.

ابات وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحس

 بما يلي:

تشاركية وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة إيالء األهمية الالزمة إلعداد برنامج العمل وفق مقاربة  -

 ومندمجة وتنزيلها في اآلجال المحددة والحرص على تخصيص الموارد المالية لتحقيقها؛

 ها.العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة من أجل ضمان تمويل المشاريع المزمع إنجاز -

 ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات
الجماعة لمواردها المالية، في شقيها المتعلقين بالمداخيل والنفقات، عن تسجيل بعض النقائص أسفرت مراقبة تدبير 

 التي يمكن استعراضها كاآلتي:

 تدبير المداخيل  

 في هذا اإلطار، سجلت المالحظات التالية:

 نقائص على مستوى شساعة المداخيل 

اعة المداخيل، فإن هذه العمليات ال تكتسي طابعا لرغم من أن رئيس المجلس يقوم من حين آلخر بمراقبة عمل شسبا

منتظما كما أنها غير موثقة بتقارير تبين مضمون ومجال المراقبة وطبيعة النواقص المكتشفة وتوصيات تجاوزها 

بسن نظام  2010يناير  3المؤرخ في  2.09.441قم من المرسوم ر 153و 45مستقبال، وذلك خالفا ألحكام المادتين 

من تعليمية وزير المالية المتعلقة  43و 33لعمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وقياسا على المادتين المحاسبة ا

 . 1969مارس  26بتسيير وكاالت النفقات ووكاالت المداخيل المؤرخة في 

تفوق  يوما( بمبالغ في صندوق الشساعة 35صل في بعض الحاالت إلى ومن جانب آخر، يحتفظ الشسيع لمدد طويلة )ت

درهم )تجاوزت أحيانا مبلغ  5.000,00سقف المبالغ القصوى الممكن االحتفاظ بها والمحدد في مبلغ 

من  38ودون مراعاة لمقتضيات المادة  2.09.441من المرسوم رقم  43درهم(، وذلك خالفا للمادة  64.000,00

على وكيل المداخيل أن يتفادى بصورة مطلقة سالفة الذكر، التي أوجبت  1969مارس  26ر المالية بتاريخ تعليمية وزي

 االحتفاظ بأموال مهمة في خزانته.

 )عدم فرض الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية )دور الضيافة 

لم تفرض عليها ال أن الجماعة ، إ2011يونيو  17دار للضيافة مرخصة بتاريخ توجد على مستوى جماعة تيموليلت 

السياحية ولم يقم مالكها بأداء الرسم المذكور مند بداية مزاولة نشاطه، علما أن هذه  بالمؤسسات اإلقامة على الرسم

اآلنف ذكره. وجدير  47.06 القانون رقم من 71 الفئة من المؤسسات غير مشمولة باإلعفاء المنصوص عليه في المادة

دجنبر  13جل تسوية وضعيته الجبائية إال بتاريخ لجماعة لم تتخذ أي إجراء لحث المعني باألمر من أباإلشارة إلى أن ا

، خاصة 47.06. ومند ذلك الحين، لم تقم بأي إجراء آخر طبقا للمسطرة المنصوص عليها قي القانون رقم 2017

 رتبة في ذمة المعني باألمر.مسطرة الفرض التلقائي للرسم، مما قد يؤدي إلى تقادم جزء من الديون المت

 حق المراقبة واالطالع رغم ضعف المداخيل المصرح بها عدم إعمال الجماعة ل 

تتضمن إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات مبالغ منخفضة، حيث إن المبالغ المصرح بها 

اليوم. وبالرغم من ضعف هذه المبالغ، ال تقوم درهم في  2,74درهم، أي بمعدل ال يتجاوز  1000و 400تتراوح بين 

ماعة بإعمال حقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات المقدمة من طرف الملزمين، قصد التحقق من صحة المعطيات الج

 47.06المضمنة بها، والقيام، عند االقتضاء، بالتصحيحات والمراجعات الالزمة كما ينص على ذلك القانون رقم 

 يات الجماعات المحلية.المتعلق بجبا
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 ية لبعض المحالت التجاريةعدم مراجعة السومة الكرائ 

لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية لعدد من المحالت، خاصة تلك التي ال تتضمن عقودها شروط مراجعة هذه 

المذكورة باستثناء حالة السومة، بينما باشرت هذه المراجعة فيما يتعلق بالمحالت التي تضمنت عقود كرائها الشروط 

ت الجماعة تبرر عدم إعمال هذه المراجعة في بعض الحاالت بغياب بنود في العقود ذات المكتري "م.م". وإذا كان

 الصلة، فإنه تجب اإلشارة إلى أن إمكانية مراجعة أثمنة الكراء متاحة بموجب:

للسكنى أو االستعمال المهني أو المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة  03.07القانون رقم  -

% من مبلغ ثمن الكراء بعد 10عي أو الحرفي، فيما يخص المحالت التجارية بزيادة التجاري أو الصنا

 سنوات على األقل من تاريخ االتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته؛ 03مرور كل 

ي للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكر 67.12القانون رقم  -

يما يخص المحالت المعدة للسكنى والمحالت المعدة لالستعمال المهني بزيادة محددة على المهني، ف

سنوات على األقل من تاريخ االتفاق على الوجيبة أو من  03بعد مرور كل  %10و %8التوالي في 

 ريخ الذي حددته المحكمة آلخر مراجعة.تاريخ مراجعتها بين األطراف مباشرة، أو من التا

 الغ غير المستخلصة المتعلقة ببعض الرسوم والواجبات ومحدودية اإلجراءات المتخذة تراكم المب

 لتحصيلها

حسب الوضعية الممسوكة من طرف الجماعة، فقد وصلت المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بكراء المحالت التجارية 

بات المعدة للنقل العام للمسافرين بلغت تلك المرتبطة بالرسم المفروض على وقوف العردرهم بينما  34,775,00إلى 

درهم. ولم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء من أجل تحصيل هذه الديون، باستثناء توجيه رسالة  20.400,00ما مجموعه 

الذي تخلف عن أداء ما  من أجل رفع دعوى قضائية تجاه المكتري "ع.م" 2018مارس  22إلى المحامي بتاريخ 

لجماعة. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تقادم هذه الديون بعد مرور أربع سنوات من بذمته من واجبات لفائدة ا

تاريخ استحقاقها بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وخمس سنوات بالنسبة لواجبات 

 الكراء.

، حيث 2017-2011اء ارتفاعا خالل الفترة فت المتأخرات المتعلقة بمنتوج استغالل مصلحة الموفي نفس السياق، عر

، 69%، أي بنسبة ارتفاع فاقت 2016درهم سنة  128.690,14إلى  2011درهم سنة  76.096,76انتقلت من 

 113.759,60 ، وتستقر بذلك في مبلغ11%، نسبته 2016مقارنة بسنة  2017لتسجل انخفاضا طفيفا خالل سنة 

الجماعة رخصا للربط بشبكة الماء دون مباشرة عملية االستخالص ودون درهم. وتعزى هذه الوضعية إلى تسليم 

 إبرام عقود االشتراك بين المنخرطين والجماعة.

 تدبير النفقات   

 سجلت على هذا المستوى المالحظات التالية:

 نفقة تنفيذ الخدمة قبل التأشير على مقترح االلتزام بال 

بتسلم التوريدات أو الخدمات قبل التأشير على مقترحات االلتزام بالنفقات ذات تقوم الجماعة في مجموعة من الحاالت 

من المرسوم رقم  65و 61و 56و 55المختص، وهو ما يخالف مقتضيات المواد  الصلة من طرف المحاسب العمومي

ة وكذا كيفيات إجراء قواعد االلتزام بنفقات الجماعات الترابي -أي المواد-المشار إليه سلفا، والتي تحدد  2.09.441

 43/2013و 40/2013( سندات طلب ذات األرقام 09المراقبة المالية في مرحلة االلتزام. ويتعلق األمر على بتسعة )

 .268/2015و 142/2014و 283/2014و 197/2014و 159/2014و 158/2014و 141/2014و

 قات المتعلقة بحظيرة السياراتنقائص تعتري تدبير النف 

 لنفقات المتعلقة بحظيرة السيارات بعض المالحظات، المتمثلة أساسا فيما يلي:سجلت بشأن ا

باقتناء قطع غيار وإطارات مطاطية عن طريق  2015و 2014و 2013قيام الجماعة خالل سنوات  -

غ إجمالي قدره بمبل 02/2015و 14/2014و 02/2013و 01/2013سندات الطلب ذات األرقام 

ماعة، وخالل السنوات المذكورة، لم تقم، موازاة مع عملية االقتناء، درهم. غير أن الج 25.296,00

 بأداء أي نفقة تتعلق بتركيب هذه القطع، كما أنها لم تقم بتخزينها؛

درهم  9.600,00بمبلغ قدره  01/2013تسجيل اختالفات بين المعطيات المضمنة في سند الطلب رقم  -

إطارات مطاطية في حين  05ير السند إلى اقتناء لك المدرجة في الفاتورة ذات الصلة، حيث يشوت

 تتضمن الفاتورة شراء إطارين فقط؛
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، بحيث انتقلت من 2017-2013ارتفاع كبير للنفقات المرتبطة باستهالك الوقود خالل الفترة  -

، بالرغم 146%زيادة ناهزت ، أي ب2017درهم سنة  49.130,00إلى  2013درهم سنة  19.986,54

 أي تغيير على حظيرة السيارات خالل نفس الفترة. من أنه لم يطرأ 

وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 بما يلي:

حلية بما فيها الفرض التلقائي، تفعيل الصالحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات الم -

 بة واالطالع والتصحيح؛وحق المراق

العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باألكرية وتلك المتعلقة  -

 بمنتوج استغالل مصلحة الماء.

 ثالثا. تدبير الممتلكات وبعض المرافق الجماعية
المنقولة، غير أن تدبيرها ال يتم وفق قواعد الحكامة تلكات سواء العقارية أو تتوفر الجماعة على مجموعة من المم

 الجيدة التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

  عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات 

قانونية من أجل نها لم تباشر المسطرة الال تتوفر الجماعة بشأن مجموعة أمالكها على سندات تثبت ملكيتها لها، كما أ

تسوية وضعيتها حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها وحمايتها من كافة التعرضات والنزاعات، وهو ما 

المتعلق بالجماعات، التي تنيط برئيس الجماعة  113.14من القانون التنظيمي رقم  94ال ينسجم ومقتضيات المادة 

فظة عليها وتسوية وضعيتها القانونية والقيام بجميع األعمال التحفظية المتعلقة األمالك الجماعية والمحامسؤولية تدبير 

 1993أبريل  20بتاريخ  248بحقوق الجماعة، فضال عن التوجيهات الواردة في دوريتي وزير الداخلية تحت رقم 

 .حفيظهاحول تدبير الممتلكات الجماعية وت 1998أبريل  21بتاريخ  50ورقم 

 تدبير األمالك الجماعية المنقولة نقائص على مستوى 

يعتري مسك الجماعة لسجل جرد المنقوالت مجموعة من النقائص التي ال تتيح تتبع وضعية هذه المنقوالت والتي من 

 شأنها أن تؤدي إلى ضياع بعضها. وتتجلى هذه النقائص على الخصوص، فيما يلي:

والت، مثل مرجع سند الطلب الذي تمت في لبيانات المتعلقة بالمنقعدم تضمين السجل مجموعة من ا -

 إطاره عملية االقتناء والمصلحة المستفيدة من المقتنيات؛

 ؛2013عدم تسجيل بعض المنقوالت بهذا السجل، كما هو الشأن بالنسبة للتوريدات المقتناة خالل سنة  -

الخصوص تحويلها من مكان نقوالت وعلى عدم تحيين البيانات في ضوء التغييرات الطارئة على الم -

 آلخر؛

عدم القيام بعمليات الجرد الدوري للمنقوالت، وغياب محاضر سنوية تمكن من مقارنة المعدات المسجلة  -

 بسجل الجرد مع تلك الموجودة بالمصالح الجماعية؛

موقعة بشكل غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب  -

 زدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة.م

 عدم تضمين عقود كراء المحالت التجارية بعض البنود ذات األهمية في الحفاظ على حقوق الجماعة 

و لم تتضمن مجموعة من عقود كراء المحالت التجارية بعض البنود ذات األهمية في الحفاظ على حقوق الجماعة، وه

قد يجعلها في وضعية هشة في مواجهة المكتري، خاصة في حال دخول الطرفين المتعاقدين في منازعات  األمر الذي

 قضائية. وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة خصوصا إلى ما يلي:

صياغة بعض العقود دون تضمينها شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته وآجال تطبيقها،  -

سالف الذكر قد نصت على أنه يحق للمكري والمكتري  67.12انون رقم من الق 31دة علما أن الما

االتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها، كما أن دورية وزير 

حثت الجماعات الترابية على ضرورة إدراج هذه الشروط في دفاتر التحمالت  74/2006الداخلية رقم 

 ة؛لعقود المبرموا

عدم تضمين بعض العقود مجموعة من المعطيات المهمة، كرقم العقد، ورقم المحل التجاري، ورقم  -

وعنوان المكتري، مما قد ينتج عنه وقوع أخطاء أو خلط في العمليات  التعريف الوطنية للمكتري، بطاقة

طالبة باستيفاء واجبات عوبات في المالمتعلقة بتدبير هذه المحالت، كما أن هذا اإلغفال قد يثير بعض الص

 الكراء في حال امتناع المكتري عن أدائها عن أداء واجبات الكراء؛
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من قانون االلتزامات  627عدم تضمين بعض العقود مدة الكراء، مما ال ينسجم ومقتضيات المادة  -

ار خالل منقول أو عق والعقود الذي يعرف عقد الكراء بأنه " عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه لآلخر منفعة

 مدة معينة في مقابل أجر محدد، يلتزم الطرف اآلخر بدفعها". 

 عدم الحرص على تطبيق االلتزامات التعاقدية 

ال تسهر الجماعة على تطبيق مجموعة من البنود الواردة في العقود المبرمة مع المكترين، خاصة تلك المتعلقة بتحيين 

فعل اإلجراءات القسرية المضمنة في هذه العقود، والمتمثلة في مباشرة ، فإنها ال توتجديد هذه العقود. وفضال عن ذلك

إجراءات الفسخ في حال عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم التعاقدية من حيث احترام آجال األداء أو قيامهم، دون موافقة 

معالم الرئيسية للعين إلى تغيير الالجماعة، بإدخال تغييرات على المحالت التجارية والتي أدت في بعض األحيان 

 المكتراة. 

 محدودية التدابير المتخذة بخصوص صيانة األمالك الجماعية 

لم تتخذ الجماعة التدابير الالزمة والكافية من أجل صيانة أمالكها والمحافظة عليها. وفي هذا السياق، فإن الدور 

، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، األمر تآكل جدرانهاالسكنية الجماعية توجد في حالة سيئة تتمثل في انهيار و

التي تنيط برئيس  100المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة  113.14الذي يتنافى ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 

أنها المجلس الجماعي صالحية مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في ش

 قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صالحياته وطبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. بواسطة 

 عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة 

 شأنه أن يؤثرال تولي الجماعة العناية الالزمة للمحافظة على نظافة مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة، وهو ما من 

بشكل مباشر على صحة وسالمة المواطنين وكذا على الموارد المتأتية منهما. فقد أظهرت الزيارة الميدانية لهذين 

المرفقين، عدم قيام مكتري السوق األسبوعي بإزالة النفايات والمخلفات المتراكمة بمكان بيع الخضر والفواكه، مما 

النسبة للمجزرة، فإنها غير مجهزة بما يلزم لممارسة عملية ذبح حمالت. أما بمن كناش الت 14يخالف مقتضيات البند 

 المواشي وتغيب عنها أدنى مقومات وشروط النظافة.

وبناء على ما سبق، وفضال عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 بما يلي:

للممتلكات الجماعية عبر تسوية وضعيتها  تثمين ناجعيناتخاذ اإلجراءات القانونية لتدبير و -

 وتصنيفها، بما يحفظ حقوق الجماعة؛

العمل على محاربة مظاهر القصور التي يعرفها السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية، من خالل  -

  الحرص على توفير شروط النظافة والسالمة الصحية بهما.
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II. رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت جواب 

 مقتضب()نص 

 أوال. الحكامة 

 مخطط الجماعة للتنمية ضعف نسبة إنجاز 

تم إنجاز مخطط الجماعة للتنمية من طرف وكالة التنمية االجتماعية ببني مالل، التي أوكلت هذه المهمة لمكتب 

لة مراسدراسات، حيث خلص إلى إبراز مجموعة من الحاجيات والتي تفوق طاقة ميزانية الجماعة. وبالرغم من 

 جميع المصالح الخارجية قصد التدخل للمساهمة في إنجاز هذا المخطط، فإن تدخلها يبقى محدودا.

 نقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه 

اإلعداد  المتعلق بتحديد مسطرة 2.16.301إن تأخر برنامج عمل الجماعة راجع إلى تأخر صدور المرسوم رقم 

لتقييم وآليات الحوار والتشاور إلعداده. كما أن الجماعة كانت تنتظر صدور برنامج عمل ن واوالتتبع والتحيي

أن الجماعة قامت  لىإالمجلس اإلقليمي والجهوي من أجل تحقيق االنسجام بين جميع البرامج. وتجدر اإلشارة 

دون اللجوء إلى مكتب  يين،بإعداد برنامج عملها بواسطة أطرها اإلدارية وبتنسيق مع مختلف الفاعلين المحل

دراسات، مما مكنها من تحقيق برنامج واقعي وبتكلفة أقل. كما أن مكتب المجلس الجماعي كثف جهوده وتحركاته 

 لدى جميع المصالح الخارجية، مما مكن من تحقيق نسبة مشرفة من المشاريع، منها:

 الشروع في إعداد مشروع تصميم التهيئة للمركز؛ -

 سي واإلعالن عن صفقة استكمال بناء طريق آيت عمير، تيموليلت؛لرئيتهيئة الشارع ا -

 إعادة بناء قنطرة قرب بريد تيموليلت؛ -

 حفر ثقب مائي وتجهيزه وبناء خزان مائي وصيانة وتجديد شبكة الماء الشروب؛ -

 توفير النقل المدرسي وسيارة إسعاف؛ -

 ز؛لمركالشروع في بناء ملعبين للقرب مجهزين بالعشب االصطناعي با -

 برمجة بناء ملعب كبير لكرة القدم مزود بالعشب االصطناعي؛ -

 قيام المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بإصالح مجموعة من قنوات الري الصغير. -

 ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات

 تدبير المداخيل 

 نقائص على مستوى شساعة المداخيل 

والتي تفوق المبلغ  ان االحتفاظ بمبالغ مالية لدى الشسيعإن تواجد القباضة سابقا بواويزغت سبب في بعض األحي

 المسموح به، إال أن هذه الوضعية تم تجاوزها بعد إحداث القباضة بأفورار.

 )عدم فرض الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية )دور الضيافة 

ال  أن الرسم الذي سيؤديه ة قصد تسوية وضعيته الجبائية، إال أنه يتماطل بحكمتمت مراسلة مالك دار الضياف

حالة امتناعه  يتناسب مع الدرجة الممنوحة لهذه المنشأة السياحية، وقد قامت الجماعة باستدعائه مرة أخرى وفي

 سيتم تسجيل دعوى قضائية ضده.

 خيل المصرح بهاعدم إعمال الجماعة لحق المراقبة واالطالع رغم ضعف المدا 

 ت المدلى بها للتأكد من مدى مطابقتها للواقع.ستقوم الجماعة بمراقبة صحة البيانا

 عدم مراجعة السومة الكرائية لبعض المحالت التجارية 

 راسلت الجماعة جميع المكترين قصد تجديد عقود الكراء، وبالتالي مراجعة السومة الكرائية وفق القانون.

 المتخذة  اإلجراءات لمستخلصة المتعلقة ببعض الرسوم والواجبات ومحدوديةتراكم المبالغ غير ا

 لتحصيلها

اإلجراء  قامت الجماعة باللجوء إلى القضاء من أجل استخالص مستحقاتها من الرسوم والواجبات، وسيشمل هذا

 جميع الملزمين الرافضين ألداء ما بذمتهم.
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 تدبير النفقات 

  التأشير على مقترح االلتزام بالنفقةتنفيذ الخدمة قبل 

 3الصادر في  2.09.441ات األخيرة بتجاوز هذا الخلل، وذلك تنفيذا للمرسوم عدد قامت الجماعة خالل السنو

 .2010يناير 

 نقائص تعتري تدبير النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات 

لسيارة  وتركيبها 2015و 2014و 2013 قامت الجماعة باقتناء بعض قطع الغيار وإطارات مطاطية خالل سنوات

والفاتورة مجرد  01/2013كما أن االختالف بين المعطيات في سند الطلب رقم  )...(. الجماعة دون أداء األتعاب

خطأ مادي لم يتم االنتباه إليه. إن ارتفاع نفقات استهالك الوقود ناتج عن عدة أسباب، أهمها وجود سيارة واحدة 

ما تستعمل السيارة بشكل يس والمكتب المسير والموظفين وذلك في إطار المصلحة العامة، كوكثرة تحركات الرئ

يومي في التدخالت المتعلقة بعمليات إصالح أعطاب الشبكة المائية التي تقوم الجماعة بتسييرها، ناهيك عن قدم 

ت استهالك الوقود واقتناء قطع أن الجماعة تستعمل الشيات بخصوص أداء نفقا لىإالسيارة )...(. وتجدر اإلشارة 

 الغيار وتركيبها. 

 ر الممتلكات وبعض المرافق الجماعيةثالثا. تدبي

 عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات 

ستعمل الجماعة على توفير االعتمادات الالزمة من أجل تسوية هذه الوضعية، وستشرع باألولويات )السوق 

حقا جميع ممتلكات األسبوعي، مقر الجماعة، السوق األسبوعي القديم، عيون تيموليلت( على أن تشمل العملية ال

 الجماعة فور توفر االعتمادات المالية لذلك.

 ر األمالك الجماعية المنقولة نقائص على مستوى تدبي 

ستعمل الجماعة على احترام المالحظات الواردة في هذا التقرير. أما بالنسبة للباس األعوان، فقد تم إغفال تدوينها 

 تسلمهم لهذا اللباس. لمستفيدين يفيدبالسجل، إال أن هناك إشهادا موقعا من طرف ا

 نود ذات األهمية في الحفاظ على حقوق الجماعةعدم تضمين عقود كراء المحالت التجارية بعض الب 

 راسلت الجماعة الملزمين بتجديد العقود التي تعود إلى تواريخ قديمة وذلك لضبطها وفق القانون الجاري به العمل.

 ت التعاقديةعدم الحرص على تطبيق االلتزاما 

 ر.ستحرص الجماعة على تطبيق ما ورد بهذه المالحظة ومراسلة المعنيين باألم

 محدودية التدابير المتخذة بخصوص صيانة األمالك الجماعية 

إن ميزانية الجماعة ال تسمح حاليا بالقيام بصيانة كافة ممتلكاتها، إال أنها ستقوم بذلك فور التوفر على االعتمادات 

وقد قامت الجماعة ما أن المنزل اآليل للسقوط المتواجد على عيون تيموليلت، هو عبارة عن سكن قديم جدا الكافية. ك

في برنامج الشطر الثاني لتأهيل مركز  بوضع دراسة لتهيئة هذه العيون، قدمتها لمجلس الجهة قصد إدراجها

 تيموليلت. 

 والمجزرة عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير مرفقي السوق األسبوعي 

د التحمالت، وتقوم الجماعة بتذكيرهم يقوم مكترو السوق األسبوعي والمجزرة بعملية تنقية هذين المرفقين وفق بنو

 بضرورة القيام بعملية النظافة فور انتهاء السوق األسبوعي. 
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 جماعة "آيت سعدلي"

 )إقليم خنيفرة( 

، حيث 1992إلقليم خنيفرة، بموجب التقسيم اإلداري لسنة  أحدثت جماعة آيت سعدلي، الواقعة داخل النفوذ الترابي

نسمة  2.540كلم مربع، فيما يبلغ عدد سكانها  132كروشن". وتمتد على مساحة تناهز تفرعت عن الجماعة األم "

. وتتميز الجماعة بتنوع وخصبة تربتها، كما أنها تتوفر على موارد 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

الجماعة مجلس مكون من مائية مهمة من أودية وعيون، فضال عن تنوع غطائها النباتي. يسهر على تدبير شؤون 

 درهم. 892.258,42ما مجموعه  2017( موظفين، بلغت كتلة أجورهم خالل سنة 09عضوا، ويعمل بها تسعة ) 15

درهم، منها مبلغ  3.815.762,32، إلى ما مجموعه 2017مداخيل الجماعة اإلجمالية، خالل سنة  وصلت وقد

في حين ناهزت مصاريفها اإلجمالية  يمة المضافة،درهم كحصة في منتوج الضريبة على الق 1.975.000,00

 درهم. 1.316.753,95درهم، مما نتج عنه فائض إجمالي بلغ  2.499.008,37

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات التي تظهر بشكل جلي افتقار  آيت سعدليأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

قومات الالزمة لإلسهام في تحقيق التنمية المحلية، كما أصدر المجلس في إطار هذه المهمة بعض الجماعة للم

 التوصيات.

 أوال. المقومات المالية
ثر الواضح على مجهوداتها االستثمارية، كما أنها تتسم مالية جماعة آت سعدلي بهشاشتها، البنيوية، مما كان له األ

لبشرية، في ظل غياب برنامج لتنمية قدرات موظفي الجماعة. وفي هذا السياق، تعرف خصاصا على مستوى الموارد ا

 يمكن اإلشارة أساسا إلى ما يلي:

 هشاشة بنيوية للوضعية المالية للجماعة 

سة اختصاصاتها بالشكل السليم، حيث تراوحت المداخيل اإلجمالية ال تتوفر الجماعة على الموارد الالزمة لممار

 2016درهم كحد أقصى برسم سنة  3.927.770,78بين  2017-2011ية خالل الفترة لميزانيتها الرئيس

 .2011درهم كحد أدنى سجل خالل سنة  2.087.173,90و

رسما محدثا لفائدة الجماعات  11ذلك أنه، من أصل  وفي هذا السياق، فإن الموارد الجبائية الممكن تعبئتها تبقى ضعيفة،

لق بجبايات الجماعات المحلية، ال يتضمن الوعاء الضريبي على مستوى جماعة المتع 47.06بموجب القانون رقم 

آيت سعدلي ال إال رسمين )الرسم على عمليات البناء والرسم المهني(، واللذين لم يتعد معدل منتوجهما، على التوالي، 

مداخيل الذاتية درهم. كما أن مساهمة ال 7.268,00درهم و 3.349,80، ما مجموعه 2017-2011ل الفترة خال

األخرى في تمويل الميزانية تتسم بمحدوديتها، حيث لم يتعد معدل مردودها في أحسن األحوال خالل نفس الفترة مبلغ 

 درهم )منتوج استغالل توزيع الماء(.  13.879,33

ولة فيما يخص عية، فإن موارد الميزانية الرئيسية للجماعة تبقى، بشكل كبير، رهينة تحويالت الدوفي ظل هذه الوض

-2011الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ بلغ معدلها، من مجموع مداخيل التسيير خالل الفترة 

من إعانة إضافية للدولة، بلغت  2016. وحري بالذكر، أن الجماعة قد استفادت خالل سنة %93، نسبة فاقت 2017

 97%الموارد المحولة من الدولة لفائدة الجماعة إلى أكثر من  درهم، ليرتفع بذلك معدل نسبة 689.000,00قيمتها 

من  %2,6، في حين أن مساهمة الموارد الذاتية للجماعة لم تتجاوز، في المتوسط، نسبة 2017-2011خالل الفترة 

 الرئيسية. مجموع مداخيل ميزانيتها

لمتعلقة بأجور الموارد البشرية على نسبة كما تتجلى هشاشة الوضعية المالية للجماعة من خالل استحواذ النفقات ا

، وهو ما 2017-2011درهم خالل الفترة  1.108.326,37مهمة من نفقات التسيير، حيث بلغت في معدلها ما قدره 

 خالل الفترة المذكورة.من متوسط نفقات التسيير  %58يمثل نسبة ناهزت 

 ضعف موارد ميزانية التجهيز والمجهود االستثماري للجماعة 

مداخيل الجماعة، فيما يخص ميزانية التجهيز، حصريا من الفائض التقديري للسنة المالية المعنية ومن فوائض  تتشكل

السنوية للجماعة على تمويل السنوات المنصرمة. وقد لوحظ في هذا اإلطار، أن فائض السنة، الذي يترجم القدرة 

تعرفه الجماعة من حيث البنيات التحتية وتطوير خدمات  االستثمار، يبقى ضعيفا بالمقارنة مع حجم الخصاص الذي

درهم. ومن جانب آخر، وإضافة إلى ضعف  323.218,81مبلغ  2017-2011القرب، إذ لم يتعد معدله خالل الفترة 

فإن الجماعة تجد صعوبات كبيرة في صرفها وتحويلها إلى نفقات استثمارية هذه االعتمادات المخصصة للتجهيز، 
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همة في التنمية المحلية، حيث يالحظ أن نسب ترحيل اعتمادات التجهير تظل معبرة، إذ تراوحت خالل قصد المسا

رتباطا . وا2016كحد أقصى برسم سنة  %75,1و 2014كحد أدنى برسم السنة المالية  %31,6نفس الفترة ما بين 

بإبرام وتنفيذ  2017و 2011ما بين سنتي بهذه الوضعية، وجبت اإلشارة إلى أن الجماعة لم تقم خالل الفترة الممتدة 

 أي صفقة عمومية ولم تصدر أي سند طلب يتعلق بأشغال التهيئة )باستثناء سند طلب يتعلق بإصالح بناية إدارية(.

 ثانيا. ممارسة االختصاصات الجماعية
لها، خاصة تلك  حدودية مواردها المالية، لم تستطع الجماعة ممارسة مجموعة من االختصاصات الموكلةنظرا لم

 الرامية إلى تحسين التجهيزات األساسية. وفي هذا اإلطار، يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

 غياب المشاريع التنموية 

مل على إعداد برنامجها الجماعي للتنمية ، حيث لم تع2017-2011لم تنجز الجماعة أي مشروع تنموي طيلة الفترة 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. كما أن برنامج  78.00 من القانون رقم 36الذي نصت عليه المادة 

سالف الذكر، والذي تم إنجازه في إطار  113.14من القانون التنظيمي رقم  78العمل المنصوص عليه في المادة 

)وذلك إلى غاية  خنيفرة، قد عرف تأخرا في اإلعداد ولم ينجز أي مشروع في إطاره-مجلس جهة بني ماللاتفاقية مع 

 (.2018دجنبر 

وفي السياق ذاته، وجبت اإلشارة إلى أن الجماعة تتوفر على تصميم نمو للتكتل العمراني القروي، يهم كال من مركز 

، ويضم إنجاز مجموعة من 2012أكتوبر  23قة عليه بتاريخ "تامكيدوت" ومركز "عين عيشة"، تم إنجازه والمصاد

وق المغطاة والطرق الجماعية ومحطات الوقوف والساحات العمومية والمقابر، إال أن نسبة التجهيزات الجماعية، كالس

ت المالية إنجاز هذه التجهيزات تبقى منعدمة، نظرا لما تتطلبه من إمكانيات مادية ولوجيستيكية تفوق بكثير اإلمكانيا

 للجماعة. 

قد باشرت مجهودات إيجابية من أجل جلب بعض وحري بالذكر، أن الجماعة، وألجل تجاوز اإلكراهات المالية، 

االستثمارات في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون، كما هو الحال بالنسبة لبناء مدرسة جماعاتية وطرق رابطة بين دواوير 

أرض إلنشاء ملعب للقرب، غير أن جميع هذه المشاريع مازالت في مراحلها كلم( واقتناء  22الجماعة )على طول 

 (.2018م يتم بعد انطالق األشغال بها )وذلك إلى غاية دجنبر األولية ول

 قصور على مستوى التجهيزات الجماعية وممارسة االختصاصات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية 

ت وبنيات االستقبال الضرورية، والتي تعتبر عامال أساسيا في الرفع من ال تتوفر الجماعة عل مجموعة من المقوما

لمالية وتثبيت دورها كفاعل رئيسي في تقديم وتحسين خدمات القرب، حيث ال تتوفر الجماعة، على سبيل مداخيلها ا

العمومية  المثال، على سوق أسبوعي ومجزرة. وعلى صعيد آخر، فإن مجال تدخل الجماعة في تدبير بعض المرافق

وقوف، في هذا اإلطار، على غياب أي عمل يهم التي لها ارتباط وثيق بتقديم خدمات للمواطن يبقى شبه منعدم، إذ تم ال

تثبيت وتوسيع شبكة اإلنارة العمومية وكذا مرافق تطهير السائل والصلب وتوزيع الماء الصالح للشرب. وفضال عن 

همية لم تسجل هي األخرى أي تدخل جماعي يذكر، كما هو الشأن بالنسبة ذلك، فإن بعض المرافق العمومية ذات األ

خاصة فيما يتعلق بمحاربة الكالب الضالة( وإحداث وصيانة المقابر الجماعية، وقد سجل أيضا عدم لحفظ الصحة )

بعض المرافق اتخاذ اإلجراءات والمقررات التنظيمية المندرجة ضمن تدابير الشرطة اإلدارية، وذلك لتنظيم وإدارة 

 العمومية في إطار االختصاصات المخولة للجماعة.

  الرصيد العقاري للجماعةمحدودية 

تعتبر األمالك الجماعية من المقومات األساسية التي تتيح للجماعة ضخ موارد مالية إضافية في ميزانياتها السنوية 

افها االقتصادية واالجتماعية وبرامجها ورافعة حقيقية تعينها على ممارسة اختصاصاتها، فيما يخص تحقيق أهد

( محالت 04( سكنيات للموظفين وأربعة )03ثالث ) اإلنمائية. غير أن جماعة آيت سعدلي، ال تتوفر سوى على

تجارية غير مكتراة بسبب عدم جاذبية المنطقة لالستثمار لغياب أي تجهيز جماعي من شأنه الدفع بالرواج االقتصادي 

ز اته، فإن نسبة مساهمة عائدات هذه األمالك في الميزانية الرئيسية تبقى جد ضعيفة، إذ لم تتجاووالتجاري. والحال ه

 . 2017-2011كمعدل عائدات األمالك من مداخيل التسيير خالل الفترة  0,4%

 ثالثا. نظام المراقبة الداخلية
بشأن نظام المراقبة الداخلية، التي  بصرف النظر عن اإلكراهات التي تواجهها الجماعة، فقد سجلت بعض المالحظات

 تتمثل أساسا فيما يلي:
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 المخزن محاسبة المواد وتدبير نقائص في 

من المرسوم  113و 112و 111ال تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في مقتضيات المواد 

مومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وال المتعلق بسن نظام للمحاسبة الع 2010يناير  03بتاريخ  2.09.441رقم 

من المخزن، وتوثيق أماكن استعمالها والمسؤولين عن  تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج

سحبها من المخزن. كما أن دخول وخروج التوريدات من المخزن ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية 

لف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن ال يسمح بالتعرف كل حين على استعمالها. وفضال عما س

 لي واالستهالك خالل السنة والمتبقي في آخر السنة بالنسبة لكل منقول.المخزون األو

 نقائص على مستوى تدبير الممتلكات وتقييدها وتصنيفها 

ارية، نظرا لمحدودية إمكانياتها المادية وعدم كفايتها في لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل تحفيظ ممتلكاتها العق

ها التسوية العقارية. ومن جانب آخر، تشوب بعض النقائص تقييد وترتيب تغطية المصاريف المالية التي تتطلب

 وتصنيف مجموعة من األمالك، من بينها ما يلي:

ثال، بطبيعة الملك وطريقة عدم تضمين سجل الممتلكات بعض المعلومات المرتبطة، على سبيل الم -

لسكنية والمبنى المخصص لممثل التصرف أو االستغالل والمستفيد منه، كما هو الحال بالنسبة للدور ا

 السلطة المحلية؛

وجود أخطاء في تصنيف الممتلكات الجماعية إلى عامة وخاصة، كإدراج مقر الجماعة والمستودع  -

 الجماعي ضمن األمالك الخاصة للجماعة؛

تقييد مجموعة من األمالك في سجل محتويات األمالك العامة والتي تم تخصيصها بحكم القانون عدم  -

األمالك العامة للجماعات الترابية. ويتعلق األمر أساسا بالمسالك والطرق وعيون الماء ضمن 

 والتجهيزات المعدة لإلنارة والتطهير وكذا القنوات ومجاري المياه؛

قرارات من أجل تحديد وترتيب األمالك العامة الجماعية، وتخصيص أو  عدم اتخاذ المجلس الجماعي -

عية العقارية والبنايات العمومية بشكل صريح لطبيعة االستعمال تغيير تخصيص األمالك الجما

واالستغالل. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، بمقررات تخصيص المستوصف الجماعي والمقر 

 الت التجارية.اإلداري والدور السكنية والمح

للمقومات الضرورية لإلسهام  وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات، إذ يؤكد على افتقار الجماعة

 في تحقيق التنمية المحلية، يوصي بما يلي:

العمل على تقوية القدرات المهنية لموظفي الجماعة، من خالل وضع برنامج للتكوين المستمر  -

اإلمكانيات المتاحة من أجل دعم الموارد البشرية )عبر آلية الوضع رهن اإلشارة  لفائدتهم، مع دراسة

 اة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا اإلطار(؛مثال، مع مراع

وضع نظام مراقبة داخلية فعال من شأنه تحديد اختصاصات ومهام جميع المتدخلين في كافة مجاالت  -

 التسيير الجماعي؛

حتويات األمالك الجماعية بشكل سليم، من خالل تضمينها جميع البيانات المتعلقة مسك سجالت م -

 غرض المخصص له ومساحته وموقعه وطريقة استغالله أو التصرف فيه؛بنوع الملك وال

العمل على تصنيف األمالك الجماعية بشكل سليم، حسب طبيعتها والغاية المخصصة لها، إلى أمالك  -

خاذ المقررات الضرورية لتخصيصها أو تغيير تخصيصها بما يضمن حسن عامة وأمالك خاصة، وات

 التصرف فيها.
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II. رئيس المجلس الجماعي آليت سعدلي جواب 

 (الجواب كما ورد )نص

 أوال. المقومات المالية
لى بخصوص المالحظات المتعلقة بهذه النقطة، فإن هذه الجماعة تعتبر من أفقر الجماعات باإلقليم. فهي ال تتوفر ع

مداخيل قارة يمكن أن تعتمد عليها خالل إعداد ميزانيتها أو إنجاز برنامج عملها المتعلق بالتنمية المحلية. وتعتمد 

حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة كمورد رئيسي بالدرجة األولى على تحويالت الدولة المتعلقة ب

نة مع انتظارات المجلس لتحقيق التنمية المحلية المنشودة. بميزانيتها. وهي الحصة التي تبقى أيضا ضعيفة مقار

 كما تعرف الجماعة نقصا حادا في الموارد البشرية، سواء من حيث العدد أو التأهيل لتحمل المسؤولية.

 نيوية للوضعية المالية للجماعةهشاشة ب 

التي يمكن تعبئتها لفائدة ميزانيتها  إن الوضعية المالية للجماعة تتسم بهشاشتها، إن على مستوى الموارد الجبائية

أو على مستوى المداخيل الذاتية األخرى التي تبقى جد محدودة إن لم نقل منعدمة. كما أن تحويالت الدولة المتعلقة 

من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تبقى هي األخرى هزيلة وال ترقى للمستوى المطلوب، بحصة الجماعة 

تصاصاتها بالشكل السليم وينعكس سلبا على إنجاز المشاريع االستثمارية ويفرغها من كل مما يعيق ممارسة اخ

 المقومات الضرورية لتحقيق التنمية المحلية.

ية بالجماعة محدودة جدا، وبالتالي فالنفقات المتعلقة بأجورهم تبقى محدودة ]ومن جانب آخر، فإن[ الموارد البشر

موظفين على مصاريف الجماعة راجع لكون ميزانية الجماعة أصال هزيلة جدا، كذلك. فالقول باستحواذ نفقات ال

افة التي تحولها لعدم توفرها على مداخل ذاتية وقارة، إضافة إلى كون الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المض

 الدولة لفائدة الجماعة تبقى محدودة هي األخرى وال ترقى للمستوى المطلوب.

 ية التجهيز والمجهود االستثماري للجماعةضعف موارد ميزان 

إن ضعف وانعدام الموارد المالية القارة بميزانية التسيير للجماعة ينعكس بشكل سلبي على ميزانية التجهيز التي 

من فائض السنة المعنية والسنوات المنصرمة. هذه الفوائض التي تبقى ضعيفة وال ترقى للمستوى تتشكل أساسا 

 مشاريع استثمارية تنموية تتعلق بتحسين البنيات التحتية وجودة خدمات القرب لفائدة السكان.المطلوب لتمويل 

الشراكة، من إنجاز مشاريع مهمة ورغم محدودية إمكاناتها المادية، فقد تمكنت الجماعة، وفي إطار اتفاقيات 

ويد دوارين وهما "تمكايدوت" ككهربة جميع دواوير الجماعة، في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، وتز

و"عين عائشة" بالماء الصالح للشرب، في إطار البرنامج المندمج لتزويد سكان العالم القروي بالماء الصالح 

 للشرب. 

تافياللت آنذاك. إضافة إلى -في تمويل هذه المشاريع المجلس الجهوي لجهة مكناسوقد تحمل حصة الجماعة 

اكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرنامج األفقي، كالنادي النسوي والقاعة مشاريع أخرى تم إنجازها بالشر

ق الرابط بين دوار "عين عائشة" متعددة االختصاصات واقتناء سيارتين للنقل المدرسي واآللة الجرافة وبناء الطري

امبارك" و"موالي لحسن"  ودوار "آيت مكراز"، باإلضافة إلى بناء حجرتين دراسيتين بكل من دوار "عائشة

التابعين للجماعة. كما تم الشروع في إنجاز أشغال بناء مدرسة جماعتية بمركز "تمكايدوت" والتي وصلت نسبة 

 برنامج تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. ، في إطار%20تقدم األشغال بها إلى 

لعب القرب وبناء الطريق الرابط بين دوار إضافة إلى مشاريع مهمة أخرى سترى النور في القريب العاجل كم

"آيت مكراز" ودوار "آيت ناصر" عبر دواوير "عين عائشة"، "تمكايدوت"، "موالي لحسن"، "عائشة امبارك"، 

لومتر، والذي يعتبر أهم المحاور الطرقية بالجماعة. وقد أسند إنجاز الدراسة واألشغال كي 22و"أزرزو"، وطوله 

خنيفرة، بحيث أنجزت جميع الدراسات المتعلقة به، وسيتم اإلعالن -يذ المشاريع بجهة بني ماللللوكالة الجهوية لتنف

خنيفرة -ستنجزه جهة بني ماللعن الصفقة في القريب العاجل من طرف الوكالة المذكورة. وهو المشروع الذي 

 في إطار برنامج صندوق التنمية القروية.

 ثانيا. ممارسة االختصاصات الجماعية

 اب المشاريع التنمويةغي 

إن المجالس المتعاقبة على الجماعة ال تذخر جهدا في جلب مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية، غير أن انعدام 

لق بميزانية التجهيز يحول دون الدخول في شراكات مع متدخلين آخرين إلنجاز هذه الموارد المالية في الشق المتع

اريع الصغيرة التي تنجز بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما سبقت المشاريع، باستثناء بعض المش
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ماعات بخنيفرة لفائدة اإلشارة لذلك. إضافة إلى مشاريع تم إنجازها من طرف المجلس اإلقليمي أو مجموعة الج

 الجماعة.

لتجهيزات الواردة بتصميم أما بخصوص عدم تنزيل برنامج عمل الجماعة على أرض الواقع، وكذا عدم إنجاز ا

النمو للتكتل العمراني لمركز "تمكايدوت" و"عين عائشة"، فهو راجع كذلك كما سبق ذكره لضعف اإلمكانات 

 المادية للجماعة إن لم نقل انعدامها.

 قصور على مستوى التجهيزات الجماعية وممارسة االختصاصات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية 

ابية آيت سعدلي ال تتوفر ال على سوق أسبوعي وال على مجزرة وال على مسبح وال على أكرية إن الجماعة التر

خدمات القرب لفائدة السكان. كما  وال على تجهيزات مماثلة من شأنها الرفع من المداخيل المالية للجماعة وتحسين

انة المقابر الجماعية وال على أنها ال تتوفر ال على المكتب الجماعي لحفظ الصحة وال على مرفق إحداث وصي

مرفق التطهير السائل والصلب للقيام باإلجراءات التنظيمية وإدارة بعض المرافق األخرى المندرجة في تدابير 

 ختصاصات المخولة للجماعة.الشرطة اإلدارية في إطار اال

نجاز اإلصالحات أما بخصوص شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، فالجماعة تقوم بإ

 الضرورية لألعطاب التي تلحقها بشكل فوري، وصيانتها بانتظام لضمان استمرارية الخدمات لفائدة السكان.

ونقلها لمطرح عمومي، فذلك راجع لطبيعة عيش السكان الذين وبخصوص عدم القيام بجمع النفايات الصلبة 

دخل الجماعة في هذا الباب على جمع األكياس البالستيكية يستغلون هذه النفايات كأسمدة طبيعية للفالحة، ويقتصر ت

 وحرقها من حين آلخر.

 محدودية الرصيد العقاري للجماعة 

د عقاري مهم يكمن في ضعف اإلمكانات المادية للجماعة إن السبب الرئيسي وراء عدم توفر الجماعة على رصي

أخرى. وخير دليل على ما سبق ذكره، هو عدم من جهة، وعدم اكتراث المجالس السابقة بهذه النقطة، من جهة 

تسوية الوضعية القانونية لعقارات الجماعة الهزيلة والمحدودة، بحيث ال تتوفر ال على رسوم عدلية وال على شواهد 

يظ تثبت تملكها لهذه العقارات والتي يرجع مصدرها لهبات الخواص. وهو السبب الرئيسي في عدم التأشير التحف

تلكات المتعلق بالجماعة من طرف السلطة اإلدارية المختصة. كما أن الجماعة ال تتوفر على األمالك على سجل المم

هدافها االقتصادية واالجتماعية والتنموية لفائدة العقارية التي من شأنها ضخ موارد مالية في ميزانيتها لتحقيق أ

درهم للسكن  300,00ظفين يتم كراؤها بمبلغ الساكنة المحلية. فالجماعة ال تتوفر سوى على ثالث سكنيات للمو

الواحد، وأربعة دكاكين أو محال تجاريا غير مكتراة بسبب غياب الرواج االقتصادي بالمنطقة. وفي إطار عملية 

جماعي ألمالك الخواص التي تنجز بالنفوذ الترابي للجماعة سيتم تحفيظ األمالك العقارية الجماعية التحفيظ ال

 وضعيتها اإلدارية والقانونية على غرار القطعة األرضية المخصصة إلنجاز ملعب القرب. المحدودة لتسوية

 ثالثا. نظام المراقبة الداخلية

 نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن 

دجنبر  31ا يتعلق بعتاد وأثاث المكاتب ولوازم شبكات الماء والتطهير، فإن وكيل المصاريف السابق، إلى غاية فيم

هو من كان يتكلف بهذه التوريدات وتسجيلها بكناش الجرد. أما بخصوص التوريدات المتعلقة بقطع الغيار  ،2017

لون سياقة اآللة الجرافة والشاحنة وسيارات اإلسعاف والوقود والزيوت، فيتكلف بها األعوان الجماعيون الذين يتو

خص الذي سيقوم بتسجيلها بسجل الدخول وسيارات المصلحة. وستعمل هذه الرئاسة مستقبال على تكليف الش

 والخروج من المخزن وتوثيق أماكن استعمالها والمسؤول عن سحبها، حتى تسهل المراقبة البعدية لكيفية استعمالها.

 ستوى تدبير الممتلكات الجماعية وتقييدها وتصنيفهانقائص على م 

ق المالحظات الواردة بالتقرير، وذلك بإدراج ستعمل الجماعة مستقبال على ضبط سجل الممتلكات المتعلق بها وف

جميع البيانات المتعلقة باألمالك الجماعية وتقسيمها إلى عامة وخاصة، وتضمين سجل الممتلكات طبيعة الملك 

تصرف أو االستغالل والمستفيد منه. كما ستعمل الجماعة على تقييد المسالك والطرق وعيون الماء وطريقة ال

لإلنارة وقنوات مجاري المياه وغيرها من الممتلكات ذات الطابع العمومي، وإصدار قرارات والتجهيزات المعدة 

 تخصيصها وترتيبها مستقبال. 
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 عام تقديم

سطات مراقبة حسابات وتدبير الجماعات المحلية وهيئاتها  -يتولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء

من الدستور. ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا لمقتضيات القانون رقم    149لفصل  االتابعة لدائرة نفوذه طبقا ألحكام  

 ( كما تم تعديله وتتميمه.2002نيو يو 13المؤرخ في بمثابة مدونة المحاكم المالية ) 62.99

بتحديد عدد المجالس  (2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة  21صادر في ال 2.15.556وطبقا للمرسـوم رقم 

الصادر  2.02.701والذي تم بموجبه نسخ المرسوم رقم ، الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها

البيضاء،   اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات بالدار فإن(، 2003ير ينا 29) 1423من ذي القعدة  26في 

ي ترابالنفوذ التسري على جزء من  أصبحت  المشار اليه أعاله،    62.99من القانون    118المنصوص عليها في المادة  

 .الذي تم حذفه بمقتضى نفس المرسومالمجلس الجهوي  الذي كان خاضعا الختصاص

من الجهات االثني عشر للمملكة، الناتجة عن التقسيم الجهوي موضوع   6رقم  سطات الجهة  -تعتبر جهة الدار البيضاء

المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها وكذا العماالت واالقاليم   2015فبراير  20بتاريخ  2.15.40المرسوم رقم 

 .سطات وكذا موقعها على المستوى الوطني-ار البيضاءالمكونة لها. وتبين الخريطة التالية مكونات جهة الد 

 

سطات القطب االقتصادي األول في المغرب، إذ تساهم لوحدها بما يقارب من ثلث الناتج -وتعد جهة الدار البيضاء

% من مجموع مساحة التراب الوطني إذ أنها 2,7الداخلي الخام على المستوى الوطني بالرغم من أنها ال تشكل سوى  

% 20(، أي ما يزيد عن 2014مليون نسمة ) 6,8يبلغ أكثر من فما تعداد ساكنتها أ. ²كلم 19.448د على مساحةتمت

ألف نسمة بالكيلومتر مربع، خصوصا على مستوى  353افة سكانية مرتفعة قدرها من إجمالي ساكنة المغرب، بكث

، حيث تبلغ والنواصر المحمديةو برشيد و الدار البيضاءمحور  فيويرتكز أغلب سكان الجهة  مدينة الدار البيضاء.

 %.73.6نسبة التمدن  

جم وقطب اقتصادي تنافسي يشكل رهانا من خلق مجال ترابي منس سطات-وقد مكن التقسيم الحالي لجهة الدار البيضاء

 برشيدوبنسليمان و المحمديةو الجديدةو الدار البيضاءيعول عليه، خصوصا وأن الجهة بعماالتها وأقاليمها التسعة )

لديها خصوصيات وقواسم شديدة التداخل   تعوض أربعة في السابق أصبح (سيدي بنورو سطاتومديونة والنواصر و

 .والخصوصيات الطبيعية والجغرافية والبنيات التحتيةأمن حيث جغرافيا السكان  سواء

 ، تتوزع كما يلي: 1جهازا خاضعا لرقابته 215وتشمل محفظة المجلس 

 ( مقاطعات؛ 8إلى ثماني )(، باإلضافة 163الجماعات الترابية ) -

 (؛ 26مؤسسات التعاون /مجموعات الجماعات ) -

 (؛ 16عقود التدبير المفوض ) -

 
 دون احتساب الجمعيات المستفيدة من دعم هذه األجهزة، التي يتغير عددها حسب السنوات  1

7 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.maghress.com/city/%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.maghress.com/city/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://www.maghress.com/city/%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B1
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 (؛ 03المؤسسات العمومية ) -

 (.07شركات التنمية المحلية ) -

( مركزا محاسبيا،  18سطات ثمانية عشر )-ويتولى تدبير ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها لجهة الدار البيضاء

(. كما يتولى تدبير ميزانية الوكاالت خزنة 09( وتسع قباضات )08منها خزينة جهوية واحدة وثمان خزينات إقليمية )

 مؤديين.

 14-112و 14-111، إقرار القوانين التنظيمية 2015 الدستورية تم، سنةمن الناحية القانونية وتنفيذا للمقتضيات 

المتعلقة تباعا بالجهات واألقاليم والعماالت والجماعات والتي دخلت أحكامها حيز التنفيذ في نفس السنة  14-113و

 مجالس هذه الهيئات. ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية لالنتخابات المتعلقة ب

وقد جاءت هذه القوانين التنظيمية بمستجدات همت باألساس التنصيص على مجموعة من المبادئ وخاصة ما يتعلق 

منها بتعزيز الفعالية في التدبير والنجاعة والمردودية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التضامن وااللتقائية في 

الصعيد الترابي. ومن أجل تنزيل تدريجي ألحكام هذه القوانين التنظيمية تم إصدار المخططات والبرامج التنموية على  

 .2018النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقها بحلول نهاية يناير من سنة غالبية 

وفي هذا اإلطار، قام المجلس الجهوي بتوجيه استمارات لجميع الجماعات الترابية من أجل طلب معلومات حول تنزيل 

عن النتائج  2018ات هذه القوانين التنظيمية. وقد أسفرت األجوبة المتوصل بها إلى غاية شهر نونبر من سنة مقتضي

 التالية:

كون هذا يبينما يفترض أن  2018لم يتم إنجاز برنامج التنمية الجهوية إال خالل شهر يونيو من سنة  -

 نجاز برامج عمل الجماعات؛ ا إلالبرنامج شرطا أساسي

لإلصالحات المتعلقة بجوانب التدبير واإلدارة على مستوى العماالت واألقاليم، لم يتجاوز بالنسبة  -

 ؛%17متوسط تنفيذ اإلصالحات 

 على مستوى حكامة وتدبير وإدارة الجماعات، لوحظ بأن: -

 من الجماعات ال تتوفر على دليل للمساطر؛ 71% -

 ب األهداف؛تبنيها لنظام التدبير بحس أشارت إلىمن الجماعات  %4فقط  -

 فقط من الجماعات تتوفر على نظام لتتبع المشاريع؛  7% -

 فقط تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية واالفتحاص؛  7% -

 من الجماعات تمكنت من إنجاز برنامج العمل؛ % 11فقط  -

 لم تتمكن أية جماعة من إنجاز مشروع النجاعة؛ -

 (.   %32نسبة اإلنجاز لم تتجاوز البرمجة على ثالث سنوات ال تزال في مستوى غير مرض ) -

 .113.14رقم لمراقبة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي  ماليتها جل الجماعات تؤكد عدم خضوعه -

 ويتضمن هذا التقرير ثالثة فصول: 

الفصل األول: يقدم نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي  -

، وذلك باالستناد على المعطيات المالية المدلى بها من طرف المحاسبين 2017للحسابات برسم سنة 

 العموميين؛

 ؛2018الفصل الثاني: يستعرض حصيلة أعمال المجلس خالل سنة  -

الفصل الثالث: يتضمن أهم المالحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المنجزة من طرف   -

  مشفوعة بأجوبة مسؤولي األجهزة المراقبة.  2018المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 
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 : نظرة حول مالية الجماعات الترابيةاالولالفصل 

الدار لجهة  للحسابات الجهوي لمجلسالتابعة للنفوذ الترابي ل الترابية الجماعاتمالية  حول نظرة الفصل هذا يتضمن

أقاليم  07و ناعمالت جهة،ال (جماعة ترابية 163 مجموعه ما عددها بلغ والتي ،2017برسم سنة  سطات-البيضاء

 .ومؤسسات التعاون مجموعة جماعات محلية 26الى  باإلضافة ،(جماعة 153و

 من تُمكن كما وبنفقاتها. بمداخيلهاالمتعلقة  أهم المؤشرات 2017سنة  برسم األجهزة لهذه المالية الوضعية وتُبرز

 المذكورة. التابعة للجهة الترابية بالجماعات المتعلقة المجمعة المعطيات مقارنة

 المحاسبين جميعالى  مراسالت بتوجيه سطات-الدار البيضاءلجهة  للحسابات الجهوي المجلس قام اإلطار، هذا وفي

 توصل وقد  .2017 بسنة المتعلقة الماليةالبيانات  ب تزويده قصد  المذكورة ميزانيات األجهزة تنفيذ المكلفين ب  العموميين

 :التالية المنهجية وفق باستغاللها وقام العموميين، جميع المحاسبين بأجوبة الجهوي مجلسال

 وأقاليم، عماالت )الجهة،  الترابية الجماعات مستويات بحسب وتصنيفها بها المتوصل المعطيات تجميع -

 ؛ ) جماعات محلية ومجموعات الجماعات

البنية ومقارنتها بتلك المتعلقة بالسنة المالية السابقة من أجل  مستوى على المركبة المعطيات تحليل -

 المخصصة؛الوقوف على تركيبة الميزانيات وتطور االعتمادات 

وذلك  ،الوطني المستوى على الترابية بالجماعات  المتعلقة تلك مع الجهوية اإلجمالية المعطيات مقارنة -

اصة بمعطيات المالية المحلية التي تنشرها الخزينة  الخ  2017بالرجوع إلى النشرة الشهرية لشهر دجنبر  

العامة للمملكة. هذه المقارنة هدفها معرفة المجهودات التي قامت بها الجماعات الترابية التابعة للجهة 

تم   2016من أجل تحسين مؤشراتها المالية. وتجدر اإلشارة الى أن المعطيات المالية المتعلقة بسنة 

رقام والمعطيات المقدمة من طرف مصالح الخزينة الجهوية إلى غاية شهر ماي  تحيينها على أساس األ

2019. 

 سواء التسيير عمليات فيه تدرج األول الجزء :جزئين على تشتمل الترابية الجماعات ميزانيات فإن التذكير، باب ومن

 تشتملو . ألجله خصصت الذي واالستعمال التجهيز بعمليات يتعلق الثاني والجزء النفقات، أو يخص المداخيل فيما

، كما يمكن ان تدرج ضمن عملياتها ميزانيات ملحقة إال أنها خصوصية حسابات على ذلك إلى الميزانيات باإلضافة

 تكاد أن تختفي خالل السنوات األخيرة.

البيضاء  وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من مجاالت تدخل بعض الجماعات وخاصة على مستوى جماعة الدار

كالنظافة والنقل وتدبير أسواق الجملة والتجهيزات األساسية قد تم تفويضها عن طريق اللجوء إلى عقود التدبير  

المفوض أو عبر تنفيذها عن طريق شركات التنمية المحلية. وفي غياب حسابات مجمعة تبين تتبع الميزانيات  

لس األقاليم والعماالت والجماعات( في تمويل المشاريع المخصصة من طرف جميع المتدخلين )الدولة والجهة ومجا

 المنجزة يصعب إعطاء نتيجة مدققة الستعمال الميزانيات العمومية المخصصة للتنمية الترابية. 

 بمالية المتعلقة المالية المؤشرات أهم  تقديم  يجدر المذكورة، لألجهزة المالية الوضعية تحليل نتائج عرض وقبل

المالية  بالسنة المرتبطة سطات-الدار البيضاءلجهة  للحسابات الجهوي المجلس لمراقبة الترابية الخاضعة الجماعات

2017 : 

 سنة الترابية األخرى بجهة الدار البيضاء سطات خالل جماعاتاإلجمالية للجهة وال المداخيل بلغت -

 ؛ درهم مليون 11.820حوالي  2017

 %؛  29ماعات الترابية أعلى نسبة من موارد التسيير بحصة المداخيل الذاتية للج شكلت -

% خالل سنة 30من ميزانية التسيير مقابل  32حوالي%  2017الموظفين خالل سنة  نفقات تستهلكا -

 ؛ 2016

 ونملي 7.798 مقابل درهم مليون 9.269 قدره ما 2017 دجنبر 31 غاية إلى استخالصه الباقي بلغ -

 %.19التاريخ من السنة الماضية أي أنه عرف ارتفاعا ملحوظا وصل إلى درهم في نفس 

 اإلجمالية المالية الوضعية 

 عامة معطيات 1.1

للجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات  اإلجمالية المداخيل بلغت

مليون   6.400لت موارد التسيير المتعلقة بالجماعات ما قدره  درهم. وقد سج  مليون  11.820  قدره ما 2017خالل سنة  
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. في حين بلغت موارد التجهيز لسنة % 1 لغتبزيادة طفيفة بأي  2016سنة  6.319مقابل  2017درهم خالل سنة 

  .% 24أي بزيادة قدرها  2016ليون درهم سنة م 4.385م، مقابل دره مليون 5.420ما مقداره  2017

 ،2017 سنة خاللمن قبل الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات    المسجلة اإلجمالية للنفقات بالنسبة أما

% من   3,39أي بتراجع بنسبة ناقص   ،2016في سنة    درهم مليون  11.022مليون درهم مقابل    10.648  ناهزت فقد 

أي بتراجع بنسبة  2016مليون درهم سنة  7.647مقابل  مليون درهم في إطار مصاريف التسيير 7.443 لغمببينها 

مليون درهم كمصاريف تجهيز للجماعات  3.205مبلغ . كما عرفت نفقات التسيير في الفترة ذاتها تسجيل % 2,67

 .% 5نسبة ، أي بتراجع أيضا ب2016مليون درهم سنة  3.373مقابل  2017سنة  الترابية

 :2017خالل سنة  المبالغ هذه تفصيل الموالي الجدول ويبرز

 2017و 2016تطور المداخيل والنفقات للجماعات الترابية بالجهة برسم سنتي 
 درهم( مليون)

 2017 2016 المعطيات المالية 

 المداخيل اإلجمالية .1

 مداخيل التسيير  – 1.1

 مداخيل التجهيز  – 1.2

10.705 

6.319 

4.385 

11.820 

6.400 

5.420 

 النفقات اإلجمالية .2

 نفقات التسيير  – 2.1

 نفقات التجهيز  – 2.2

11.021 

7.647,2 

3.373 

10.648 

7.443 

3.205 

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 سطات -لجهة الدار البيضاء التابعة الترابية الجماعات مداخيل 2.1

 التسيير مداخيل .أ

مليون درهم والتي تتكون أساسا من  2.057الترابية بمبلغ  الجماعات لفائدة الدولة طرف من المحولة الموارد قدرت

 من مجموع مداخيل التسيير لنفس السنة.  % 32. مما يمثل نسبة  المضافة القيمة على الضريبة منتوج في الحصة

  % 39، مما شكل 2017مليون درهم سنة  2.486منتوجها بلغ الدولة فان  طرف من المدبرة المحلية لرسومبالنسبة ل

 مما %.   29والتي لم تتجاوز  2016وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نسبة سنة  ،التسيير مداخيل مجموع من

 .2017 سنة برسمسطات -البيضاء الدار بجهة الترابية الجماعات موارد  من%  71 يشكالن الموردين هذين يجعل

مبلغ  2017وأخيرا فاقت الرسوم المحلية والوجيبات المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية خالل سنة 

، وبالتالي أصبحت تشكل % 11أي بارتفاع بنسبة  2016مليون درهم في سنة  1.667مليون درهم مقابل  1.857

 % من مجموع المداخيل.   29

موارد الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات   ويلخص الجدول والميان التاليين تطور بنية

 :2017و 2016خالل سنتي 

 2017و  2016تطور بنية موارد الجماعات الترابية بالجهة خالل سنتي 
 درهم( مليون)

 2017  2016 

 نوعية مداخيل الجماعات الترابية
الباقي 

 استخالصه

المبالغ 

 المحصلة

الباقي 

 استخالصه

المبالغ 

 المحصلة

 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة  2.613 6.531 . 2.486 7.293

 الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية  1.667 1.261 1.857 1.974

 المداخيل المحولة  2.039 4.925 2.057 1.560

 مداخيل التسييرمجموع  6.319 7.798 6.400 9.269

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر
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، يتضح أن الجماعات الترابية لجهة الدار 2017خالل البنية المالية المقدمة في الجدول أعاله المتعلقة بسنة  من

 29سطات تعتمد نوعا ما على الرسوم المحلية والوجيبات المدبرة من طرفها مباشرة التي أصبحت تشكل -البيضاء

% من مجموع مداخيلها. كما أن الرسوم المحلية )المدبرة ذاتيا أو تلك المدبرة من قبل الدولة( صارت تساهم بنسبة 

اعتمادها على  رمن مجموع مداخيل التسيير. مع تسجيل استمرا % 39ل هذه السنة إلى ما يقارب كبيرة وصلت خال

% من مجموع  32تشكل  التيالموارد المحولة والمتمثلة بشكل كبير في الحصة من الضريبة على القيمة المضافة 

  مداخيل التسيير.

مليون درهم   7.798فاعا مهما، حيث انتقل من ارت 2017من جهة أخرى سجل مبلغ الباقي استخالصه خالل سنة 

%، مما يؤكد تراجع  19 أي بنسبة تقارب 2017مليون درهم المسجلة سنة  9.269إلى  2016المسجلة سنة 

مقارنة بالنتائج التي حققتها في السنة المجهودات المبذولة من أجل تحسين االستخالص المتعلق بهذه الموارد المحلية 

 الفارطة. 

 ويوضح المبيان التالي تطور وبنية الباقي استخالصه حسب نوعية المداخيل.

تركيبة موارد تسيير الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات مقارنة مع الجماعات الترابية  .ب

 للمملكة

بعد أن سجلت خالل  مليون درهم 39.011ما قدره  2017بلغت موارد تسيير الجماعات الترابية للمملكة خالل سنة 

 .%5مليون درهم أي بزيادة طفيفة لم تتعد  37.152السنة السابقة مبلغ 
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من مجموع الموارد المحققة من  % 16وقد شكلت موارد تسيير الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات نسبة 

نسبة  2016ذي سجلت فيه تلك الموارد سنة ، في الوقت ال2017طرف جميع الجماعات الترابية للمملكة خالل سنة 

 ، مما يؤكد استقرار موارد هذه الجماعات على مدى السنتين األخيرتين.% 17

واستفادت الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات من موارد محولة، مرتبطة أساسا بمنتوج الضريبة 

أي بتراجع   2016مليون درهم خالل سنة    2.169و  2017سنة    مليون درهم في  2.057على القيمة المضافة، تقدر ب  

 .2016من مجموع الموارد المحولة سنة  % 8. علما أن هذا المنتوج شكل نسبة % 5بنسبة 

ولعل المالحظ هو أن نسبة الرسوم المدبرة ذاتيا من طرف الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات قد ناهزت  

أما الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة   ققة على مستوى الجماعات الترابية للمملكة.ع تلك المحومن مجم  %  25

% من نظيرتها المحققة من طرف  41لفائدة الجماعات الترابية داخل جهة الدار البيضاء سطات فقد شكلت نسبة 

 الجماعات الترابية للمملكة. 

لمداخيل على مستوى هذه الجماعات مقارنة بالجماعات الترابية الجدول الموالي يعطي نظرة عن التركيبة التي تميز ا

 للمملكة:

 للمملكة الترابية والجماعات سطات البيضاء الدار لجهة التابعة  الترابية بالجماعات الخاصة المداخيل تركيبة
 درهم( مليون)

 الجماعات الترابية للمملكة
الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار 

 نوعية المداخيل  البيضاء سطات

2017 2016 2017 2016 

 م المحلية المدبرة من طرف الدولة الرسو 2.613 2.486 5.952 6.100

 الرسوم المدبرة ذاتيا  1.736 1.857 7.457 7.569

 الموارد المحولة  2.039 2.057 23.743 25.342

 مجموع مداخيل التسيير 6.319 6.400 37.152 39.011

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

إذا ما تم األخذ بعين االعتبار الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات ومقارنة معطياتها بتلك المتعلقة بالجماعات 

ة لجهة الدار البيضاء يالحظ أن هرم تكوين الموارد لدى الجماعات الترابيالترابية للمملكة على مدى السنتين اآلخرتين  

سطات ال يخالف بشكل كبير ما هو متعارف عليه بالنسبة للجماعات الترابية على المستوى الوطني بشكل عام، حيث  

تعتمد الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات بشكل أساسي على المداخيل المحولة من طرف الدولة في إطار 

 .% 71افة بنسبة الحصة من الضريبة على القيمة المض

 التجهيز مداخيل .ج

الدار البيضاء سطات، دون اعتبار الحسابات  لجهة التابعة الترابية بالجماعات المتعلقة التجهيز مداخيل بلغت

 5.420ما قدره    2017درهم، في حين بلغت هذه الموارد في   مليون  4.385 يناهز ما  2016الخصوصية، خالل سنة  

 الجدول أدناه:، وهو ما يتضح من معطيات % 24ر تجاومليون درهم أي بزيادة 

 2017 - 2016للجماعات الترابية خالل الفترة  التجهيز مداخيلتطور 
 درهم( مليون)

 نوعية المداخيل  2016 2017

 موارد التجهيز 4.385 5.420

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر
 

 سطات -الترابية التابعة لجهة الدار البيضاءالجماعات  نفقات 3.1

 نفقات التسيير .أ

، في حين وصلت 2016مليون درهم خالل سنة    7.092يناهز    ما  المذكورة األجهزة مستوى على التسيير نفقات سجلت

 خالل  التسيير نفقات تطور الموالي الجدول يبرز.  و5%مليون درهم أي بزيادة  7.443ما قدره  2017خالل سنة 

 :2017و 2016ي سنت
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 2017  - 2016للجماعات الترابية بالجهة خالل سنتي  التسيير نفقاتتطور 
 درهم( )مليون

  2016 2017 نسبة التطور%

 نفقات الموظفين 2.266 2.332 2,93

 نفقات أخرى خارج الفائض 3.059 3.056 - 0,08

 الفائض المحول للجزء الثاني 1.767 2.053 16

 مجموع نفقات التسيير  7.092 7.443 4,93

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 الجزء في فائض التسيير المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات  ميزانيات تنفيذ  عن ترتب د لق

مليون  2.053، في حين سجل هذا الفائض خالل السنة الموالية 2016مليون درهم في سنة  1.767 إلى وصل األول

، مما يسجل تراجع هذه الجماعات على مستوى ترشيد نفقات التسيير لتحسين الفائض 16%درهم أي بزيادة تقدر ب 

حيث تجاوز ذلك نسبة  2016ة وسن 2015المحول للجزء الثاني من سنة ألخرى مقارنة مع تم تحقيقه ما بين سنة 

35 .% 

خالل سنتي   31 %ب  تقدرنسبة إجمالية من مجموع النفقات المرتبطة بالتسيير  فقد استقرت في  الموظفين نفقاتأما 

 . %6,88يقدر بنسبة  2015مقارنة ب  2016بعدما سبق أن سجلت ارتفاعا في  2017و 2016

فيما يخص   2017مليون درهم سنة    11.803ليون درهم مقابل  م  11.160مبلغ    2016نفس النفقات سجلت خالل سنة  

 %.  6مجموع الجماعات الترابية للمملكة أي بنسبة ارتفاع في حدود 

 التجهيز نفقات .ب

 حواليلجهة الدار البيضاء سطات  الترابية الجماعات مستوى على 2017 سنة خالل التجهيز نفقات بلغت

 . 5 %مليون درهم خالل السنة الفارطة أي بنسبة تراجع سلبي قاربت  3.373درهم مقابل  مليون 3.205

مليون  12.332مبلغ  2016كما أن نفقات الجماعات الترابية للمملكة بلغت فيما يتعلق بنفقات التجهيز خالل سنة 

 . % 24محققة نسبة ارتفاع جاوزت  2017مليون درهم سنة  15.339درهم، في حين بلغت 

 الجدول أدناه المبالغ اإلجمالية لنفقات التجهيز محليا ووطنيا:ويعرض 

 2017و  2016على المستوى الجهوي مقارنة مع الجماعات الترابية للمملكة برسم سنتي  تجهيزال نفقاتتطور 
 درهم( )مليون

 نسبة التطور 
 نفقات التجهيز

 

2017 2016 

 (1) الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات 3.373 3.205 %- 4,98

 (2الجماعات الترابية للمملكة) 12.332 15.339 % 24,38

 ( 2(/)1نسبة ) % 27,35 20,89 

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 وهيئاتها الترابية الجماعات أصناف حسب المالية الوضعية 

 ةالجه 1.2

 العامة المالية المعطيات .أ

وذلك راجع للتوسع النفوذ الترابي  2016المعطيات المالية للجهة تطورا إيجابيا ملحوظا خالل السنة المالية شهدت 

مليون درهم خالل  2.847 جهة الدار البيضاء سطاتل اإلجمالية المداخيل بلغت. فقد 2015الذي عرفته خالل سنة 

في  ،درهم مليون 2.362ما قدره التجهيز  اخيلمد شكلت  ،منها على مستوى الميزانية الرئيسية %98، 2016سنة 

مبلغ  2017في حين بلغت المداخيل االجمالية للجهة خالل سنة . مليون درهم 428حين سجلت مداخيل التسيير 

مليون درهم، في حين بلغت مداخيل التسيير مبلغ  2.404مليون درهم، شكلت منها مداخيل التجهيز ما قدره  3.022

 مليون درهم.  564
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. في حين لم تسجل مداخيل %  6يالحظ من خالل هذه المعطيات أن المداخيل االجمالية للجهة قد سجلت تطورا بنسبة  و

ة فإنها عرفت  . أما مداخيل التسيير خالل نفس الفتر2016بالمقارنة بسنة    %  2التجهيز سوى تطور محدود لم يتجاوز  

 .  % 32ارتفاعا ملحوظا بنسبة 

ما قدره  2016بلغت هذه األخيرة سنة  فقد  للجهة وحسب المعطيات المتوفرة اإلجمالية بالنفقات  يتعلق وفيما

مليون درهم كنفقات تجهيز. في حين سجلت سنة  959مليون درهم كنفقات تسيير و 696مليون درهم منها 1.658

مليون درهم على  541,1مليون درهم على مستوى نفقات التسيير و 827,2ون درهم، ملي 1.376ما قدره  2017

مع تسجيل ارتفاع على  % 17صعيد نفقات التجهيز. وبذلك سجلت نفقات التسيير نسبة انخفاض إجمالية في حدود 

 .2016نة على مستوى نفقات التجهيز بالمقارنة بس % 44وتراجع في حدود  %19مستوى نفقات التسيير بنسبة 

 :2017و 2016ويلخص الجدول التالي تطور المعطيات المالية المتعلقة بالجهة بين سنتي 

 2017و  2016تطور المعطيات المالية المتعلقة بالجهة بين سنتي 
 درهم( )مليون

 نسبة التطور )%( 2017 2016 المالية  المعطيات

 6 3.022 2.847 مجموع المداخيل  .1

 32 564 429 مداخيل التسيير

 2 2.404 2.362 مداخيل التجهيز

 0 13,6 13 مداخيل الميزانيات الملحقة

 -7 40,4 43 مداخيل الحسابات الخصوصية

 - 17 1.376 1.658 مجموع النفقات .2

 19 827,2 696 نفقات التسيير

 - 44 541,1 959 نفقات التجهيز

 * * * نفقات الميزانيات الملحقة

 153 7,7 3 الخصوصيةنفقات الحسابات 
 )*( معطيات غير متوفرة                                المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين 

 سطات  البيضاء الدار لجهة والتجهيز التسيير مداخيل تطور .ب

 يلي: كما  2017و 2016يمكن تلخيص تطور المعطيات المالية المتعلقة بالجهة بين سنتي  

 2017 - 2016التسيير والتجهيز لجهة الدار البيضاء سطات خالل الفترة  مداخيل تطور
 درهم( )مليون

 مداخيل التجهيز 
 مداخيل التسيير

 
 الموارد  الباقي استخالصه

 2016السنة المالية  429 121 2.361

2017السنة المالية  564 120 2.404  

%2 % 1-  نسبة التطور  %32 

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

. كما واصلت مداخيل التجهيز ارتفاعها ولو 2017و 2016بين سنتي  %32يالحظ ارتفاع مداخيل التسيير بنسبة 

أما بخصوص وضعية الباقي استخالصه فالمالحظ شبه استقرار   مليار درهم.  2,4( لتصل إلى مبلغ  %2بنسبة ضئيلة )

 مليون درهم مما يوضح محدودية المجهودات المبذولة للحد من تفاقم وضعيته. 120ع في حدود الوض

التسيير(   ميزانية فياألول ) الجزء في فائض  2017الدار البيضاء سطات خالل سنة    جهة  ميزانية تنفيذ  عن رتبوقد ت

السنة الماضية التي لم يتعد فائضها مقارنة مع  69%مليون درهم أي بنسبة تطور بلغت  725,6 حوالي إلى وصل

 ، ويمكن الوقوف على هذه الوضعية من خالل الجدول التالي:درهم مليون 428,9

  



 15 

 2017 - 2016التسيير والتجهيز لجهة الدار البيضاء سطات خالل الفترة  نفقات تطور
 درهم( )مليون

 نفقات التجهيز
مجموع نفقات 

 التسيير

فائض الجزء 

 األول 

أخرى نفقات 

 خارج الفائض

نفقات 

 الموظفين
 السنة

959,6 692,4 428,9 256,4 7,1 2016 

541,2 827,2 725,6 91,7 9,8 2017 

 نسبة التغير % 38,67 -64,21 69,15 19,46 -43,60

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

ضئيلة مقارنة مع ما تم تسجيله على مستوى باقي جهات المملكة حيث وتبقى نسبة التطور التي عرفها فائض الجهة 

مليون درهم في حين بلغ فائض باقي جهات المملكة خالل   725,6فيما يخص الجهة ما قدره    2017وصل فائض سنة  

ت من المجموع المحقق على مستوى باقي جها  %  15ن هذا التطور يمثل  إمليون درهم، وبالتالي ف  4.775نفس السنة  

 المملكة.  

 واألقاليمالعماالت   2.2

 ناعمالتفيما يخص العماالت واألقاليم لمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات يخضع للنفوذ الترابي ل

والمحمدية والنواصر وبنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة وسيدي  مديونة) أقاليم ةوسبع والمحمدية( ءالدار البيضا)

   .بنور(

 العامة المالية المعطيات .أ

أفرز تنفيذ ميزانيات العمالتين واألقاليم الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات مجموعة من 

 المعطيات يمكن إجمالها كما يلي: 

 2017و 2016الجهة بين سنتي على مستوى العماالت واألقاليم  المتعلقة بتطور المعطيات المالية 

 درهم(  )مليون

 نسبة التطور )%( 2017 2016 المعطيات

 77 1.985 1.122 المداخيل  مجموع .1

 1 600 595 مداخيل التسيير

 173 1.344 492 مداخيل التجهيز

 17 41 35 مداخيل الحسابات الخصوصية

 84 1.835 995 مجموع النفقات .2

 7 689 646 نفقات التسيير

 256 1.126 316 نفقات التجهيز

 - 39 20 33 الحسابات الخصوصيةنفقات 

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 منها درهم مليون 1.122 حوالي 2016 سنة خالل المذكورة لألجهزة الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل بلغت

ز. كما سجلت المداخيل التجهي ميزانية إطار في درهم مليون  492و التسيير ميزانية إطار في محصلة درهم  مليون 595

في حين % مقارنة مع السنة السالفة  77، أي بزيادة 2017مليون درهم سنة  1.985االجمالية لهذه األجهزة مبلغ 

مداخيل بخالف    %،  1طفيفة لم تتعدى    مليون درهم بزيادة  600مبلغ  شبه استقرار ب  2017سنة  سجلت مداخيل التسيير  

 .2016% مقارنة بسنة  173مليون درهم بزيادة قدرها  1.344ما مجموعه  2017سنة بلغت التي التجهيز 

،  درهم مليون  1.835  مبلغ  2017 سنة خاللجاوزت   فقد  الرئيسية الميزانية في المدرجة اإلجمالية بالنفقات يتعلق فيما

 646مقابل  مليون درهم 689مبلغ التسيير نفقات . وبلغت 2016مقارنة مع سنة  % 85أي بنسبة تطور ناهزت 

مليون  316. كما أن نفقات التجهيز انتقلت من % 7أي أنها سجلت نسبة تطور في حدود  2016مليون درهم سنة 

 . % 256مليون درهم محققة نسبة تطور تفوق  1.126لتصل الى  2016درهم سنة 
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 المعطيات المالية المتعلقة باألقاليم والعماالت تطور 

 التسيير مداخيل ▪

ة لجهة الدار البيضاء برسم مداخيل التسيير المتعلقة بالعماالت واألقاليم التابعيمكن تحديد البنيات األساسية المشكلة ل

 على الشكل التالي: 2017سنة 

 2017لسنة  مداخيل التسيير حسب العماالت واألقاليم

 درهم(  )مليون

 مداخيل أخرى  مجموع مداخيل التسيير
الحصة من الضريبة على 

 القيمة المضافة
  

 عمالة الدار البيضاء 332 11 343

 عمالة المحمدية 305, - 305,

 إقليم النواصر 24,1 0,8 24,9

 إقليم مديونة  24 - 24

 إقليم سطات 56,3 2,2 58,5

 اقليم بن سليمان 32,6 1 33,6

 اقليم برشيد  19 0,7 19,7

 اقليم سيدي بنور  19,6 - 19,6

 الجديدة اقليم  45,4 - 45,4

 لمجموعا 5, 583 15,7 2, 599

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 

تتصدر عمالة الدار البيضاء باقي العماالت واألقاليم على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث إن مداخيل هذه 

من مجموع المداخيل. كما تتفرد بأعلى حصة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة  % 57العمالة تشكل ما يناهز 

مليون  5,583ة الدار البيضاء سطات بلغت ما مجموعه ، علما أن الحصة اإلجمالية للعماالت واألقاليم بجه% 57

 مليون درهم. 5.123ما قدره  2017من الحصة الوطنية التي بلغت في  %11درهم، أي ما يعادل 

عمالة الدار البيضاء

60%

عمالة المحمدية

0%

إقليم النواصر

4%

إقليم مديونة

4%

إقليم سطات

10%

اقليم بن سليمان

6%

اقليم برشيد

4%

اقليم سيدي بنور

4% دةاقليم الجدي

8%

الحصة من الضريبة على القيمة المضافة
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 التجهيز موارد ▪

سجلت خالل . بينما 2017مليون درهم خالل سنة  1.344بلغت موارد التجهيز بالنسبة لعماالت وأقاليم الجهة مبلغ 

 . % 2تطور ب  مليون درهم، وبالتالي فقد سجلت نسبة 1.313 2016سنة 

. 2017الل سنة  مليون درهم خ  4.700في حين بلغت موارد التجهيز بالنسبة لمجموع العماالت واألقاليم بالمملكة مبلغ  

 %.  43مليون درهم أي نسبة  3.283في السنة الماضية  عرفتبينما 

 2017لسنة  حسب العماالت واألقاليم  مداخيل التجهيز
 درهم( )مليون

 عماالت واقاليم جهة الدار البيضاء سطات

 عمالة الدار البيضاء 1064

 عمالة المحمدية 2,2

 إقليم النواصر 1,1

 مديونة إقليم  91,9

 إقليم سطات 1,76

 إقليم الجديدة  40,5

 إقليم بنسليمان  2

 إقليم برشيد  0,04

 إقليم سيدي بنور  140,5

 المجموع 1344

 العموميين  المحاسبين  طرف من بها المدلى  المعطيات: المصدر

 % 79وقد سجلت عمالة الدار البيضاء أعلى نسبة في هذا اإلطار، حيث شكلت مداخيل التجهيز المتعلقة بها وحدها 

 من مجموع هذه المداخيل الخاصة بالعماالت واألقاليم المتواجدة بتراب جهة الدار البيضاء سطات.  

  النفقات ▪

مليون درهم   688واألقاليم التابعة للنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات بلغ مجموع نفقات التسيير المتعلقة بالعماالت 

 %. 7أي أنها سجلت نسبة تطور ملموسا في حدود    2016مليون درهم المسجلة سنة    644مقابل    2017خالل سنة  

يون درهم  مل 1.126 ما قدره 2017عماالت وأقاليم الجهة سنة  نفقات التجهيز فقد بلغت على مستوىأما بخصوص  

 . % 269، مسجلة قفزة نوعية بنسبة تطور بلغت مليون درهم 305مبلغ  2016في حين لم تتجاوز خالل سنة 

 :2017خالل سنة  جهة الدار البيضاء سطات تركيبة نفقات التسيير والتجهيز للعماالت وأقاليمأدناه  الجدولويوضح 

 2017التسيير والتجهيز حسب العماالت واألقاليم لسنة  نفقات
 درهم(  )مليون

 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين 

 نفقات التجهيز
مجموع نفقات 

 التسيير

فائض الجزء 

 األول 

نفقات 

 أخرى

نفقات 

 الموظفين
  

 عمالة الدار البيضاء 258 40 67 365 5,807

 عمالة المحمدية 1,5 21 10 33 3

 إقليم مديونة   8 18 13 39 19

 إقليم النواصر 6,5 1 18 26 10

 إقليم سطات 41 6 13 60 5,69

 إقليم سيدي بنور  3 3 15 22 75

 إقليم الجديدة  32 14 40 85 102

 إقليم برشيد  8 6 9 23 14

 بنسليمان قليم إ 21 5 10 35 26

 المجموع 379 114 195 688 1126
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مع تصدر عمالة  خرآلمن عمالة أو إقليم  2017خالل سنة  التسييرمن مجموع نفقات  تتفاوت نسبة نفقات الموظفين

ثم إقليم الجديدة  %11بنسبة  بإقليم السطاتمتبوعة  %68الدار البيضاء بأعلى نسبة من مجموع النفقات وصلت إلى 

 . %0,39في حين تسجل أدنى نسبة لدى عمالة المحمدية بنسبة  % 8بنسبة 

نالحظ تفاوتا مهما على مستوى العماالت واألقاليم بحسب أهمية ميزانية كل  ،للجزء الثانيبالنسبة للفائض المحول 

 إقليم الجديدةاألول لدى عمالة الدار البيضاء والفائض المحول من الجزء أن أعاله  ، لكن يتضح من الجدولواحدة

 مليون درهم. 195هز من الفائض اإلجمالي على مستوى الجهة ككل والذي ينا %54يشكالن معا وحدهما 

مليون درهم. وتتصدر عمالة الدار البيضاء أيضا قائمة هذه  1.126وأخيرا بالنسبة لنفقات التجهيز، فقد سجلت 

تقريبا من مجموع نفقات التجهيز المتعلقة  %72الجماعات الترابية حيث مثلت نفقات التجهيز المتعلقة بها نسبة 

 عمالة المحمدية. مع تسجيل أدنى نسبة وهي تلك التي % 9الجديدة بنسبة بعماالت وأقاليم الجهة، يليها إقليم 

 .     % 0,27 بـ

 2017 -  2016خالل الفترة للعماالت واألقاليم بالجهة مقارنة بالعماالت واألقاليم بالمملكة التجهيز  نفقات تطور
 درهم( مليون)

نسبة التطور  

)%( 

  نفقات التجهيز
2017 2016 

(1العماالت واألقاليم لجهة الدار البيضاء سطات ) 315 1.126 257  

(2العماالت واألقاليم بالمملكة ) 3.917 4.700 20  

 24 %  8 % ( 2(/)1نسبة )   

 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين   
 

وذلك على  2016مقارنة بسنة  2017التجهيز خالل سنة يتبين من الجدول أعاله القفزة النوعية التي سجلتها نفقات 

المستويين المحلي والوطني، مع تسجيل ارتفاع واضح بالنسبة لعماالت وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات التي عرفت  

 كذلك نفس المنحى فيما يخص نفقات تجهيزها مقارنة بمجموع نفقات العماالت واألقاليم بالمملكة. 

 ترابيةال الجماعاتباقي  3.2

 ترابية.  ةجماع 251يبلغ مجموع الجماعات الترابية خارج العماالت واألقاليم بجهة الدار البيضاء 

 العامة المالية المعطيات .أ

الترابية )ما كان يطلق عليه الجماعات الحضرية  لجماعاتباقي ال الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل بلغت

تسيير  مليون درهم كموارد  5.237مليون درهم منها  6.908ما قدره  2017 سنة خالل لجهةل التابعةوالقروية( 

    مليون درهم كموارد تجهيز. 1.672و

مليون درهم موزعة   5.741قدره  ما    2016  سنةناهزت   فقد  تعلقة بهذه الجماعات،الم اإلجمالية بالنفقات يتعلق فيما  أما

مليون درهم. في حين بلغت النفقات  1.054مليون درهم ونفقات التجهيز بمبلغ  4.687بين نفقات التسيير بمبلغ 

مليون درهم ونفقات   5.892موزعة بين نفقات التسيير بقيمة   درهم، مليون  7458  حوالي 2017 اإلجمالية خالل سنة

 هم.مليون در1.566التجهيز بمبلغ 

 المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات: المالية المعطيات أهم الموالي الجدول ويبرز

 الموارد 

 موارد التسيير ▪
   2017سطات لسنة -مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء

 درهم(  )مليون

 الجماعات الترابية
 نوعية المداخيل 

 المبالغ المحصلة الباقي استخالصه

 الرسم المهني    1135,5 4012,5

 الرسم على السكن   131 298

 الرسم على الخدمات الجماعية   1150 2894,5

 الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة   1454,5 1

 مداخيل أخرى   1366 1943

 المجموع 5237 9149

 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين 
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 موارد التجهيز ▪

ما  2016التابعة لجهة الدار البيضاء سطات خالل سنة بلغت الموارد المخصصة للتجهيز من طرف هذه الجماعات 

% كما هو مبين  9أي بنسبة تزايد تقدر ب  2017مليون درهم خالل سنة  1.672مليون درهم مقابل  1.532قدره 

 في الجدول أدناه.

   2017 - 2016تطور مداخيل تجهيز الجماعات خالل السنتين 

 درهم( )مليون

  موارد التجهيز

 2016موارد التجهيز خالل سنة  1532

 2017موارد التجهيز خالل سنة  1672

 %نسبة التطور 9

 العموميين المحاسبين طرف من بها المدلى المعطيات: المصدر

 النفقات 

 التابعة لجهة الدار البيضاء سطات ما قدرهالتسيير الخاصة بالجماعات الترابية مجموع نفقات بلغ  2016خالل سنة 

 %. 26مسجلة بذلك تطورا بنسبة  2017خالل سنة  مليون درهم 5.892 مليون درهم مقابل 4.687

في سنة مليون درهم  1.566 مليون درهم مقابل 1.054ما قدره 2016سنة فيما يخص نفقات التجهيز فقد بلغت و

 .%49أي أن هذه النفقات قد تطورت بنسبة  2017

 :2017و 2016ات على مدى السنتين يبرز الجدول التالي تطور هذه النفق

 2017 - 2016تطور نفقات التسيير والتجهيز للجماعات خالل السنتين 
 درهم(      )مليون

مصاريف 

 التجهيز 

مصاريف 

 التسيير

  مصاريف التسيير

فائض الجزء 

 األول 

نفقات أخرى 

 الفائضخارج 

نفقات 

 الموظفين
 

 2016النفقات الخاصة بسنة     1.605 2.395 685 4.687 1.054

 2017النفقات الخاصة بسنة   1.942 2.829 1.120 5.892  1.566

 نسبة التطور )%( 21 18 63 26 46

 العموميين  المحاسبين  طرف من بها المدلى المعطيات: لمصدرا

مليون   3.203تجدر اإلشارة أن جماعة الدار البيضاء تنفرد بأعلى حصة من نفقات التسيير على مستوى الجهة بمبلغ  

 ℅ في السنة التي قبلها.  71℅ مقابل 54درهم وبنسبة 
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نفقات الموظفين نفقات أخرى خارج الفائض فائض الجزء األول مصاريف التجهيز

2017-2016تطور نفقات الجماعات خالل السنتين 

2016النفقات الخاصة بسنة  2017النفقات الخاصة بسنة 
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وقد عرفت نفقات التسيير المتعلقة بالجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات على مدى السنتين الماضيتين 

 حظات التالية: المال

من مجموع  % 31مشكلة أيضا نسبة  2016مقارنة بسنة  26%ب  2017ارتفاع نفقات التسيير سنة  -

 نفقات تسيير باقي الجماعات على الصعيد الوطني. 

 .2016مقارنة بسنة    2017% خالل    18تزايد النفقات األخرى خارج الفائض اذ شكلت نسبة تطور ب   -

مقارنة  2017سنة  %  63للجزء الثاني من الميزانية الذي بلغ نسبة  ارتفاع ملحوظ للفائض المحول -

 .  مما يؤكد المجهودات المبذولة من طرف الجماعات في اتجاه ترشيد نفقاتها.  2016بسنة 

 .2016مقارنة بسنة  2017سنة  % 46نفقات االستثمار بنسبة تقدر ب  ارتفاع -

بالجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات بتلك المتعلقة بالجماعات الحضرية ويمكن مقارنة المعطيات الخاصة 

 على المستوى الوطني بحسب النسب المبينة في الجدول أدناه:

 2017التطور الجهوي لنفقات التسيير والتجهيز للجماعات مقارنة بالجماعات الترابية للمملكة خالل سنة 
 درهم( )مليون

نفقات 

 التجهيز

مجموع  

 نفقات التسيير

 نفقات التسيير

فائض   

 الجزء األول

نفقات أخرى 

 خارج الفائض

نفقات 

 الموظفين

 ( 1الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات )  1.942 2.829 1.120 5.892 1.566

 ( 2الجماعات الترابية للمملكة ) 9.592 10.389 7.009 19.047 6.438

24 % 31 % 16 % 27 % 20 % (1 (/)2 ) 

 العموميين  المحاسبين طرف  من بها المدلى المعطيات:  المصدر 

 ومن خالل تحليل المعطيات الواردة بالجدول أعاله يتبين ما يلي: 

 2017بلغت نفقات الموظفين التي صرفتها الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات خالل سنة  -

℅ من مجموع نفقات الموظفين التي تم صرفها من لدن 20أي بنسبة مليون درهم  1.942ما قدره 

 الجماعات الترابية بالمملكة؛

ما   2017سجلت النفقات األخرى التي تم صرفها من طرف هذه الجماعات الترابية خارج الفائض سنة   -

  مليون درهم، في حين بلغت مجموع النفقات األخرى خارج الفائض لمجموع الجماعات 2.829قدره 

 ℅. 27مليون درهم أي بنسبة  10.389الترابية بالمملكة مبلغ 

أما الفائض المحول من الجزء األول للجزء الثاني بالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء  -

℅ من مجموع الفائض المحقق على مستوى المملكة 16مليون درهم مما يشكل 1.120سطات فقد بلغ 

 لترابية.بالنسبة للجماعات ا

مليون درهم من طرف الجماعات الترابية التابعة للجهة، في حين تم صرف  1.566تم صرف  -

مليون درهم من طرف مجموع الجماعات الترابية للمملكة، وبذلك تكون نسبة جماعات جهة  6.438

 .% 26الدار البيضاء سطات في نفقات التجهيز قد بلغت  

 الجماعات مجموعات 4.2

تجميع المعطيات المتعلقة ببجهة الدار البيضاء سطات  للحسابات الجهوي المجلس قام ،2017 سنة خالل

مليون  139مقابل    2016درهم سنة    مليون  112من مبلغ إجمالي قدره  ها  موارد   تجماعات والتي تشكل  مجموعة 12 بـ

كانت قد بلغت سقف  بعد أن  2017مليون درهم سنة  34إلى تسييرها نفقات  انخفضتبينما .  2017درهم في 

 %.    61، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2016مليون درهم في  85

مليون درهم   112مليون درهم مقابل    139مبلغ    2017أما موارد التجهيز المتعلقة بهذه المجموعات فقد بلغت في سنة  

 على مدى السنتين. % 24، وبذلك تكون هذه الموارد قد حققت تطور نسبة 2016في سنة 

 .2016و 2017 ح الجدول التالي المعطيات المتعلقة بالمجموعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات خالل سنةيوض
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   2017 -  2016سطات لسنتي -مداخيل ونفقات ميزانية المجموعات التابعة لجهة الدار البيضاء
 درهم( )مليون 

مجموع نفقات 

 التجهيز 

مجموع نفقات 

 التسيير

مجموع مداخيل  

 التجهيز 

مجموع مداخيل  

 التسيير
 

 2016معطيات ميزانيات  0,05 112 85 11

 2017معطيات ميزانيات  0,07 139 34 14

 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين  

 الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية 

. 2015خالل سنة مليون درهم  24 مليون درهم مقابل 13مبلغ  2017ات الملحقة خالل سنة بلغت مداخيل الميزاني

ل أية نفقات في هذه الميزانية خالل السنة موضوع . في حين لم تسج2016مع مالحظة عدم تسجيل أي مبالغ خالل سنة  

 مليون درهم.  10مبلغ  2015التقرير والتي بلغت نفقاتها في سنة 

مليون درهم مسجلة بذلك انخفاضا   935مبلغ    2017في سنة  أما فيما يخص الحسابات الخصوصية فقد بلغت مواردها  

مليون   437  مليون درهم مقابل  272النفقات المؤداة مبلغ    اوزلم تتج. في حين  29%مقارنة مع السنة التي قبلها بنسبة  

 .38% انخفاض سلبي تجاوزت أي بنسبة خالل السنة الفارطة  درهم

 2017- 2016سطات خالل السنتين - تطور مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء
 درهم( )مليون

 الميزانيات الملحقة الحسابات الخصوصية
  

 المداخيل  النفقات المداخيل  النفقات

437 1.325 - - 2016 

272 935 - 13 2017 

 )%(نسبة التطور  - - - 29 - 38

 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين 
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 نشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الجهويالفصل الثاني: األ

 للحسابات

  ،جميع االختصاصات، 2018ة سطات، خالل سن البيضاء نشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارهمت أ

 وفيما يلي عرض لحصيلة هذه االنشطة. القضائية. وغير منها القضائية

I. نشطة القضائيةاأل 

 التدقيق والبت في الحسابات أوال.

 بالحسابات اإلدالء 

، يلزم كما تم تتميمه وتغييره مدونة المحاكم الماليةالمتعلق ب 62.99 رقم من القانون 126لمادة مقتضيات اتطبيقا ل

 الواردة بالفقرة األولى من هذه المادة،  جهزةبتقديم حسابات األ  ترابية ومجموعاتهاالمحاسبون العموميون بالجماعات ال

كما ، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. للحسابات لى المجلس الجهويإ ،سنويا

بتقديم بيان محاسبي عن عمليات المداخيل   للحسابات  خرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهويجهزة األيلزم محاسبو األ

 المجلس. هذا لىإعمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها سنويا عن ا ذ والنفقات وك

جهزة الخاضعة لنفوذ المجلس الجهوي تقديم حسابات األا موميا ع( محاسب18ثمانية عشر ) يتولىلصدد، وفي هذا ا

 لى المحاسب المكلف باألداء لدى الوكالة المستقلة للتثليج بالدارإباإلضافة  ،سطات البيضاء للحسابات لجهة الدار

 البيضاء.

ربيع   4الصادر في  2.17.451من المرسوم رقم  156المادة وعمال بالقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، السيما 

، يتعين ؤسسات التعاون بين الجماعات( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات وم2017نوفمبر 23) 1439األول 

مارس من  31الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في أجل أقصاه  على المحاسبين العموميين تقديم حساب

 المجلس الجهوي رئيسه التسلسلي الذي يحيله الى لىإموالية للسنة التي تم اعداده بشأنها من طرف المحاسب السنة ال

 . السنة نفس يوليوز من 31أجل أقصاه  في المختص للحسابات

 2018تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة وضعية 

 األجهزة
عدد الخاضعين 

 2017برسم سنة  

  2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

مجموع الحسابات  والمتعلقة بتدبير سنوات

  31إلى غاية  المقدمة

وما   2014 *  2018دجنبر 

 قبلها
2015 2016 2017 

 25 1 0 0 0 1 الجهة 

 81 5 1 0 1 7 األقاليم

 27 1 2 0 0 2 تالعماال

 2068 100 41 4 8 153 الجماعات

الجماعات المحلية  مجموعات 

 والتجمعات الحضرية
26 12 2 9 15 219 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي

3 0 0 0 2 28 

 2448 124 53 6 21 192 المجموع

 * مجموع الحسابات المقدمة منذ إنشاء المجلس الجهوي للحسابات بالنسبة لكل صنف من األجهزة. 

لى غاية إ قد توصلسطات -البيضاء لمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارخالل الجدول أعاله، أن اويتبين من 

 ا كانحساب  2660من أصل    2017-2004ا همت السنوات المالية للفترة  حساب  2448بما مجموعه   2018دجنبر   31

 .% 92لت لتقديم الحسابات بلغ إجمالية، أي بنسبة بها  اإلدالء يتعين

لوحدها،  2017منها تتعلق بالسنة المالية  124حسابا،  204توصل المجلس الجهوي ب فقد  2018سنة  وبخصوص

 . % 65قاربت سنة هذه ال  تقديم الحسابات برسم  بنسبةأي 
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، 2018دجنبر    31حيث تراوحت، إلى غاية    ،من مركز محاسبي آلخر  لحسابات التسيير  وتتباين نسب اإلدالء اإلجمالية

 لجدول الموالي:وهو ما يتبين من ا، %100و % 67بين ما 

 2018تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة  وضعية

 المحاسبي المركز

 األجهزة عدد

 بين ما المسيرة

  2004 سنة

 * 2017و

 عدد

 األجهزة

 المسيرة

 نهاية عند

2018 

 الحسابات عدد

 يتعين كان التي

 بها اإلدالء

 الفترة خالل

2004 -2017 

 الحسابات

 الكاملة

 غير الحسابات

 بها المدلى

 العدد
 النسبة

 العدد
 النسبة

% % 

 % 0 0 % 100 14 14 1 1 سطات البيضاء للدار الجهوية الخزينة

 3% 1 % 97 28 29 3 3 الشرق المركز البيضاء الدار عمالة خزينة

 7% 4 % 93 52 56 4 4 الغربي المركز البيضاء الدار عمالة خزينة

 20% 20 % 80 78 98 7 7 الشمال البيضاء الدار عمالة خزينة

 14% 17 % 86 105 122 10 10 الجنوب البيضاء الدار عمالة خزينة

 3% 3 % 97 102 105 8 8 المحمدية عمالة خزينة

 5% 15 % 95 262 277 18 22 لسطات اإلقليمية الخزينة

 16% 50 % 84 265 315 22 24 احمد بن قباضة

 3% 6 % 97 176 182 13 13 البروج قباضة

 11% 26 % 89 211 237 18 19 برشيد قباضة

 9% 14 % 91 142 156 11 12 الكارة قباضة

 7% 12 % 93 162 174 12 13 لبنسليمان اإلقليمية الخزينة

 7% 5 % 93 65 70 5 5 بوزنيقة قباضة

 3% 4 % 97 141 145 11 11 للجديدة اإلقليمية الخزينة

 0% 0 % 100 112 112 8 8 ازمور قباضة

 1% 1 % 99 167 168 12 12 فرج أوالد حد قباضة

 0% 0 % 100 214 214 15 20 بنور سيدي  قباضة

 14% 20 % 86 124 144 11 11 الزمامرة خميس قباضة

 33% 14 % 67 28 42 3 3 العمومية المؤسسات

   2009تم احتساب الجماعات المدمجة والمحذوفة إثر التقسيم االنتخابي لسنة )*( 

، فتجدر اإلشارة إلى أما االجراءات المتخذة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الحسابات غير المقدمة

حسابات غير المقدمة المقاربة تواصلية قصد حث المحاسبين العموميين المعنيين على اإلدالء بلد المجلس الجهوي  ااعتم

باإلضافة  وإحداث بريد إلكتروني من أجل التواصل السلس مع المحاسبين العموميين.    عبر،  وإتمام الحسابات الناقصة

لتدبير الرقمي لعملية اإلدالء بالحسابات والمعطيات لبصدد دراسة مشروع  الجهوي للحسابات إلى ذلك، فإن المجلس

 )المحاسب واآلمر بالصرف(.  ته المالية بالنسبة للخاضعين لرقاب

 تدقيق الحسابات 

خلق توازن بين مختلف اختصاصاته سواء إلى سعى المجلس الجهوي للحسابات، من خالل البرنامج السنوي،

برمجة جميع  تالقضائية منها أو تلك المتعلقة بمراقبة التسيير. ففيما يخص ميدان التدقيق والبت في الحسابات، تم 

جماعات لكل مستشار سنويا(   04المؤسسات العمومية وذلك على مدى ثالث سنوات  )بمعدل الترابية والجماعات 

 مع اشراك المدققين كمساعدين للمستشارين في عملية  تدقيق الحسابات. 

 478   ه، ما مجموع2018وفي هذا الصدد برمج المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات خالل سنة  

بالفعل، و  تدقيق جميع الحسابات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية المبرمجة خالل السنة. الحث علىحسابا، مع 

( . تسلم منها قضاة 2017حساب تسيير لسنة  37حسابا ) 515ليصل إلى  المدلى بها فقد ارتفع عدد الحسابات

 حسابا قصد التدقيق والبت.  430المجلس 
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مذكرة 19أسفرت عمليات التدقيق هذه عن توجيه وحسابا،  243ة المجلس الجهوي للحسابات بتدقيق وقد قام قضا

 مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين، كما هو مبين في الجدول الموالي: 

 حصيلة تدقيق الحسابات العمومية

 األجهزة

 عدد تقارير التدقيق
عدد مذكرات المالحظات التي تم  

 توجيهها للمحاسبين العموميين 

 عدد التقارير المنجزة عدد الحسابات المعنية
عدد الحسابات  

 المعنية 
 عدد المذكرات

 0 0 0 0 الجهات 

 0 0 1 1 األقاليم

 0 0 0 0 العماالت

 19 125 26 147 الجماعات

مجموعات الجماعات 

المحلية والتجمعات 

 الحضرية

8 4 0 0 

والمؤسسات المقاوالت 

العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي

0 0 0 0 

 19 125 * 31 156 المجموع

 منجزة بعد التوصل بأجوبة المحاسبين(  6تقريرا )+  25*

وتجدر اإلشارة الى كون عملية تدقيق الحسابات تبقى رهينة بقابلية الحساب للبت. و في هذا الصدد، راسل المجلس 

)عن طريق البريد االلكتروني( من أجل تصحيح وضعيات ترحيل األرصدة   المعنيينالجهوي للحسابات المحاسبين 

قة بالباقي استخالصه و االجراءات القاطعة للتقادم من  من سنة إلى أخرى من جهة، وموافاة المجلس بالمعطيات المتعل

مركزا محاسبيا. مع تسجيل  11على  حسابا( موزعة 152جماعة ترابية )  25جهة أخرى. وقد همت هذه العملية 

   .%92تفاعل المحاسبين مع المراسالت الموجهة إليهم بنسبة 

 وتبليغ األحكام البت في الحسابات 

منها حكما،  114، ما مجموعه 2018سابات لجهة الدار البيضاء سطات، خالل سنة أصدر المجلس الجهوي للح

 و يظهر الجدول التالي هذه الوضعية: .نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين حكما 107أحكام تمهيدية  و  07

 عدد األحكام الصادرة عن المجلس الجهوي 

 األجهزة

عدد الحسابات  

التي توجد في  

 طور البت 

 عدد األحكام النهائية عدد األحكام التمهيدية 

 العدد 
مبلغ األوامر  

 النافذة 

إبراء  

 الذمة
 عجز

مبلغ 

 العجز

  0 0 0 0 0 الجهات 

  0 1 0 0 0 األقاليم

  0 0 0 0 0 العماالت

  0 102 1.880.377,13 7 38 الجماعات 

مجموعات الجماعات المحلية  

 والتجمعات الحضرية
0 0 0 4 0  

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

 التي تتوفر على محاسب عمومي
0 0 0 0 0  

  0 107 1.880.377,13 7 38 المجموع

حكما نهائيا صادرا عن   242أحكام تمهيدية  و 05أما على مستوى تبليغ األحكام للمحاسبين العموميين، فقد تم تبليغ 

وذلك بالرغم من بعض الصعوبات التي تعترض    ،2018و  2017و  2016  واتالمجلس الجهوي للحسابات تخص سن

  كتابة الضبط في عمليات تبليغ األحكام كوفاة المعني بها أو اإلحالة على التقاعد أو التعيين خارج أرض الوطن .
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بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين قضى المجلس الجهوي للحسابات  فقد  ة يائهنحكام الاأل أما بخصوص

 ات. جماع ستهمت   ،درهم 1.880.377,13بلغ ما مجموعه 

 التسيير بحكم الواقع 

يصرح المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه سالف الذكر،    62.99رقم  من القانون    131لمادة  مقتضيات ا طبقا ل

القانون. وحسب مضمون هذه المادة، يعتبر المجلس محاسبا   نفس  من  41بوجود تسير بحكم الواقع حسب مدلول المادة  

بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات 

وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد االجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له 

فة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك االجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين ص

 وفقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. بإنجازهايكلفون وحدهم 

كذا يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤوال عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون و ،لى ذلكإباإلضافة 

ثمان أو ما على المبالغة في بيانات األإكل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه 

لى تحرير أوامر باألداء أو حواالت أو إأو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم  واتيرالف

 تبريرات أو أصول صورية.

، في قضيتين بعد إصدار أحكام تمهيدية 2018الجهوي للحسابات نهائيا، خالل سنة  بت المجلسوفي هذا اإلطار، 

. ويتعلق األمر بجمعية دعم المركز االجتماعي تيط مليل وجماعة الدار البيضاء )التدبير المفوض 2017خالل سنة 

 لشركة ليديك(. 

 التسيير بحكم الواقع: القضايا الرائجة أمام المجلس في ميدان يوضح الجدول الموالي و

 القضايا الرائجة أمام المجلس في ميدان التسيير بحكم الواقع 

 الجهاز المعني
الجهة التي احالت الملف على  

 المجلس الجهوي للحسابات

السنة التي تمت 

 فيها اإلحالة

عدد األشخاص 

 المعنيين
 مراحل المسطرة

 حكم تمهيدي  1 2010 النيابة العامة  الجماعة الحضرية الدار البيضاء

 في طور التحقيق  2 2014 النيابة العامة  الجماعة الحضرية النواصر

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ثانيا. 
، يمارس المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه 62.99 رقم  من القانون 136طبقا لمقتضيات المادة 

مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف او مستخدم يعمل 

وكل  تمجموعاتها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعاوترابية في الجماعات ال

على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر  مجموعاتأو الترابية الشركات أو المقاوالت التي تملك فيها الجماعات ال

 سهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. أو غير مباشر أغلبية األ

شخصا متابعا.  99تهم  قضية 31ما مجموعه  2018وبلغ عدد القضايا الرائجة بالمجلس الجهوي للحسابات سنة 

 .كما هو مبين أسفله ويبين الجدول التالي هذه الوضعية

   لتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةوضعية الملفات الخاصة با

 العدد 
  

 (1) القضايا (2) الملفات

 2018 يناير فاتح فيالقضايا والملفات الرائجة  * 30 * 97

 المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة 2 6

 عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 1 1

 عدد الملفات الجاهزة للحكم 1 4

 عدد األحكام الصادرة عن المجلس الجهوي 1 4

 2018القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة  31 99

 القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. (1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

 * قضية غير منتهية

لمفتشية ن لاتضمنهما تقرير تمت على أساس األفعال التيالعامة  النيابةقررتها  التي المتابعات تجدر اإلشارة إلى أن

المجلس الجهوي وكيل الملك لدى ، على 2018سنة  الداخلية، خالل ن أحالتهما وزارةااللذ العامة لإلدارة الترابية 

( 06لمجلس اإلقليمي لسيدي بنور وجماعة العطاطرة. وقد تم تبيلغ المتابعين الستة )اويهم هذان التقريران  .  للحسابات
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مستشارين مكلفين  وكذا تعيينالمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،  مامأ المتابعةبقرارات 

 بمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة للمتابعين.  

II. نشطة غير القضائية األ 

 مراقبة التسييرأوال. 
، بمراقبة تسيير الجماعات  62.99 رقم من القانون 147حسب مقتضيات المادة ، المجلس الجهوي للحساباتيقوم 

المؤسسات  لى ذلك، بمراقبة تسييرإضافة باإل ،يقومكما  التي تدخل في مجال اختصاصاته. الترابية ومجموعاتها

ليها بتسييره، والمقاوالت والشركات إفي مرفق عام محلي أو المعهود  زالمقاوالت المخولة االمتياو العمومية المحاية

حلية أو هيئات ومؤسسات عمومية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر التي تملك فيها جماعات م

 سهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.أو غير مباشر أغلبية األ

مجموعة من المهام الرقابية المتعلقة  2018أنجز المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة  وتفعيال لهذه االختصاصات

بأجهزة تندرج ضمن دائرة اختصاصه )مهام رقابية ذاتية(، إضافة إلى مهمات موضوعاتية على المستوى الوطني 

خرى تهم المشاريع المتعثرة تتعلق بأسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة بمشاركة جميع المجالس الجهوية للحسابات، وأ

المساطر المتعلقة بمهمتين رقابيتين في إطار الشراكة مع  على مواصلةعلى مستوى النفوذ الترابي للمجلس زيادة 

 الغرفة الثالثة للمجلس األعلى للحسابات. 

  التسييرمراقبة  اتمهمالبرنامج السنوي ل

 األجهزة
المبرمجة برسم  اتالمهم

 2018ة سن

نجزة برسم الم اتالمهم

 2018ة سن

 0 0 الجهات 

 0 0 األقاليم والعماالت 

 17 24 الترابية  الجماعاتباقي 

 0 0 المؤسسات العمومية المحلية 

 2 3 التدبير المفوض

 1 1 الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

 2 0 المهمات المشتركة

 - 3 مهام موضوعاتية 

 20 31 المجموع

 المتعلقة بمراقبة التسيير  المهام 

 من إنجازها بتاريخ ( مهمة رقابية، انتهى20)  شرينعبرمجة ب 2018قام المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 . 2018دجنبر  31

وقد سجل المجلس في إطار هذه المهام مجموعة من المالحظات التي همت بالخصوص مجاالت الحكامة والتدبير 

خيل، وتدبير المشاريع والنفقات، ومجال التعمير، وتدبير الممتلكات، إضافة إلى تدبير بعض اإلداري، وتدبير المدا

 المرافق والتجهيزات األساسية )مثل تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب وتدبير مرفق اإلنارة العمومية(. 

ن يعشر  ، أعد المجلس الجهوي للحساباتنتهاء من جميع المراحل واإلجراءات المتعلقة بمهمات مراقبة التسييروبعد اال

بهذا  التقاريرو البرامج مشروعا لإلدراج في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، أرسلت إلى لجنة (20)

 . المجلس

، بلغت نسب تقدمها رقابية أخرى ام( مه06) بستكما تجدر اإلشارة الى أن المجلس الجهوي للحسابات بصدد القيام 

 ينة في الجدول التالي:بالمراحل الم 2018نهاية سنة عند 
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كون المهمة المتعلقة بمراقبة تسيير جماعة المنصورية لم يتم البدء بإنجازها لكونها تتضمن مشاريع لى  إ  وتجدر اإلشارة

 الكافي. حيز الزمني ها الءمما يستدعي إيال ،عديدة مرتبطة بمجال التعمير

"سيطا الدار البيضاء" والتي تهم تقييم المخاطر القانونية تدبير مرفق جمع النفايات لشركة  للمهمة المتعلقة بأما بالنسبة  

وبعد التوصل بمجموعة من الوثائق حول   ،على مستوى جماعة الدار البيضاء فيما يتعلق بهذا النوع من عقود االمتياز

 ،2018قود االمتياز والتدبير المفوض بهذه الجماعة خالل سنة  هذا الموضوع وبالنظر إلى الظرفية التي ميزت تدبير ع

حاالت بالنسبة لتدبير النفايات وحالة بالنسبة للمطرح العمومي( والتي ال  4والتي اتسمت بتعدد حاالت فسخ العقود )

 الحقا.، تقرر تتبع هذه الوضعية عن كثب وبرمجة المهمة في إطار أوسع 2018تزال رائجة إلى غاية نهاية سنة  

 نجزة في إطار الشراكة مع م أ حالمهام الرقابية الم 

برمجت الغرفة الثالثة بالمجلس األعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات مهمتين 

بة المركز رقابيتين، تتعلق األولى بمراقبة تسيير المركز االستشفائي محمد الخامس بالدار البيضاء والثانية بمراق

 (. 2017االستشفائي موالي عبد هللا بالمحمدية )خالل سنة 

وقد شارك قضاة المجلس الجهوي للحسابات في مجموعة من المداوالت المتعلقة بهاتين المهمتين. كما تم إعداد مشروع 

تين من طرف التقرير الخاص وكذا مشروعي اإلدراج بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات المتعلق بالمهم

 المجلس الجهوي للحسابات، تم ارسالهما إلى الغرفة المختصة.

 المهام الموضوعاتية 

إنجاز مهمة موضوعاتية حول أسواق بيع الجملة للخضر على أشرف المجلس الجهوي للحسابات، في هذا السياق، 

ت هذه المهمة مرحلة صياغة والفواكه على المستوى الوطني بمشاركة جميع المجالس الجهوية للحسابات. وقد بلغ

 وإدراجه بعد ذلك في جدول جلسات لجنة البرامج والتقارير. بعد ذلك تبليغ المالحظات المسجلة التقرير، حيث سيتم 

المعطيات حول المهمة الموضوعاتية الثانية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة على مستوى بتجميع  كما قام المجلس الجهوي  

بصدد صياغة التقرير المتعلق  موهميدانية لبعض المشاريع الزيارات المجلس الجهوي من الاة قضوقد انتهى الجهة. 

 .من أجل توحيد المخرجاتالمجالس الجهوية األخرى بهذه المهمة والتنسيق مع 

مهمة  إنجاز ب ،2018في نهاية سنة  ،سطات –وفي سياق آخر، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء 

لما لهذا النوع من المؤسسات من خصوصيات في    ،ثالثة ذات طابع موضوعاتي تهم مؤسسات التعاون بين الجماعات

تدبير الشأن المحلي، وكذا بالنظر لطبيعة العمليات التي تشرف على تدبيرها وللنواقص التي وقف عليها المجلس 

 . اإلدالء بحساباتها الجهوي للحسابات على مستوى

 تتبع التوصيات 

قام المجلس الجهوي للحسابات بتتبع التوصيات التي أصدرها بخصوص مهام مراقبة التسيير المرتبطة ببرنامجه 

 والتي خصت الجماعات الترابية و األجهزة التالية: 2015المحدد خالل سنة 

 ؛ جماعة الدار البيضاء )محور المساحات الخضراء( -

 ؛ ر البيضاء )محور المنازعات(جماعة الدا -

جماعة الدار البيضاء )التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافالت الممنوح  -

 ؛ لشركة نقل المدينة(

 ؛ المطرح العمومي المراقب لعمالة المحمدية وإقليم بنسليمان -

 ؛ جماعة أوالد غانم -

 نسبة اإلنجاز مرحلة المهمة الجهاز

 %70 في طور المراقبة سيدي سماعيلجماعة 

 %70 في طور المراقبة شعيباتجماعة 

 %70 في طور المراقبة جماعة ريما

 %60 في طور المراقبة جماعة أوالد فارس

 %90 المراقبةفي طور  جماعة عين تيزغة

 %60 الشروع في المهمة جماعة زاوية لقواسم
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 ؛جماعة أوالد عيسى -

 ؛جماعة أوالد حمدان -

 .الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء -

في نفس اإلطار، راسل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات هذه األجهزة من أجل موافاته 

 170باإلجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات الصادرة عنه في إطار المهام الرقابية السالفة الذكر، والبالغ عددها 

بخصوص اإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات مع تضمين  األجهزة جميعلمجلس بأجوبة توصية. وقد توصل ا

 أجوبتها  بالعناصر التالية: 

 مستوى تنفيذ التوصيات؛ -

 الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات؛ -

 اإلجراءات المتخذة إلنجاز التوصيات الصادرة؛ -

المالحظة بعد تنفيذ التوصية أو باإلكراهات معلومات إضافية تتعلق على الخصوص بالنتائج  -

  والصعوبات التي تعتري التنفيذ.

المعطيات المدرجة في الجدول الموالي، يتبين أن نسبة االستجابة للتوصيات الموجهة للجماعات الترابية  خاللومن 

لتوصيات غير المنجزة نسبة ا بلغت، بينما  %74المعنية، سواء من خالل تنفيذها أو الشروع في ذلك، قد ناهزت 

 . وتعكس هذه النسب، في مجملها، تفاعال إيجابيا مع التوصيات المذكورة. 16%

 جدول متعلق بتنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات

 الجهاز
مجموع 

 التوصيات 

التوصيات  

 المنجزة

توصيات في طور 

 اإلنجاز

التوصيات غير  

 المنجزة

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

جماعة الدار البيضاء )التدبير المفوض 

لمرفق النقل العمومي الحضري بواسطة  

 الحافالت الممنوح لشركة نقل المدينة(

22 8 36% 5 23% 9 41% 

جماعة الدار البيضاء )محور المساحات 

 الخضراء(
24 20 83% 4 17% 0 0% 

 %0 0  %29 5  %71 12  17 المنازعات(جماعة الدار البيضاء )محور 

 %11 1 %33 3 %56 5 9 جماعة أوالد حمدان

 %9 2 %5 1 %86 19 22 جماعة أوالد عيسى

 %27 6 %14 3 %59 13 22 جماعة أوالد غانم 

المطرح العمومي المراقب لعمالة المحمدية 

 وإقليم بنسليمان
25 5 20% 15 60% 5 20% 

 %14 4 %24 7 %62 18 29 للتثليج بالدار البيضاءالوكالة المستقلة 

 %16 27 %25 43 %59 100 170 المجموع

 اإلجباري بالممتلكات التصريحثالثا. 
جبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية نيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة تلقي وفحص التصاريح اإلأ

الصادر  54.06من القانون رقم  3و 1عوان، حسب مقتضيات المواد الموظفين واألوالغرف المهنية وبعض فئات 

( المتعلق بإحداث التصريح 2008أكتوبر    20)  1429شوال    20المؤرخ في    1.07.202بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .بممتلكاتهم  ميينعوان العموو األأجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين  اإل

 يقومويعمل على معالجتها وتصنيفها، و ،يتلقى المجلس الجهوي للحسابات التصاريح المذكورة ،وفي هذا اإلطار

السلطات   لدنالتي تم التوصل بها من    لهذا التصريح  شخاص الخاضعينأليداعها مع لوائح اإمقارنة التصاريح التي تم  ب

، ويشرع في نفس االجبارية بالممتلكات المختصة. كما يعمل المجلس الجهوي فيما بعد على تتبع منتظم للتصاريح

 حهم خالل اآلجال المحددة لذلك.يشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصارالوقت، بإنذار األ
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 تصريحا  921 مجموعه بما 2018م سنة  طات إلى غاية مت س  لجهة الدار البيضاء للحسابات الجهوي المجلس توصلقد  ف

(. ويرجع ارتفاع هذه النسبة مقارنة مع السنة الفارطة %79باألساس فئة المنتخبين )نسبة  مته لممتلكاتبا اجباريا

إلى تدارك التأخر الذي عرفه ضبط الملزمين بالتصريح اإلجباري بالممتلكات بالنسبة لفئة المنتخبين ومن تطبيق 

 نية المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه المسطرة.اإلجراءات القانو

 ويفصل الجدول التالي عدد الملزمين والمصرحين حسب النفوذ الترابي لكل عمالة:

 :في هذا اإلطار من أهم إنجازات هذه السنةف

التواصل المباشر مع مصالح والية جهة الدار البيضاء سطات والعماالت واألقاليم من أجل موافاة  -

 المجلس بقوائم المنتخبين الملزمين بالتصريح. 

  1)برلمانيون أدلوا بتصريحاتهم لدى المجلس األعلى للحسابات( /   32)وفاة( /   04)معتقل(/  01( /2018)غير مصرح عند نهاية  23*  

 وارد في الالئحة.خطأ 

توجيه اإلنذارات إلى الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح األولي وإحالة أسماء المنتخبين الذين لم  -

  . يوما( على الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات  60يسووا وضعيتهم بعد انصرام األجل القانوني )

 :2017المقارنة مع سنة التالية منحى تطور عملية تقديم التصاريح ب األرقاموتوضح 

 0: 2017االنذارات الموجهة خالل سنة  -

 %40(: 2017نسبة التصريح )عند نهاية  -

 433التصاريح المقدمة قبل اإلنذار:  -

 إنذارا 633: 2018االنذارات الموجهة خالل سنة  -

  507التصاريح المقدمة بعد اإلنذار:  -

 90الداخلية:  التصاريح المقدمة بعد إخبار وزارة -

قد انتهى من تصفية اللوائح النهائية للمنتخبين الذين لم يجددوا تصاريحهم   الجهوي للحسابات ولإلشارة، فإن المجلس

كإجراء أولي  2019شهر فبراير وذلك منذ  ،عن طريق التسلسل اإلداري ،قصد إحالتها لإلخبار 2018خالل سنة 

تصريحات بمناسبة  باألساس تصريحا همت191 مجلس بتوصل ال الموظفين، لفئة قبل توجيه اإلنذارات. وبالنسبة

 انتهاء المهام. 

قائمة بأسماء    117. إذ توصل بما مجموعه  2019كما شرع المجلس في االستعداد لحملة تجديد التصريحات برسم سنة  

  مائة ة معالج. تمكنت مصلحة كتابة الضبط من االجباري بالممتلكات موظفي الجماعات الترابية الملزمين بالتصريح

 .الئحة في النظام المعلوماتي (98)  ثمانية وتسعين وتسجيل ( جدوال110وعشرة )

 سطات  -جهة الدار البيضاء 
 عدد المجالس 

 التداولية 

عدد 

 الملزمين 
 المصرحون*

غير  

 المصرحين

تجديد  

 التصاريح

تصاريح 

 أولية 

 0 10 25 113 138 23 البيضاءعمالة الدار 

 0 1 1 51 52 8 عمالة المحمدية

 0 2 4 47 51 8 إقليم النواصر

 0 0 2 41 43 7 اقليم مديونة 

 0 1 6 83 89 16 إقليم بنسليمان 

 2 4 6 240 246 47 إقليم سطات

 0 9 6 131 137 24 إقليم برشيد 

 0 6 5 172 177 28 إقليم الجديدة 

 0 4 6 152 158 26 إقليم سيدي بنور 

 0 1 - 16 - 4 الغرف المهنية 

 2 38 61* 1046 1091 200 المجموع
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 االموال العمومية التسيير واستخدام مراقبةمهمات : الثالثالفصل 

( مهمة رقابية، همت على 20سطات عشرين )-، أنجز المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء2018خالل سنة 

 الجماعات واألجهزة العمومية التالية:الخصوص 

 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية -

 التدبير المفوض لقطاع النظافة بتراب جماعة البئر الجديد -

 النظافة بتراب جماعة أزمورالتدبير المفوض لقطاع  -

 جماعة بوزنيقة  -

 جماعة الغربية -

 جماعة البئر الجديد -

 جماعة أزمور -

 جماعة الزمامرة -

 مقاطعة سيدي بليوط -

 جماعة أوالد فرج -

 جماعة شراط -

 جماعة سيدي العايدي -

 جماعة منيع  -

 جماعة مريزيك  -

 جماعة النخيلة -

 جماعة سيدي محمد أخديم -

 جماعة أوالد حسين -

 سايسجماعة سبت  -

 جماعة سيدي محمد بنرحال -

 .جماعة الساحل أوالد حريز -
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 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية
 

مؤسسة عمومية محلية ذات طابع صناعي )الوكالة( تعتبر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية 

مداوالت مجالس  بناء على، 1976شتنبر  10بتاريخ  959وتجاري، وتم إحداثها بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 

راس العين وكيسر وأوالد سعيد وسيدي العيدي سطات ووهي:  عمالتي سطات وبرشيد التابعة لالمعنية  اتالجماع

  توزيع الماء والكهرباء تولى الوكالة مهمة  وت  .عبو والسوالم والدروة وسيدي رحال واوالد   وثالثاء لوالد واوالد امراح

 تدبير شبكة التطهير السائل، ماعدا جماعتي ثالثاء لوالد وأوالد عبو.بأيضا بالجماعات الترابية المذكورة وتقوم 

الجماعية ولوصاية  بالوكاالت تعلقالم 1964 شتنبر 29 بتاريخ 2.64.394 رقم المرسوم لمقتضيات الوكالة وتخضع

 المشتركين في عدد  ناهزبينما . 2017مستخدما في سنة  166والمالية. وقد بلغ عدد مستخدميها  الداخلية وزارتي

  .كلم 1461 الماء توزيع لخدمة بالنسبة الشبكة طول بلغ، حيث ي.98.602الوكالة  خدمات

مليون درهم لقطاع الماء  59,65، خصصت منها2017مليون درهم في سنة  111,74وقد بلغت ميزانية االستثمار 

 24,61مليون درهم،  43,10، وأنجزت الوكالة من هذه الميزانية ما مجموعه ) % 53,40 ( بنسبةللشربالصالح 

% كإنجاز فعلي خالل  41,25 أي بنسبة صرفت للخدمة العمومية لتوزيع الماء الصالح للشرب،منها مليون درهم 

، حيث  2016مقارنة مع سنة    2017% خالل سنة  24,04كما عرف رقم معامالت الوكالة ارتفاعا بنسبة    نفس السنة.

. وقد شكلت مبيعات الوكالة 2016مليون درهم سنة  132,40مليون درهم مقابل  164,24 بلغت مبيعاتها حوالي

% من رقم 66، أي حوالي  2017مليون درهم خالل سنة    108,53  مجموعه  للشرب ما  المرتبطة بقطاع الماء الصالح

 %.   6,74سنويا بنسبة    مسجال بذلك ارتفاعا  2016  مليون درهم في سنة  101,67المعامالت اإلجمالي للوكالة، مقابل  

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

الفترة الممتدة بين  برسممرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب الوكالة في مجال تدبير الأسفرت مراقبة تسيير 

 . مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يليتسجيل  عن 2017و 2012

 أوال. منظومة الحكامة والتدبير االستراتيجي بالوكالة  

 خدماتهاهيئات الحكامة وعالقة الوكالة بالجماعات التي تستفيد من  

 هيئات الحكامة بالوكالة 1.1

من حيث تشكيالتها  هذه الهيئات  وتخضعتتكون هيئات الحكامة أساسا من مجلس إداري ولجنتي التسيير والتدقيق. 

. كما تخضع لمبادئ الميثاق المغربي للحكامة السالف الذكر 2.64.394 رقم المرسوم لمقتضيات وكيفية اشتغالها

 الجيدة.

   نقائص تهم عمل المجلس اإلداري للوكالة 

و إعادة انتخابهم أو نتيجة أانتخابهم    نتيجة ة،  ييعقد المجلس اإلداري للوكالة اجتماعاته دون اكتمال أعضائه بصفة رسم

إغفال تعيين بعضهم.  كما يحضر دورات المجلس عدد من المدعوين بصفة استشارية رغم أنهم غير مضمنين بالالئحة 

 لألعضاء الذين يحضرون بصفة استشارية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالوكاالت الجماعية. الحصرية

 نقائص في مصداقية أو دقة بعض المعطيات المقدمة للمجلس اإلداري للوكالة   

لحاالت  لتزود الوكالة أعضاء المجلس اإلداري بتقارير تتضمن معطيات مغلوطة أو غير محينة، كما هو الشأن بالنسبة  

 :التالية

، 2014 " منذ سنةERPالتصريح واإلقرار في منجزات الوكالة بشراء منظومة معلوماتية مندمجة " -

 20وذلك بالرغم من أن هذه الخدمة ظلت غير مسلمة إلى حدود نهاية هذه المهمة الرقابية بتاريخ 

 ؛ 2018يوليوز

 . 2012ن أنه مهجور منذ سنة م مكعب بالسوالم، في حي 500التصريح باشتغال خزان من حجم  -

بشكل عام   توباإلضافة لذلك، تبين أن الوكالة تصرح بإنجازات مبالغ فيها تتعلق بتوسيع الشبكة، كما أن بعضها حدد 

 . ةوفضفاض وال تشير إلى طول القنوات المنجزة في كل جماعة على حد 

 يرة عقد اجتماعات لجنة التسييرتعدم احترام و  

خالل الفترة المشمولة بالمراقبة مرتين في السنة اجتماعاتها    لم تتعد حيث    ،ير اجتماعها مرة كل شهرجنة التسيال تعقد ل

 اجتماعا كحد أدنى. وبالتالي فهي تنعقد باألساس كمرحلة تحضيرية الجتماعات المجلس اإلداري. 12بدال من 
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  اإلداري للوكالةترؤس لجنتي التسيير والتدقيق من طرف شخص غير عضو في المجلس  

 لوحظ ترؤس لجنتي التسيير والتدقيق من طرف الكاتب العام لعمالة سطات رغم أنه ليس عضوا في المجلس اإلداري.

   ضعف عدد االجتماعات المنعقدة من طرف لجنة التدقيق  

 في السنة، عوض ثالث مرات كحد أدنى.واحدة  مرةإال تجتمع لجنة التدقيق ال 

 ماعات المستفيدة من خدماتها في توزيع الماء الصالح للشربالوكالة بالج عالقة 2.1

 أظهرت المراقبة فيما يخص هذا الجانب النقائص التالية. 

 قصور في إشراك الجماعات المستفيدة في خطط عمل الوكالة  

المرفق  تعمد الوكالة إلى إشراك الجماعات المستفيدة من خدماتها باعتبارها المسؤول األول عن إحداث وتدبير ال

 التخطيط والبرمجة وال على مستوى التنفيذ.  ىال على مستو ،العمومي

من خالل المقابالت مع عدد من مسؤولي الجماعات، عدم توفر الجماعات المعنية على وثائق التخطيط  تبينكما 

ومخططات  االستراتيجي كنتائج دراسات المخطط المديري للماء الصالح للشرب والمخطط االستراتيجي الخماسي

 .السنويةالعمل 

 ضبط وتحيين اإلطار التعاقدي الذي يربط الوكالة بالجماعات المستفيدة عدم   

 لوحظ في هذا اإلطار، عدم تحيين اإلطار التعاقدي القديم بما يتالءم والتقسيم اإلداري الجديد للمملكة. كما لوحظ أيضا

عدم استبدال محاضر تفويت شبكة الماء الصالح للشرب المبرمة بين الجماعات والوكالة منذ إحداثها، باالتفاقيات 

 العمومي.مثل لهذا المرفق أ الالزمة والمؤطرة لحقوق والتزامات الطرفين من أجل تدبير

 األشغال المنجزة من طرف الوكالة  إصالح الطرق بعد انتهاء عدم 

طبقا  الطرقاألشغال التي تقوم بها على شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، على إصالح  بعد انتهاءال تعمل الوكالة، 

للمعايير الفنية والتقنية المعمول بها. مما أدى إلى تدهور حالة األزقة واألرصفة وإتالف الطرق بتراب الجماعات 

 .المعنية

لى إتالف الطرق للجماعات المعنية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، ال تقوم بأداء الرسم عأن الوكالة كما 

وخصوصا في جماعات سطات والسوالم ووالد  ،مما أدى إلى توقف مجموعة من المشاريع واألوراش نتيجة لذلك

لشروب ببلدية المتعلقة بأشغال تقوية وتوسيع شبكة الماء ا E/14 08رقم  ةمراح. ونذكر على سبيل المثال: الصفق

بتوسيع وتقوية شبكة الماء الشروب بتراب عمالة تين المرتبط 04E/17والصفقة رقم 04E/15السوالم والصفقة رقم 

 .برشيد 

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

  مع) والتدقيق اإلداري ولجنتي التسيير  المجلس)الحكامة السهر على مطابقه تشكيل وعمل هيئات  -

يات القانونية والتوصيات الصادرة في الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامه المنشآت  المقتض

 والمؤسسات العامة؛

شراف على تدبير الوكالة بشكل يرفع من فعاليتها إعادة النظر في مشاركة هيئات الحكامة واإل -

 ومردوديتها؛

بتنفيذ الطلبيات العمومية لكل الجماعات المستفيدة  تبليغ الوثائق الخاصة بالتخطيط االستراتيجي وكذا  -

 من خدمات الوكالة في مجال توزيع الماء الصالح للشرب؛ 

طبقا للمعايير الفنية وكذا أداء رسوم إتالف الطرق   إصالح الحفر الناتجة عن األشغال المرتبطة بالشبكة -

 المستحقة للجماعات المعنية.

 االستراتيجي بالوكالة التخطيط 

م التخطيط االستراتيجي، ومدى مساهمته في تأمين تنمية مستدامة للمرفق والموارد المائية، تم اعتماد مقاربة تروم لتقيي

ومدى التزامها بالمخططات المديرية   ،مراقبة مدى احترام الوكالة للجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بالموارد المائية

  الصلة.ططات االستراتيجية ومخططات العمل ذات للماء وأيضا إلى كيفية إعداد وتفعيل المخ

 مستوى احترام القوانين واألنظمة المؤطرة للموارد المائية من طرف الوكالة على 1.2

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 آبار في غياب ترخيص وكالة الحوض المائي المختصة حفر  

الشاوية وأيضا لوكالة الحوض -ة لكل من وكالة الحوض المائي أبو رقراق  تتبع مناطق تدخل الوكالة بالمجاالت المائي

( على أن 1995غشت  6المتعلق بالماء ) 10-95من القانون رقم  38المادة مقتضيات  نصتوقد  الربيع.ألم  المائي
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قى مرهونا بترخيص يبمترا،   40، والمحدد في مناطق تدخل الوكالتين في  إنجاز األثقاب التي يتجاوز عمقها حدا معينا

 من وكالة الحوض المائي المعنية.

ثقب في  مترا و 134مترا و 100كيسير بعمق يصل إلى قبين بجماعة ث ت الوكالةنجزوخالفا لهاته المقتضيات فقد أ

تحول  الممارسة أنومن شأن هذه  .في غياب الترخيصات الالزمة لذلك مترا، 80جماعة أوالد أمراح بعمق يتجاوز

 دون التتبع الكلي لمستوى الفرشة المائية وجودة المياه من طرف وكاالت الحوض المائي.

 وكالتي الحوض المائي واستخراجه إلىتصريح الوكالة بمنشآت تحويل الماء وجره  عدم  

ن يملك يستـغل، وعند االقتضاء، معلى أن كل من السالف الذكر  95.10من القانون رقم  92مقتضيات المادة  تنص

بأن يصرح لوكالة الحوض المائي من أجل تمكينها مـن تحيـين جرد ملزم مجاري المياه والعيون واآلبار واألثقاب 

مجموعة من ب اللتزامكذا اوشهرا  12 ال تتعدى  ذلك في آجالو والتقاطه،بمنشآت تحويل الماء وجره  المائية الموارد 

 .ةخاصة بعملية جرد للموارد المائياإلجراءات ال

الشاوية -لم تعمل الوكالة على تسوية وضعيتها اتجاه وكالتي الحوض المائي أبو رقراق  خالفا لهذه المقتضيات  غير أنه  

 .الربيعأم و

  طرف الوكالةعدم إنجاز مناطق الحماية حول المنابع واآلبار المستغلة من  

والتي تنص على ضرورة إحداث مدارات حماية  سالف الذكر 10.95 القانون رقم  من 63المادة  خالفا لمقتضيات 

 الالزمة إلحداث مناطق الحماية.   تتخذ االجراءاتوالعيون، فإن الوكالة ال  مباشرة لآلبار

وتجدر اإلشارة، إلى أنه في غياب الدراسات القبلية إلحداث مدارات حماية مقربة، كما هو مضمن في المادة الثالثة 

( المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات 1998فبراير    4)  1418شوال    6ادر في  الص  2.97.675من المرسوم رقم  

المحافظة، فإن الوكالة ليست لها أية دراية بالخصائص الهيدرولوجيا لهذه المدارات وكذا المصادر المحتملة الستنزاف 

ستغالل العشوائي ومن مصادر المائية من اال موارد الوتلوث فرشتها المائية، الشيء الذي ال يساعدها على حماية 

 التلوث.  

 تقييم الدراسات المتعلقة بالمخططات المديرية للماء الصالح للشرب  2.2

  سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية.

  تأخر تحيين ومالءمة المخططات المديرية للماء الصالح للشرب مع التغييرات التي تعرفها منطقة تدخل

 الوكالة

آجال جل المخططات المديرية، فإن الوكالة لم تواكب التطورات الديموغرافية والعمرانية المتسارعة   انتهاء رغم قرب  

بالمنطقة وخاصة بالمراكز التابعة لعمالة برشيد، بالتدابير الالزمة لتحيين ومالءمة الدراسات المنجزة في إطار 

ة مجموعة من المشاريع خارج نطاق توجيهات  المخططات المديرية للماء الصالح للشرب، مما ساهم في برمج

المخططات المذكورة كتوسيع مدينة سطات من الجهة الغربية والمشاريع المرخصة في إطار استثناءات التعمير.  

قابل للتنزيل على أرض الواقع على مما يفيد بعدم توفر الوكالة على مخطط  ،بالمقابل تم تعطيل مشاريع مبرمجة

 في األمدين المتوسط والبعيد.أساس شمولي ومندمج 

 منظومة لتتبع وتنزيل األهداف المسطرة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب غياب   

بالرغم من األهمية االستراتيجية لهذه المخططات في تنفيذ السياسة المائية بالمنطقة، لوحظ غياب آليات تهدف إلى 

وكذا إلى تقييم األهداف المحققة في كل  ،ت المنجزة بهذه المخططاتالتتبع الدوري وتنزيل وترجمة نتائج الدراسا

 مخطط مديري وتصحيح الفوارق المسجلة في الوقت المناسب.

 رؤية واضحة في بعض المناطق التي تعرف تدخال مزدوجا لكل من الوكالة والمكتب الوطني للماء  غياب

  قطاع الماء-والكهرباء

تغيرات في الحدود المجالية لعدد من الجماعات المستفيدة من خدمات الوكالة نتيجة أدى التقطيع اإلداري إلى إحداث 

الجماعات الترابية. مما أدى إلى بروز مناطق تخضع في نفس الوقت لتدخل بعض لعمليات دمج وحذف وإحداث 

وتتواجد بهذه المناطق   –اء  قطاع الم-الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية وللمكتب الوطني للماء الكهرباء

ومن  مشاريع كبرى يستلزم مواكبتها بمصادر مائية مهمة بتشاور مع الممونين لهذه المادة لضمان استدامة تزويدها. 

 تحديد الجهة المكلفة بهذا المرفق وبالتالي تعويم المسؤوليات. وتضاربات فيأن يؤدي إلى خالفات  الوضع،شأن هذا 

 من المشاريع واألهداف المبرمجة في المخططات المديرية للماء الصالح للشربيرة تنفيذ عدد تو ضعف   

حيث إن نسبة  الضعف،المخططات المديرية للماء الصالح للشرب بالبطء ويرة تنفيذ البرامج المسطرة في تتتسم و

% في بعض المراكز كسيدي  20%. في حين ال تتجاوز هذه النسبة  45إنجاز إجمالي المشاريع المبرمجة ال تتعدى 

يتجلى ذلك من والعيدي وأوالد سعيد وأوالد عبو وثالثاء لوالد بعد مرور فترة مهمة من المدة المخصصة لتنفيذها. 

 : ما يلي خالل
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تغيير العدادات  (، وعدموالمتهالكة )المكونة من اإلسمنت والفوالذ  ضعف استبدال القنوات القديمة -

  ؛القديمة

   ؛(télégestionتأخر في تشغيل وتعميم نظام المراقبة والتسيير عن بعد ) -

التزود بالماء المتوقعة. فبالنسبة لمركز السوالم، وعلى بعد أقل من سنتين من  استقالليةعدم تحقيق  -

متر مكعب    2500  بلغت  يري للماء الصالح للشرب، سجل تحقيق سعة تخزينجال المخطط المد آانتهاء  

 متر مكعب المبرمجة. 5750عوض فقط 

 عملية إعداد المخططات االستراتيجية ومخططات العمل الالزمة لبلورتها تقييم 3.2

ذا خطط وك 2017 - 2013و 2016 - 2012أظهر تقييم المخططين االستراتيجيين الخماسيين للفترتين الممتدتين 

 .التالية نقائصالعمل السنوية المرتبطة بهما، ال

  أسس منهجيةعلى يعتمد  ال استراتيجيتخطيط  

تقوم الوكالة بإعداد مخططات استراتيجية لكل خمس سنوات مع تحيينها سنويا بمناسبة إعداد واعتماد الميزانية من طرف  

إنجاز مخططات واقعية تعكس األهداف واإلكراهات واإلمكانات البشرية    تحرص على إال أنه تبين أنها ال    اإلداري، المجلس  

  ترجمتها إلى برامج عمل سنوية يسهل تحقيقها في آجالها المحددة.   تعمل على وال    لتنفيذها، والمادية المتاحة  

ذ هذه المخططات حيث تؤجل أهدافها سنويا من مخطط  الوكالة على رؤية واضحة في تبني وتنفي   ال تعتمد وباإلضافة لذلك،  

من األهداف ال يتم قياسها وال يتم التفاوض   ا أن عدد و إلى آخر، مما يصعب عملية التتبع والتقييم لهذه اآللية خصوصا 

دراسات  غياب  :. ومن بين تجليات ذلك، على سبيل المثال والمتدخلين لتحقيقها والتشاور بشأنها مسبقا مع مختلف الشركاء 

 . ة ونسب إنجازها في كل مركز على حد   ها الجدوى لمجموعة من المشاريع وعدم التحديد الدقيق لمناطق تنفيذ 

  نقائص في تكوين االحتياطات العقارية الالزمة إلنجاز المشاريع  

خيرة ال تبين من خالل تقصي أسباب توقف أو تأخر عدد من المشاريع االستثمارية بتراب تدخل الوكالة، أن هذه األ

تشرع في تكوين احتياطي األراضي إال باقتراب، بل موازاة مع انطالق مسطرة طلب العروض للمشاريع المرتبطة 

 المشاريع.مجموعة من  عرقلة تنفيذ الذي أدى إلى  مراأل المسبقة.بها، بالرغم من معرفتها 

 لوكالةلتقييم بعض نتائج التدبير االستراتيجي  4.2

 ، تبين ما يلي.لوكالةلالتدبير االستراتيجي ج بعض نتائمن خالل دراسة 

 المشاريع المبرمجة بمختلف المخططات االستراتيجية بالوكالة تنفيذ بخصوص .أ

 نسبة االلتزام بتنفيذ المشاريع المبرمجة في ميزانية التجهيز ضعف  

 2012خالل الفترة الممتدة من ، األداء لميزانية التجهيز بالوكالة باعتماداتلوحظ أن متوسط نسبة االلتزام المتعلقة  

. كما أن هذه النسبة ظلت ضعيفة بالسنة 2015% خالل سنة  11,39% ولم تتجاوز  18,13، ال تتعدى 2017إلى 

 .2015و 2014و 2013% تباعا في سنوات  9,78% و 12,35% و 4,55ات التحتية، حيث لم تتجاوز  نيللب

 أهداف الميزانية المبرمجة بالمخططات االستراتيجية الخماسية تحقيق  ضعف  

مع  2017- 2013و 2016- 2012من خالل مقارنة االعتمادات المبرمجة لتحقيق المخططين االستراتيجيين  

لى اعتمادات األداء المحققة فعال بعد انتهاء الفترتين المخصصتين إلنجازهما، لوحظ أن هذه النسبة ال تعدو أن تصل إ

% على التوالي بالنسبة للمخططين المذكورين. أما بالنسبة للفصل " البنيات التحتية" ميزانية 54,3% و 48,05

% في الفترة 31,50ونسبة  2016 إلى 2012لفترة الممتدة من في ا %36,41االستثمار، فلم تتجاوز هذه النسبة 

 .2017و 2013الممتدة ما بين 

 شرية واللوجيستيكية بين المناطق المزودة من قبل الوكالةغير متوازن للموارد الب توزيع  

لوحظ على أنه بالرغم من تنامي عدد من المؤشرات الكمية للمراكز الخاضعة لنفوذ عمالة برشيد مقارنة مع تلك 

التابعة لعمالة سطات من حيث عدد المشتركين والمسافة الطولية للشبكة وعدد التجزئات المرخصة وعدد المشاريع 

 الصناعية، إال أن الوكالة لم تعمد إلى رصد الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية لمواكبة هذا النمو. 

 التنمية المستدامة والوقاية من ندرة الماء الصالح للشرب   بخصوص .ب

 المائي  اإلجهاد الوقاية من مخاطر ضعف(stress hydrique)  المحتمل بجل مناطق تدخل الوكالة 

الصناعية من الموارد المائية   الساكنة والوحدات  الحتياجاتالدراسات والتخطيط بالوكالة ارتفاعا كبيرا  تتوقع مصلحة  

وبنقص يفوق عة متر مكعب في السا 179,78ب  2019المقبلة، حيث قدرت العجز المائي في سنة  خالل السنوات

الوكالة المتواجدة بعمالة برشيد. مما يلزم  خصوصا في المناطق ،2030في أفق سنة  اعةمتر مكعب في الس 3042

ثار  االستهالك وتفادي اآل وترشيد مواردها  أدائها لتنمية االرتفاع وتحسينهذا  االستثمارية لمواكبةمن قدراتها  بالرفع

 ه المناطق.ذ على ساكنة ه المتوقعة للعجز المائي
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 2017- 2013ائي المتوقعة في مخطط سعة التخزين الم تراجع  

تقدر ب  2017من بين أهدافه، تحقيق سعة تخزين إجمالية في نهاية  2017- 2013حدد المخطط االستراتيجي 

ساعة، إال أنه وبعد مرور الفترة المحددة  20متر مكعب واستقاللية التزود بالماء الصالح للشرب تعادل  35.200

ساعة في  17وانخفضت مدة استقاللية التزود من  2012متر مكعب منذ  23.300في  لتنفيذه، استقرت سعة التخزين

 ساعة في نهايته. 13بداية المخطط إلى 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

من خدمات توزيع  العمل على ضبط وتحيين اإلطار التعاقدي الذي يربط الوكالة بالجماعات المستفيدة -

 الماء الصالح للشرب؛  

 stressمواكبه النمو الديمغرافي والعمراني بتراب تدخل الوكالة بالتدابير الالزمة لتفادي العجز المائي   -

hydrique  وتأمين تزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب؛ 

لعتبات القانونية لحفر  بمنشئات استخراج المياه الجوفية واحترام الوكالة الحوض المائي التصريح  -

 نواع مدارات الحماية من االستنزاف والتلوث؛أحداث مختلف إو اآلبار

االعتماد في عمليات التخطيط االستراتيجي بالوكالة، على معطيات واقعية وموثوقة واعتماد منهجية  -

خل إلنجازات في مختلف مناطق تدالتحديد وتنزيل األهداف بشكل مستمر وكذا وضع نظام للتتبع 

 الوكالة؛

 اإلعالنقصى تقدير قبل  أالعمل على توفير الوعاء العقاري الالزم بعد مرحلة التخطيط للمشاريع وعلى   -

 طراف الفاعلة لتسهيل ذلك؛شراك جميع األإالعروض المتعلقة به و اتطلب عن

الوكالة  عادة انتشار الموارد البشرية واللوجستيكية في جميع المراكز المستفيدة من خدماتإتزويد و -

 وفقا لمعايير واضحة من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة الالزمة في تدخالت الوكالة.

 التنظيمي والنظام المعلوماتي المعتمد بالوكالة اإلطار 

 أسفرت المراقبة بهذا الخصوص عن تسجيل المالحظات التالية.

 نظام الرقابة الداخلية  تهم قائصن 

على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف وزارة المالية. كما أن الهيكل  تعتمد الوكالة في تنظيم مصالحها

تحت إشراف مكتب  والمنجزالتنظيمي المعد من طرف الوكالة بإيعاز من مديرية الوكاالت والمصالح ذات االمتياز 

  .وزارة الماليةرا لعدم المصادقة عليه من طرف ظ، لم يخرج بعد لحيز الوجود ن2014 غشت1دراسات بتاريخ 

إضافة لذلك    المتالحقة.االنتشار    للتحوالت وإعادةكما تعرف البنيات التنظيمية للوكالة حالة من عدم االستقرار نتيجة  

على دليل مساطر يحدد لكل وظيفة اإلطار تتوفر  ال  كما  ال تتوفر الوكالة على مرجع للكفاءات الالزمة لجميع الوظائف.  

 تقديم المبادئ األساسية لتدبير كل مصلحة، وتوضيح االختصاصات والمسؤوليات لكل األطراف.العملي من خالل 

 النظام المعلوماتي للوكالة  تدبير في قصور 

ال تتوفر الوكالة على نظام معلوماتي مندمج يغطي جميع الوظائف ويضمن حسن تدبير المعطيات ويسهل التواصل 

لوحظ أن تدبير هذه المصالح  ثالح والمراكز الخاضعة لتراب تدخلها. حيوالتبادل المعلوماتي بين مختلف المص

بقي غير مشمول بنظام معلوماتي    التقني بالوكالةالقسم   العلم أنوالمراكز يتم عبر تطبيقات معلوماتية مستقلة. هذا مع  

 العمليات المنجزة. طلضب

درهم، تعثرا  1.436.640,00بمبلغ  05C/12 رقم (ERP) كما عرفت صفقة إرساء نظام معلوماتي مندمج بالوكالة

بتاريخ  شهرا 12 المحددة مدتها الصفقة تم الشروع في تنفيذ  فقد . هإنجاز في  المكلفة "س.س"بسبب تخاذل المقاولة 

وبالرغم   .2018 يوليوز 20حتى تاريخ االنتهاء مهمة المراقبة بتاريخ  االزال متوقفإنجازها إال أن  ، 28/01/2013

الصفقة وبقيت المشاريع المرتبطة بوضع النظام  صاحبلم تعمد الوكالة إلى تطبيق التدابير القسرية على  ،من ذلك

 معلقة.المذكور 

بوضع نظام معلوماتي للتدبير عن بعد لشبكة الماء عن طريق قيادة  2008وفي نفس السياق، قامت الوكالة في سنة 

بغالف مالي قدره  07E/07الصفقة رقم  ، وذلك في إطار(La télégestion)وتتبع المنشآت المائية بمدينة سطات 

صل وإلعادة تأهيل هذا النظام، بمبلغ    07E/16وعمدت الوكالة أيضا إلى إبرام الصفقة رقم    ،درهم 826.499.382,

ام . إال أن هذا النظام، لم يستغل من طرف الوكالة طيلة العشر سنوات الماضية بسبب انعد درهم  1.551.686,40إلى  

 الصيانة والتتبع. 
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 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق، ما على تأسيسا

يغطي جميع المهام الموكلة للوكالة   اعتماد وتطبيق هيكل تنظيمي مصادق عليه مقرونا بدليل للمساطر -

 وبالمراكز التابعة لها؛

 وتسهيل المساطر. وضبطالمعطيات  وتسجيلرض الواقع لرقمنة أتفعيل األنظمة المعلوماتية على  -

 تقييم خدمة توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة . ثانيا

 ظروف إنتاج وتخزين الماء الصالح للشرب   

 ، لوحظ ما يلي.للشرب الصالح الماء وتخزين إنتاج ظروفمن خالل معاينة 

  اإلطار التعاقدي للتزود بالماء الصالح للشرب  عدم تحيين 

إبرامها   لمراجعتها منذ ولم تعمد    ،الممونينشراء الماء من    التزود أو  ومتجاوزة قصدكالة على اتفاقيات قديمة  تعتمد الو

الديموغرافي والعمراني واالقتصادي الذي تعرفه مختلف المناطق الخاضعة لتدبير الوكالة. ورغم تغيير   رغم التطور

مبرمة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء   1997ها إلى سنة الوكالة ترتكز على اتفاقية يرجع تاريخ، ظلت الممونين

. LYDECليديك   رغم أنها لم تعد كذلك وحلت محلها شركة  الماء،التي كانت تشرف على مرفق توزيع    لدار البيضاءا

لكون الوكالة لم تجدد االتفاقية بالرغم   غير محينة ELYOالربيع كما أن العالقة التعاقدية بين الوكالة وشركة مياه أم 

  . ELYOشركة عن تدبير مياه أم الربيع عوضا    SEORمن تجديد عقد االمتياز وتولي شركة أخرى 

المركبة عند نقط اإلمداد بالمراكز   (débitmètres)تقوم الوكالة بمعايرة العدادات ومقاييس الصبيب    ال  ،لذلكباإلضافة  

وال تمكن هذه الوضعية من التأكد من مدى دقة  شراؤها.احتساب وفوترة كميات الماء التي يتم  والتي يعتمد عليها في

    أجهزة العد وبالتالي صحة تصفية المبالغ الواجب تسديدها لهاته الشركات.  

  نقائص على مستوى تهيئة وتأهيل الخزانات المائية 

من طرف الوكالة في توزيع الماء الصالح للشرب، تبين عدم  من خالل المعاينة الميدانية للمنشآت المائية المستغلة

توفر جميع الخزانات المائية عن أجهزة استشعار لمستوى الماء. وتعد هذه األجهزة ضرورية لضبط وتتبع مستوى 

الماء داخل الخزان. كما أن بعض الخزانات المائية غير محصنة ضد تسلل الحشرات والطيور أو أية أجسام غريبة  

شأنها التأثير على جودة المياه، وذلك راجع لعدم تغطية بعض النوافذ والفتحات بالخزان. باإلضافة إلى ذلك، تعاني  من  

بعض أغطية البالوعات المؤدية لقلب الخزانات المائية من األكسدة والتآكل، في حين أن البعض اآلخر منها غير 

مائية لنزاغ وميمونة والزاوية ورأس العين وسيدي رحال. مغطى. وقد تم رصد هذه االختالالت خاصة بالمركبات ال

 كما أن البعض منها يستغل كأرشيف لتخزين بعض الملفات القديمة أو بعض العدادات واألدوات المعطلة.

 قصور على مستوى تنظيف وتعقيم الخزانات المائية  

الوكالة ال تقوم بتنظيف الخزانات   التنظيف، أنعلى محاضر    واالطالعتبين من خالل الزيارة الميدانية للمنشآت المائية  

بصفة منتظمة، أي مرة على األقل كل سنة، كما يوصي بذلك دليل التفتيش الصحي ألنظمة التزود بالماء الصالح 

(. ونتيجة لذلك، لوحظ أن جدران OMSللشرب المعد من طرف وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية )

مكسوة بطبقات وترسبات، كما أن بعض مكوناتها الحديدية والمغمورة داخل ماء الخزانات متأكسدة الخزانات المائية 

ومتآكلة. كما خلص من خالل تقارير التنظيف والمقابالت مع العاملين بالمركبات المائية، إلى أن عملية تنظيف 

مادة الكلور المستعملة في التنظيف حترام تركيز امؤطرة بمسطرة تحدد قواعد التنظيف والتعقيم ك الخزانات غير

ساعة، حسب الدليل المذكور، حتى يتم التعقيم بصفة فعالة. 24والمدة الكافية لمالمستها لجدران الخزان والمحددة في 

 إضافة لكل ذلك، لوحظ استخدام خزانات الماء مباشرة بعد عملية التنظيف ودون تحليل مسبق للمياه للتأكد من جودتها.

 الل محطات الضخ  استغ ظروف 

 فيما يخص استغالل محطات ضخ المياه، تم رصد النقائص التالية.

  التقنية صيانة وتتبع المعداتقصور في 

لوحظ أن صيانة  فقد تعاني محطات الضخ بالوكالة من ضعف الموارد البشرية المؤهلة للسهر على تتبعها وصيانتها. 

محطة ضخ  12التجهيزات الهيدروميكانيكية والمعدات التقنية مسندة لعونين بالوكالة مكلفين بتتبع اشتغال وصيانة 

لة. وال تخضع صيانة هذه التجهيزات ألية مسطرة تحدد بدقة التابعة للوكا اإلداريةباإلضافة إلى صيانة البنايات 

 القصوى للقيام بها.  آلجالاوالعمليات الواجب القيام بها ودوريتها 

لصيانة وقائية    هاوال يتم إخضاع(  entretien curatifاإلصالحية ) على التدخالت    وتقتصر صيانة اآلالت والمعدات

(entretien préventif)   بصفة منتظمة. كما ال توثق الوكالة عمليات الصيانة المنجزة على كل ألية وال يتوفر المكتب

 وتفاصيل إجرائها. العمليات المنجزةلتسجيل  والتقارير على الوثائقبذلك المكلف 
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وخزانات  كالمضخات والمولدات الكهربائية لونتيجة لذلك، تعاني عدة آليات أساسية لتوزيع الماء من تكرار األعطا

الذي يؤثر سلبا على قدرات شبكة التوزيع في توفير ضغط الماء الالزم في    مرالتحكم وصمامات قنوات التوزيع... األ

 بعض المراكز.

 مستخدمي شركات الحراسة على تسيير بعض المنشآت المائية  إشراف 

ة مستوى الكلور المستخدم لتعقيم  أوكلت الوكالة مهمة تتبع اشتغال بعض محطات الضخ والخزانات المائية ومراقب

المكلفين بالحراسة في كل من خزانات رأس العين وأوالد سعيد وسيدي  الشركات الخاصةلعدد من مستخدمي  المياه

العايدي وأوالد امراح باإلضافة إلى محطات الضخ بأوالد عبو وكيسر. في حين أن هذه المهام تتطلب موارد بشرية 

 يزات التقنية والتأكد من دقة معطياتها. مؤهلة لإلشراف على التجه

 شبكة التوزيع ومراقبة جودة المياه بالوكالة تدبير 

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص وجود مجموعة من االختالالت، تتعلق أساسا بما يلي.

 الموارد البشرية والتقنية الالزمة لكشف وإصالح تسربات المياه غياب  

الة، فإن عملية الكشف عن التسربات ظلت موكلة إلى خلية مكونة من عون مرسم بالرغم من شساعة مجال تدخل الوك

هذا الفريق باألخص في مدينة سطات وبصفة   ويشتغل  ،وعنصرين من اليد العاملة التابعة للشركات المتعاقد معها فقط

ليات المتطورة اآلغياب األدوات و  كما تفتقر تدخالت هذه الخلية إلى  .استثنائية في المراكز األخرى التابعة لنفوذ الوكالة

 للكشف السريع عن تسربات المياه. 

خصوصا في المراكز المتواجدة بتراب عمالة  ،مهمة إصالح تسربات المياه من عدة نقائص تتسم ،وفي نفس السياق

برشيد. وذلك بسبب الغياب الشبه التام للوسائل المادية والبشرية الالزمة والضغط الكبير الذي تعاني منه اليد العاملة 

 سلبا على نسبة المردودية.   يؤثرمما  ،بسبب تعدد التدخالت

 غياب برامج لتأهيل شبكة توزيع الماء  

ة بوضع برنامج عقالني لتأهيل شبكة توزيع الماء الصالح للشرب يعطي األولوية للشبكات المتهالكة ال تقوم الوكال

كما ال تتوفر على أي برنامج معلوماتي يمد مصلحة الدراسات والتخطيط بالمعلومات الالزمة حول مميزات   والمكتظة.

ألبعاد والتدخالت واإلصالحات التي عرفتها. مما  كالنوعية والعمر وا ،مختلف القنوات المتواجدة بشبكة توزيع المياه

إعادة تأهيل، تهيئة،  (جب برمجتها على الشبكة تالعمليات التي على مستوى حاجيات لال يساعد على اإلحصاء الجيد ل

 المائية بتراب تدخل الوكالة. توسيع...( وعلى البرمجة العلمية للقطاعات

 شبكة في عملية تحيين الخريطة الرقمية لل نقائص 

ال تستفيد الوكالة من مختلف مزايا تحيين الخريطة الرقمية في تدبير شبكة توزيع الماء كضبط جميع المعطيات المتعلقة 

بشبكة الماء الصالح للشرب والرفع من فعالية مختلف التدخالت ذات الصلة والتحيين المتواصل للعمليات والتغيرات 

وفي هذا اإلطار، لوحظ عدم مطابقة التصاميم الفعلية   .)مسارها ل أو تغيير في  أو تأهي  التوزيع( توسيعالتي لحقت شبكة  

لعينة من التجزئات وتصاميم الجرد الخاصة بالصفقات التي همت شبكة التوزيع، لما هو مضمن بالخريطة الرقمية 

ية )مصلحة الدراسات للوكالة. ويرجع ذلك باألساس، إلى ضعف التنسيق بين المصلحة المكلفة بتحيين الخريطة الرقم

شغال للماء واألعوان المشرفين على الماء الصالح للشرب ومصلحة االستثمار واأل  /والتخطيط( مع مصلحة االستغالل

المركز. وكذا إلى عدم وضع مسطرة خاصة بهذه العملية إللزام المقاولين بوضع تصاميم الجرد والتأكد من إدماجها 

 . ة االستالم المؤقت للمشروعبالخريطة الرقمية قبل إعطاء شهاد 

  صالحة أو المتهالكة الالقنوات غير  لتجديدغياب مخطط أو برنامج 

وحسب تصريحات المسؤولين   ،فعلى سبيل المثال  والمتهالكة.  القديمة  ات يتواجد بتراب تدخل الوكالة عدد مهم من الشبك

الماء الصالح للشرب،  -طرف مصلحة االستغاللعن المصلحة التقنية بالجماعات المعنية والمعطيات المدلى بها من 

بعمر يفوق حيا    18سنة و  60حيا بمدينة سطات يبلغ عمرها أكثر من    11توجد شبكة توزيع قديمة ومهترئة في حوالي  

وبالرغم من  المراكز،ولإلشارة فإن هذه الوضعية تبقى شبه معممة في جل  سنة.30حيا بأقدمية تفوق 11سنة و 50

المهترئة لتفادي األضرار المحتملة. مما قد يؤثر سلبا على جودة  تجديد القنواتلمخطط أي ة لم تضع ذلك فإن الوكال

 صالح الشبكة.المياه ويرهق الوكالة بكثرة التدخالت إل

 في عملية تبني قطاعات بشبكة الماء الصالح للشرب داخل تراب الجماعة قصور  

القطاعات ذات الضغط المنخفض والتخطيط  االستفادة من عدة مزايا كتحديد تساهم عملية تقسيم الشبكة إلى قطاعات من  

الجيد لعملية والكشف وإصالح التسربات وإلعادة تأهيل الشبكة والعمل على تسريع التدخالت الالزمة. لكن وبالرغم 

ة من طرف مصلحة من كل هذه اإليجابيات، الزالت الوكالة جد متأخرة في هذا المجال، حيث إن اإلحصائيات المقدم

فعلى االستغالل للماء الصالح للشرب، تؤكد أن جل الشبكة المتواجدة بمناطق تدخل الوكالة غير مقسمة إلى قطاعات.  

كما أن الشبكات   % من شبكة توزيع الماء غير مقسمة إلى قطاعات. 60أكثر من  مثال، فإن مدينة سطاتمستوى 

دي وراس العين وثالثاء لوالد وأوالد سعيد ال تخضع لهذه العملية. الشيء  المتواجدة بمراكز كل من كيسر وسيدي العاي
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الذي يصعب التدبير األمثل للشبكة وتتبع نسبة مردوديتها ومستوى الضغط وعمليات الكشف السريع على التسربات 

 وتسهيل تدخالت اإلصالح المرتبطة بها.

 رح بها من طرف الوكالةدقة وموثوقية النسب المتعلقة بمردودية الشبكة المص عدم  

، وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع متوسط 2016% خالل سنة  79صرحت الوكالة بنسبة مردودية الشبكة فاقت 

%. وفي هذا الصدد، سجل المجلس  75النسب المسجلة بوكاالت توزيع الماء الصالح للشرب بالمملكة المحددة في 

  ،ملية حساب مردودية الشبكة وتبرز بوضوح عدم دقتها وموثوقيتهاالجهوي للحسابات مجموعة من النقائص شابت ع

 من أبرزها: 

تواجد مجموعة من عدادات الوكالة المخصصة الحتساب الكميات المشتراة من الموردين في وضعية  -

 توقف أو إتالف كتلك التي تمت معاينتها بمركزي أوالد مراح وثالثاء لوالد؛

نظرا لغياب    ، (macro-comptage)لتحديد حجم المياه المستعملةالعدادات المستخدمة   وثوقيةمضعف   -

وأيضا لعدم اللجوء إلى القراءة التواجهية بين   (Étalonnage périodique)معايرتها بشكل دوري 

 الوكالة ومموني الماء الصالح للشرب في بعض المراكز كالدروة وسيدي رحال؛  

ة في نفس الوقت بين عملية قراءة العدادات وعمليات  جمع المصلحة المكلفة باحتساب نسبة المردودي -

 ؛ وكالهما من محددات نسبة مردودية الشبكة قياس كل من اإلنتاج الذاتي ومشتريات الوكالة من الماء

 في وضعية تنافي؛  يجعلهامما 

تبعية  قيام حراس أمن وعمال غير تابعين للوكالة بمهمة قراءة مؤشرات العدادات في غياب أية عالقة  -

أو سلطة للوكالة عليهم. إضافة لذلك، لوحظ أن عددا من السجالت المخصصة لضبط هذه العمليات 

بمنشآت توزيع المياه بالوكالة تشوبها مجموعة من العيوب )خانات فارغة وعمليات غير مؤرخة 

وثالثاء   . ونذكر على سبيل المثال السجالت الممسوكة بمراكز سيدي رحال وأوالد مراح)وتشطيبات...

 ؛لوالد 

وجود بعض التناقضات بين سجل رصد البيانات للعدادات والمعطيات المعتمدة من طرف مصلحة  -

 ،استغالل الماء الصالح للشرب الحتساب اإلنتاج )الذاتي والمشتريات( في عملية حساب نسبة المردودية

 راح وسيدي رحال خالل سنة وعلى سبيل المثال السجالت المتعلقة بمراكز كل من أوالد سعيد وأوالد م

 ؛2017ومركز السوالم في سنة  2016

 تي تؤثر علىوال (redressements)التأخر الكبير في تصحيح الفواتير الخاصة بشكايات الزبناء   -

وخصوصا تلك المنجزة بعد أكثر من ستة أشهر وفي بعض األحيان  ،عملية احتساب نسبة المردودية

من الماء الصالح للشرب دون القيام بالتصحيحات   م في الكمية المحتسبةبعد سنة من تاريخ فوترة التضخ

 2015 ما بينالمصححة  االستهالكالالزمة لنسبة المردودية المحتسبة قبل ذلك. وقد وصلت كمية 

 فاتورة... 21.491متر مكعب همت   97.296مجموعه  ما 2017و

 نسبة المردودية في بعض المراكز  ضعف   

عدد من المناطق الخاضعة  تنازليا في، منحى  2017إلى سنة  2015سجلت نسبة المردودية الشهرية للشبكة من سنة 

%   11,62% بجماعة أوالد سعيد و 26,1% براس العين و8,38لتسير الوكالة، حيث وصلت نسبة االنخفاض إلى 

%. 100كما لوحظ أن بعض المراكز، سجلت نسبة مردودية شهرية فاقت  سر. % بكي 2,46بمركز سيدي العيدي و

 الذي يصعب تحقيقه لعدم توفرها على الخزانات المائية خاصة في كيسر والدروة وسيدي رحال. مراأل

 المياه  في إجراءات معالجة نقائص 

اعتمادا على المعايير المغربية لمراقبة  عه المتعاقد مالداخلي والمختبر  هاتتم مراقبة جودة المياه بالوكالة عبر مختبر

، غير أنه ومن خالل تقارير التحاليل المعدة من NM03.7.002ورقم    NM03.7.001جودة المياه كالمعياريين رقم  

اختالالت تعتري عملية معالجة المياه من أبرزها  الجهوي للحسابات طرف المختبرين والمعاينات، رصد المجلس 

صيانتها خصوصا في خزانات حد السوالم ومحطة  عدمخات حقن الكلور لمياه الخزان، نتيجة لالتعطل المتكرر لمض

الضخ بأوالد عبو. كما أن بعض المنشآت المائية تفتقر لهذه التجهيزات الحيوية كخزان الزاوية بسطات وخزان سيدي 

بالمياه المشتراة من المزودين،   لوررحال. باإلضافة لذلك لوحظ الضخ المباشر لمياه في الشبكة دون تصحيح لنسب لك

 .في شبكة التوزيع بمركزي الدروة وسيدي رحال

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اإلسراع بمراجعة وتحيين اإلطار التعاقدي بين الوكالة ومختلف مموني الماء الصالح للشرب وذلك  -

 مناطق الخاضعة للنفوذ الترابي للوكالة؛لتلبية ومواكبة حاجيات الساكنة في جميع ال
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العمل على المعايرة الدورية للعدادات ومقاييس الصبيب المستخدمة في القراءة التواجهية مع الممونين  -

 ؛ الموردة المياه بهدف التحديد الدقيق لكميات

 وفعال؛ منتظم المائية وقنوات التوزيع بشكل الخزانات وصيانة وتعقيم تنظيف على العمل -

الرفع من أداء التجهيزات الهيدروميكانيكية والمعدات التقنية بمحطات الضخ والمركبات المائية بوضع  -

 اآلليات والوسائل الضرورية لمراقبتها وصيانتها بصفة وقائية ومنتظمة؛

بالمناطق التي تعرف   توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة لكشف واصالح تسربات المياه خصوصا -

 تواجد قنوات مهترئة وقديمة؛

 األولويات؛تنظيم عمليات تهيئة وتوسيع شبكة توزيع الماء حسب مخطط يحدد الحاجيات ويرتب  -

 الماء؛العمل على تحيين وتعميم الخريطة الرقمية لشبكة توزيع  -

لح لرقابة الداخلية تتيح تتبع وضبط المعطيات المتعلقة بإنتاج واستهالك الماء الصالإرساء آليات  -

 الشبكة؛حقيقية مردودية   للشرب وتترجم

  والمراكزتوفير أدوات العمل الضرورية لتمكين المختبر الداخلي من القيام بمهامه بمختلف الخزانات  -

 التابعة للوكالة.

 حظيرة العدادات بالوكالة تدبير 

 فيما يخص تدبير العدادات، لوحظ ما يلي.

 الوكالة في آليات مراقبة تسلم عدادات الماء ب قصور  

المتعلقة   2012دجنبر    27بتاريخ    3594-12من قرار وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة رقم    07خالفا للمادة  

بعدادات الماء ولمقتضيات دفاتر الشروط التقنية العامة للصفقات المبرمة في هذا اإلطار، لوحظ عدم إرفاق العدادات 

وكذا عدم إخضاع العدادات للمراقبة الدورية مرة كل خمس  ،(Carnet métrologique)المسلمة بكناش للمعايرة 

 . من القرار السالف الذكر 14و 11سنوات وذلك خالفا للمادتين 

البصرية، عوض القيام  المعاينةكما سجل المجلس ضعف المراقبات الالزمة للعدادات المسلمة واقتصارها على 

وذلك  ،لعينة من هذه العدادات ص المعايرةوالوكالة في التجارب وفحبمراقبات معمقة والحرص على حضور ممثل 

وقد أثرت هذه النقائص سلبيا على جودة العدادات  .خالفا لمقتضيات دفاتر الشروط التقنية الخاصة بصفقات العدادات

والتي تميزت بكثرة ' من شركة 'م' 13Sنذكر على سبيل المثال العدادات المسجلة تحت الرقم 'و ،المسلمة للوكالة

 .وسحب عدد منها من حظيرة العدادات لعطااأل

 تكرار عملية إزالة العدادات الخاصة بالماء بعد استخدام جد وجيز  

عدادا للماء مسحوبة من شبكة التوزيع للماء الصالح للشرب خالل  3000من خالل دراسة لعينة تتكون من حوالي  

متر   100منها تم االستغناء عنها نهائيا بمؤشر استخدام ال يتجاوز  936، لوحظ بأن ما يفوق 2016و 2015سنتي 

 936ن تقدير القيمة المالية الضائعة نتيجة سحب  أمتار مكعبة. ويمك  10عداد سحب بمؤشر أقل من    400  منهامكعب،  

 درهم. 00222.390. مبلغملمتر ب  15سعة تساوي  عداد، على أساس ثمن آخر صفقة لشراء العدادات ذات

 مسطرة لضبط عملية إعادة استعمال العدادات غياب  

يزمات واضحة وفعالة. في هذا ال تعمل الوكالة على ضبط عملية إعادة استخدام العدادات المستعملة بمساطر وميكان

ربطهم متر مكعب وتارة أخرى يتم    800  لوحظ إعادة ربط بعض المشتركين بعدادات يفوق مؤشر استخدامها  ،الصدد 

 أمتار مكعبة.  10طريق عدادات ال يتجاوز مؤشرها  عن

 غياب مخطط لتجديد العدادات المتهالكة  

تبين تواجد عدد كبير من العدادات المتهالكة، حيث وصلت   دا،عدا  42.502من خالل دراسة قاعدة معطيات لعينة من  

%،   18فتمثل  سنة، 30%. أما العدادات التي تفوق مدة استعمالها  53سنة  15نسبة العدادات المستعملة لمدة تفوق 

 ومع ذلك ال تتوفر الوكالة على أي مخطط أو برنامج لتجديد حظيرة العدادات الخاصة بزبناء الوكالة.

 :يلي البيضاء بما بالدار للحسابات الجهوي المجلس يوصي ه،وعلي

المعايرة الدورية لعدادات الزبناء وتجديدها حسب برمجة دورية وتخصيص الوسائل الالزمة إجراء  -

 لذلك؛  

بشبكة توزيع الجدد  عادة استخدام العدادات المستعملة لربط الزبناء  وضع وتوضيح المساطر المتبعة إل -

 الصالح للشرب؛ الماء 
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اجراء المراقبات والتجارب الالزمة عند التزود بعدادات الماء طبقا للقوانين والمعايير الجاري بها   -

 العمل.

 التجاري لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب   التدبير 

 تدبير طلبات االشتراك والربط بشبكة الماء الصالح للشرب  1.5

 لمالحظات التالية.أثار المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ا

  والربط بشبكة الماء الصالح للشرب  طلبات االشتراك آجالعدم تتبع 

 بالرغم من كونه مؤشرا أساسيا بالنسبة لجودة الخدمات المقدمة للزبناء، ال يخضع أجل االشتراك بالوكالة ألي معيار

واجب تتبعها وكذا إلى عدم تحديد مسبق. ويرجع ذلك باألساس لغياب مسطرة خاصة باالشتراكات تحدد اإلجراءات ال

أيام بالنسبة لزبناء مدينة سطات، في حين   7أجل متوسط لتتبع طلبات االشتراك. حيث لوحظ أن هذا األجل يصل إلى  

  يوما بالنسبة لزبناء باقي المراكز. ويمكن تفسير هذا الفارق بانعدام خدمات القرب والتدبير الممركز  11يتجاوز 

 ات االشتراك.لطلبات وأداء مستحق

أن طلبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب تعرف تأخرا ملحوظا سواء على مستوى إعداد سندات األشغال   لوحظكما  

الربط من طرف المقاولة نائلة صفقة ربط زبناء الوكالة. حيث تصل مدة إنجاز أشغال الربط من طرف المقاولة   تنفيذ أو  

المتعلق بهذه األشغال على أن أجل تنفيذ الربط الفردي بالشبكة هو  الخاصة يوما في حين ينص دفتر الشروط  20إلى  

 يوم واحد.

  مستوى ترميز الزبائن علىأخطاء  

تخضع عملية إدخال الزبائن الجدد إلى قاعدة بيانات برنامج الفوترة من طرف مكتب العد، إلى ترميز حسب الفئات 

غير أن  ( مع فرض تعريفة معينة لكل فئة. Wأعوان الوكالة ،F  النافورات ، E، اإلداراتA)األشخاص الذاتيين 

مما يؤثر على احتساب وفوترة استهالك   ،طاء في الترميز عملية إدخال الزبائن في قاعدة المعطيات تعتريها بعض األخ

الماء للزبائن. على سبيل المثال، يؤدي ترميز النافورات برمز األشخاص الذاتيين إلى تطبيق نظام األشطر في الفوترة 

ت، لعدم في عدد من الحاال  Xعوض اعتماد تعريفة الشطر الوحيد الخاص بها.  كما تلجأ الوكالة إلى الترميز بالحرف  

 توفر الوكالة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.  

 تعريفة خاصة بمصاريف االشتراك في غياب المصادقة عليها فرض   

من  13درهم برسم مصاريف االشتراك على زبنائها ويرجع أسس تطبيقها للمادة  3,5تطبق الوكالة تعريفة قدرها 

درهم لم يراع   3.5غير أن تحديد مبلغ التعريفة في    .ماء الصالح للشربدفتر تحمالت الكالة الخاص باستغالل شبكة ال

المتعلق بالوكاالت الجماعية سالف  2.64.394من المرسوم  15المادة في الشكليات المنصوص عليها  احترامفيه 

لتنفيذ إال بعد والذي ينص على أن قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بتحديد التعريفات ال تعد نهائية وقابلة ل ،كرذ ال

 المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية.

 العد والفوترة عملية 2.5

   تشوب عمليات العد والفوترة مجموعة من النقائص، يمكن إجمالها فيما يلي.

 مصلحة قارة موحدة للفوترة   غياب 

غياب مساطر تضبط لك راجع باألساس إلى ذ تها واندماج مختلف مكوناتعاني مهمة الفوترة بالوكالة من ضعف 

جميع أنواع تتتولى  وموحدة    العمليات وتحدد المسؤوليات المتعلقة بها. ويمكن إبراز ذلك من خالل غياب مصلحة قارة

على  المنزلي والخاص باإلدارات بحيث تتم عملية فوترة االستهالك ،زبناء الوكالةجميع فئات الفواتير المتعلقة ب

وعمليات تعقيم  أشغال الربط فوترة استهالك الشركات الصناعية الكبرى وكذا  في حين تسند  ؛لقسم التقنيمستوى ا

إلى المصلحة التجارية. كما أن تسجيل هذه العمليات ال يتم   سائر الناجمة عن أشغال المقاوالتوغسل القنوات والخ

برقم    المتعلقةلمعطيات  . وهو ما من شأنه التأثير على توحيد اث تدون كل مصلحة عملياتها على حدةبشكل مندمج بحي

 .التتبع عمليةويشكل عائقا ل والشفافية الشمولية يضمنالمعامالت المحقق من طرف الوكالة مما ال 

 تحصين قاعدة المعطيات الخاصة بالفوترة عدم   

ها تفتقر عملية العد لقاعدة محصنة ومحكمة لتسجيل المؤشرات الشهرية الستهالك الزبائن، حيث ال يتطلب الولوج إلي

حسابات خصوصية أو رموز سرية. كما أن الحواسيب المستعملة  أيةمن طرف األعوان المكلفين بقراءة العدادات، 

إلدخال مؤشرات االستهالك تستخدم في نفس الوقت من طرف أعوان مصلحة الفوترة وكذا األعوان المكلفين بقراءة 

 عبث بالمؤشرات الخاصة باستهالك الزبناء. الذي يجعل هذه الوضعية محفوفة بمخاطر ال مرالعدادات. األ
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 عملية قراءة عدادات الماء الصالح للشربفي  نقائص   

بمساطر وإجراءات عملية وتفصيلية. ويتجلى ذلك في كون القراءة  لوحظ أن عملية قراءة العدادات غير مؤطرة

تمارس من طرف الوكالة دون استعمال أنظمة متنقلة تسجل بصفة تلقائية االستهالك الشهري للزبون وكذا تاريخ  

 مرور عون القراءة. 

  ن التأكد من فعلية قراءتها.لوحظ أن قراءة العدادات ال يترتب عنها إشعار بالمرور يخول للزبو ،إلى ذلك باإلضافة

عونا قراءة  32كما تجدر اإلشارة، إلى أن عملية قراءة العدادات تعاني من قلة الموارد البشرية، حيث يوكل إلى 

زبونا. كما يسند إلى ستة أعوان منهم في نفس الوقت إدخال مؤشرات العدادات إلى قاعدة   774. 97عدادات أزيد من  

وترة، وذلك بالرغم من كون هذه المهام متنافية مع قراءة العدادات وال تمكن من مراقبة هذه البيانات المتعلقة بالف

 العمليات.  

 تأخر ملحوظ في فوترة االستهالك  

الفوترة في المتوسط،  وتاريخ تعرف الوكالة تأخرا في فوترة االستهالك، حيث تبلغ المدة الفاصلة بين مدة االستهالك

الوضعية سلبا على خزينة الوكالة، كما أنها ال تخول للزبناء إمكانية معاينة عداداتهم بمناسبة  أربعة أشهر. وتؤثر هذه

معالجة شكاياتهم من طرف الوكالة بسبب الفواتير ذات المؤشرات المرتفعة. كما أن هذا التأخر يسبب صعوبة في  

 ة.التتبع بالنسبة للمقاوالت واإلدارات الملزمة باختتام حساباتها السنوي

 المكثف لتقدير االستهالك اللجوء  

يعتبر تقدير االستهالك وسيلة لفوترة بعض الزبائن الذين يتعذر قراءة عداداتهم ألسباب تقنية )صعوبة الوصول للعداد 

الوكالة تلجأ إلى التقدير الجزافي بشكل مكثف وفي غياب معايير تضبط طرق   أنأو تعطله أو اتالفه...(. إال أنه لوحظ  

فوترة هذه الحاالت. على سبيل المثال، يلجأ مستخدمو الوكالة تارة إلى تقدير االستهالك بناء على الشهر  وشروط

أو اعتبار العداد  ، وتارة أخرى على االستهالك المتوسط التاريخي على مدى ثالث أشهر ،المماثل للسنوات السابقة

 متوقف. 

 للشرب  الصالح الماء باستهالك المتعلق  حاالت الغش فوترة 3.5

 أثيرت بهذا الخصوص المالحظات التالية.

   مسبق لحمالت الكشف عن حاالت الغش برنامجغياب  

ال تعطي الوكالة أية أهمية ألنشطة البحث والتنقيب عن حاالت الغش في استهالك الماء الصالح للشرب. ومن تجليات 

حاالت الغش وتحديد المناطق المعرضة هذه العن  ذلك نذكر عدم قيام الوكالة بتنظيم حمالت استباقية وتفتيشية للكشف  

وكذا القيام باستطالعات تستهدف األشخاص والمنازل الذين تم توقيف اشتراكهم ودراسة اإلحصائيات وجداول  لها،

تتبع االستهالك والعمل على القيام بحمالت تحسيسية ضد هذه الظاهرة والتذكير بعواقب المخالفين في حالة االستعمال 

ظل دور الوكالة مقتصرا على تصريحات كل من قراء العدادات أو العمال المنتمين لخلية  وقد قانوني للماء.   الغير

وهي تدابير غير كافية مقارنة مع شساعة مجال تدخل  ،الكشف عن التسربات بمدينة سطات لضبط هذه الحاالت

كشف عن حاالت الغش في الوقت المناسب. وعلى الوكالة والضرر الذي يلحق بمواردها المائية في حالة التأخر عن ال

بعض المخالفين ما يفوق السنة بعد بالنسبة لسبيل المثال وصلت المدة المحتسبة من االستهالك غير القانوني للماء 

 تاريخ فسخ عقد االشتراك مع الوكالة في حالتي "أ.م" و "ب.أ". 

 اللجوء إلى األعوان المحلفين لضبط حاالت الغش عدم  

، لوحظ عدم اشراك األعوان المحلفين واللجنة التقنية 15/3671ورقم  14/2750فا للمذكرتين المصلحيتين رقم خال

 المتعلقة بها أو المخصصة لتقدير االستهالك في حاالت الغش، والمرصودة لضبط هذه الحاالت وإنجاز المحاضر

 26/09/2017و13/09/2017للمحاضر بتواريخ  تقدير الكمية المستهلكة بشكل غير قانوني. كما هو الحال بالنسبة

 . 26/12/2016و 28/09/2017و

 اإلجراءات الزجرية والمتابعات القضائية في حق حاالت الغش المسجلة  غياب 

وكذا تتبع مآلها، سجل بهذا الخصوص ضعف  2017إلى  2015من خالل دراسة محاضر الغش للفترة الممتدة من 

%، في حين  73 إلى حيث وصلت نسبة الفواتير غير المستخلصة في هذا المجال تحصيل الفواتير الخاصة بالغش،

داء، وبهذا اقتصر عدد الفواتير المستخلصة من طرف المخالفين % من المخالفين من تسهيالت في األ 20,2استفاد 

 %.  7,2على 

 22حسب المحضر المنجز بتاريخ    ،كما لوحظ عدم فوترة بعض الحاالت كتلك المتعلقة بتجزئة السعادة بمركز الدروة

إلى المتابعات  الوكالة سجل عدم لجوءقد . و3م 1200الكمية المستهلكة بدون عداد فيه والذي قدرت  2014فبراير 

من القانون الجنائي ولمذكرة المصلحة  521و 111لمقتضيات المادتين تطبيقا القضائية للحد من هذه الظاهرة 

 سالفة الذكر.  14/2750رقم
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 تدبير إنهاء االشتراكات: التذكير بالديون وقطع اإلمدادات وفسخ عقود االشتراك 4.5

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 خلل في مسطرة التذكير بالديون وتحديد الئحة الزبناء المستهدفين بعمليه قطع اإلمدادات من الماء  

ال تتبع الوكالة أية مسطرة للتذكير بالديون وتحديد الئحة المشتركين المعنيين بعملية قطع اإلمدادات، بسبب تراكم  

مستهدف   8.473الفواتير غير المؤداة. كما سجل غياب المعالجة التلقائية مع االنتقائية في تحديد المستهدفين. فمن بين  

زبون بعد تخلفهم   29فاتورة، من بينها  15د تخلفها عن أداء ما يزيد عن حالة تم إدراجها في الالئحة بع 1291يوجد 

فاتورة. بالمقابل تم إدراج عدد من المشتركين في هذه الالئحة بعد تخلفهم عن أداء ثالث فواتير.    39عن أداء أكثر من  

توماتيكية لتكاليف قطع اإلمدادات فإن تسجيل الزبناء في الئحة قطع اإلمدادات يؤدي تلقائيا الى الزيادة األ ،ولإلشارة

 درهم دون احتساب الرسوم وقد تؤدي الى القطع الفعلي للتزويد بالماء الصالح للشرب. 76,94 قيمةب

 تسهيالت في األداء على فواتير حصر الحساب  اعطاء(Règlement de compte)   

، بلغ حصر الحساب فواتيربعض  ي أداء، قامت الوكالة بمنح تسهيالت ف 2017إلى 2013خالل الفترة الممتدة من  

بالرغم من عدم التنصيص عليها في دفاتر تحمالت الوكالة الخاصة بالماء الصالح  درهم 248.675,30 مجموعها

 للشرب أو في المذكرات المتعلقة بمنح تسهيالت في األداء الصادرة عن مديرية الوكاالت والمصالح ذات االمتياز.

 لإلمدادات الفعلي دو ن القطع لماء على المتخلفين عن األداءا إمداد قطع تكاليف فرض  

األداء مع تلك التي نفذت فيها فعليا هذه  في من خالل مقارنة وضعية تتبع قطع اإلمدادات على المشتركين المتأخرين

الدروة وسيدي رحال ، في كل من الوكاالت التجارية لمدينة سطات ومراكز 2017العملية إلى حدود نهاية دجنبر 

حالة مدرجة في قائمة قطع اإلمدادات، باشرت المصالح التقنية للوكالة فعليا هذه  8.056والسوالم، تبين أنه من بين 

درهم دون  76.94قامت بالفرض التلقائي لتكاليف قطع اإلمدادات المحددة في بينما زبون فقط.  828العملية في حق 

قاموا بأداء ما   6.007من بينهم  ،من دون التنفيذ الفعلي لعملية قطع اإلمدادات زبون 7.228احتساب الرسوم على 

الوكالة على قطع اإلمدادات خصوصا بجماعتي السوالم وسيدي فيها حالة لم تعمل  1221بذمتهم من متأخرات و

 رحال.

 اشتراكهم أنهوا الذين إرجاع مستحقات الزبناء عدم  

للزبناء   (االستهالك متأخرات على العدادات ضمانات قيم فائض (الدائنة اإلنهاء واتيرف  مبالغ تسدد  ال الوكالة أن لوحظ

 فواتير قيمة بلغتوقد   . 1982 سنة إلى األرصدة بعض يرجع تاريخ إذ  طلباتهم، على اشتراكهم بناء  عقود أنهوا الذين

تتعلق بالفترة من  2.921.681,83منها  درهم 4.874.916,60 حوالي 2017دجنبر  31إلى حدود  الدائنة اإلنهاء

 .2017 إلى سنة 2012سنة 

 طلبات اشتراك جديدة بمجال تدخل الوكالةفي حالة تقديم  المدينين المشتركين لرصد آلية غياب 

 عقود  فسخ تم أن سبق الذين الزبناء رصد  من آلية معلوماتية أو إجراءات استباقية تمكنها على الوكالة تتوفر ال

 تدخل بمجال جديدة اشتراك طلبات تقديم حالة وخاصة في الوكالة تجاها ديون من ذمتهمب أداء ما دون انخراطهم

 المحاسبية. تسوية وضعيتهم بغرض وذلك الوكالة

 بعد إيقاف االشتراك في عملية استخالص الفواتير ضعف  

االستهالك على مبلغ  فائض متأخرات (الحصر المدينةلوحظ من خالل دراسة الوضعية المحاسبية المتعلقة بفواتير 

، عدم استخالص الوكالة لجميع حقوقها بعد عملية إنهاء االشتراكات وحصر 2017دجنبر  31في  ) ضمانات العدادات

، حيث بلغت قيمة فواتير حصر الحسابات المدينة 1997 سنة إلى األرصدة بعض حساباتها. ولإلشارة، يرجع تاريخ

، 2017و  2012ما بين    درهم  3.687.485,65، منها حوالي  درهم  5.103.455,68ما مجموعه    2017ة  في نهاية سن

 % من مجموع المبالغ غير المستخلصة في هذا اإلطار.75أي ما يمثل 

وعلى الرغم من أهمية المبالغ العالقة اتجاه الزبناء المدينين نتيجة عملية حصر الحسابات، لم تعمل الوكالة على اتخاد 

 اإلجراءات القضائية الالزمة اتجاه المدينين لضمان حقوقها. 

  أخطاء في تصفية عملية حصر حسابات المشتركين 

، بأن 2017و 2015و 2014لوحظ من خالل تحليل قاعدة المعطيات الخاصة بإنهاء عقود الزبناء خالل السنوات 

 indexالفارق بين المؤشر النهائي  (االشتراك عملية تصفية حجم االستهالك النهائي من الماء في حالة إنهاء عقود 

final للعداد األول المؤشرو  index initial (  من حاالت حصر الحسابات خالل 46غير صحيحة في حوالي %

 الفترة المذكورة. 

أقل % من هذه الفواتير مؤشر نهائي 19فاتورة إنهاء الحسابات، عرف ما يعادل  1108فعلى سبيل المثال، من بين 

وبالرغم من ذلك احتسبت الوكالة الصفر ككمية نهائية لحصر هذه الحسابات وهذا غير مبرر. كما   .من المؤشر األولي

فاتورة إنهاء الحسابات مبالغ في تصفيتها، حيث إن الكمية النهائية المحتسبة في هذه الحسابات فاقت    1357أن حوالي  
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متر مكعب. وبالمقابل احتسبت    22.706صلت الكمية الزائدة نتيجة لذلك  االستهالك الفعلي الواجب فوترته للزبناء وو

مصالح الوكالة في فواتير حصر الحسابات النهائية كميات أقل من التي استهلكت فعليا من طرف الزبناء خالل مرحلة 

 متر مكعب.19.067  فاتورة ووصلت الكمية غير المفوترة للزبناء نتيجة لذلك ما يقارب  40إنهاء حساباتها بالنسبة ل  

 (Travaux remboursables)فوترة أشغال الربط بشبكات الماء الصالح للشرب المستردة   5.5

 تم الوقوف في هذا المجال على النقائص التالية. 

 فيما يخص أشغال تجهيز التجزئات بالماء الصالح للشرب   .أ

 دفتر أثمان غير محين في فوترة األشغال المستردة  اعتماد 

ترتكز الوكالة في فوترة أشغال التجهيز للمنعشين العقاريين الراغبين في ربط تجزئاتهم بشبكة الماء، على دفتر أثمان 

 (.2008)منذ  غير محينو غير مصادق عليه من طرف المجلس اإلداري وسلطات الوصاية

من المستلزمات  ابشكل دوري وفقا للتغيرات الحاصلة في السوق، كما أنه ال يشمل عدد هذا الدفتر ال تتم مراجعته 

   .الواجبة والتي يحدد ثمنها خارج دفتر األثمان

 قصور على مستوى تدبير تسهيالت األداء الممنوحة للمنعشين العقاريين  

من تسهيالت في أداء مستحقات الوكالة برسم    2012بموجب منشور وزارة الداخلية لسنة    يستفيد المنعشون العقاريون

شهرا.  إال أنه لوحظ أن بعض المنعشين   24إتاوات تجهيز التجزئات بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي قد تصل إلى  

المدة. وعلى هذه  ن بالرغم من تجاوز  العقاريين ال يلتزمون بشروط التسهيالت حيث لم يؤدوا للوكالة ما بذمتهم من ديو

الرغم من تمادي عدد منهم في التماطل عن أداء ما في ذمتهم، ال تعمد الوكالة إلى تطبيق بنود االتفاقيات المبرمة مع 

على إثر منح تسهيالت في األداء، والتي تنص على سلك المسطرة القضائية في حالة عدم وفاء  العقاريين المنعشين 

 اري بالتزاماته.المنعش العق

 فيما يخص أشغال الربط الفردي بالماء الصالح للشرب  .ب

 وتطبيق أثمنة غير مضمنة في دفتر األثمان اعتماد  

لوحظ من خالل تحليل مقايسات الربط الفردي المعدة من طرف مصلحة الدراسات والزبناء، أن الوكالة ال تتوفر على 

    لعتاد المستعمل في عمليات الربط الفردي.مسطرة تحدد بدقة طرق تحديد تكاليف المواد وا

في غياب دفتر أثمان محين، تلجأ الوكالة إلى انتقاء بعض األثمان المضمنة في الصفقات الجارية، والتي غالبا ما  و

 تكون مرتفعة مقارنة مع تكاليف الربط المعمول بها. وبالتالي فإن الوكالة تجني هامش ربح غير مؤطر نتيجة لذلك. 

 الباقي استخالصه من عائدات االستهالك واألشغال اعارتف  

تبين من خالل  فقد  ال تعمل الوكالة على بذل المجهودات واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص مستحقاتها.

، أن متراكم الباقي استخالصه بخصوص االستهالك واألشغال 2017دجنبر 31في تحليل القوائم المالية للوكالة

% ما بين سنتي  29 درهم. وقد عرفت هذه المتأخرات ارتفاعا بنسبة  102.259.167,97بلغ ما مجموعه  المستردة

لم و  .2017% خالل سنة 95إلى  2012المسجلة سنة  % 99من . كما تراجعت نسبة التحصيل 2017و 2012

دم احتفاظها بالوثائق المثبتة استرداد بعض الديون برسم األشغال المنجزة لصالح بعض اإلدارات لعمن  تستطع الوكالة  

يبلغ الباقي استخالصه برسم األشغال التي قامت بها الوكالة لصالح جماعة سطات، ما مجموعه   ،لها. فعلى سبيل المثال

 درهم.  2.858.746,24

 وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 اإلجراءات الالزمة لتقليص اآلجال المتعلقة بطلبات االشتراك والربط بشبكة الماء بجميع مراكز  اتخاذ -

 الوكالة؛ 

ءة العدادات وتحصين اضبط وتتبع العمليات المرتبطة بقر يمكن منمعلوماتي تجاري  اعتماد نظام -

 الحسابات؛ والفوترة وحصر  االستهالكالمعطيات وتقليص المدة الفاصلة بين 

مل على برمجة مسبقة لحمالت الكشف عن حاالت الغش في استهالك الماء الصالح للشرب وتوفير الع -

 الموارد الضرورية لهذه العملية والتطبيق الفوري لإلجراءات الزجرية الالزمة في حق المخالفين؛

يير اعتماد مسطره واضحة لقطع إمداد الماء تتضمن آجال التذكير بالديون وتحدد بشكل واضح المعا -

 المعتمدة في تعليق تزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب؛ 

 وضع حد لتقديم التسهيالت في األداء في غياب ألي أسس قانونية أو تنظيمية؛ -

 للوكالة؛تطبيق إتاوات قطع اإلمدادات أو وضع وإزالة العداد حصريا على الخدمات الفعلية  -
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 اخبارهم بمآل ملفاتهم داخل آجال معقولة؛ تسديد مستحقات المشتركين الذين فسخوا عقودهم و -

 وضع آلية للمراقبة الداخلية من أجل تحصيل مستحقات الوكالة؛ -

تطبيق تكاليف وتعريفات معقولة للزبناء وتحيين دفاتر األثمان المعتمدة لفوترة األشغال الواجب سدادها   -

 سلطة الوصاية. ومصادقةوإخضاعها لموافقة المجلس اإلداري 

 جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتدبير الشكايات من طرف الوكالة 

 عدم استفادة الزبناء من نظام تدبير صفوف االنتظار بالوكاالت التجارية  

، 2012منذ سنة  التجارية بالوكاالت االنتظار صفوف نظام تدبيردرهم لوضع  391.440الوكالة حوالي خصصت 

، باستثناء الوكالة المتواجدة بها لوحظ أن هذا النظام غير مشغل ،التجاريةالوكاالت  معاينة بعضإال أنه ومن خالل 

 بمركز الدروة. 

 بنايات االستقبال وظروف اشتغال األعوان بالوكاالت التجارية تردي  

ي كل الوكاالت من نقص حاد في جميع التجهيزات األساسية تعان   الرئيسي،باستثناء الوكالة التجارية المتواجدة بالمقر  

الوكالة  موظفويعاني  ،مثل الكراسي والمراحيض ووسائل النظافة وجودة البنايات وضيق مساحتها. إضافة إلى ذلك

بالوكاالت التجارية من تدهور ظروف العمل خاصة مع عدم االستفادة من نظام تدبير صفوف االنتظار وضيق المجال 

مخصص الشتغالهم واستخدام بعض األجزاء بالوكاالت التجارية كمخازن للسلع والعدادات الجديدة والمسحوبة ال

 منظمة ومالئمة. بيئة في بالوكالة زبناء مما يحول دون استقبال .وأيضا كأرشيف للملفات الخاصة بالزبناء

 عدد من خدمات القرب الخاصة بالزبناء بالمقر الرئيسي للوكالة تركيز  

  بالتنقللوحظ أن جل المنخرطين في خدمات الوكالة، بما فيهم المنتميين للمراكز البعيدة عن مدينة سطات، ملزمون 

إلى المقر الرئيسي في حالة رغبتهم الحصول على بعض الوثائق ككشف حساب االستهالك والقيام بعمليات دفع أو 

ت المرتبطة باالستهالك والمصادقة على مقايسات خالل استرجاع الرصيد الناتج عن حصر الحسابات وتتبع الشكايا

 اشتراك الزبون بالشبكة.

 كبير في معالجة الشكايات المرتبطة باالستهالك المفرط للماء الصالح للشرب تأخر  

من خالل دراسة قاعدة المعطيات الخاصة بتصحيح فواتير االستهالك الناجمة عن معالجة شكايات المشتركين، تبين 

، وصل عدد الفواتير المصححة 2017إلى 2015فخالل الفترة الممتدة من شكايات،الي جميع مراحل معالجة تأخير ف 

فاتورة. كما بلغ متوسط مدة التصحيحات المرتبطة بها، على األقل، ثمانية   21.491أزيد من    أشهر،من ستة    بعد أكثر

المبيعات  متر مكعب وعلى رقم    97.296حجم المبيعات المفوترة بناقص    الممارسة علىوقد أثرت هذه    ونصف،أشهر  

 .درهم 1.250.126بقيمة  قدر عبتراج

 غياب مسطرة واضحة وفعالة لمعالجة الشكايات الواردة على الوكالة  

 ا الجانب أو مسطرة واضحة تبينذ نجد غياب أية خلية أو تنظيم مخصص له ،من بين أسباب تأخر معالجة الشكايات

عن صدقية المعطيات الواردة في الشكاية والعمل  ( التحريالشكاياتطراف المتدخلة في عملية تدبير التزامات األ

 والعمل على على معالجتها في آجال معقول وإخبار الزبون بمآل شكايته وأيضا إعداد تقارير دورية لتحديد األسباب 

يات الالزمة لتدخل مختلف المصالح والمكاتب في دراسة . باإلضافة إلى غياب العالقات واآلل) تكرارهاتفادي 

وتصحيح الشكايات وخصوصا بين المصلحة التجارية ومصلحة االستغالل للماء الصالح للشرب ومصلحة التدقيق 

تحديد مسؤوليات عدم الداخلي وأيضا رؤساء المراكز الخاضعة لتدخل الوكالة، مما يساهم في ضعف التنسيق بينها و

 على حدة في هدا المجال.كل مصلحة 

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،عليه بناء

تدخل الوكالة الترابي ل المجال فيحداث الوكاالت التجارية بشكل يتناسب مع احتياجات الساكنة إ -

 بها؛ الموظفينوالحرص على تحسين ظروف استقبال الزبناء واشتغال 

لجميع المتدخلين   ةمعلوماتي موثوق مع إعداد مساطر ملزم  تأطير جميع مراحل تدبير الشكايات بنظام -

 اآلجال.تساعد على معالجتها في أقرب 
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II. للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية  جواب المدير العام   

 )نص مقتضب(

 32تم تأسيس الوكالة بناء على مداوالت مجالس الجماعات المكونة لنقابة الجماعات المؤسسة والتي يبلغ عددها 

جماعة، حيث تتولى الوكالة حاليا مهمة توزيع الماء دون الكهرباء على مستوى إقليمي سطات وبرشيد بكل من 

ثاء لوالد وأوالد مراح وأوالد عبو والسوالم جماعات سطات ورأس العين وكيسر وأوالد سعيد وسيدي العايدي وثال

والدروة وسيدي رحال، كما تتولى الوكالة مهمة تدبير قطاع التطهير السائل بالجماعات المذكورة، ما عدا جماعتي 

 أوالد عبو وأوالد مراح.   

 أوال. منظومة الحكامة والتدبير االستراتيجي بالوكالة  

 الجماعات التي تستفيد من خدماتهاهيئات الحكامة وعالقة الوكالة ب  

 هيئات الحكامة بالوكالة 1.1

 نقائص تهم المجلس اإلداري للوكالة 

، كما سوف تعمل على 2.64.394بتجديد أعضاء المجلس اإلداري طبقا للمرسوم عدد  2016قامت الوكالة سنة 

مي سطات وبرشيد وكذا الوزارة تدارك جميع النقائص خالل تشكيل المجالس القادمة وذلك بالتنسيق مع عمالتي إقلي

 الوصية تماشيا مع المقتضيات القانونية المنظمة.

  مصداقية أو دقة بعض المعطيات المقدمة للمجلس اإلداري للوكالة فينقائص 

 فيما يخص المعلومات والمعطيات المصرح بها للمجلس اإلداري للوكالة تجدر اإلشارة إلى ما يلي: 

في التقارير المقدمة الى المجلس اإلداري فإن األمر يتعلق  فقط   ERPبالنسبة إلدراج مشروع نظام -

بالئحة جميع المشاريع التي تدخل في إطار الميزانية السنوية المتدارسة بما فيها المشاريع التي تبقى  

لعدم التزام الشركة   2018وتم فسخها سنة    2012في طور االنجاز، حيث أن الصفقة المبرمة منذ سنة  

الصفقة، بالرغم من منح الوكالة لجميع التسهيالت إلنجاح تنزيل المشروع نظرا ألهميته  بمقتضيات

 في تحسين التسيير الداخلي للوكالة.

   3م 150أما فيما يخص الخزان المتواجد بالسوالم المدرج في الئحة ممتلكات الوكالة، والذي تبلغ سعته   -

ز الخبرة قصد إعادة تأهيله، ويعتزم إعادة استغالله نجاإفقد تم توقيفه عن االشتغال مؤقتا في انتظار 

فور اكتمال األشغال المتعلقة به. كما أن سعته ال تؤثر على مؤشر استقاللية التخزين المصرح بها 

 في المئة من نسبة السعة اإلجمالية. 0.6من طرف الوكالة حيث ال تشكل سوى 

 عدم احترام وتيرة عقد اجتماعات لجنة التسيير 

( مرات في السنة على األقل 4تفاق خالل اجتماعات المجلس اإلداري للوكالة على انعقاد لجنة التسيير أربع )تم اال

 .2018مرات خالل سنة  3إمكانية عقدها عند الضرورة، حيث تم أنعاقدها  مع

 ترؤس لجنتي التسيير والتدقيق من طرف شخص غير عضو في المجلس اإلداري للوكالة 

يتم ترأس لجنة التسيير من طرف السيد الكاتب العام لعمالة سطات بناء على تفويض عامل اإلقليم رئيس المجلس 

 اإلداري. 

 أما لجنة التدقيق فينص الفصل األول من القانون المنظم لها على ترؤسها من طرف الكاتب العام للعمالة.  

  التدقيق ضعف عقد االجتماعات المنعقدة من طرف لجنة 

 من القانون المنظم لها. 6( في السنة طبقا للفصل 2تقرر عقد لجنة التدقيق مرتين ) 2018ابتداء من 

 عالقة الوكالة بالجماعات المستفيدة من خدماتها في توزيع الماء الصالح للشرب 2.1

 قصور في إشراك الجماعات المستفيدة من خطط عمل الوكالة 

ع المبرمجة من طرف الجماعة والوكالة، تقوم هذه األخيرة بإشراك مصالح وعيا منها بتالقي وتقاطع المشاري

 الجماعة خالل جميع مراحل انجاز المشاريع وذلك على النحو التالي:

على مستوى التخطيط والبرمجة، حيث يتم موافاة الجماعة بالملفات الخاصة بدراسات التصاميم   -

كهم خالل التحديد والمصادقة على مواقع المنشآت وإبداء الرأي، وكذا إشرا االطالعالمديرية قصد 

 المبرمجة ومسار القنوات. 

 على مستوى التنفيذ، يتم التنسيق مع مصالح الجماعة خالل مواكبة أشغال تهيئة الطرقات واألزقة.  -
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أما فيما يخص االستغالل اليومي للشبكة، فإنه يتم إشعار الجماعة عند كل تدخل آني قصد إصالح  -

لخارجة عن إرادة الوكالة والتي تتطلب تدخل فوري من اجل ضمان استمرار خدمة التسربات ا

 المرفق. 

  عدم ضبط وتحيين اإلطار التعاقدي الذي يربط الوكالة بالجماعات المستفيدة 

بادرت الوكالة بإجراء عدة اجتماعات بحضور السلطات اإلقليمية من أجل دراسة إمكانية تحيين االتفاقيات الخاصة 

ير مرافق الماء والتطهير السائل مع بعض الجماعات، إال أن هذه المبادرة صادفت عدة إكراهات تخص باألساس بتسي

عدم إمكانية الوكالة االستجابة لمطالب الجماعات المعنية التي تتمحور باألساس حول مراجعة ضريبة التأسيس 

 األولي أو تخفيض واجبات الربط. 

واإلطار التعاقدي الذي يجمع الوكاالت بالجماعات على المستوى الوطني فإن  ومن أجل توحيد وتعميم المراجع

الوزارة الوصية منكبة على هذا الورش قصد تحيين وتوحيد دفاتر التحمالت لتوزيع الماء والكهرباء وكذا جميع 

خدمات الوكالة  النصوص المنظمة، والتي سيتم على ضوئها تحيين االتفاقيات المبرمة مع الجماعات المستفيدة من

 أخذا بعين االعتبار نتائج التصاميم المديرية.

 عدم إصالح الطرق بعد انتهاء األشغال المنجزة من طرف الوكالة 

تعمد الوكالة في إطار جميع صفقات األشغال إدراج عملية إصالح الطرقات المتلفة وإعادتها الى حالتها األصلية. 

دخالت الوكالة اآلنية قصد إصالح التسربات آو تلك الناتجة عن عامل التآكل أما فيما يخص الطرقات المتلفة نتيجة ت

أو التعرية، فإن الوكالة برمجت في هذا اإلطار صفقة خاصة لمعالجتها، حيث تم القيام بجرد أولي لجميع المساحات 

لجماعة، وكذا أداء المتلفة والتي سيتم إصالحها عبر أشطر وبصفة تدريجية وبتنسيق كلي مع المصالح التقنية ل

 الرسوم والواجبات المتعلقة بها وفقا للدورية الوزارية الجاري بها العمل.

 التخطيط االستراتيجي بالوكالة 

 احترام القوانين واألنظمة المؤطرة للموارد المائية من طرف الوكالة 1.2

  حفر آبار في غياب ترخيص وكالة الحوض المائي المختصة 

لتي الحوض المائي ام الربيع وأبي رقراق خالل انجاز اآلبار والثقوب المائية حيث ان يتم التنسيق مع مصالح وكا

مصالحها تواكب الوكالة خالل تحديد الموقع. وبالنسبة للثقب المائي بكيسر فقد تم إنجاز محضر بحضور جميع 

ة على تسوية جميع المصالح المعنية بهذا الخصوص بما فيها مصالح وكالة الحوض المائي. كما ستسهر الوكال

 التراخيص اتجاه وكاالتي الحوض المائي المعنية.

 عدم تصريح الوكالة بمنشآت تحويل الماء وجره واستخراجه إلى وكالتي الحوض المائي 

ان جميع الثقوب المستغلة حاليا من طرف الوكالة مصرح بها وتتوفر على ترقيم مرجعي مسجل لدى مصالح 

أشهر بكمية المياه المنتجة مع أداء اإلتاوات الخاصة حسب القانون  6وتصرح الوكالة كل الحوض المائي، هذا 

 الجاري به العمل.

  :عدم إنجاز مناطق الحماية حول المنابع واآلبار المستغلة من طرف الوكالة 

هدف إلى من طرف مكتب خبير ي 2014في هذا اإلطار وكتدبير احترازي، قامت الوكالة بإنجاز دراسة خالل سنة  

تأمين جل المواقع الخاصة بإنتاج وتوزيع الماء. وعلى ضوء نتائج هذه الخبرة تقوم الوكالة ببرمجة األشغال التي 

 خلصت لها والتوصيات عبر أشطر.

فقد عمد الوكالة مسبقا إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية من اجل حماية نقط إنتاج الماء بوضع أغطية إسمنتية مالئمة. إال 

-عيل هذا البرنامج يعرف بعض اإلكراهات الخاصة بتصفية عقارات مجال الجلب واالستغالل )عين نزاغ أن تف

 واد النجا...(.   -قيصر

كما قامت الوكالة في إطار لجنة إقليمية بجرد جميع مجاالت الجلب المعرضة لالستنزاف من طرف الفالحين وتحديد 

 اإلجراءات األمنية والتدابير االحترازية الالزمة. 

 تقييم الدراسات المتعلقة بالمخططات المديرية للماء الصالح للشرب  2.2

  الصالح للشرب مع التغيرات التي تعرفها منطقة تدخل  تأخر تحيين ومالئمة المخططات المديرية للماء

 الوكالة

(، كما أنها منكبة 2009  -  2002عمدت الوكالة بإنجاز دراسات للتصاميم المديرية شملت جميع المراكز التابعة لها )

 -م السوال  -سطات -( )الدروة2019  -  2011حاليا على تحيين هاته الدراسات على مستوى جميع المراكز المهمة )

 سيدي رحال(.
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إال أن التأخر المسجل على مستوى تحيين تصاميم التهيئة ال يمكن من تفعيل الدراسات السالفة الذكر في اآلجال  

، 2016إلى  2011المرغوب فيها، فعلى سبيل المثال تصميم التهيئة لمركز الدروة الذي استغرق فترة طويلة من 

 .2016قف منذ وكذا تصميم التهيئة لمركز للسوالم المتو

  غياب منظومة لتتبع وتنزيل األهداف المسطرة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب 

قامت الوكالة بإدراج جميع التوجهات اإلستراتيجية المنبثقة عن دراسات التصاميم المديرية للماء الصالح للشرب 

لة. إال أن تفعيل جل هذه المشاريع الخاصة عرف في إطار برامج العمل الخماسية الخاصة عند إعداد ميزانية الوكا

إكراهات حالت دون إخراجها إلى الوجود داخل اآلجال المنشودة كإشكالية توفير وتهيئة العقارات الالزمة، وكذلك 

 الحصول على التراخيص الخاصة بحق المرور.

 المكتب الوطني للماء غياب رؤية واضحة في بعض المناطق التي تعرف تدخال مزدوجا لكل من الوكالة و

 قطاع الماء –والكهرباء 

قطاع –بالنسبة للمشاريع المتواجدة في مناطق تداخل اختصاصات الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

فيتم تدارسها في إطار لجان مختلطة تحت إشراف السلطات اإلقليمية مع األخذ بعين االعتبار القدرة االستيعابية -الماء

 يزات الخاصة بالوكالة وتوفير الموارد المائية الالزمة في هذا الشأن.للتجه

  ضعف وتيرة عدد من المشاريع واألهداف المبرمجة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب 

يرجع تأخر البرامج المسطرة في إطار المخططات المديرية للماء الصالح للشرب باألساس إلى إشكالية توفير العقار 

عض المشاريع من جهة، وحدوث تغييرات ميدانية وجب معها تحيين التصميم المديري من جهة أخرى. أما بالنسبة  لب

لتنزيل بعض المشاريع االستثمارية فيبقى رهينا ببرامج عمل الجماعة الترابية، حيث أن الوكالة ال يرخص لها 

عندما يستلزم األمر استبدال جميع قنوات بمباشرة األشغال على مستوى عدة مناطق وأحياء مستهدفة، خصوصا 

بعض اإلحياء المهترئة وكذا اإليصاالت الفردية المرتبطة بها قصد تجديدها وتحسين ظروف التزويد، ويبقى هذا 

 الترخيص مشروطا بإعادة التعبيد الكامل لألزقة واألرصفة مما يشكل عبئا ماليا ثقيال على الوكالة.

ية التزود على مستوى مركز السوالم، فإن المتغيرات في التوسع العمراني المسجلة عبر أما فيما يخص تقوية استقالل

إضافية، والذي سينجز  3م4700ترخيص عدة مشاريع كبرى نتج عنها خلق مركب مائي بقدرة استيعابية تبلغ 

عوض  3م7200ى (، مما سيرفع القدرة االستيعابية إلMCCبتمويل كلي في إطار برنامج تشاركي تحدي األلفية )

، باإلضافة إلى ذلك، وعلى ضوء تحيين التصميم المديري للماء الصالح للشرب، سيتم  2021في أفق  3م5750

 تعزيز المنشآت السالفة الذكر.

كما تجدر اإلشارة إلى أن نظام المراقبة والتسيير عن بعد تم تأهيله في مرحلة أولية بمدينة سطات على أن يتم تعميمه 

ميع المراكز األخرى التابعة للوكالة، حيث تم تعيين تقنيين لقيادة المشروع وتكوين أعوان من اجل على مستوى ج

 تسيير وصيانة النظام.

أما التعثر الذي يعرفه استغالل النظام فيرجع باألساس إلى إشكالية إرسال المعلومات بصفة مستمرة عبر وسائل 

 االتصال إلى نظام التحكم المركزي. 

 ة إعداد المخططات االستراتيجية ومخططات العمل الالزمة لبلورتهاتقييم عملي 3.2

 تخطيط استراتيجي ال يعتمد على منهجية 

تقوم الوكالة بإعداد المخططات االستراتيجية بناء على محاور وأهداف محددة تتم بلورتها عبر مشاريع استثمارية 

للشرب وتقوية وتحسين قدرة التخزين، إضافة الى لتحقيق األهداف المنشودة مثل تأمين التزويد بالماء الصالح 

تحسين الخدمات الموفرة للزبناء. لكن تفعيل هاته المشاريع يبقى رهينا بتدخل ومساهمة جميع المتدخلين والشركاء 

 . فيما يخص األمور الخارجة عن إرادة الوكالة بما فيها مشكل العقار وتراخيص المرور المتعلقة بها

  تكوين االحتياطات العقارية الالزمة إلنجاز المشاريع نقائص في 

تقوم الوكالة بعمليات استباقية قصد توفير الوعاءات العقارية الالزمة ابتداء من مشاركة الوكالة ضمن لجن تحضير 

 تصاميم التهيئة للجماعات التي تدخل في مدار تدخل الوكالة، وعلى سبيل المثال:

     خزان راس العين: -

 : استباقية العملية؛2011  -

 : اإلعالن عن المشروع الخاص بإنجاز الخزان؛2016  -

 : اقتناء العقار بصفة نهائية؛2017  -
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 خزان قيصر:  -

 : استباقية العملية؛ 2010 -

 : اقتناء العقار بصفة نهائية؛2014 -

 : اإلعالن عن المشروع الخاص بإنجاز الخزان؛2016 -

 خزان األوالد:              -

 استباقية العملية؛ : 2014  -

 : اإلعالن عن المشروع الخاص بإنجاز الخزان؛2018  -

 : اقتناء العقار بصفة نهائية.2018  -

 تقيم بعض نتائج التدبير االستراتيجي للوكالة: 4.2

 للوكالة   االستراتيجيةبخصوص تنفيذ المشاريع المبرمجة بمختلف المخططات  .أ

  المبرمجة في ميزانية التجهيزضعف نسبة االلتزام بتنفيذ المشاريع 

يعزى انخفاض نسبة االلتزامات الخاصة بتنفيذ المشاريع المبرمجة في ميزانية التجهيز خالل السنوات الماضية إلى 

إرجاء إنجاز الخزانات المائية نظرا لعدم توفير الوعاء العقاري الخاص بها. وقد تم تدارك بعض هذه المشاكل عن 

 3م 5000، حيت تم الشروع في انجاز خزانين بسطات بسعة 2018قليمية خالل سنة طريق تدخل السلطات اإل

 . 3م 500وخزان بثالثاء لوالد بسعة  3م500و  3م5000وكذا خزانين بالدروة بسعة  3م 4000و

 ضعف تحقيق أهداف الميزانية المبرمجة بالمخططات االستراتيجية الخماسية 

جة للوكالة، إلى عدم إنجاز أو إرجاء مشاريع هيكلية خاصة بالخزانات يعزى ضعف تحقيق أهداف الميزانية المبرم

المائية، لعدم إمكانية توفر العقارات الخاصة بها من جهة، وتأخر عدة مشاريع خاصة بإنجاز القنوات نظرا 

 للتعرضات وعدم الترخيص لها. 

 ن قبل الوكالةتوزيع غير متوازن للموارد البشرية واللوجيستيكية بين المناطق المزودة م 

نظرا لتباعد وتشتت المراكز التابعة للوكالة بإقليمي سطات وبرشيد، يصعب تعبئة إمكانيات بشرية ولوجيستيكية 

 بصفة مستقلة لكل جماعة على حدة، حيث أن تدخل وتحرك فرق الوكالة ألي جماعة يبقى حسب الحاجة.

الوزارات الوصية من خالل القانون اإلطار، قصد توفير أما فيما يخص تقوية الموارد البشرية، فالوكالة تعمل مع 

مناصب شغل إضافية من أجل تعويض الخصاص الناتج عن اإلحالة على التقاعد لبعض األعوان، من جهة وتلبية 

 الحاجيات المتطلبة الناتجة عن توسع مدار تدخل الوكالة من جهة أخرى.

 الماء الصالح للشرب: بخصوص التنمية المستدامة والوقاية من ندرة  .ب

 ( ضعف الوقاية من مخاطر اإلجهاد المائيstress hydrique) المحتمل بجل مناطق تدخل الوكالة 

وعيا من الوكالة بخطر العجز المتمثل في توفير تأمين الموارد المائية، وكبادرة استباقية من طرفها، تم عقد عدة 

صد وضع برنامج عمل يهدف إلى اتخاذ تدابير وإجراءات اجتماعات محلية ومركزية بإشراك جميع المتدخلين ق

 الزمة سواء على مستوى المدى القصير والمتوسط والبعيد.

حيث  2015يونيو  09كما تمت مناقشة الموضوع بشكل مستفيض خالل المجلس اإلداري للوكالة المنعقد بتاريخ 

 التزود بالماء.  تم الخروج بعدة توصيات من اجل تفعيل اإلجراءات الضرورية لضمان

كما قامت الوكالة من جهتها في إطار ميزانيتها اإلستراتيجية، ببرمجة عدة مشاريع تهدف إلى تأمين التزويد وتحسين 

 ظروف التوزيع.

   2017 - 2013تراجع سعة التخزين المائي المتوقعة في مخطط  

ولوالد والتي تصل سعتها االستيعابية إلى حدود مع إنهاء المشاريع الجارية حاليا في كل من سطات، الدروة 

، األمر الذي سيمكن من تحقيق األهداف االستراتيجية 3م38300، فإن قدرة التخزين اإلجمالية ستبلغ 3م ألف 15

 ساعة. 24المسطرة سابقا، كما أن البرنامج المسطر بالنسبة للفترة القادمة يهدف إلى تعزيز هذه السعة لبلوغ 
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 لتنظيمي والنظام المعلوماتي للوكالةاإلطار ا 

 نقائص تهم نظام الرقابة الداخلية 
يتم التحضير حاليا لدفتر الشروط الخاصة لإلعالن عن  ERPنظرا لفسخ الصفقة المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي 

المكلفة لبنود  طلب عروض جديد. كما سيتم فسخ الصفقة المتعلقة بإعداد دليل المساطر إن لم يتم احترام المقاولة

 الصفقة.

 قصور في تدبير النظام المعلوماتي للوكالة 
نظاما معلوماتيا مندمجا يعنى بتدبير شؤون الزبناء، في حين تمت برمجة اقتناء  2018اعتمدت الوكالة منذ أبريل 

تسيير خاص بمعالجة مجاالت المحاسبة والتموين، مع إحداث واجهة مع نظام  2019نظام معلوماتي مندمج سنة 

لنفس الغرض خالل شهر نونبر   ERPالمتعلقة باقتناء نظام معلوماتي   05C/12الزبناء وذلك إثر فسخ الصفقة 

، كما برمجت الوكالة مشروعا يتعلق بإحداث نظام معلوماتي جغرافي بعد إتمام مرحلة تحديث كل البيانات 2018

، وتشكيل وتكوين الوحدة المكلفة بتسييرها، 2020و 2019والمعطيات الخاصة بشبكتي الماء والتطهير بين سنتي 

 هذا النظام يتضمن واجهة من نظيره في تدبير الزبناء. 

( الذي أنجزته الوكالة في مرحلة أولية، كما تمت اإلشارة إليه télé gestionاما فيما يخص نظام التتبع عن بعد )

ستوى جميع المراكز التابعة لها، أخذا بعين االعتبار سابقا، فإن هذه األخيرة تعتزم مواصلة تأهيله وتعميمه على م

 توفير اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة.

، على منظومة معلوماتية متكاملة 2022كل هذه اإلجراءات السالفة الذكر ستمكن الوكالة من الحصول، في أفق 

ن المجاالت الموازية، كالبريد اإللكتروني تعالج مختلف مجاالت التدبير داخل الوكالة، إضافة إلى رقمنة العديد م

  intranetالمهني، و مشاريع في طور التحضير من قبيل األرشيف الرقمي والفاتورة الرقمية و شبكة داخلية للتعاون  

 وبوابة إلكترونية حديثة.

 ثانيا.  تقييم خدمة توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة 

 الماء الصالح للشرب ظروف إنتاج وتخزين   

  عدم تحيين اإلطار التعاقدي للتزود بالماء الصالح للشرب 

في هذا اإلطار، فإن الوكالة منكبة على تدارس تحيين االتفاقيات المبرمة مع بعض الممونين، وكذلك ظروف التزويد 

جميع المركبات المائية أخذا بعين االعتبار تطور الحاجيات على مستوى مراكز تدخل الوكالة وكذلك تأمين تزويد 

 التي تم خلقها من طرفها، حيث تم عقد عدة اجتماعات عمل مع جميع الممونين لدراسة النقط السالفة الذكر.

 أما فيما يخص اعتماد العد التواجهي الحتساب المياه المجلوبة، فإن جميع نقط الجلب مزودة بعدادات تواجهية.

  الخزانات المائيةنقائص على مستوى تهيئة وتأهيل 

بإنجاز دراسات خبرة لتشخيص جميع الخزانات المتبقية، والتي على ضوئها سيتم  2018قامت الوكالة خالل سنة 

تدارك جميع النقائص واالختالالت المسجلة )الصفقة الخاصة لتأهيل الخزانات الخاصة بمراكز السوالم وسيدي 

 لعروض(.رحالو أوالد مراح وسطات في طور دراسة طلبات ا

 :قصور على مستوى تنظيف وتعقيم الخزانات المائية 

تقوم الوكالة حاليا بعملية تنظيف وتعقيم الخزانات المائية التابعة لها مرة في كل سنة بوساطة الوسائل واإلمكانيات 

 الذاتية المتوفرة لها، وتعمد إلى المراقبة المستمرة لجودة الماء على مستوى مخارج الخزانات. 

تم تفويض هذه العملية إلى شركات مختصة قصد القيام بعمليات تنظيف الخزانات  2019انه ابتداء من سنة  إال 

وفقا لمعايير التنظيف والتعقيم الجاري بها العمل )طلبات العروض في طور الدراسة من أجل تعيين الشركة التي 

 سوف تعهد إليها الصفقة(.

 ظروف استغالل محطات الضخ  

 ة وتتبع المعدات التقنيةقصور في صيان 

تتوفر الوكالة على وحدة )مكتب تقني( مكلفة بالصيانة اإلصالحية والوقائية بصفة منتظمة تحث إشراف إطار تقني،  

حيث سيتم تعزيز هذه الوحدة في إطار الهيكلة التنظيمية الجديدة للوكالة، كما سيمكن دليل المساطر من تحديد وتنظيم 

 .عملية التدخل والصيانة

  إشراف مستخدمي الحراسة على تسيير بعض المنشآت المائية 

في انتظار تعزيز توظيف الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، يتكلف تقنيو الوكالة بتأطير األعوان المذكورين على 

 مستوى الخزانات ومحطات الضخ، حيث يقومون بدوريات منتظمة ومفاجئة للمراقبة لهذه المنشآت.
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 جودة المياه بالوكالةومراقبة التوزيع تدبير شبكة  

 غياب الموارد البشرية والتقنية الالزمة لكشف وإصالح تسربات المياه 

في إطار تأهيل خلية كشف التسربات، تم تعزيز إمكانيتها البشرية عبر إلحاق عونين مرسمين. كما تمت برمجة 

 ية.  اقتناء المعدات التقنية الالزمة لكشف وإصالح التسربات المائ

باإلضافة إلى ذلك تلجأ الوكالة إلى شركات مختصة في التنقيب عن التسربات وإصالحها مع تكوين تقنيي وأعوان 

 الوكالة.

 غياب برامج لتأهيل شبكة توزيع الماء 

تتوفر الوكالة على برنامج شمولي لحاجيات تأهيل الشبكة والمنبثق عن تشخيص وضعية استغاللها، حيث يتم برمجة 

أشغال تأهيلها تدريجيا في إطار ميزانية الوكالة. إال أن تفعيل بعض المشاريع يبقى رهينا بإشكالية الحصول على 

 التراخيص الالزمة من مصالح الجماعات المعنية.

 نقائص في عملية تحيين الخريطة الرقمية للشبكة 

ك تحيين الخريطة الرقمية للشبكة وتوظيف تستلزم هذه العملية خلق وحدة خاصة بتتبع نظام معلوماتي جغرافي وكذل

 كفاءات تقنية متخصصة في هذا المجال.

 غياب مخطط أو برنامج لتجديد القنوات غير الصالحة او المتهالكة 

تنكب الوكالة حاليا على حصر جميع القنوات المتهالكة وغير الصالحة في كل جماعة على حدة، ووضع برنامج 

، حيث تجدر اإلشارة إلى أن هذه العملية تمت على مستوى جماعة أوالد مراح. إال خماسي للتدخل من اجل تغييرها 

أنه كما سبق الذكر، يبقى تفعيل برامج تأهيل القنوات غير الصالحة او المتهالكة رهينا بموافقة مصالح الجماعات 

 المعنية أخذا بعين االعتبار برامج عملها على مستوى المناطق واألحياء المستهدفة. 

 قصور في عملية تبني قطاعات بشبكة الماء الصالح للشرب داخل تراب الجماعة 

تتوفر الوكالة حاليا على تقسيم شبكات الماء الصالح للشرب إلى قطاعات بالنسبة للمراكز الكبرى، كما أنه في إطار 

ل قطاع. ونتيجة تدارس التصميم المديري سيتم تقسيم الشبكة إلى قطاعات مع وضع عدادات قطاعية على رأس ك

التطور العمراني الذي عرفته بعض المدن، فإن الوكالة تعتزم في إطار تحيين المخططات المديرية إلى إعادة هيكلة 

 هذه القطاعات. 

 عدم دقة وموثوقية النسب المتعلقة بمردودية الشبكة المصرح بها من طرف الوكالة 

كة الماء الصالح للشرب مقتسمة بين مصلحتي استغالل الماء  تتم حاليا عملية احتساب نسبة المردودية الخاصة بشب

فقد تم تجهيز جميع نقط الجلب بعدادات تواجهية، الحتساب وضبط جميع األحجام المجلوبة  .والمصلحة التجارية

عن طريق تطبيق معدل عدادين للوكالة والممونين، وفي حالة توقف أحد العدادين يتم احتساب مؤشر العداد األخر 

 ذي يشتغل بصفة عادية.ال

اما فيما يخص العداد المزود لمركز لوالد فإنه غير متوقف، وإنما يتم تزويد المركز المذكور انطالقا من عين واد  

 النجا الذي تستغله الوكالة حيث يحقق االكتفاء الذاتي للمركز.

مال غير تابعين للوكالة، فإنها فيما يخص قراءة العدادات الخاصة بمنشآت ومحطات الجلب أو اإلنتاج من طرف ع

 تبقى سليمة، وأن العملية تخضع لتأطير ومراقبة تقنيي الوكالة في انتظار القيام بالتوظيفات الالزمة في هذا الشأن.

 اما بخصوص السجالت الخاصة بتتبع إنتاج الماء، فإن الوكالة خصصت خلية لتتبع هاته المؤشرات بصفة يومية. 

  في بعض المراكز ضعف نسبة المردودية 

يعزى هذا االنخفاض في مردودية الشبكة في بعض المراكز، إلى توسعة الشبكة وتقويتها في مناطق متباعدة يصعب  

معها التتبع والتحكم في التسربات والتجاوزات )حاالت الغش( وكذا تقادم حظيرة العدادات والربط بالسقايات  

كل من مراكز سيدي العايدي أوالد سعيد كيسر ورأس العين، العمومية. وتبقى األحجام الموزعة على مستوى 

 ضعيفة نظرا لصغر حجمها، مما ينعكس بشكل جد مؤثر على المردودية. 

 نقائص في إجراءات معالجة المياه 

تتوفر الوكالة حاليا على مضخات الكلور )لتصحيح المعالجة( على مستوى جميع المنشآت التي يتم توزيع الماء 

ا وذلك من اجل القيام بتصحيح التعقيم الالزم. أما بالنسبة لمركز الدروة فالمراقبة تتم بصفة مستمرة على انطالقا منه

 مستوى نقط الجلب حيث لم يسجل أي خلل في جودة المياه المجلوبة.
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 تدبير حظيرة العدادات بالوكالة 

 قصور في آليات مراقبة تسلم عدادات الماء بالوكالة 

تعتمد الوكالة في مراقبة تسلم عدادات الماء على فرض، عند طلبات العروض، تسليم شهادة المطابقة المفروضة 

من وزارة الصناعة والتجارة حيث أن هذه الوثيقة تثبت استيفاء ومطابقة جميع التجارب والفحوصات والمعايير 

على حضور ممثليها للتجارب وفحوص المعايرة عند التقنية المعمول بها في هذا المجال. كما تحرص الوكالة حاليا  

 المصنع.  

  تكرار عملية إزالة العدادات الخاصة بالماء بعد استخدام وجيز 

في إطار تتبع حسن اشتغال حظيرة العدادات تعمد الوكالة إلى تغيير جميع العدادات المعيبة أو المشكوك في 

انتظار اقتناء الوكالة لجهاز المعايرة المحمول الذي سيمكن  صالحيتها والتي تؤثر سلبا على مردودية الشبكة في

 من التأكد بشكل جازم من صالحية العدادات. 

 غياب مسطرة لضبط عملية إعادة استعمال العدادات 

عند تسجيل خصاص في مخزون العدادات، تضطر الوكالة من أجل ضمان استمرار التزويد إلى إعادة وضع بعض 

لتي ال زالت صالحة كحل مؤقت لفترة وجيزة، حيث سيتم تأطير هذه العملية بمسطرة مضبوطة العدادات المستعملة ا

 عند اقتناء جهاز المعايرة. 

 غياب مخطط لتجديد العدادات المتهالكة 

يدخل تجديد حظيرة العدادات في أولويات الوكالة، هذه العملية ستعرف تحسنا مع تفعيل النظام المعلوماتي المندمج 

سهل هذه العملية والذي سيمكن من جرد للعدادات المتوقفة والقديمة والمتهالكة التي يتعذر قراءتها، ووضع الذي سي

 برنامج تدخل في أفق عدة سنوات لتغييرها.  

 التدبير التجاري لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب  

 تدبير طلبات االشتراك والربط بشبكة الماء الصالح للشرب  1.5

 ت االشتراك والربط بشبكة الماء الصالح للشرب عدم تتبع أجال طلبا 

باإلمكان تتبع اشتراكات الزبناء وكذا الربط بشبكتي الماء والتطهير،  مع اعتماد النظام المعلوماتي الجديد أصبح

وذلك بوضع آجال محددة ألعوان الوكالة قصد القيام بالمهمة المنوطة بهم، حيث يتم إنهاء كل عملية تم انجازها 

 م المعلوماتي.بالنظا

 أخطاء على مستوى ترميز الزبائن 

مع النظام المعلوماتي الجديد أصبحت هذه المسالة متجاوزة كما يتم ضبط فئات الزبناء عند القيام باالشتراك 

 ومراقبتها من طرف مكتبي العد والعدادات، كما ستقوم الوكالة بجرد لترميز جميع الزبناء. 

  بمصاريف االشتراك في غياب المصادقة عليهافرض تعريفة خاصة 

من دفتر تحمالتها الخاص   13درهم كرسم لمصاريف االشتراك على زبنائها طبقا للمادة    3.5تطبق الوكالة تعريفة  

باستغالل شبكة الماء الصالح للشرب المعتمد من طرف الوكالة، وسوف تعمل الوكالة على تسوية الوضعية طبقا 

 .ها العملللقوانين الجاري ب

 عملية العد والفوترة 2.5

  غياب مصلحة قارة موحدة للفوترة 

أصبحت الفوترة موحدة وتابعة للمصلحة التجارية ويمكن استخراج رقم  مع بدء العمل بالنظام المعلوماتي المندمج،

 المعامالت المحقق من طرف الوكالة يوميا، شهريا أو سنويا...

 وترة عدم تحصين قاعدة المعطيات الخاصة بالف 

يضمن النظام المعلوماتي الجديد استقرار وتحصين الترميزات السرية الخاصة بكل مستخدم مع ضبط استعماالت 

 جميع المتدخلين دون استثناء.

  نقائص في عملية قراءة عدادات الماء الصالح للشرب 

ن تعزيز عملية إشعار  مما سيمكن م  « TSP »تم توظيف مستخدمين جدد، وسيتم استعمال أجهزة القراءة المحمولة  

  .« GPS » الزبناء بمرور عون الوكالة وضبط عملية قراءة العدادات بواسطة نظام التموضع العالمي

 تأخر ملحوظ في فوترة االستهالك واللجوء المكثف لتقدير االستهالك 

تسيير الزبناء. أما بالنسبة تم تدارك التأخر الذي كانت تعرفه فوترة االستهالك مع اعتماد النظام المعلوماتي الجديد ل

لتقدير استهالك العدادات التي يتعذر أو يصعب قراءتها، تم وضع معايير داخل النظام المعلوماتي تمكن من مقاربة 
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شمولية الستهالك الزبائن، وعند قراءة العداد تتم مراجعة جميع الفواتير المقدرة، وبالتالي تسوية وضعية المستهلك، 

 تقديرات في االستهالك بعد التدخالت المتعلقة بعملية تغيير العدادات التي تمت اإلشارة إليها سابقا.كما سيتم تقليص ال

 فوترة حاالت الغش المتعلق باستهالك الماء الصالح للشرب  3.5

 غياب برنامج مسبق لحمالت الكشف عن حاالت الغش 

خلق خلية مكونة من أعوان محلفين للتبع هذا ناتج عن قصور في الموارد البشرية الضرورية، حيث تعتزم الوكالة 

 حاالت الغش.

 عدم اللجوء إلى األعوان المحلفين لضبط حاالت الغش 

 تلجأ الوكالة إلى بعض األعوان المحلفين، كما سيتم توجيه جميع األعوان المكلفين بهذه العملية ألداء اليمين مستقبال.

  حاالت الغش المسجلة غياب اإلجراءات الزجرية والمتابعات القضائية في حق 

في حاالت الغش تعمد الوكالة إلى انجاز محاضر معينة من طرف تقنيي الوكالة يؤشر عليه من طرف اإلدارة العامة 

من أجل الفوترة، حيث يتم حث المعني على أداء الفاتورة بجميع الوسائل المتاحة، وفي حال التعذر فإن الوكالة 

 لقضائية لالستخالص مستحقاتها.  ستكون مضطرة إلى اللجوء للمساطر ا

 تدبير إنهاء االشتراكات " التذكير بالديون وقطع اإلمدادات وفسخ عقود االشتراك" 4.5

 خلل في مسطرة التذكير بالديون وتحديد الئحة الزبناء المستهدفين بعملية قطع اإلمدادات من الماء 

من خالل البرنامج المعلوماتي الجديد يتم تذكير الزبناء المستهدفين بقطع اإلمداد عبر تحديد عدد الفواتير مع تسقيف 

المبلغ دون استثناء، حيث يتم إشعارهم باألداء قبل اللجوء إلى عملية قطع الماء. كما تقوم الوكالة حاليا بتطهير قاعدة 

تسوية ديونهم، بعدها سيتم وضع إستراتيجية تتمحور حول قطع اإلمداد في المعطيات الخاصة بالزبناء بحتهم على 

 حالة عدم األداء لفاتورتين.   

   ( إعطاء تسهيالت في األداء على فواتير حصر الحساب(règlement de compte 

يعتبر ملف حصر الحساب استهالكا، الن مكوناته هي فواتير استهالك الماء، وبالتالي فإنه يدخل ضمن المذكرة 

 الوزارية لمنح التسهيالت أخذا بعين االعتبار الظروف االجتماعية للمستفيدين. 

 فرض تكاليف قطع إمداد الماء عن المتخلفين عن األداء دون القطع الفعلي لإلمدادات 

ماد النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الزبناء أصبحت الوكالة تعمد حاليا إلى فرض هذه الذعيرة فقط في مع اعت

 حاالت القطع الفعلي للماء.

 عدم إرجاع مستحقات الزبناء الذين انهوا اشتراكهم 

تقديم طلب في  إعداد مستحقات الزبناء الذين أنهوا اشتراكاتهم بناء على  طبقا للمساطر الجاري بها العمل يتم

 الموضوع.

 غياب آلية لرصد المشتركين المدينين في حالة تقديم طلبات اشتراك جديدة بمجال تدخل الوكالة 

أصبحت المراقبة القبلية لرصد المشتركين المدينين تتم بطريقة أوتوماتيكية مع النظام المعلوماتي الجديد 

WATERP. 

 الشتراكضعف في عملية استخالص الفواتير بعد إيقاف ا 

باعتماد النظام المعلوماتي الجديد وتدارك التأخير في الفوترة، أصبحت عملية استخالص الفواتير بعد إيقاف 

 االشتراك تتم بشكل عادي، حيث يتم اقتطاعها من الضمانة المودعة من طرف الزبون.

 أخطاء في تصفية عملية حصر حسابات المشتركين 

ديد وكذا عملية استبدال العدادات المتوقفة، سيتم معالجة جميع العمليات، من أجل مع النظام المعلوماتي المندمج الج

 تفادي األخطاء والتناقضات. 

 travaux remboursablesفوترة أشغال الربط بشبكات الماء الصالح للشرب المستردة   5.5

 فيما يخص أشغال تجهيز التجزئات بالماء الصالح للشرب  .أ

 ة األشغال المستردة اعتماد دفتر غير محين في فوتر 

بالنسبة لألثمنة المطبقة حاليا وفي مرحلة أولية تم إعداد وتجميع دفتر األثمنة شامل من طرف لجنة داخلية مختلطة، 

حيث تم عرضه على أنظار لجنة التسيير. كما سيتم خالل مرحلة ثانية تحيينه وتقديمه للمصادقة من طرف الجهات 

 المختصة.
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 تسهيالت األداء الممنوحة للمنعشين العقاريين قصور على مستوى تدبير 

تقوم الوكالة بمباشرة المسطرة القضائية في حالة عدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته، حيث يتم اللجوء إلى 

 مسطرتي األمر باألداء والحجز التحفظي.

 فيما يخص أشغال الربط الفردي بالماء الصالح للشرب  .ب

  مضمنة في دفتر األثماناعتماد وتطبيق أثمنة غير 

 بعد المصادقة على دفتر األثمنة المشار إليه أعاله سيتم تجاوز هذا المشكل.

 ارتفاع الباقي استخالصه من عائدات االستهالك واألشغال 

مع اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير الزبناء تقوم الوكالة بإصدار إعالنات القطع مع منح المعنيين مهلة وجيزة 

 لتسوية الوضعية.

 جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتدبير الشكايات من طرف الوكالة 

  عدم استفادة الزبناء من نظام تدبير صفوف االنتظار بالوكالة التجارية 

كان نظام تدبير صفوف االنتظار بالوكاالت التجارية مشغال بجميع النقط، إال أنه في اآلونة األخيرة أصبح يعرف 

سيتم تجاوزها مع تعيين حراس خاصين بتنظيم العملية وصيانة وتمديد األجهزة عن طريق الصفقة  عدة معيقات،

 .اإلطار المبرمة في الموضوع

 تردي بنيات االستقبال وظروف اشتغال األعوان بالوكاالت التجارية 

، حيث قامت إلى حدود قامت الوكالة بوضع برنامج لتهيئة وتوسعة الملحقات التجارية التابعة لها بجميع المراكز

، كما ستقوم بتهيئة ملحقة السوالم وثالثاء لوالد 2018الساعة بتهيئة وكالتي سطات وسيدي الرحال الشاطئ سنة 

 .2019سنة 

 تركيز عدد من خدمات القرب الخاصة بالزبناء بالمقر الرئيسي للوكالة 

مع اعتماد العمل بالنظام المعلوماتي المندمج أصبحت جميع الوكاالت التجارية تقوم بعدة خدمات لم تكن متاحة فيما 

 قبل، وبالتالي تفادي تنقل الزبناء إلى المقر الرئيسي للوكالة بسطات.

 تأخر كبير في معالجة الشكايات المرتبطة باالستهالك المفرط للماء الصالح للشرب 

العمل بالنظام المعلوماتي المندمج أصبحت الشكايات المرتبطة باالستهالك تعالج من طرف إطار خاص مع البدء 

بهذه العملية في وقت وجيز، إضافة إلى أن النظام المعلوماتي المعتمد يتيح إمكانية المراجعة اآللية للفاتورة في حالة 

   شكايات المتعلقة باالستهالك.ما إذا تبين خطأ في قراءة العداد مما سيساهم في انخفاض ال

 غياب مسطرة واضحة وفعالة بمعالجة الشكايات الواردة على الوكالة 

صبحت عملية تصحيح الفواتير تتم مباشرة أ WATERP مع اعتماد الوكالة للنظام المندمج الجديد لتسيير الزبناء

استدراك المبلغ في   طرف الزبون يتم  بعد تلقي شكايات الزبناء، كما أنه في حالة أداء فاتورة غير صحيحة من

 الفاتورة القادمة بعد قراءة العداد إذا ما تبين خطأ في القراءة.
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التسيير المفوض لمرفق النظافة )جمع النفايات المنزلية 

  "البئر الجديد"وأعمال الكنس( بجماعة 
 

بتفويض تدبير قطاع النظافة الى  2006يونيو  09قامت جماعة البئر الجديد بناء على مداوالت مجلسها المؤرخة في 

مدة كل اتفاقية  اتفاقيتين للتدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بالنفايات المنزلية والمماثلة    كازا تكنيك، عبرشركة  

موضوع  واالتفاقية الثانية 2015الى سنة  2008متدت من سنة ا 07/2008موضوع الصفقة رقم  األولى :سنوات 7

 .  2023الى سنة  2016من سنة  1/2016 الصفقة رقم

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت مراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة البئر الجديد عن تسجيل مجموعة من المالحظات تم على إثرها 

 نستعرضها كالتالي. توجيه توصيات

 فيما يخص التزامات السلطة المفوضة   .أوال
بالتدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بالنفايات   تينالمتعلق 1/2016 ورقم 07/2008رقم  تانحددت االتفاقي

مجموعة من االلتزامات التي على السلطة المفوضة الحرص على احترامها  ، المشار إليهما أعاله،المنزلية والمماثلة

 المالحظات التالية. بعض أوجه ذلك من خالل وتتجلىوالعمل بها، لكن الجماعة لم تتقيد بها. 

  غياب معايير محددة لتحديد الكلفة التقديرية للصفقة 

 تينالتقديري تينأن الكلف 1/2016رقم  07/2008رقم  تينبالصفق ينفتح األظرفة المتعلق يتبين من خالل محضر

 تينمبني  انولم تك  ،درهم  5.305.200,26ودرهم    1.778.576,69في  على التوالي  ا الجماعة  محددتهاللتين    تينللصفق

على معايير محددة خاصة مع عدم توفر الجماعة على البيانات والمعطيات المتعلقة بكمية النفايات التي تنتجها ساكنة 

ولم تكن  ينجزافي ا التدبير المفوض كان داعقفالبئر الجديد والتي على ضوئها يمكن تحديد هذه الكلفة التقديرية.  مدنية

 .المفوض إليهقوم بجمعها يالجماعة تتبع كميات النفايات التي 

  المنصوص عليها في االتفاقية  اتالتأمين المفوض إليه باكتتابعدم مطالبة الجماعة 

من دفتر التحمالت في باب التزامات وحقوق  7منها وكذلك المادة  22التدبير المفوض في المادة  تانصت اتفاقي

 بإبرام عقودالمفوض له على أنه بمجرد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ وعلى مدى سريانه يلزم المفوض له 

مسؤولياته المدنية والمخاطر التي قد تنجم عن مزاولة أنشطته المهنية، وبصفة عامة عن أداء  تغطي تأمين منتظمة

التأمين تلك ولم يسبق لها أن  شواهد أن الجماعة ال تتوفر على  لوحظ لكن مختلف الخدمات المقررة في العقد المبرم.

 طالبت الجهة المعنية بتقديمها. 

 قبة    محدودية تشكيل اللجنة الدائمة للمرا 

 2016/ 01لمراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض. ففيما يخص االتفاقية المتعلقة بالصفقة رقم  يهم  خصصت كل اتفاقية بابا  

لهذه اآلليات. في هذا الصدد، تتوفر الجماعة على لجنة   43الى    38فقد أفردت الباب السابع منها والمتضمن للمواد من  

من يقوم فعليا بتتبع تنفيذ أنشطة المفوض له ميدانيا،  . في الواقع، واحد منهما ثنيندائمة للمراقبة تتشكل من موظفين ا

لكنه مسؤول أيضا إضافة الى قطاع النظافة، عن تتبع كل ما يتعلق باإلنارة العمومية والمرآب الجماعي وغيرها من 

 د اتفاقية التدبير المفوض.المهام الخارجية. مما يضع بعض الصعوبات في التتبع الدائم والسليم لتنفيذ بنو

 دراسة من المثال سبيل على يمكنهم ال تكوينهم أن الهيئة هذه أعضاء مع أجريت التي المقابالت خالل من تبينكما 

 .بالمقاوالت الخاصة المحاسبة في تكوين تستلزم التي االستغالل وحسابات المالية والتقارير المعطيات

 المتعلقة بأماكن تنفيذ األشغال توفر لجنة المراقبة الدائمة على التصاميم عدم  

ماكن تنفيذ التزاماتها وطبيعة وضعت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة مجموعة من التصاميم المحددة أل

ميم مسار أو مدار الجمع ويتعلق األمر بتصميم الجمع وتص  ،األنشطة المزاولة فيها حسب بنود اتفاقية التدبير المفوض

وكذا تصميم التحميل وتصميم الكنس اليدوي والميكانيكي. لكن المالحظ هو عدم توفر لجنة المراقبة الدائمة على 

من اتفاقية التدبير المفوض   39بالرغم من تمكين المادة  ومختلف تلك التصاميم، مما يفيد محدودية هذا التتبع والمراقبة.  

مة المحدثة من طرف الجماعة من مطالبة المفوض له بمدها بجميع المعلومات والمعطيات التي لجنة المراقبة الدائ

  ذلك.لى إ أن هذه المصلحة لم تسع تراها مفيدة للقيام بمهامها، اال
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  عدم المطالبة بتلك التصاميم من قبل المكلف بالمراقبة الدائمة 

مفوض لجنة المراقبة الدائمة المحدثة من طرف الجماعة من مطالبة من اتفاقية التدبير ال 39بالرغم من تمكين المادة 

المفوض له بمدها بجميع المعلومات والمعطيات التي تراها مفيدة للقيام بمهامها، اال أن هذه المصلحة لم تسع الى ذلك، 

 ولعل عدم توفرها على التصاميم المشار اليها لدليل على محدودية دورها الرقابي.

 مكلفين بالمراقبة للمؤهالت الضرورية لمزاولة مهامهمعدم توفر ال 

الدائمة والتي يبقى على السلطة  لجنة المراقبةحددت نفس المادة بشكل عام نوعية المراقبة التي يجب ان تقوم بها 

كوينهم  المفوضة تحديدها والوثائق الالزمة لذلك، لكن تبين من خالل المقابالت التي أجريت مع أعضاء هذه الهيئة أن ت

ال يمكنهم على سبيل المثال من دراسة المعطيات والتقارير المالية وحسابات االستغالل التي تستلزم تكوين في المحاسبة 

 الخاصة بالمقاوالت. 

 التتبع اليومي لعمليات النظافة مع الشركة ضعف 

 .بع المخصص لهذه المهمةيتضح ضعف التتبع اليومي لعمليات النظافة مع الشركة المفوض لها من خالل سجل التت

لم يتم  ف   ،، أما باقي المحاضر2017يوليوز    3فمصالح الجماعة لم تقدم سوى سجل واحد شرع في استعماله ابتداء من  

 .  2015الى  2012جمعها في سجل بل تم االحتفاظ بها كأوراق منفردة تهم السنوات من 

على سبيل المثال، وباعتماد عدد المحاضر المتعلقة بتتبع عمليات النظافة من طرف    2018و  2017بالرجوع لسنتي  و

تم تسجيله ما  ضر في الشهر الواحد وهو  محا  3محدودة وال تتعدى في أحسن األحوال    أنهاتضح  الجنة المراقبة الدائمة  

شهرا في حين أن هذا العدد ال يتعدى مرة واحدة في الشهر في أغلب األحيان. كما أن الحالة التي    12مرة واحدة خالل  

نوع من بوجود تفريغ وحمل النفايات المنزلية والمماثلة تفيد الضعف عمليات  بسببتوجد عليها بعض المناطق 

 وى تلك المراقبة. التقصير على مست

  المتعلقة بتكاليف المراقبة المقتضياتعدم تطبيق 

اقتطاع من رقم    منلى كون تكاليف مراقبة التدبير المفوض سيتم تمويلها  إمن اتفاقية التدبير المفوض    39نص الفصل  

. لكن في غياب  في المائة 1,5المعامالت دون احتساب الرسم على القيمة المضافة للتدبير المفوض سنويا في حدود 

 عمليات مراقبة هذا التدبير المفوض لم تقم الجماعة بتفعيل هذه الحيثية من االتفاقية.

 تشكيل لجنة التتبع عدم 

من اتفاقية التدبير المفوض على تشكيل لجنة التتبع تترأسها السلطة المفوضة مكونة من تمثيلية  40نص الفصل 

لى هذه اللجنة ممثل للسلطة المحلية وكذا ممثل إه. ويمكن أن ينضم متساوية لكل من السلطة المفوضة والمفوض ل

لسلطة الوصاية. وتتحدد مهمة هذه اللجنة في ضمان تتبع السير السليم لتنفيذ الخدمات واحترام المقتضيات التعاقدية. 

حداث إتي يمنحها  لحاح من طرف الجماعة على تشكيلها رغم الضمانات العدم تشكيل لجنة التتبع وعدم اإللوحظ  لكن  

هذه اللجنة. وكنتيجة لعدم تشكيل هذه اللجنة لم يتم التفكير في إعداد النظام الداخلي المتعلق بها والذي كان يجب إنجازه 

من القانون رقم   18المشار اليه أعاله وكذا المادة  40خالل ثالثة أشهر األولى من تشكيلها كما يشير إلى ذلك الفصل 

 دبير المفوض.المتعلق بالت 54.04

يفوت على الجماعة استغالل اجتماعاتها المقررة  األمر الذيعدم تشكيل لجنة التتبع.  خالفا لهذه المقتضيات، سجل

 حدى الجهتين وفي أي وقت عند الحاجة كوسيلة للتتبع وتقييم التدبير المفوض. إأشهر بطلب من  6على األقل كل 

 سنوات كل ثالث اعدم تقييم النتائج المحصل عليه 

من اتفاقية التدبير المفوض بعد السنة الثانية وكل فترة ثالث سنوات بتقييم النتائج التي   12يقوم الطرفان حسب الفصل  

حققها المفوض له وفحص حالة وكيفية تنفيذ العقد، حيث يلتقي الطرفان بهذه المناسبة لالضطالع على وضعية التدبير  

غفال هذا االجراء من الطرفين بالرغم من إطبيق الجزاءات. لكن المالحظ هو  المفوض وفحص النتائج واالتفاق على ت

 التنصيص عليه في اتفاقية التدبير المفوض. 

 المستخدمة من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع الوسائل .ثانيا
 مكنت المرقبة بهذا الخصوص من رصد النقائص التالية.

 منصوص عليها في العقد      الوسائل المستخدمة للشروط ال افتقار 

من اتفاقية التدبير المفوض على ضرورة توفر المفوض له بمدينة البئر الجديد طوال مدة العقد على  26نصت المادة 

مقر مكون من فضاءات إدارية )مكاتب لإلدارة( وتقنية )مقر خاص الستقبال للعمال يحتوي على مرافق صحية مطابقة 

يداع اآلليات. كما تشير هذه المادة إلى ضرورة احترام للمواصفات النظامية ومقرات وورشات إلصالح اآلليات وإ

 هذه المقرات للقوانين الجاري بها العمل وخصوصا تلك المتعلقة بمقتضيات السالمة. 

هو عبارة عن مساحة أرضية ف  الذكورة،مقر المفوض له ال يستجيب للشروط  أن  لكن لوحظ من خالل المعاينة الميدانية  

ن بطريقة عشوائية. األول مخصص للمراقب التابع للمفوض له والمكتب ان فقط مبنيابها مكتب   ،قام المفوض له باكترائها
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 ،الثاني يستعمل لتخزين بعض األدوات ووسائل العمل كما يستعمل كورشة إلصالح اآلليات دون توفر شروط ذلك

 1.03.194من ظهير رقم    105ة  إضافة الى أنه فضاء الستقبال العمال يفتقر ألدنى الشروط المنصوص عليها في الماد 

المتعلق بمدونة الشغل الذي يهم المقتضيات المتعلقة   65.99( بتنفيذ القانون رقم  2013شتنبر    11)  1424رجب    14ل  

 بعالقات الشغل في إطار االتفاقيات الجماعية والتي من بينها الوقاية والسالمة المهنية وشروط العمل.

 مقر المفوض له لمجموعة من التجهيزات  افتقار 

من اتفاقية التدبير   34وذلك خالفا لما نصت عليه المادة    ،يفتقر مقر المفوض له على سبيل المثال لوسائل الربط الهاتفية

 الربط بشبكة الهاتف والتوفر على هاتف مباشر مزود بآلة ناسخة.ضرورة لى إالمفوض التي أشارت 

إذ تبين من خالل االطالع على دفتر اإلصالح الخاص بكل آلية متوفرة   ،وتيرة تنظيف اآللياتلوحظ عدم احترام  كما  

التي كانت و ،لدى المفوض له ومن خالل المعاينة الميدانية لمقر عمله أن الشاحنات المستعملة في تدبير هذا القطاع

خالفا لما تنص  ، وذلكاخل مقصورة القيادةتفتقر إلى النظافة سواء على المستوى الخارجي أو د  ،متوقفة داخل المقر

ضرورة تقديم المفوض له آللياته ومعداته في حالة جيدة من النظافة  منمن اتفاقية التدبير المفوض  33عليه المادة 

بشكل ال يجعلها تشكل أي ازعاج أو ضرر كيفما كان شكله خاصة على المستوى البيئي. كما يجب غسل اآلليات 

 .يومي بعد الخدمة دون تلويث المجال والجواروالشاحنات بشكل 

غسل الشاحنة   تم  ،ال كل ثمانية أيام أو أكثر. وكمثال على ذلكإأن العملية ال تتم    لوحظ  ليهإبالرجوع الى الدفتر المشار  و

وهذه هي الحالة العامة على  2016/ 18/8ال بتاريخ إولم تتكرر العملية  7/8/2016بتاريخ  11416 أ 73المرقمة 

 هذا المستوى.   

   عدم تثبيت كافة المعطيات على اآلليات المستخدمة من طرف المفوض له 

تبين من خالل المعاينة الميدانية أن الشاحنات واآلليات المستخدمة في تدبير قطاع النظافة ال تحمل كافة المعلومات 

المفوض له دون اإلشارة إلى اسم جماعة ن هذه الشاحنات تشير فقط إلى اسم ورمز  إالمتعلقة بالسلطة المفوضة، حيث  

البئر الجديد )باللغتين العربية والفرنسية( وكذا رقم هاتف الشركة المكلفة بتدبير القطاع. ذلك أن غياب مثل هذه 

خارج النفوذ الترابي للسلطة   المفوض لهات من قبيل استعمال هذه اآلليات من طرف  يينطوي على سلوكقد  المعطيات  

 المفوضة. 

 جماعة أزمور  في تنفيذ اتفاقية أخرى بشاحنة مخصصة للتدبير المفوض للبئر الجديد لفائدة  استعمال 

المندرجة   11416  أ  73قامت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة في البئر الجديد باستعمال الشاحنة ذات الترقيم  

في تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة أزمور   2016/ 01لمتعلقة بالصفقة رقم  ضمن أسطول اآلليات ا

 حيث تستغل الشركة القرب الجغرافي بين الجماعتين واستعمالهما نفس المطرح.

 داخل المطرح بتتبع عمليات الوزن موظف تابع للجماعة تكليف  عدم 

لتي يعرفها تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة من جانب الجماعة. تعتبر هذه المالحظة من بين أهم النقائص ا

فوجود هذا الموظف يعد ضمانة أساسية للتأكد من عمليات وزن الشاحنات والتأكد من طبيعة حموالتها من جهة، وكذا 

عمال المزدوج الحرص على تتبع الشاحنات واآلليات المخصصة للتدبير المفوض داخل المطرح مما يجنب االست

 المشار اليها سابقا.   11416ا  73لآلليات المخصصة لها وتفادي حدوث مثل الوضعية المتعلقة بالشاحنة رقم 

 تفاوتات تتعلق بوزن هيكل الشاحنات   تسجيل 

لوحظ من خالل تذاكر الوزن أن وزن هياكل الشاحنات واآلليات المستعملة من طرف المفوض له غير مستقرة ودائمة 

خاصة وأن الجماعة ال تتوفر على ما يفيد وزن الشاحنات   ،فاوت دون قيام الجماعة بتنبيه المفوض له لهذه الوضعيةالت

 .النفايات المنزلية والمماثلة داخل المدينة وزنواآلليات فارغة وبالتالي اعتماد ذلك المعطى لمراقبة تطور 

 11416  أ  73نأخذ على سبيل المثال فقط حالة المركبتين    ولتوضيح التفاوت الحاصل في وزن هيكل اآلليات واختالفه

 :10678 أ 73و

 رام( غوليك)بالالفرق  رام(غوليك)بال وزن الهيكل التاريخ رقم اآللية

 11416 - أ  -73

02 /03 /2017 10.120 80 + 

11 /03 /2017 10.280 160 + 

11 /03 /2017 9.920 360 - 

25 /03 /2017 15.540 5.620 + 

28 /03 /2017 15.420 120 - 

 10678 - أ-  73

17 /03 /2017 15.560 160 + 

23 /03 /2017 15.580 20 + 

24 /03 /2017 15.440 140 - 

26 /03 /2017 15.460 20 + 
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    عدم وفاء المفوض له بالتزاماته التعاقدية بخصوص تعويض اآلليات المتوقفة 

لم تسجل أي نشاط خالل الفترة الممتدة ما بين  11416أ  73تبين من خالل سجل المركبات أن الشاحنة المرقمة 

سجل هذه المركبة سبب توقفها عن العمل. كما أن المفوض له لم يبادر  يوضحولم  26/11/2017و 30/10/2017

مقتضيات اتفاقية التدبير المفوض. وما يجب تسجيله في هذا االطار مع لى تعويضها خالل تلك الفترة وهو ما يتنافى إ

 01/11/2017لى مطرح موالي عبد هللا بتاريخ  إقامت بثالث رحالت   »   Bennes tasseuses»هو أن نفس الشاحنة  

، وذلك في 03/11/2017لى نفس المكان بتاريخ إوبرحلتين  02/11/2017لى نفس المطرح بتاريخ إثم برحلتين 

 جماعة أزمور.    بين الشركة و ار تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض المبرمةإط

 تطبيق السلطة المفوضة للغرامات في حق المفوض له      عدم 

سواء فيما يتعلق بتعويض اآلليات   ،بالرغم من إخالل المفوض له بتطبيق بعض الشروط التعاقدية وبعض البنود 

أن السلطة المفوضة لم تقم   فقد لوحظلم تعد تستوفي الشروط التقنية والفنية، المتوقفة عن العمل أو الحاويات التي 

من عقد التدبير المفوض المحدد للغرامات الواجب فرضها في مثل هذه الحاالت. وكمثال  62بتفعيل مقتضيات المادة 

 المشار إليها سابقا.  11416أ  73الشاحنة حالة على ذلك، نذكر 

 جمع النفايات وكنس األزقة والشوارع تقييم تنفيذ خدمة .ثالثا
 ، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. والشوارع األزقة وكنس النفايات جمع خدمة تنفيذ  تقييمفي إطار  

 عرض السلع والمنتوجاتل مخصصةالنظافة باألسواق والمناطق الخدمة تضارب بخصوص تنفيذ  وجود 

تبين من خالل تفحص جميع دفاتر التحمالت المتعلقة بكراء مرافق األسواق بمدينة البئر الجديد أن النظافة المتعلقة 

ال أن الحالة التي وجد عليها إبها تقع على عاتق مكترى هذه األسواق بمقتضى الفصل الحادي عشر من هذا الكناش. 

الروائح الكريهة   من خاللتضح  ،لمستوى من طرف المتعهد تقاعسا على هذا ا أظهرت السوق خالل زيارة مرافقه

 وتراكم األزبال على جنبات المرفق.   

يدخل في  جعلهكما أن تواجد السوق األسبوعي خميس البئر الجديد داخل المدار الحضري المشمول بمخطط التهيئة 

من دفتر التحمالت   14ضيات الفصل  طبقا لمقت  ، وذلكنطاق اختصاص المفوض له تدبير شؤون النظافة داخل المدينة

المتعلق باتفاقية التدبير المفوض الذي يشير إلى وجوب قيام المفوض له بتنظيف هذه المرافق. هذه الوضعية المتداخلة 

 والمتضاربة كانت من بين أسباب تردي نظافة هذا المرفق.

 احترام المفوض له لعدد الحاويات المتعاقد بشأنها   عدم 

التي يجب وضعها على مستوى أحياء وشوارع  لالمعاينة الميدانية عدم احترام عدد الحاويات والسال تبين من خالل

تم تسجيل خصاص   ،لتر مثال  660حاوية من فئة    212حاوية بمختلف سعاتها. فبدل استعمال    400المدينة والمحددة في  

حاوية.  23تسجيل خصاص في حدود  لتر مثال تم  360حاوية من فئة  151حاوية. وعوض استعمال  42في حدود 

حاوية الستكمال العدد  12لترا حيث سجل نقص في حدود  120نقس الحالة سجلت بخصوص الحاويات من فئة 

( لتلك المزمع استعمالها في 25حاويات عن العدد المحدد ) 5حاوية. كما سجل خصاص بحوالي  77المحدد في 

 المناطق السوداء.

 ترئة   عدم تعويض الحاويات المه 

لوحظ من خالل المعاينة الميدانية لمختلف أزقة وشوارع المدينة أن الحاويات ال تستجيب للشروط المحددة في دفتر  

التحمالت واتفاقية التدبير المفوض. حيث أن جلها ال تتوفر على عجالت وال تتوفر كذلك على أغطية كما أن بعضها 

 نفايات خارج الحاويات مع كل األضرار التي تنتج عن ذلك.  مكسور وتتخللها ثقوب مما يؤدي إلى تساقط ال

 معالجة اإلشكاالت الناتجة عن استغالل المطرح القديم     عدم 

المطرح الذي كان مستعمال في مدينة البئر الجديد في منطقة فالحية. وقد شكل إنشاء هذا المطرح خطورة تمثلت يقع 

ائية والمجال الفالحي سواء األراضي الفالحية أو الماشية واحتماالت اشتعال في التأثير البيئي السيما على الفرشة الم

شبكة لجمع ومعالجة عصارة  وعدم وجود مطار فضال عن غياب مجاري لتصريف مياه األ ،النيران بصفة دائمة

المترتبة عن المطرح  . ولم تتخذ جماعة البئر الجديد أي إجراء لمعالجة اإلشكاالت والمخاطر البيئية  (lixiviat)األزبال  

 القديم بالرغم من إغالقه.  

 تحديد مبلغ العقد الملحق في معايير  غياب 

بعد أن تعذر على المفوض له االستمرار في رمي النفايات الخاصة بمدينة البئر الجديد في المطرح الجماعي القديم 

يبعد عن الذي    نظم لجماعة موالي عبد هللاصوب المطرح المنفاياتها  الواقع في "عين ليتيمة"، ارتأت الجماعة تحويل  

عنها أعباء مالية  ترتبتكلم. هذه العملية المتعلقة بنقل النفايات ومعالجتها بهذا المطرح  60مدينة البئر الجديد ب 

درهم أي بزيادة  1.390.840,55درهم بدل  2.247.455,27لى إإضافية رفعت تكلفة الخدمة بموجب العقد الملحق 

في المائة. لكن المالحظ أن جماعة البئر الجديد لم تقدم المعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد مبلغ  61,58بنسبة 

 هذه الزيادة.
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 بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

المرافق اعتماد معايير واضحة لتحديد الكلفة التقديرية عند إبرام اتفاقيات للتدبير المفوض ألحد  -

 العمومية؛

التصاميم المحددة ألماكن عمليات ها من مع تمكين وتقوية دورها توسيع تشكيل لجنة المراقبة الدائمة -

 جمع النفايات وعمليات الكنس اليدوي واآللي؛

 تكثيف جهود التتبع اليومي لعمليات جمع النفايات والكنس؛ -

 المفوض لقطاع النظافة؛ تشكيل لجنة التتبع المنصوص عليها في اتفاقية التدبير -

 موظف بشكل دائم في المطرح المستعمل لتفريغ النفايات؛تعيين  -

 على ضبط الوزن الصافي للشاحنات للتمكن من تتبع حجم وكمية حموالتها؛العمل  -

المفوض له بتعويض الشاحنات واآلليات المتوقفة أو غير المستعملة وكذا مختلف المعدات  إلزام -

 والوسائل المهترئة؛

استعمال الوسائل واآلليات المخصصة لتنفيذ اتفاقية التدبير المفوض لفائدة السلطة  إلزام المفوض له ب -

 المفوضة دون غيرها؛ 

 ه على المجال البيئي بالمدينة.        المطرح القديم والحد من تأثيرات إعادة تأهيل  -
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II. رئيس المجلس الجماعي للبئر الجديد  جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. فيما يخص التزامات السلطة المفوضة

   حول عدم مطالبة الجماعة المفوض اليه باكتتاب التأمينات المنصوص عيها في االتفاقية 

إن الشركة المفوض لها تقوم دائما بتأمين منتظم لتغطية مسؤولياتها المدنية والمخاطر التي قد تنجم عن مزاولة 

 .قدمةبوليصات التأمين المحسب  األنشطة المهنية

 تعلقة باقتطاع تكاليف التدبير المفوضالمالمقتضيات  عدم تطبيق  حول   

في المئة من طرف   1,5المنتظم لتكاليف مراقبة التدبير المفوض في حدود    االقتطاعالشركة المفوض لها على    تؤكد 

 السلطة المفوضة.

 اإلجراءات المتخذة من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع ثانيا.

 افتقار مقر المفوض له لمجموعة من التجهيزات  حول 

لقد عملت الشركة المفوض لها على توفير مقر لها داخل تراب الجماعة رغم اإلكراهات المتمثلة في غياب الوعاء 

متنقل يمكن من إجراء جميع المعامالت اإلدارية في  العقاري في حدود تراب الجماعة، تم تجهيزه بمكتب إداري

ظروف جيدة ومريحة، كما تم تجهيز المقر بمرآب لتخزين أدوات ووسائل العمل، باإلضافة إلى مقرين الستقبال 

العمال، واحد خاص بالرجال وأخر خاص بالنساء، ناهيك عن توفر المقر على مرحاض ومساحة شاسعة لغسل 

عدات وإصالحها، مع سعي الشركة إلى تحسين الخدمات داخل مقرها بتوفير مرافق صحية وتنظيف اآلليات والم

 مطابقة للمواصفات النظامية.

 افتقار المفوض له لمجموعة من التجهيزات  حول 

بخصوص وسائل الربط الهاتفي، فالشركة تمنح مسؤوليها هواتف نقالة تمكنهم من التواصل السلس والفعال 

شكايات على مدار الساعة، وتتوفر كل الجهات المسؤولة على أرقام هواتف مسؤولي الشركة واالستجابة لكل ال

الموضوعين رهن إشارة كل مكونات الجماعة، من مسؤولين جماعيين، سلطات محلية، جمعيات المجتمع المدني 

 وساكنة المدينة بشكل عام.

حيث تعتمد على الممون  اآلليات،على مستوى  توفر الشركة المفوض لها تدبير القطاع استجابة سريعة ألي عطل

أما  .على توفير بديل لآللية إلى حين نهاية اإلصالحكذلك المباشر من أجل صيانة آلياتها بمقر الممون، وتعمل 

األعطاب الصغيرة والصيانة الدورية، فتهتم الشركة بذلك من خالل بعث وحداتها المتنقلة للوقوف عليها وتوفيرها 

 ودائم. بشكل مستمر

تعمل الشركة المفوض لها، وتلتزم بحكم شعارها البيئي وعملها على احترام البيئة المجالية، على التنظيف الدائم 

لآلليات وإلزام ممثليها ومسؤوليها باحترام نظافة اآلليات بعد كل استعمال، كما تفرض الشركة العقوبات على 

 المسؤول الذي ال يحترم هذا البرنامج. 

 تثبيت كافة المعطيات على االليات المستخدمة من طرف المفوض له    عدم  حول 

تلتزم الشركة بتوفير جميع معطيات اآلليات والمعدات للسلطات المفوضة من خالل اإلدالء بكل الشواهد واألوراق 

الجديد.  التي تثبت معطيات اآلليات وأرقام تسجيلها والموضوعة رهن إشارة وفي خدمة الجماعة الترابية للبير

 وستعمل الشركة على تثبيت كل المعطيات المتعلقة بالمفوض له على جميع الياتها.

  اتفاقية اخرى بجماعة ازمور  تنفيذحول استعمال شاحنة مخصصة للتدبير المفوض للبئر الجديد في 

لمذكورة في المالحظة بخصوص اآللية ا معامالتها. أماتلتزم الشركة المفوض لها باحترام التزاماتها وتعهداتها في 

تعويضها بالية أخرى في حين كانت  وتمفقد تبين أنها كانت خارج الخدمة في المدة المذكورة بجماعة البئر الجديد 

ه الفترة جاء نتيجة تصرف خاطئ في ذ بالشركة واستعمالها في ه تخضع لإلصالح من طرف وحدة من وحدات

 مما أخضعه الستجواب واستفسار إداري ترتبت عليه عقوبة أنداك. ،زمورأإطار التجريب لمسؤول الشركة ب

 تسجيل تفاوتات تتعلق بوزن الشاحنات حول 

ن الشركة المفوض لها ملتزمة مع السلطات المفوض لها بكل ما يخص آلياتها وتضع رهن إشارتها كل المساعدات إ

ما تؤكد الشركة على خضوع آلياتها لمجموعة ك المباشرة لحل أي مشكل بشكل مستمر ودائم. واستجابتهاالمطلوبة 

يجابي من إمن اإلصالحات الهيكلية التي من الممكن أن تؤدي إلى تفاوتات على مستوى الوزن لكنها تمكن بشكل 

ن هذا الفرق في وزن الهيكل لبعض الشاحنات إف  ولإلشارةعلى البيئة بشكل كبير.    وتحافظفرض جمالية على اآلليات  
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ن عملية أأي ربح بالنسبة للشركة المفوض لها علما  ال يمثلوهذا الفرق  ،في ميزان المطرحيترتب عن مشكل 

 الجمع تحتسب بطريقة جزافية. 

 ليات المتوقفةعدم وفاء المفوض له بالتزاماته التعاقدية بخصوص تعويض اآل حول 

 2017\10\30ن كانت تخضع في الفترة ما بي 73\ا\11416ن الشاحنة المرقمة ب أتؤكد الشركة على 

كما تؤكد الشركة أن أسطولها كان كافيا للقيام بمهامه على مستوى    لإلصالح بمقر الشركة بآزمور.  2017\11\26و

 جماعة البئر الجديد.

  المخصصة لعرض السلع  والمناطقخدمة النظافة باألسواق  تنفيذتضارب بخصوص  وجودحول

 والمنتوجات 

ا، دفعها لاللتزام بنظافة الجماعة بمجموع ترابها، الذي يدخل ضمنها المرافق إن اهتمام الشركة بالوفاء بتعهداته

التجارية ونقط البيع بمجموعها باإلضافة إلى السوق األسبوعي الذي يخلف وحده كميات كبيرة من نفايات الخضر، 

مفوض لها بعملية دائمة وتقوم الشركة ال .الفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء، والنفايات البالستيكية والكرتونية

ومستمرة لتنظيف السوق األسبوعي، تباشرها من مساء يوم سوق الخميس حتى يوم األحد، ما دامت المخلفات تشكل 

عبئا على الشركة حيث تتناثر خارج السوق وفي الشوارع واألزقة المحيطة به، على الرغم من أن نظافة السوق 

ر تحمالته. وإذ تقوم الشركة بهذا الدور، فهي نادت وتنادي مرات تقع على كاهل مكثري السوق ضمن بنود دفت

السوق األسبوعي ومخلفاته عليها، كما طالبت الشركة بضرورة   ءعديدة بضرورة حل هذا المشكل للتخفيف من عب 

ذا نحو التسييج الكلي للسوق منعا لتناثر المخلفات البالستيكية والكرتونية خارجه نحو الطريق الرئيسية جانبه، وك

 .أزقة األحياء المجاورة للسوق األسبوعي

  حول عدم احترام المفوض له لعدد الحاويات المتعاقد بشأنها 

لتزام الصريح للشركة االتبرز الوثائق المصرح بها حول محاضر تسليم وتسلم الحاويات الملزمة الشركة بتوفيرها،  

ر التحمالت. غير أن الشركة وجدت نفسها مرغمة بتعهداتها وتوفير مجموع الحاويات المنصوص عليها في دفت

على توفير المزيد من الحاويات المنصوص عليها بالنظر للحاجة لذلك، لما تتعرض له هذه الحاويات من عمليات 

للسرقة والتخريب، خصوصا أيام عاشوراء وعيد األضحى ونتيجة إهمال أصحاب المقاهي الذي يفرغون حموالت 

 بالحاويات مما يعرضها للتلف واالشتعال.الفحم المخصص للشواء 

أما بخصوص تصميم توزيع بأماكن الحاويات، فقد قدمت الشركة تصميما خاصا بتوزيعها مع فارق صغير في  

تغيير بعض األماكن التي يمكن تعدادها والتي جرى تغييرها بناء على طلب من الساكنة إلى السلطات المعنية 

منها المذكورة كانت تخضع للصيانة وتم  05حاوية في المناطق السوداء، فإن  25وبموافقة منها. أما بخصوص 

 اإلدالء بذلك في حينه.

 عدم تعويض الحاويات المهترئة  حول 

إن الحاويات المهترئة أو غير المؤهلة المذكورة معدودة، وهي حاويات إضافية ال تدخل ضمن العدد الحقيقي 

لمدة قصيرة بجانب الحاوية التي تعوضها، ثم تمر شاحنة الشركة لجمعها للحاويات المنصوص عليه، وهي تترك 

وبذلك فكل حاوية غير مؤهلة تجد بجانبها حاوية التعويض في حالة  ،بعد أن يؤكد المتتبع الجماعي ذلك للشركة

 سليمة وجيدة في انتظار أن يشير المتتبع إلى ضرورة إزالة غير المؤهلة بعد تسجيلها.

  معايير في تحديد مبلغ العقد الملحق حول غياب 

حمولة نفايات الجماعة  نقل وتفريغ ءتحسين وسالسة المعاملة قامت الشركة المفوض لها بتحمل عب إطارفي 

 اليتيمة. هذا  الجماعة بعينمنع مطرح    هللا بعد حسابها لما يقارب السنة بمطرح موالي عبد    الجديد علىللبئر    الترابية

المسافة   الحمولة بالنظر لبعد ة مع الجماعة التفاقية تم بموجبها تحديد تكلفة جزافية لنقل وتفريغ  قبل أن تتوصل الشرك

 وزيادة تكاليف الصيانة. تلحق باآللياتأن  واألضرار الممكن
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)جمع النفايات المنزلية مرفق النظافة التسيير المفوض ل

 "أزمور"جماعة بوأعمال الكنس( 
 

المنزلية والنفايات المماثلة  جمع النفايات وخصوصا النظافة قطاع تدبير  في 2005 سنة منذ  جماعة آزمور شرعت

مع شركة "ك.ت" اتفاقية   2012 فبراير وبهذا الخصوص أبرمت الجماعة في. المفوض اتفاقيات للتدبير عبر إبرام

 درهم 5.107.201,03 في حدد  للتدبير المفوض لمدة سبع سنوات بمبلغ سنوي

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 أساسا تتعلق المالحظات من مجموعة التدبير المفوض لخدمة النظافة بخصوص للحسابات الجهوي المجلس سجل

 مالحظات إلى باإلضافة التعاقد، وبنود  لشروط أخرى جهة من لها المفوض والشركة جهة من تنفيذ الجماعة بمدى

. وقد أسفرت هذه 2017 سنة من أبريل قبل تستغلها كانت  التي العمومية للمطارح الجماعةتدبير  بطريقة تتعلق

 المالحظات عن مجموعة من التوصيات نوردها فيما يلي. 

 المفوض التدبير اتفاقية تنفيذأوال. إبرام وتتبع 

 على مستوى إبرام االتفاقية 

 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي.

 العروض  لطلب التقديرية الكلفة تحديد في المبالغة 

 الكلفة أن المفوض بالتدبير الخاص 09/2011رقم  العروض بطلب المتعلق األظرفة فتح محضر خالل من تبين

سجل  وقد . مضبوطة معايير على مبنية تكن لم درهم 5.500.000,00 في  الجماعة والتي حددتها للصفقة التقديرية

 آزمور مدنية ساكنة تنتجها التي النفايات بكمية المتعلقة والمعطيات البيانات على الجماعة توفر بهذا الخصوص عدم

شركة  مع مبرما كان الذي المفوض التدبير عقد  ولإلشارة فإن. التقديرية الكلفة هذه يمكن تحديد  ضوئها على والتي

« S »    بجمعها   تقوم  التي  النفايات  كميات  تتبع  الجماعة  ولم تكن  جزافيا  كان  2012إلى    2005خالل الفترة الممتدة من 

 .الشركة هذه

 النفايات  وكمية السكان عدد  تطور توقعات التقديرية على كلفتها تحديد  في  الجماعة اعتمدت ،ذلك إلى باإلضافة 

 الجديدة إقليم عليها أشرف التي الدراسة إلى بالرجوع نهإ حيث. فيها مبالغ المعطياتهذه  بأن تبين حين في، المنتجة

 توقعات أن تبين لها المشابهة والنفايات المنزلية النفايات لتدبير المديري اإلقليمي للمخطط إعداده عند 2013 سنة

 2013 سنتي مقارنة خالل من يتبين كما  التقديرية الكلفة عند تحديد  المعتمدة تلك عن بكثير  قلت الساكنة عدد  تطور

 :2018و

 2013 2018 

 43.125 40.719 الدراسة تقرير حسب السكان عدد

 55.046 48.891 طرف الجماعة من المعتمد السكان عدد

 11.921 8.172 الساكنة عدد في الفرق

 سنة خالل آزمور جماعة سكان لعدد  توقعاتها حصرت الجماعة كون هو الساكنة عدد تطور في المبالغة يؤكد  وما

 2014 سنة للتخطيط السامية المندوبية به قامت الذي للسكان العام اإلحصاء أن حين في نسمة 450.06في  2014

وبالرغم من االختالف الكبير لهذه  .9.144 بفارق أي فقط، نسمة 40.920 في آزمور سكان جماعة عدد  حدد 

 نأ إلى يشيرالذي  العامة بالمعطيات والمتعلق التحمالت دفتر من السابع الفصلالمعطيات، لم تقم الجماعة بتفعيل 

 من االجتماع ( الدراسة نتائج فيها  ظهرت التي 2013 سنة أي) العقد  تنفيذ  من ولىاأل السنة نهاية عند  الطرفين على

 .المتبقية السنوات  خالل جمعها المرتقب ة النفاياتكمي دراسة جلأ

بمبلغ  توقيعه تم الموضوع والمتعلقة بنفس 2005 " سنةSشركة " مع العقد المبرم أنإلى  وتجدر اإلشارة 

 .2012درهم عن العقد المبرم مع شركة "ك.ت" سنة  1.629.250,27 بفارق أي درهم 3.477.950,76

 الملحق  العقد مبلغ لتحديدواضحة  معايير غياب 

 لنفاياتا لطرح  امكان رحمون أوالد  بجماعة ملكيتها في  خالية  أرض من تتخذ  آزمور جماعة كانت 2017 سنة قبل

 المجاورة  الدواوير  ساكنة  احتجاجات  ازدياد   وبعد   للمطرح  االستيعابية  الطاقة  تجاوز  تم  أن  بعد   جهة  من  أنه  إال  .المنزلية

 استعمال قصد  هللا عبد  موالي جماعة مع عقد  إبرام إلى آزمور جماعة اضطرت ثانية، جهة المذكور من للمطرح

 .النفايات األخيرة لطرح لهذه المنظم المطرح
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هللا   عبد  موالي  بجماعة  الكائن  المطرح  باستعمال  آزمور  لجماعة  سمح  2017  يناير  01  بتاريخ  المبرم  العقد   و بموجب

 عبد موالي جماعة مع للمطرح )والمتعاقدة المسيرة الشركة حساب في االستغالل واجبات آزمور جماعة أداء مقابل

 .المائة في 15 نسبة زيادة مع المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون الواحد  للطن درهم  72 في والمحددة )هللا

 وبعد  المفوض التدبير اتفاقية من 27 المادة لمقتضيات وتفعيال النفايات  لطرح المخصص المكان تغيير ضوء وعلى

 من  له  المفوض  مع  ملحقا  عقدا  المفوضة  السلطة  أبرمت  2016  أكتوبر  04  بتاريخ  آلزمور  الجماعي  مداوالت المجلس

 المواد لمقتضيات تفعيال وذلك بالمطرح ووضعها المنزلية النفايات بجمع والمتعلقة 01 رقم الثمن مراجعة وحدة أجل

 . المفوض التدبيرعقد  من 55و 47

 القيمة الضريبة على احتساب دون درهم 3.890.086,29 من 01 رقم الثمن وحدة ثمن من الرفع تم ذلك إثر وعلى

 الجهوي  المجلس  إلى  تقدم   لم  الجماعة  أن  غير.  بالمائة  37,5  بلغت  بزيادة  أي  درهم  5.349.468,21  مبلغ  إلى  المضافة

  مطرح  النفايات إلى  لنقل  اإلضافية  التكلفة  أن  حيث.  الزيادة  هذه  مبلغ  تحديد   أجل  من  اعتمادها  تم  التي  المعايير  للحسابات

  في 28 تمثل كلم( 35 ب آزمور مدينة عن يبعد  الملحق العقد  في مسجل هو ما حسب )والذي هللا عبد  موالي جماعة

 .المطرح إلى النفايات ونقل جمع خدمة مبلغ من المائة

 13  بحوالي  آزمور  مدينة  عن  يبعد   كان  رحمون  أوالد   بمدينة  الكائن  األول  المطرح  بأن  اإلشارة  وجبت  أخرى  جهة  نم

 .كلم 35 وليس كلم 22 في محددة  المطرح تغيير نتيجة  إضافتها تم التي الحقيقية المسافة أن كلم أي

 على مستوى عمل لجنة التتبع 

 التالية.سجلت بخصوص عمل لجنة التتبع المالحظات  

 غياب النظام الداخلي للجنة التتبع 

أن السلطة المفوضة لم تبادر إلى إعداد النظام الداخلي للجنة التتبع والذي كان يجب إنجازه خالل ثالثة أشهر  تبين

لمادة من اتفاقية التدبير المفوض وكذا ا  30.2كما تشير إلى ذلك الفقرة الرابعة من المادة    ،من تشكيل هذه اللجنة  األولى

 .المتعلق بالتدبير المفوض 54.04رقم  من القانون 18

 انتظام اجتماعات لجنة التتبع عدم 

 ،أن لجنة التتبع تنعقد على األقل مرة كل ستة أشهر  إلى  من اتفاقية التدبير المفوض  30.2تشير الفقرة الثالثة من المادة  

 2018إلى  2013خالل الفترة الممتدة من دورية يظهر من خالل محاضر هذه اللجنة أنها لم تجتمع بصفة  في حين 

 .2018في حين لم تعقد أي اجتماع خالل سنة    2017وكذا خالل سنة    2012حيث لم تعقد إال اجتماعا واحدا خالل سنة  

 في أداء لجنة التتبع نقص 

مع    ة مدينة آزمورة لشوارع وأزقميداني  اتتبين من خالل محاضر لجنة التتبع أن عمل هذه األخيرة يقتصر على زيار

من اإلشكاالت  افي حين أن عدد  .يرة جمع النفايات وتنظيف الشوارعتالمتعلقة بالرفع من و إصدار نفس التوصية

 :مثال بالمواضيع التالية ويتعلق األمر ،بشأنها االتفاقية لم يتم التداول تنفيذ المطروحة بخصوص 

 موالي عبد هللا والذي كان محل عقد ملحق؛ تغيير موقع المطرح من جماعة أوالد رحمون إلى جماعة -

 إشكالية إزالة النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى المحلي آلزمور؛ -

 إشكالية إزالة مخلفات مواد البناء وجثث الحيوانات؛  -

 شكالية التغييرات التي طرأت على موقع السوق األسبوعي؛إ -

 .والموضوعة رهن إشارة المفوض له تدبير القطاعإشكالية تعويض اليد العاملة الجماعية  -

 على مستوى عمل هيئة المراقبة 

 فيما يتعلق بهيئة المراقبة، لوحظ ما يلي. 

 المراقبة هيئة لعمل الضرورية الوسائل كافة بتوفير له المفوض إلزام عدم 

 هيئة  إشارة رهن يضعها أن له المفوض على يجب التي العمل وسائل المفوض التدبير اتفاقية من 30.4 المادة حددت

 معداته مع امكتب الهيئة لهذه يوفر لم نهإ حيث ،التعاقدية التزاماته كافة يحترم  لم له المفوض أن تبين أنه المراقبة، إال

 جهة من .دراجات ثالث عوض واحدة نارية دراجة وكذا حاسوبين عوض فقط واحد توفيره لحاسوب عن فضال

المعلوماتية   األنظمة في للتكوين للجماعة والتابعين بالمراقبة المكلفين الموظفين بإخضاع له المفوض يقم لم أخرى،

 هذه في المسجلة المعلومات ومراقبة استعمال من يمكنهم  ال ما وهو. المرفق هذا تدبير في المقاولة تستعملها التي

 .األنظمة المعلوماتية
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 مهامهم لمزاولة الضرورية للمؤهالت بالمراقبة المكلفين توفر عدم 

 والتقارير  المستندات  مراقبة:  المراقبة  هيئة  بها  تقوم  أن  يجب  التي  المراقبة  من  نوعين  االتفاقية   من  30.5  المادة  حددت

 الهيئة ههذ كانت فإذا. الميدانية المعاينة على تعتمد  ومراقبة المفوضة السلطة إلى تقديمها له المفوض على التي يتعين

 من بها المدلى والتقارير الوثائق وتفحص لمراقبة الضرورية المؤهالت على تتوفر ال فهي بالمراقبة الميدانية تقوم

 على االطالع خالل من وكذا الهيئة هذه أعضاء مع أجريت التي المقابالت خالل من  فقد تبين. له المفوض طرف

 التي  االستغالل  وحسابات  المالية  والتقارير  المعطيات  دراسة  من  المثال  سبيل  يمكنهم على  ال   تكوينهم  أن  الذاتية  سيرهم

 .الخاصة بالمقاوالت المحاسبة في تكوين تستلزم

 المراقبة هيئة عمل محاضر إنجاز عدم 

  توجيهها  يتم  المراقبة  عن  المالحظات المترتبةف.  أعمالها  خالصة  تضمنت  محاضر  بإنجاز  تقوم  ال  المراقبة  هيئة  أن  تبين

  إنجاز معه يصعب الذي األمر ،محاضر في ذلك تدوين دون لها المفوض الشركة إلى مباشرة وبطريقة شفوي بشكل

 .الهيئة هذه  ألداء فعلي  تقييم

 عدم مسك سجل عقد التدبير المفوض 

 39من المادة ولى لوحظ أن السلطة المفوضة لم تقم بمسك سجل عقد التدبير المفوض المنصوص عليه في الفقرة األ

ن يتضمن جميع أأن هذا السجل يجب إلى دفتر التحمالت المتعلق بقطاع النظافة بمدينة آزمور. وتجدر اإلشارة  من

 .ن يوقع من طرف ممثل المفوض لهأالصادرة عن السلطة المفوضة كما يجب  والطلبات والمالحظاتاألوامر 

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وفق ما هو منصوص عليه في دفتر  بشكل دوريها عقد اجتماعاتدور لجنة التتبع وضرورة  تفعيل -

 التحمالت؛

 توفير وسائل العمل الضرورية الشتغال هيئة المراقبة؛ -

 إنجاز محاضر عمل لجنة المراقبة ومسك سجل الشكايات بالجماعة. -

 النفايات  لطرح  المخصصة األماكن تسييرثانيا. 
 تقوم آزمور جماعة كانت هللا، عبد  موالي لجماعة المنظم المطرح استغالل عقد  إبرام تاريخ 2017 سنة غاية إلى

 عن عبارة وهي. رحمون أوالد  جماعة بتراب هكتار تقع 4,5 ب مساحتها تقدر ملكيتها في أرض في بطرح نفاياتها

 مسلك  في  كلومترات  خمس  مسافة  قطع  الشاحنات  على  يتوجب  كان  حيث  لوجوال  وصعب  مراقب  عشوائي غير  مطرح

 .التالية المالحظات تسجيل تم الخصوص وبهذا. للوصول إليها معبد  غير

 المطرح لموقع الجماعة اختيار سوء 

على السقي ومحاطة بأحواض   تعتمد نه يقع في منطقة فالحية  أتبين من خالل المعاينة الميدانية لموقع المطرح المذكور  

متر من المطرح. وقد شكل إنشاؤه خطورة تمثلت في التأثير  500مائية باإلضافة إلى تواجد منازل سكنية على بعد 

السيما على الفرشة المائية والمجال الفالحي سواء األراضي الفالحية أو الماشية فضال عن انتشار الروائح ، البيئي

 ة مطار وكذا غياب أيغياب أي مجاري لتصريف مياه األ ، هذا باإلضافة إلىبصفة دائمة الكريهة واشتعال النيران

 .(lixiviat)شبكة لجمع ومعالجة عصارة األزبال 

 القديم المطرح استغالل عن الناتجة اإلشكاالت معالجة عدم 

  طرف من أو مطرحال لهذا رحمون المجاورة أوالد  جماعة ساكنة طرف  من سواء المتكررة الشكايات من بالرغم

 آزمور  جماعة  فإن  (21/04/2016في    المؤرخة  317  عدد   الرسالة  ذلك  إلى  تشير  )كما  الجماعة  لهذه  الجماعي  المجلس

 ومنذ.  هللا  عبد   موالي  جماعة  اتفاقية مع   إبرامها  بعد   2017  ماي   شهر  في   إال  الذكر  السالف  المطرح  إغالق  إلى  تبادر  لم

 .  عن هذا المطرح المترتبة البيئية والمخاطر اإلشكاالت لمعالجة إجراء أي الجماعة تتخذ  لم التاريخ ذلك

 هللا عبد موالي جماعة مطرح في الموضوعة النفايات لكميات الجماعة تتبع عدم 

خدمات   من  االستفادة  من  آزمور  جماعة  تمكين   على  هللا،  عبد   موالي  جماعة  مع   المبرمة  االتفاقية  من  الثالثة  المادة  نصت

الضريبة على القيمة   احتساب دون الواحد  للطن درهم 72 في حددت واجبات أداء مقابل المراقب العمومي المطرح

 على فقط تعتمد  أزمور جماعة أن لوحظ ،الخصوص هذابو. المائة في 15 في محددة مئوية نسبة زيادة مع المضافة

 كشوفات  إعداد   أجل  من  وذلك  النفايات  كمية  تحديد   في  المطرح  تدبير  لها  الموكل  الشركة  طرف  بها من  المدلى  البيانات

  ومراقبة تتبع أجل من المكان بعين موظف دون أن تقوم بتعيين ،بها المصرح  الكميات من حقيقة تتأكد  أن دون األداء

 .المطروحة الكميات
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 المطرح القديم؛ الناتجة عن موقعحل اإلشكاالت  -

 هللا. عبد موالي جماعة مطرح في الموضوعة النفايات لكميات التتبع الدقيق  -

 تقييم خدمة جمع النفايات وكنس الشوارع واألزقةثالثا. 
 .بخصوص إنجاز المفوض له لخدمة جمع النفايات وكنس الشوارع واألزقة، سجل المجلس الجهوي المالحظات التالية

 الضخمة النفايات وإزالة بجمع الخاص السنوي الزمني للجدول له المفوض إنجاز عدم 

الضخمة  وإزالة النفايات بجمع الخاص السنوي الزمني الجدول بإنجاز له المفوض بإلزام تقم لم الجماعة أن لوحظ

(Les encombrants) كذلك والتي تشير ،المفوض التدبير اتفاقية من 17.2 المادة مقتضيات ذلك على تنص كما 

 ثالث وجمعها مرة كل النفايات من النوع هذا مع التعامل أجل من خاصة آلليات له المفوض توفير ضرورة إلى

  بنفس الطريقة  الضخمة  النفايات  مع  التعامل  يتم  أنه  بالجماعة  مصلحة النظافة  عن  المسؤولأكد    ،ذلك  مقابل  وفي.  أسابيع

 المنزلية. النفايات  جمع في المتبعة

 للشوارع والميكانيكيين اآلليين والغسل بالكنس له المفوض قيام عدم 

 والغسل الكنس بإنجاز يقوم أن دون زقةواأل للشوارع اليدوي الكنس على فقط يقتصر له المفوض بأن لوحظ

 الكنس   بأشغال  له  المفوض  قيام  ضرورة  إلى  التحمالت  دفتر  من  26  المادة  أشارت  الخصوص  وبهذا.  الميكانيكيين لهما 

 اليدوي والميكانيكي. 

 باألسواق النظافة تنفيذ بخصوص غموض وجود 

 بأماكن  المتعلقة  النظافة  أن  آزمور  بمدينة  األسواق  مرافق  بكراء  المتعلقة  التحمالت  دفاتر  جميع  تفحص  خالل  من  تبين

 المفوض التدبير اتفاقية من 21 الفصل مقتضيات أن غير. األسواق هذه مكترى عاتق على تقع المرافق انعقاد هذه

 لهذا وكنتيجة. المرافق هذه بتنظيف له المفوض قيام وجوب إلى تشير التحمالت دفتر من 26 مقتضيات المادة وكذا

 المرافق.  بهذه النظافة بأشغال القيام عن المسؤولة تحديد الجهة يصعب التضارب

 البناء ومخلفات الميتة الحيوانات جثث رمي أمكان تحديد عدم 

بأوالد   األسبوعي  السوق  أرض  من  بالقرب   البناء  ومخلفات  الحيوانات  جثث  برمي  تقوم  لها  المفوض  الشركة  أن  لوحظ

 النوع   هذا  استقبال  هللا  عبد   موالي  بجماعة  المطرح العمومي  تدبير  عن  المسؤولة  الشركة  رفض  بسبب  وذلك  ،رحمون

 إلى تتحول أن يمكن سوداء نقط عن النفايات عبارة من النوعية هذه رمي مكان أصبح لذلك وكنتيجة. النفايات من

 .بيئية مخاطر من يشكل ذلك ما كل  مع النفايات من أخرى أنواع رمي على يشجع قد  عشوائي مطرح

 بشأنها المتعاقد الحاويات لعدد له المفوض توفير عدم 

 هو  أزقة كما وخمس شوارع وأربعة تجزئات ثالث من يتكون )الذي 02 رقم  للقطاع الميدانية المعاينة خالل من تبين

  األحياء في وضعها يجب التي الحاويات عدد  يحترم لم له المفوض أن بجمع النفايات( الخاص التصميم في وارد 

 السنة  خالل  له  المفوض  يوفر  أن  التدبير المفوض  اتفاقية  من  34  المادة  خالل  من  مقررا  كان  حيث  القطاع.  لهذا  المكونة

 السنة  خالل  أنه  أي  ،العقد   نهاية  غاية  إلى  كل سنة  خالل  جديدة  حاوية  80  إضافة  مع  حاوية  240االستغالل    من  األولى

 560  أي بفارق  حاوية  160  سوى  توفر  لم  أنها  حين  في   حاوية  720  فعليا  الشركة  أن توفر  االستغالل يجب  من  األخيرة

 .النقص هذا بخصوص إجراء أي باتخاذ  المفوضة السلطة تقوم أن دون حاوية

 المهترئة الحاويات تعويض عدم 

 وشوارع  أزقة  لمختلف  الميدانية  المعاينة  خالل  من  ض الحاويات المهترئة. فقد لوحظي تبين أن المفوض له ال يقوم بتعو

 التحمالت دفتر في المحددة للشروط تستجيب الحاويات ال أن الذكر سالف 02 رقم القطاع وخصوصا آزمور مدينة

 بعضها أن كما أغطية على كذلك وال تتوفر ،عجالت على تتوفر ال الحاويات جل أن حيث ،المفوض التدبير واتفاقية

 خارجها.  النفايات تسرب إلى يؤدي  مما مكسر

 العامة واألماكن بالشوارع المعلقة القمامة لسال وضع عدم 

 المفوض اتفاقية التدبير من 34 المادة لمقتضيات  خالفا وذلك ،المعلقة القمامة للسال المدينة تفتقر شوارعلوحظ أن 

 سنة سلة خالل 20 إضافة مع معلقة سلة 70 التدبير من األولى السنة في له المفوض توفير ضرورة على تنص التي

 .2016 سنة خالل أخرى 20و 2014

 التحسيسية بالحمالت المتعقلة العقد شروط احترام عدم 

 أشغال تتبع عن المسؤول وكذا الموظف بالجماعة النظافة  قطاع عن المسؤول من كل مع  المقابالت خالل من تبين

 السنة بمناسبة  في  واحدة فقط  تحسيسية  حملة  بتنظيم  تقوم  األخيرة  هذه  أن  المفوض  التدبيرالمكلفة ب  شركةلل  التابع  النظافة

 له  المفوض  ضرورة تنظيم  إلى  تشير  التي  المفوض  التدير  عقد   من  24  المادة  مقتضيات  يخالف  ما  وهو  ،األضحى  عيد 

 وتجدر .إنجازهما وفترة مواضيعهما األخيرة هذه تختار السنة في تحسيسيتين لحملتين المفوضة السلطة مع بالتنسيق
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كما   التحسيسية  الحمالت  يخص  فيما  بشأنه  المتعاقد   العدد  باحترام  له  المفوض  تلزم  لم  المفوضة  السلطة  أنإلى    اإلشارة

 .المدينة وخصوصيات تتالءم الحمالت تلك تنظيم وفترات مواضيع اختيار إلى تبادر لم أنها

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الضخمة؛ النفايات وإزالة  بجمع الخاص السنوي الزمني إلزام المفوض له بإنجاز الجدول  -

 البناء؛ ومخلفات الميتة الحيوانات جثث رمي أماكن اإلشارة في عقد التدبير المفوض إلى -

 بشأنها؛ المتعاقد الحاويات عدد إلزام المفوض له باحترام -

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على الحاويات الخاصة بجمع النفايات؛ -

 العامة؛ واألماكن بالشوارع المعلقة القمامة لسال إلزام المفوض له بوضع -

 التحسيسية. بتنظيم الحمالت المتعقلة العقد باحترام شروط له المفوض إلزام -

 الوسائل المستخدمة من طرف المفوض له لتدبير القطاع رابعا. 
 أثار المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 الضرورية العمل لشروط له المفوض مقر استجابة عدم 

 اتفاقية  من  32  المادة  في  عليها  المنصوص  للشروط  يستجيب   ال  أنه  له  المفوض  لمقر  الميدانية  المعاينة  خالل  من  لوحظ

 مكون مقر على العقد  مدة طوال آزمور بمدينة له المفوض توفر ضرورة إلى المادة هذه تشير حيث. التدبير المفوض

 ،لذلك  وخالفا  .بالسالمة  المتعلقة  تلك  خصوصا،  العمل  بها  الجاري  ضيات القوانينفضاءات إدارية وتقنية تحترم مقت  من

  مخصص للمراقب  األول.  عشوائية  بطريقة  مبنيين  فقط  نامكتب  بها  أرضية  قطعة  عن  عبارة  له  المفوض  عمل  مقر  فإن

سابقا   يستعمل وكان العمل ووسائل اآلليات لتخزين ومقر ميكانيكي  كورش يستعمل الثاني والمكتب له للمفوض التابع

إطفاء    أجهزة  على  يتوفر   ال  المقر  هذا  بأن  اإلشارة  وتجدر.  العمال  الستقبال  فضاء  انه  عن  فضال  كأرشيف  منه  جزء  في

 . الحريق

 االستغالل آليات توفير بخصوص التعاقدية بالتزاماته له المفوض وفاء عدم 

 الرمادية البطاقات خالل من وكذا القطاع هذه تدبير في له المفوض طرف من المستغلة اآلليات الئحة خالل من تبين

فعلى سبيل المثال   .لالستثمار   الزمني  الجدول  وكذا  توفيرها  يجب  التي  اآلليات  عدد   يحترم  لم  له  المفوض  أن  المتعلقة بها

خالل   مكعب متر 12 بسعة « Bennes tasseuses» صنف من جديدتين آليتين توفير له المفوض على يتعين كان

 سنة خالل أي الرابعة السنة خالل الصنف نفس من جديدة ثالثة آلية توفير مع ( 2012)  االستغالل من األولى السنة

 الثالث المستخدمة  اآلليات  أن  حيث  االستغالل  من  الرابعة  السنة  خالل  جديدة  ثالثة  آلية  توفيرلوحظ عدم    إال أنه  . 2015

  .2012سنة  قبل ما إلى تعود  كلها 2018 سنة خالل

كما تنص على ذلك مقتضيات اتفاقية التدبير  TPنوع  من جديدة شاحنة بتوفير له المفوض  يقم لم أخرى،  جهة من

 هو كما 2009/  07/  27 منذ  استخدامها في الشروع تم 73 -أ– 6363 للترقيم الحاملة الشاحنة نإ المفوض، حيث

 فضال . 2012 فبراير في تكان آزمور بمدينة المفوض المرفق استغالل بداية أن علما الرماديةبطاقتها  في مضمن

عليه  يتعين كان حين في ناريتين دراجتين سوى بتوفير له المفوض يقم لم 2018 نونبر غاية إلى أنه تبين ذلك، عن

 تنفيذ من الرابعة السنة خالل جديدة درجات ثالث إضافة مع االستغالل بداية عند  جديدة نارية درجات ثالث توفير

 من األولى خالل لسنة واحدة توفير عليه يتوجب كان حين في العجالت ثالثية دراجة أي بتوفير يقم لمكما  .االتفاقية

 (. 2016) الخامسة السنة خالل أخرى وإضافة العقد  تنفيذ 

 إلى  إضافة   لالستثمار  الزمنية  الجدولة  واحترام  جديدة  آليات  بتوفير   المتعلقة  التعاقدية  للبنود   له  المفوض  احترام  عدمإن  

 وكمثال. المستعملة اآلليات بهذه تلحق قد  التي لاألعطا نتيجة للخدمة العادي السير على يؤثر الدورية غياب الصيانة

 لعرضة ألعطا كانت أنها بها الخاص سجلال خالل من ظهر التي 73-أ– 6465 اآللية رقم حالة ذلك نورد  على

  .2017سنة  خالل طويلة زمنية ولمدد  متكررة

 له  المفوض طرف من المستخدمة اآلليات على المعطيات كافة تثبيت عدم 

 المادة من الثالثة الفقرة في إليها المشار بياناتال كافة تحمل ال النظافة تدبير قطاع في المستخدمة الشاحنات أن لوحظ

 جماعة اسم إلى اإلشارة دون له المفوض ورمز  اسم إلى فقط تشير  هذه الشاحنات نإ  حيث . التحمالت دفتر  من 17.1

 اسم تدوين عدم وقد نتج عن. القطاع بتدبير المكلفة الشركة رقم هاتف وكذا والفرنسية( العربية آزمور )باللغتين

 النفوذ  خارج  األخير  هذا  طرف  من  اآلليات  هذه  استعمال  له  المفوض  طرف  المستخدمة من  اآلليات  جميع  على  الجماعة

 بالنسبة  الحال هو كما مجاورة أخرى جماعات مع مبرمة تدبير المفوض عقود تنفيذ  في والسيما ،للجماعة الترابي

 من الممتدة الفترة خالل الجديد  البئر لجماعة النفايات التابعة نقل في استعمالها  تم التي 73 -أ– 6465 رقم للشاحنة
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  بتدبير المكلفة الشركة طرف من المعطيات الممسوكة ذلك توضح كما 29/10/2015 غاية إلى 24/10/2015

 .هللا عبد  موالي بجماعة المراقب المطرح

 اآلليات المستغلة في تدبير قطاع النظافة وتنظيف بصيانة له المفوض قيام عدم 

  تفتقر القطاع هذا تدبير في المستعملة الشاحنات أن لها المفوض الشركة عمل لمقر الميدانية المعاينة خالل من تبين

 ظروف بها للعاملين وال توفر متهالكة جد  نهاإ حيث. بالقيادة الخاصة المقصورات النظافة وخصوصا داخل إلى

 على  أوجبت  التي  المفوض  التدبير  عقد   من  18  المادة  من  الثالثة  الفقرة  مقتضيات  عليه  تنص  خالفا لما  الالئقة  االشتغال

 وتنظيف اآلليات. صيانة له المفوض

 والمركبات اآلليات إلصالح مالئم ميكانيكي ورش على له المفوض توفر عدم 

  التي  والمعدات كافة اللوازم على يتوفر ال الميكانيكي الورش أن له المفوض لمقر الميدانية المعاينة خالل من تبين 

 سجل خالل مثال من تبين فقد . اآلليات توقف مدة وطول لاألعطا تكرار يفسر ما وهو اآلليات إصالح من تمكن

 ست مرات وجهت أنها 31/10/2018 غاية إلى 10/11/2016 من الممتدة الفترة عن 73 -أ– 5233 رقم المركبة

  للمركبة بالنسبة كذلك سجلت المالحظة ونفس. إصالحها قصد  البيضاء الدار المقر المركزي للمفوض له بمدينة إلى

 على  المفوض له  حث  قصد   المفوضة  السلطة  طرف  من  مبادرة  أية  غياب  سجل  الخصوص  وبهذا.  73  -أ–  6465  رقم

 هذه الوضعية تصحيح قصد  رسالة بأية ولم تبعث بالخدمة أمر أي تصدر لم حيث ،العمل عن المتوقفة اآللية تعويض

ثالث  عوض Benne tasseuse نوع من فقط بآليتين يشتغل له التوقف فترات طيلة المفوض ظل ،وكنتيجة لذلك

  .جودة الخدمة على يؤثر الذي الشيء آليات

 المركبات  سجل مسك في نقائص 

 المعطيات كافة يتضمن ال أنه له المفوض طرف من الممسوك المركبات سجل من عينة تفحص خالل من لوحظ

 على تبين حيث. التحمالت دفتر من 20.4.1 المادة ذلك على تنص كما اآلليات عمل تتبع من تمكن األساسية التي

 10/11/2016  من  الممتدة  الفترة  الشاحنة عن  سائق  اسم  يتضمن  ال  73-أ–  5233  رقم  المركبة  أن سجل  المثال،  سبيل

 10/11/2016  من  الممتدة  الفترة  خالل  المركبة  هذه  بها  اشتغلت  التي  والشوارع  األزقة  وكذا  31/10/2018  غاية  إلى

: التالية األرقام ذات بالمركبات الخاصة السجالت بخصوص كذلك سجلت ونفس المالحظة. 07/02/2017 غاية إلى

 . 73 -أ– 6579و 73-أ– 6465و 73-أ– 6360

 2016 غاية إلى 2012 من الممتدة الفترة عن المركبات بسجالت االحتفاظ عدم 

 2012  من  الممتدة  األولى لالستغالل )الفترة  السنوات  خالل  واآلليات  المركبات   بسجالت  المفوض له لم يحتفظتبين أن  

 المفوض الشركة بمقر حريق وقع نتيجة لإلتالف تعرضت بأنها المصلحة هذه عن المسؤول حيث أفاد  (2016 إلى

 ذلك. يثبت بما يدليا لم له وكذا المفوض المفوضة السلطة من كال غير أن 2016 سنة لها

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 إلزام المفوض له بتوفير مقر للعمل يستجيب لشروط عقد التدبير المفوض ودفتر التحمالت؛ -

االستغالل ونظافتها وبتثبيت  آليات توفير بخصوص التعاقدية إلزام المفوض له باحترام التزاماته -

 المتعلقة بالجماعة عليها.المعطيات 

 تسديد مستحقات المفوض لهخامسا. 
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 له  المفوض إشارة رهن الموضوعين الجماعين للعمال الشهرية للقوائم الجماعة إعداد عدم 

 الجماعيين بالعمال المتعلقة الشهرية األجور كتلة الئحة بمسك التعاقد  فترة طيلة تقم لم المفوضة السلطة أن تبين

 مقتضيات ذلك على تنص  كما المتعاقدين الطرفين من توقع أن يتعين والتي ،له المفوض إشارة الموضوعين رهن

 من خصمه يجب الذي للمبلغ كأساس تعتمد  القوائم هذه أنإلى  اإلشارة وتجدر. المفوض اتفاقية التدبير من 39 المادة

 .األداء كشوفات

 له  المفوض إشارة رهن الموضوعين عواناأل لعدد الجماعة احترام عدم 

  تنفيذ  بداية منذ  تحترم لم المفوضة السلطة أن له المفوض إشارة رهن الموضوعين األعوان الئحة خالل من لوحظ

 عامال  24  في  امحصور  األعوانهؤالء    عدد   كان  2013  سنة  خاللف.  عامال  30  في  والمحدد   عليه  المتفق  االتفاقية العدد 

  .2018سنة  خالل عامال 14 حدود  في ليستقر العقد  مدة طوال  تراجعا عرف العدد هذا أن كما

 له  المفوض إشارة رهن الموضوعة العاملة باليد المتعلقة الحقيقية للمبالغ الجماعة خصم عدم 

 ذلك من وبالرغم. عامال  30 في والمحدد  المتعاقد بشأنهم الموظفين عدد  تحترم  تكن المفوضة لم السلطة لوحظ أن

 عند له المفوض يدفع قد  مما ،الحساب كشوفات من عامال 30 ب الخاصة المصاريف مبلغ نفس خصم في استمرت

 مبلغ 31/10/2018 غاية إلى ناهزت والتي بدون مقابل المخصومة المبالغ باسترجاع المطالبة إلى العقد  نهاية
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 إلى اإلشارة وتجدر. بالجماعة الموارد البشرية مصلحة طرف من بها المدلى الوثائق حسب درهم 2.751.969,45

 الفترة  " عنS شركة "  مع  السابق المبرم  المفوض  التدبير  عقد   فترة  خالل  الوضعية  نفس  وأن واجهت  سبق  الجماعة  أن

 بدون  المخصومة  المبالغ  باسترجاع  طالبتالعقد    وعند نهاية  األخيرة  هذه  نإ  حيث  ،2012بداية    إلى  2005  من  الممتدة

 . عليها الديون المترتبة أداء جدولة أجل من اتفاق إبرام إلى الجماعة دفع مما واحدة دفعة مقابل

 له  المفوض حق  في للغرامات المفوضة السلطة تطبيق  عدم 

عقد  من 59 المادة مقتضيات  بتفعيل المفوضة السلطة تقم لم ،التعاقدية الشروط ببعض له المفوض إخالل من بالرغم

المثال،  سبيل فعلى. المادةنفس  من 01 رقم الجدول في عليها المنصوص الغرامات بتطبيق وذلك المفوض التدبير

 بتطبيق المفوضة السلطة تقم لمل، األعطا جراء الخدمة عن تتوقف التي الشاحنات له المفوض تعويض عدم رغم

 من الممتدة الفترة خالل تبين حيث. لةالمعط الشاحنات تعويض عدم جراء تأخير يوم كل درهم عن 2.500غرامة 

  رقم benne tasseuseنوع  من الشاحنة بتعويض يقم لم له المفوض أن 2018 أكتوبر 31 غاية إلى 2017 أبريل

  اتفاقية  حسب مستعملة تكون أن يجب التي الشاحنات عدد  بأن علما تعطلها نتيجة توقفها  خالل أيام 73 -أ– 6465

 . ثالث شاحنات هو المفوض التدبير

 األثمان مراجعة احتساب صيغة في النظر  إعادة عدم 

 الكنس ثمن مراجعة صيغة أن األثمان، بمراجعة والمتعلقة المفوض التدبير اتفاقية من 46 المادة خالل من تبين

  تمت األساس هذا وعلى. والنقل المحروقات أثمنة بتطور متعلقا مؤشرا تضمنت (5و 4و 3 رقم والتنظيف )األثمنة

 وال  يدوية  بطرقية  تتم   الشوارع  كنس  عملية  أن  حين  في   له  للمفوض  مقابلها  وأداء  الخدمة  بهذه  األثمان المتعلقة  مراجعة

 بتفعيل  تقم لم المفوضة السلطة أن لوحظ الخصوص وبهذا. ذلك إلى اإلشارة سبق كما الكنس الميكانيكي استخدام يتم

 االعتبار بعين األخذ  مع األثمان مراجعة صيغة تغيير طلب أجل من المفوض التدبير من اتفاقية 47 المادة مقتضيات

 .الخدمة لهذه الحقيقية التكاليف المراجعة صيغة تعكس كي وذلك الكنس الميكانيكي له المفوض استعمال عدم

 يلي:وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما 

 له؛  المفوض إشارة رهن الموضوعين الجماعين للعمال الشهرية مسك القوائم -

 احترام عدد العمال الموضوعين رهن إشارة المفوض له كما هو وارد في دفتر التحمالت؛ -

 المفوض له؛  إشارة رهن الموضوعة العاملة باليد المتعلقة الحقيقية للمبالغ الجماعة خصم -

 ايير واضحة عند إعدادها للعقود الملحقة؛ ضرورة اعتماد الجماعة لمع -

 له في حالة إخالله بالتزاماته التعاقدية؛ المفوض حق  في الغرامات تطبيق  -

 تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة األثمان. -

 

  



 68 

II.  رئيس المجلس الجماعي ألزمور جواب 

 (نص مقتضب)

 المفوض التدبير اتفاقية تنفيذ وتتبعأوال. إبرام 

  المفوض له للجدول الزمني السنوي الخاص بجمع وإزالة النفايات الضخمة إنجازعدم 

( فقد ارتأت الشركة بتنسيق مع مصلحة النظافة جمعها LES ENCOMBRANTSنظرا للعدد الكبير لهذه النفايات )  

إزالة النفايات فور  بشكل يومي عوض وضع برنامج اسبوعي إلزالتها وهي عملية أعطت نتائج جيدة حيث تتم 

 . إشعار الشركة باألمر

 قيام المفوض له بالكنس والغسل اآلليين والميكانيكيين للشوارع  عدم 

تتم هذه العملية بشكل دوري داخل جل شوارع وساحات وأسواق المدينة وتجدون رفقة هذا التقرير قرص مدمج به 

 وساحات وأسواق آزمور. بعض الصور لعمليات الكنس الميكانيكي والغسل اآللي لشوارع

 وجود غموض بخصوص تنفيذ النظافة باألسواق واألماكن الخاصة بعرض السلع والمنتوجات 

تقوم الشركة بتنظيف وغسل السوق المركزي للمدينة مع تخصيص عدد مهم من الحاويات لبائعي السمك والدجاج  

غزل )منطقة السمك( كل يوم أربعاء  قوم كذلك بتنظيف وغسل سوق الت وتخصيص عامل خاص بهذا المرفق. كما 

 وسبت زواال.

 )...( 

 عدم احترام المفوض له لعدد الحاويات المتعاقد بشأنها 

نحيطكم علما أن الحاويات أصبحت تشكل مشكال كبيرا، حيث أ ن عددا كبيرا من الساكنة وأصحاب المحالت 

ا الدوري، ونتيجة لهذا يقوم جزء كبير من التجارية يرفضون بشكل قاطع تواجد الحاويات أمام محالتهم رغم غسله

هؤالء برمي الحاويات بالبقع الفارغة. كما تعاني المدينة من عمليات يومية إلتالف الحاويات وسرقتها وإحراقها، 

وهو ما يفسر عدم تواجدها في بعض األحياء والشوارع. كما قامت الشركة بتوفير العدد المتعاقد بشأنه من الحاويات 

 ورغم ذلك بقي المشكل قائما. .األحجام من مختلف

  عدم تعويض الحاويات المهترئة 

ن إشكالية الحاويات ستظل تؤرق الشركة والجماعة والساكنة، فرغم تعويض الحاويات يقوم بعض األشخاص إ

 بقلبها وسرقة عجالتها وأغطيتها.

  عدم وضع سالت القمامة المعلقة بالشوارع واألماكن العامة 

تهيئة مدينة آزمور، فقد تمت إزالة سالت القمامة واالحتفاظ بها بمستودع الشركة إلعادة تركيبها بعد  نظرا ألشغال

 نهاية أشغال التهيئة.

  عدم احترام شروط العقد المتعلقة بالحمالت التحسيسية 

يتم تنظيم   تقوم الشركة بتنظيم حملة تحسيسية كل عيد أضحى مع توزيع األكياس البالستيكية، وخالل وسط السنة

حملة تحسيسية ممركزة في بعض ساحات المدينة التي تعرف إقباال للساكنة، وتتم من خاللها تكريم بعض عمال 

 الشركة.

 ثانيا. اآلليات المستخدمة من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع

  عدم استجابة مقر المفوض له لشروط العمل الضرورية 

تتوفر الشركة على مقر بمدينة أزمور ثم إدخال تعديالت وإصالحات عليه همت بالخصوص إحداث مجمع للمياه 

(LIXIVIAT  وتبليطه بالكامل.  –دورة مياه    –( وفق المواصفات البيئية، وإحداث مرافق صحية )دوش )ومغاسل 

  كافة المعطيات على اآلليات المستخدمة من طرف المفوض له عدم تثبيت 

 2016طرف الشركة منذ بداية العقد. وفي سنة  لقد تم تثبيت اسم جماعة آزمور على جميع اآلليات المستخدمة من

قامت الشركة بعملية صباغة كل اآلليات المستخدمة وتم تثبيت المعطيات من جديد. لكن وبفعل الغسل المتكرر وعدم 

 جودة المادة المستخدمة في التثبيت فقد تالشت هذه المعطيات.

 عدم وفاء المفوض له بالتزاماته التعاقدية بخصوص آليات االستغالل 

بخصوص آليات االستغالل التي وفرتها الشركة عند بداية العقد فقد كانت كلها جديدة، وقد كانت متواجدة بالمقر 

فقد وفرت الشركة في نهاية  TPاآلليات الخاصة بها. وبخصوص شاحنة المركزي للشركة وتمت تهيئتها وتركيب 

( إال أنه ونتيجة عطب تقني كبير سنة 6980أ    73)   WW251716الشهر الثالث من بداية العقدة شاحنة تحت رقم  
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لمفوض له نتيجة حمولة زائدة في إحدى عمليات إزالة النفايات تعذر معه إعادتها إلى حالتها الطبيعية. فقام ا 2013

 ( الزالت تعمل إلى حدود هذه الساعة.  6363أ  73بتعويضها بشاحنة أخرى تحـت رقم )

قامت الساكنة المجاورة   2012(، فخالل بداية شهر يونيو5233أ73رقم )     B.TASSEUSEأما بالنسبة للشاحنة  

عملية جمع نفايات المدينة للفترة الوضع ولتامين    للمطرح البلدي بمنع شاحنات الشركة من افراغ حمولتها. أمام هذا

الزوالية طلب من الشركة توفير شاحنة اضافية لجمع النفايات تفاديا الحتجاجات ساكنة المدينة خصوصا وان جدول 

. وعليه تم ادخال الشاحنة المذكورة في 2015االليات بدفتر التحمالت ينص على اضافة شاحنة ثالثة خالل سنة 

يام التي كانت تمنع فيها الشاحنات من ر كبير في نظافة المدينة عند الفترة الزوالية في األالخدمة، وقد كان لذلك دو

 التفريغ. لإلشارة. 

 وفيما يخص الدراجات النارية، يتوفر المفوض له على عدد منها يتوزع وفق الجدول التالي:

NOM DE 

CONTROLEUR 

COMMUNAUX 

SECTEUR 
NOM DU 

SURVEILLENT 
TYPE MATRICULE 

MOHAMED SALIM AZEMMOUR  DOKKER C 50 G 0021298 

ABDELJABAR 

GHALIB 
AZEMMOUR  PEUGOT 103 8-017521 

 COLLECTE 
ABDELALI 

KHIHEL 
PEUGOT 103 8-017536 

 
BALAYAGE 

SECTEUR 1 
AMINE MATLOUB PEUGOT 103 8-017529 

 
BALAYAGE 

SECTEUR 2 
AZIZ FARAJI PEUGOT 103 8-017526 

 RESERVE  PEUGOT 103 8-017527 

 RESERVE  PEUGOT 103 34013489 

  

بخصوص الدراجات النارية ثالثية العجالت، فقد تبين عدم فعاليتها في الخدمة بالمدينة القديمة. وكبديل لها وفر 

( بدأ العمل بها مع بداية العقد ورفض العمال العمل بها نظرا 1988أ  73)  HEFIالمفوض له شاحنة صغيرة 

 للوقت الزمني الكبير الذي تستغرقه ذهابا وإيابا للمطرح البلدي وتم االحتفاظ بها بالمستودع المركزي للشركة .

 عدم قيام المفوض له بصيانة وتنظيف اآلليات 

ء، ورغم الصيانة الدورية إال أنه يتبين بين الحين واآلخر تسجيل كما ال يخفى عليكم فقد شارفت العقدة على االنتها

 حاالت إتالف للمقصورة وتصعب معه تحديد المسؤولية بين العمال أو السائق.

  عدم توفر المفوض له على ورش ميكانيكي إلصالح اآلليات والمركبات 

لدى اختصاصيين بالمدينة. وبالنسبة يتم إصالح األعطاب الصغيرة بورش المفوض له، كما يتم إصالح العجالت 

لألعطاب الكبرى فيتم إصالحها في مدينة الدار البيضاء لدى شركات مختصة نظرا الفتقار إقليم الجديدة على 

شركات متخصصة في هذا المجال، وهو ما يفسر توجهها إلى مدينة الدار البيضاء، وتتوفر الشركة على لجنة تسهر 

 يكية للشاحنات أثناء إصالحها.على مراقبة الحالة الميكان

  2016إلى  2012عدم االحتفاظ بسجالت المركبات عن الفترة الممتدة من 

دقيقة لحريق ناتج عن تماس كهربائي أسفر   20على الساعة السابعة و  2016غشت    15تعرض مقر الشركة بتاريخ  

. وقد تم إشعار 2016 إلى  2012من  عن إتالف مجموعة من الوثائق من بينها أوراق الشاحنات وسجالت المركبات  

 .1254الشرطة في حين وتحرير محضر في الموضوع تحت عدد 
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 "بوزنيقة" جماعة

 )إقليم بنسليمان(
 

بين مدينتي الدار البيضاء والرباط. يبلغ عدد  تقع جماعة بوزنيقة شمال إقليم بنسليمان على ساحل المحيط األطلسي

  .كيلومتر مربع  118، وتبلغ مساحتها  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  نسمة، حسب نتائج    37057سكانها  

موظفا وعونا. وقد بلغ مجموع مداخيلها سنة  174عضوا ويعمل بها  29يسير شؤون الجماعة مجلس مكون من 

ق فائض مليون أي بتحقي 111,23مليون درهم، في حين لم تتجاوز نفقاتها ما يناهز  182,74ما يقرب من  2016

 مليون درهم. 71,5

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل  2017- 2012أسفرت مراقبة تسيير جماعة بوزنيقة برسم الفترة 

 مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يلي.

 أوال. أداء المجلس الجماعي والهيآت المتفرعة عنه
 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 غياب برنامج عمل الجماعة 

المتعلق بالجماعات،   113.14لم يقم المجلس الجماعي بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 

 .2016 والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة

 عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير األداء الجماعي 

وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي واألنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات 

 لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم اإلدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

 منح تفويضات لنواب الرئيس مشوبة بنقائص 

منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه األول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان اإلداري  

 والمالي ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء.

، تجب اإلشارة إلى أن التفويض 2017أبريل    10و  2016و  ماي  23وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ  

من القانون التنظيمي  103األول الممنوح للنائب األول للرئيس يهم أصال مجاال غير قابل للتفويض بموجب المادة 

التي تستثني التسيير اإلداري واألمر بالصرف )الشق المالي( من ميادين التفويض. كما لوحظ استمرار   14-113رقم  

 . ن المفوض لهما سابقا في إمضاء بعض الوثائق رغم إلغاء تفويضيهمايالنائب

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 السعي، في أقرب اآلجال، إلى اعتماد برنامج عمل الجماعة؛ -

احترام التفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس الجماعي للنصوص القانونية والتنظيمية مع العمل  -

 مجاالتها ورسم حدودها.  على توضيح

 اإلداري سييرثانيا. تدبير الموارد البشرية والت
 في هذا اإلطار ما يلي. المراقبةأظهرت 

 تحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة أو وحدة إدارية وعدم إعداد دالئل المساطر ذات الصلة عدم 

ليات، حيث يقوم قسم تنمية الموارد المالية مثال وذلك بغية درء كل تداخل في االختصاصات أو غموض في المسؤو 

بمهام متنافية كإحصاء وتحديد الوعاء الجبائي، وتصفية المداخيل، وتبليغ اإلعذارات، وتحصيل المداخيل، باإلضافة  

 ألعمال المراقبة.

 غير متوازن للموظفين توزيع 

موظفا جماعيا مع تسجيل حاالت بعض المصالح التي تضم  174مصلحة يعمل بها  24أقسام و 6إذ تضم الجماعة  

في حين أن مصلحة المرآب  (2اثنان )موظفا واحدا وحالة مكتب حفظ الصحة الذي يبلغ عدد موظفيه، رغم أهميته، 

 موظفا.  15الجماعي تعد 
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 نقائص في تدبير مكتب الضبط 

مصلحة مكتب الضبط من قبيل عدم مسك سجل معلوماتي لضبط اإلرساليات والوثائق الواردة أو الصادرة تهم أداء 

عن الجماعة مع تسجيل غياب دليل مساطر معالجة اإلرساليات مما يحد من مساعي تجويد الخدمات المقدمة للمرتقين 

 ومدى إنسيابية تدفق المراسالت ما بين مختلف مصالح الجماعة.

بإعداد وتفعيل دليل توصيفي للمهام المنوطة بكل وحدة باإلدارة الجماعية  يوصي المجلس الجهوي للحساباتيه،  وعل

 ودالئل للمساطر ذات الصلة.

 قطاع التعمير  ثالثا. تدبير
 رصد المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال االختالالت التالية.

  التجزئة والتقسيم والبناءغياب نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات 

ال تتوفر الجماعة على نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء. ويترتب عن هذا النقص 

عدم ضبط آجال البت في ذات الطلبات بما يتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما ال يتيح الوقوف 

وإضفاء المهنية على العالقات التي تربط الجماعة بمرتفقيها وشركائها. وأخيرا ال يسمح هذا النقص   على مآل الملفات

بضبط العالقة التي تربط قسم التعمير بالمصالح األخرى وخصوصا منها قسم تنمية الموارد المالية لتفادي ضياع 

 مداخيل إضافية على الجماعة

 وضعف في المراقبةمعايير لالستفادة من االستثناءات  غياب 

يستفيد مجموعة من المنعشين العقاريين على تراب الجماعة من استثناءات في مجال التعمير في غياب معايير محددة، 

، بدليل أن مشاريع عقارية 2010يوليوز    6الصادرة بتاريخ    31/10098كما جاء في الدورية الوزارية المشتركة رقم  

 ي أو متجاورة يتم الترخيص لبعضها دون األخرى. أو خدماتية تهم نفس الوعاء العقار

وقد لوحظ عدم تعليل قرارات منح االستفادة من االستثناء، التي ال تشير للمقتضى الذي تم تجاوزه في وثائق التعمير 

...( وال تبين بشكل صريح ودقيق االلتزامات التي يجب أن يفي بها صاحب .)تخصيص المنطقة، العلو المسموح به

 ع مقابل استفادته من االستثناء. المشرو

كما تم الوقوف على ضعف مراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين اللتزاماتهم المترتبة عن قرارات االستثناء كما 

 هو الحال للمجمع السكني والتجزئة المنجزتين تباعا من طرف شركة "ف.أ" وشركة »االق"؛

 از التجزئة، أو التقسيم أو البناء وعدم احترام آجال البت تعدد اجتماعات لجنة دراسة طلبات اإلذن بإنج

 فيها 

وذلك نتيجة عدم إرسال مجمل الوثائق الالزمة إلى كل أعضاء لجنة دراسة المشاريع أو إرسالها إليهم بصورة متفرقة، 

أو بسبب غياب عضو من أعضاء اللجنة. وهكذا يبلغ في المتوسط أجل الترخيص لمشاريع التجزئات بمدينة بوزنيقة  

"ك" كما يبلغ أجل الترخيص لمشاريع البناء في المتوسط يوما، وقد يصل أحيانا إلى ست سنوات كحالة تجزئة  428

 أربعة أشهر وقد يصل إلى سنة كما هو الحال بالنسبة لشركة "م.ن".

 في مراقبة أشغال التجزئات قصور 

 يتجلى ذلك من خالل:

عدم توقيع كل أعضاء لجنة الدراسة للوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلب الترخيص أو توقيع  -

 ضاربة؛وثائق مت

عدم إعمال آلية الكفاالت الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات، وذلك بهدف إلزام صاحب  -

 تنفيذ برنامج التقسيط واحترام اآلجال المحددة؛ المشروع على

عدم مراقبة إلزامية مسك دفتر للورش من طرف المهندس المعماري وعدم التصريح بالتسلم النهائي   -

 للتجزئات.

 الجماعة  صرحت  المثال،  سبيل  وعلى  بحيث،  المسلمة  الرخص  عدد  بخصوص  ناقصة  بمعطيات   اإلدالء -

 الرخص  عدد   أن  حين  في  السنة،  هذه  من  األولى  أشهر  السبعة  خالل  بناء  رخصة   149  بتسليم  2017  سنة

 رخصة؛ 241 الفترة، نفس عن بلغ التعمير،  قسم طرف من الممسوكة السجالت في المدونة المسلمة،

 2014 سنة من الممتدة الفترة خالل لوحظ، حيث البناء ألوراش الجماعة مراقبة جدوى وعدم ضعف -

 عدد  مع مقارنة نسبية بصورة أو مطلقة بصفة سواء المخالفات تسجيل وتيرة تراجع ،2016 سنة إلى
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 66-12 رقم القانون دخول بعد  أي ،2017 سنة تُسجل لم كما الممنوحة السكن ورخص البناء رخص

  من  مخالفات ثالث سوى التطبيق، حيز والبناء التعمير ميدان في  المخالفات وزجر بمراقبة المتعلق

 إلى تقضي حتى مسطرتها تُستكمل ال المسجلة المخالفات كل أن كما. ممنوحة بناء رخصة 410 أصل

 .لها حد  ووضع معالجتها

 للحسابات الجماعة بما يلي:وعليه، يوصي المجلس الجهوي 

وضع برنامج معلوماتي خاص بقطاع التعمير لضمان معالجة ملفات أصحاب المشاريع العقارية في  -

 اآلجال القانونية وتتبع مآالتها قبل وبعد الترخيص لها؛ 

تبة تحديد معايير واضحة لمنح قرارات االستثناء للمشاريع العقارية مع تعليلها وتحديد االلتزامات المتر -

 عنها ثم الحرص أخيرا على التأكد من وفاء المستفيدين من رخص االستثناء بالتزاماتهم؛

حث أصحاب المشاريع على تقديم ملفات طلب الترخيص كاملة مع إرسالها في حينها إلى كل أعضاء  -

 لجان البت في طلبات الترخيص؛ 

 زئات؛ إعمال ألية الكفاالت الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التج -

 تكثيف عمليات مراقبة الجماعة ألوراش البناء مع تبليغ السلطات المختصة عن كل تجاوزات مرصودة.  -

 رابعا. تدبير المداخيل

 المداخيل ذات الصلة بقطاع التعمير 

 قيام الجماعة بإحصاء األراضي الحضرية غير المبنية عدم 

المتعلق بجبايات  47.06وفق القانون رقم  المبنيةسجل عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء األراضي الحضرية غير 

مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ  الجماعات المحلية،

 .  2017إلى  2014درهم عن الفترة الممتدة من  9.501.182,35

  والمؤقتة من أداء الضريبة على األراضي عدم تتبع شروط وآجال االستفادة من اإلعفاءات الكلية الدائمة

 الحضرية غير المبنية

كتلك الممنوحة لمشاريع السكن االجتماعي أو األراضي موضوع رخصة تجزئة أو بناء لمدة ثالث سنوات. ويعزى   

ستفادة هذا التقصير إلى غياب التنسيق بين قسم التعمير وقسم تنمية الموارد المالية لضبط استيفاء المشروع لشروط اال

من اإلعفاء وكذا احترام آجال اإلعفاء ثم إلى غياب نظام معلوماتي مندمج ومتكامل لضبط تلك اآلجال. وبهذا تكون 

 مليون درهم. 2,74الجماعة قد ضيعت، بالنسبة لخمس تجزئات فقط، مداخيل ناهزت مبلغ 

 حضرية غير المبنية مبلغ الباقي استخالصه المسجل على مستوى الضريبة على األراضي ال ارتفاع 

مليون درهم تقريبا سنة  215,81بلغ الباقي استخالصه من مداخيل الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية 

من الباقي استخالصه اإلجمالي المسجل في حساب الجماعة، مع تطور نسبته  % 72,38، وهو ما يُمثل نسبة 2016

 . 2014مقارنة مع سنة  % 40,69

ويرجع هذا المعطى إلى عدم تضمين األوامر بالدخل بالمعلومات الكفيلة بتحديد هوية الملزمين بشكل يمكن من مباشرة 

مسطرة التحصيل الجبري في حقهم عند تقاعسهم عن األداء، كما يرجع إلى عدم تفعيل االتفاقية المبرمة مع الخزينة 

 لمعالجة ظاهرة الباقي استخالصه وتفادي تقادمه.  2014العامة للمملكة سنة 

 ثمن مرجعي موحد لمراجعة إقرارات الملزمين بأداء الضريبة على عمليات التجزئة غياب 

المتعلق بجبايات الجماعات   47.06األمر الذي ال يسمح للجماعة بإعمال حق المراقبة، المخول لها بنص القانون رقم   

وثوقية اإلقرارات والوثائق ذات الصلة المدلى بها عند وضع الملزمين إلقراراتهم، سواء المحلية، للتأكد من سالمة وم

تعلق األمر بالتكلفة المقدرة إلنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة أو تلك المتعلقة بمجموع الكلفة الحقيقية لألشغال 

ه، أن يمكن الجماعة من تفعيل مسطرة تصحيح عند االنتهاء من تهيئة التجزئة. ومن شأن الثمن المرجعي، عند وجود 

 الرسوم إذا ما تبين لها، إعماال لسلطتها التقديرية، أن التكاليف الواردة باإلقرارات منخفضة. 

 إقرارات جزافية مع التقليل من التكاليف المقدرة المصرح بها إيداع 

وذلك كنتيجة حتمية لغياب الثمن المرجعي وعدم مراقبة إقرارات الملزمين عالوة على عدم إرفاق معظمها ببيان 

األثمنة، حيث يعمد بعض أصحاب التجزئات إلى التصريح بتكاليف جزافية ومنخفضة، ال تعكس واقع التجزئات  

 المتهيئة مما يتسبب في ضياع مداخيل مهمة على الجماعة.
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درهم عن كل متر مربع، وقد تتجاوز هذا الحد إذا  300,00بأن تكلفة تجهيز التجزئات ال يمكن أن تقل على فقد تبين 

ما تطلب تجهيز التجزئة أشغاال مكلفة من قبيل تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة أو محطة لضخ الماء الشروب. 

 مليون درهم تقريبا. 1,76في مداخيل إضافية بمبلغ وبهذه المناسبة، وبالنسبة لسبع التجزئات فقط، ضاعت الجماعة 

 أخطاء في تصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الضريبة على عمليات التجزئة 

عند مراجعة الفواتير المرفقة بإقرارات التكلفة الحقيقية المودعة من طرف أصحاب التجزئات عند انتهاء األشغال،  

 608.426,19مما فوت على الجماعة مداخيل إضافية قدرت بمبلغ تبين بأن بعضها تمت تصفيته بصورة خاطئة، 

 درهم. بالنسبة لثالث تجزئات.  

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 القيام باإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية مع ترتيب اآلثار التي تستتبعها؛ -

راضي الحضرية غير المبنية من اإلعفاءات الكلية الدائمة أو العمل على تتبع شروط وآجال استفادة األ -

 المؤقتة؛

حث الملزمين بوضع مختلف إقراراتهم في حينها وعلى الشكل المطلوب قانونا والعمل، عند االقتضاء،  -

 على تطبيق الجزاءات والزيادات ذات الصلة؛

ل المتاحة قانونا، على تفادي العمل على تحصيل المبالغ الباقي استخالصها مع السهر، بكل الوسائ -

 تفاقمها؛

إعداد واعتماد بيان أثمان مرجعي لمراجعة إقرارات الملزمين الخاصة بالضريبة على عمليات تجزئة  -

 األراضي؛

العمل، بناء على نموذج موحد، على إلزام الملزمين بتقديم إقرارات مفصلة مرفقة ببيان أثمنة تقديري   -

 وفي اآلجال المحددة قانونا.

 المداخيل المحولة   

 مكنت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على ما يلي.

 إجراء اإلحصاء السنوي مع تفويت مداخيل مهمة على الجماعة  عدم 

ال تقوم المصالح الجماعية، بمعية مديرية الضرائب اإلقليمية وكما جاء في القانون، بإحصاء سنوي للعقارات والعناصر 

الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات االجتماعية ولو كانت معفية منها. وعند مقارنة عدد الزبناء 

رباء بتراب جماعة بوزنيقة مع عدد الملزمين المحصيين تبين النشيطين المسجلين لدى المكتب الوطني للماء والكه

مليون   15شخص أو نشاط.  مما يُفوت سنويا على الجماعة مداخيل تفوق  12546للمجلس الجهوي للحسابات إغفال 

 درهم.

 عدم استخالص بعض الرسوم المستحقة 

 2016إلى سنة    2013الرسم المهني لسنة  حالة ملزم لم يؤد على األقل    32إذ وقف المجلس الجهوي للحسابات على   

رغم كونه لم يعد يستفيد من اإلعفاء المؤقت، على اعتبار أن تاريخ إحداث النشاط الذي يزاوله يرجع إلى ما قبل سنة 

ملزما لم يؤدوا أية ضريبة، برسم  250. أما بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات االجتماعية، فقد اتضح أن 2007

 .2016إلى  2013تدة من السنوات المم

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على إنجاز اإلحصاء السنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم   -

 الخدمات االجتماعية مع تفادي منح اإلعفاءات الضريبية دون توفر الشروط المنصوص عليها قانونا؛

وسائل وبإسهام جميع األطراف المعنية، على تصفية الباقي استخالصه المتعلق السهر، بجميع ال -

 بالمداخيل المحولة والحرص على تجنب مسبباته الحقا.

 خامسا. التدبير المفوض للنفايات الصلبة 
المتعلقة بالتدبير المفوض  MB/2009/1" االتفاقية رقم Environnementأبرمت الجماعة مع شركة "أوزون 

وقد وصل مجموع البيانات التي تم أداؤها للشركة المفوض لها عن . 2010 مارس 31للنفايات الصلبة ابتداء من 
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 ST/2017/01كما تم إبرام االتفاقية رقم  درهم. 91.854.053,82مبلغ  2017و 2010الفترة التعاقدية ما بين سنة 

  درهم. 15.530.262,00بمبلغ سنوي قدره  2017ابتداء من أكتوبر سنواتلمدة سبع " BAYمع شركة "أوزون 

 وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.

 MB/2009/1على مستوى االتفاقية رقم  .أ

  تغيير معالم االتفاقية نتيجة اللجوء المتكرر للعقود الملحقة 

سنوات أبرمت الجماعة أربعة عقود ملحقة أسهمت في تغيير الظروف األولية التي رافقت إرساء طلب  7خالل مدة  

" حيث تم مثال تغيير مكان تفريغ النفايات المنزلية ورفع سعر Environnementالعروض على شركة "أوزون 

اد الثمن الجزافي. هذه التغييرات تدخل ضمن الخدمات المقدمة من طرف الشركة ليتم الحقا رفعه من جديد، مع اعتم

األمور التي كان يتوجب أخذها بعين االعتبار عند إعداد االتفاقية وليس بعد الشروع في تطبيقها مما كان سيحول دون 

 تكبيد الجماعة تكاليف إضافية وفتح تدبير هذا المرفق أمام المنافسة وفق هذه الشروط.

 الع وعدم تحقق الجماعة من الكميات المؤدى عنهاعدم ممارسة حق المراقبة واالط 

ال تقوم لجنة التتبع والمراقبة بالدور المنوط بها لمراقبة تنفيذ االتفاقية إذ لم تعقد أي اجتماع منذ تعيينها. األمر الذي  

 .2015درهم خالل شهر غشت فقط من سنة  369.761,15نتجت عنه أداءات غير مستحقة تم تقديرها في 

  ST/2017/01توى االتفاقية رقم مس على .ب

 في تحديد أجرة المفوض إليه خلل 

المشار إليها أعاله ال تتماشى مع مقتضيات مع   ST/2017/01إن طريقة األداء المنصوص عليها في االتفاقية رقم 

األطراف المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، التي تنص على أنه يجب على  54.05من القانون  4المادة رقم 

المتعاقدة ضمان الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع مراعاة متطلبات المرفق العام واألجر العادل 

للمفوض له. وبالتالي فإن اختيار الثمن الجزافي، كما جاء في االتفاقية المذكورة، عوض األثمنة األحادية المطبقة على 

بالمائة مقارنة مع االتفاقية السابقة.   53ق هذا التوازن حيث أدى إلى رفع الكلفة بنسبة  الحمولة الحقيقية ال يمكن من تحقي 

فإن نهج طريقة الثمن الجزافي ال يمكن الجماعة من إجراء المراقبة على أساس كمية النفايات الصلبة   ،فضال عن ذلك

 التي يتم جمعها فعليا.

 يلي: وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما

 تتبع تنفيذ بنود االتفاقية ومقتضياتها من طرف الشركة المفوض لها؛ -

تفعيل الجماعة لحق المراقبة االقتصادية والمالية والتقنية واإلدارية طبقا لاللتزامات الناشئة عن عقد  -

 التدبير المفوض؛

 العمل على تحقيق التوازن المالي واالقتصادي التفاقية التدبير المفوض.  -

 سادسا. تدبير الممتلكات الجماعية 

 السوق الجماعي  

 حرص الجماعة على التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق  عدم 

للسوق األسبوعي على مكوناته الواقعية وعلى أسس موضوعية ودراسة   ال تستند الجماعة عند تقديرها للقيمة الكرائية

قبلية للمرافق المكتراة سواء من حيث الطاقة االستيعابية الفعلية للسوق أو بالنظر إلى األسعار المطبقة عند التحصيل 

 طبقا لمقتضيات القرار الجبائي المعمول به.

 في تحصيل أقساط األكرية  تهاون 

أن الجماعة تنهج في الغالب نمط التسيير   2018و  2014ملفات كراء السوق األسبوعي ما بين سنة  اتضح بعد تفحص  

غير المباشر عن طريق طلب العروض السنوي مع فرض أداء نصف المبلغ اإلجمالي مسبقا والباقي بشكل شهري.   

وال يقومون بدفع إيجار األشهر  إال أنه تبين أن أغلب المتعهدين يتوقفون عن األداء بعد مرور الست أشهر األولى

 2014المتبقية من مدة االستغالل، مما نتج عنه ارتفاع الباقي استخالصه إلى أكثر من مليون درهم عن الفترة ما بين  

 بغض النظر عن الباقي استخالصه المتعلق بالسنوات الفارطة. 2018و
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 في تسيير السوق وتدبيره تقصير 

لمرافق السوق معاينة تراكم األزبال واألوساخ فيه وغياب شروط النظافة داخله، علما أن تمت خالل الزيارة الميدانية  

 .2017أشغال النظافة من اختصاص شركة "أوزون" في إطار اتفاقية التدبير المفوض لسنة 

ل ما المرفق المكترى داخل أسوار السوق مستثنيا ك إضافة إلى ذلك فإن الفصل السادس لدفتر التحمالت ضبط حدود 

يوجد خارجه.  إال أنه تبين من خالل تصريحات التجار أثناء المعاينة الميدانية أن الشركات التي تكتري المرفق كانت 

 تقوم بتحصيل الرسوم والواجبات خارج أسوار السوق في غياب أية مراقبة من طرف الجماعة.

 المجزرة الجماعية  

 فيما يخص المجزرة الجماعية، لوحظ ما يلي.

 موارد المجزرة وغياب المراقبة ضعف 

بالنظر إلى أهمية المجزرة التي تعرف إقباال كبيرا بالرغم من عدم توفرها على الشروط الصحية الالزمة، فإن  

المنتوج يبقى ضعيفا خاصة وأنه ال توجد وسيلة للتحقق من اإليرادات ومراقبة مصداقيتها بما أن الجماعة ال تحتفظ 

ة ويتم االكتفاء ببطائق موقعة من طرف البيطري والجابي في غياب اإليصاالت الموافقة. فعلى سبيل باإلثباتات الالزم

في المئة عن السنة  4مع تراجع بنسبة  2017درهم لسنة  494,00 455المثال لم يتعد المنتوج السنوي للمجزرة 

 الفارطة.

 عدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية الالزمة 

 ظافة المباني والمعدات أو عمليات تحضير الذبح واللحم أو حتى نظافة العاملين بالمجزرة.سواء المتعلقة بن

 تدبير باقي الممتلكات الجماعية 

 أثار المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 توفر الجماعة على الوثائق التي تثبت أصل ملكيتها لمجموعة من العقارات عدم 

عديد من العقارات تبقى مجهولة المصدر ما دام أن الجماعة ال تتوفر على الوثائق التي تبين أصل هذه اتضح أن ال 

 العقارات، ومنها على سبيل المثال أرض الكنيسة المستغلة من طرف مؤسسة التعاون الوطني.

 عدم تصفية الوعاء العقاري لمجموعة من المرافق واألمالك الجماعية 

اإلطار أن الجماعة تستغل عدة عقارات، عبارة عن مرافق بنيت فوق أراضي ال تملكها، سواء إذ لوحظ في هذا 

أراضي خاصة يملكها أشخاص ذاتيون، أو ملك عام تابع للدولة دون أن تعمل على تطبيق المساطر القانونية لتملك 

 هذه األراضي.

 صة تقصير الجماعة في استخالص األكرية وتراكم المداخيل غير المستخل 

ال تقوم الجماعة باستخالص األكرية المتعلقة بالمحالت التجارية ومحالت السكنى في حينها، مما أدى إلى ارتفاع   

. كما لم تعمل الجماعة إلى 2017درهم إلى حدود شهر شتنبر    1.517.896,48المداخيل غير المستخلصة التي بلغت  

 تحصيل مستحقات الكراء. سلك المساطر القانونية والقضائية المتاحة لها قصد 

 عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة 

لوحظ أن الجماعة ال تقوم بمراجعة وتحيين السومة الكرائية للعقارات التي قامت بكرائها من خالل تطبيق الزيادات  

الثمانينيات والتسعينيات بسومة كرائية   القانونية. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدكاكين والدور السكنية مكتراة منذ 

 مما يفوت على الجماعة فرصة لتنمية مواردها الذاتية. درهم، 100ال تتعدى في غالب األحيان 

 استفادة بعض األشخاص من محالت تابعة للجماعة بدون وجود عالقة تعاقدية 

اعة تبين أن بعض المكثرين يستغلون من خالل االطالع على مختلف ملفات مكتري المحالت السكنية التابعة للجم

 ومقهى بدون عقود كرائية مع امتناعهم عن األداء. محال 30محالت متواجدة بواجهة الحي التجاري وعددها 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق الجماعي مع إعداد وتفعيل دفتر التحمالت الخاصة؛ -

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية قصد تتبع تحصيل األكرية والعمل على تفعيل مراقبة نظافة السوق؛  -
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العمل على تنمية موارد المجزرة وتفعيل المراقبة خاصة فيما يتعلق بتوفير الشروط الصحية الالزمة  -

 لسير المرفق؛ 

 للعقارات التي تستغلها؛   ضرورة توفر مصلحة الممتلكات على الوثائق التي تثبت أصل ملكية الجماعة -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات المستغلة من طرف الجماعة؛ -

اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخالص مداخيل األكرية في اآلجال المحددة في دفتر التحمالت وعقود  -

 الكراء؛

 ة مع الحرص على تطبيق مقتضيات عقود الكراء.مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماع -

 سابعا. تدبير نفقات الماء والكهرباء وحظيرة عربات الجماعة
 أظهرت المراقبة في هذا اإلطار ما يلي.

  تقصير الجماعة في مراقبة وتتبع فواتير استهالك الماء مع أداء مبالغ بدون وجه حق 

 ويتجلى هذا الوضع في العناصر التالية: 

فواتير استهالك الماء المعدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  ن خالل فحصتبين م -

درهم للمتر   7,52أن التسعيرة التي يتم تطبيقها بالنسبة لنافورات الماء تساوي    –قطاع الماء    –للشرب  

مصالح المكتب  المكعب دون احتساب الرسوم، إال أنه استنادا إلى شبكة التعريفة المدلى بها من طرف 

الوطني فإن التسعيرة المناسبة لطبيعة هذا االستهالك، التي كان من المفروض تطبيقها ال تتعدى 

درهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم. وبالنتيجة، تكون الجماعة قد أدت بدون وجه حق،  2,37

 ب الرسوم؛درهم دون احتسا 139.853,84فقط، مبلغ  2017إلى غاية  2015وعن السنوات من 

درهم دون احتساب الرسوم  11.03حمامات الشاطئ تم تصنيفها ضمن اإلدارات مع تطبيق تسعيرة  -

درهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم كتسعيرة خاصة بالحمامات. وبهذا  7,52علما أنه تم تحديد 

فقط، تقدر  2017إلى غاية  2015تكون المبالغ الذي تم أداؤها بدون وجه حق، برسم السنوات من 

 درهم دون احتساب الرسوم؛ 344,84.85بقيمة 

ير استهالك الماء المعدة عداد خاص بالسقي. وقد تبين من خالل فحص فوات 32تتوفر الجماعة على  -

عدم تطبيق تسعيرة خاصة   –قطاع الماء    –من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  

درهم دون احتساب الرسوم. وتجدر اإلشارة  11,03وإنما يتم تطبيق نفس تسعيرة اإلدارات أال وهي 

ي فإن من واجب الجماعة العمل على من نفقات الماء تخص أفواه السقي، بالتال% 70إلى أن أكثر من 

 طلب مالءمة التسعيرة المطبقة مع االستغالل المخطط له؛

فقط، وصل  2015فبالنسبة لسنة  أداء واجبات التطهير رغم عدم استفادة الجماعة من هذه الخدمة. -

 درهم دون احتساب الرسوم. 127.230,70المبلغ المؤدى دون االستفادة 

 المراقبة والتتبع الفعلي لنفقات اإلنارة العمومية غياب 

، وذلك 2017درهم سنة    5.885.311,5بالرغم من االرتفاع الكبير الذي عرفته نفقات اإلنارة العمومية، حيث بلغت   

، إال أن الجماعة لم تقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 2015مقارنة مع سنة  % 38,92بنسبة تطور قدرها 

ي في األمر أو السعي إلى تقنين االستهالك من خالل اللجوء مثال إلى الطاقة البديلة أو استعمال مصابيح بنجاعة التحر

 طاقية أكبر. 

 غياب مخطط مديري وبرنامج عمل لضبط وتتبع مرفق اإلنارة العمومية 

قوف على االختالالت  في غياب تشخيص كامل لحاجيات وإمكانيات مرفق اإلنارة العمومية بالجماعة من أجل الو 

الهيكلية التي يعاني منها تدبير هذا المرفق، لوحظ أن الجماعة تكتفي بالتدبير اليومي للمرفق دون اعتماد مخطط 

مديري واستراتيجية واضحة وبرنامج عمل متكامل من أجل تفادي االختالالت الهيكلية والدائمة المسجلة. حيث لوحظ 

ضعها في أحد الشوارع من طرف الجماعة بمحاذاة أعمدة إحدى التجزئات مع العلم أن أعمدة اإلنارة العمومية تم و 

أنه كان من الممكن تفادي التكرار ومنه المصاريف المنجزة القتناء ذات األعمدة خاصة وأنها من النوع المكلف وكذا 

 الذي أصبح يبدو متكدسا. الحفاظ على جمالية الشارع
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 ودعدم ترشيد نفقات استهالك الوق 

تبين من خالل مراجعة الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف الجماعة االرتفاع الكبير والمستمر لنفقات الوقود،  

من مجموع نفقات التسيير،   %  6درهم سنويا أي ما يعادل    1.000.000,00حيث يصل استهالك الوقود والزيوت إلى  

 لنفقات المرتبطة به.وذلك في غياب مخطط لتقنين االستهالك وبالتالي خفض ا

 عدم استغالل المرآب الجماعي نتيجة تقصير الجماعة في تتبع اتفاقية المعاوضة 

بعقد اتفاقية مع شركة "المكان الجميل " من ضمن مقتضياتها االتفاق على معاوضة العقار    2008قامت الجماعة سنة  

تعهد الشركة باقتناء قطعة أرضية كافية إليواء   الذي كان يحتوي على المرآب البلدي والذي كانت الجماعة تستغله مع

 مرآب ومحجز جماعيين إضافة إلى مرافق إدارية أخرى.

 إال أن المرآب والمحجز الجديدين يعانيان من نقائص عدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

  كيلومترات عن مقر الجماعة وبالتالي يصعب  10صعوبة الولوج للمرآب الجديد والذي يبعد بأكثر من   -

 استغالله كموقف للسيارات واآلليات الجماعية؛

بعد مدة ليست قصيرة من االنتقال   انعدام األمن الناتج عن انهيار السور الوقائي الذي يحيط بالمرآب -

 إليه مما ال يمكن من حماية المحجوزات من السرقة. وقد عرف المحجز مجموعة من حاالت السرقة؛ 

مساحة المرآب ال تسمح له باستيعاب جميع اآلليات ونفس األمر ينطبق على المحجز بالنسبة للعربات   -

 ساسيات من ماء وكهرباء وصرف صحي.  المحجوزة.  فضال عن ذلك فإنهما ال يتوفران على األ

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 التتبع الفعلي لفواتير استهالك الماء والكهرباء للتأكد من االستهالك مع مراقبة النفقات الموازية لها؛ -

 وضع مخطط مديري وبرنامج عمل لضبط وتتبع مرفق اإلنارة العمومية؛ -

 رشيد نفقات استهالك الوقود.العمل على ت -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة 

 )نص مقتضب(

 أوال. أداء المجلس الجماعي والهيآت المتفرعة عنه

 برنامج عمل الجماعة  غياب 

للتداول فيه، لكن لم  2017تم عرض برنامج عمل الجماعة على أنظار المجلس خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر 

المصادقة عليه، ونظرا لسكوت النص القانوني في حالة الرفض عن اإلجراءات الالزم القيام بها في هذه الحالة تتم 

 فقد باشر المجلس عمله التنموي بدون برنامج عمل متفق عليه.

 عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات وتطوير األداء الجماعي 

المقبلة للتداول فيه من   2019فسيتم إدراجه كنقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر  بالنسبة لضابط البناء الجماعي  

 طرف المجلس الجماعي والمصادقة عليه، وهو اآلن قيد الدراسة من طرف قسم التعمير. 

 أما بخصوص األنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، فلقد تم إدراج نقطة تتعلق بالمناقشة والمصادقة 

على مشروع النظام العام الجماعي للوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة لجماعة بوزنيقة ضمن جدول أعمال 

تتعلق بتحيين الهيكل التنظيمي للجماعة  2019. كما تم إدراج نقطة بدورة ماي 2019الدورة العادية لشهر ماي 

 مع تحديد االختصاصات. 2018يوليوز  31بتاريخ  D4790بناء على الدورية الوزارية عدد 

 منح تفويضات لنواب الرئيس مشوبة بنقائص 

بخصوص التفويض الممنوح للنائب األول فقد تم تدارك األمر وإلغاء التفويض المذكور وذلك تمشيا مع مقتضيات 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 103المادة 

إمضاء بعض الوثائق فذلك حفاظا على مبدأ استمرار سير المرفق أما بشأن استمرار النائبان األول والثاني في 

الجماعي بنظام واضطراد، وفي حالة منح تفويض مستقبال ألحد نواب الرئيس سوف يتم ذلك بتوضيح المجال ورسم  

 وحاليا ال يتوفر نواب الرئيس على أي تفويض.  حدود التفويض احتراما للمقتضيات القانونية في هذا الشأن.

 ا. تدبير الموارد البشرية والتدبير اإلداريثاني

 عدم تحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة أو وحدة إدارية وعدم اعداد دالئل المساطر ذات الصلة 

قصد تحيين الهيكل التنظيمي  2019بخصوص هذه المالحظة تم إدراج نقطة في جدول األعمال لدورة ماي 

مصلحة أو وحدة إدارية داخل الجماعة واعداد دليل مساطر خاص بكل قسم للجماعة، مع تحديد المهام المتعلقة بكل  

 ومصلحة وفق الهيكل التنظيمي المعدل.

 توزيع غير متوازن للموظفين 

موظف موزعين على مختلف المصالح الجماعية، وتتوفر مصلحة المراب الجماعي على   166تتوفر الجماعة على  

المصلحة، سيارات اإلسعاف الجماعية وسيارة نقل األموات باستثناء ثالثة أطر موظف غالبيتهم سائقي سيارات    15

 وهم: رئيس مصلحة ونائبه والمكلف بتسليم أذونات الوقود.

كما تم تدارك الخصاص في مكتب حفظ الصحة حيث أصبح يتوفر على العدد الكافي بعد إعادة توزيع الموظفين،  

 متوسطة لضمان حسن سير المكتب خدمة للصحة العامة لساكنة بوزنيقة.وأصبح يسير من طرف طبيبة وأطر عليا و

 نقائص في تدبير مكتب الضبط 

لتجاوز هذا سيتم اعتماد نظام معلوماتي خاص بمكتب الضبط في إطار طلب عروض، وسيتم البدء باإلجراءات 

وضع شبكة معلوماتية ، وضمنها مصاريف الدراسات والتكوين و2019اإلدارية والمسطرية ابتداء من يونيو 

 .2019وتوابعها لفائدة المصالح الجماعية كما هو مسجل بالبرنامج التوقعي للصفقات برسم سنة 

 ثالثا. تدبير قطاع التعمير

 غياب نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء 

د تزويد قسم التعمير ببرنامج معلوماتي لمعالجة قص  2019سيتم اإلعالن عن طلب العروض ابتداء من شهر يونيو  

وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء بكل دقة، ولضبط العالقة بين قسم التعمير والمصالح األخرى التي  

 هي األخرى سيتم تجهيزها بنظام معلوماتي خاصة مصلحة شساعة المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي. 

 ة من االستثناءات وضعف في المراقبةغياب معايير لالستفاد 

تجدر اإلشارة إلى أن رئاسة لجنة البث في المشاريع االستثمارية موضوع االستفادة من االستثناء في مجال التعمير 

 06الصادرة بتاريخ    10098/31وفق الضوابط المحددة في الدورية الوزارية المشتركة بين التعمير والداخلية عدد  
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د إلى والي الجهة بينما يعتبر رئيس الجماعة عضوا فيها. واقتداء بتوجيهاتكم سنعمل على تعزيز تسن  2010يوليوز  

 مراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين اللتزاماتهم الناتجة عن حصولهم على قرارات االستثناء. 

  احترام آجال البت تعدد اجتماعات لجنة دراسة طلبات اإلذن بإنجاز التجزئة، أو التقسيم أو البناء وعدم

 فيها

إن التأخير في دراسة هذه الملفات يرجع إلى صاحب المشروع الذي لم يمتثل إلى اإلجابة على مالحظات لجـنة 

الدراسة )مشروع كنزة( إضافة إلى كون فترة دراسة بعض الملفات تزامن مع دراسة ومراجعة تصميم التهيئة، كما 

 وهو المسؤول والمنسق بين كافة أعضائها. أن لجنة الدراسة يرأسها السيد العامل 

 في مراقبة أشغال التجزئات قصور 

تم العمل على توقيع كل أعضاء لجنة الدراسة على وثائق ملفات الطلب مع تفادي التوقيع على وثائق متضاربة. 

ت المتواجدة وبخصوص عدم إعمال آلية الكفاالت الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات، فجميع التجزئا

المتعلق  25.90من القانون رقم  10ببوزنيقة قد تم إنجاز أشغال تهيئتها كاملة وليس بالتقسيط وذلك إعماال للمادة 

بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على تجزئة العقار الى عدة قطاعات وليس 

 اقساط.

إلزام المهندس المعماري بضرورة مسكه، كما تقوم الجماعة بتبليغ كافة الرخص   وفيما يخص دفتر الورش فحاليا يتم

المسلمة الى السلطة المحلية. وفي إطار مراقبة الجماعة ألوراش البناء فقد تم تكليف تقني في هذا الباب لتبليغ السلطة 

 المختصة عن كل تجاوز مرصود.

 رابعا. تدبير المداخيل

 ع التعميرالمداخيل ذات الصلة بقطا  

 عدم قيام الجماعة بإحصاء األراضي الحضرية غير المبنية 

تقوم الجماعة بإحصاء دقيق وشامل لألراضي الحضرية غير المبنية بشكل سنوي. إال أن صعوبة تحديد هوية 

ول الملزمين وعدم انخراط باقي األطراف األخرى في العملية )المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية( يح

دون تحقيق األهداف المرجوة في هذا الصدد. وفور توصلنا بتوصياتكم تمت مراسلة المحافظة العقارية والمسح 

العقاري والخرائطية لمدنا بالخرائط الطبوغرافية الالزمة كمنطلق أساسي إلنجاز إحصاء مدقق وتحديد هوية 

 بأي رد الى حدود الساعة.المالكين مع عناوينهم لمباشرة عملية فرض الضريبة. ولم نتوصل 

  عدم تتبع شروط وآجال االستفادة من اإلعفاءات الكلية الدائمة والمؤقتة من أداء الضريبة على األراضي

 الحضرية غير المبنية 

لإلشارة فإن كل المنعشين العقاريين المتواجدين بمدينة بوزنيقة احترموا آجال تنفيذ أشطر برنامج السكن االجتماعي 

اآلجال المحددة قانونا، ولم تفوت الجماعة أي رسم بخصوص هذا النوع من السكن خاصة وأن الرسم المعني في 

كما سيتم حل إشكالية ضبط اآلجال بدخول النظام  يؤدى عن السنوات السابقة قبل الحصول على الرخصة.

 المعلوماتي الخاص بشساعة المداخيل حيز العمل.

 المسجل على مستوى الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه 

بخصوص الباقي استخالصه بجماعة بوزنيقة فإن هذه األخيرة تصدر جداول سنوية لمتأخرات الملزمين برسم السنة 

فيما ، في غياب وسائل قانونية لدى الجماعة لألداء الجبري. وGIR)المعنية وتضمينها بالنظام المندمج للمداخيل )

بكل المعلومات الضرورية لتمكين مصالح القباضة من  2014يخص األوامر بالدخل فقد تم تضمينها منذ سنة 

مباشرة مسطرة التحصيل الجبري. كما ان الجماعة وفي إطار االتفاقية مع الخزينة االقليمية، عملت على وضع 

تبليغ الملزمين بمتأخرات الرسوم المحلية  موظفين رهن إشارة قباضة بوزنيقة كما تم تزويدها بسيارة من أجل

 المتكفل بها.

 غياب ثمن مرجعي موحد لمراجعة إقرارات الملزمين بأداء الضريبة على عمليات التجزئة 

ال يمكن تحديد ثمن مرجعي موحد لإلقرارات الخاصة بأداء الضريبة على عمليات التجزئة وذلك لوجود عدة 

درهم للمتر المربع    300جزئة ألخرى. ورغم ذلك تم تحديد ثمن مرجعي محدد في  تنطيقات بالتجزئة واختالفها من ت 

 كحد أدنى الذي يفوق في غالب األحيان التكلفة الحقيقية ألشغال التجزئة. 

 إيداع إقرارات جزافية مع التقليل من التكاليف المقدرة المصرح بها 

د أدني كما سبقت اإلشارة، وسيتم إلزام جميع درهم للمتر المربع كح300تم تحديد ثمن مرجعي موحد محدد في 

المصرحين باإلقرارات بضرورة إدراج البيان التفصيلي لألثمان موضوع األشغال المنجزة بالتجزئات أخذا بعين 

 االعتبار كذلك نوعية التجهيزات على مستوى كل تجزئة.
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 أخطاء في تصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الضريبة على عمليات التجزئة 

 تم تدارك هذا الخطأ ومراسلة المعنيين باألمر في هذا اإلطار ألداء ما بذمتهم لصالح الجماعة.

 المداخيل المحولة 

 عدم إجراء اإلحصاء السنوي مع تفويت مداخيل مهمة على الجماعة 

لق أي جواب في هذا اإلطار، قامت الجماعة بمراسلة عامل إقليم بنسليمان أربع مرات لتحيين لجنة اإلحصاء ولم نت 

 ونحن في انتظار القرار العاملي لمباشرة عملية اإلحصاء. 

 عدم استخالص بعض الرسوم المستحقة 

إن استخالص الرسوم المستحقة )الرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية( هو اختصاص حصري 

 لقباضة بوزنيقة بتنسيق مع مديرية الضرائب اإلقليمية.

 وض للنفايات الصلبة خامسا. التدبير المف

وتغيير معالم االتفاقية نتيجة اللجوء المتكرر للعقود  MB/1/2009على مستوى اتفاقية رقم  .أ

 الملحقة

  1بخصوص الملحق رقم  

تم اللجوء إليه خالل تلك الفترة لكون وضع ميزان لوزن النفايات بموقع طرح النفايات سيكون مكلفا كثيرا في ظل 

كهربائية بجوار المطرح، مع العلم أنه كان مقررا إحداث مركز لتحويل النفايات ببوزنيقة ورصدت عدم تواجد شبكة  

 له اعتمادات مالية من طرف وزارة البيئة.

  2بخصوص الملحق رقم 

تم اللجوء إليه نظرا لتغيير مكان تفريغ النفايات المنزلية حيث تم خلق محطة تفريغ مشتركة ما بين عمالة المحمدية 

من االتفاقية السالفة الذكر.  24ليم بنسليمان تبعد بكثير عن المحطة األولى للتفريغ، مما استوجب تطبيق المادة وإق

إضافة إلى رفض موظفي الجماعة االستمرار في العمل مع الشركة المفوض لها وإلحاحهم على العودة للعمل 

 بإطارهم األصلي بالجماعة.

  بالتغيير في طريقة األداء لخدمة الجمع من سعر الوحدة إلى مكرر المتعلق  2بخصوص الملحق رقم

 السعر الثابت

تم اللجوء إليه لتفادي الصعوبات المطروحة في التعامل بسعر الوحدة، ولوضع حد للتأويالت التي تتحدث عن نقل 

غياب مراقب للنفايات الشركة لنفايات ال تدخل ضمن اإلطار العام لمفهوم النفايات المنزلية وما شابهها في ظل 

 المنقولة يوميا داخل المطرح العمومي سواء التابع للمجموعة أو للجماعة.

  3بخصوص الملحق رقم 

( أشهر إضافية. وقد لجأ المجلس إلى ذلك لكون الصفقة أشرفت على 6فقد تم اللجوء إليه لتمديد مدة االتفاقية لستة )

نهائيا بخصوص طريقة تدبير مرفق النظافة الذي يدخل ضمن  االنتهاء في وقت الزال المجلس لم يتخذ قرارا

 المتعلق بالجماعات وضمانا للسير العادي للمرفق. 14-113صالحياته طبقا للقانون التنظيمي 

 ممارسة حق المراقبة واالطالع وعدم تحقق الجماعة من الكميات المؤدى عنها عدم 

ية لتتبع النشاط أو التقارير التقنية التي كانت تقدم في وقتها خالل إن الشركة كانت تقوم بتقديم التقارير سواء اليوم

. من االتفاقية. أما بالنسبة إلى لسجل الشكايات الواردة 3.4.20أواخر شهر ابريل كما هو منصوص عليه بالمادة 

جأ إلى المصلحة من الساكنة، فإن الشركة كانت تضع سجال لذلك، إال أن الساكنة لم تتقدم بأية شكاية حيث كانت تل

 التقنية أو مدير المصالح اللذين كانا يتصالن فوريا وهاتفيا بالشركة قصد معالجة الشكاية. 

أما بشأن عدم مراقبة الجماعة للتقارير التي يتم تقديمها من طرف الشركة، فإن الجماعة ال تتوفر على متخصصين 

باالتفاقية الجديدة تسن إلزامية تقديم الشركة لتقارير سنوية  في تحليل مثل هذه التقارير، ولتفادي ذلك تم تضمين مادة  

 (.ST/ 01/2017من االتفاقية الجديدة رقم  41معتمدة من طرف مراجع ومدقق للحسابات )المادة 

وبخصوص اللجان المكونة من لدن المجلس لتتبع مرفق النظافة فبالفعل هناك قصور، فباستثناء التتبع الميداني للتأكد 

ة الخدمات التي تؤديها الشركة، فان تلك اللجان لم تقم بالمهام المنوطة بها. وتفاديا لما سبق فقد تم وضع من جود

من االتفاقية الجديدة. وسيتم السهر على بتفعيل مضامين  40قانون داخلي لهذا مع تحديد أعضاء جدد طبقا للمادة 

 االتفاقية الجديدة.
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 ST/2017/ 01على مستوى االتفاقية رقم  .ب

 خلل في تحديد أجرة المفوض له 

لكونها توصية من طرف السلطة الحكومية  لقد تم اللجوء إلى اختيار األسعار الجزافية عوض االثمنة األحادية

 المكلفة بالداخلية المخول لها التأشير على االتفاقية قصد تفادي اللجوء المفرط إلى الملحقات.

الجديد، فنشير إلى أن مبلغ الصفقة القديم والذي يشمل المدار الحضري لبوزنيقة فقط، بلغ أما بالنسبة لمبلغ الصفقة 

( في حين أن المدار الجديد يشمل مجموع التراب الجماعي 2درهم )الملحق رقم   14.657.615,36ما مجموعه

 لبوزنيقة.

 سادسا. تدبير الممتلكات الجماعية

 السوق الجماعي 

  عدم حرص الجماعة على التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق 

درهم، مما يؤكد  1.919.333,33( بلغ 2018-2017-2016ان معدل السومة الكرائية للثالث سنوات األخيرة )

 حرصنا على تنمية المداخيل المتأتية من كراء هذا المرفق، وسيتم األخذ مستقبال بتوصيتكم في هذا الصدد.

 ي تحصيل أقساط األكريةتهاون ف 

يقضي بتعديل دفتر التحمالت الخاص  2017لقد اتخذ المجلس الجماعي مقررا خالل دورته العادية لشهر ماي 

بالسوق األسبوعي )الخميس( وذلك بأن يؤدي نائل الصفقة واجبات الكراء كاملة وحينا لصندوق القابض الجماعي 

 وذلك قبل بداية االستغالل.

 السوق وتدبيره تقصير في تسيير 

بالنسبة لتراكم األزبال واألوساخ وغياب شروط النظافة داخل السوق، فإن اللجنة المكلفة بتتبع قطاع النظافة طرحت 

هذا الموضوع في اجتماعها مع شركة " أوزون باي" لتدارك هذا األمر. كما أن تواجد السوق األسبوعي داخل 

وقد سبق اتخاذ قرار حذفه، وطلبنا من السلطة العمل على إدخال المدار الحضري يصعب على الجماعة تنظيمه. 

 التجار إلى داخل السوق، لكن دون جدوى.

 المجزرة الجماعية 

 ضعف موارد المجزرة وغياب المراقبة 

بغية ضبط مداخيل هذا المرفق تتم مراقبة عدد الرؤوس الوافدة على المجزرة دوريا، وضعف الموارد المالية راجع 

 وس التي تذبح بالمجزرة حسب فترات السنة وحسب الطلب.لعدد الرؤ

 عدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية الالزمة 

بدورة المجلس  2018تم إدراج تهيئة المجزرة الجماعية في إطار نقطة تتعلق ببرمجة فائض مداخيل السنة المالية 

درهم )مليون درهم(، كما    1.000.000.00، حيث خصص لتهيئتها غالفا ماليا قدره  2019الجماعي لشهر فبراير  

أن تأهيل المجزرة الجماعية سيتم مع مراعاة كافة الشروط التقنية المطلوبة وفقا لما تنص عليه القوانين المحدثة 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقد تم تعيين طبيبة مسؤولة عن المكتب الصحي الجماعي 

 عاملين بالمجزرة عبر إعداد بطائق صحية لهم ومتابعتهم بشكل دوري.للسهر على نظافة ال

 تدبير باقي الممتلكات الجماعية 

 عدم توفر الجماعة على الوثائق التي تثبت ملكيتها لمجموعة من العقارات وعدم تسوية بعضها 

بخصوص عدم توفر الجماعة على الوثائق التي تثبت أصل الملك، فذلك راجع النتقال الجماعة من التبعية اإلدارية 

لنفوذ عمالة الرباط إلى التبعية اإلدارية لنفوذ إقليم بنسليمان، الشيء الذي فوت عليها االحتفاظ بمعظم الوثائق الخاصة 

 وليكية. بعدة عقارات ومن بينها أساسا الكنيسة الكاث

وعن عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات، وعمال بتوصيتكم، سنعمل على تملك هذه األراضي عبر 

 تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

 تقصير الجماعة في استخالص األكرية وتراكم المداخيل غير المستخلصة 

سلة المستغلين ألداء ما بذمتهم وإحالة ملفاتهم على محامي الجماعة بخصوص المحالت التجارية قامت الجماعة بمرا

 الذي سيعمل على مراسلة مستغلي المحالت السكنية قصد تحصيل مستحقات الكراء.

 عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة 

لكراء المتعلقة بها وذلك تبعا لتوصيات سيتم تحيين السومة الكرائية للمحالت السكنية والتجارية وكذا تجديد عقود ا

 المجلس الجهوي للحسابات.  
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 استفادة بعض االشخاص من محالت تابعة للجماعة بدون وجود عالقة تعاقدية 

تم عرض موضوع المحالت التجارية بالحي الجماعي ببوزنيقة على أنظار المجلس خالل الدورة العادية لشهر  

تلك المحالت لمستغليها وتكوين لجنة تتكلف بتحيين الئحة المستفيدين من  حيث صادق على تفويت 2019فبراير 

 المحالت التجارية.

 سابعا. تدبير نفقات الماء والكهرباء وحظيرة عربات الجماعة

  تقصير الجماعة في مراقبة وتتبع فواتير استهالك الماء مع أداء مبالغ بدون وجه حق 

طني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة لنافورات الماء فإنها مطابقة بخصوص التسعيرة التي يطبقها المكتب الو

صادر في  2682-14لما جاء بقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 

الثالثة ( بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير )المادة 2014يوليوز  21)1435رمضان  23

 درهم للمتر المكعب. 7,52الفقرة ب( التي تهم االستعمال التفضيلي والمحددة في 

أما بخصوص تسعيرة استهالك الماء التي يطبقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على حمامات 

بمالئمة تسعيرة استهالك الماء الشاطئ وكذا عدادات السقي فإن الجماعة كاتبت المصالح اإلقليمية للمكتب للمطالبة  

للمتر المكعب الخاصة  11,03درهم للمتر المكعب عوض  7,52الخاصة بهذه العدادات مع تخفيضها الى 

 باإلدارات، وكذا المطالبة بتعويض الجماعة عن المبالغ التي تم استخالصها من طرف المكتب بدون وجه حق.

وجه حق بالنسبة للعدادات الخاصة بسقي المناطق الخضراء  أما بخصوص أداء الجماعة واجبات التطهير بدون

وكذا بعض المرافق الصحية بشاطئ بوزنيقة الغير مرتبطة بشبكة التطهير الصحي، فقد عملت الجماعة على مراسلة 

 .2016مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء قصد استرجاع مبالغ الواجبات المستخلصة قبل سنة 

 لتتبع الفعلي لنفقات اإلنارة العموميةغياب المراقبة وا 

فذلك راجع الى الزيادة في تكلفة استهالك الكهرباء  2017الى  2015بخصوص ارتفاع تسعيرة الكهرباء من سنة 

صادر في  2451.14بناء على قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 

( بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية، باإلضافة الى توسع شبكة اإلنارة 2014وز  يولي  21)1435من رمضان    23

 العمومية الناتج عن النمو العمراني الذي تعرفه الجماعة.

وعن تقنين استهالك الكهرباء، فإن الجماعة ستسعى الى ذلك من خالل اللجوء أوال إلى االستبدال التدريجي للمصابيح 

بمصابيح ذات نجاعة طاقية أكبر، وكذا استعمال مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ببعض محاور الجماعة في العادية  

 وقت الحق.

 غياب مخطط مديري وبرنامج عمل لضبط وتتبع مرفق اإلنارة العمومية 

طط وبرنامج إن افتقار الجماعة للموارد البشرية المتخصصة في تدبير مرفق اإلنارة العمومية يحول دون اعتماد مخ

لضبط وتتبع هذا المرفق، وأخذا بتوجيهاتكم فقد تم تكليف رئيس مصلحة األشغال بإعداد مخطط مديري وبرنامج 

 عمل لتحسين وتجويد خدمات اإلنارة العمومية المقدمة للساكنة بتنسيق مع مدير مصالح الجماعة.

 عدم ترشيد نفقات استهالك الوقود 

سيارات لإلسعاف وسيارة لنقل األموات تقدم   3سيارات للنقل المدرسي و  8بينها    سيارة من  55تتوفر الجماعة على  

خدماتها لساكنة المدينة مجانا. أضف الى ذلك اآلليات والشاحنات وكذا سيارات المصلحة، مما يؤدي الى ارتفاع 

لجوء الى مسطرة بيع نفقات استهالك الوقود. وأخذا بتوصياتكم سنعمل على التقليل التدريجي من األسطول عبر ال

بتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ونخص بالذكر السيارات والشاحنات القديمة التي أصبحت حالتها 

 الميكانيكية متردية.

 عدم استغالل المرآب الجماعي نتيجة تقصير الجماعة في تتبع اتفاقية المعاوضة 

لعدم توفر الجماعة على وعاء عقاري مناسب قريب من مركز بالنسبة لصعوبة الولوج للمراب الجديد فذلك راجع 

 المدينة قصد تخصيصه كمرآب جماعي. 

الجماعي باألساسيات  وبخصوص السور الوقائي الذي يحيط بالمرآب فقد تمت صيانته، كما سيتم تزويد المرآب

الضرورية من ماء وكهرباء وصرف صحي. كما تم عقد صفقة مع شركة لحراسة ومراقبة البنايات اإلدارية 

 الجماعية بما فيها المحجز والمرآب الجماعي للحراسة المرفق.
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 "الغربية" جماعة

  (بنور سيدي إقليم)
 

وهي تابعة  1959الترابية، والتي تم إحداثها بموجب التقسيم اإلداري لسنة  من أقدم الجماعاتالغربية تعتبر جماعة 

 .2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  نسمة    22.729ساكنتها  تبلغ  إقليم سيدي بنور.  اداريا لعمالة  

تكون الطاقم اإلداري  ويضم المكتب كل من الرئيس وستة نواب. وي  اعضو  27تدبير الجماعة مجلس يتكون من    يتولى

 إلى 2011درهم سنة 438,28 .944 .10  وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من  إداريا. وعونا موظفا 46من 

 .2017سنة درهم  12.426.672,03

I.  المجلس األعلى للحسابات  وتوصياتمالحظات 

عن تسجيل للحسابات جهوي من طرف المجلس ال ،2017 – 2011جماعة الغربية عن الفترة  أسفرت مراقبة تسيير

 . فيما يلي هامالحظات وتوصيات، نورد 

 تقييم مدى فعالية عمل المجلس الجماعي وآليات المراقبة الداخلية. أوال
 مكنت المراقبة في هذا اإلطار من رصد النقائص التالية.

  2016- 2011 الجماعي للتنمية للفترةمخطط تفعيل العدم 

مجموعة من النواقص التي اعترت وضع المخطط الجماعي للتنمية والتي كان لها األثر الكبير على  تم الوقوف على

 تمثلت على الخصوص في:  ،تنفيذه وكذا تفعيل محتوياته

اعتماد الجماعة كليا في تحقيق أهداف برنامجها التنموي على بقية الشركاء والمتدخلين في غياب أي  -

 مساهمة في إنجاز هذه المشاريع؛ التزام صريح من لدن هؤالء بال

 71مشروعا من أصل    27محدودية المشاريع المنجزة في إطار الشراكة، حيث سجل تنفيذ ما مجموعه   -

 مقارنة بالمشاريع الواردة في المخطط؛ ℅38مشروعا مبرمجا، بما نسبته 

ن التنصيص على ذلك عدم إحداث آلية لتتبع وتقييم مستوى تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية على الرغم م -

 ضمن وثيقة المخطط.

  عدم تفعيل دور لجان المجلس الجماعي 

 التراب وإعداد  التعمير-والرياضية  والثقافية االجتماعية الشؤون-والخدمات  العمومية المجلس )المرافقغالبية لجان 

 جتماعاتها بشكل دوري منذ إحداثها. تعقد ا والبيئة...( ال

 قبل باالنعقاد  تكتفي التي المالية والشؤون والبرمجة المالية لجنة في هذا الباب اجتماعات الجهوي المجلس سجل وقد 

 وكذا الجماعية،  الميزانية مشروع على األولية والمصادقة التحضير قصد  وذلك سنة كل من وفبراير أكتوبر دورتي

 تعقد  لملم تعقد سوى اجتماعين. و والرياضية والثقافية االجتماعية الشؤون ، في حين أن لجنةالسنوي الفائض  برمجة

 . كبرى  أهمية  تكتسي  والتي  المجلس  لدن  من  فيها  التداول  تم  التي  المشاريع  من  الرغم  على   اجتماع،  أي  اللجان األخرى
  

 تنفيذ التزامات الجماعة في إطار اتفاقية تأهيل جماعة الغربية عدم 

وذلك لتمويل  ،مليون درهم 6,6، بكلفة 2016يونيو  28إبرام اتفاقية قرض مع صندوق التجهيز الجماعي بتاريخ تم 

لمبرمة مع المجلس اتفاقية الشراكة االمتعلق بالمشروع    هذا  إطار  في  تنفيذها  الجماعة  على  التي  باألشغال  المتعلق  الجزء

 20إال أنه وإلى غاية تاريخ    .2016دجنبر    20، والمصادق عليها بتاريخ  لتأهيل جماعة الغربية  اإلقليمي لسيدي بنور

 .المذكور المشروع بخصوص، لم تعمل الجماعة على تنفيذ التزاماتها 2018نونبر 

 ترسيم حدود الجماعة عدم 

المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر األمر بتنفيذه بالظهير  131.12ينص القانون رقم 

( 2013غشت    12بتاريخ    6177دد  ع، )المنشور بالجريدة الرسمية  2013يوليوز    27بتاريخ    74.13.1الشريف رقم  

أو عند االقتضاء مراكزها، تعين بقرار لوزير الداخلية. إال أنه في مادته السابعة على أن الحدود الترابية للجماعات، 

 بالنسبة للجماعة الترابية "الغربية" ال يوجد أي قرار يحدد حدودها، أو حدود مركزها. 
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  مستوى التنظيم اإلداري للجماعة   علىنقائص 

 تم تسجيل ما يلي:     ،في هذا اإلطار

لذي يمكن من تنظيم مجاالت التدخل وكذا توزيع المهام بين وتحديد الوظائف، واغياب دليل المساطر  -

 لجماعية؛صالح االممختلف 

الصادر  2.17.451من المرسوم رقم  117لمقتضيات المادة  خالفا وذلك ؛عدم مسك محاسبة المواد  -

( بسن نظام لمحاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون ما 2017نونبر  23)  1439ربيع األول    04بتاريخ  

 ماعات؛بين الج

 أعاله؛ االمشار إليه 117لمقتضيات المادة  اعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات وذلك طبق -

   ؛عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزونات -

دبير عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير نظام الربائد، تمكن من التتبع السليم لها، وكذا الت -

 العقالني والمعلوماتي لمحتوياتها. 

 مما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 العمل على وضع برنامج عمل الجماعة قابل للتنفيذ، مع الحرص على وضع آليات للتتبع والتقييم؛ -

 تفعيل دور لجان المجلس؛  -

 تفعيل اتفاقية تأهيل مركز الغربية؛ -

 المتعلقة بترسيم حدود الجماعة؛اتخاذ اإلجراءات  -

 وضع دليل للمساطر وتحديد الوظائف، بهدف ضمان التدبير األمثل والعقالني للمصالح الجماعية؛ -

اعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزونات الجماعية، وكذا العمل على إحداث مصلحة خاصة لتدبير  -

 األرشيف.

 ثانيا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة 
اإلطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من المالحظات، منها ما هو مرتبط بتدبير هذه المداخيل في هذا 

 ، نوردها كاآلتي.التصفية، وما هو مرتبط بطرق استخالصهاوعلى مستوى الوعاء 

 التجارية المحالت استخالص واجبات كراء عدم 

  درهم 65.246,20ما مجموعه  2018أكتوبر  8غاية  غير المستخلصة إلى غت واجبات كراء المحالت التجاريةبل

 محال. 50والتي تهم 

 التجارية أو السكنية التابعة للجماعة بالنسبة لجل المحالت عقود الكراء غياب 

الذين يكترون المحالت التجارية أو السكنية التابعة  برمة مع جل األشخاصال تتوفر الجماعة على عقود كراء م

 .للجماعة

  ملفات الملزمين الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين يابغ 

أو لتطبيق مسطرة الفرض التلقائي بشكل سليم كما أن غياب  لتصفية هذا الرسمتفتقد الجماعة إلى العناصر األساسية 

 المعلومات األساسية يحرم الجماعة من التطبيق السليم لمسطرة التحصيل الجبري.

 ت المرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالعمراقبة التصريحا عدم 

 تكتفي الجماعة بتلقي التصريحات واستيفاء مبلغ الرسم، دون أن تعمد إلى مراقبة صدقية التصريحات، وذلك بتتبع

 . لوصوالت المرقمة والمتسلسلة التي تسلمها الشركة لزبنائهاا

 ات الرسم على محال بيع المشروبالتصريحات بخصوص مراقبة  غياب 

تكتفي الجماعة باستخالص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، دون مراقبة التصريحات أو التأكد من 

 ( درهم من تسعة ملزمين من بين ثالثة عشر ملزما.100تستخلص نفس المبلغ المتمثل في مائة ) إذ أنهاصدقيتها، 

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي تقدم، مما

 الجماعية؛ التجارية المحالت ومكتري الجماعة بين ما عاقديت إطار وضع -

 منها؛ المتأخرات وخاصة الجماعية المداخيل باستخالص التسريع -
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الرسم على محال بيع و المقالع مواد استخراج على بالرسم  الملزمين تصريحات مراقبة على السهر -

 المشروبات. 

 ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
 .مجموعة من النقائص تشوب تسيير المرافق الجماعية، نوجزها فيما يلي لوحظ أن 

 المزرية للسوق األسبوعي الحالة  

للنظافة    نقص في لوحظ  إذ    االهتمام الكافي،   تدبيره  ال تعير  هذه األخيرة  بالرغم من كونه يوفر أهم دخل للجماعة، إال أن

وجود تكسرات وثقب متعددة وكذا  ،هوتراكمها بشكل عشوائي داخلانتشار األوحال واألتربة و بجميع مرافق السوق

 .لجدار السوق مما يفقده التحصين والوقاية والحماية الالزمة

  شروط الوقاية والسالمة الصحية بالمجزرة الجماعيةعدم توفير 

 بسببذلك والصحية، تكون المجزرة الجماعية جزءا من السوق األسبوعي، إال أنها تفتقد للشروط األساسية للوقاية 

 .غياب النظافة والتطهير ألرضية المجزرةو انعدام الماءو غياب السقف

 بأرضية محاذية للسوق األسبوعي تواجد المطرح الجماعي بمركز الجماعة 

تعمل الجماعة على طرح النفايات المختلفة بهذا المطرح مما يشكل خطرا حقيقيا على مجموع المركز، بانتشار الروائح 

 بالسوق األسبوعيالسيما في مجموع المركز،  ايهة، وتناثر النفايات الخفيفة كالبالستيك وغيره وانتشارهالكر

 والمجزرة.

  الصحية إفراغ الحفرfosses septiques   

بناء  )  على طرح المياه العادمة باألراضي الفالحية  ،إفراغ الحفر الصحية المتواجدة بتراب الجماعة الجماعة عند  تعمل  

محطة لمعالجة المياه في  هذه المياه قبل طرحها  دون أن تعمد إلى معالجة  أو بالمطرح العمومي،  (  لب أصحابهاعلى ط

 العادمة التابعة لوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجديدة.

 لعجالت المطاطية في صناعة الخزف المكثف ل ستعمالاال 

العجالت المطاطية بشكل مكثف   ويستعملونيتواجد بالجماعة مجموعة من السكان يحترفون صناعة األدوات الخزفية،  

احتراق هذه العجالت يؤدي الى تلوث الهواء وامتزاجه بسموم غازية غير أن    من أجل تطويع الطين لتسهيل استعماله.

فرنة كوام متفرقة بالقرب من األ ألمطاطية تنتشر على شكل كما أن االسالك المحروقة المتبقية من العجالت ا قوية،

 التقليدية، مما يشكل تأثيرا سلبيا على البيئة بالمنطقة.

 استرجاع القطعة األرضية المستغلة من طرف تعاونية فالحية  عدم 

د قص 2011العمومي الجماعي لجماعة الغربية سنة رغم صدور المرسوم الخاص بضم قطعة أرضية إلى الملك 

استرجاع القطعة األرضية،   اتخاذ اإلجراءات االزمة من أجلأن الجماعة لم تبادر إلى    الجماعية، إالاستعمالها للمرافق  

المضمنة بهذا الملك، والتي تستغلها تعاونية الحليب غربية، ولم توجه الجماعة أي مراسلة للتعاونية المعنية بخصوص 

، حيث 2018شتنبر  12الجماعة لم تلجأ إلى المسطرة القضائية إال بتاريخ  أنعلما إخالء القطعة األرضية المحتلة. 

 أودع محامي الجماعة مقاال في الموضوع لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بنور.

 تضمين بعض المحجوزات في سجل المحجز الجماعي عدم 

بعض الدراجات النارية غير  معاينة مجموعة من العربات ذات المحرك، وكذا الجماعي من المحجز زيارة  مكنت

ضمينها بسجل المحجوزات، مما يعيق عملية ضبطها وتتبع مآلها منذ دخول المحجز إلى حين ت المرقمة، والتي لم يتم

 خروجها.

 بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 اظ على نظافته؛إيالء العناية الالزمة للسوق األسبوعي، من خالل تهيئة مرافقه والحف -

 ؛تسوية وضعية الممتلكات الجماعية، مع العمل على تحيين سجل الممتلكات -

 العمل على الحفاظ على المجال البيئي داخل تراب الجماعة؛ -

 تضمين سجل المحجز الجماعي جميع المحجوزات. -

 اإلنفاق الجماعي قييم. ترابعا
المالحظات المتعلقة بتدبير النفقات الجماعية، والتي نوردها مكن تقييم اإلنفاق الجماعي من تسجيل مجموعة من 

 .كالتالي
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 تدبير الصفقات العموميةفي  اختالالت 

، سجل (2017-  2011)من خالل دراسة ملفات الصفقات المنجزة من طرف الجماعة خالل الفترة موضوع المراقبة  

 المجلس الجهوي للحسابات بعض االختالالت المرتبطة بتدبيرها، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 

)تجاوز اآلجل  2012/ 09، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات التالية: عدم احترام أجل تبليغ المصادقة -

يوما(،   125) 06/2011يوما(،  197) 05/2013 يوما(، 235) 02/2013شهرا(،  25 القانوني ب

 يوما(؛  115) 03/2013

 2011/ 01 رقم ، كما هو الشأن بالنسبة للصفقةعدم تحديد المؤشر المعتمد من اجل مراجعة األثمان -

 البشرية؛ للتنمية الوطنية المبادرة إطار في الجماعة الطرقات بمركز بناء بأشغال المتعلقة

. كمثال على ذلك، نورد الصفقات  عدم احتساب مراجعة األثمنة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة -

 أسوار المقابر؛  بناء بأشغال والمتعلقة 6/2014و 3/2013و 12/2012

 ؛ 2011/04 2011/01ر، كما هو الحال بالنسبة للصفقات خطأ في احتساب غرامات التأخي -

  لتهيئة المقالع مواد  المتعلقة بشراء 02/2012تغيير موضوع الصفقة، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة   -

والتي تمت   دوارا 19 ب المتواجدة المسالك في حددت والتي الغربية جماعة بتراب المتواجدة المسالك

 للصفقة؛ النائلة ةللشرك األشغال ببدء األمر توجيه دواوير فقط وذلك قبل 6مراجعتها لتشمل 

  المتعلقة 05/2013 رقم كما هو الشأن بالنسبة للصفقة الكافية االعتماداتتعثر برمجة الصفقة لغياب  -

 دراسية؛ حجرات ببناء

في حالة تبعية للشركة منجزة الصفقة، وكمثال على ذلك نورد  اعتماد مكتب دراسات لتتبع األشغال -

 دوار" مسلكي بإنجاز المتعلقة التقنية الدراسات الذي أشرف على إنجاز "Bالدراسات " حالة مكتب

 أشغال  تتبع  أجل  ( والذي تم اخياره بعد ذلك من2013/ 31  رقم  الطلب  )سند   "لمناصرة"  ودوار"  عزاز

 ؛3/2014 الصفقة رقم

  5/2017لصفقة رقم ل، كما هو الشأن بالنسبة األشغال دون احترام المسطرة الواردة بالصفقة ليةتو -
( األشغال sous-traitanceمناولة )  على»  «S Sarlأقدمت المقاولة    والتيلمتعلقة بتهيئة مقر الجماعة  ا

 .أخرى تاألرضية إلى مقاوال وتبليطالكبرى 

  نقائص في تدبير سندات الطلب 

من خالل االطالع على سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة خالل الفترة موضوع المراقبة، سجل المجلس 

 الجهوي للحسابات مجموعة من االختالالت المرتبطة بتدبيرها، نجملها فيما يلي:  

 11/2011و 9/2011رقم  الطلب )سند  اللجوء إلى سند الطلب بدل صفقة عمومية من أجل تنفيذ نفقة -

 (؛ 15/2015و

الجماعة  صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب كما هو الحال بتلك التي قامتتجزئ  -

 قاعدة وإدخال الموظفين وتكوين العتاد  من أجل شراء ( درهم 709.727,84بإبرامها )بمبلغ إجمالي 

 موضوع يكون ان المفترض من المدنية والتي كان الحالة حوسبة يهم واحد مشروع إطار في البيانات

 عمومية؛  صفقة

 الجماعة  إذ لوحظ أن ،بواسطة سندات الطلب سوء تسيير النفقات المتعلقة بإنجاز المسالك القروية -

  إنجاز  أجل  من  2016  إلى  2011  من  الممتدة  الفترة  خالل  درهم  2.546.360,80  مجموعه  ما   صرفت

طلب سنويا  سندات إبرام الوقوف على تم حيث ا،له التابعة الدواوير عن العزلة وفك القروية المسالك

 الدراسات  بإجراء  تقوم  أن  دون  القروية  المسالك  إنجاز  أجل  من  اآلليات  وكراء  المقالع  مواد   باقتناء  تتعلق

   واإلتقان؛ الجودة لضمات تام غياب وفي الالزمة التقنية

 الطريق وتكسية الحال ببناءتحمل نفقات تهم أشغال ال تدخل ضمن اختصاصات الجماعة، كما هو  -

 التابعة  الطرق  ضمن  المصنفة  ،3430  اإلقليمية  والطريق  بنيفو  زاوية  بين  الرابطة  3405  رقم  اإلقليمية

  للتنمية  اإلقليمية اللجنة من كل مع اتفاقية، الجماعة أبرمت حيث واللوجستيك، والنقل التجهيز لوزارة

 ( 2/2017 رقم الطلب بنيفو. نفس المالحظة تهم دراسة )سند الساللية والجماعة بنور، سيدي البشرية

 التي ال تدخل في اختصاصات الجماعة. 3415  رقم اإلقليمية الطريق من كلم 3,6 تهيئة أجل من
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 وارتفاع متأخرات األداء استهالك اإلنارة العموميةالمتعلقة بنفقات ضبط ال عدم 

 لي: سجل المجلس الجهوي بهذا الخصوص ما ي

عدم ضبط استهالك اإلنارة العمومية من طرف الجماعة: فمن خالل تتبع وضعية االستهالكات   -

عدادا(، لوحظ أن بعض هذه العدادات قد  72التفصيلية بحسب العدادات التي تتوفر عليها الجماعة )

التقنية  عرف وتيرة تصاعدية طوال الفترة موضوع المراقبة، من دون أن تعمد الجماعة إلى المراقبة 

لهذه العدادات أو الحرص على تتبع طرق االستفادة منها، سواء من حيث ما إذا كان االستهالك يتم  

 بطرق سليمة أو من حيث الفئات المستفيدة.

درهم(: فقد أدى ارتفاع المبالغ المفوترة الخاصة باإلنارة  1.274.436متأخرات األداء )ارتفاع  -

ل عن تسوية وضعية متأخراتها اتجاه المكتب الوطني للماء العمومية إلى عجز الجماعة المتواص

والكهرباء، حيث عرف الباقي أداؤه لفائدة المكتب نسبة تطور طوال الفترة موضوع المراقبة بلغت  

36,28℅. 

 دون إطار تعاقدي يحدد أوجه استعماله الدعم للجمعيات المحلية منح 

وضح أي إطار تعاقدي يوذلك في غياب    ،درهم  00,50.000إعانات مالية لفائدة جمعيات بمبالغ تفوق    ت الجماعةقدم

كما لوحظ عدم إلزام الجماعة للجمعيات  المشروع او النشاط موضوع الدعم. يحدد اإلعانات أو هذه استعمال أوجه 

نه، حيث تكتفي هذه األخيرة بتقديم محاضر المستفيدة بتقديم بيانات محاسبية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت م

 أو تقارير مالية عامة.

 مما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

السهر على احترام المقتضيات التنظيمية المنظمة لشروط تنفيذ الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق  -

 األثمان وشروط اللجوء لسندات الطلب؛بالبرمجة وتتبع اإلنجاز وغرامات التأخير ومراجعة 

 العمل على التحديد الدقيق لألشغال المراد تنفيذها، وذلك لتجنب التغييرات الالحقة أثناء التنفيذ؛ -

 ضبط استهالك اإلنارة العمومية، وترشيد النفقات المرتبطة بها؛ -

تنظيم شروط ومعايير منح  تنظيم الدعم الممنوح للجمعيات المحلية، من خالل اعتماد دفاتر التحمالت ل -

 الدعم.
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II.  للغربيةرئيس المجلس الجماعي  جواب 

 بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه.للغربية  رئيس المجلس الجماعي لم يدل
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  "الجديد البئر"جماعة 

 (الجديدة إقليم)
 

كلم من مدينة الدار البيضاء.   45كلم من مدينة الجديدة و  50على بعد    التابعة لعمالة إقليم الجديدة  تقع جماعة البئر الجديد 

 . 1992وقد أحدثت هذه الجماعة على إثر التقسيم اإلداري لسنة  مربع، كلم 8,48وتمتد على مساحة ال تتعدى 

نسمة بكثافة   24.000حوالي  2014لسنة ر الجديد حسب معطيات اإلحصاء الوطني العام ئبلغ عدد سكان جماعة الب

إلى  2017سنة خالل موارد فيها الوصلت  أما فيما يخص ميزانية الجماعة، فقد ن/ كلم مربع.  1250سكانية تقدر ب  

 مليون درهم. 19,4أي بتسجيل فائض بلغ  درهممليون  23,3درهم والنفقات إلى  مليون 42,7

I.  للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات تم   2017 - 2013أسفرت مراقبة تسيير جماعة البئر الجديد عن الفترة ما بين 

 على إثرها توجيه توصيات نستعرضها كالتالي.

 أوال. التخطيط وتدبير المشاريع 
 ما يلي.  اإلطار هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

  للتنمية  مخطط الجماعي لانجاز مشاريع محددة في إعدم 

 بعض وفاء  على تأثير له كانية لتنمالجماعي ل مخططالب المعنيين المتدخلين مختلف مع  غياب إطار تعاقديلوحظ أن 

وحماية مدينة البئر الجديد من الفيضانات   مياه األمطار مشروع تصريف ،ذلك على وكمثال .مبالتزاماته المشاركين

به من قبل وزارة الداخلية )كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة( والمجلس اإلقليمي للجديدة ووكالة الحوض  فلالمتك

 روعمش  وكذاالمائي ألم الربيع ووكالة الحوض المائي ألبي رقراق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.  

 . الصحة وزارة مندوبية طرف من به المتكفل الجديد  رئبالب محلي مستشفى حداثإ

 الجماعة عمل النسبي في وضع برنامج  التأخر 

عداد تقرير يخص إ. كل ما في األمر أنه تم االقتصار على في هذا الصدد  حيث لم يتخذ المجلس الجماعي أي مقرر

 ر الجديد. ئالمتعلقة بالتشخيص التشاركي المجالي للبالمرحلة األولى من الدراسة 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك

 اإلسراع في وضع برنامج عمل جماعي يتضمن مشاريع ذات طابع حيوي للجماعة وساكنتها؛ -

اعة المخطط الجماعي للتنمية الخاص بالجم العمل على الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في -

 مع حث الشركاء اآلخرين على تنفيذ التزاماتهم الواردة في البرنامج عبر تفعيل اتفاقيات الشراكة.  

 تقييم تنظيم اإلدارة الجماعية ثانيا.
 بخصوص التنظيم اإلداري للجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية. 

   عدم تفعيل بعض اللجان 

ا أن بعضه  2017الى سنة    2013جتماعات اللجان المنعقدة خالل الفترة الممتدة من سنة  بالرجوع الى محاضر الوحظ  

ال اجتماعات محدودة لم تتعد في أحسن الحاالت اجتماعين اثنين، وهو حال لجنة التنمية البشرية والشؤون إلم تعقد 

 . االجتماعية والثقافية والرياضية على سبيل المثال

مل اللجان يغيب الدور االقتراحي المفترض أن تلعبه اللجان المحدثة، وهو ما يحرم  إن عدم السهر على تفعيل ع

   آلياته االقتراحية. المجلس الجماعي من إحدى 

 ه لنوابه  احتفاظ رئيس الجماعة باالختصاص رغم تفويض 

دورية وزير الداخلية رقم  يحتفظ رئيس المجلس الجماعي باختصاصه رغم تفويضه لبعض النواب وإن أوضحت 

D5229  التفويض في المهام يخول للنائب ممارسة االختصاص الذي تم تفويضه بأن  2009يوليو  16ق.م.م بتاريخ

، حسب نفس ثار قانونية. وبالتالي ال يجوز للرئيسآإليه لحسابه ويتحمل فيه كامل المسؤولية على كل ما ينتج عنه من  

 ت التي تم تفويضها إلى نوابه إال إذا تم إلغاء قرار التفويض.أن يمارس االختصاصا الدورية،
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 محدودية تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة ومختلف الشركاء المحتملين  

لكن المالحظ أن نسبة تنفيذ هذه االتفاقيات   2017وسنة    2013اتفاقية شراكة ما بين سنة    32ام الجماعة بإبرام  يقلوحظ  

في حين لم تعرف عشرون منها وخمسة في طور اإلنجاز  ، ذلك أنه لم يتم تفعيل سوى سبع اتفاقياتضعيفةظلت 

 طريقها نحو التنفيذ.

  وغياب سجل جرد الممتلكات األمالك المنقولة تتبععدم  

ا مصدرهوالممتلكات المنقولة حسب نوعها،    مسك سجل الجرد، بالرغم من أهميته في رصد ب  ال تقوم مصالح الجماعة

وتاريخ وثمن اقتنائها، مما يحول دون ضمان المحافظة على هذه المنقوالت وتتبع حركتها. كما لوحظ أن جل األدوات 

 والمعدات واآلليات ال تحمل رقم الجرد الواجب تثبيته عليها مباشرة بعد اقتنائها.

 األرشيف  في تدبير  نقائص 

  العقالني  التدبير  وكذا  له  السليم  التتبع  من  تمكن  األرشيف،  أو  الربائد   نظام  بتدبير  خاصة  مصلحة  على  الجماعة  تتوفر  ال

 فقد . ومصالحها الجماعة بأقسام المتعلقة الوثائق مختلف حفظل مالئم مكان غياب إلى إضافة لمحتوياته، والمعلوماتي

  يفتقر  كأرشيف  المخصص المكان وكون جهة،  من بها المتعلقة الخاصة والملفات بالوثائق مصلحة كل احتفاظ لوحظ

 . مربعة أمتار بضعة  يتجاوز ال والذي له المخصص المكاني الحيز ظل في المقومات من للعديد 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء عليه

 ؛تفعيل دور مختلف لجان المجلس لجعلها قوة اقتراحية فعالة -

د لتتبع أفضل لألمالك المنقولة، وذلك عبر وضع ع وتفعيل آليات المراقبة ومسك محاسبة المواضو -

 سجل جرد الممتلكات؛ 

 حفظ األرشيف ووضع آليات التتبع المرتبطة بحسن وعقلنة تدبيره.العمل على  -

 ثالثا. تدبير شساعة المداخيل والموارد المالية 
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 الرسومباالستخالص المتعلقة بوامر األفي اصدار  التأخر  

 األراضي  على  المفروض  بالرسم  المتعلقة  االستخالصب  وامراأل  اآلجال  وداخل  منتظم  بشكل  تبعث  ال  الجماعة  أن  تضحا

 المتعلقة االستخالصب وامراأل أن ذلك األخرى. جباتاوالو الرسوم من مجموعةبالتحديد وب المبنية غير الحضرية

 ،2016  نونبر  شهر  من  انطالقا  الإ  اإلقليمية  الخزينة  مصالح  لىإ  توجيهها  يتم  لم  المثال  سبيل  على  2013  المالية  بالسنة

  شهري  خالل  الإ  رسالهاإ  يتم  لم  التي  2014  المالية  بالسنة  المتعلقة  االستخالصب  وامراأل  بخصوص  يتكرر  األمر  ونفس

 االستخالصب أوامر الجماعة مصالح بعد  توجه لم 2018 يوليوز 10 تاريخ غاية لىإو أنه كما  .2017 ودجنبر نونبر

 .2017و 2016و 2015 المالية بالسنوات المتعلقة

 ارتفاع الباقي استخالصه المسجل لدى شسيع المداخيل  

 لفائدة  المستحقة  والوجيبات  الرسوم  فبمختل  المتعلقة  االستخالصب  وامراأل  صدارإ  في  التأخر  عن  الناجمة  الوضعية  نإ

 أخرى  بعد   سنة  يرتفع  لوحدها  المداخيل  شساعة  مصلحة  لدى  المسجل  استخالصه  الباقي  مبالغ  حجم  من  تجعل  الجماعة

 فان ،لذلك وتبعا. المبالغ هذه حجم عن وواقعية واضحة صورة يقدم ال مما الجماعي، القابض طرف من تحمله دون

 قدره ما 2018 يوليوز 10 غاية الى 2015 يناير فاتح بين ما بلغ قد  المداخيل شسيع لدى المسجل استخالصه الباقي

 .درهم مليون 32,4

 المبنيةالرسم على األراضي الحضرية غير تحصيل قصور في المجهودات المبذولة ل 

 األراضي على المفروض بالرسم المتعلق استخالصه الباقي  مبلغ ارتفاع أسفله الجدول في الواردة المعطيات توضح

أي  2017و 2013بين سنتي  المائة في 147ور التط هذا نسبة بلغت حيث ،من سنة ألخرى المبنية غير الحضرية

 مبالغهذه ال استخالصأجل  من المبذولة المجهودات محدودية مليون درهم وهو ما يفيد  26,4بمبلغ إضافي ناهز 

 وحرمان ميزانية الجماعة من موارد مهمة.

 

 )بالمائة(التطور نسبة
  على المفروض بالرسم استخالصه المتعلقالباقي 

 المبنية غير الحضرية األراضي
 السنة المالية

 - 17.937.282,24 2013 

37 21.278.695,46 2014 

32 25.460.859,93 2015 

42 31.389.882,42 2016 

86 44.328.630,36 2017 
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  الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل األمالك الجماعية العامة ألغراض البناء استخالصعدم   

 ،ايناس  بتجزئة  تتواجدان  أرضيتين  بقعتين  فوق  بالبناء  له  بالترخيص  قضى  قضائي  حكم  باستصدار.(  ح.  ع)  السيد   قام

 المالحظ  لكن.  المطلوبة  الشروط  فائهياست  رغم  المطلوبة  التراخيص  منحه  في  الجماعية  المصالح  تماطل  إثر  على  وذلك

  البناء  عمليات على والرسم المبنية غيرالحضرية  األراضي على الرسم باستخالص تقم لم الجماعية المصالح أن

المقدر مجموعها   المستخلصة  غير  المبالغ  تحديد   ويمكن.  بالبناء  مرتبطة  بأعمال  العامة  الجماعية  األمالك  شغل  وواجب

 والتي يأتي تفصيلها كالتالي:  ،درهم 37.740,80في 

 لمبالغ المالية الواجب أداؤها بالدرهم
 الموقع 

 مخالفة في ميدان التعمير

 رقم  التاريخ الرسم على األراضي غير مبنية عند الترخيص

16.000   2870.40   

   5و 4تجزئة إيناس رقم 

تم دمج البقعتين في 

 التصميم المعماري

24/09/2016 37 

16.000   2870.40   

   7و 6تجزئة إيناس رقم 

تم دمج البقعتين في 

 التصميم المعماري

24/09/2016 37 

 المجموع   5.600,80 32.000,00

 باللوحات االشهارية دم استخالص واجبات االستغالل المؤقت للملك العام الجماعيع  

  الشركاتأن  اتضح االشهارية  باللوحات الجماعي العام للملك المؤقت الستغاللالمتعلقة با الوضعية لىإ الرجوعب

 ،الوضعية  هذه  وبالرغم من.  االستغاللهذا    نظيرللجماعة    مبالغ  أي  أداء  لها  يسبق  مل  .S.Mو  S.MB و    C.V  :الثالث

  .الجماعة لفائدة بذمتهم  ما أداءعلى  باألمر المعنيين لحث الجماعة طرف من مبادرة أية تسجل لم

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء على ما سبق 

العمل على اصدار وتحصيل األوامر باالستخالص المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والوجيبات  -

 المستحقة لفائدة الجماعة بشكل منتظم حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

 بالنسبة للموارد الذاتية للجماعة. وتيرة المبالغ غير المستخلصة تفاعارالحد من  -

 تدبير األمالك الجماعية .رابعا
 فيما يخص تدبير األمالك الجماعية، سجل ما يلي.

  تضمين سجل الممتلكات عقارات تم تفويتها لألغيار 

 من تعد لم التي الخاصة األمالك سجل أو الجماعة بمشموالت الخاص كناشيتعلق األمر بالتقييدات الواردة في ال 

 المتعلق للجماعة  العقارية  األمالك  إحصاء   دفتر  في  1  رقم  التقييد   ذي  الملكمنها  و  ،الجماعة  ملكية  في القانونية  الناحية

 العقار  هذا الجماعة استغلت فقد . 08/73127 العقاري الرسم ذي هكتارات  ستة مساحته البالغ القديم السوق بتجزئة

 بتاريخ 38 رقم دكالة عبدة جهة والي قرار صدور أن غير ،لتملكه الملكية لفيف عبر سنة أربعين من ألكثر

 أي  الواحد  المربع  للمتر  درهم  130  في   حدد   بثمن  األرضية  القطع  بتفويت  الجماعة  لهذه  فيه  يأذن  الذي  09/12/2002

 ابتداء  المستفيدين  مع  النهائية  العقود   بإبرام   الجماعة  وقيام  األرضية،  للقطعة  درهم  13000,00  في  محدد   اجمالي  بثمن

 .الجماعة تصرف من الملك ذلك خروج أديا إلى أعاله اليه المشار الجهة والي قرار صدور من

 دائرة من 70959/ 80 العقاري الرسم ذات األرض اقتنت أن لها سبق الجماعة أن ذلك، 9 رقم التقييد نفس األمر يهم 

 وزعت  سكنية  كتجزئة  خصص  14/02/1980  بتاريخ  الداخلية  وزير  عن  صادر  قرار  بواسطة  آنذاك  المخزنية  األمالك

   ."بام" العالمية التغذية  برنامج إطار في سكنية دورا عليها أقاموا الذين المستفيدين على  األرضية قطعها

 قضائية  أحكام  صدور  رغم  الخاصة األمالك  سجل  في  مسجلة  مازالت  التي  العقارات  بعض  هناك  ،سبق  ما  الى  إضافة

    .طوليال المسمى الملك وضعية الى هنا ونشير الجماعة، طرف من تملكها عدم تؤكد 

 السعي إلغناء الرصيد العقاري وعدم استكمال مسطرة االقتناء  عدم  

برمجة اعتمادات القتناء عقارات وذلك عن طريق ، غناء رصيدها العقاريإال تنهج الجماعة استراتيجية تهدف إلى 

 دائرة في المتمثلة المالكة الجهات من ز 5270 رقم العقاري الرسم تملك مسطرة مواصلة الى تعمد  لم كما جديدة.

 الجماعة  أمالك  الى  األمالك  هذه  تحويل  أجل  من  اإلدارة  هذه  مكاتبة  علىها  مجهودات  اقتصرت  حيث  المخزنية،  األمالك

. مراسلة  أول  من  سنوات  ثمان  بعد   أي  12/02/2007  بتاريخ  اال  المحاولة  تعاود   ولم(  14/06/1999)  1999  سنة  خالل

 .اإلطار هذا في المتخذة المجهودات محدودية يوضح مما
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 المحكوم به  منزوع الملكية بالرغم من أداء التعويض تملك الجماعة لعقار عدم 

تقدر مساحته  11906يقضي بنزع ملكية جزء من الرسم العقاري  41/93تحت عدد حكم استئنافي  على إثر صدور

صدر قرار عن رئيس المجلس  ،درهم 642.850,00جمالي لمالكه حدد في إس مقابل تعويض  50آر و 49ه و 1

 ريمن أجل التعويض عن نزع ملكية جزء من الرسم العقا مبلغهذا اليقرر فيه دفع  2003ماي  19البلدي بتاريخ 

األمر باألداء رقم  وهو ما تم تفعيله من خالل    ،في اسم جماعة البئر الجديد(  46685/08)شهادة ملكية للرسم العقاري  

   ش..ب.م. اسم لببالمبلغ ذاته  266/2003

 ،46685/08الحظ أن المنزوع ملكية عقاره تمكن بعد ذلك من التشطيب على بلدية البئر الجديد من الرسم لكن الم

 مبلغ التعويض من جهة ثانية.    خسرت اقتناء األرض من جهة و ي خسرت الجماعةوبالتال

 من البنود التعاقدية المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعياحترام مجموعة  عدم  

تم الوقوف على مجموعة من البنود التعاقدية بشأن كراء مرافق السوق األسبوعي التي لم يتم احترامها، وذلك لعدم 

 المراقبات الالزمة من طرف مصالح الجماعة. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي: تفعيل 

بأسماء األعوان المكلفين بالتحصيل   الجماعة ال تتوفر على الئحة: فر الموارد البشرية الكافيةيتوفعدم    -

ولم تبادر إلى المطالبة بها،   ضمن الوثائق المتعلقة بملف كراء مرافق السوق األسبوعي  التابعين للمتعهد 

خاصة الفصل الرابع عشر الذي ينص على أنه يجب على و ،مضامين كناش التحمالتمما يخالف 

صاحب الصفقة " أن يدلي للجماعة والسلطة المحلية بالئحة بأسماء األعوان المكلفين بالتحصيل التابعين  

 ؛له وكل تغيير لهؤالء األعوان يجب أن يشعر به الجماعة فورا"

يهدف   الذي  االجراء  وهو  ،ومرافقه  األسبوعي  السوق  داخل  المتداولة  لألثمنة  المحددة  تعليق الالئحة  عدم -

 والحقوق الرسوم تحصيل ميدان في العمل بها الجاري التنظيمية القانونية المقتضيات احترام إلى

 ؛ المستمر الجبائي القرار وخاصة والواجبات

 يتواجد، حيث  نظافة السوق نتيجة تقاعس المتعهد ونائل صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة  نقص في -

 فهو وبالتالي التهيئة، بمخطط المشمول الحضري المدار داخل الجديد  البير خميس السوق األسبوعي

 كناش  مقتضيات  أن  كما.  الجديد   البير  داخل  النظافة  شؤون  تدبير  له  المفوض  اختصاص  نطاق  في  يدخل

 بين من أعاله جعل ليهإ المشار عشر الحادي الفصل وخاصة السوق مرافق  بكراء المتعلق التحمالت

 أسباب   بين  من  كانت  والمتضاربة  المتداخلة  الوضعية  هذه.  السوق  نظافة  بأشغال  القيام  المتعهد  التزامات

 ؛المرفق هذا نظافة تردي

  دفتر   كون  إلى  اإلشارة  مع  المبرمة،  والعقدة  التحمالت  كناش  بنود   تنفيذ   عدم  بشأن  محاضر  عدم تحرير  -

 موظفي  جميع أمام المجال فسح المتعهد  على يتعين أنه إلى عشر التاسع فصله في يشير التحمالت

  بهم المنوطة والمعاينة والمراقبة التفتيش بمهام للقيام لذلك قانونيا المؤهلين المراقبة وأجهزة الجماعة

 ؛ مأموريتهم تسهيل شأنها من التي والمساعدات والبيانات الوثائق كافة  بتقديم يلتزم كما

 يخالف  ما  وهو  ومرافقه،  األسبوعي  السوق  داخلو  عدم ممارسة رقابة صحية داخل المجزرة الجماعية -

  ؛اليه المشار المستمر جماعيال القرار من والخمسين الخامس البند  مقتضيات

 يشكل  األروقة  هذه  داخل  الوضع، إذ أصبح  اللحوم  بيع  أروقة  داخلالالزمة    الصحية  الشروط  عدم توفر -

 المتعهد  لزامإب الجماعة تقم لمكما . والنظافة الوقاية وسائل أبسط لغياب نظرا المستهلك على خطورة

 للفحوصات  الجماعية المجزرة خاصةو األسبوعي السوق مرافق داخل العاملين األعوان خضاعإب

  سيما  ال( 65.99 رقم القانون) الشغل مدونة في الواردة القانونية المقتضيات وباحترام الالزمة الطبية

 مرافق بكراء المتعلق التحمالت كناش من 14 الفصل في ذلك على التنصيص ، رغممنها 290 المادة

 .األسبوعي السوق

 الجهوي للحسابات بما يلي:، يوصي المجلس وعليه

تحيين سجل األمالك الجماعية والعمل على حماية مكونات الملك العام الجماعي عبر التعيين والترتيب  -

 مع اخضاعه للمراقبة الجاري بها العمل؛

 العمل على تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة؛ -

داخل مرافق السوق األسبوعي وخاصة داخل المجزرة   الالزمةتفعيل مختلف أوجه المراقبات  -

 ؛الجماعية

العمل على فرض معايير النظافة داخل مرافق السوق األسبوعي مع إلزام الشركة المفوض لها قطاع  -

 النظافة ومكتري مرافق السوق بالقيام بالمتطلب في هذا المجال.
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 تعمير مجال ال تدبير .خامسا
  التصميم  على  بالموافقة(  2013  سبتمبر  20)  1434  القعدة  ذي  من  13  في  الصادر  2.13.752  رقم   المرسوم  على  بناء

  منفعة  ذلك في أن عن وباإلعالن الجديدة بإقليم الجديد  رئللب الحضرية الجماعة لتهيئة الموضوعين به المتعلق والنظام

فيما يخص هذا المجال، سجل ما  . AUEJ 01-2012رقم التصميم على تتوفر الجديد  رئالب جماعة أصبحت عامة،

 يلي.

  الجديد البئر لمدينة الحضري المدار توسيع في التأخر    

 على بالمصادقة المتعلق (2013 سبتمبر 20) 1434 القعدة ذي من 13 في الصادر 2.13.752رقم  المرسوم صدر

 الرسمية الجريدة في نشره وتم 2012 سبتمبر 20 بتاريخ ذكرهما السالف به المتعلق والنظام الجماعة تهيئة  تصميم

 الجماعة حدود  مازالت 2018 سنة أواخر غاية لىإو ،(2012 أكتوبر 3) 1434 القعدة ذي 26 بتاريخ 6192 عدد 

 المتعلق التقطيع عن الناتجة مربع كلم  8 بكثير تتعدى ال الجماعة فحدود . الجديد  التصميم ونطاق تتطابق ال اإلدارية

 تم 2015 سنة محلية النتخابات المغرب تنظيم رغم استمرت الوضعية هذه. 1992 لسنة االنتخابية الدوائر بتحديد 

 تراب حدود  جعل على والعمل الجديد  التهيئة تصميم مراعاة دون الترابية، للجماعات الترابية الدوائر تحديد  قبلها

 .له مطابقة الجماعة

 مجاورة جماعات تراب على تمتد تجزئات حداثإب الجماعة ترخيص    

 مجموعة  أصبحت  حيث  الترابي،  مجالها  في  الجماعة  تحكم  عدم  من  نوعا  به  المتعلق  والنظام  التهيئة  تصميم  اعتماد   أفرز

 الخاص التهيئة تصميم مسمى وفق المختصة الجهات بقبول ىظتح أو لها يرخص بالتعمير المتعلقة الوثائق من

 لجماعة  الترابي  النفوذ   نطاق  ضمن  توجد   فوقهابالبناء    المرخص  األرض  أن  العلم  مع  الجديد   للبئر  الحضرية  بالجماعة

  العقار  يوجد  التي التجزئات من مجموعة حداثإب ذناإل الى ومصالحها بالجماعة أدت الوضعية هذه. مجاورة أخرى

 كما هو محدد في الجدول التالي: جماعتين بين بها الخاص

 المتعلق (1992 يونيو 17) 25.90 رقم القانونلمقتضيات الجماعة وخرقا  يشكل تجاوزا الختصاصهذا األمر 

 يسلم"  :يلي ما على تنص التي  منه الثالثة المادة وخاصة العقارات وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية بالتجزئات

 المراد العقار كان وإذا...  العقارية التجزئات بإحداث القيام في االذن القروية أو الحضرية الجماعة مجلس رئيس

 اليه يفوض الذي المعني العامل أو الوالي أو الداخلية وزير االذن يسلم جماعات عدة أو جماعتين في يوجد  تجزئته

 ." المعنية القروية أو الحضرية الجماعات مجالس رؤساء رأي استطالع بعد ذلك، مباشرة

 الجماعة لرسوم على بقع أرضية توجد فوق تراب جماعات مجاورة   استخالص   

  في  المتواجد  الجزء فوق البناء تراخيص بمنح جماعتين في توجد  عقارية تجزئات بإحداث ذناإل بعد  الجماعة قامت

 صدرت البناء تصاميم كانت نإو كما هو مبين في الجدول أعاله، الترابي اختصاصها عدم من بالرغم أخرى جماعة

  المبنية غير األراضي على الرسم باستخالص قامت ذلك ثرإو. الجديد  البئر بجماعة المتعلق التهيئة تصميم  طارإ في

  البناء،   بعمليات   ترتبط  بعمليات   الجماعية  األمالك  شغل  وواجب  البناء  عمليات   على  الرسم  وكذا  العقارات  بتلك  المتعلقة

اإلطار في   هذا في استخالصه تم ما مجموع تحديد  ويمكن ،األراضي تجزيئ  عمليات على الرسم نسيان دون

 . درهم 565.630,91

بتفعيل مرسوم تصميم التهيئة المتعلق بالجماعة عبر التوسيع الفعلي ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه

 مدار الحضري الخاص بها. لل

 النفقات المتعلقة بالصفقات  تدبير  .خامسا
 في إطار هذا المحور، أثار المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 على الصفقاتاحترام أجل تبليغ المصادقة  عدم  

خالفا لما تنص عليه عليها  تجاوزت المدة القانونية لتبليغ المصادقة    2014قبل سنة  برمة  الم الصفقاتبعض    نأحظ  ول

 يوما (60) ستون أقصاه أجل يجب ان تكون خالل نائلها إلى الصفقة على المصادقة تبليغ التي تقضي بأن 79المادة 

 اسم التجزئة
 تجديد الترخيص تجديد الترخيص ترخيص التجزئة

 تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ رقم

     2013/ 11/04 146 الكولين

 2016/ 18/04 8 203/ 31/12 41 2013/ 13/12 145 الميسرة

     2013/ 27/12 152 البركة

     2015/ 26/03 26 الحمد

     2017/ 15/11 105 جهاد

 2018/ 18/04 9 2012/ 13/06 5 2010/ 03/03 22 بوشرى/كتبية
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 الصفقة كانت هذه إذا نائلها طرف من الصفقة على التوقيع تاريخ أو األظرف لفتح المحدد  التاريخ من يحسب ابتداء

كما تجاوزت   ذلك. على الشروط الخاصة دفتر نص إذا ( يوما90تسعين ) إلى األجل هذا تمديد  يمكن أنه  إال.  تفاوضية

 إلى الصفقة على المصادقة التي تنص على تبليغ 153المدة القانونية لتبليغ المصادقة خالفا لما تنص عليها المادة 

 طرف  من الصفقة على التوقيع تاريخ أواألظرفة  فتح  تاريخ  من يوما ابتداء وسبعون خمسة أقصاه أجل خالل نائلها

 ويوضح الجدول التالي هذه الحالة كما يلي: .تفاوضية الصفقة هذه إذا كانت نائلها

الفرق بين تاريخ فتح 

 االظرف وتبليغ المصادقة
 رقم الصفقة نائل الصفقة تاريخ فتح األظرفة تاريخ ارسال المصادقة

214 29/07/2013 27/12/2012 ZAMANE EL KHEIR 08 /2012 

167 26/01/2012 12/08/2011 TOYOT DU MAROC 10 /2011 

133 26/11/2012 16/07/2012 ZAMANE EL KHEIR 04 /2012 

119 19/12/2012 22/08/2012 ZAMANE EL KHEIR 05 /2012 

105 08/10/2015 24/06/2015 SAMZ TRADE 08 /2015 

105 06/04/2012 23/12/2011 TR3F 14 /2011 

105 06/04/2012 23/12/2011 TR3F 13 /2011 

104 08/10/2012 25/06/2012 ELECTRON sarl 03 /2012 

 مراجعة األثمان الواردة في دفتر الشروط الخاصة المقتضيات المتعلقة ب تطبيق  عدم  

 :الحاالت التاليةيتعلق األمر ب

 والمتعلقة بأشغال تهيئ الطرق بمبلغ Z. E. Kالمبرمة مع شركة  04/2012الصفقة رقم  -

 57.981,72ثمنها بمبلغ  ثمان التي يقدر  احتساب مراجعة األلوحظ عدم  ، حيث  درهم  3.279.564.00

 14من دفتر الشروط الخاصة، وكذا الفقرة الثانية من المادة  1.38المادة  عليه تنصخالفا لما  درهم

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388من المرسوم 

 ؛ة بتدبيرها ومراقبتها على أن األثمان قابلة للمراجعةوكذا بعض القواعد المتعلق

 والمتعلقة بأشغال تهيئ الطرق بمبلغالشركة ذاتها المبرمة مع  08/2012 الصفقة رقم -

لوحظ عدم احتساب مراجعة االثمان التي يقدر مبلغها ب  ثحي ،درهم 121.6471,20

 ؛ درهم 57.194,39

 بمبلغ كة والمتعلقة بأشغال تقوية شبكة الصرف الصحيرنفس الش  المبرمة مع  05/2012  الصفقة رقم    -

حيث لوحظ عدم احتساب مراجعة االثمان التي يقدر مبلغها ب  ، درهم 418.041,00

 ؛ درهم  811,56 .1

والمتعلقة بأشغال تقوية شبكة الصرف   F. R. R. T. Dالمبرمة مع شركة  01/2013 الصفقة رقم  -

ثمان التي يقدر  احتساب مراجعة األ حيث لم يتم .درهم 2.117.394,00بمبلغ  الصحي

 درهم.  39.089,67ثمنها

 ما يلي:ب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه

 تبليغ المصادقة على الصفقات المبرمة من طرف الجماعة؛  آجالاحترام  -

 األثمان المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة.   احتساب وضبط مراجعة -
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II.  للبئر الجديد  رئيس المجلس الجماعي  جواب 

 )نص مقتضب(

 . فيما يتعلق بالتخطيط وتدبير المشاريعأوال
برنامج على مقرر  2019صادق المجلس الجماعي لمدينة البير الجديد المجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

عمل الجماعة، وذلك بعد أن أنهى مكتب الدراسات المتعاقد معه كافة مراحل الدراسة وأمد المجلس بخالصة 

 تضمينها القرار التنظيمي القاضي بالموافقة على برنامج عمل الجماعة لمدينة البير الجديد.

تري قرارات التفويض في المهام المفوضة لقد بادر رئيس المجلس الجماعي للبير الجديد إلى تقويم الخلل الذي كان يع

إلى بعض نوابه وذلك من خالل إعادة صياغة هذه القرارات وإلغاء بعضها بحيث يصبح النائب المفوض له في 

اختصاص ما هو الوحيد الذي يدبر االختصاص في هذا القطاع باستثناء قطاع التعمير الذي احتفظ رئيس المجلس 

 بتدبيره بنفسه. 

فاقيات الشراكة هو رهين بوفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم اتجاه الجماعة بناء على عقود اتفاقيات إن تفعيل ات

حاولنا أخيرا إخراج بعض المشاريع إلى حيز الوجود: كبناء دار الثقافة بمدينة البير الجديد أو إعادة  الشراكة، وقد 

د عملت مصالح الجماعة على تدارك هذا النقص لق وطى ودرب الشيشان بمدينة البير الجديد.لهيكلته وتجهيز حي 

 لم تكن تحمل رقم الجرد. بتثبيت األرقام المسجلة بدفتر الجرد على كل األدوات والمعدات واآلليات التي

 ثانيا. التأخر في إصدار أوامر االستخالص المتعلقة بالرسوم
ية على إعداد أوامر التحصيل وتوجهها كانت مصلحة اإلحصاء تعمل خالل أواخر كل سنة مال  2010إلى حدود سنة  

 القابض الجماعي قصد التحمل بها برسم نفس السنة المالية الجارية.    إلى

تبين أن الباقي استخالصه لدى قباضة مدينة آزمور في ارتفاع مستمر ومتزايد، فارتأت  2011إال انه ومنذ سنة 

قادم.  أما السنوات الثالث أو األربعة األخيرة التي تحتفظ اإلدارة أال ترسل إال أوامر التحصيل التي أشرفت على الت

بها مصلحة الوعاء فتعمل هذه األخيرة على تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية للملزمين قصد حثهم على أداء ما 

بذمتهم من مستحقات باإلضافة إلى ذلك تقوم بإرسال إشعارات الخاصة باألداء بشكل دوري إلى الملزمين، كما أنها 

الحرص على أداء مستحقات الرسم المتعلق بالرسم على األراضي ة بالتنسيق مع المصلحة التقنية وتقوم بعملي

الحضرية غير المبنية قبل تسلم رخصة البناء أو رخصة السكن أو رخصة التجزئة أو التسليم المؤقت أو شهادة 

  قصد الحد من ارتفاع الباقي استخالصه. المطابقة

تاريخ إطالعنا على مالحظاتكم اتخذت اإلدارة على عاتقها إرسال أوامر التحصيل المتعلق بجميع ولكن ابتداء من 

لكل السنوات المتبقية لدى الجماعة إلى القابض الجماعي لمدينة ازمور قصد التكفل بها خالل متم سنة  الرسوم

2019. 

 ارتفاع الباقي استخالصه المسجل لدى شسيع المداخيل ثالثا.
تفاع الباقي استخالصه المسجل لدى شسيع المداخيل إلى كون مصلحة اإلحصاء لم ترسل األوامر يعزى ار 

  الشيءباالستخالص إلى القابض الجماعي لمدينة ازمور في الوقت المحدد لها بشكل دوري للسبب المذكور أعاله،  

المتعلق بالرسم على األراضي  الذي يجعل مبلغ الباقي استخالصه يتزايد سنة بعد سنة. ويشكل الباقي استخالصه

إلى غاية يوليوز   2015من مجموع الباقي استخالصه المسجل  من فاتح يناير     %  65الحضرية غير المبنية لوحده

( مرتبط باألراضي الحضرية غير المبنية ذات االستغالل الفالحي حيت أن أصحاب %  65اغلب هذه النسبة )  2018

ة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة هذه األراضي لم يودعوا  لدى مصلح

المحلية تثبت االستغالل الفالحي  لهده األراضي حتى يتمكن أصحابها من االستفادة من اإلعفاء. باإلضافة إلى 

 األسباب التالية:

حيت عمد المجلس الجماعي للبئر الجديد إلى الرفع من سعر الرسم على  الجبائي،تعديل القرار  -

 . 2017،2016،2015،2014األراضي الحضرية غير المبنية خالل سنة 

تغيير على مستوى تطبيق تصميم التهيئة حيث تم إلغاء المناطق الخضراء الذي كان معموال بها في  -

السكن المكتف  جديدة كمنطقةبتخصيصات  ( و تعويضها2014تصميم التهيئة السابق )قبل سنة 

 منطقة الفيالت ...الخ ،  العمارات،منطقة 

إحصاء رسوم عقارية ذات مساحات كبيرة اعتمادا على التخصيص المحدد لها في تصميم التهيئة   -

 المحلية.  بجبايات الجماعاتالمتعلق  47.06من القانون  39الجديد للمدينة تطبيقا للمادة 
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ألراضي الفالحية التي تم إحصائها عن أداء ما بذمتهم من مستحقات رغم توصلهم  امتناع مالك ا -

إليهم من طرف    واإلشعارات المرسلةمن طرف مصلحة اإلحصاء التابعة للجماعة    بإشعارات األداء

 مصالح قباضة مدينة ازمور.

أو مصالح  عدم إدالء أصحاب األراضي الفالحية بشواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية -

كي يستفيد الملزم  ا العقارذ االستغالل الفالحي الفعلي له ذلك تثبتمندوبية وزارة الفالحة أو ما شابه 

 من اإلعفاء من أداء الرسم. 

امتناع بعض الملزمين من أداء ما بذمتهم من مستحقات المتعلقة بالرسم على: الضريبة على محال  -

األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو  الرسم المفروض على شغل بيع المشروبات،

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات  صناعية أو مهنية،

الرسم على النقل العمومي للمسافرين، واجبات   ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية،

خصصة للنقل العمومي للمسافرين برغم ما تقوم به اإلدارة الجبائية الوقوف المترتبة عن السيارات الم

 من مجهودات عبر إرسال وبشكل دوري لرسائل قصد األداء.

 ابعا. قصور في المجهودات المبذولة لتحصيل الرسم على االراضي الحضرية غير المبنيةر
ك لفي المائة وذ  147 ا االرتفاعذ ة هبلغت نسب 2017و 2013استخالصه ارتفاعا مهما ما بين سنتي  الباقيعرف 

 راجع إلى األسباب المشار اليها أعاله.     

خامسا. عدم استخالص الرسوم المتعلقة باألراضي غير المبنية والرسم على عملية البناء والرسم 

 على شغل األمالك الجماعية العامة ألغراض البناء
بئر الجديد قام بتسوية وضعيته المالية فيما المتعلقة بالرسم إن السيد )ع. ح.( الذي يحمل صفة مستشار بجماعة ال

 الواقعة بتجزئة  7،6،5،4على األراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عملية البناء للبقع رقم 

 سادسا. عدم استخالص واجبات االستغالل المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات االشهارية
ن الشركات التي لم تؤد ما بذمتها من إم الجماعي بواسطة اللوحات االشهارية، ففيما يخص احتالل الملك العا

مستحقات تم اشعارها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة بشكل دوري ومنتظم بواسطة إشعارات 

القابض الجماعي ورسائل تحتهم فيها على األداء. كما أن المصلحة قامت بإصدار أوامر التحصيل وتوجيهها إلى 

 .   2015،2016لمدينة ازمور قصد التكفل بها للملزمين الدين لم يؤذوا ما بذمتهم من مستحقات برسم سنوات 

فستعمد مصلحة الوعاء الضريبي خالل متم سنة  2018و 2017أما أوامر االستخالص المتعلق برسم سنوات 

 التكفل بها.  على إرسالها إلى القابض الجماعي لمدينة ازمور قصد  2019

كما أن اإلدارة تدرس إمكانية فسخ عقود االستغالل المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات االشهارية مع الشركات 

 غير الملتزمة باألداء.

 تدبير األمالك الجماعية .سابعا
 :الجماعة  ملكية في القانونية الناحية من تعد  لم التي الخاصة األمالك سجل في الواردة التقييدات بخصوص

 المسجلة " بام" وتجزئة الخاصة الجماعية األمالك بسجل 1 رقم تحت المسجلة القديم السوق تجزئة -

 أن ويكفي األمالك، سجل في برقمه الصيق يظل الجماعية األمالك من ملك كل فإن ،9 رقم تحت

 نعتمده  الذي النموذج حسب ملك لكل المخصصة الثانية الصفحة من األولى الخانة في ذلك إلى نشير

 إنجاز  أو  التبادل  أو  البيع  حالة  في   خروجه  وطريقة  الجماعة  ملكية  من  الملك  خروج  تاريخ   إلى  نشير)

 صدف   يمكنها  التي  الممتلكات  تحيين  لجنة  تفعيل  حين  إلى  عليه  هو  ما  على  الحال  يبقى  وسوف(  تجزئة

 .رسمي محضر على بناء الممتلكات من النوع هذا

 مسطرة  على  بناء  سبق  فيما  الخاصة  األمالك  بسجل  مسجلة  بالفعل  فهي"  تويليال"  بملك  المتعلقة  المالحظة  أما

 يقضي  2725  عدد  تحت  20/10/2011  بتاريخ  قضائي  حكم  فيها  صدر  وقد (  الحيازة  تبوث  بعد )  الملكية  نزع

 درهم، 13.144.800,00 األرض قيمة عن تعويض مبلغ مقابل الجديد البير جماعة إلى العقار ملكية بنقل

 .2019 مارس 29 بتاريخ اتفاق" بروتوكول" بموجب األداء طريقة على لهم المحكوم على االتفاق وتم

 . االقتناء مسطرة استكمال وعدم العقاري الرصيد  إلغناء السعي عدم -

 ما وهذا المادية إمكانياتها  لضعف نظرا العقاري رصيدها إغناء إلى تهدف إستراتيجية الجماعة تنهج ال

  علمنا   متى  خصوصا  الدولة،  أمالك  لدائرة  ملكيته  العائدة  ز5270  العقاري  الرسم  ذي  العقار  اقتناء  على  ينطبق

 . تقريبا  درهما  مليون  400و  بمليار  طويليال  ملكية  نزع  مسطرة  في  لصالحها  صادر  حكم  تنفيذ   عن  عاجزة  أنها

 .به المحكوم التعويض أداء من بالرغم الملكية منزوع  لعقار الجماعة تملك عدم -
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  العقاري الرسم من الجديد  البير جماعة على التشطيب من  تمكن عقاره ملكية المنزوع أن صحيح

  نهائية  بصفة التعويض مبلغ بعد  تخسر لم  ألنها األرض اقتناء الجماعة خسرت وبالتالي 46685/08

 للحسم  القضاء  إلى  لجأت  الحبية،  بالطرق  المبلغ  استرجاع  في  فشلها  بعد   الجماعة  أن  علمنا،  متى  خصوصا

  بتاريخ  816/7112/2018 عدد  الملف في الموضوع في قضائية دعوى وأقامت الموضوع في

 . البيضاء بالدار اإلدارية المحكمة أمام رائج والملف  26/12/2018

 التعمير مجال تدبير. ثامنا

 المجاورتين والجماعتين الجماعة بين الترابية الحدود تداخل إشكالية 

 منها،   المستخرجتين  الترابيتين  والجماعتين(  األم) الجديد   للبئر  الترابية  الجماعة  بين  الحدود   إشكالية  في  النظر  تم  لقد 

 حدود وجود  فرضية من للحسابات الجهوي المجلس قضاة قبل من لغديرة، وجماعة الساحل المهارزة جماعة أي

 لجماعة التهيئة تصميمي في االفتراضية الحدود  على ذلك في معتمدين الثالث الجماعات بين مجسدة قارة رسمية

  وتصميم 1992 سنة صالحيته وانتهت 1982 سنة التطبيق حيز دخل الذي القديم التهيئة  تصميم سواء الجديد  البئر

 صائبة ليست الفرضية هذه أن والحق 2013 سبتمبر 20 تاريخ من ابتداء التطبيق حيز دخل الذي الجديد  التهيئة

 :التالية لألسباب وذلك تماما

 ألنه المجاورة والجماعات الجديد  البئر  جماعة بين حدودا إطالقا يضع لم األول التهيئة تصميم إن -

 المساحة   من  فقط  مربع  كلم  8  ب  تقدر  مساحة  على  أي الجديد   البئر  مركز  على  مقتصرا  تصميما  كان

 .     آنذاك الجديد  للبئر القروية للجماعة اإلجمالية

 المجاورتين  الجماعتين  بموجبه  استخرجت  والذي  1992  سنة  المملكة  شهدته  الذي  اإلداري  التقطيع  إن -

 مرسوم  اليوم  حدود   إلى  يصدر  لم  الثالث،  الجماعات  بين  قارة  ترابية  حدود   ترسيم  عملية  أبدا  تعقبه  لم

 على  باالعتماد  االكتفاء تم بل الواقع أرض على مجسدة وإحداثيات طبوغرافية تصاميم على مبني

  انتخابي  استحقاق كل مع الحدود هذه تتغير ما وغالبا فقط، انتخابي سياسي طابع ذات تقريبية حدود

 .المعنية الجماعات  تعرفه

: السيد  دفع الذي هو -التعمير ميدان في خاصة -عويصة إشكاالت من يطرحه وما الواقع، هذا إن -

 بإحداث يقضي 2017 مارس 17 بتاريخ 42 عدد  تحت عاملي قرار إصدار إلى الجديدة إقليم عامل

 أفق  في الجماعات بين الترابي التداخل إشكالية دراسة على لإلنكباب موسعة مختلطة إقليمية لجنة

 .    بينها الحدود  ترسيم

 التابعة التعمير مصلحة سواء اإلشكال بهذا تام وعي على نفسها هي  اإلقليمية التعمير مصالح إن -

 أن  على  إطالقا  تعترض  لم  عليه  وبناء  الجديدة  لمدينة  الحضرية  الوكالة  مصالح  أو  الجديدة  إقليم  لعمالة

 أو بالبناء أو بالتجزيء التراخيص على تشرف أن ينبغي  التي اإلدارة هي الجديد  البئر جماعة تكون

 .التداخل منطقة في الواقعة واألحياء التجزئات بخصوص الهيكلة بإعادة

 وإيجاد اإلشكالية هذه تطويق بهدف وضع الجديد، للبئر الترابية للجماعة الجديد  التهيئة تصميم إن -

 حدود حتى المجاورة المناطق كل الجديد  البئر جماعة تراب نفوذ  إلى  ضم بحيث لها المالئم الحل

 نموها  على  سلبا  وأثرت  بالمدينة  أحاطت  التي  المهيكلة  غير  األحياء  كل  ضم  كما  شرقا  الحديدية  السكة

 المحلي   كالمستشفى)  المستقبلية  العمومية  مرافقها  لتحقيق  إضافية  بمساحات  وأمدها  والتنموي  العمراني

 والمحطة  الجديد  األسبوعي والسوق الحرفية والمنطقة الصناعية والمنطقة الجديد، البئر لمدينة

 (.إلخ....الطرقية

 تحقيق  من  الجديد   البئر  جماعة  وتمكين  العويص  اإلشكال  هذا  من  للخروج  والمنطقي  الواقعي  الحل  إن -

 الجديد  البئر لجماعة الترابي المجال حدود  توسيع ملتمس على الموافقة هي  حقيقية تنمية شروط

 .    2013 سبتمبر 20 بتاريخ الصادر العمرانية التهيئة تصميم حدود  مع لتتطابق

 الخطأ طريق  عن الفالحي االستغالل ذات والرسوم الفالحية التعاونيات أراضي تضريب إشكالية 

 كل إحصاء إلى للجماعة التابعة الضريبي الوعاء مصلحة بادرت التطبيق حيز 47.06 رقم القانون دخول منذ 

 المبنية،  الغير  الحضرية  األراضي  على  للرسم  وإخضاعها  ضواحيها  في  أو  المدينة  داخل  في  الكائنة  العارية  األراضي

 القابض السيد  إلى" بالمداخيل أوامر" إرسال في الجماعة بهذه المختصة المصالح بدأت ،2010 سنة مطلع وفي

 الوعاء   مصلحة  أن  واالعتبارات،  القرائن  من  جملة  على  بناء   الحقا  تبين  أنه   إال  الرسم،  هذا  استخالص  قصد   الجماعي

 أنشطة في يستغلونها أصحابها يزال وما كان التي العقارية الرسوم من عدد على خطأ الرسم طبقت الضريبي
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 طرف   من  المحصيتين"  زمور  كلتة  وتعاونية" "النور  كتعاونية"  فالحية  تعاونيات  ومنها  المواشي  تربية  وفي  زراعية

 .الفالحة وزارة

 حازت "  والمالكين  الفالحين  جمعية"  سموها  جمعية  إطار  في  التكتل  إلى  والفالحين  المالك  من  مجموعة  قام  هذا  وأمام

 الجماعة  إلى  وتظلمات  طلبات  بتقديم  الجمعية  هذه  قامت   هذا  بعد   ،2013  ماي  06  بتاريخ  النهائي  التسليم  وصل  على

. الفالحية  أمالكهم  على  المبنية  غير  الحضرية  األراضي  على  الرسم  فرض  شأن  في  والمحلية  اإلقليمية  السلطات  وإلى

 .  واإلجراءات التدابير من جملة اتخاذ  إلى الجماعة بادرت اإلشكال هذا ولمعالجة
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 "زمورآ" جماعة

  (الجديدة إقليم) 
 

الجديدة ما بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة.   والتابعة إلقليم  1917أبريل    28زمور التي أحدثت بتاريخ  آتقع جماعة  

سنة ل الوطني العام حصاءنتائج اإلنسمة حسب  40.920هكتار ويبلغ عدد سكانها  690وتمتد على مساحة تقدر ب 

  .عضوا 29تدبر شؤون الجماعة من طرف مجلس مكون من . من جهة أخرى، 2014

درهم كنفقات برسم مليون  56,62مقابل  2017م خالل سنة درهمليون  107,86وقد بلغ مجموع موارد الجماعة 

 .درهممليون  51,24  مبلغنفس السنة وبفائض يقدر ب

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 المالحظات من مجموعة تسجيل عن 2017إلى  2013لفترة الممتدة من برسم اآزمور  جماعة تسيير مراقبة أسفرت

 .للحسابات الجهوي المجلس بتوصيات   مرفقة  يلي فيما نوردها

  الجماعي  المجلس عمل تقييم. أوال
 .التالية المالحظات اإلطار هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

 للتنمية  الجماعي المخطط إنجاز نسبة في ضعف  

بقيمة   2016إلى    2011برسم الفترة الممتدة من سنة    جماعي للتنميةالمخطط  العلى  صادق المجلس الجماعي آلزمور  

. وقد تبين أن أغلب المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية لم يتم  درهممليون    587,15إجمالية بلغت  

نسبة مليون درهم، أي ب  169,25مشروعا بمبلغ    23لم يتم إنجاز سوى  مبرمجا  مشروعا    78نه من أصل  إنجازها، إذ أ

  .ناحية األهمية المالية للمشاريعمن  % 29من ناحية العدد و % 30لم تتعد  جازإن

 اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء  عدم إبرام   

إال أنه تبين أن هذه   ،وردت ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع اقترن إنجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين

اعة التفاقيات مع هؤالء الشركاء تقيدهم باإلطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزامهم  المشاريع لم تنجز نظرا لعدم إبرام الجم

يتعلق األمر باألساس بالمشاريع التالية: بناء الحزام "أ" وتهيئة مداخل المدينة وربط شارع المسيرة بالحزام  .المالي

 "أ" وبناء دكاكين للباعة المتجولين وبناء متحف. 

 عةعدم وضع برنامج عمل للجما  

 113.14من القانون  78الفقرة األولى من المادة  المنصوص عليه فيعمل اللوحظ أن الجماعة لم تقم بوضع برنامج 

 المتعلق بالجماعات. 

 المعنية بهذه االتفاقيات أخذ الموافقة المسبقة لألطراف  دونعلى مشاريع اتفاقيات  مصادقة المجلس  

على مشروع اتفاقية شراكة لبناء   2016ماي  13صادق المجلس الجماعي ألزمور خالل دورته المنعقدة بتاريخ 

لوزارة  اإلقليميةالبشرية والمندوبية  اإلقليمية للتنمية جماعة أزمور واللجنة  ومرافقه بينوتجهيز مركز لتصفية الدم 

أن ممثل وزارة الصحة   محضر الدورة سالفة الذكرمن خالل    في حين يظهر  ،الصحة وجمعية "الخير" للتنمية والثقافة

ن أتوفر وزارة الصحة على الموارد البشرية الضرورية فضال على  ذلك بعدماعترض على هذا المشروع مبررا 

 الخريطة الصحية ال تسمح بإقامة مركز من هذا النوع نظرا للنقص في الموارد البشرية المؤهلة لعمل هاته المؤسسة.

 يه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعل

 وضع برنامج عمل للجماعة يأخذ بعين االعتبار إمكانياتها ومواردها المالية؛  -

 ؛إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء تقيدهم باإلطار الزمني لتنفيذ التزاماتهم تجاه الجماعة -

 .مقررات بشأنهاأخذ موافقة األطراف المعنية باتفاقيات مع الجماعة قبل اتخاذ  -

 تدبير المداخيل الجماعية  .ثانيا
 .بخصوص محور المداخيل الجماعية تم تسجيل المالحظات التالية

 تسوية وضعية مداخيل جماعية عدم  

درهم في التنزيل المالي "المداخيل التي   8.667.708.42تبين من خالل سجل عمليات الخزينة وجود مبلغ محدد في 

تعلق جلها بالرسم على تحيث    ،المداخيل المسجلة في هذا التنزيل معروفة المصدر  أن أغلبمن    مبالرغ  ترتيبها"يتعين  

بعضها يعود كما أن  األراضي الحضرية غير المبنية وكراء األسواق األسبوعية والدور السكنية والمحالت التجارية،  
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مبادرة من أجل التواصل مع المحاسب العمومي  ةإال ان الجماعة لم تقم بأي .2002و 2001و 2000إلى سنوات 

 من االستفادة منها.  مكنتتميزانية حتى الفي الباب المخصص لها في  لتسوية وضعية هاته المداخيل وتنزيلها

  غير المبنية الحضرية عدم إحصاء األراضي 

 49كما تنص على ذلك مقتضيات المادة   ةمبنيالتبين أن الجماعة ال تقوم باإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير  

وفي غياب هذا اإلحصاء تكتفي الجماعة باستخالص مبلغ المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.  47.06من القانون 

 . او رخص التجزيء للملزمين  رخص البناء األخيرة وذلك عند تسليمالرسم المتعلق باألربع سنوات 

 يءالتأخر في تطبيق الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على العقارات المعدة للتجز   

عدة ماألراضي ال بخصوصسم على األراضي الحضرية غير المبنية لوحظ أن الجماعة لم تشرع في تطبيق الر

إعداد األوامر إلى . ومن أجل تدارك هذا اإلخالل، بادرت مصلحة الوعاء آنذاك 2016إال مع بداية سنة  يءللتجز

يس أن رئ غير رئيس الجماعة قصد التوقيع عليها وإرسالها إلى المحاسب قصد التكفل بها،  ىبالتحصيل وتقديمها إل

 .درهم  1.428.787.20ما يناهز    فوت على ميزانية الجماعةالذي    األمر  ،رفض توقيع تلك األوامرالجماعي  المجلس  

  الحقيقية الستخالص الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة  الكرائية السومةعدم تطبيق

  أو مهنيةمؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية 

ة من خالل مجموعة من اإلجراءات من  يالحقيق  السومة الكرائيةعملت مصلحة الوعاء على تحديد  ،  2016خالل سنة  

توجيهاته   2017خالل سنة  إال أن نائب الرئيس المفوض له تدبير هذا القطاع أصدر. بينها مراسلة إدارة الضرائب

 مماإلى مصلحة الوعاء بتطبيق قيمة كرائية بالنسبة لمجموعة من المحالت تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الوعاء،  

 درهم.   188.128,00فوت على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية سنوية حددت في مبلغ 

 اكم الباقي استخالصهتقصير الجماعة في استخالص مداخيل أكرية المحالت السكنية والتجارية وتر  

لوحظ أن مصالح الجماعة المختصة ال تقوم باستخالص مداخيل األكرية المتعلقة بالدور السكنية بشكل منتظم كما هو 

درهم إلى حدود   96.750,00الذي أدى إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ    مراأل  ،منصوص عليه في عقود الكراء

تقم الجماعة ببعث أي إنذار للمعنيين باألمر قصد حثهم على احترام مقتضيات  لم ،. وبالرغم من ذلك31/12/2017

 العقود وأداء مستحقات الكراء عند اآلجال المحددة.

ن الجماعة لم تقم باتخاذ اإلجراءات إنفس المالحظة تنطبق على المداخيل المتعلقة بأكرية المحالت التجارية، حيث 

درهم   4.922.939,00األداء مما أدى إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ    لىالضرورية من أجل حث المكترين ع

 .31/12/2017إلى غاية 

 لمحالت السكنيةلالسومة الكرائية  ضعف  

وخصوصا المكراة تبين من خالل مقارنة مبلغ الكراء الشهري المدون في عقود الكراء مع نوعية الدور السكنية 

الممتلكات الجماعية(، أن مبلغ الكراء المطبق ضعيف وال يمكن الجماعة من مساحتها )حسب ما هو مدون في سجل 

المتواجدة بشارع موالي الحسن والتي تبلغ  02الفيال رقم  ،الحصول على موارد مالية ذاتية مهمة. فعلى سبيل المثال

بشارع موالي الحسن،   درهم شهريا وفيال "افريمات" المتواجدة  400,00  مبلغمتر مربع تم كراؤها ب  1.220مساحتها  

 شهريا.  100,00متر مربع، تم كراؤها بمبلغ  834مساحتها 

 تطبيق الزيادة في سومة كراء المحالت السكنية والتجارية عدم  

كما تنص على ذلك مقتضيات  ،تبين أن الجماعة ال تطبق الزيادة في السومة الكرائية على رأس كل ثالث سنوات

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني    07.03م  المادة الرابعة من القانون رق

 و التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وهو ما لم يمكن الجماعة من تطوير مداخيلها المتعلقة بهذه االكرية.أ

 كراء المحالت التجارية دون اللجوء إلى المنافسة   

مكن تأن  امن شأنهعمومية عض المحالت التجارية بشكل مباشر دون إجراء سمسرة لوحظ أن الجماعة تقوم بكراء ب

المكترين بتاريخ  06ورقم  03حالة المحلين التجاريين رقم  ، نورد من الرفع من السومة الكرائية. وكمثال على ذلك

وذلك فقط   ،هريا درهم ش 350,00درهم و  200,00من طرف السيدة "خ. ب" على التوالي بمبلغ  2012فبراير  21

 .31/01/2012بتاريخ  313بناء على طلب المعنية باألمر المسجل لدى مكتب الضبط بالجماعة تحت عدد 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

في البند المالي  المصنفة بالمداخيل المدرجة المبالغ جميع تنزيل أجل من اإلجراءات الضرورية اتخاذ -

 للقابض الجماعي؛ وتوجيهها باالستخالص أوامر وذلك بإصدارالخاص بها 

 إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ -

إلزام المستفيدين من رخص التجزئ بأداء ما بذمتهم فيما يخص الرسم على األراضي الحضرية غير  -

 المبنية؛ 
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 شغل  على  المفروض  اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتطبيق السومة الكرائية الحقيقية فيما يخص الرسم -

 أو صناعية أو تجارية أعمال بممارسة ترتبط عقارات أو بمنقوالت مؤقتا العامة الجماعية األمالك

 مهنية؛

 والتجارية؛ اتخاذ اإلجراءات الضرورية قصد تحصيل مداخيل أكرية المحالت السكنية  -

 تحيين مبالغ السومة الكرائية للدور السكنية والمحالت التجارية الجماعية؛ -

 والمحالت التجارية؛ السكنية للدور الكرائية السومة مراجعة -

 اللجوء إلى المنافسة فيما يخص عمليات كراء المحالت التجارية. -

 تدبير النفقات العمومية ثالثا. 

 تنفيذ النفقات عبر سندات الطلب  

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم تحديد الحاجيات بدقة  

تها بدقة عند إصدارها لسندات الطلب. حيث تبين من خالل رسائل الوحظ أن الجماعة ال تحرص على تحديد حاجي

صائص االستشارة أن المقتنيات والخدمات المطلوبة من طرف الجماعة تعبر عنها بصفة عامة دون التحديد الدقيق للخ

 أو المواصفات التقنية، كما هو الحال مثال بالنسبة لسندات الطلب التالية:

( 26/11/2013درهم )  140.400,00المتعلق باقتناء عتاد معلوماتي بمبلغ    32/2013سند الطلب رقم   -

الذي تم إصداره دون تحديد المكونات والخصائص التقنية أو على األقل األهداف المتوخاة من هذا 

 مج الذي لم يتم العمل به لكونه ال يستجيب لمتطلبات المصلحة؛البرنا

( المتعلق باقتناء تسع حواسيب 2014/ 13/10درهم )  167.400,00بمبلغ    40/2014سند الطلب رقم   -

محمولة وست حواسيب مكتبية وثالث آالت نسخ، حيث لم يتم تحديد المواصفات التقنية الخاصة بهذه 

صفات لها دور مهم في تحديد السعر والجودة، كما أنها ضرورية من أجل اآلليات علما بأن هذه الموا

 التأكد من صحة إنجاز الخدمة؛

درهم من  599.400,00المبرمة بين الجماعة وشركة »الخ. ميكانيك" بمبلغ  01/2015االتفاقية رقم  -

ن حجمها وعدد أجل اقتناء حافلة لنقل الموظفين، دون تحديد أي مواصفات تقنية أو على األقل تبيا

الركاب. وكنتيجة لذلك، جاءت بيانات األثمان للمقاوالت الثالث جد متباينة من حيث المواصفات التقنية  

 ومن حيث المبالغ المالية المقترحة. 

 اقتناء معدات وبرامج معلوماتية دون استعمالها  

ويرجع   ،ة لم تحقق األهداف المتوخاة منهاتبين من خالل المعاينة الميدانية أن بعض النفقات المنجزة من طرف الجماع

 مر بسندات الطلب التالية:ويتعلق األ .أنها لم تكن موضوع تحديد دقيق للحاجيات إلى ذلك باألساس

المتعلق باقتناء برنامج معلوماتي لمصلحة الحالة المدنية بمبلغ  31/2015سند الطلب رقم  -

اقتناء هذا البرنامج هو تمكين موظفي هذه المصلحة من درهم: حيث كان الهدف من  199.992,00

استخراج الشواهد اإلدارية من الحواسيب عوض تحريرها بخط اليد. إال أنه تبين من خالل زيارة هذه 

المصلحة )الملحقة اإلدارية األولى والثانية( أنه بالرغم من تواجد الحواسيب وكذا البرنامج المعلوماتي  

 ؛لبرنامجال يتم العمل بهذا ا

  رقم  الطلب بسند  باألساس ويتعلق األمر: وعتاد التشوير لوحات باقتناء المتعلق الطلب سندات -

 المتعلقين  درهم 19.872,00 بمبلغ 45/2016 رقم وسند الطلب درهم 49.728,00 بمبلغ 62/2014

 وشوارع مدينة قةأز بأن الميدانية المعاينة خالل من تبين حيث األزقة والشوارع، ترقيم لوحات باقتناء

 المخزن  في الترقيمية األلواح بهذه الجماعة تحتفظ ذلك مقابل وفي ترقيمية لوحات أية تحمل ال آزمور

 ؛ اقتناءها  تاريخ منذ  الجماعي

سندات الطلب المتعلقة بشراء خراطيم المياه الخاصة بالحرائق: ويتعلق األمر خصوصا بسند الطلب  -

 48/2014درهم وسند الطلب رقم  49.320,00باقتناء ثالث خراطيم بمبلغ الخاص  37/2013رقم 

درهم، حيث كان الهدف من اقتنائها هو تثبيتها في أهم   99.360,00الخاص باقتناء ستة خراطيم بمبلغ  

 محاور المدينة إال أنه تبين بان الجماعة تحتفظ بستة خراطيم منذ تاريخ اقتنائها بالمخزن الجماعي.
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  المواد عدم مسك محاسبة  

المتعلق  02.09.441من المرسوم  111م بمسك محاسبة المواد المنصوص عليها في المادة والجماعة ال تق لوحظ أن

 بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 

 بصرف نفقة في غياب اإلنجاز الكلي للخدمة   األمر 

والمتعلقة باقتناء سيارتين بمبلغ إجمالي  03/11/2017" بتاريخ R-A"  لوحظ بخصوص االتفاقية المبرمة مع شركة

درهم أن الجماعة قامت بأداء الفاتورة التي تشير إلى أن السيارتين مزودتين بكاميرا خلفية   277.894,00قدره 

تثبت عدم وجود هذه وبرادار يساعدان على ركن السيارة في حين أن المعاينة الميدانية للسيارتين السالفتين الذكر 

 التقنيات. 

 على تصاميم هندسية في غياب إطار تعاقدي مع المهندس المعماري االعتماد   

درهم والمتعلق باقتناء مواد  197.164,80بمبلغ  05/2017سند الطلب رقم  2017خالل سنة  الجماعة أصدرت

 أن ملف لوحظ بهذا الخصوص وقد  آزمور. والكفاءات بمدينة للتشغيل الوطنية للوكالة البناء من أجل إحداث ملحقة

  والتي تم "ص.ل" السيد المعماري المهندس طرف من هندسية لمشروع البناية أنجزت تصاميم يتضمن هذا السند 

 غياب في للجماعة وسلمها التصاميم بإنجاز قام المهندس أن تبين الحضرية. غير أنه الوكالة طرف من عليها التأشير

 بين الطرفين.تربط  عقدة أية

 تنفيذ النفقات بواسطة صفقات عمومية 

 نشر البرامج التوقعية للصفقات عدم    

كما تشير  2017إلى  2013تبين أن الجماعة لم تقم بنشر البرامج التوقعية للصفقات المنجزة خالل الفترة الممتدة من 

 المتعلقين بالصفقات العمومية.  2.12.349من المرسوم  14وكذا المادة  2.06.388من المرسوم  87إلى ذلك المادة 

 عدم إنجاز تقرير انتهاء الصفقة  

درهم كما تنص على  1.000.000,00لوحظ أن الجماعة ال تقوم بإنجاز تقارير انتهاء الصفقات التي يفوق مبلغها 

 العمومية.المتعلقين بالصفقات  2.12.349من المرسوم  164وكذا المادة  2.06.388من المرسوم  91ذلك المادة 

 4.210.464,00المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق بمبلغ    05/2012وعلى سبيل المثال نذكر الحاالت التالية: الصفقة رقم  

درهم والصفقة   2.967.000,00المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مدينة آزمور بمبلغ  06/2012درهم والصفقة 

 درهم.  3.992.310,00بلغ المتعلقة بأشغال تهيئة شارع محمد الخامس بم 02/2013

 عدم إنجاز تقرير التدقيق الداخلي  

درهم كما تنص على   5.000.000,00التدقيق الداخلي للصفقات التي يفوق مبلغها    بإجراءلوحظ أن الجماعة ال تقوم   

 .المتعلقين بالصفقات العمومية 2.12.349من المرسوم  165وكذا المادة  2.06.388من المرسوم  92ذلك المادة 

 7.732.740,00المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق بمبلغ    04/2012وعلى سبيل المثال نسرد الحاالت التالية: الصفقة رقم  

المتعلقة  14/2013درهم والصفقة  5.164.896,00المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق بمبلغ  03/2013درهم والصفقة 

  درهم. 19.169.208,00بأشغال تهيئة وتقوية األزقة بمدينة آزمور بمبلغ 

 تطبيق مراجعة األثمان  عدم 

تبين من خالل الوثائق الخاصة باألداءات التي قامت بها الجماعة مقابل األشغال المنجزة عبر صفقات عمومية خالل 

أن الجماعة لم تطبق مراجعة األثمان المنصوص عليها في دفاتر التحمالت  2016إلى  2012الفترة الممتدة من 

الصفقات. وقد أدى عدم تطبيق هذه المراجعة إلى أداء الجماعة للمقاوالت التي أنجزت األشغال مبالغ الخاصة بهذه 

حدد مجموع المبالغ  ، حيث08/2012و 06/2012و 05/2012مالية غير مستحقة. ويتعلق األمر بالصفقات رقم 

 درهم.  473.371,82المحتسبة نتيجة عدم تطبيق مراجعة األثمان في  

 في احتساب مراجعة األثمان  أخطاء 

نها ارتكبت  أداءات التي قامت بها الجماعة مقابل األشغال التي أنجزتها عن طريق صفقات عمومية،  تبين من خالل األ

ها لفائدة المقاوالت المعنية بهذه الصفقات أدائمما أدى إلى    ،الصفقاتهذه  أخطاء عند تصفية المبالغ المترتبة عن بعض  

 .03/2013و  02/2013و  04/2012مر بالصفقات التالية:  ويتعلق األ  .درهم  679.547,41  قيمةتقدر بلمبالغ إضافية  

 األشغال المخفيةتوفر الجماعة على تصاميم  عدم Les plans de recollement 

 من  المدينة  ومدخل(  الثاني  الشطر)  الخامس  محمد   بشارع  الطرق  تهيئة  بأشغال  المتعلقة  02/2013بخصوص الصفقة  

من دفتر التحمالت إلى وجوب تقديم المقاولة   17.4المادة    أشارت  ،درهم  3.992.310,00  بمبلغ  القديمة  القنطرة  ةجه

في ثالث نظائر وذلك عند نهاية األشغال. وقد صرح المسؤول عن  ألشغال المخفيةالتي أنجزت األشغال تصاميم ا 

أن الجماعة وخالفا لمقتضيات المادة سالفة إلى مصلحة األشغال بأن صاحب الصفقة لم يقدمها إليها. وتجدر اإلشارة 

 في المائة من مبلغ الصفقة جراء عدم تقديم التجمع لهذه التصاميم. 1الذكر لم تقم بخصم مبلغ 
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 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: وعليه،

 الطلب؛  سندات إصدار قبل بدقة الحاجيات  تحديد -

 النفقة؛ أداء قبل الخدمة إنجاز صحة من التأكد -

 الجماعة؛ لحاجيات استجابتها ضرورة  خالل من النفقات ترشيد -

 .العمل بها الجاري التنظيمية للقواعد طبقا المواد محاسبة مسك -

 التنظيمية للمقتضيات طبقا وذلك التصاميم إنجاز في الشروع قبل المعماريين المهندسين مع التعاقد -

 العمل؛ بها الجاري

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛  -

لي للصفقات  درهم وإجراء التدقيق الداخ 1.000.000,00إنجاز تقارير الصفقات التي يفوق مبلغها   -

 درهم؛  5.000.000,00 مبلغها يفوق  التي

إلزام أصحاب الصفقات عند نهاية تنفيذ األشغال بتقديم جميع الوثائق والتصاميم المحددة في دفاتر   -

 الشروط الخاصة.

 التعمير والتهيئة العمرانية .رابعا
 .تم بخصوص التعمير والتهيئة العمرانية تسجيل المالحظات التالية

 خضراء والحدائق المضمنة في تصميم التهيئة الث المساحات إحدا عدم 

باستثناء عملية التشجير التي قامت بها الجماعة من خالل صفقتي تهيئة شارع محمد الخامس وكذا تهيئة مدخل الجماعة 

نسبة  نإمن جهة القنطرة القديمة، لم تقم الجماعة بإحداث الفضاءات الخضراء المقررة في تصميم التهيئة. حيث 

في المائة من مجموع المساحات المرتقبة في هذا  2المساحات الخضراء المتواجدة على أرض الواقع ال تتعدى 

هكتار كانت متواجدة من  1,25هكتار )منها  60التصميم. هذا األخير حدد مساحة الفضاءات الخضراء في حوالي 

 2021ات الخضراء التي يجب إنجازها قبل سنة أي أن المساح ،قبل: حديقتي شارع الزر قطوني وشارع المصلى(

 هكتار.  58)تاريخ نهاية العمل بتصميم التهيئة( تناهز 

 صيانة األشجار والحدائق الجماعيةل في الجهود المبذولة قصور 

ة حيث تبين من خالل المعاينة الميداني ،لوحظ عدم اهتمام الجماعة بصيانة الحديقتين الوحيدتين المتواجدتين بالمدينة

أن الحديقة المتواجدة بمحاذاة شارع الزرقطوني وشارع محمد الخامس مهملة وأصبحت مرتعا للمتسولين والباعة 

مقومات السيما كراسي للجلوس وحاويات للقمامة كما أن المنشئات المائية تعرضت التفتقد إلى أبسط    ، وهيالمتجولين

 اجدة بقرب شارع المصلى.لوحظ كذلك بالنسبة للحديقة المتو مرلإلتالف. نفس األ

 تسلم المساحات الخضراء والحدائق المنجزة من طرف المجزئين عدم 

من قانون التعمير.   28التسلم النهائي ألشغال التجزئات كما تنص على ذلك مقتضيات المادة  بإجراءال تقوم الجماعة 

مقرر إحداثها في التجزئات المرخصة. فهي ال تقوم بإجبار المجزئين بإصالح المساحات الخضراء ال ،وكنتيجة لذلك

إلحاق المساحات المخصصة للفضاءات الخضراء باألمالك العمومية للجماعة   ، ال يتموفي غياب محضر التسلم النهائي

 قصد صيانتها واالعتناء بها فيما بعد.

 إحداث الساحات العمومية وفضاءات األلعاب المبرمجة في تصميم التهيئة عدم 

يئة مساحات من األراضي من أجل إحداث ساحات عمومية وفضاءات لأللعاب، إال أن الجماعة خصص تصميم الته

لم تنجز أي مشروع من هذا القبيل. فبالنسبة للساحات العمومية والتي خصص لها تصميم   2018إلى غاية نهاية سنة 

 السورساحة ملتصقة مع فضاء    هكتار من أهمها تحويل حديقة الزرقطوني إلى  9,6ساحة بمساحة تقدر ب    29التهيئة  

البرتغالي، لم تشرع الجماعة إلى غاية نهاية مهمة المراقبة في إنجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع. أما بخصوص 

فضاءات األلعاب والسيما المالعب الرياضية ومالعب القرب، فباستثناء الفضائيين المتواجدين بتجزئة الوفاق لم تنجز 

 الفضاءات المرتقبة في تصميم التهيئة. من  االجماعة أي

  نقص في مواقف السيارات 

تتوفر جماعة آزمور على موقفين للسيارات "أ" و "ب" )الموقف المتواجد بالقرب من ضريح موالي بوشعيب  

  باستثناء هذين الموقفين وبكرائهما عن طريق سمسرة عمومية.    الجماعة( تقوم  43والموقف المتواجد بالقرب من الزنقة  

السيما بالقرب من المدينة القديمة ومحيطها المعروف بضيق أزقته يعرف   ة مواقف أخرى، لم تقم الجماعة بإحداث أي

اكتظاظا وزحمة للسير خصوصا في فصل الصيف وكذا بانعقاد موسم موالي بوشعيب. وكنتيجة لذلك تستخدم جنبات 

 الت ازدحام وعرقلة في السير والجوالن.قف للسيارات مما يؤدي إلى حااالطرق خاصة بوسط المدينة كمو
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 2016 - 2011 للتنمية الجماعي المخططإنجاز األسواق المبرمجة في  عدم  

، أدرجت الجماعة ضمن المخطط الجماعي 2011جل تنزيل مقتضيات تصميم التهيئة الذي دخل حيز التنفيذ سنة  أمن  

بتكلفة إجمالية قدرت في  2014و 2013أسواق ما بين سنتي مشاريع متعلقة بإنجاز خمسة  2016 - 2011للتنمية 

 درهم )مليونا درهم لكل سوق(. 10.000.000,00

وقد لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة لم تقم بإنجاز أي مشروع من ضمن المشاريع المبرمجة. فضال عن ذلك لم يتم  

 األسواق  تلك  إنجاز  عدم  عن  نتج  وقد   الفة الذكر.تخصيص أي اعتماد مالي القتناء العقارات الالزمة إلنجاز األسواق س

 المدينة. شوارع في جل المتجولين الباعة انتشار

  إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة  عدم 

ن إحيث  ،نسمة على محطة خاصة لتصفية المياه العادمة 45.000ال تتوفر مدينة أزمور والتي يقطن فيها أكثر من 

مطار تصب كلها في قناة تفرغ مباشرة في وادي أم ربيع. بل أكثر من ذلك لوحظ قنوات الصرف الصحي ومياه األ

للتصفية في مياه نهر  ةتواجد بعض الشركات على ضفاف نهر أم الربيع تقوم برمي مخلفاتها بشكل مباشر وبدون أي

 اهيئة قد حدد موقعأن تصميم الت إلى أم الربيع مع كل ما يشكله ذلك من ضرر بيئي ومخاطر صحية. وتجدر اإلشارة 

 إلحداث محطة للتصفية.

 احترام مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالسكن االجتماعي عدم 

بكافة مقتضيات  ينتبين من خالل المعاينة الميدانية لموقع التجزئات المتعلقة بالسكن االجتماعي، عدم التزام المجزئ

دفتر التحمالت المتعلق بالمواصفات الهندسية والمعمارية والتقنية المتعلقة بالسكن االجتماعي. فقد لوحظ على سبيل 

 المثال:

 عدم احترام الحد األدنى من المساحات الخضراء؛ -

 المتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ عدم تجهيز التجزئة بالولوجيات -

 عدم احترم عدد مواقف السيارات المحددة؛ -

 عدم احترام الشقق بالمقارنة مع المساحة. -

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 إنجاز المساحات الخضراء والحدائق المدرجة في تصميم التهيئة؛ -

 لخضراء والحدائق العمومية المتواجدة بالمدينة؛ الصيانة المستمرة للمساحات ا -

 إجراء عمليات التسلم النهائي للتجزئات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ -

 إنجاز الساحات العمومية ومالعب القرب المدرجة في تصميم التهيئة؛ -

 إنجاز مواقف السيارات المضمنة في تصميم التهيئة؛ -

الجماعي من أجل حل المشاكل الناتجة عن انتشار الباعة  المخطط في المبرمجة إنجاز األسواق  -

 المتجولين بالشوارع الرئيسية للمدينة؛

 العمل على إحداث محطة لتصفية المياه العادمة؛ -

وذلك من خالل تجهيز تلك المشاريع   ،تفعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالسكن االجتماعي -

بالعدد الكافي من مواقف السيارات والولوجيات المتعلقة بدوي بالفضاءات الخضراء الالزمة و

 االحتياجات الخاصة. 
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II. زمور أل رئيس المجلس الجماعي   جواب   

 (مقتضب)نص 

  الجماعي  المجلس عمل تقييم .والأ

 في نسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية  ضعف 

 2016 –  2011( لمدة ست سنوات 2015 - 2009االنتدابية )لقد تم إعداد المخطط الجماعي للتنمية خالل الفترة 

مجالي شامل ودقيق بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية    إنجاز تشخيصمع برمجة ثالثية تمتد لمدة ثالث سنوات، بعد  

المصادقة عليه من طرف  تالدولية التي واكبت عملية إعداد المخطط من التشخيص إلى التخطيط والبرمجة ثم

 . 2011س في دورته العادية لشهر ماي المجل

فقط، وهي نسبة ضعيفة في عموميتها بالمقارنة مع الطموحات  23مشروعا أنجز منها  78وقد شمل هذا المخطط 

لى وضع طموحات غير واقعية وغير موضوعية إالمتضمنة به بسب ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة. إضافة  

خاصة أن جماعة آزمور تعتمد مداخيلها باألساس على حصة الجماعة من الضريبة ، الحاجياتخاصة أثناء تقدير 

  . على القيمة المضافة

 الشركاء   عإبرام اتفاقيات مع مجموعة م عدم 

لقد ورد ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع اقترن إنجازها بمساهمة مجموعة من الشركاء المحليين والوطنيين، 

للترافع وتعبئة موارد التمويل الضرورية للمشاريع المسطرة بالمخطط، كما لم يتم إعداد  استراتيجية ولم يتم وضع

 مخطط للتواصل يتضمن جردا للممونين المحتملين والشركاء والجهات المانحة على المستوى الوطني والمحلي. 

  عدم وضع برنامج عمل الجماعة 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه بعد صدور المرسوم المتعلق  لجماعةشرعت ا

وتم عقد االجتماع اإلخباري والتشاوري النطالق عملية إعداد هذا البرنامج للفترة .  وآليات الحوار والتشاور إلعداده

مارس  08 بتاريخ 116كمرحلة أولى. وبعد هذا اللقاء تم إصدار قرار رقم  2017فبراير  21في  2022 – 2017

 2017مارس    08  .بتاريخ381رقم  يتعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، وتم تبليغه بمقتضى إرسالية    2017

وتضمن القرار بصفة خاصة الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج العمل وكذا . إلى عامل إقليم الجديدة

 تاريخ بداية انطالق عملية اإلعداد.

في إعداد الهياكل التي ستشرف على عملية اإلعداد. وبعد ذلك توصلنا بإرسالية من عامل اإلقليم كما بدأ الشروع 

ت الترابية احول عقد اجتماع تحت رئاسة السيد العامل بحضور رؤساء الجماع  2017مارس    17بتاريخ    986عدد  

االستثمار الفالحي بالجديد مدراء المصالح ومهندسي الجماعات الترابية بمركز األعمال االجتماعية لمكتب و

الذي سيتكلف بإعداد برامج العمل للجماعات الترابية الحضرية، حيث قدم  EMCالدراسات بحضور مكتب 

 للحاضرين المنهجية والجدولة الزمنية لإلعداد. 

    مصادقة المجلس على مشاريع اتفاقيات دون أخذ الموافقة المسبقة لألطراف المعنية بهذه االتفاقيات 

على مشروع اتفاقية شراكة  2016ماي  13د صادق مجلس جماعة آزمور خالل دورته العادية المنعقدة بتاريخ لق

جماعة آزمور واللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية والمندوبية اإلقليمية   ومرافقه بينوتجهيز مركز لتصفية الدم      لبناء  

ان إحداث مركز لتصفية الدم مطلبا لجميع المجالس المتعاقبة لوزارة الصحة وجمعية الخير للتنمية والثقافة، حيث ك

لتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرضى المصابين بمرض القصور  1997على تدبير الشأن المحلي منذ 

 الكلوي المزمن.  

 الجماعية المداخيل تدبير. ثانيا

  عدم إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية 

ي الحضرية غير المبنية، فإن الجماعة تقوم خالل بداية كل سنة بعملية إحصاء ومراسلة بخصوص إحصاء األراض

أصحاب األراضي الحضرية غير المبنية قصد التصريح واألداء من بداية شهر يناير إلى متم فبراير، وتقوم الجماعة 

 كذلك بوضع الفتات بالشارع العام إلعالم المواطنين بذلك.

 م على األراضي الحضرية غير المبنية على العقارات المعدة للتجزيء التأخر في تطبيق الرس 

بشأن التأخر في تطبيق الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على العقارات المعدة للتجزئة، نؤكد بأن جميع 

الحضرية   قد ألزم أصحابها على أداء الرسم على األراضي  2015شتنبر    4ملفات التجزئات التي قدمت للجماعة بعد  

 غير المبنية. أما الئحة أسماء الملزمين المذكورة في التقرير فقد استفادت من إعفاء من المجلس السابق.
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  استخالصه  وتراكم الباقيكرية المحالت السكنية والتجارية أتقصير الجماعة في استخالص مداخيل 

عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية  بخصوص رسم شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو

ن الجماعة قامت بمبادرة غير مسبوقة لتطبيق هذا الرسم وفق السومة الكرائية الرسمية أمهنية، نذكر  وصناعية أو

وقامت بمراسلة المصلحة للحصول على السومة الكرائية الحقيقية للمقاهي  ،المسلمة من مديرية الضرائب بالجديدة

الجماعة عازمة على تطبيق السومة الكرائية الحقيقية في   وقد كانت[. 2017وليس ] 2016كخطوة أولى سنة 

ملزما فقط   40أسماء    تتضمنلحة  هذه المص  غير أن الالئحة التي توصلنا بها من  ،احتساب هذا الرسم على المقاهي 

في حين بقي ، ألربعين ملزماملزما. رغم ذلك قمنا بإعداد الئحة الرسوم بالسومة الكرائية الحقيقية ل 65من أصل 

السومة القديمة المصرح بها، ولم تسعفنا االستشارة القانونية آنذاك لتعميم السومة الكرائية على  نيملزما الباق 25

ألننا كنا نفتقد إلى النص القانوني الذي يسمح لنا بالتدخل كجماعة لتحديد السومة الكرائية  ،الحقيقية على الجميع

 دير.بالقياس أو التق

بعد إبالغ الملزمين، امتنعوا عن األداء بدعوى أن الرسم المحتسب بالسومة الكرائية الحقيقية غير مطبق على و

قامت جمعية أرباب المقاهي  ،بالمائة 400أو  300باإلضافة إلى كونه مرتفع حيث سجلت زيادات بلغت  ،الجميع

ي فقط. حاولنا حث الناس على تسليمنا السومة الكرائية باالحتجاج لدى الجماعة على تطبيق هذا الرسم على المقاه

قدموا لنا السومة الكرائية الحقيقية الحتساب الرسم احتجوا الذين  لكن  .  الحقيقية، فاستجاب بعض أصحاب الصيدليات

قيقية عدم تطبيقه على جميع الصيدليات ألننا لم نكن نتوفر على وثيقة تنبث السومة الكرائية الح  الجماعة بسببلدى  

 726الملزمين  ويبلغ عدد  وغير متجانسةهذا الرسم يشمل قطاعات عديدة  إلى أننشير كذلك  لجميع الصيدليات.

 [. 2017ملزما ]

وفقيرة  مساعدة في مدينة صغيرة    وثقافية غير لإلشارة فالجماعة تحاول ممارسة حكامة جبائية في ظل شروط اجتماعية  

 ال يؤدي الرسم إال القليل من الملزمين، كما أننا ال نتوفر على الوسائل القانونية إلرغام الملزمين على األداء.    حيث 

واجهات عدة حاول من  2016ن المجلس الحالي لجماعة آزمور فتح عن طريق مصلحة المداخيل في بداية سنة إ

ومة الكرائية الحقيقية في احتساب الرسم على شغل  خاللها تحقيق مداخيل أكثر. باإلضافة إلى واجهة تطبيق الس

وأرغمت جميع الملزمين بدون  ،الملك العام، قامت الجماعة بمراجعة تطبيق الضريبة على الحضرية غير المبنية 

استثناء بأداء هذا الرسم بما في ذلك العقارات المعدة للتجزئة. وقد واجهنا في هذا الصدد احتجاجات المنعشين 

 العقاريين وتهديداتهم بمقاضاة الجماعة. 

  العمومية النفقات تدبير. ثالثا

 تنفيذ النفقات عبر سندات عبر سندات الطلب   

 ات بدقة عدم تحديد الحاجي 

م اقتناء برنامج معلوماتي مندمج للمحاسبة، ولكن تبين من بعد أن ت نه فعال إف ،32/2013بالنسبة لسند الطلب رقم 

ا النوع ذ ا راجع إلى ضعف تكوين الموارد البشرية في هذ وه ،خصائصه التقنية ال تف بالغرض لدى قسم الجبايات

ينطبق  الشيءونفس  المطلوبة للبرنامج قبل اقتنائه. صائص التقنيةالمكونات والخيمكن لها تحديد  البرامج التيمن 

للنسخ مع أن البرنامج المعلوماتي للحالة   وثابتة وآالت  المتعلق باقتناء حواسيب نقالة  40/2014على سند الطلب رقم  

  كالملحقة اإلدارية الثانية. المدنية يعمل جيدا والبعض يشتغل به

 بالصفقاتالخاصة  المالحظات 

 .)...( 

 عدم توفر الجماعة على تصاميم االنجاز 

أما فيما يخص تصاميم االنجاز التي تتعلق ببعض األشغال المنجزة في إطار صفقات، فإننا سنكون حريصين في  

المحدد ين ال زالت لهم عالقة بالجماعة باستكمال الوثائق المطلوبة لملفاتهم داخل اآلجال  ذ المستقبل بإلزام المقاولين ال

لك ألخذ االحتياطات الالزمة ذ مذكرة خاصة على جميع الشركات و  ما اإلطار سنعمذ المنصوص عليه قانونيا.  وفي ه

 تفاديا للوقوع في مثل هده األخطاء. 

  .)...( 

  العمرانية والتهيئة التعمير. رابعا
القانونية الجاري بها النهائي للتجزءات طبقا للمقتضيات  المتعلقة بالتسليمحول التوصية الثالثة  -

 العمل بخصوص التسليم النهائي للتجزءات 

إعداد ملف يضم المحاضر المتعلقة بالتسليم النهائي مرفق بتصاميم التجزءات  2019يناير  2بتاريخ تم فقد  

من اجل   إجراء عملية التفويت بمعية  25/90من القانون  28ومحاضر إلحاق التجهيزات األساسية طبقا للمادة 
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ه التجهيزات المذكورة ذ إلرسال الملف برمته للمحافظة العقارية قصد تسجيل ه ،صلحة الممتلكات والمجزئينم

 للقانون.بالصك العقاري للجماعة طبقا 

خالل   من  ول التوصية الثامنة المتعلقة بتفعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالسكن االجتماعيح -

وبالعدد الكافي من مواقف السيارات والولوجيات   راء الالزمةتجهيز تلك المشاريع بالفضاءات الخض

 الخاصةالمتعلقة بذوي االحتياجات 

إن مشروع السكن االجتماعي الذي تمت معاينته من طرف مجلسكم الموقر صودق عليه مع مراعاة بنود دفتر 

 ،نسبة موقف لكل خمس شققب  354وعدد الشقق    78فمثال عدد المواقف هو    .التحمالت المتعلق بالسكن االجتماعي

فان التفاصيل المبينة في دفتر التحمالت لم تكن واضحة على ارض  اإلنجاز،بحكم أن المشروع الزال في طور و

وعلــيه سنعمل جاهدين على تنفيذ هده التوصيات ولن نقوم بتسليم . الواقع باستثناء شطر واحد الذي تــم تسليمه

 مراعاة دفتر التحمالت. الشطرين المتبقيين حتى نتأكد من 
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 "الزمامرة"جماعة 

 بنور()إقليم سيدي 
 

إحداثها   وقد تمهكتار.    530تقع الجماعة الترابية الزمامرة داخل النفوذ الترابي إلقليم سيدي بنور على مساحة تقدر ب  

بلغ وقد . 2014نسمة حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  13.279ب  وتقدر ساكنتها، 1959منذ سنة 

 درهم.   24.747.384,00ما مجموعه  2017 - 2011خالل الفترة   معدل ميزانيتها

تتوفر الجماعة على ا كما مستشار 19سنوات يتكون من  6يتولى تدبير شؤون مدينة الزمامرة مجلس منتخب لمدة 

 إطارا. 28موظفا وعونا، من بينهم  87طاقم إداري وتقني يتكون من 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

المجلس الجهوي  التي قام بها  2017إلى 2011 من الممتدة الفترة برسمالزمامرة  أسفرت مراقبة تسيير جماعة

 .مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يليتسجيل    عنسطات  -جهة الدار البيضاءلللحسابات  

 المالي واإلداري التدبير. أوال
  للحسابات المالحظات التالية.في إطار هذا المحور، أثار المجلس الجهوي  

  2016 - 2011غياب آليات تتبع وتقييم مخطط التنمية الجماعي  

درهم،    875.180.000,00ما مجموعه    2016  -  2011بلغت االعتمادات المرصودة إلنجاز مخطط التنمية الجماعي  

حين قدرت مساهمة درهم، في  637.650.000,00، أي ما مجموعه %74,39مثلت نسبة مساهمة الشركاء وقد 

 سجل. وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة، فقد  %25,61درهم أي بما نسبته    219.530.000,00الجماعة في  

غياب آليات التتبع وتقييم المشاريع المبرمجة، حيث لم يشر المخطط إلى إحداث لجان التتبع والتقييم، كما أن الجماعة 

المشاريع، ومدى احترام الشركاء اللتزاماتهم المحددة في  تلك مية لمستوى تنفيذ لم تعمد إلى القيام بأي دراسة تقيي

 المخطط.

 2021 -  2015 للفترة في برنامج عمل الجماعة تأخير 

مضي ثالث سنوات على عمل  ، رغم2021إلى  2015لم تعمل الجماعة على إعداد برنامج العمل للفترة الممتدة من 

 . 2016  -  2011حيث تم االكتفاء بالمشاريع المقررة في مخطط التنمية الجماعي للفترة الممتدة ما بين    ،المجلس الحالي

 في تدبير الممتلكات الجماعية نقائص 

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات العقارية والمنقولة، إال أن بعض هذه الممتلكات يدبر بشكل ال يسمح 

ويتجلى ذلك من خالل  وى مداخيل الجماعة، أو على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.باالستفادة منه، إن على مست

 المالحظات التالية.

 مقر الجماعة  .أ

على  اوهو ما يشكل خطر ،الصيانة االعتيادية لمرافق الجماعة، حيث لوحظ تآكل الجدران ضعف في تم تسجيل 

في إطار مخطط التنمية  ا مقداره ستة ماليين درهموعلى الرغم من برمجة م  .المرتفقين والموظفين على حد سواء

، لبناء هذا المقر، فإنه 2014الجماعي لبناء المقر اإلداري للجماعة، حيث حدد التوجه االستراتيجي أجال أقصاه سنة 

، لم يتم البدء في إنجاز هذا المشروع. ويشار إلى أن الجماعة قامت بنقل كل من مصلحة 2018فبراير  20إلى غاية 

 المداخيل إلى مقر المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة.شساعة حفظ الصحة وكذا 

 األسبوعي والسوق الجماعي  السوق  .ب

، ويوجد فوق مجموعة من القطع األرضية، مقتناة من الخواص 2002تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي أحدث سنة  

المالحظات التالية  تم تسجيل قد ومتر مربع.   4.400وسوق النهضة الجماعي الذي يقع على أرض جماعية بمساحة 

 هذين السوقين:بخصوص 

 تحصين السوق األسبوعي، نظرا النعدام األبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي؛ عدم -

 انتشار األوساخ والنفايات في كل أرجاء السوقين؛ -

 بالسوق االسبوعي؛ طارنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه األمانعدام اإل -

 احتالل الملك الجماعي للسوق األسبوعي بدون ترخيص من طرف األغيار؛  -

 وشروط الذبح السليم؛ وغياب معاييرتدهور منشآت المجزرة  -
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 إهمال وغياب الصيانة الكلية لسوق النهضة؛ -

 .النهضة، وتخريب منشآته الكهربائية  والمقهى بسوقعطالة دكاكين الطابق األول  -

 الجماعة للمساحات الخضراء  إهمال 

هكتار،  1,72الثاني، متر مربع من المساحات الخضراء إال أن فضاء ساحة الحسن  33.358تتوفر الجماعة على 

وفضاء ساحة الحي اإلداري ذات المساحة نصف هكتار، ال يلقيان أية عناية ال بالنسبة لتهذيب النباتات أو سقيها أو 

  معالجتها.

 رهن مستقبلها الماليبشكل يونية الجماعة مدي ارتفاع 

إلنجاز  ( اتفاقيات قروض مع صندوق التجهيز الجماعي8ثمان ) 2015وسنة  2010أبرمت الجماعة ما بين سنة 

لى إمعدل قسط الدين )رأسمال وفوائد( المؤدى    ويبلغ  .درهم  56.400.000,00بمبلغ اجمالي يساوي    متعددة،مشاريع  

درهم، وهو ما  4.579.617,38ما مجموعه  2017الى سنة  2011ي خالل الفترة من سنة صندوق التجهيز الجماع

من مجموع المداخيل الذاتية للجماعة، وهذا يعني أن نصف ما تحصله الجماعة تقريبا من  % 47,64يمثل نسبة 

ت الجماعة لالقتراض مداخيل ذاتية، يوجه لتسديد الدين وأن هذه الوضعية ستستمر لسنوات، وقد تتفاقم إذا ما لجأ

 الذاتية.  هاتنمية لمداخيل ةفي غياب أيذلك مجددا، و

 صيانة شبكة االنارة العموميةل عدم توفير اإلمكانيات الضرورية 

و تلك التي هي أبالرغم من أن الجماعة تتوفر على شبكة هامة لإلنارة العمومية، نتيجة لالستثمارات التي تم إنجازها 

توسيع الشبكة أو تأهيلها، إال أنها ال تتوفر على تقنيين مكونين أو مؤهلين للقيام بصيانة هذه في طور اإلنجاز ألجل 

لم تعمل الجماعة على تعويضه في  2015سنة الشبكة، ذلك أنه بإحالة التقني الذي كان مكلفا بالصيانة، على التقاعد 

 بالغرض المطلوب.  يكة، ال يمكنها أن تفهذا المركز. كما أن الجماعة تتوفر على شاحنة وحيدة قديمة ومتهال

 جمعيتين على مجموع مبالغ الدعم الممنوح للجمعيات استحواذ 

، ويتعلق 2016 - 2011الدعم الممنوح للجمعيات خالل الفترة  من %80استحواذ جمعيتين على ما نسبته تم تسجيل 

درهم بما  2.060.000,00االجتماعية والتضامن بما مجموعه األمر بكل من جمعية فضاء أسرة "البزيوي" للتنمية 

الجمعية الرياضية النهضة الزمامرة لكرة القدم بما مجموعه ومن مجموع منح الدعم خالل هذه الفترة،  ℅15نسبته 

كما لوحظ غياب المسطرة التعاقدية مع أغلب الجمعيات المستفيدة  ℅.64,55درهم أي بما نسبته  8.850.000,00

 آليات التتبع والمراقبة، في االتفاقيات الموقعة. عمالإوانعدام من الدعم، 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على ما سبق 

 وضع برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييم نتائجه؛ -

 ألسواق والحيلولة دون احتالل الملك الجماعي؛ صيانة مقر الجماعة وتنظيف ا -

 المساحات الخضراء والفضاءات العمومية؛صيانة االهتمام ب -

 صيانة شبكة اإلنارة العمومية؛ل توفير الوسائل الالزمة -

 تفعيل مسطرة التعاقد في منح الدعم للجمعيات، مع تتبع اتفاقيات الشراكة. -

 المشاريع ثانيا. تدبير
 .التالية النقائصلتنمية االقتصادية واالجتماعية بالجماعة من الوقوف على مكن تشخيص واقع ا

  37/2011نتيجة عدم التحديد الدقيق لألشغال بالصفقة رقم  اإلنجازتعثر 

"أكرور. ش.م.م"   مع شركة 2011/ 37في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

م، من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط. وبعد توقف دام أكثر من سنتين بدون دره 2.654.148,00بمبلغ 

 20مبرر، تم تبادل المراسالت بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف األشغال لتقر الجماعة في رسالة بتاريخ 

للكمية في الثمنين المتعلقين بأشغال رش مادة عال تجاوز  فنه يوجد  أ، ودون إعطاء تفسيرات أو تعليالت،  2014يونيو  

تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى بالتالي، و .، وأن الجماعة ال تستطيع مواصلة تنفيذ األشغالوتكسية االسفلت"الكات" 

 األشغال.  إلتمامإبرام صفقة جديدة 

  الحاجيات بدقة عند إعداد مشروع الساحة الكبرى  تحديدعدم 

درهم،    391.140,00بمبلغ    29/2012برمت الجماعة الصفقة رقم  أالساحة الكبرى بالزمامرة،    بمناسبة انجاز مشروع

والنباتات واألتربة وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى،   " من أجل اقتناء العشبN. G, s.a.r.lمع شركة "

، )أي بعد خمسة 2013دجنبر    27اريخ  وبت .2013وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز  

 2.000متر مربع من العشب و  4.000( أشهر، عمدت الجماعة الى اقتناء كميات أخرى من نفس األتربة والعشب )5)

 درهم، من نفس الشركة. 192.000,00بمبلغ  2758/2013متر مكعب من األتربة( بواسطة سند الطلب رقم  



 110 

وسلك ها في هذا المجال بدقة من أجل التفاوض بشكل أفضل عند االقتناءات وكان أحرى بالجماعة، أن تحدد حاجيات

كما أن تحديد الحاجيات بدقة سيمكن الجماعة من   .االقتناء، تكون أكثر شفافية وتحترم مبدأ المنافسة  واحدة في  مسطرة

 اإلنجاز. نجاز المشروع في ظروف أفضل من حيث الجودة )اقتناء نفس النوع( وكذا من حيث تقليص مدةإ

  لمام بواقع الجماعةاإل دونالداخلية  إعداد برنامج الطرقات 

نجاز برنامج الطرقات الداخلية بالمدينة، وبعد تخصيص االعتمادات إفي إطار تأهيل مدينة الزمامرة، قررت الجماعة  

بها إلى برمجة أشغال وبدء أشغال تهيئة الطرقات اكتشفت أن البنية التحتية للتطهير السائل جد متدهورة. مما حدا 

. إال أن هذه البرمجة الجديدة أدت إلى تأخير إنجاز برنامج الطرقات هاإضافية لتغيير وتقوية شبكة التطهير السائل بتراب

الداخلية وتوقيف األشغال الجارية، مع ما يرتبه هذا التوقف من أثار سلبية على المقاوالت المكلفة باألشغال، وعلى 

درهم،   8.576.370,73بمبلغ  6/2010على الساكنة. ويتعلق األمر بتوقيف أشغال الصفقة رقم التدبير الجماعي و

( سنوات ونصف(، في حين أن 4شهرا )أربع ) 54، وذلك لمدة 2وحي السالم  1إلنجاز الطرق الداخلية بحي السالم 

 ( أشهر فقط.  6) المدة التعاقدية إلنجاز الصفقة هو ستة

حجم التطهير السائل تتطلب موارد مالية إضافية ليس بوسع الجماعة توفيرها في وقت وجيز   كما أن إنجاز أشغال من 

وهو ما ليس  ،مما اضطرها إلى اللجوء الى برنامج الطرقات الداخلية المتصاص اعتماداته من أجل إتمام األشغال

صحيحا في إدارة البرامج السيما الممولة بواسطة القروض، وكذا االقتصار على تجهيز مناطق دون غيرها. ويتطلب 

األمر أيضا إجراء دراسات تقنية قبلية من أجل تفادي كل ما من شأنه عرقلة األشغال، وكذا التنسيق مع الوكالة المستقلة 

 .للجماعة وأطرهاوهو ما يتطلب جهدا إضافيا  لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة،

 التحديد الدقيق للحاجيات في إنجاز مشروع تهيئة ساحة بشارع المسيرة الخضراء  عدم 

من خالل االطالع على مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقات المنجزة في إطار مشروع تهيئة الساحة المتواجدة بشارع 

حاجيات أو لطبيعة األشغال المراد إنجازها، وهو ما يتعارض للدقيق لالمسيرة الخضراء، لوحظ عدم التحديد ا

( بتحديد 2007فبراير  05) 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  4ومقتضيات المادة 

فقات كما هو الشأن بالنسبة للص شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها،

 التالية:

 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية  02/2010الصفقة رقم  .أ

حدد صاحب المشروع طبيعة األشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق 

، لوحظ أن الكميات  2011فبراير  وتهيئة الساحة العمومية، إال أنه ومن خالل كشف الحساب النهائي المؤرخ في فاتح  

مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيت تمت تأدية   ℅38المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما مقداره  

(  pergolas( سقائف )6) درهم، كما تم إنجاز ستة 517.680,00درهم عوضا عن  714.774,60ما مجموعه 

ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من  180درهم، عوضا عن ألف  216سقائف، بمبلغ  5عوضا عن 

األشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة ألشغال الترصيف 

الجلوس حيث تمت بالنسبة لمقاعد  .  أخرى في إطار صفقات  ت الحقا  برمج . هذه األشغال غير المنجزة  ومقاعد الجلوس

بمبلغ  31/2011درهم، والصفقة رقم  216.000,00بكلفة  13/2011برمجة صفقتين: الصفقة رقم 

 . درهم 126.000,00

إلنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها  02/2010يضاف إلى ذلك أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 

لمجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضا عن بناء هذه المقاعد باإلسمنت المسلح أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين، حيث سجل ا

تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل بإنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال كلفة إنجازها من 

 درهم. 4.500,00درهم دون احتساب الرسوم إلى  4.000,00

 جاز أشغال تهيئة الساحة العموميةنالمتعلقة بإ 13/2011رقم  الصفقة .ب

 2011يناير  03تم تغيير المواصفات التقنية للعريشة الخشبية، وذلك من خالل االستناد إلى المحضر الموقع بتاريخ 

من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي، المهندس المعماري، رئيس مصلحة األشغال الجماعية، باشا المدينة، 

، وتعويضها بالعريشة  maçonnerie en moellonsوالمقاول، والذي تم االتفاق خالله على إلغاء إنجاز الحائط 

 ، مع تزيين أعمدتها بالرخام األسود.  IPN 120بقضبان حديدية من حجم 

 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية 29/2011الصفقة رقم  .ج

شف إال أنه ومن خالل االطالع على الك .درهم 416.760,00نافورات عمومية وذلك بمبلغ  3وتهم إنجاز وتجهيز 

فقط، من الكميات المقررة في إطار هذه الصفقة   ℅59، تم تسجيل تنفيذ 2012يناير  05الحساب النهائي المؤرخ في 

ثالث نافورات، إضافة إلى االستغناء   تم االكتفاء بإنجاز نافورتين عوضدرهم، حيث  246.552,65أي ما مقداره 

ها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر وذلك بحجة إمكانية تعرض ،مصباح ضوئي ملون 24عن إنجاز 

 .2012يناير  03الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 
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 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية 31/2011رقم  الصفقة .د

ل االطالع على درهم، إال أنه ومن خال 126.000,00مقعدا للحدائق بكلفة محددة في  30من خالل توريد ووضع  

من المقاعد المقرر إنجازها  ℅50، تبين أنه لم يتم تنفيذ سوى 2012يناير  05كشف الحساب النهائي المؤرخ في 

 درهم. 63.000,00وذلك بمبلغ 

 التصور الواضح والدقيق ألشغال اإلنارة العمومية  غياب 

المتعلقة بأشغال تأهيل شبكة   33/2011فقة رقم  تم تنفيذ الص  2016  -  2011في إطار المخطط الجماعي للتنمية للفترة  

قد و .2012دجنبر  20درهم والتي تم تسلمها نهائيا بتاريخ  804.840,00اإلنارة العمومية بمدينة الزمامرة بكلفة 

عمود(، تم إنجازها بالمقطع الطرقي شارع   80عمود كهربائي من أصل  61من األشغال المنفذة، ) ℅ 75 لوحظ أن

سنوات على تسلم المشروع، عمدت الجماعة إلى إزالة هذه األعمدة الكهربائية  5ي. إال أنه وبعد مرور الحسن الثان

وملحقاتها" األسالك الكهربائية"، بدعوى توسيع وتهيئة الطريق  les soclesوكذا الخرسانة المنجزة لتثبيت األعمدة 

مليون  17ربائية جديدة بكلفة إجمالية قدرها ، ووضع أعمدة كه03/2017في إطار الصفقة رقم  202الجهوية رقم 

 درهم.

  عدم ضبط نوعية األشغال المتعلقة بالمساحات الخضراء المراد تنفيذها في إطار مشروع تهيئة فضاء

 مارس  9

مارس بكلفة   9الخاصة بإنهاء أشغال تهيئة فضاء  11/2014من خالل االطالع على مقتضيات الصفقة رقم 

هذه األخيرة نوعية األشغال المزمع تنفيذها في: أشغال التهيئة العامة، وأشغال تهيئة   درهم، حددت 997.440,00

ملعب متعدد االختصاصات، وكذا أشغال تهيئة المساحات الخضراء. في هذا اإلطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات  

 12GIDام سند الطلب رقم ، إلى إبر2015فبراير  09أن الجماعة عمدت وقبل المصادقة على هذه الصفقة بتاريخ 

درهم والتي تم اإلشهاد بتسلمها  190.920,00والمتعلق باقتناء األشجار والنباتات بمبلغ  2014دجنبر  08بتاريخ 

الصفقة. مع العلم، أنه تم تنفيذ ما  نفس، وذلك قصد إنجاز نفس األشغال المقررة في إطار 2015يناير  15بتاريخ 

ررة في إطار الصفقة والتي همت باألساس توريد ووضع أشجار النخيل من نوع من األشغال المق ℅52,7نسبته 

COCOS حيث بلغ مجموع المبالغ المؤداة، في إطار كشف الحساب النهائي بالنسبة لهذه األشغال ما مجموعه ،

درهم. هذه الوضعية، تبرز عدم قدرة الجماعة على ضبط حاجياتها   253.740,00درهم من أصل  133.920,00

بالدقة الكافية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة إنجاز األشغال المتعلقة بالمساحات الخضراء، حيث انتقلت 

 درهم. 324.840,00درهم لتصل إلى  253.740,00من

 أشغال في غياب الدراسات القبلية  إنجاز 

 يتعلق األمر بالحاالت التالية:ومجموعة من األشغال دون القيام بدراسات قبلية،  أنجزت الجماعة

متر، بواسطة الصفقة    650شغال التطهير السائل وتبليط الطريق المحاذية لمنتزه قناة الري، على طول  أ -

 ؛ درهم 2.654.148,00"أكرور. ش.م.م" بمبلغ  مع شركةالمبرمة  37/2011رقم 

، وكذا الطريق المؤدية 1النهضة، الحي المحمدي، السالم  :ل باألحياء التاليةشغال التطهير السائأ -

بمبلغ   3/2014و  3/2013و  2/2012و  16/2011إلعدادية يوسف بن تاشفين، من خالل الصفقات رقم  

 ؛درهم 2.611.373,62إجمالي يقدر ب  

بالزمامرة وزنقة  66أشغال الطرق والترصيف والتطهير السائل بشارع محمد الخامس، والزنقة رقم  -

، بمبلغ إجمالي 10/2017و 22/2014و 17/2014حي السالم من خالل الصفقات التالية 

 .درهم 3.999.432,25

 المشاريع بعض غير المبرر ألشغال  التوقف 

المشاريع في هذه عرفت مجموعة من المشاريع التي أنجزتها الجماعة توقفات غير مبررة، انعكست سلبا على إنجاز 

 المحدد، ونذكر منها الحاالت التالية:   وقتها

 نارة العمومية بمنتزه قناة الري المتعلقة بإنجاز اإل 2011/ 37رقم  الصفقة .أ

،  هاأصدرت أمرا بإيقاف   2012مارس    5، وفي  2012يناير    4بتاريخ  هذه الصفقة  أصدرت الجماعة األمر ببداية أشغال  

. واستمر هذا التوقف 33/2011الح للشرب، موضوع الصفقة رقم بسبب انطالق أشغال االنارة العمومية والماء الص

شهرا( وهي مدة ال تبرر السبب الذي أوقف األشغال، ذلك أن أشغال االنارة العمومية  27( أشهر )3سنتين وثالثة )

، 2011دجنبر    28مع شركة "بوجيليكم" بتاريخ  المبرمة  درهم    804.848,00بمبلغ    33/2011موضوع الصفقة رقم  

وتم استالمها  2012يناير  6بها بتاريخ المتعلقة تم إعطاء األمر ببداية األشغال لتي نفذت في نفس مكان الورش، وا

وبخصوص أشغال الماء الصالح   .2012مارس    5أي قبل إعطاء األمر بإيقاف األشغال في    ،2012فبراير    20بتاريخ  

ال تستدعي أي توقف ألعمال وهي أشغال يتي الطريق نابيب بسيطة بين حاشأ 3تتعلق فقط بمد  أنهاللشرب، تبين 

 .المذكورة 2011/ 37رقم  الصفقة
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 2012/ 5الصفقة رقم  .ب

بتاريخ  بالشروع فيهاعطاء األمر إنجاز األشغال في شهرين، وتم إمدة  5/2012 الصفقة رقممن  12حددت المادة 

، وذلك بسبب  2012يوليوز  27األمر للشركة بالتوقف عن األشغال ابتداء من  تم اصدارإال أنه ، 2012يونيو  28

سنتين  لمدةواستمر هذا التوقف  ،األشغال المنجزة على القناة من طرف المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للدكالة

ن أبالرغم من  ،الةيوما. وهو ما يفسر غياب التنسيق بين الجماعة والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدك 45و

االتفاقية الموقعة بين الطرفين، تلزمهما بالتنسيق فيما بينهما، وتكوين لجنة مشكلة من الطرفين، تجتمع على األقل مرة 

 إخراج المشروع الى حيز الوجود. في جل اإلسراع أكل شهر من 

 10/2012الصفقة رقم  .ج

درهم، إنجاز أشغال  1.949.812,80بمبلغ . ش.م.م" إكبرمتها الجماعة، مع شركة "أتم بمقتضى هذه الصفقة التي 

تبين من خالل األوامر الصادرة من طرف الجماعة للشركة نائلة لكن، الطرق والتطهير السائل بساحة االنبعاث. 

أشهر  8شهرا ونصف، أي بتأخير  11أشهر، قد استمرت لمدة  3إنجازها خالل على شغال المتعاقد الصفقة، أن األ

 ونصف.

 36/2011فقة رقم الص .د

إنجازها خالل  على شغال المتعاقد تبين من خالل األوامر الصادرة من طرف الجماعة للشركة نائلة الصفقة، أن األ

يوم   وتوقفت 2011دجنبر  23 شغال ابتدأت يوم( أشهر. ذلك أن األ4توقفت لمدة أربعة ) االنبعاث، قد شهرين بساحة 

شغال المؤرخ بنفس التاريخ، بحجة "انتظار االستالم المؤقت للصفقة رقم  مر بإيقاف اال، حسب األ2011دجنبر  25

شغال الصفقة ألكن شركة العمران استلمت . المنجزة من طرف شركة العمران في نفس الساحة " 108/2010

 .2011دجنبر  5بتاريخ  108/2010

 المتعلقة بتهيئة الساحة الكبرى لمدينة الزمامرة  2013/ 4الصفقة رقم  .ه

، وذلك بسبب انتظار 2013غشت  5ابتداء من  2013/ 14بإيقاف أشغال الصفقة رقم  1الجماعة األمر رقم  أصدرت

ترجمة اسم "جماعة الزمامرة" بأحرف التيفيناغ من طرف المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، إال أن المراسلة الموجهة 

مازيغية، لم تتم صياغتها وإيداعها بالمعهد المذكور إال من طرف الشركة صاحبة الصفقة إلى المعهد الملكي للثقافة األ

 لم يكن مبررا.  2013غشت  5. مما يعني أن توقف األشغال موضوع الصفقة منذ 2013شتنبر  13بتاريخ 

 المتعلقة بأشغال التطهير السائل لحي الفرح 01/2015الصفقة رقم  .و

 المتعلقة بأشغال التطهير السائل لحي الفرح، تم تسجيل ما يلي:،  01/2015من خالل االطالع على وثائق الصفقة رقم  

تأخر الوكالة المستقلة لتوزيع والذي فسرته الجماعة ب  أشهر،  10من    زيد التأخير في البدء في األشغال أل -

الماء والكهرباء بالجديدة في المصادقة على تصاميم التنفيذ المعدة من لدن مكتب الدراسات التقنية 

مع الشركة الصاحبة للصفقة، على الرغم من أن الجماعة قد قامت بالتعاقد مع مكتب الدراسات المتعاقد  

INDESA  إلعداد التصاميم المتعلقة بالمشروع، وهو ما يفترض عرضها على الوكالة قصد التأشير

 ؛ عليها قبل اإلعالن عن الصفقة

بدعوى انتظار مصادقة   هابعد انطالقإصدار الجماعة ألمر الخدمة بالتوقف عن األشغال أسبوعا واحدا   -

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على تصاميم التنفيذ المعدلة، وذلك على عكس ما أشار إليه 

محضر الورش، حيث تمت مطالبة الشركة نائلة الصفقة بضرورة تنفيذ األشغال طبقا للتصاميم  

بيانات التقنية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. المصادق عليها من طرف الوكالة، وفي احترام تام لل

وهو ما يطرح التساؤل حول جدية أمر الخدمة بالتوقف عن األشغال الموجه للشركة. وتجدر اإلشارة 

إلى أنه قبل إصدار أمر الخدمة ببدء األشغال تمت مطالبة الشركة بإعداد تصاميم التنفيذ المتعلقة 

الذي تولى إعدادها، وهو  "U.E T "بالتعاقد مع مكتب الدراساتبالمشروع، حيث قامت هذه األخيرة 

ألف  72بكلفة  INDESAما يطرح التساؤل عن الجدوى من إبرام سند الطلب مع مكتب الدراسات 

 درهم من طرف الجماعة إلعداد التصاميم المتعلقة بالمشروع.

طنية المارة عبر مدينة المتعلقة بأشغال اإلنارة العمومية للطريق الو 19/2012الصفقة رقم  .ز

 الزمامرة  

المارة عبر مدينة الزمامرة في إطار مشروع   1تتعلق هذه الصفقة بإنجاز أشغال اإلنارة العمومية بالطريق الوطنية رقم  

، وذلك 2016 - 2011تهيئة هذه الطريق المدرج ضمن المشاريع المبرمجة في إطار مخطط التنمية الجماعي لسنة 

، 2015يوليوز  09درهم، حيث تم اإلعالن عن التسلم النهائي لألشغال المرتبطة بها بتاريخ  8.398.896,00بكلفة 

 درهم.  7.958.439,00بعد تأدية ما مجموعه 

شهرا، حيث تم إصدار أمرين بالتوقف عن   13في هذا اإلطار، تم تسجيل توقف األشغال المرتبطة بالصفقة ألكثر من  

 األشغال، وهما: 
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يوما بعد انطالق األشغال  20، أي 2013يناير  15بتاريخ  1التوقف عن األشغال رقم أمر بالخدمة ب -

 ؛(، بدعوى تحرير الطريق من المعيقات الميدانية2012دجنبر  25)

، أي سبعة أيام بعد استئناف األشغال 2013بتاريخ فاتح أبريل    2أمر بالخدمة بالتوقف عن األشغال رقم   -

المبرر المعلن في أمر الخدمة بالتوقف عن األشغال، حيث لم يتم   (، مع تكرار نفس2013مارس 22)

على توقفها، وهذا   من شهرأي بعد مرور أكثر    2014ماي    5اإلعالن عن استئناف األشغال إال بتاريخ  

ما يدل على أن الجماعة لم تعمل قبل اإلعالن عن نيتها في إنجاز المشروع على تصفية جميع المعيقات  

 الجيد للمشروع. هاعداد إ عدملتالي الميدانية، وبا

  تسبيق أشغال الترصيف أو التبليط على أشغال تستلزم الحفر 

دأبت الجماعة على وضع أحجار الترصيف والتبليط، قبل العمل على وضع الخيوط الكهربائية أو مد قنوات المياه، 

 . مارسةلواردة بعده تكرار هذه المالتي من المفروض أن يسبق إنجازها إنجاز أشغال التبليط، وتوضح األمثلة ا

  قناةالخاصة بمشروع حماية    5/2012حجار الترصيف قبل مد قنوات اإلضاءة بالصفقة رقم  أوضع   ▪

 الري 

 25بتاريخ  إنجازها واستالمهاوفعال تم  ،(pose de pavésشغال التبليط )أنجاز إ 5/2012الصفقة رقم  تضمنت

والتي   12/2014ن اشغال اإلضاءة المتعلقة بنفس المشروع تمت برمجتها ضمن الصفقة رقم  أ. في حين  2014نونبر  

حسب محضر  2014نونبر  19، وابتدأت بشكل فعلي بتاريخ 2014نونبر  17شغالها بتاريخ أ بدءأصدر األمر ب

 الورش المؤرخ بنفس التاريخ.

 11و 2014نونبر  27ال في الفترة المتراوحة بين لم تبدأ إشغال الحفر لمد قنوات اإلضاءة أ لكن، لوحظ أن

دجنبر    11حسب محضري الورش المؤرخين بنفس التاريخين، حيث يؤكد محضر الورش بتاريخ    وذلك  ،2014دجنبر

لى إعادة حجر التبليط يجب عليها إ باألشغال ، أن الشركة المعنية 2015يناير  5وكذا محضر الورش بتاريخ  2014

مكانه، وهو ما يعني إزالته ومباشرة عملية الحفر لدفن خطوط الكهرباء ثم إعادة حجر التبليط الذي تم وضعه مسبقا،  

غياب الدراسة الجدية للمشروع، بالرغم من تعاقد  األمر الذي يفيد  تالفه أو وضعه بشكل غير سليم.إمما يؤدي الى 

 419.424,01شرف على تتبع اشغال الصفقتين معا وتكلف بإنجاح المشروع، مقابل مع مهندس معماري أالجماعة 

 درهم.

 أشغال الترصيف على أشغال الكهرباء بمشروع إنجاز ساحة االنبعاث تسبيق  ▪

المتعلقين بأشغال الصفقة رقم  و 2014مارس  31و 2013أكتوبر  21 المؤرخين فييستفاد من محضري الورش 

من الشركة المعنية  طلبت، أن الجماعة درهم 5.346.495,17" بمبلغ unifcoشركة " المنجزة من طرف 6/2013

(  spotsالخيوط الكهربائية، وكذا وضع المصابيح األرضية )  الحفر ومد لى مكانها بعد  إ"  pavésإعادة أرصفة التبليط "

حات الساحة العمومية االنبعاث،  وهذا يعني أن أعمال الترصيف قد تم إنجازها في مسا   في نفس مستوى ارصفة التبليط.

 قبل أشغال الكهربة التي تتطلب الحفر من أجل مد الخيوط الكهربائية.

 هذه الطريقة في تنفيذ أشغال المشروع تدل على: إن 

شغال أشغال الحفر على  أجدية الدراسات القبلية للمشروع والتي من المفترض أن تؤدي إلى تسبيق    عدم -

 238.800,00 بمبلغ"   H2S. I"التبليط؛ هذا بالرغم من أن الجماعة تعاقدت مع مكتب الدراسات

 نجاز الدراسات المرتبطة بمشروع ساحة االنبعاث؛  إ( من أجل 7/2011درهم، )الصفقة رقم 

زالة واالسترجاع، مما يعني تعويضه على حساب ( أثناء عملية اإلpavésع جزء من األرصفة )ضيا -

 مالية الجماعة؛

 إطالة مدة إنجاز المشروع بسبب إزالة وإعادة األرصفة؛  -

 التأثير السلبي على جودة التبليط والترصيف بالساحة. -

  المشاريع بعض تأخر في إنجاز 

 اضحا في إنجازها، ونذكر األمثلة التالية:عرفت العديد من المشاريع تأخرا و

 الري   حافة قناةمشروع تأمين  .أ

شغال هذا المشروع لم  أإال أن  .  2012و  2011و  2010سنوات  حسب المقرر الجماعي، يهم برنامج التأهيل الجماعي  

 سنوات مقارنة مع ما كان مبرمجا.  3، أي بتأخير  2015ال سنة إتنته 

 متعلقة بكهربة المنطقة الصناعيةال 22/2012أشغال الصفقة رقم  .ب

محال بالمنطقة الصناعية بكلفة   24والمتعلقة بأشغال كهربة    22/2012من خالل دراسة الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم  

، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن أمر الخدمة الموجه "B"درهم والمنجزة من طرف شركة  328.098,00
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توجيه أمر الخدمة، هذا التأخير مرده عدم اإلعداد الجيد للصفقة   منأشهر    6  بعد   شغالقد حدد تاريخ البدء باأل  شركةلل

التنسيق القبلي مع المكتب الوطني للكهرباء أثناء إعداد الصفقة من   هذه األخيرة إلى  من طرف الجماعة، حيث لم تعمد 

 أجل المصادقة على التصاميم وكذا التتبع الميداني لألشغال. 

 مشروع المحطة الطرقية .ج

على   2011ء من سنة  ا، أجل تنفيذ المشروع في ثالث سنوات، وذلك ابتد 2016  -  2011حدد مخطط التنمية الجماعي  

، 2018فبراير    20إال أنه لوحظ عدم استكمال المشروع إلى غاية    .2014من تنفيذ األشغال خالل سنة    أن يتم االنتهاء

 وذلك نتيجة لعدة عوامل، أهمها:

في تمويل تها  عدم وفاء الجماعة بحصتها من تمويل المشروع، حيث أشار المخطط الجماعي إلى مساهم -

ماليين   4ماليين درهم، وذلك من خالل تعبئة    8ي  من تكلفته اإلجمالية المقدرة ف  ℅50المشروع بنسبة  

المشروع إلى غاية  انطالقعن ذلك، تأخر  الجماعة ، إال أنه وأمام عجز2011من سنة  ابتداءدرهم 

، بعد حصول هذه األخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب 2014سنة 

. هذا المعطى، يبين برمجة الجماعة 2014شتنبر  23بتاريخ  FP20914141الترخيص رقم 

  ؛الذاتية هالمشاريعها في غياب أي تصور واضح عن مصادر تمويلها وكذا محدودية إمكانات

على دفتر الشروط الخاصة المعد من طرف المهندس المعماري، وكذا دفاتر الشروط   االطالعمن خالل   -

تعلقتين باستكمال أشغال بناء المحطة الم 09/2017، و06/2016الخاصة المتعلقة بالصفقتين رقم 

الطرقية، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر الجماعة على تصور واضح بخصوص نوعية 

فخالفا لمقترح المهندس    .التي سوف يتم اعتمادها لباحة وقوف سيارات األجرة  (Charpente)  السقيفة

ا يشابهها، فإن دفتر الشروط الخاصة أو م Blocothellaالمعماري والقاضي بوضع سقيفة من نوع 

(،  1أشار إلى بناء هذه سقيفة باإلسمنت المسلح )الثمن األحادي رقم  06/2016المتعلق بالصفقة رقم 

بعد  09/2017الجماعة إلى اقتراح نوع آخر من السقيفة من خالل الصفقة رقم  عادتثم سرعان ما 

 . 06/2016فسخ الصفقة رقم 

  التأخر في استغالل العربات المجرورة بالخيول 

يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية إلقليم سيدي بنور وجماعة 

حيث  ، 2010الزمامرة وجمعية الخير للعربات المجرورة "الكوتشي" بالزمامرة، والتي تم التوقيع عليها خالل سنة 

  .عهدت االتفاقية للجماعة تولي مهام صاحب المشروع

المتعلقة  04/2014ومن خالل االطالع على الوثائق المتعلقة باإلعداد لمف طلب العروض، وكذا ملف الصفقة رقم 

باقتناء العربات المجرورة لفائدة الجماعة الحضرية الزمامرة" الشطر األول"، سجل المجلس الجهوي للحسابات 

 تين هامتين نوردها كما يلي: مالحظ

 التقدير الخاطئ لتكلفة المشروع ▪

المشار إليها أعاله، تولت الجماعة إعداد ملف الصفقة الذي تم بموجبها اقتناء العربات المجرورة.   االتفاقيةمن أجل تنفيذ  

ماي  23بتاريخ  1725/2011ومن أجل حصر الكلفة التقديرية للمشروع، قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم 

تأخذ الجماعة بعين االعتبار الكلفة التي ألف درهم. ولم    48  درهمألجل اقتناء عربتين مجرورتين بكلفة مالية ق  2011

تم بموجبها اقتناء العربتين المجرورتين أثناء إعدادها للثمن التقديري لإلدارة، والذي حدد ثمن اقتناء العربة الواحدة 

أالف درهم عن ثمن اقتناء العربتين، ومن دون تحديد األسس التي استندت إليها   5درهم، أي بفارق    29.040,00في  

 تحديد الثمن التقديري.  في 

عربة،   75يضاف إلى ذلك، عدم التقدير الجيد لكلفة المشروع، ذلك أنه وعوضا عن تحديد الكلفة اإلجمالية القتناء 

ألف درهم بموجب سند الطلب المشار إليه أعاله، تم االكتفاء بإضافة   24باالستناد إلى ثمن اقتناء العربتين، والمقدر ب  

ألف  300جمعية في إطار هذا المشروع، لتصبح المساهمة المالية للمشروع في حدود مليون ومساهمة مالية من ال

  40ألف درهم. هذه الوضعية، أدت إلى حصر الجماعة عدد العربات المقتناة في  800درهم، عوضا عن مليون و

 .75عن عربة عوضا 

 العربات المجرورة ألعضاء الجمعية من لدن الجماعة  تسليمعدم  ▪

بكلفة  المتعلقة باقتناء العربات المجرورة لفائدة الجماعة الحضرية الزمامرة 04/2014الصفقة رقم  بموجب

، تاريخ المعاينة الميدانية 2017دجنبر    27عربة مجرورة. وإلى حدود    40درهم، تسلمت الجماعة،    1.104.000,00

يخ التسليم، عدم تسليم العربات المقتناة شهرا من تار 34لمحالت تخزين العربات بالمنطقة الصناعية، وبعد مرور 

لفائدة أعضاء الجمعية من طرف الجماعة، وهو ما يعرض هذه العربات للتآكل، وبالتالي يطرح التساؤل عن الجدوى 

 من اقتناء هذه العربات دون توزيعها على المستفيدين.
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النقل بواسطة العربات المجرورة بخيول  يضاف إلى ذلك، عدم تفعيل الجماعة لكناش التحمالت المتعلق بتنظيم قطاع

والهادف إلى تسليم العربات المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة أعضاء جمعية الخير للعربات 

، 2016مارس    18بتاريخ    11/02/2016المجرورة، والمصادق عليه من لدن المجس الجماعي بموجب المقرر عدد  

الخامس منه على إحداث لجنة التسليم برئاسة رئيس المجلس الجماعي، حيث لم يتم العثور  والذي نص في الفصل

 على أي محضر للجنة المذكورة للنظر في عملية التسليم.

  الصفقات بعض عدم مطابقة األشغال لبنود 

 5/2012المنجزات لمواصفات الصفقة رقم  مطابقةعدم  ▪

 188.545,00شغال السياج الواقي بمبلغ  ، المتعلق بأسالفة الذكر  5/2012بجدول أثمان الصفقة رقم    18حدد الثمن رقم  

( وتم أداء المبلغ المناسب لهذا الثمن.  كما Fer Galvaniséنجاز سياج معدني من الحديد المعالج، )إجل أدرهم من 

بتاريخ نه بزيارة المنتزه  أال  إلمقتضيات الصفقة،    طبقاشغال تمت  ن األأاالستالم المؤقت والنهائي يشهدان بمحضرا  ن  أ

المواصفات المحددة لظهور الصدأ عليه، وهو ما يخالف    المعالج نظران المعدن ليس بالحديد  أكد  أ، ت2017نونبر    30

 الصفقة.  في

 فيما يخص األعمدة الكهربائية 12/2014مطابقة األشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم  عدم ▪

من   4(، وكذا جدول األثمان المضمن في القسم  4ردة في جدول األثمان )الثمن رقم  من خالل التقديرات التفصيلية الوا

المخصصة للتزيين مصنوعة من األلومنيوم، لكن على ( décoratifن األعمدة الكهربائية المزركشة )إالصفقة، ف

  وهذا األمرالها. رض الواقع فإن أجزاء منها مصنوعة فقط من معدن آخر غير األلومنيوم، ذلك أن الصدأ بدأ يطأ

 يوضح:

 ن األشغال قد تمت وفقا لبنود الصفقة؛أاالستالم المؤقت الذي ينص على محضر عدم صحة  -

 . ي وكذا المصلحة التقنية بالجماعةغياب التتبع الفعلي ألشغال الصفقة من طرف المهندس المعمار -

بائية، انما الهدف منه إطالة عمر هذه األعمدة، عداد الصفقة لمادة األلومنيوم باألعمدة الكهرإاختيار الجماعة عند  إن

وإنجازها بغير ذلك فيه أداء ثمن أكثر مما تستحقه الشركة، وكذا التلف السريع لألعمدة مما يضطر الجماعة الى 

 تغييرها في وقت وجيز بعد تركيبها وهو ما يعني إضافة موارد مالية أخرى ترفع كلفة المشروع.

 المشاريع بعض استغالل  معدعدم استكمال األشغال و 

 يتجلى ذلك من خالل ما يلي.

 عدم اشتغال النافورات ▪

" من أجل  scorex sarl، بواسطة شركة "درهم 2.952.146,15 ، بمبلغ32/2012أنجزت الجماعة الصفقة رقم 

إال أن  .2016ماي  5 نهائيا بتاريخأشغال هذه الصفقة  استالمبناء وتجهيز نافورات عمومية بساحة االنبعاث، وقد تم 

من الجماعة تشغيل النافورات للتأكد من  طلبتشغيل أو صيانة هذه النافورات، ذلك أنه عندما  لم تستطعالجماعة 

تشغيلها، بدعوى أن تشغيل النافورات يستلزم  عليهامواصفات الصفقة المنجزة تعذر احترام  ومراقبة مدىاشتغالها 

وأنه ليس بالجماعة من هو مؤهل للقيام بهذا العمل. مما يدعو للتساؤل عن جدوى  ،صيانة بعض أجزائها قبل تشغيلها

 بناء نافورات ال تشتغل، ودون تأهيل الموارد البشرية الجماعية لصيانتها وتشغيلها.

 2013/ 5عدم إتمام األشغال المبرمجة في الصفقة رقم  ▪

، بمبلغ 2013ماي  29بتاريخ  5/2013قم برمت الجماعة الصفقة رأفي إطار إنجاز مشروع ساحة االنبعاث، 

 ،" من أجل بناء مرافق صحية وسقيفات خشبية بالساحة المذكورة S.E.D.E.Cدرهم، مع شركة " 886.800,00

مع الشركة على عدم إنجاز  الجماعة  اتفقت وقد  .2013يوليوز  31شغال الصفقة بشكل مؤقت بتاريخ أوتم استالم 

 م مع فضاء الساحة الكبرى.ءيتال ن النموذج المقدم من طرف الشركة العاث، ألالسقيفات الخشبية بساحة االنب

ن برمجة هذه أنجاز السقيفات الخشبية التي كانت مبرمجة بالساحة، بالرغم من  إلى  إإال أن الجماعة لم تعمد لحد اآلن   

ويوضح  ماري المتتبع للمشروع.المع عليه المهندسالسقيفات كانت له تكلفة مالية، كون أن تصور النموذج قد اشتغل 

حذف جزء من األشغال أن الجماعة لم يكن لديها تصور واضح على برنامجها العملي المتعلق بالمشروع، وبالتالي ال  

تحديد حاجياتها بشكل يسمح لها بإنجاز مشاريعها بشكل معقلن من حيث الجودة واالقتصاد والتحديد يمكن بإمكانها 

    .هاالزمني المعقول لمشاريع

 استالمها سنةتستعمل أبدا منذ  وأنها لم، 5/2013إغالق المرافق الصحية المنجزة في إطار الصفقة رقم  كما لوحظ

. وهنا يكمن التساؤل ما الجدوى من إنجاز 2017دجنبر  31سنوات ونصف إلى حدود  4، أي ألكثر من 2013

دون  2014يوليوز  31الجماعة بتاريخ من طرف شغال استلمت بشكل نهائي هذه األكل  مشروع دون االستفادة منه. 

 ا، أو تم إغفالها أثناء االستالم المؤقت. استعمالها من أجل الوقوف على العيوب أو الهفوات التي تكون قد لحقته
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 17/2014األشغال بعد فسخ الصفقة رقم  إتمامعدم  ▪

درهم،   5.506.320,00تهيئة شارع محمد الخامس، بمبلغ  بأشغالالمتعلقة  17/2014أنجزت الجماعة الصفقة رقم 

لصفقة المذكورة. مما اضطر الجماعة " لكن الشركة لم تكمل األشغال المتعاقد بشأنها باS. M. J. Pبواسطة شركة "

كمال األشغال غير المنجزة والتي  إلى  إومنذ ذلك التاريخ لم تبادر الجماعة    .2016أكتوبر    27لى فسخ الصفقة بتاريخ  إ

 كانت مبرمجة في الصفقة، وتهم على الخصوص اإلشارات الضوئية ومخفضات السرعة.

  المالية الكافيةالبدء بإنجاز المشاريع قبل توفير االعتمادات 

مارس موضوع   9الخاصة بإنهاء أشغال تهيئة فضاء    11/2014على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم    االطالعمن خالل  

 االعتمادات، سجل المجلس الجهوي للحسابات كون اإلعالن عن الصفقة قد تم في غياب  13/2014طلب العروض رقم  

 30من طرف القابض الجماعي لم تتم إال بتاريخ    االلتزامدقة على مقترح  المصا  إذ أنالمالية الخاصة بإنجاز الصفقة،  

أشهر ونصف من تاريخ فتح األظرفة   5، أي  2015فبراير    9، ومن لدن عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ  2014دجنبر  

 .2015ريل (، حيث لم يتم توجيه األمر ببداية األشغال إال بتاريخ فاتح أب2014يوليوز  10المتعلقة بالصفقة )

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء عليه

 طلبية عمومية؛  ةحاجيات بشكل دقيق قبل اإلقدام على أيالتحديد  -

 مشروع؛ إنجاز دراسات مسبقة جدية وواقعية تراعي إمكانيات الجماعة ومتطلباتها قبل الشروع في أي   -

 ؛وتفادي توقيف األشغال ألسباب غير جدية ها،احترام اآلجال في إنجازو المشاريع المبرمجةتتبع  -

 ؛شغال الحفر ومد شبكات الماء والكهرباء على أشغال التبليطأتسبيق  -

تلك محطة الطاكسيات، و وبناء والطرق الحضريةالمرتبطة بالمنطقة الصناعية  إتمام المشاريع -

 .     وعقلنة استغالل هذه المشاريعتوزيع العربات المجرورة، المتعلقة 
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II.     جواب رئيس المجلس الجماعي للزمامرة 

 )نص مقتضب(

 المالي واإلداري أوال. التدبير

  الجماعيةنقائص في تدبير الممتلكات 

 مقر الجماعة  .أ

إن المجلس الجماعي للزمامرة لم يحسم بعد في تبني خيار بناء مقر جديد للجماعة أو االكتفاء بصيانة المقر الحالي. 

عملية التسلم المؤقت ألشغال  2018أكتوبر  30ونظرا لألولوية التي يمثلها مرفق الحالة المدنية فقد تمت بتاريخ 

 2.412.839,88لقة بإنجاز أشغال بناء وتهيئة المباني اإلدارية للجماعة بكلفة قدرها المتع 2017/ 12الصفقة رقم 

درهم. ويجري حاليا اإلعداد لعملية تجهيز البناية المنجزة في إطار هذه الصفقة بالمعدات والتجهيزات الالزمة من 

 أجل احتضان المكاتب التي يتألف منها مرفق الحالة المدنية التابع للجماعة.

 لسوق األسبوعي والسوق الجماعي ا .ب

  السوق األسبوعي، نظرا النعدام األبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي  تحصينعدم 

يتولى مهمة حراسة السوق األسبوعي موظفان تابعان للجماعة، األول يقوم بحراسة مرفق الجزرة المتواجدة وسط 

ننا نواجه إكراه قلة الموارد البشرية التابعة لميزانية الجماعة، السوق، والثاني يتولى حراسة باقي المرافق. غير أ

ليس فقط بالنسبة لفئة الموظفين التي تتولى مهام مكتبية بالجماعة، وإنما بالنسبة أيضا للفئة المعهود إليها بالمهام 

الحاجيات المرتبطة بهذه  المرتبطة بالحراسة، السياقة، النظافة، أشغال اإلصالح والصيانة ... والتي ال تكفي لتلبية

المهام.  وقد تم تحديد حاجيات الجماعة من هذه الفئة من الموظفين التي ستشملها عملية التوظيف المزمع القيام بها 

 عما قريب.  

كما تعتزم الجماعة برمجة االعتمادات الالزمة إلنجاز مختلف عمليات الصيانة التي يتطلبها تحصين السوق 

 األسبوعي. 

 األوساخ والنفايات في كل أرجاء السوقين انتشار 

بالفعل يسجل بعض القصور في نظافة السوق األسبوعي رغم الحرص على برمجة عملية تنظيفه يوما على األقل 

كل أسبوع عقب انعقاده. ولهذه الغاية يتم تسخير مجموعة من موظفي الجماعة ومختلف اآلليات والمعدات الالزمة. 

مادات إضافية بميزانية الجماعة من أجل تشغيل العدد الكافي من اليد العاملة الموسمية كما سنعمل على رصد اعت

 التي تبقى الحل األنسب للجماعة في ظل اعتمادها أسلوب الوكالة المباشرة في إدارة مرفق النظافة. 

 انعدام اإلنارة العمومية وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه األمطار بالسوق االسبوعي 

ر السوق األسبوعي على إنارة كافية طيلة أيام األسبوع رغم وجود بعض المصابيح المعطلة. ويتم تعزيز اإلنارة يتوف

التي يتم تشغيلها ليل كل أربعاء مما مكن من توفير رؤية  ( Projecteurs )العمومية المعتادة باألضواء الكاشفة 

 يرها عملية التسوق ليال.   كافية لدى المتسوقين، وبالتالي تجاوز المشاكل التي تث

وفيما يخص شبكة تصريف المياه، فإن األمر ال يتعلق بتردي الشبكة بقدر ما يتعلق بقصور في عمليات الصيانة 

والتنظيف التي تقع على عاتق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تتولى تدبير هذه 

عددة. وسنحرص على إثارة انتباه الوكالة المذكورة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها الشبكة، رغم المراسالت المت

المقررة باتفاقية تسيير شبكة التطهير السائل بمدينة الزمامرة. كما سنعمل على برمجة االعتمادات الالزمة لصيانة 

 الطرقات بالسوق األسبوعي. 

 من طرف األغيارالل الملك الجماعي للسوق األسبوعي بدون ترخيص احت 

في إطار عملية نقل السوق األسبوعي من موقعه السابق، خصصت اللجنة اإلقليمية التي أشرفت على العملية لفائدة 

الباعة والحرفيين الذين كانوا يزاولون أنشطتهم بالسوق القديم فضاءات مماثلة بالسوق األسبوعي الحالي. ويمثل 

محتلي الملك الجماعي. وقد شكل عدم توثيق أسماء المعنيين بعملية النقل من قبل هؤالء الباعة والحرفيون غالبية 

اللجنة المذكورة، والمساحات التي كانوا يشغلونها بالسوق القديم، عائقا أمام المجالس المتعاقبة للتعاطي مع وضعيتهم 

ر الئحة المؤهلين لالستفادة وإيجاد الحلول المالئمة لها. وبناء على مالحظتكم بهذا الخصوص، سنعمل على حص

من عملية االحتالل المؤقت الجماعي بالسوق األسبوعي، وتسوية الوضعية الحالية من أجل استخالص الرسوم 

 الواجبة على شغل الملك الجماعي العام، طبقا للسعر المقرر بالقرار الجبائي.
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 تدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم 

المجزرة الجماعية تبقى مقبولة على العموم، وتوفر الحد األدنى من متطلبات الوقاية والسالمة الصحية  إن وضعية

 في عمليات الذبح. 

 إهمال وغياب الصيانة الكلية لسوق النهضة وعطالة بعض دكاكينه 

إلقبال على قرر المجلس الجماعي التخلي على المركز التجاري لحي النهضة وبرمجة مشروع بديل خلفه لعدم ا

محالته نظرا للتصور المعماري للمركز كفضاء مغلق ال يستجيب لنمط التسوق المعتاد لدى سكان المدينة، مما 

تسبب في عطالة بعض المحالت. وقد تم استكمال الدراسات المعمارية للمشروع الجديد وحظي بموافقة اللجنة 

 اإلقليمية للتعمير. 

  إهمال الجماعة للمساحات الخضراء 

إن عدم إعطاء عناية لفضاء ساحة الحسن الثاني وفضاء ساحة الحي اإلداري يجد تفسيره في تغيير التنطيق 

 المخصص لوعائهما العقاري بمشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الزمامرة.

 ارتفاع مديونية الجماعة بشكل يرهن مستقبلها المالي 

ة الموارد المالية الالزمة لالنخراط في شراكات مع مختلف لقد تمكن المجلس بفضل آلية االقتراض من تعبئ

 القطاعات والمتدخلين في الشأن الترابي من أجل إنجاز مشاريع استثمارية مهمة بكلفة إجمالية قدرها

درهم، أي بنسبة مئوية  185.975.000,00درهم، تمثل مساهمة الشركاء فيها ما مجموعه  241.320.000,00

 . %77تجاوزت 

   اإلمكانيات الضرورية لصيانة شبكة االنارة العمومية توفيرعدم 

لم يحسم المجلس الجماعي بعد في طريقة تدبير مرفق اإلنارة العمومية. ففي حالة اتخاذ قرار باعتماد التدبير المفوض 

مرفق، مع صيانة لهذا المرفق سنكتفي باألطر التقنية المؤهلة المتوفرة لدينا لتتبع ومراقبة التدبير المفوض لهذا ال

الشاحنة التي ال تحول وضعيتها الحالية دون اعتمادها إلنجاز مختلف التدخالت التي تقتضيها صيانة شبكة الكهرباء 

بالمدينة في انتظار إتمام إجراءات التدبير المفوض. أما في حالة استمرار الجماعة في تدبير هذا المرفق عن طريق 

بتوظيف مساعد تقني مختص في المجال، وبرمجة اقتناء شاحنة جديدة إلنجاز الوكالة المباشرة، سيقوم المجلس 

 عمليات الصيانة. 

 استحواذ جمعيتين على مجموع مبالغ الدعم الممنوح للجمعيات )...( 

 )...( 

كما أن المجلس الجماعي للزمامرة أصبح يولي أهمية خاصة للقطاع الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة  

 حيث يعتبر نادي النهضة الرياضية لكرة القدم الممثل األول لهذه الرياضة بالمدينة. 

اكة لفائدة جمعية فضاء كما يولي المجلس نفس االهتمام للمجال االجتماعي، حيث يقدم الدعم بموجب اتفاقية شر

أسرة لبزيوي لألعمال االجتماعية التي قامت ببناء مركز تصفية الدم بمدينة الزمامرة على نفقتها الخاصة وتتولى 

وتتحمل القسط األكبر من التكاليف الباهظة التي يتطلبها تقديم المركز لخدماته لفائدة المرضى   2008تسييره منذ سنة  

لم تستفد أية جمعية من دعم المجلس خارج اإلطار التعاقدي  2015ي. فمنذ السنة المالية المصابين بالقصور الكلو

 حيث تم تأطير عالقته بهذه الجمعيات بموجب اتفاقيات تحدد بدقة التزاماتها إزاء الجماعة مقابل استفادتها من الدعم. 

 ثانيا. تدبير المشاريع

 37/2011ال بالصفقة رقم تعثر اإلنجاز نتيجة عدم التحديد الدقيق لألشغ 

بقدر ما يتعلق بتسرب خطإ إلى جدول   37/2011ال يتعلق األمر بعدم التحديد الدقيق لألشغال موضوع الصفقة رقم  

المتعلقين أشغال الرش بمادة "الكات" وتكسية   B 2.5و    B 2.4األثمان عند كتابة عدد الكميات المقررة بالثمنين رقم  

متر مربع كما ورد  650متر مربع وليس  6500تي من المفروض أن تنجز تقدر ب االسفلت، ذلك أن الكمية ال

متر مربع( نظرا الرتفاع الثمن المحدد بجدول   6500بجدول األثمان. وقد كان من المستحيل تنفيذ الكميات الفعلية )

 األثمان لهذه األشغال. 

  عدم تحديد الحاجيات بدقة عند إعداد مشروع الساحة الكبرى 

في إطار اإلعداد لتهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى، تقدم مالكو الفيالت المجاورة لهذه الساحة بمقترح تحملهم  

تهيئة الشريط الفاصل بين مساكنهم والساحة الكبرى وفق المواصفات المقررة من طرف الجماعة مقابل تخصيص 

وفي انتظار بلورة مقترح مالكي الفيالت، عمدت الجماعة جزء من هذا الشريط بعد تهيئته كحديقة خلفية لمساكنهم.  

. غير أن صعوبة أجرأة 29/2012إلى تهيئة المجال الواقع خارج الشريط المشار إليه أعاله بواسطة الصفقة رقم 

 .2758/2013هذا المقترح حذا بالجماعة إلى تكفلها بتهيئة هذا الشريط في تاريخ الحق بواسطة سند الطلب رقم 
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 برنامج الطرقات الداخلية دون اإللمام بواقع الجماعة إعداد 

لقد استندنا في إعداد برنامج الطرق الداخلية على الدراسات التقنية ألشغال الطرقات الداخلية المنجزة من طرف 

المجلس الجماعي األسبق، والتي همت أشغال الطرق دون إعادة تأهيل شبكة التطهير السائل. وعند مباشرة األشغال 

، فوجئنا بالحالة 2وحي السالم  1المتعلقة بأشغال الطرق الداخلية بحي السالم  06/2010موضوع الصفقة رقم 

المتردية لقنوات الصرف الصحي واهترائها وعدم إمكانية صمودها، مما أدى بنا إلى التوقيف الفوري لألشغال 

اف من التغلب على جميع المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المالئمة لهذه الوضعية، حيث تمكنا في نهاية المط

 وإخراج المشروع إلى حيز الوجود بأحسن المواصفات.  

        عدم التحديد الدقيق للحاجيات في إنجاز مشروع تهيئة ساحة بشارع المسيرة الخضراء 

 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية  02/2010الصفقة رقم  .أ

، تبين أن أشغال التطهير السائل المبرمجة ضمنها تشكل جزءا من أشغال الصفقة 02/2010بعد إسناد الصفقة رقم    -

اإلطار التي شرعت في إنجازها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة التي تتولى تدبير قطاع تدبير 

شغال التطهير السائل بدال من التطهير السائل بمدينة الزمامرة. وعليه، لم يكن من مصلحة الجماعة التمسك بتنفيذ أ

 الوكالة المستقلة بداعي برمجتها ضمن الصفقة.

ضمن الشطر األول من مشروع تهيئة ساحة المسيرة الخضراء الذي تم إنجازه في   02/2010تندرج الصفقة رقم    -

 بشكل تام.    Pavé autobloquantشطرين. وقد تم في إطار هذه الصفقة إنجاز جميع أشغال التبليط 

أن مقاعد الجلوس اإلسمنتية المبرمجة خاللها ال تتناسق مع  2010/ 02لقد تبين خالل إنجاز أشغال الصفقة رقم  -

التهيئة العامة للفضاء وكذا التجهيزات المنجزة في إطارها وال سيما السقيفات الخشبية، وبالتالي قررنا إلغاء مقاعد 

اصفات تكفل التناسق الالزم بين مختلف تجهيزات هذا الفضاء، الجلوس وإعادة برمجتها في إطار صفقة الحقة، بمو

 .   Fonderie d’aluminiumحيث تم إنجازها من الخشب بهيكل معدني مصنوع من 

والزيادة في حجم أشغال الطرقات بعد توفير  5( عوض pergolasسقائف ) 6تم إنجاز سقيفة إضافية أي  -

 ل الذي تكفلت بإنجازه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.االعتمادات المخصصة ألشغال التطهير السائ

 المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الساحة العمومية 13/2011الصفقة رقم  .ب

بالعريشة سيؤدي إلى  Maçonnerie en moellonsأن إنجاز الحائط  13/2011لقد تبين أثناء تنفيذ الصفقة رقم 

عريشة، وسيكون بمثابة حاجز أمام المارة، األمر الذي حذا بنا، استناد إلى حجب الرؤية البانورامية من داخل ال

مع تغليف أعمدة   IPN 120، إلى تعويضه بدعامات حديدية متينة من نوع  2011يناير    03المحضر الموقع بتاريخ  

 العريشة بالرخام األسود للتزيين.

 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية 29/2011الصفقة رقم  .ج

االكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثالث نافورات بعد أن تبين خالل التنفيذ أن نافورتين كافيتين اعتبارا لصغر تم 

المساحة الكلية للشطر الثاني من أشغال التهيئة وبهاجس الحفاظ على الحيز األكبر من الساحة للمساحات الخضراء. 

من نفس الفضاء حيث تعرضت المصابيح الملونة إلى وقد تم استحضار تجربة النافورات المنجزة بالشطر األول 

 السرقة مما أدى بنا إلى االستغناء عن المصابيح الضوئية الملونة بالنافورتين المنجزة في إطار الشطر الثاني. 

 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية 31/2011الصفقة رقم  .د

بعد تعرض مجموعة من قاطني المساكن المجاورة   31/2011تم تقليص عدد المقاعد المنجزة في إطار الصفقة رقم  

 للساحة على وضع مقاعد تطل على مساكنهم، حيث تم االكتفاء بتنفيذ المقاعد التي ال تثير أية مشاكل.   

  غياب التصور الواضح والدقيق ألشغال اإلنارة العمومية 

المتعلقة بالجزء المنجز منها بشارع الحسن  2011/ 33اكتست أشغال تأهيل اإلنارة العمومية موضوع الصفقة رقم 

طابعا استعجاليا، حيث لم يكن ممكنا إنجاز أشغال القناة المجمعة الرئيسية   202الثاني على الطريق الجهوية رقم 

أمتار لتصريف المياه العادمة المقررة وسط شارع الحسن الثاني، ما لم يتم نقل األعمدة الكهربائية  02بقطر 

  33/2011واجدة آنذاك وسط الشارع المذكور إلى جنباته، وهي األشغال التي تم تنفيذها في إطار الصفقة رقم المت

 موضوع المالحظة أعاله.

، فقد 01/2017وفيما يخص إزالة وتجديد األعمدة الكهربائية المتواجدة بشارع الحسن الثاني في إطار الصفقة رقم  

المارة عبر مدينة الزمامرة،   202تعلقة بتهيئة وتوسيع مقطع الطريق الجهوية رقم  اقتضته نتائج الدراسات التقنية الم

حيث تم األخذ بعين االعتبار التحوالت المعمارية واالقتصادية للشارع باعتباره شريانا رئيسيا للمدينة استقرت به 

 جميع األبناك وشركات التأمين والمؤسسات التجارية. 
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 علقة بالمساحات الخضراء المراد تنفيذها في إطار مشروع تهيئة فضاء عدم ضبط نوعية األشغال المت

 مارس  9

من أجل اقتناء األشجار والنباتات التي تم تسلمها   2014دجنبر  08بتاريخ  12GIDإن إبرام  سند الطلب رقم 

يجد تفسيره ،  11/2014، والتي تشكل بعض مكونات األشغال المقررة في إطار الصفقة رقم  2015يناير    15بتاريخ  

في الطابع االستعجالي الذي تمثله عملية الغرس المقررة في إطار المشروع، حيث ينبغي  القيام بها خالل فترة 

، بسبب 11/2014معينة من السنة، وهي الفترة التي لم يكن ممكنا القيام خاللها بعملية الغرس في إطار الصفقة رقم  

(، كما أن األشغال المتعلقة بها لم تنطلق إال بتاريخ 2015فبراير  09التأخير الذي طال عملية المصادقة عليها )

 .  2015أبريل  01

  إنجاز أشغال في غياب الدراسات القبلية 

إن معظم األشغال التي تم إنجازها دون دراسات قبلية ال تقتضي حسب تقديرنا هذا النوع من الدراسات لكون البعض 

منها يتعلق بتجديد القنوات المتهالكة المتواجدة بعين المكان مع الحفاظ على جميع مواصفاتها وخصائصها التقنية، 

المطلوبة، كما هو الشأن بالنسبة ألشغال إعادة تأهيل شبكة   من حيث تحديد مسارها وعمقها وأقطارها وكذا الكميات

والطريق المؤدية إلعدادية يوسف بن تاشفين، أو  1التطهير السائل بأحياء النهضة، الحي المحمدي، حي السالم 

ل لكونها تتعلق بأشغال بسيطة ال تتجاوز مؤهالت األطر التقنية التابعة للجماعة، كما هو الشأن بالنسبة ألشغا

الترصيف بشارع محمد الخامس التي تتعلق بتبليط أرصفة الشارع المحددة سابقا ووضع بعض التجهيزات الحضرية 

(Mobilier urbain) وستعمل الجماعة مستقبال على تعميم الدراسات القبلية بالنسبة لجميع المشاريع التي تقتضي .

 هذا النوع من الدراسات.

 لمشاريع التوقف غير المبرر ألشغال بعض ا 

 المتعلقة بإنجاز االنارة العمومية بمنتزه قناة الري  2011/ 37الصفقة رقم  .أ

من  33/2011متر تقريبا في إطار الصفقة رقم  650بعد تنفيذ أشغال إنارة الطريق المحاذية للمنتزه على طول 

طريق من الجهة األخرى  ، كنا نعتزم إنارة هذه ال2012فبراير    20والتي تم استالمها بتاريخ     « B »طرف شركة  

في إطار صفقة الحقة، مما حذا بنا إلى إصدار أمر خدمة بتوقف األشغال إلى حين تنفيذ أشغال اإلنارة. غير أن عدم 

توفر االعتمادات الالزمة لهذه الغاية، أدى إلى العدول عن الفكرة، وبالتالي إصدار األمر باستئناف أشغال الصفقة 

 . 37/2011رقم 

 2012/ 5 الصفقة رقم .ب

لقد تم إنجاز مشروع تهيئة وتأمين حافة قناة الري الرئيسية المارة من مدينة الزمامرة بتنسيق مع المكتب الجهوي 

لالستثمار الفالحي لدكالة طبقا التفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة والمكتب، حيث تم تكوين لجنة مشتركة تتألف 

فيذ المشروع. غير أن تأخر المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي في إبرام  من ممثلي الطرفين لتتبع جميع مراحل تن

الصفقة المتعلقة بتبليط حافتي القناة الرئيسية للري بسبب عدم جدوى طلبات العروض التي تم اإلعالن عنها من 

ا والتي تمثلت في جانبه، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت المكتب في تنفيذ األشغال بعد إسناد الصفقة المتعلقة به

ضرورة خفض مستوى المياه بالقناة، ليتمكن نائل الصفقة من إنجاز عملية تبليط، كلها عوامل تفسر توقف األشغال 

 . 5/2012موضوع الصفقة رقم 

 10/2012الصفقة رقم  .ج

غال مرده إلى تزامن بدء األشغال المتعلقة بها مع انطالق أش 10/2012إن تأخر األشغال موضوع الصفقة رقم 

 Pavéالمتعلقة بتبليط الساحة الكبرى، حيث اقتضي تنفيذ الصفقتين أن تكون أحجار  11/2012الصفقة رقم 

autobloquant   بالصفقتين المشار إليهما أعاله من نوع وشكل وقياس واحد لتحقيق التجانس واالنسجام الالزم بين

إلى حين تحديد  10/2012وقف أشغال الصفقة رقم جميع مكونات المشروع. األمر الذي حذا بنا إلى إصدار أمر بت

 .11/2012نوع هذه األحجار بدقة في الصفقة رقم 

 36/2011الصفقة رقم  .د

المنجزة من طرف شركة العمران بالساحة الكبرى بتاريخ   108/2010على الرغم من االستالم المؤقت للصفقة رقم  

لم تقم باإلخالء  Plate formeمران من أجل إنجاز أشغال ، إال أن المقاولة المتعاقدة مع شركة الع2011دجنبر  5

يوما من   60الكلي لموقع األشغال في هذا التاريخ.  وبما أن الجماعة ملزمة بإصدار األمر ببدء األشغال داخل أجل  

الذي تمت بموجبه  2.99.1087من المرسوم رقم  36تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة طبقا لمقتضيات الفصل 

صادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال، أصدرنا األمر ببدء األشغال موضوع الم

ثم األمر بتوقفها إلى حين اإلخالء الكلي للورش من طرف المقاولة المتعاقدة مع شركة  36/2011الصفقة رقم 

 العمران.
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 الكبرى لمدينة الزمامرة المتعلقة بتهيئة الساحة  2013/ 4الصفقة رقم  .ه

لقد تنقل ممثل الشركة نائلة الصفقة في مرحلة أولى مباشرة إلى مصالح المعهد الملكي للثقافة األمازيغية من أجل 

الحصول على الترجمة الصحيحة إلسم "جماعة الزمامرة" بأحرف التيفيناغ، غير أن تزامن هذه الفترة مع فترة 

حال دون ذلك. لتقوم الشركة في مرحلة ثانية بمراسلة المعهد بشكل رسمي بتاريخ   اإلجازات السنوية لموظفي المعهد 

 للغاية المبينة أعاله. 2013شتنبر  13

 المتعلقة بأشغال التطهير السائل لحي الفرح 01/2015الصفقة رقم  .و

دقة الوكالة ستحرص الجماعة مستقبال على إخضاع تصاميم التنفيذ المتعلقة بمشاريع التطهير السائل إلى مصا

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل اإلعالن عن طلبات العروض المتعلقة بها. 

المتعلقة بأشغال اإلنارة العمومية للطريق الوطنية المارة عبر مدينة  19/2012الصفقة رقم  .ز

 الزمامرة  

تي تشملها أشغال اإلنارة لقد تجلت المعيقات الميدانية بالخصوص في احتالل الملك العمومي ببعض المواقع ال

العمومية من طرف بعض األكشاك التي تم إلغاء قرار الترخيص بإقامتها طبقا للمسطرة المقررة في هذا المجال، 

وذلك قبل اإلعالن عن طلب العروض المتعلق بهذه األشغال. وقد تطلب تدخل السلطة المحلية بعض الوقت من أجل 

حد المستغلين حيث رفض رفضا مطلقا تنفيذ قرار إلغاء الترخيص باالحتالل إخالء المواقع المحتلة، باستثناء أ

المؤقت للملك العمومي بإخالء وإزالة الكشك موضوع قرار اإللغاء إال بعد استخدام القوة العمومية، وهو ما يفسر 

 توقف األشغال خالل الفترة المعنية. 

 حفر تسبيق أشغال الترصيف أو التبليط على أشغال تستلزم ال 

الخاصة بمشروع حماية   2012/ 5وضع أحجار الترصيف قبل مد قنوات اإلضاءة بالصفقة رقم  ▪

 قناة الري  

في أشغال تهيئة المنتزه كحل تقني يمكن   Pavé autobloquantلقد اعتمدت الجماعة أشغال الترصيف من نوع 

أنابيب مياه سقي المساحات الخضراء معه تمرير األسالك الكهربائية ومد قنوات اإلضاءة تحت األرضية، أو بعض  

دون أضرار، ألن هذا النوع من التبليط يتميز بسهولة ومرونة إزالته وإعادته دون التأثير على جودته ودون خسائر 

 ... الخ Granito poli ou lavéأو  Rev-Solعكس الترصيف باإلسمنت أو 

 ة االنبعاثتسبيق أشغال الترصيف على أشغال الكهرباء بمشروع إنجاز ساح ▪

في أشغال تهيئة الساحة الكبرى كحل تقني     Pavé autobloquantلقد اعتمدت الجماعة أشغال الترصيف من نوع  

تحسبا إلغفال بعض المقاطع من األسالك الكهربائية أو بعض أنابيب مياه سقي المساحات الخضراء المتواجدة بهذه 

هربائية بالساحة الكبرى بشكل كلي وإنما بعض المقاطع التي تبين الساحة، علما أن هذه العملية ال تشمل الشبكة الك

( متعلقة بأشغال    14/2012ضرورة إضافتها بعد تنفيذ أغلبية أشغال الكهرباء في إطار  صفقة سابقة )الصفقة رقم 

رة أشغال أي قبل مباش 12/10/2012الكهربة واإلنارة العمومية للساحة الكبرى، والتي تم استالمها مؤقتا بتاريخ 

 .Pavé autobloquantالتبليط ب 

فتبقى جد ضئيلة وتحملتها المقاولة المكلفة   Pavé autobloquantأما فيما يخص كلفة إزالة وإعادة بعض قطع 

 باألشغال دون اعتراض من جانبها. 

  تأخر في إنجاز بعض المشاريع 

 مشروع تأمين حافة قناة الري   .أ

حافة قناة الري الرئيسية المارة من مدينة الزمامرة بشراكة مع المكتب الجهوي لقد تم انجاز مشروع تهيئة وتأمين 

لالستثمار الفالحي لدكالة. وقد عرفت أشغال تبليط حافتي القناة الرئيسية للري التي تعهد بها المكتب الجهوي تأخرا 

ى الصعوبات التقنية التي ملحوظا بسبب عدم جدوى طلبات العروض التي تم اإلعالن عنها من طرفه، باإلضافة إل

 واجهته خالل التنفيذ، مما أدى إلى توقف األشغال التي تعهدت بها الجماعة. 

 المتعلقة بكهربة المنطقة الصناعية 22/2012أشغال الصفقة رقم  .ب

إنجاز   يقتضيه إن مشاريع الكهربة التي تتطلب تدخل المكتب الوطني للكهرباء عادة ما تعرف تأخرا ملحوظا 

الدراسات وإعداد بروتوكول االتفاق المتعلق بمستحقات مكتب الدراسات وتتبع األشغال، وإتمام إجراءات التوقيع 

المنجزة من طرف هذا المكتب في اإلعالن عن  والمصادقة عليه. وعليه فقد دأبت الجماعة على اعتماد الدراسات

 طلبات العروض المتعلقة بأشغال الكهربة بالموازاة مع إنجاز إجراءات إبرام البروتوكول وتسوية مستحقات المكتب. 

 مشروع المحطة الطرقية .ج

ماعة التأخير الملحوظ في إنجاز مشروع محطة سيارات األجرة تفسره بصفة خاصة الصعوبات التي واجهت الج

أو ما شابهها المقترحة   Blocothellaفي اعتماد نوع معين لسقيفة باحة الوقوف، حيث تبين أن كلفة السقيفة من نوع  

بالدراسات المعمارية جد مرتفعة، ومن شأنها أن تستنزف االعتمادات المعبأة للمشروع. وعليه تم اعتماد سقيفة  
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إثر فسخ  06/2017وهي نفس السقيفة المعتمدة بالصفقة رقم  09/2016باالسمنت المسلح ضمن الصفقة رقم 

 .   2016/ 09الصفقة رقم 

 العربات المجرورة بالخيول  التأخر في استغالل 

 التقدير الخاطئ لتكلفة المشروع ▪

 1725/2011لنموذج العربة المحدد بسند الطلب رقم    01لقد تم إعداد الثمن التقديري على أساس الثمن األحادي رقم  

فة، درهم باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضا  26.400,00درهم أي بثمن إجمالي قدره    22.000,00في مبلغ  

بعد اختيار جمعية الخير للعربات المجرورة لهذا النموذج الذي يتميز عن النموذج الثاني بأربعة نوابض صفيحية 

(. وبذلك فإن الفارق بين مبلغ اقتناء العربة بناء على سند الطلب المشار إليه أعاله ressort à lamesإضافية )

يجد تبريره في اعتماد مسطرة طلب العروض إلنجاز العربات، درهم، و  2.640,00والثمن التقديري ال يتجاوز مبلغ  

التي تقتضي في الغالب تحمالت إضافية من جانب المتنافسين )ضمانات مؤقتة ونهائية، اقتطاع ضامن، شروط 

 اإلنجاز ...(.  

لمؤشر ا 02عربة مجرورة، فقد تم تأطيره بملحق االتفاقية رقم  40أما فيما يتعلق بحصر مكونات المشروع في 

، من أجل تجاوز الصعوبات التي وجدتها الجمعية في تحصيل المساهمات المالية 2018يناير  23عليه بتاريخ 

درهم، في حين تقدر مساهمة الجمعية الملتزم بها في االتفاقية بمبلغ  70.000,00ألعضائها التي لم تتجاوز مبلغ 

 درهم.    150,000,00

 ء الجمعية من لدن الجماعة عدم تسليم العربات المجرورة ألعضا 

لقد اتخذت الجماعة جميع الترتيبات الالزمة لتسليم العربات المجرورة لفائدة أعضاء جمعية الخير للعربات 

المجرورة، بما فيها إعداد كناش التحمالت القاضي بتنظيم قطاع النقل بواسطة العربات المجرورة بخيول 

لمتعلقة بعملية تسليمها. غير أن تواجد الجمعية في وضعية غير "الكوتشيات" من أجل تحديد وضبط الشروط ا

قانونية لعدم تجديد المكتب المسير لها والمشاكل القائمة بين أعضائها، أدت إلى انتظار تسوية وضعيتها القانونية من 

 أجل مباشرة إجراءات تسليم العربات المجرورة. 

  عدم مطابقة األشغال لبنود بعض الصفقات 

 5/2012قة المنجزات لمواصفات الصفقة رقم عدم مطاب ▪

تم إنجازه طبقا للمواصفات المقررة بالصفقة، حيث تم إنجاز أجزاء   5/2012ان السياج الواقي موضوع الصفقة رقم  

(. بينما هم الصدأ نقط التلحيم فقط Fer Galvaniséالسياج من أعمدة وعوارض ودعامات من الحديد المعالج، )

 ة وضع وتجميع وتركيب أجزاء السياج بعين المكان. التي اقتضتها عملي

 فيما يخص األعمدة الكهربائية 12/2014عدم مطابقة األشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم  ▪

المخصصة للتزيين مصنوعة من معدن األلمنيوم طبقا لما  2014/ 12ان األعمدة الكهربائية موضوع الصفقة رقم 

من كناش التحمالت الخاص بهذه الصفقة. أما األجزاء التي طالها الصدأ   IVم  من الباب رق  4ينص عليه الفصل رقم  

وهو على شكل نصف دائرة، حيث لم يتم تحديد نوعية    (crosse)فتتعلق بالدراع الحامل لمصباح اإلنارة العمومية  

ذه األذرع طبقا لمواصفات المعدن المطلوب بدفتر التحمالت. وبالتالي ال يمكن إلزام المقاولة نائلة الصفقة بإنجاز ه

 غير مقررة بكناش التحمالت.

  عدم استكمال األشغال وعدم استغالل بعض المشاريع 

 عدم اشتغال النافورات ▪

وهي تشتغل على النحو المطلوب. غير أنه طالها  32/2012منذ استالم النافورات المنجزة في إطار الصفقة رقم 

 قبة التسيير.أشهر قبل حلول لجنة مرا 06عطل تقني حوالي 

 2013/ 5عدم إتمام األشغال المبرمجة في الصفقة رقم  ▪

إن الجماعة بصدد إعادة تصميم السقيفات الخشبية بشكل ينسجم مع جميع التجهيزات الموضوعة بالساحة وتنفيذ 

 األشغال.

طيلة فترة الضمان بعد تجريبها  31/07/2014أما فيما يخص المرافق الصحية التي تم استالمها نهائيا بتاريخ 

والتأكد من خلوها من أي عيب، فقد تم فتحها للعموم وبالمجان مع إسناد مهام حراستها وتنظيفها ألحد أعوان 

 الجماعة.

 17/2014عدم إتمام األشغال بعد فسخ الصفقة رقم  ▪

 ستعمل الجماعة على استكمال أشغال اإلشارات الضوئية ومخفضات السرعة.

 قبل توفير االعتمادات المالية الكافية البدء بإنجاز المشاريع 

 سنحرص مستقبال على توفير االعتمادات الالزمة قبل اإلعالن عن طلبات العروض المتعلقة بها. 



 123 

  التابعة لجماعة الدار البيضاء بليوط سيدي مقاطعة
 

بتاريخ  2.03.529م تنتمي مقاطعة سيدي بليوط إداريا للمجال الترابي لعمالة مقاطعات أنفا بمقتضى المرسوم رق

ملحقات إدارية.  (6)  ست  بتحديد النفوذ الترابي لعماالت المقاطعات والمقاطعات التابعة لها وتضم 2003شتنبر  10

، حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى نسمة 189.715كلم مربع وعدد سكانها  9,84تبلغ مساحة المقاطعة 

 (.2014لسنة 

تتكون مداخيل المقاطعة من مخصص إجمالي للتسيير، وقد استفادت على غرار باقي المقاطعات المنتمية لجماعة 

حيث انتقل من  2017و 2016البيضاء من زيادة مهمة في مبلغ المخصص اإلجمالي السنوي خالل سنتي  الدار

أي بنسبة زيادة   2017ونفس المبلغ سنة    2016درهم سنة    26.761.271,00إلى    2015درهم سنة    8.794.500,00

 بالمائة. 204,30بلغت 

فإن حساب النفقات من المبالغ المرصودة يتكون من نفقات التسيير ما عدا أجور ورواتب  ،فيما يخص التحمالت

 البيضاء. ستثمار فتتكفل بها ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الداروتعويضات الموظفين واألعوان؛ أما مصاريف اال

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات   ،2017 – 2011أسفرت مراقبة تسيير مقاطعة "سيدي بليوط" برسم الفترة 

 . والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يليتسجيل مجموعة من المالحظات عن  ،سطات-لجهة الدار البيضاء

 الحكامة والمراقبة الداخلية .أوال
 مكنت المراقبة في إطار من رصد النقائص التالية.

 التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي فيما يخص التفويضات عدم 

 242قتضيات المادة تخضع التفويضات بالنسبة للمقاطعات لمالمتعلق بالجماعات  113.14في ظل القانون التنظيمي 

التي تنص على أنه " يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصالحيات الموكلة إليه بمقتضى أحكام 

من هذا القانون  104و 103هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 

و الصالحيات أات بالنسبة لرئيس المقاطعة تم حصره في تفويض المهام  ن مجال التفويضأيستنتج مما سبق   التنظيمي".

 مضاء. دون تفويض اإل

تبين على أن هذا األخير لجأ الى تفويض   ،إال أنه من خالل قرارات التفويض التي أصدرها رئيس مقاطعة سيدي بليوط

عمير، قطاع مزاولة األنشطة الت )قطاعاإلمضاء بدل تفويض الصالحيات وذلك فيما يخص تدبير بعض القطاعات 

 .التجارية والحرفية، قطاع الشؤون الثقافية، قطاع الشؤون االجتماعية(

  تفويض غير قانوني من طرف رئيس المقاطعة 

يالحظ على أن نفس االختصاصات المخولة لرئيس الجماعة في مادة الحالة المدنية وتصحيح االمضاءات ومطابقة 

الترابية إال أن إمكانية تفويضها لم يتم التطرق اليها بصفة واضحة   تهلرئيس المقاطعة في دائرالوثائق ألصولها عهدت  

 78.08القانون  من 105و 51كما هو منصوص عليه في المادتين  كما هو الشأن بالنسبة إلسناد هذا االختصاص

 . بمثابة الميثاق الجماعي

لحالة ما يخص ابعدة تفويضات للموظفين في القياملسابق ن خالل بعض قرارات رئيس المقاطعة اكما لوحظ أيضا م

 55و 108ال يتماشى مع مقتضيات المادتين  و ماالمدنية واإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها وه

حصر إمكانية التفويض فقط للنواب وأحال على المادة  108من الميثاق الجماعي باعتبار المشرع من خالل المادة 

 يما يخص الشروط والكيفيات الواجب احترامها.ف 55

 المقاطعة بهيكلة غير مؤشر عليها من لدن السلطة المختصة عمل 

المتعلق بالجماعات، فإن المقرر القاضي بتنظيم إدارة  113.14من القانون التنظيمي رقم  118طبقا ألحكام المادة 

 يذ إال بعد التأشير عليه من لدن الوزارة المكلفة بالداخلية.الجماعة وتحديد اختصاصاتها ال يكون نهائيا وقابال للتنف

وفيما يخص الجماعات ذات نظام المقاطعات فإن التنظيم الهيكلي لهذه األخيرة وباعتبارها امتدادا للجماعة ال يمكن إال 

 وفق نفس الكيفيات.  أن يخضع للمراقبة اإلدارية قبل تفعيله

 193لهيكل اإلداري الجديد للمقاطعات الجماعية في جلسة علنية بمقرر عدد تمت المصادقة على ا ،في هذا اإلطار

البيضاء وفي انتظار ذلك  . لكن هذا المقرر غير مؤشر عليه من طرف عامل عمالة الدار2017أكتوبر  26بتاريخ 

 فإن المقاطعة تعتمد هيكلة تنظيمية مؤقتة.
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 في إعداد دليل المساطر  تأخر 

المساطر المتعلقة  دارية من طرف المقاطعة، إال أنه لوحظ عدم تدوينالقانونية واإل القواعد رام بالرغم من اتباع واحت

واختالف اإلجراءات لنفس العملية وذلك التأويالت وتضمينها في وثيقة عملية ملزمة، وغيابها قد يؤدي الى تعدد بها 

 باختالف األشخاص المكلفين بإنجازها.

ن رئيس مجلس الجماعة يتخذ اإلجراءات الضرورية أمن القانون التنظيمي على    271ادة  نصت المفقد  وفي هذا اإلطار  

من أجل اعتماد األساليب الفعالة لتدبير الجماعة، وال سيما تحديد المهام ووضع دالئل للمساطر المتعلقة باألنشطة 

 والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها. 

  االستثمارعدم تقديم مقترحات 

من القانون التنظيمي على أنه من بين صالحيات مجلس المقاطعة الدراسة والتصويت على مقترحات   231تنص المادة  

تشير في نفس اإلطار إلى أن مجلس  248االستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها؛ كما أن المادة 

لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج االستثمار وبرامج الجماعة يدرس مقترحات االستثمار المصادق عليها من 

 التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة. 

لم يقدم مجلس مقاطعة سيدي بليوط أية مقترحات لالستثمار والتجهيز خالل الفترة  ،نه خالفا لهذه المقتضياتأإال 

 .2017الى  2014الممتدة من 

 في تتبع ومراقبة التزامات المتعاقد معه في اتفاقية تخص استغالل ملعب العربي بن مبارك قصور 

وضعت مقاطعة سيدي بليوط رهن إشارة نادي الوداد البيضاوي ملعب العربي بن مبارك والمرافق الرياضية المرتبطة 

ت يسري مفعولها ابتداء من فاتح غشت وذلك في إطار اتفاقية لمدة ست سنوا  ،بآبه باستثناء المحالت التجارية والمر

وتشير المادة الثانية من هذه االتفاقية إلى تعهد فريق الوداد البيضاوي بضمان الصيانة واإلصالح لمختلف  .2006

 التجهيزات الموضوعة رهن اشارته إضافة إلى تحملها لجميع المصاريف ذات الصلة بالملعب كالماء والكهرباء. 

 :التالية مالحظاتال جيلتستم  ،وفي هذا الصدد 

 المجلس الجماعي؛ رئيس من لدن موقعة غير  المبرمة بين المقاطعة ونادي الوداد الرياضي االتفاقية -

فإن ذلك ال يحول دون مناقشة  ،بالرغم من إمكانية التجديد التلقائي المنصوص عليها في االتفاقية -

سيتم استيفاء ما   2018لوغ فاتح غشت مضامينها وتحيينها من طرف مجلس المقاطعة ال سيما أنه بب

 سنة أي مدتين تعاقديتين إضافيتين؛ 12يناهز 

خالفا لالتفاقية، تمت تهيئة وإصالح مرافق الملعب المذكور بما في ذلك المرافق الموضوعة رهن  -

درهم، وقد  2.543.760,00بمبلغ  19/2016وذلك في إطار الصفقة رقم  ،إشارة الوداد البيضاوي

مبلغ  13/07/2016بلغت قيمة األشغال المنجزة من خالل كشف الحساب األول المؤرخ في 

 درهم مع احتساب الرسوم. 430.000,00

 استيفاء الشكليات القانونية التي تهم جرد الممتلكات والتجهيزات عدم 

البنايات والممتلكات األخرى لم تخضع هذه الوثائق واللوائح للكيفيات  ومقاطعة لجرد التجهيزات ال إجراءبالرغم من 

فقد  المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  261والشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 

م إنجازها بمناسبة تسليم السلط ما بين اللوائح المقدمة من طرف مصالح المقاطعة والتي ت أنفي هذا الصدد لوحظ 

الرئيس الحالي والرئيس السابق ال يمكن اعتبارها جردا للتجهيزات والممتلكات بالمعنى القانوني المنصوص عليه 

ن يوضع من طرف رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة أن هذا الجرد وجب إحيث  ،من القانون التنظيمي 261بالمادة 

 وباتفاق بينهما.  

ن أرسلتها لرئيس أاللوائح لم يسبق لها  تلكن مصالح المقاطعة رغم إنجازها لألى إاإلشارة يجب  ،هذا اإلطار وفي

هذا االجراء القانوني يكتسي أهمية قانونية كبرى ألنه يعتبر أساسا للعديد من األعمال   الجماعة من أجل الموافقة عليها.

 طعة، وغياب هذا اإلجراء يمكن ان يعيب هذه األعمال واإلجراءات.واإلجراءات اإلدارية التي يمارسها رئيس المقا

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

المتعلق بالجماعات في مجال التفويضات وخاصة  113.14التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

مقاطعة في تفويض المهام من القانون التنظيمي التي حصرت التفويضات بالنسبة لرئيس ال  242المادة  

 و الصالحيات دون تفويض االمضاء؛أ

البيضاء  التسريع بالتأشير على المقرر المتعلق بالهيكل التنظيمي من طرف عامل عمالة الدار -

ومالءمته وخصوصيات المقاطعة وذلك في إطار الهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس  

 البيضاء؛ جماعة الدار
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 ؛طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العملم مقترحات االستثمار التي تهم المقاطعة المبادرة بتقدي -

 .المعمول بها في هذا المجالالقانونية والقواعد جرد للممتلكات وفق الشكليات  إجراء -

 التنظيم المالي والمحاسبي .ثانيا
 أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

  تنظيمي يحدد بدقة فصول الميزانية المندرجة ضمن حصتي التنشيط والتدبير إطارغياب 

على أن المخصص اإلجمالي   113.14رقم    من القانون التنظيمي  246من الميثاق الجماعي والمادة    112نصت المادة  

ر قضايا القرب للمقاطعات يتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبي لممنوحللتسيير ا

وحصة التدبير المحلي لتأدية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والمرافق التابعة الختصاصات مجالس المقاطعات 

بلغت نسبة حصة  ،وفي هذا الصدد  لى مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.إاستنادا 

ثم  2017 سنة بالمائة برسم 30لتتراجع إلى  2016 سنة مالي خاللبالمائة من المخصص اإلج 40التنشيط المحلي 

 .2018 سنةبالمائة  20

في غياب إطار تنظيمي يحدد طبيعة فصول الميزانية التي تكون كل حصة على حدة فإن المقاطعة اعتمدت كمعيار و

ب بحصة التنشيط فأدرجت بذلك كل ما يتعلق بصيانة بعض تجهيزات القر ،طبيعة التخصيص المعين لكل فصل

 المحلي رغم أن األمر يتعلق مبدئيا بالتدبير المحلي بصرف النظر عن التخصيص.

 تحول دون تنفيذ بعض فصول التنشيط المحلي صعوبات 

يتم صرف أية نفقة ضمن االعتمادات المرصودة بالفصول التي تهم التنشيط المحلي  ، لم2016خالل السنة المالية 

لوحظ أن  ،وفي نفس اإلطار  .2017من مما تسبب في إلغائها بمتم السنة المالية  درهم 1.300.000,00 والتي بلغت

بنفس الفصول المعنية مما  2017مجلس المقاطعة أعاد برمجة نفس المبالغ كاعتمادات مفتوحة برسم السنة المالية 

 سيجعلها كذلك عرضة لإللغاء.

 اعتمادات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة خارج إطار المنحة فتح 

مقاطعة من خالل الترخيص الخاص بصرف اعتمادات برنامج األولويات  لل  درهم  7.000.000,00تم تخصيص مبلغ  

على مستوى الجزء األول من مداخيل ميزانية  وذلك 05/05/2014في  F/S105145البيضاء رقم  لمدينة الدار

 البيضاء. جماعة الدار

تبين أن مداخيل تسيير   ،منه 111بمثابة الميثاق الجماعي وخاصة المادة  78.00إال أنه بالرجوع لمقتضيات القانون 

 17ديلها بالمادة كما تم تع نفس القانونمن  115المقاطعة تتكون من منحة إجمالية فقط، تعتمد وفق مقتضيات المادة 

 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. 45.08من القانون رقم  

فإنه وعكس الجماعات الترابية، فإن الميثاق الجماعي لم يفتح المجال للمقاطعة لفتح اعتمادات جديدة   ،عالوة على ذلك

سالف الذكر والتي تم التراجع عنها في القانون  من القانون 13ماعدا إمكانية إعادة برمجة الفائض بموجب المادة 

 نه ال مجال إال لترحيل الفائض دون إمكانية إعادة برمجته.إحيث   ،التنظيمي

وبناء على ما سلف، يستنتج عدم قانونية الطريقة والكيفية المعتمدة لفتح اعتمادات في حساب النفقات من المبالغ 

 المرصودة للمقاطعة خارج إطار المنحة.

 دم إلغاء المتبقي من االعتمادات المرصودة في إطار برنامج األولويات رغم مرور سنتين على فتحهاع 

 6.685.308,00بمبلغ    07/2014تم تخصيص برنامج األولويات للصيانة االعتيادية لألرصفة في إطار الصفقة رقم  

. وتجدر 2015ماي  08تاريخ المعد ب 1برسم كشف الحساب رقم  درهم 3.065.060,28مبلغ  منها  سدد ، درهم

 مع الشركة صاحبة الصفقة. نزاعالصفقة تم فسخها من لدن صاحب المشروع وهي محل  هذه لى أنإاإلشارة 

من القانون التنظيمي يرحل فائض الموارد إلى السنة المالية الموالية تحت  172وكما تنص على ذلك صراحة المادة 

وذلك في حالة عدم  ، نية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيهاطائلة إدراجه بالجزء الثاني من الميزا

رغم االستثنائية مبلغ المنحة لغاء االعتمادات غير المستهلكة من إإال أنه لوحظ عدم  استهالكه خالل السنة الموالية.

أما المبلغ الغير المؤدى  .2016الية إال في نهاية السنة الم، إذ لم تبادر المقاطعة إلى ذلك مرور سنتين على فتحها

 درهم( فما زال يرحل من سنة إلى أخرى ضمن االلتزامات المنقولة. 3.934.939,72والملتزم به )

 فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي: ،بناء على ما سبق 

على التحديد الدقيق لحاجيات المقاطعة فيما يخص صيانة المنشآت الرياضية وتخصيص  العمل -

 االعتمادات المناسبة من أجل تفادي إلغاء االعتمادات غير المستهلكة؛

التسريع بوضع إطار تنظيمي من أجل تحديد الفصول المكونة من جهة لحصة التدبير المحلي ومن  -

 جهة أخرى لحصة التنشيط المحلي؛
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فادي إعادة رصد اعتمادات تخص فصول لم يتم استهالك اعتماداتها في السنوات السابقة تجنبا ت -

 إللغائها؛

المبادرة باتخاذ التدابر الالزمة من أجل تسوية وضعية االعتمادات غير المستهلكة والتي كانت  -

 .على فتحهاالبيضاء رغم مرور أكثر من سنتين  مرصودة في إطار برنامج األوليات لمدينة الدار

 ثالثا. تدبير األسواق الجماعية
 في إطار مراقبة تدبير األسواق الجماعية، تم الوقوف على ما يلي.

 التنسيق بين مصالح المقاطعة ومصالح الجماعة محدودية 

نه يتم إلغاء عقود وإصدار قرارات ترخيص من طرف الجماعة الستغالل محالت أتبين من خالل العديد من الحاالت  

مما نتج عنه تباين ما بين الوضعية من خالل  ،هذه األخيرةدون إخبار مصالح  متواجدة بتراب المقاطعة يةتجار

وهنا نذكر على سبيل المثال ال الحصر   .السجالت الممسوكة من طرف مصالح المقاطعة والوضعية الواقعية للمحالت

 الحاالت التالية:

نشاط بن مبارك بزنقة نشكرة رحال والمعد لممارسة    الكائن بالمركب الرياضي العربي   27المحل رقم   -

من خالل الوضعية الحالية )لدى المقاطعة( للمحالت التجارية المتواجدة بمركب العربي بن : ف"محلبة"

في حين أن   2009مارس    3مستغل من طرف السيد )ح. م( منذ تاريخ    27تبين أن المحل رقم  ،  مبارك

السيد )الح. ح.( بموجب قرار صادر عن مصالح الجماعة بتاريخ    المحل مستغل حاليا وفعليا من طرف

 .2014يناير  20

من خالل الوضعية الحالية المعدة : فالكائن بمركب العربي بن مبارك بزنقة محمد سميحة   7المحل رقم   -

قرار رقم  التضح أن هذا المحل مستغل من طرف السيدة )أ. ز( بموجب امن طرف مصالح المقاطعة 

 101صدار قرار ترخيص لصالح السيدة )إ .خ( تحت رقم  إفي حين تم    2008دجنبر    31خ  بتاري  120

 620/2013. أما المستغل الفعلي فهو السيد )ح. الص( وذلك بموجب قرار رقم  2009نونبر    2بتاريخ  

  .2013مايو   10بتاريخ 

   غاء عقود الكراء المتعلقة بهااإلجراءات القانونية الالزمة من أجل استرجاع المحالت التي تم إل  اتخاذعدم 

أسفرت مراقبة عينة من الملفات المتعلقة بكراء بعض المحالت التجارية أن الجماعة قامت بإلغاء عقود الكراء التي 

تربطها بمستغلي هذه المحالت ألنهم لم يؤدوا واجبات الكراء؛ لكنها لم تقم باإلجراءات القانونية الالزمة من أجل 

هذه المحالت دون   في استغالل  يستمرونالت، مما نتج عنه وضع غير سليم جعل المعنيين باألمر  استرجاع هذه المح

وقد بلغ الباقي استخالصه المتعلق بأربع  وذلك بالرغم من إلغاء العقود من طرف الجماعة. ،أداء واجبات الكراء

 .2018ابريل  30حدود درهم وذلك الى  33.276.042,00محالت كمكاتب ما مجموعه  8شركات تستغل  

 عدم احترام االختصاص فيما يخص قرارات االستفادة من المحالت التجارية 

فيما يخص إبرام عقود الكراء واتخاد قرارات استغالل المحالت التجارية فإن االختصاص يعود لرئيس الجماعة وذلك 

ن رئيس الجماعة يقوم بإبرام أو مراجعة أالتي تنص على  113.14 من القانون التنظيمي 94طبقا لمقتضيات المادة 

 األكرية وعقود إيجار األشياء. 

إال أنه وخالفا لمقتضيات هذه المادة فإن الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير مقاطعة سيدي بليوط، منذ تاريخ بدء نظام  

األمثلة التالية تؤكد هذه  راء بشأنها.(، أصدروا قرارات استغالل محالت تجارية ووقعوا عقود ك2003المقاطعات )

 الممارسات: 

/ق.ش.أ.م/ م.ت.أ.  والذي تم الترخيص بموجبه للسيدة فيومي كنزة باستغالل الرواق 48القرار رقم  -

 ؛2016شتنبر  5الكائن بسوق باب مراكش وذلك بتاريخ  30رقم 

مقاطعة سيدي بليوط في  عبارة عن عقد ايجار تم ما بين  2010دجنبر  17بتاريخ  32القرار رقم  -

المتواجد بالمركز   A1جل استغالل المحل التجاري رقم أ" من J’Tشخص رئيسها السابق وشركة "

 ؛التجاري سيدي بليوط

عبارة عن عقد إيجار تجاري تم ما بين رئيس مقاطعة سيدي بليوط والسيد )ع.الر(  83القرار رقم  -

الكائن بالمركب الرياضي العربي   19اري رقم بهدف استغالل المحل التج 2006أكتوبر  12بتاريخ 

 بن مبارك. 

 فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي: ،وعليه

 لح المقاطعة ومصالح الجماعة فيما يخص تدبير األسواق الجماعية؛اوضع آليات للتنسيق بين مص -
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ية التي تم الغاء عقود جل استرجاع المحالت التجارأاإلسراع باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة من  -

كرائها، والسهر بتنسيق مع الجماعة على القيام بإجراءات التحصيل الضرورية من أجل استخالص  

 المتعلقة بهذه المحالت. واجبات الكراء

 رابعا. تدبير الصفقات العمومية

 إعداد وإبرام الصفقات 

 أسفرت المراقبة في هذا المجال عن المالحظات التالية. 

  عدم تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المحال عليها وبعض األخطاء التي قد تعرقل تنفيذ الصفقات 

تم إعداده من طرف صاحب المشروع بتاريخ   2015/ 05بالرغم من أن دفتر المقتضيات الخاصة المتعلق بالصفقة رقم  

 03.14.08ثمنة إلى قرار الوزير األول رقم المتعلقة بمراجعة األ 1- 9يشير في المادة رقم  ، إال أنه11/07/2015

بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمنة الصفقات العمومية؛ والمنسوخة مقتضياته بقرار رئيس  2008/ 10/03بتاريخ 

 .بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمنة الصفقات العمومية 19/06/2014بتاريخ  03.205.14الحكومة رقم 

إلى أن جزاءات  20/2016و 16/2016و 15/2016روط الخاصة بالصفقات رقم من دفاتر الش 1.3تشير المادة 

المرسوم رقم من  60مما يتناقض ومقتضيات الفقرة األولى من المادة  ،التأخير تحتسب على أساس قيمة األشغال

غرامات شغال التي تنص على أن أساس تصفية  لصفقات األ  دفتر الشروط اإلدارية العامةبالمصادقة على    2.14.349

 التأخير هي المبلغ األصلي للصفقة أخذا بعين االعتبار التغييرات الناتجة عن المالحق.

 التوقيع على شهادات المستفيدين العامين من األشغال من طرف أشخاص غير مؤهلين 

الملف والمتعلق الصفقات العمومية أن    2013مارس    20الصادر بتاريخ    2.12.349رقم  مرسوم  المن    25تفيد المادة  

 التقني يتكون من الشهادات المسلمة من طرف أصحاب المشروع العامين الذين تم إنجاز األشغال تحت إشرافهم.

تبين أن الشهادات المذكورة موقعة من طرف رئيس قسم األشغال   ،بالرجوع إلى الملفات التقنية لطلبات العروضلكن  

من دفتر  16المنتدب مما يتنافى ومقتضيات المادة عوض صاحب المشروع أي اآلمر بالصرف أو اآلمر بالصرف 

الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المبرمة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم  

المرسوم رقم  من  4)دفتر الشروط اإلدارية العامة أشغال( والمادة رقم  2000الصادر في ماي  2.99.1087

 .سالف الذكر 2.12.349

 عدم التوقيع على وثيقة الثمن التقديري من طرف صاحب الشروع 

 2016/03و 2015/06و 2014/06و 2014/08األثمان التقديرية المتعلقة بطلبات العروض رقم لوحظ أن 

غير موقع عليها من طرف صاحب المشروع )رئيس المقاطعة( مما يتنافى ومقتضيات الفقرة األخيرة  2016/09و

 .المشار إليه أعاله 2.12.349سة من المرسوم رقم من المادة الخام

  عدم احترام كيفيات وشكليات مسطرة إلغاء طلب العروض 

الصفقات العمومية السلطة المختصة على أنها سلطة المتعلق ب 2.12.349رقم مرسوم التعرف المادة الرابعة من 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  99مادة البيضاء بمقتضى ال تتمثل في رئيس المجلس الجماعي للداروالمصادقة 

 .المتعلق بالجماعات

تبين أن المقررين الصادرين بإلغائهما قد وقعا من  2016/02و 01/ 2016بالرجوع إلى طلبي العروض رقم إال أنه 

مما يتناقض ومضمون المادة   ،طرف صاحب المشروع )أي رئيس المقاطعة( وصادق عليهما رئيس المجلس الجماعي

لغاء طلب العروض يكون موضوع مقرر  إمن مرسوم الصفقات العمومية ال سيما الفقرة الثالثة التي تنص على أن    45

 توقعه السلطة المختصة يبين األسباب التي أدت إلى هذا اإللغاء وينشر في بوابة الصفقات العمومية.

تم االكتفاء فقط بتوقيعه من  2016ماي  18إن مقرر إلغائه المؤرخ في ف 09/2016أما بالنسبة لطلب العروض رقم 

كما توجب ذلك الفقرة الرابعة   المذكورتبليغ أعضاء اللجنة بمقرر اإللغاء    ذلك، لم يتمعالوة على    .لدن رئيس المقاطعة

 اآلنفة الذكر. 45من المادة رقم 

  رونية للصفقات العموميةبالبوابة اإللكت 07/2014عدم نشر قرار فسخ الصفقة رقم 

في بالبوابة االلكترونية للصفقات العمومية مما يخالف مقتضيات المادة   07/2014لم يتم نشر مقرر فسخ الصفقة رقم  

 .سالف الذكر المتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349من الرسوم  138
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 على مستوى التنفيذ 

 يلي. سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار ما 

 ا في دفاتر المقتضيات الخاصةمغياب مذكرة التنفيذ التقنية وجدول تنفيذ األشغال المنصوص عليه 

من خالل مراقبة ملفات عينة من الصفقات تبين غياب مذكرة التنفيذ التقنية وجدول تنفيذ األشغال المنصوص عليهما 

 .7/2015و 2014/04م كر الصفقات رقذ وعلى سبيل المثال ن .في دفاتر المقتضيات الخاصة

 نقائص اعترت التأمينات المبرمة من لدن الشركات نائلة الصفقة 

يجب على المقاول قبل الشروع في األشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من شهادات التأمين الواجب عليه 

 –الشروط اإلدارية العامة  من دفتر 24وذلك بموجب المادة  ،االكتتاب فيها لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة

أنه لم يتم اإلدالء بشهادة التأمين   16/2016و  15/2016  رقم  الصفقتين  إال أنه لوحظ بخصوص  أشغال كما تم تعديلها.

 .09/06/2017وذلك بعد التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  2017يوليوز  17إال بتاريخ 

لبند اذي يمنع شركة التأمين من فسخ عقد التأمين دون إخطار فإن جميع شهادات التأمين ال تتضمن ا  ،عالوة على ذلك

مين الورش أصاحب المشروع كما تنص على ذلك الفقرة الخامسة من المادة أعاله. هذه الوضعية تشكل مخاطر عدم ت

 ثناء تنفيذ األشغال.أ

  نجاز أعمال المراقبةإعدم 

لمراقبة والتجارب على األشغال المنفذة في إطار لوحظ من خالل افتحاص عينة من ملفات الصفقات غياب أعمال ا

" المنصوص عليها في كنانيش  Essais d’agrément et essai de contrôleالصفقات الخاصة بالطرقات " 

من دفتر الشروط المشتركة المصادق عليه بقرار وزير التجهيز  5من الحلقة رقم  4المقتضيات الخاصة والدفتر رقم 

المتعلق بأشغال الطرقات. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات رقم   1982دجنبر  06 بتاريخ 451-83رقم 

 .16/2016و 15/2016و 04/2014

  بشواهد االختبارات المتعلقة بمراقبة جودة المواد المستعملة في الوقت المناسب اإلدالءعدم 

أن شواهد االختبارات لم يتم تقديمها في  18/2016يستشف من خالل محاضر االجتماعات المتعلقة بالصفقة رقم 

ن هذه الحافات تم وضعها أدالء بتحاليل االعتماد المتعلقة بحافات األرصفة بالرغم من الوقت المناسب. كما لم يتم اإل

بارات ال خالل شهر يوليوز حيث تم إجراء االختإهذه الوثيقة األساسية لم تدل بها الشركة  بالكامل في أغلب األزقة. 

شغال، يوما من تاريخ أمر الخدمة لبدء األ 17أشهر و 5أي بعد مرور ما يناهز  2017يوليوز  3المتعلقة بها بتاريخ 

من دفتر الشروط   38وذلك طبقا لمقتضيات المادة    ،دالء بها قبل استعمال هذه الموادن هذه الشهادة وجب اإلأفي حين  

من   29-1وكما هو منصوص عليه في الفصل    2000ماي    4مومية بتاريخ  اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات الع

 . المذكورة الصفقةبكناش التحمالت المتعلق 

ن الشركة لم تدل بشهادة االختبارات المتعلقة بالزليج إال أوفي نفس اإلطار تبين كذلك من خالل محاضر االجتماعات  

 شغال.نجاز األإجنة تتبع بعد استعماله وبعد المطالبة بذلك عدة مرات من طرف ل

  المنجزاتجداول  تأريخعدم 

غير مؤرخة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التواريخ تمثل الواقعة المنشئة الحتساب فوائد  المنجزاتلوحظ أن جداول 

 2004/ 31/03بتاريخ    617-04  التأخير كما تنص على ذلك الفقرة األولى من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 

بتحديد أجال األداء وفوائد التأخير   13/11/2003الصادر في    2.03.703الصادر بتنفيذ المادة الثامنة من المرسوم رقم  

( 2016يونيو   22الصادر في ) 2.16.344من المرسوم رقم  5والمادة  ،المتعلقة بالصفقات العمومية المتعلقة بالدولة

 ة بالطلبيات العمومية.جال األداء وفوائد التأخير المتعلقآبتحديد 

 عدم احترام أماكن إنجاز األشغال المنصوص عليها في دفاتر المقتضيات الخاصة 

لكن  تنص دفاتر الشروط الخاصة على برنامج األشغال المزمع تنفيذه والمتضمن لألحياء واألزقة موضوع الصيانة.

في المادة األولى من دفتر الشروط الخاصة   غير الواردة  Cavensتبين أن زنقة    04/2014بالرجوع إلى الصفقة رقم  

 (.T3متر طولي من حواشي األرصفة  264,40متر مربع من الزليج و 345,02عرفت أشغاال ) 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الممارسة تمثل حيدا عن قواعد المنافسة والمساواة والشفافية نظرا لكون المتعهدين أثناء  

عالوة على  أخذا بعين االعتبار األماكن الواردة بدفتر المقتضيات الخاصة.مسطرة طلب العروض قدموا عروضهم 

دفتر الشروط ( بالمصادقة على 2016 ماي 13) 2.14.394 من المرسوم رقم  12فإن الفقرة األولى من البند  ،ذلك

 ال يسمح باللجوء إلى العقد الملحق في حالة تغيير موضع األشغال. ، سالف الذكر،شغال األ لصفقاتاإلدارية العامة 

 إعداد تقارير انتهاء األشغال قبل التسلم النهائي للصفقة 

( على ضرورة إنجاز تقارير انتهاء األشغال 2013مارس  20من مرسوم الصفقات العمومية ) 164تنص المادة 

 داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ التسلم النهائي للصفقة. درهم 1.000.000,00بالنسبة للصفقات التي تتجاوز قيمتها 
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التقريرين المعنيين مؤرخان على   أنتبين من ناحية    ،18/2017و  17/2016الصفقتين رقم  ملفي  بالرجوع إلى  إال أنه  

ة أخرى  ومن ناحي ،أي التاريخين الموافقين للتسلم المؤقت وليس النهائي 10/08/2017و  08/2017/ 04التوالي في 

 فإن ذات التقريرين ال يشيران إلى المبلغ اإلجمالي للصفقتين كعنصر مكون للحصيلة المالية للصفقتين. 

 تاريخ تسلم ملف الصفقة من طرف مصلحة المحاسبة كتاريخ احتساب فوائد التأخير عوض تاريخ   اعتماد

 إثبات الخدمة المنجزة 

جال األداء وفوائد التأخير المتعلقة آ( بتحديد  2016يونيو    22الصادر في )  2.16.344مرسوم رقم  المن    5تنص المادة  

ن الواقعة المنشئة الحتساب فوائد التأخير هي تاريخ معاينة وإثبات الخدمة أعلى  ، سالف الذكر،بالطلبيات العمومية

 ى جداول األشغال المنفذة.المنجزة والذي يوافق تاريخ توقيع العون المكلف بتنفيذ الصفقة عل

( SB/2016 /18و  ASB/2016/17و  /16/2016ASB)  2017  لكن بالرجوع إلى عينة من ملفات الصفقات برسم

تبين أن صاحب المشروع يعتمد تاريخ تسلم مصلحة المحاسبة لملف الصفقة من أجل إنجاز األمر بصرف كشوفات 

ون تطبيق فوائد التأخير. وهذا التاريخ هو الذي يتم تسجيله في مما يحول د  ،الحساب كتاريخ إلثبات الخدمة المنجزة

 وذلك للحيلولة دون االحتساب التلقائي لفوائد التأخير. GIDالخانة المعدة لذلك على مستوى منظومة 

 ثمانعدم قانونية أوامر بالدخل لتحصيل غرامات التأخير ومبالغ ناتجة عن مراجعة األ 

( يوما مما ترتب  19( أشهر بتسعة عشر )3تجاوز األجل التعاقدي المحدد في ثالثة ) 20/2016عرفت الصفقة رقم 

أن تحصيل هذا المبلغ تم بناء على أمر بالدخل وقد لوحظ  .درهم 5.684,04عنه تطبيق فوائد التأخير بلغت قيمتها 

بالرغم من أن رئيس المقاطعة غير مؤهل باعتباره  وذلك ،معد من لدن رئيس المقاطعة بدل رئيس المجلس الجماعي

آمرا بالصرف لحساب النفقات من المبالغ المرصودة والذي يتوفر فقط على مدخول وحيد هو المخصص اإلجمالي 

 للتسيير.

درهم   36.117,02جل استخالص مبلغ  أالتي صدر بشأنها أمر بالدخل من    7/2015كذلك الشأن بالنسبة للصفقة رقم  

( ومبلغ الكشف درهم  57.524,39ثمان لصالح صاحب المشروع )عن مقاصة ما بين مبلغ اإلجمالي لمراجعة األ  الناتج

 (. درهم 21.407,37واألخير ) 2التفصيلي رقم 

 واختالالت على مستوى مراجعة األثمان أخطاء 

 فيما يلي. تم رصد مجموعة من األخطاء واالختالالت على مستوى مراجعة أثمان بعض الصفقات، تتمثل 

 20/2016 رقم لصفقةا خطأ في األساس المعتمد لمراجعة أثمنة ▪

( بناء على مبلغ كشف درهم 6.731,14تبين أنه عوض أن تتم مراجعة األثمنة ) 20/2016بالنسبة للصفقة رقم 

  درهم 5.684,04تم إسقاط مبلغ  ،)مع احتساب الرسوم( درهم 296.460,00الحساب األول واألخير المطابق ل 

 المكافئ لغرامات التأخير.

 ثماناتخاذ التدابير الالزمة في الوقت المناسب من أجل استخالص المبلغ الناتج عن مراجعة األ  عدم ▪

 21.407,37ثمان وبعد استرجاع مبلغ وعالقة باستخالص المبلغ الناتج عن مراجعة األ 7/2015 في إطار الصفقة

لى اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص المبلغ إلم يبادر صاحب المشروع  ،درهم عن طريق المقاصة

حيث تم توجيه  .بعد بداية عملية المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات 2018مارس  9المتبقي إال بتاريخ 

 اسمكي المفتوح في الحساب البنفي درهم  9.768,00طلب الى مدير البنك المغربي للتجارة والصناعة لدفع مبلغ 

وطلب آخر  2016/ 04/01بتاريخ  75225830البيضاء المتعلق بالضمان النهائي ذي الرقم  الخازن الجهوي للدار

نفس الحساب والمتعلق بضمانة االقتطاع الضامن، مع العلم في درهم  22.792,00الى نفس البنك من أجل دفع مبلغ 

 أي بعد مضي سنتين. ،2016/ 10/03ه بتاريخ واألخير تم إنجاز 2ان الكشف التفصيلي رقم 

 فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي: ،وعليه

ثناء إعداد دفاتر أثمان تحيين المراجع القانونية والتنظيمية وكذا التحديد الدقيق لصيغ مراجعة األ -

 لح المقاطعة؛ مصاتضر بالشروط الخاصة لتفادي الوقوع في تناقضات ونقائص قد تشكل ثغرات قانونية  

 ثناء مسطرة الغاء طلبات العروض؛ أاحترام المقتضيات القانونية والكيفيات والشكليات المتبعة  -

 تقديم شواهد التأمين قبل الشروع في إنجازها؛بإلزام الشركات نائلة الصفقات  -

 تأريخ جداول األشغال المنجزة ألنها تعتبر الواقعة المنشئة الحتساب فوائد التأخير؛ -

د تاريخ إثبات الخدمة من خالل جداول المنجزات عوض تاريخ تسلم ملف األمر بالصرف من اعتما -

 .طرف مصلحة المحاسبة فيما يخص احتساب فوائد التأخير
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II.  لدار البيضاء لرئيس المجلس الجماعي  جواب 

 إليه.لم يدل رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها 
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 "فرج أوالد"جماعة 

 (الجديدة إقليم) 
 

 

 1959لسنة  اإلداري التقسيم بموجب إحداثها تم الترابية بالمغرب حيث الجماعات أقدم من أفرج أوالد  جماعة تعتبر

 2014نسمة، حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  19752 سكانها عدد  يبلغ. الجديدة إلقليم  تابعة وهي

 . مربع كيلومتر 113 مساحتها وتبلغ

 وقد  .وعونا موظفا 107 بها ويعمل عضوا 27 من مكون مجلس ،2015 سنة فرج منذ  أوالد  يسير شؤون الجماعة

  ما يقرب نفقاتها  بلغت حين في درهم، مليون 23,29 من يقرب ما 2017 برسم سنة الجماعة مداخيل مجموع بلغ

  .درهم مليون 0,84 فائض قدره أي مليون 22,45

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المجلس الجهوي للحسابات    من طرف  2017  -  2011  من  الممتدة  الفترة  برسم  فرج  أوالد   أسفرت مراقبة تسيير جماعة

 . مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يليتسجيل  عنسطات -جهة الدار البيضاءل

 تقييم عمل المجلس الجماعي وآليات المراقبة الداخلية .أوال
 مكنت المراقبة في هذا اإلطار من رصد النقائص التالية.

 في وضع برنامج عمل الجماعة التأخر 

رئيس المجلس الجماعي قرار إعداد برنامج عمل الجماعة كما نصت على ذلك المادة الخامسة من المرسوم   يصدرلم  

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده   2.16.301رقم  

، العمل المذكورهم في تأخير وضع برنامج ، وهو ما سا2016يونيو  29الموافق ل  1437رمضان  23الصادر في 

 وبالتالي غياب وثيقة مرجعية تحدد المشاريع والبرامج التي تعتزم الجماعة إنجازها.

  عدم تفعيل دور لجان المجلس الجماعي 

لجان داخل المجلس الجماعي ألوالد أفرج،   4من القانون التنظيمي للجماعات، تم إحداث  25طبقا لمقتضيات المادة 

نعقادها فإن دورها ا أنه اتضح أن غالبية هذه اللجان لم تعقد اجتماعاتها بشكل دوري منذ إحداثها، وحتى في حال إال

 يقتصر فقط على التداول في النقط التي تمت برمجتها مسبقا في إطار دورات المجلس الجماعي. 

 دليل المساطر    غياب 

ئف، والذي يمكن من تنظيم مجاالت التدخل وكذا توزيع المهام بين ال تتوفر الجماعة على دليل للمساطر وتحديد الوظا

مختلف المصالح الجماعية، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم التحديد الدقيق للوظائف والمهام المسندة، 

 األمر الذي ال يتماشى مع قواعد حسن التدبير والتحديد الدقيق للمهام، طبقا لمعايير واضحة وموضوعية. 

 رتفاع نسبة الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة ا 

على الرغم من الخصاص الذي تعاني منه العديد من المصالح الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ارتفاع 

عونا  104نسبة األعوان والموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة اإلدارات العمومية، ذلك أنه ومن أصل 

  موظفي  مجموع  من  ℅26موظفا وعونا رهن إشارة إدارات عمومية أي ما نسبته    27بوضع    وموظفا، قامت الجماعة

 المستقبلة  اإلدارات  تظل  حيث  خدمات  او  مقابل  أي  غياب  في  الفئة  هذه  أجور  نفقات  الجماعة  تتحمل  بالمقابل،.  الجماعة

وضعية. في هذا الصدد، بلغت نسبة النفقات المؤداة للموظفين الموضوعين رهن اإلشارة ما ال  هذه  من  الوحيد   المستفيد 

 خالل  درهم  2.338.597,08  في  مقدرة  سنوية  بكلفة  وذلك  الموظفين،  نفقات  مجموع  من  سنوي  كمتوسط  ℅24نسبته  

 .التسيير نفقات مجموع من ℅10,79 وبنسبة ،2017 سنة

 تدبير المخزن قصور في  أوجه 

 ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: الجماعي لوقوف على مجموعة من النواقص على مستوى تدبير المخزنتم ا

 03الصادر بتاريخ    2.09.441من المرسوم رقم    111عدم مسك محاسبة المواد طبقا لمقتضيات المادة   -

 ؛ومجموعاتهابسن نظام لمحاسبة الجماعات  2010يناير 

 المشار إليه أعاله؛ 117للمخزونات وذلك طبق لمقتضيات المادة عدم القيام بالجرد السنوي  -

 لوحظعدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزونات، حيث  -

 سناد تخزين المواد والمقتنيات لمصلحة المصاريف، كما هو الشأن بالنسبة لتخزين المواد الكهربائيةإ
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جهيزات المكتبية، إضافة إلى عدم وضع جذاذات التخزين التي تساعد على ضبط واألعالم الوطنية والت

 وتتبع وتيرة استعمال المقتنيات. 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:ما سبق وبناء على 

ومساهمات األطراف األخرى  الذاتية  هاإمكاناتوالعمل على وضع برنامج عمل الجماعة بما يتناسب  -

 حرص على توقيع شراكات تحدد بشكل دقيق التزامات الشركاء المتعاقدين؛مع الالمتدخلة 

 تفعيل دور لجان المجلس الجماعي؛ -

 دليل للمساطر وتحديد الوظائف، بهدف ضمان التدبير األمثل والعقالني للمصالح الجماعية؛ وضع -

  .اعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزونات الجماعية -

 تية للجماعة تدبير الموارد الذا .ثانيا
 في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 إجراء اإلحصاء المتعلق باألراضي الحضرية غير المبنية عدم 

 47.06من القانون رقم    49االحصاء المنصوص عليه في المادة  بإجراء    2017  –  2011خالل الفترة  الجماعة  لم تقم  

من ذي القعدة  19الصادر في  1.07.195الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بجبايات 

 (. 2007نوفمبر  30) 1428

 عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية 

أن عددا كبيرا من األشخاص الخاضعين  تبين من خالل المعطيات الممسوكة بمصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة،

قرارات المتعلقة بهم وال يؤدون المبالغ المستحقة  للرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية، ال يودعون اإل

هؤالء عبر مراسالت إدارية عادية تدعوهم فيها الى من للجماعة في هذا المجال. وتكتفي الجماعة بمراسلة بعض 

 47.06من القانون رقم    158، دون تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة  التصريح بالرسم

 .سالف الذكر

 عدم مراقبة التصريحات 

تكتفي مصالح الجماعة باستيفاء المبالغ التي يصرح بها أرباب المحالت الخاضعة للرسم المفروض على محال بيع 

أن هؤالء الملزمين يصرحون دائما بنفس  لوحظ ة التصريحات، حيث مراقبة صحلالشروبات، دون بذل أي جهد 

المبالغ، إن لم ينقصوا منها في بعض األحيان، مما يستدعي مراقبة مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة لصحة هذه 

 التصريحات. 

 تجديد عقود كراء المحالت التجارية 

، يقضيان بإعطاء الصالحية 2016يناير  8و 2011يل أبر 22اتخذ المجلس الجماعي ألوالد أفرج مقررين بتاريخي 

من أجل إبرام وتجديد عقود الكراء مع المستغلين الحاليين للمحالت الجماعية التي تم كرائها المجلس الجماعي  لرئيس  

. وكان حريا برئيس المجلس الجماعي أن يجدد 2016عقد كراء الى غاية  25 فتم تجديد في عهد المجالس السابقة، 

قود مع المكترين الحقيقيين من أجل تحيين معطياتها. وأن يعرض للمنافسة المحالت التي تنازل مكتريها عن كرائها،  الع

يوليوز  25الصادرة بتاريخ  74وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي حددتها المذكرة الوزارية لوزير الداخلية رقم 

 صة للجماعات المحلية.   والمتعلقة بمسطرة كراء األمالك العقارية الخا 2006

 تقاعس الجماعة عن استخالص واجبات الكراء 

، والمرتبطة بكراء المحالت التجارية ما مجموعه 2016دجنبر    31لى حدود  إبلغت المبالغ التي لم تستخلصها الجماعة  

ذ أن بعض  درهم. لكن تفاصيل المبالغ الباقي استخالصها، تحيل على تسجيل مالحظات أكثر دقة، إ 656.201,00

 264المكترين، لم يدفعوا للجماعة واجبات الكراء منذ مدة طويلة جدا، كما هو الشأن بالنسبة ل "م.ت" والتي تجاوزت  

 شهرا.

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء عليه

 تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تبليغ الملزمين المتقاعسين عن األداء؛  -

إلزام الملزمين بأداء الرسوم الجماعية على تقديم تصريحاتهم في اآلجال القانونية المحددة، مع اللجوء  -

 عن القيام بذلك؛ همإلى الفرض التلقائي للرسوم في حال تماطل

 . تحيين عقود األكرية، مع العمل على مراجعة السومة الكرائية للمحالت المكراة -
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 تدبير اإلنفاق الجماعي .ثالثا

 تدبير الصفقات العمومية 

من خالل دراسة مختلف الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة خالل الفترة موضوع المراقبة، وقف المجلس 

 .تدبيرها، نجملها فيما يلي اعترتالجهوي للحسابات على مجموعة من الثغرات التي 

 بعض الصفقات في تواريخ التسليم المؤقت ألشغال تباين 

المتعلقتين  05/2011و 04/2011من خالل دراسة محاضر التسلم المؤقت لألشغال المتعلقة بإنجاز الصفقتين رقم 

أن محضر التسلم المؤقت المنجز من طرف المكتب الوطني للماء  لوحظ ،  دوار الفريمات وكهربة دوار المحرشة ب

يفيد بتسلم والكهرباء بحضور كل من رئيس المجلس الجماعي، وممثل المكتب، وممثل المقاولة المكلفة بتنفيذ األشغال  

  ، في حين أن محضر التسلم المؤقت الموقع من لدن رئيس المجلس الجماعي،2011دجنبر  22بتاريخ  الصفقتين

، تم اإلشهاد من خالله 2011دجنبر    23والمهندس الجماعي رئيس المصلحة التقنية، وممثل الشركة، والمنجز بتاريخ  

، وهو ما يتناقض والمحضر المنجز من طرف المكتب الوطني 2011دجنبر 15على التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ 

 للكهرباء والماء.

 بمبلغ ، على التوالي"ا .ر"من طرف شركة    تينالمنجز  02/2015و  01/2015مر ينطبق على الصفقتين رقم  نفس األ

 26درهم، حيث تم اإلعالن عن التسلم المؤقت لألشغال بأثر رجعي بتاريخ  596.583,07درهم، و 436.669,44

تم اإلشهاد من طرف اللجنة المكونة من طرف كل من المهندس الجماعي، والنائب الثاني  في حين، 2016أبريل 

، أي 2015أكتوبر    16"، على انتهاء األشغال بتاريخ  métreurالمجلس الجماعي، وممثل المقاولة، والعبار"    لرئيس

 أيام على انتهاء األشغال. 10بعد مرور ستة أشهر وأن التصريح بالتسلم المؤقت تم 

  من طرف المقاولة  بالرسم الهندسي الجامعاإلعالن عن التسلم المؤقت لألشغال قبل اإلدالء   

قامت الجماعة باإلعالن عن التسلم المؤقت لألشغال قبل تسليم المقاولة المكلفة بتنفيذ األشغال جداول جرد المنجزات 

المشار إليهما أعاله، وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة   05/2011و  04/2011رقم    المنفذة المتعلقة بإنجاز الصفقتين

ي نصت على أن المقاولة ملزمة بإيداع أربع نماذج من الرسم الهندسي من دفاتر الشروط الخاصة للصفقتين، والت  38

 الجامع قبل إعالن التسلم المؤقت لألشغال، وهو ما لم تلتزم به المقاولة.

 بذلك تفويض دونعلى محضر التسلم المؤقت لألشغال من طرف النائب الثاني للرئيس  التوقيع 

، سجل توقيع النائب الثاني لرئيس 02/2015و 01/2015التسلم المؤقت للصفقتين رقم  محضريمن خالل دراسة 

مقتضيات المجلس الجماعي على المحاضر في غياب أي تفويض من رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يشكل خرقا ل

من القانون التنظيمي للجماعات والتي نصت على أنه:" يجوز لرئيس المجلس الجماعي تحت مسؤوليته  103المادة 

ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلداري واألمر بالصرف. ويجوز له أن يفوض إلى 

في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة ألحكام  نوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن ينحصر التفويض 

 مقتضيات هذا القانون التنظيمي".

 المتعلق بإنجاز الدراسات التقنية الخاصة بالمركز التجاري 53/2016في تدبير سند الطلب رقم  اختالالت 

إبرامه تم  الذي    53/2016موضوع سند الطلب رقم    بالنفقة  االلتزامتم اللجوء إلى خدمات مكتب الدراسات التقنية قبل  

، في حين أن الخدمات المسندة لمكتب الدراسات تم إنجازها قبل هذا التاريخ، كما هو الشأن 2016دجنبر  05بتاريخ 

 ، والتي حددت كلفة إنجازها في إطار سند الطلب2014نونبر  28بالنسبة إلنجاز الدراسة الجيوتقنية المنجزة بتاريخ 

 هم.ألف در 18في مبلغ  المذكور

من خالل سالف الذكر  53/2016رقم وقد قامت الجماعة باإلشهاد على إنجاز الخدمات المضمنة في سند الطلب 

، في  2016دجنبر  05المحضر الموقع من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة التقنية بتاريخ 

رافية حيث اكتفى رئيس المصلحة التقنية باإلدالء  . كما هو الشأن بالنسبة للدراسة الطوبوغبعضها  غياب ما يثبت إنجاز

، نفس األمر ينطبق على مكتب المراقبة  2011فقط بتصميم تحديد البقعة الخاصة بالمشروع والمنجز بتاريخ يناير 

والذي لم يتول تتبع أشغال إنجاز المشروع، حيث تم االكتفاء بالحصول على مصادقته على تصميم الخرسانة المعد 

الدراسات التقنية، في حين أن تتبع أشغال المشروع ومراقبتها تم من طرف مكتب الدراسات المتعاقد مع من مكتب 

 ألف درهم.   55الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بكلفة 

  ألشغال المراد تنفيذها إلنجاز مشروع المركز التجاري اعدم تحديد 

 المركز  بناء بأشغال المتعلقة 01/2014 لصفقةل واألخير 5على كشف الحساب المؤقت رقم  االطالعمن خالل 

سجل المجلس الجهوي للحسابات كون الكميات المنفذة في الصفقة قد عرفت عدة تغييرات، إما من حيث عدم   التجاري

هذه  .إنجاز بعض األثمان، أو من خالل ارتفاع حجم الكميات المنفذة مقارنة بالكميات التقديرية الواردة في الصفقة

 ية تبين بوضوح عدم اإلعداد والتقدير الجيد لألشغال موضوع الصفقة.الوضع
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 مر ببدء الخدمةقبل إصدار األ 2017/ 02بأشغال الصفقة رقم  البدء 

مر قبل إصدار األ  ،، الخاصة باإلنارة العمومية2/2017شغال الحفر ومد القنوات المتعلقة بالصفقة رقم  أتم تسجيل بدء  

لما ، بذلكمر األصدور نجاز إشغال وانتظار وكان حريا بالجماعة منع الشركة من مباشرة األ. بالشروع في األشغال

 شغال غير مراقبة من طرف الجماعة.نجاز الصفقة، كما أن هذه األإآثار مرتبطة بأجل  ذلك من يترتب عن قد 

 نفقات أخرى  

  مكنت المراقبة من رصد يعض االختالالت األخرى، نوردها كما يلي.

 بط استهالك الماء والكهرباء من طرف الجماعةعدم ض 

خالل وضعية األداءات التفصيلية بحسب العدادات التي تتوفر عليها الجماعة تبين أن بعض هذه العدادات عرف  من 

وتيرة تصاعدية طوال الفترة موضوع المراقبة، من دون أن تعمد الجماعة إلى المراقبة التقنية لهذه العدادات أو 

 يتم بطرق سليمة، أو من حيث الفئات المستفيدة.  االستهالكمنها، من حيث ما إذا كان    االستفادةتتبع طرق  الحرص على  

 عدم شفافية مسطرة التزود بالوقود 

 خالل من الوقود  اقتناء إلى اإلشارة تمت الجماعة، لدن من المبرمة الطلب بسندات الخاصة األثمان بيانات  خالل من

الميدانية والمقابالت التي تم عقدها مع مسؤولي  المعاينة خالل ومن حين في  ،اقتناؤها يتم سوف التي الكميات تحديد 

 من الممون مع إلى التعامل تلجأها جعل ما وهو المادة، هذه لتخزين محطة على الجماعة توفر عدم ثبتالجماعة، 

وقد سجل عدم توفر هذا  المصالح الجماعية،الجماعي ومدير  المجلس رئيس لدن من عليها التأشير يتم سندات خالل

 ، وهو ما يصعب معه معرفة حقيقة الكميات المستهلكة. لتلك السنداتاألخير على نظائر 

  تدبير المرآب وحظيرة العربات قصور في 

القيام   في الجماعة  وقد لوحظ تقصير .تتوفر الجماعة على سيارة اإلسعاف وشاحنة رافعة مخصصة لإلنارة العمومية

وهو  ،سند طلب إلصالحها إصدارغير مشغلة نظرا لعدم  تبين أنهاحيث لسيارة اإلسعاف باإلصالحات الضرورية 

 منها. االستفادةما حرم الساكنة من 

بالمرآب الجماعي، على الرغم من  2011شتنبر  07ج منذ  156470ركن السيارة الجماعية ذات الترقيم كما لوحظ 

على سيارة مصلحة تساعد   هاوهو ما يحرم الجماعة من استعمالها على الرغم من عدم توفر  الحالة الميكانيكية الجيدة،

المصالح الجماعية على أداء مهامها خاصة فيما يتعلق بتتبع المشاريع ومراقبتها، وكذا التنقالت الضرورية التي 

 تستدعيها المصلحة. 

وتعمل الجماعة  .صيانة ةخضع ألييال شديد، حيث ال همإأنه يعاني من  الجماعيزيارة المرآب كما تبين من خالل 

على ركن جميع آلياتها الصالحة لالستعمال والمتالشية بهذا المستودع عوضا عن مباشرة عملية اإلصالح أو البيع، 

 تكديسها بشكل عشوائي.يتم  حيث 

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لذلك

، وذلك لتجنب التغييرات الالحقة أثناء في إطار الصفقات  لكميات األشغال المراد تنفيذهاالتحديد الدقيق   -

 التنفيذ؛

 قبل اإلعالن عن طلبات العروض؛ للصفقات إنجاز الدراسات التقنية  -

 األشغال قبل المصادقة على الصفقات؛ عدم الشروع في إنجاز -

هية للعدادات الجماعية مع الشركة المكلفة ضبط استهالك الكهرباء، من خالل اعتماد القراءة التواج -

 بالتوزيع؛

 ؛إبرام صفقات إطار بأقساط اشتراطية من خالل ضمان التدبير الشفاف لمسطرة اقتناء الوقود -

  .صالح المرآب الجماعي، مع الحرص على توفير الوسائل اللوجستية الشتغال المصالح الجماعيةإ -

 ةتدبير الخدمات والمرافق الجماعي .رابعا

 التدبير المفوض لقطاع النظافة  

، سواء فيما يتعلق بتدبير المرحلة االنتقالية االختالالتفي هذا اإلطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من  

قبل المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض، أو فيما يرتبط بالسنة األولى لتدبير هذا القطاع من طرف الشركة المفوض 

    .يمكن حصرها فيما يلي ختالالتااله ذ لها، ه
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  "عدم قيام الجماعة بالجرد النهائي للممتلكات موضوع التدبير المفوضBiens de reprise   بعد "

 األولى  االتفاقيةانتهاء 

رقم   األولى للتدبير المفوض االتفاقية من خالل اللقاءات التي تم عقدها مع المسؤولين الجماعيين المكلفين بتتبع تنفيذ 

وكذا من خالل الوثائق المسلمة من لدن المصالح الجماعية، سجل عدم قيام الجماعة بتنسيق مع  ،01/2010االتفاقية 

وذلك بناء على محضر موقع  ،االتفاقية إرجاعها للجماعة بعد نهاية  المفوض له بحصر الئحة الممتلكات التي يتعين

األولى للتدبير  االتفاقيةمن  36من لدن األطراف المتعاقدة يحدد الئحة هذه الممتلكات، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

 المفوض.

 2016/ 01ة رقم التدبير المفوض موضوع الصفق اتفاقية تدبير المرحلة االنتقالية قبل المصادقة على 

اإلعالن عن المتعلق باختيار الشركة التي ستتولى تدبير قطاع النظافة،  01/2016أسفر إعالن طلب العروض رقم 

نه بحلول فاتح أعن فوز شركة أوزون للبيئة والخدمات بالصفقة، والتي تم توجيهها لمصادقة السلطة المختصة، إال 

، عمدت الجماعة إلى البحث عن الحلول العملية 2016دجنبر  31لى في األو االتفاقيةوبانصرام آجال  2017يناير 

 المرحلة االنتقالية، ما يلي: هذه بخصوص تدبير  وقد سجللضمان السير العادي لخدمات النظافة. 

 .2016/ 01 رقم الصفقة موضوع  األمر ببدء أشغال النظافة قبل المصادقة على االتفاقية -

، لسداد مستحقات أعمال النظافة قبل «Protocole d’accord»اقي اللجوء إلى توقيع بروتوكول اتف -

 .2016/ 01 رقم المصادقة على الصفقة

 من طرف الشركة المفوضة لها على دفتر التحمالت في تاريخ سابق لتأسيسها   التوقيع 

دفتر التحمالت موقع من طرف شركة  لوحظ أنالتدبير المفوض،  تفاقية على الوثائق المكونة ال االطالعمن خالل 

، وهو نفس الدفتر الذي 2017نونبر    30، أي قيل تأسيس الشركة بتاريخ  2016شتنبر    19أوزون أوالد أفرج بتاريخ  

، 2016دجنبر  23المصادقة عليه من لدن عامل اإلقليم بتاريخ  تتم توجيهه لمصادقة السلطات المختصة، حيث تم 

، مع العلم بأن الشركة التي قامت بالمشاركة في إعالن 2017غشت    07ماعات المحلية بتاريخ  والوالي المدير العام للج

 طلب العروض هي شركة أوزون للبيئة والخدمات" الشركة األم".

 خالل السنة األولى من التدبير المفوض  االستثماراللتزاماتها في مجال لها الشركة المفوض  احترام عدم 

التي التزم المفوض له بإنجازها خالل السنة األولى  االستثماراتاقية التدبير المفوض الئحة من اتف 30حددت المادة 

هذه   تبين أنالتدبير المفوض. إال أنه من خالل معاينة اآلليات التي تم اقتناؤها بالمرآب الذي تكتريه الشركة    اتفاقية من  

عوضا عن شركة أوزون أوالد أفرج المعهود إليها اآلليات مسجلة باسم الشركة األم" أوزون للبيئة والخدمات"، 

ن أن ذلك من شأنه  أكما    .التدبير المفوض، وهو ما يدل على أن هذه األخيرة لم تف بالتزاماتها التعاقدية اتجاه الجماعة

عتبارها على ا  االتفاقية من    12المادة    تنص على ذلكمن استرجاع هذه اآلليات كما    االتفاقيةيحرم الجماعة عند انتهاء  

 من ممتلكات التدبير المفوض.

خاللها بالتزاماتها المشار إلوحظ عدم قيام الجماعة بتطبيق المقتضيات التعاقدية اتجاه الشركة نتيجة    باإلضافة إلى ذلك،

إلمام  م، كما سجل عد االتفاقيةمن  62إليها أعاله، خاصة ما يتعلق بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 

 المصالح الجماعية بالمقتضيات الالزمة تطبيقها في نازلة الحال.

 ين اللجوء إلى اقتناء البقعة المخصصة للبناية اإلدارية من طرف أحد المساهم 

من اتفاقية التدبير المفوض بالقيام ببناء المقر اإلداري للشركة إضافة إلى ملحقاته،   30التزم المفوض له بموجب المادة  

، إال أن شهادة الملكية الصادرة عن مصلحة المحافظة العقارية لسيدي إسماعيل االتفاقيةوذلك خالل السنة األولى من 

 1649مساحتها  75/ 11446علقة بالبقعة األرضية ذات الرسم العقاري رقم المت 2017دجنبر  18الزمامرة بتاريخ 

أحد المساهمين في شركة أوزون للخدمات بحسب النظام   اسممتر مربع، والمخصصة إلنجاز البناية مسجلة في 

اء  األساسي للشركة، الذي قام بتقديم تصميم معماري بصفته صاحب المشروع، وذلك قصد المصادقة عليه ألجل بن

البقعة األرضية، وهو ما يتعارض والمقتضيات التعاقدية والتي نصت على أن إنجاز المقر اإلداري وكذا باقي  

هي من التزامات شركة أوزون أوالد افرج. هذه الوضعية، من شأنها أن تحرم   االتفاقيةاالستثمارات الواردة في 

 المشار إليها أعاله. 12ا هو وارد في المادة كم االتفاقيةالجماعة من استرجاع هذه البناية عند انتهاء 

 رهن إشارة الجماعة عدم وضع آليات التتبع والمراقبة 

ن تستند إليها لمعرفة مدى احترام المفوض أة والتتبع التي يمكن  بالتدبير المفوض آليات المراق  اتفاقيةمن    7حدد الفصل  

التدبير المفوض على إحداث المصلحة الدائمة  اتفاقيةمن  38في هذا إلطار، نصت المادة و .له اللتزاماته التعاقدية

دء مهامها بتتمتع بجميع الصالحيات ل على أنللمراقبة من طرف المفوض، على أن يحدد هذا األخير صالحياتها، 

ذه المصلحة "حاسوب، وسائل المفوض له بتوفير كل اإلمكانات الالزمة له تفاقية االألزمت  وهكذا،على أحسن وجه. 

النقل، هواتف نقالة"، إضافة إلى إخضاع العاملين بها للتكوين على البرامج المعلوماتية التي يستند إليها المفوض له 
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إحداث هذه المصلحة من طرف السلطة المفوضة، حيث تم االكتفاء   إال أنه لم يتمفي تدبيره للخدمات المفوضة له. 

 الجماعيين بالتتبع اليومي لخدمات النظافة.   أحد المهندسين كليفبت

 تدبير الممتلكات الجماعية 

 فيما يخص تدبير الممتلكات، لوحظ ما يلي.

 عف وسائل اشتغال مصلحة حفظ الصحة ض 

أداء مهامها على أحسن ما والشتغال مصلحة حفظ الصحة الضرورية لوجستية الوسائل المكانات واإل ضعف لوحظ

المصلحة تساعد على قيامها بمهام مراقبة المحالت التي تسوق هذه غياب سيارة خاصة ب فيذلك  ويتجلىيرام، 

 .المنتجات االستهالكية وكذا مدى توفر المحالت على شروط الصحة والنظافة

 غير المشروع ألرضية السوق االسبوعي االحتالل 

مبلغا سنويا يقدر بثمانية ماليين  يهادر عليحتل السوق األسبوعي أهمية قصوى بالنسبة للجماعة، إذ أن كراء مرافقه ي

بالمائة من  73,28(، وهو ما يمثل 2017 - 2011درهم، )المعدل السنوي من مجموع المداخيل بالنسبة للفترة 

 بالمائة بالنسبة لمجموع مداخيل الجماعة.  40المداخيل الذاتية، وأكثر من 

يعرف احتالال غير مشروع من طرف مجموعة من األشخاص، وتشكل االحتالالت  السوق غير أن جزءا كبيرا من

ما  متر مربع، أي 197.432جمالية البالغة متر مربع من مساحة السوق اال 10.093غير المشروعة ما مجموعه 

 بالمائة من هذه المساحة االجمالية. 5 يعادل

 االستفادة من مشروع المحطة الطرقية  عدم 

المحطة هذه شغال أتتوفر الجماعة على محطة طرقية، إال أنها تعتبر من المشاريع المتعثرة، إذ بالرغم من استالم 

 رع بعد في استغاللها.شيلم  أنه، إال 2014غشت  24بتاريخ 

 قبل استغاللهاالطرقية مرافق المحطة  تدهور 

غير ، لوحظ تدهور في مرافقها، إذ أن األبواب الرئيسية 2018مارس  29بزيارة مرافق المحطة الطرقية بتاريخ 

وباحة الزفت بساحة المحطة توجد في حالة غير جيدة، كما أن الكشك  المغطاة بمساحات  ال  بعضو،  صالحة لالستعمال

بعض  يلجأحراسة من طرف الجماعة، إذ  ال تخضع أليةوقد لوحظ أن المحطة  لالستغالل. يناالستراحة غير مؤهل

 عربات. اليستعملها البعض اآلخر كورش إلصالح وركن سياراتهم بها إلى األشخاص 

 متردية للمحجز الجماعي  حالة 

 العربات المتالشية والمركونة بشكل عشوائي بداخلهيضم مجموعة من لوحظ من خالل معاينة المحجز الجماعي أنه 

سيارة(، كما تتوسط المحجز كومة كبيرة من األخشاب تحتفظ بها الجماعة، دون مراعاة الخطر المحدق  24)حوالي 

تتم  ليات في حالة اندالع النار بهذه األخشاب. كما ال يتوفر المحجز الجماعي على باب رئيسي، حيث بالعربات واآل

 بلوائح حديدية مسنودة بأعمدة خشبية. هحمايت

 بيع المحجوزات عدم 

أكتوبر   11الموافق ل    1438محرم    9المؤرخ في    17ينص الفصل الثاني والعشرون من القرار الجبائي الجماعي رقم  

ابتداء من أن المدة القصوى لالحتفاظ بالمحجوزات )العربات والدراجات النارية( هو خمسة عشر يوما على ، 2016

في هذا اإلطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة ببيع المحجوزات المتوفرة وللمحجز.  ها  تاريخ دخول

هذا األمر مخالف للقرار الجبائي الجماعي من جهة، كما أنه يساهم في تالشي حيث إن ، 2008لديها منذ سنة 

 من قيمتها.  اكبير  افي المحجز يفقدها جزء المحجوزات وتدهورها من جهة أخرى، إذ أن بقائها

 مشروع المحجز الجماعي  إهمال 

داخل أرض السوق األسبوعي بغية استعماله بدل المحجز الحالي، إال أنه بعد بناء السور   آخرأنشأت الجماعة محجزا  

 الخارجي وحجرة الحارس وحجرة اإلدارة، تركته عرضة للضياع واإلهمال.

 الخزانة الجماعية في صيانة وتدبير قصور 

نتيجة لإلهمال الشديد الذي تعاني منه على الجماعية سجل المجلس الجهوي للحسابات الحالة المتردية لبناية الخزانة 

الرطوبة وغياب الطالءات المحافظة عليها. كما أن مرافقها   بسببمستوى صيانتها، إذ أن سقفها وجدرانها متآكلة 

يضاف إلى ذلك، عدم توفر الخزانة على منخرطين   .ير مجهزة باألدوات كهربائيةالصحية غير صالحة لالستعمال وغ

قارين بها، ذلك أن الجماعة ال تعمل على تحفيز القراءة بالخزانة عبر خلق أنشطة للقراءة والتثقيف بشراكة مع  

  حيثاالمتحانات د موعالجمعيات ذات الصلة أو المؤسسات التعليمية، إذ تنشط الخزانة بشكل موسمي عند اقتراب 

 يتخذ التالميذ والطلبة من قاعة المطالعة بها فضاء للتهيئ لالمتحانات. 
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  المساحات الخضراء نقص في صيانة 

( حدائق 5متر مربع، تتوزع على خمس ) 16.515تتوفر الجماعة، على فضاءات خضراء مساحتها االجمالية 

هذه زبال، وال تعرف أدنى صيانة أو سقي لنباتاتها. كما أن النفايات واألعمومية، إال أن هذه الحدائق تعرف انتشار 

الحدائق ال تتوفر على سياجات واقية، بل إن السياج المعدني الذي يحيط بحديقة شارع الحسن الثاني، يوجد في حالة 

 متردية، دون أن تعيده الجماعة إلى حالته االصلية. 

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء عليه

إيالء العناية الالزمة لمصلحة حفظ الصحة، وذلك من خالل دعمها باإلمكانات والوسائل اللوجستية  -

 الشتغالها؛الالزمة 

 ضمان التطبيق السليم لمقتضيات اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، مع إلزام الشركة المفوض -

 ام التزاماتها التعاقدية؛باحتر إليها

 غير المشروع ألرضية السوق األسبوعي؛ االستغاللوقف كل أشكال  -

 العمل عل تشغيل المحجز الجماعي غير المستغل؛ -

 صيانة المساحات الخضراء وتسييجها؛ -

 .الجماعية بما يضمن استفادة الساكنة من خدماتها الخزانةالعمل على الحفاظ وصيانة  -
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II. فرج  والدأل الجماعي  رئيس المجلس  جواب 

 (نص مقتضب)

 الداخلية المراقبة وآليات الجماعي  المجلس عمل تقييم. أوال

 الجماعة عمل برنامج وضع في التأخر 

 بالدورة  عليه  والمصادقة  بشأنه  التداول  وسيتم  لدراسته،  اللجان  على  عرضه  وتم  البرنامج  هذا  بإعداد   الجماعة  قامت

 ويتناسب  للتحقيق قابل واقعي البرنامج هذا يكون أن الحرص كل حرصنا ولقد. المجلس قبل من ماي لشهر الحالية

 واضحة   شراكات  إطار  في  المتدخلة  األخرى  األطراف  لدى  تعبئتها  الممكن  ولتلك  للجماعة،  الذاتية  المالية  واإلمكانات

 .االلتزامات

 الجماعي المجلس لجان دور تفعيل عدم   

 االشتغال في اللجان هذه تبدأ أن على حرصنا األمر، هذا بخصوص للحسابات الجهوي المجلس لمالحظات تفعيال

 . المشرع بها أناطه الذي بالدور للقيام السنة مدار وعلى دورية بصفة وتجتمع  منتظمة، بكيفية

 المساطر  دليل غياب 

 محتوياته  بتعميم  قمنا  المساطر  دليل  من  بنسختين  مؤخرا  الجماعة  مصالح  توصل  إلى  نشير  المالحظة،  هذه  بخصوص

 المعدل القرار تنزيل بصدد  حاليا أننا أيضا بالمناسبة نشير  كما وتدخله، مجاله يهم فيما كل المصالح مختلف على

 وذلك الختصاصاتها والمحدد  الجماعية لإلدارة المنظم مؤخرا به المتوصل اإلقليم عامل قبل من عليه المؤشر

 .الجماعية للمصالح والعقالني األمثل التدبير تحقيق لضمان

 اإلشارة رهن الموظفين نسبة ارتفاع   

  الضريبي  الوعاء  بمكتب  وتعيينه  التعليمية  المؤسسات  بإحدى  العاملين  الموظفين  أحد   إشارة  لرهن  حد   بوضع  قمنا  لقد 

 في بذلك القيام الستحالة نظرا الحقا عالقة الزالت التي األخرى الوضعيات كل تسوية على وسنحرص. بالجماعة

 التي  الدائرة أو  القيادة إما  الغالب  في  وهي  إشارتها، رهن  للموضوعين  الدولة  مؤسسات  بعض  لحاجة الراهن  الوقت

 . بعيد  زمن منذ  اإلدارية مهامها أداء  في كلي شبه بشكل للجماعة التابعين الموظفين هؤالء على تعتمد 

 المخزن تدبير في قصور أوجه  

 يكون المصاريف وكالة عن تام واستقالل بمعزل القطاع هذا تدبير مهمة له أسندنا موظف تعيين على حرصنا لقد 

 .  المواد  بمحاسبة  المتعلقة والجوانب الجماعي المخزن تدبير مراقبة مسك مهامه أهم ضمن

   للجماعة الذاتية الموارد تدبير. ثانيا

 المبنية غير الحضرية باألراضي المتعلق  اإلحصاء إجراء عدم  

 الفائض برمجة إطار في درهم 200.000 مبلغ رصد  ثم المبنية غير الحضرية األراضي جرد  عملية بخصوص

 أو بالمركز المتواجدة األراضي لكافة شامل إحصاء بعملية القيام أجل من الجماعية بالميزانية 2018 فبراير لشهر

 .والهوية  والمكان المساحة  لتحديد   الطبوغرافي  والمسح  الدراسات  مكتب  به  سيتكلف  الحضري  المدار  داخل  خارجه

 المبنية غير الحضرية األراضي على  المفروض للرسم بالنسبة التلقائي الفرض مسطرة تطبيق  عدم     

 مداخيل على حفاظا وذلك 06.47 القانون من 158 المادة إطار في الملزمين كافة مراسلة إلى المصلحة عمدت

 .بالمتعين  القيام أجل من للقابض بالمداخيل أوامر  بإنجاز والقيام جهة من الجماعة

 التصريحات مراقبة عدم 

 بتصريحات  أدلوا  اللذين  الملزمين  كافة  مراسلة  على  47.  06  القانون  من  155  بالمادة  عمال  مستقبال  المصلحة  ستعمل

 اإلدالء من تمكنهم ممسوكة محاسبة على يتوفرون ال الملزمين جل نأو خاصة مراجعتها، لهم يتسنى حتى ناقصة

  .الحاجة عند  بها

 التجارية المحالت كراء عقود تجديد  

 من  واإلقليمية  المحلية  السلطة  من  بدعم  المكترين  مع  توافقي  حل  الى  للوصول  الوضعية هذه  بدراسة  المجلس  سيقوم

   .أخرى جهة من الكرائية السومة في الزيادة ومحاولة جهة من عقودهم تجديد  على حثهم أجل

 الكراء واجبات استخالص عن الجماعة تقاعس  

  متأخرات  من  بذمتهم  ما  بأداء  الملزمين  حث  أجل  من  إشعارات  طريق  عن  تحسيسية  بحمالت  المعنية  المصلحة  قامت

 .  درهم 21.796,00 مبلغ إلى درهم 656.201,00 من حاليا استخالصه الباقي تقليص تم حيث
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 هذه أن إلى نشير األسبوعي بالسوق( براكة) عن عبارة العمومي الملك يشغل والذي( ت. م) الملزم بخصوص أما

 .   الجارية  القضائية  المتابعة  بنتائج  رهين  المتأخرات  هذه  تحصيل  نأو  مستغلة  تعد   ولم  بالكامل  حاليا  تهدمت  قد   األخيرة

  الجماعي  االنفاق تدبير .ثالثا

  العمومية الصفقات تدبير 

 الصفقات بعض ألشغال المؤقت التسليم تواريخ في تباين  

  والكهرباء  للماء  الوطني  المكتب  طرف   من  أوال  وقع  المؤقت  التسليم  فإن  2011/  05و  2011/  04  للصفقتين   بالنسبة

 قابض على يحال الذي المؤقت التسليم لمحضر بالنسبة أما. 2011- 12-22 بتاريخ والمقاول الجماعة ورئيس

 قد األشغال وأن. 2011-12-2 في والمقاول الجماعي والمهندس المجلس رئيس طرف  من توقيعه فتم الجماعة

 . 2011 -12-  15 يوم انتهت

 على  قدرهما  إجمالية  بكلفة  راجيترا  شركة  طرف  من  المنجزتين  2015/    02و  2015/  01  رقم  للصفقتين  بالنسبة  أما

 للرئيس الثاني النائب من والمتكونة اللجنة خرجت حيث درهم 596.583,07و درهم 436.669,44 التوالي

 - 10- 16 يوم للصفقتين المؤقت التسليم عن اإلعالن وتم 2019- 04-26 يوم المقاولة وممثل الجماعي والمهندس

 للوقوع   تفاديا  جزئية  بصفة  المؤقت  ليمبالتس  سنقوم  ومستقبال  2015- 10-16  بتاريخ  فعال  انتهت  األشغال  ألن  2015

 .القبيل هذا  من األخطاء في

 المقاولة طرف من بالرسم الهندسي الجامع االدالء قبل لألشغال المؤقت التسليم عن االعالن                                                         

 المؤقت التسليم عن اإلعالن بعد

 وتأدية النهائي الضمان على اليد  برفع  الجماعة تقم لم لذلك الجامع، الهندسي بالرسم يدل لم باألمر المعني أن تبين

 . 2017-08 -08 بتاريخ  الجامع الهندسي الرسم من نماذج بأربعة المقاولة إدالء بعد  إال المستحقات

 تفويض دون للرئيس الثاني النائب طرف من لألشغال المؤقت التسليم محضر على التوقيع 

 وفي ،2015/ 02و 2015/ 01 للصفقتين المؤقت التسليم محضر في للرئيس الثاني النائب طرف من التوقيع تم

 .للجماعات  التنظيمي  القانون  من  103  المادة  مقتضيات  وتطبيق  المالحظة  بهذه  التقيد   على  الجماعة  ستعمل  المستقبل

 بالمركز  الخاصة التقنية الدراسات بإنجاز المتعلق  2016/ 53 رقم الطلب  سند تدبير في اختالالت  

 التجاري

 انجاز أجل من وذلك 2014/ 14رقم األول الطلب سند  طريق عن."  م" الدراسات  مكتب   مع أبرمت قد  الجماعة ان

 أن  إال.  المراقبة  مكتب  طرف   من  موقعة  الخرسانة  وتصاميم   الطبوغرافية  والدراسة  جيوتقنية  والدراسة  التقني  الملف

 الى االعتماد تحويل تم حيث النفقة، تنزيل صحة عدم بدعوى القابض طرف من عليه التأشير رفض تم السند  هذا

 - 1 بتاريخ الجديدة إقليم عامل عن 2015/ 156 رقم قرار على بناء  التقنية للدراسات المخصصة الموازية الفقرة

09- 2015 . 

  جاء  وقد  األول، الطلب سند  في المذكورة المتطلبات نفس بضم 2016/ 53 عدد تحت ثاني طلب سند  انجاز تم وقد 

 بالمصادقة اكتفى  حيث المشروع انجاز تتبع يتول لم " مازكان" الدراسات لمكتب المراقبة  مكتب أن تقريركم  في

 نهايته، إلى المشروع بداية من" مازكان " الدراسات مكتب بها قام التتبع عملية أن حين في الخرسانة، تصميم على

 اللجنة  طرف من المنجزة الورش دفتر محاضر وكذلك Bon de collageمحاضر خالل من جليا ذلك ويظهر

 .المؤقت التسليم على توقيعه وكذا المختلطة

 المكلفة الشركة مع  المتعاقد  الدراسات مكتب طرف من  تم ومراقبتها المشروع أشغال تتبع  أن تقريركم في جاء وقد 

  تقرير  بإنجاز اكتفى ولكن األشغال بتتبع يقم لم المكتب هذا أن حين في درهم، ألف 55 بكلفة المشروع بإنجاز

 األخير  هذا  التأمين  شركة  طرف  من  العشاري  التأمين  على  الحصول  من  الشركة  تمكين  أجل  من   Etanchéitéحول

 .  الجماعة طرف من طلب موضوع كان

 التجاري المركز مشروع إلنجاز تنفيذها المراد األشغال تحديد عدم  

 أنجزت   حيث  العمق،  مستوى  إلى  باألساس  راجعة  فهي  الصفقة  في  المنفذة  الكميات  عرفتها  التي  التغييرات  بخصوص

 عنه ترتب التي التربة جودة عدم بسبب متر 2.50 إلى تغيرت وقد  متر، 1.30 أساس على الجيوتقنية الدراسة

 .    األشغال حجم كمية في الزيادة

 الخدمة ببدء األمر اصدار قبل 2017/  02رقم الصفقة بأشغال البدء  

 الخدمة،  ببدء  األمر  إصدار  قبل  الحفر  ببدء  العمومية  باإلنارة  الخاصة  2017/  02  رقم   الصفقة  صاحبة  الشركة  قامت

 . الخدمة ببدء األمر صدور حين إلى العمل عن الشركة بتوقيف قمنا لذلك الجهوي المجلس مالحظة وبمجرد 
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 أخرى  نفقات 

 الجماعة طرف من والكهرباء الماء استهالك ضبط عدم 

 .والمراقبة بالتتبع والقيام للعدادات تواجهية قراءات  بإنجاز التقنية بالمصلحة موظف تكليف تم لقد 

 بالوقود التزود مسطرة شفافية عدم 

 الشركة مع اتفاقية إبرام عبر والزيوت الوقود  بتدبير للقيام الالزمة التدابير كافة باتخاذ  الجماعة مصالح قامت

 فيه  يضمن  آلية  لكل  خاص  سجل  مسك  اعتماد   سيتم  كما  الشيات،  بنظام  القطاع  هذا  لتدبير  واللوجيستيك  للنقل  الوطنية

 . والمراقبة التتبع عملية يسهل بشكل والزيوت الوقود  باستهالك المتعلقة لعمليات كل

 العربات وحظيرة المرأب تدبير في قصور   

 هي" كونكو رونو" المصلحة سيارة إصالح على تعمل وسوف الجماعية، اإلسعاف سيارة بإصالح الجماعة قامت

 بمكاتبة بالقيام وذلك المتالشية، واآلليات العربات لبيع الالزمة اإلجراءات كافة باتخاذ  أيضا قامت كما األخرى،

 والعربات اآلليات لهذه البيع عملية ومباشرة. العمالة ومصالح الموضوع في واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة

 الجماعي   المرأب  وإصالح  صيانة  على  أيضا  الجماعة  هذه  ستعمل  كما .  العمل  به  الجاري  القوانين  به  تقضي  لما  وفقا

 . اآلليات هذه كل من إخالئه بعد  الغرض لهذا يخصص مالي اعتماد  بتخصيص

  الجماعية والمرافق الخدمات تدبير .رابعا

   النظافة لقطاع المفوض التدبير 

 المفوض  التدبير  موضوع  للممتلكات  النهائي  بالجرد  الجماعة  قيام  عدم  Biens de reprise  انتهاء  بعد 

  األولى االتفاقية

 مستقبال  ستعمل  أنها  اال الجرد،  بعملية  علم  على  تكن  ولم  المفوض،  التدبير  عملية  مع  للجماعة  تجربة  أول  هذه  كانت

 .   للممتلكات بالجرد  القيام عدم تفادي على

 2016/  01 رقم الصفقة موضوع المفوض التدبير اتفاقية على المصادقة قبل االنتقالية المرحلة تدبير. 

 العملية  هذه  أن  غير  للمصادقة،  الملف  أرسل  النظافة،  بقطاع  مكلفة  كانت  التي  الشركة  نفس  على  الصفقة  رست  عندما

 نظافة   على  حفاظا  القطاع  بهذا  العمل  بمباشرة  الشركة  تكليف  إلى  الجماعة  معه  اضطرت  مما  طويلة،  فترة  استغرقت

 . مستحقاتها على الحفاظ من الشركة يمكن توافقي بروتوكول انجاز إلى دفعنا الذي الشيء المركز

 لتأسيسها سابق  تاريخ في التحمالت دفتر على لها المفوضة الشركة طرف من التوقيع   

 طرف من موقع التحمالت دفتر أن إال" األم الشركة" والخدمات للبيئة أوزون شركة على الصفقة رست البداية في

 خالل من لوحظ وقد  ،2017-11- 13 بتاريخ الشركة تأسيس قبل 2019-09-19 بتاريخ أفرج أوالد  أوزون شركة

   .االتفاقية  في إدراجها إلى ألزمنا الذي الشيء أفرج أوالد  أوزون شركة خلق سيتم أنه التحمالت دفتر بنود 

 المفوض  التدبير  من  االولى  السنة  خالل  االستثمار  مجال  في  التزاماتها  لها  المفوض  الشركة  احترام  عدم 

 وذلك  المفوض  التدبير  اتفاقية  من  30  المادة  باحترام"  األم  الشركة"  لها  المفوض  الشركة  مراسلة  اإلطار  هذا  في  تمت

 الجماعة ممتلكات على حفاظا وذلك والخدمات للبيئة أوزون من بدال أفرج أوالد  أوزون اآلليات كافة على بالكتابة

 . الصفقة نهاية بعد 

 المساهمين أحد طرف من اإلدارية للبناية المخصصة البقعة اقتناء إلى اللجوء   

  التي الملكية شهادة وتغيير  أفرج أوالد  أوزون الشركة اسم في األرضية البقعة اقتناء أجل من الشركة مراسلة تمت

 .  الجماعة ممتلكات على حفاظا للشركة العام المدير اسم في توجد 

 الجماعة إشارة رهن والمراقبة التتبع آليات وضع عدم   

 . منه 38 المادة وخاصة االتفاقية من السابع الفصل بنود  بتطبيق المفوض بالتدبير المكلفة الشركة مراسلة تمت

  الجماعية الممتلكات تدبير 

 الصحة حفظ مصلحة اشتغال وسائل ضعف   

 كل سنحرص بها جاء ما لكل وتنفيذا الصحة، حفظ مصلحة بشأن الواردة المالحظات كل االعتبار بعين أخذا

 ألداء  المالئمة الظروف كل وتهيئة المصلحة هذه لدور أكثر لتفعيل اللوجيستيكية الوسائل كل توفير على الحرص

 .لذلك الالزمة العناية وايالء بها، المنوط المهام

 األسبوعي السوق  ألرضية المشروع الغير االحتالل  

 مصلحة يراعي توافقي حل وإيجاد  المشكل دراسة جلأ من األطراف جميع دعوة على الجماعي المجلس سيعمل

  .المشغولة المساحة بتحديد  العمومي للملك المحتلين قبل من واضح التزام مع الجماعة ومصلحة المستغلين
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 الطرقية المحطة مشروع من االستفادة عدم   

 المعنية األطراف كل مع المحلية السلطة مع بتنسيق الشأن بهذا اجتماعات عدة عقد  تم الموضوع، هذا بخصوص

 . األجرة سيارة أرباب طرف من المحطة استغالل في بالشروع توجت

 الجماعي  والمحجز استغاللها قبل الطرقية المحطة مرافق  تدهور  

 .  والكهرباء للشرب الصالح بالماء المحطة وربط األبواب كافة بإصالح الجماعة قامت

 برمجت  الجماعة  نأو  المتردي،  وضعه  يفسر  ما  وهو  قديم  المحجز  هذا  أن  لىإ  نشير  الجماعي  المحجز  بخصوص  أما

 اإلنارة تقوية تم كما األول، لتعويض األسبوعي بالسوق الكائن المحجز إلصالح درهم 100.000 قدره ماليا مبلغا

 .  به بالحراسة مكلف جماعي موظف تعيين وتم بمحيطه العمومية

 المحجوزات بيع عدم  

 اإلجراءات جميع استكمال بعد  العاجل القريب  في بيعها وسيتم المحجوزات، لهذه شامل بإحصاء القيام  تم لقد  

 . ذلك بشأن القانونية

 الجماعية الخزانة وتدبير صيانة في قصور  

 الخزانة إلصالح درهم 80.000 ب يقدر اعتماد  برمجة لىإ 2019 فبراير دورة خالل الجماعة مصالح عمدت

 ليصبح  الجبائي  بالقرار  االنخراط  واجب  بتعديل  قامت  كما  سابقا،  المبرمجة  درهم  80.000  مبلغ  على  زيادة  الجماعية

 . للجميع القراءة وتحبيب االنخراط على الجماعية الخزانة هذه رواد  لتحفيز العموم متناول في

 الخضراء المساحات صيانة في نقص  

 السياج تثبيت بإعادة أيضا قامت كما الجماعة، بحديقة جديدة أغراس وغرس تشذيب بعملية الجماعة مصالح قامت

 الجماعية  بالحديقة  المحيط  السياج  تثبيت  إلعادة  درهم  173.107.87قدره  مالي  مبلغ  برمجة  مع  بها،  المحيط  الحديدي

 الجماعية الحدائق لكل الالزمة العناية ايالء على الحرص سيتم كما. جديدة أغراس والقتناء القيادة لمقر المجاورة

 بعضها تزويد  تم التي التعليمية المؤسسات وبداخل المركز، جهات مختلف في المفتوحة الفضاءات وكل األخرى

 نوع من شجيرة 1000 عددها بلغ بالجديدة والغابات المياه مندوبية من الجماعة عليها حصلت بأغراس مؤخرا

 .أكاسيا"و" سيبري "
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 "الشراط"جماعة 

 (بنسليمان إقليم) 
 

  ، كلم مربع 60وتبلغ مساحتها  1992غشت  17بتاريخ  2.62.651حداث جماعة الشراط بموجب المرسوم رقم إتم 

يتولى تسيير المجلس الجماعي و .2014نسمة حسب معطيات اإلحصاء الوطني لسنة  9754كما وصل عدد سكانها 

  اطر. 8موظفا وعونا من بينهم  29مستشارا وطاقم إداري مكون من  17

درهم بينما سجلت نفقاتها مبلغ  50.882.815,57ما قدره  2017بلغت موارد الجماعة خالل سنة وقد 

 درهم. 4.005.909,29وحققت بذلك فائضا حقيقيا صافيا قدره  ،درهم 32.063.869,09

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من   2016و 2012لفترة الممتدة ما بين برسم اأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة الشراط 

 .التوصيات نوردها كالتاليوالمالحظات 

 وهيئاتهجماعة التقييم عمل مجلس  أوال.
 إن مراجعة المهام المزاولة من لدن المجلس الجماعي خالل الفترتين االنتخابيتين موضوع المراقبة أظهرت ما يلي: 

 للمشاريع المدرجة ضمن المخطط الجماعي للتنمية  موارد المالية المخصصةضعف ال 

حيث  ، نات التي تتوفر عليها الجماعةال تتالءم المشاريع التي تمت برمجتها من طرف المجلس الجماعي واإلمكا

مليون دهم، أي   45مليون درهم، في حين أن قدرة الجماعة على التمويل ال تتجاوز    455اعتمدت مشايع تفوق كلفتها  

 .بالمائة من مجموع المبلغ 10

 ةمخطط عمل الجماع إعداد عدم 

تأخرا في صياغة معالم مخطط عمل جماعة الشراط خالل   ،2015الذي أسفرت عنه انتخابات    ،المجلس الحالي  سجل

 هذه الفترة االنتدابية وذلك إلى حدود انتهاء مهمة المراقبة.

 تقييم ميدان الشراكة والتعاون ثانيا.
 ظات التالية:مكنت مراجعة برامج الشراكات والتعاون الذي قامت به جماعة الشراط، من الوقوف على المالح

 في انجاز المركز "الناشئ" تأخر 

عدة تغييرات أدت إلى تأخر إنجاز عدد من الحين  وعرف منذ ذلك    2009تم الشروع في انجاز هذا المشروع في سنة  

اتفاقية تحدد أجل  وقد تم إبراممكوناته في غياب جدولة لإلنجازات المرتقبة، مما أدى الى صعوبة تتبع عملية التنفيذ. 

 .2017ث سنوات إلنهاء المشروع تبتدئ من ماي ثال

 استغالل محالت تجارية  عدم 

. 1997ماي 12قامت الجماعة ببناء عدد من المحالت التجارية عبر اتفاقية شراكة مع وزارة التجارة والصناعة في 

هذه المحالت لم يتم استغاللها بسبب إشكاليات قانونية، على الرغم من اللجوء إلى عقد ملحق التفاقية الشراكة سنة 

إلى تبسيط إجراءات الكراء لفائدة الشباب. وكنتيجة لذلك، تدهورت حالة تلك المحالت التجارية، دون  يهدف 2009

 ة الستغاللها. ان تقوم الجماعة بإصالحات الى حين إيجاد صيغ

 همت المنح المدفوعة إلى الجمعيات نواقص 

 تم بهذا الخصوص الوقوف على ما يلي: 

 غياب دفاتر التحمالت واتفاقيات الشراكة: على سبيل المثال حالة جمعية "ي ط"؛  -

 عدم تقديم الحسابات السنوية من لدن جميع الجمعيات المستفيدة؛ -

يق أولمبيك الشراط لكرة القدم" التي يشغل رئيسها منصب حاالت التنافي: يتعلق االمر بجمعية "فر -

 رئيس جماعة شراط.

 شابت اتفاقيات الشراكة مع المنعشين العقاريين ثغرات 

أبرمت جماعة شراط مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المنعشين العقاريين المستفيدين من استثناءات في مجال التعمير  

 ب الجماعة.من أجل انجاز مشاريع عقارية بترا
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المشاريع والتي تهم إما تفويت تلك  وقد تبين من خالل تفحص مآل هذه االتفاقيات أن االلتزامات التي تعهد بها أصحاب  

قطعة أرضية أو بناية( أو انجاز بعض الخدمات، لم يتم الوفاء بمعظمها نظرا لتهاون الجماعة في المطالبة بها )عقار 

 صدد.ية إجراءات في هذا الأوفي غياب 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 نجاز المشاريع موضوع االتفاقيات؛إجل ضمان أتتبع تنفيذ الشركاء اللتزاماتهم المالية من  -

ربط االتصال بوزارة التجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي من أجل إيجاد حل نهائي لمشكل المحالت  -

 التجارية؛

 مستفيدين من االستثناءات على تنفيذ االلتزامات التعاقدية مع الجماعة.حث المنعشين العقاريين ال -

 تقييم تنفيذ النفقات ثالثا.
 أظهرت المراقبة في هذا اإلطار ما يلي.

  متخصصين في موضوع بعض الطلبياتمتعهدين غير  إلىاللجوء 

مع الشركة س. ش.م.م المتخصصة في مجال البناء   (01/2014) عبر اتفاقية 2014تعاقدت الجماعة خالل سنة 

معها مرة أخرى سنة درهم، كما تعاقدت  598.742,00واألشغال المختلفة من أجل توريد شاحنة نفعية مجهزة بمبلغ 

 درهم.  399.999,60من أجل شراء سيارة خاصة برئيس المجلس الجماعي بمبلغ   (02/2016)عبر اتفاقية  2016

  ن االثمنة التقديرية للصفقة وتلك المقدمة من طرف نائل الصفقةشبه تام بي تطابق 

المتعلق ببناء محالت تجارية بالسوق األسبوعي من طرف الشركة  01/2012مكنت مراجعة ملف الصفقة رقم 

، من الوقوف على تطابق شبه تام  10/08/2012والمصادق عليها بتاريخ  درهم 2.376.896,40س.ش.م.م بمبلغ 

الواردة بالبيان التقديري لألثمان المعد من طرف المصالح الجماعية، وقسيمة االثمان المقدمة من طرف   بين االثمنة

 . %93نائل الصفقة والتي تصل نسبة مطابقتها إلى 

 04/2013 رقم احترام المواصفات التقنية خالل تنفيذ أشغال الصفقة عدم 

وتنص المقتضيات التقنية على أن السمك األدنى  .الدواوير تتعلق هذه الصفقة بتهيئة المسالك القروية بمجموعة من

م. إال أنه خالل التنفيذ لم يتجاوز هذا األخير 3,00م و0,15المضغوط للطبقات الواجب تنفيذها يجب أن يتراوح بين 

لطبقات م. وقد تم الوقوف على هذه الفوارق من خالل وثائق اإلنجاز المتعلقة بالصفقة قبل ان تتعرض ا0,11م و0,10

 .(EFFET DE ROULEMENT)لعامل الضغط بفعل السير 

 تأسيسا على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تفادي تجزيئ النفقات؛  -

ضمان سير اإلجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية بطريقة شفافة تحقق المساواة في الحصول  -

 المنافسة؛على الطلبيات العمومية واحترام حرية 

 رابعا. تقييم العمليات المتعلقة بميدان التعمير
 .أفرزت مراقبة ملفات التعمير الرائجة بالجماعة مجموعة من المالحظات همت في مجملها المشاريع التالية

 ( Dream Building 2) 2 د.ب مشروع 

  وجهة بقعة مخصصة للجماعة حسب االستثناء المتعلق بالمشروع تغيير 

البقعة األرضية التي كان من المفروض أن تكون موضوع اتفاقية بين الجماعة والشركة صاحبة المشروع من أجل 

 الشركة.نفس انجاز منطقة ترفيهية من طرف الجماعة، تم تحويلها إلى أربع بقع لبناء أربع فيالت من طرف 

 شغال المنجزة والتصاميم المصادق عليهاعدم مطابقة األ 

 نة الميدانية للورش من الوقوف على االختالالت التالية:مكنت المعاي

 التراجع عن بناء المسبح في البقعة المخصصة لإلقامة السياحية؛  -

 غياب المساحات المخصصة للوقوف الخارجي للسيارات والمقابلة للعمارات كما هو وارد بالتصميم؛  -

فا لما هو مشار إليه بالتصميم وفي إحداث تغيير بإحدى العمارات وذلك بزيادة بناء فوق السطح، خال -

 غياب أي ترخيص بذلك من طرف الجماعة.
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 جمعية الشراط للسكنى مشروع  

 تقسيم الكلفة التقديرية ألشغال التجزئة حسب نوعية التجهيزات المنفذة  عدم 

 قيمةشير إلى مبلغ إجمالي جزافي قدر ب يلوحظ أن التصريح المتعلق بالتكلفة التقديرية ألشغال تجهيز التجزئة 

وذلك دون االدالء بالتوزيع التفصيلي للمبلغ المذكور حسب نوعية االشغال المنجزة: أشغال  ،درهم 4.500.000

هذه الممارسة تتنافى ومقتضيات  وصالت المختلفة.تجهيز المواقع بالمرافق وأشغال التطهير وأشغال الكهربة وال

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون  63الفصل 

   ودادية الرشادمشروع  

 وموضوع االستثناء الذي استفادت منه المعنية بالمشروع جمعية البين نشاط  تناقض 

بقع أرضية قابلة للبناء وتجهيزها وتقسيمها بين أسست من أجل:" اقتناء التي  جمعيةهذه العلى حالة  تم الوقوف

دجنبر   19بتاريخ  575إال أن االستثناء الذي استفادت منه تحت رقم  ".المنخرطين طبقا للقوانين الجاري بها العمل

 .قصد إنجاز إقامة سكنية ومركب سياحي يتنافى مع أنشطتها المسطرة بالنظام األساسي. 2014

 ليات التجزئةأداء الضريبة على عم عدم 

من القانون  57بأداء الضريبة على عمليات التجزئة طبقا لمقتضيات المادة المعنية بالمشروع المذكور لم تقم الجمعية 

من  59المتعلق بالجبايات المحلية، علما أنها غير مدرجة في قائمة اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة  47.06

 نفس القانون.

 ة المتعلقة بالضريبة على عمليات البناءتطبيق التعريففي  خطأ 

درهم  20قامت المصالح الجماعية بتطبيق تعريفة خاطئة عند احتساب الضريبة على عمليات البناء حيث تبنت سعر 

درهم للمتر المربع المطبق على عمليات بناء   30للمتر المربع المطبق على عمليات بناء العمارات عوض سعر 

 درهم. 51.224,30الجماعة ما يقارب الفيالت، مما فوت على 

 (Eden Beach) مشروع إ.ب 

 تقسيم أشطر المشروع 

 دون أن يعطينجاز المشروع سيتم عبر عدد من األشطر نظرا لتعدد مكوناته،  إيشير دفتر تحمالت المشروع إلى أن   

على ثالث  تقسيمه، تم فيال 20نه لوحظ أن الشطر المتعلق ببناء ألصاحب المشروع إمكانية تقسيم كل شطر. اال 

 دفعات. 

 أشغال في غياب ترخيص من المصالح الجماعية تنفيذ 

 : ما يليمر بويتعلق األ

وترخيص  أوالتي عرفت أشغال تغيير وتعديل في غياب أي تصريح من طرف صاحبها  94الفيال رقم  -

 من المصلحة المختصة؛

 التجزئة تعرف أشغال تهم شبكة الصرف الصحي غير مرخصة؛ -

 باشرت أشغال بناء حوض للسباحة على مشارف الشاطئ دون ترخيص؛  98الفيال رقم  -

متر، الواجب احترامها طبقا للتصاميم كممر خلفي تم ضمها  7,5المسافة الخلفية للفيالت والتي تبلغ  -

 إلى الحدائق الخلفية للفيالت؛ 

 112و 111و 108و 107و 106و 105المنطقة الترفيهية الشمالية للمشروع والمقرر إنشاؤها بالبقع  -

المخصصة للمطعم تم تجهيزها بنادي  109تم إحداث مساحات خضراء بها. كما أن البقعة رقم  113و

 بحري ومسبح.

 غير صحيحة للضريبة على عمليات التجزئة تصفية 

(  %75)أظهرت مراجعة ملف المشروع أن عملية تصفية الضريبة على عمليات التجزئة تمت بأداء الدفعة األولية 

 درهم. 239.062,50درهم( والتي أفضت إلى أداء مبلغ  12.750.000,00من الكلفة التقديرية ألشغال التجهيز )

بتبني التصريح النهائي لكلفة األشغال بناء على فواتير تعود لسنة   16/02/2016قامت المصلحة المختصة بتاريخ  وقد  

درهم فقط عن  200.000,00درهم أي بزيادة  12.902.351,46. هذه األخيرة تقدر كلفة التجهيز بها بمبلغ 2006

درهم في حين أن كلفة تجهيز المتر المربع  59,80الكلفة التقديرية. هذه الكلفة تجعل من ثمن تجهيز المتر المربع 

 درهم. 300المتعارف عليها في هذا الميدان هي 
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 مشاريع أخرى  

 كوستا بوزنيقةع مشروفي إطار واجهة البنايات دون ترخيص  تغيير: 

، أن صاحب المشروع قام بتغيير واجهة المباني قبل 09/11/2017أظهرت الزيارة الميدانية للمشروع بتاريخ 

المصادقة من طرف المصالح المختصة على التصميم المعدل، مع العلم أن التصميم الذي تتوفر عليه المصالح الجماعية 

 . 2016/ 09/03يحمل تاريخ 

 مشروع أ.تإطار قاول بالتزاماته في عدم التزام الم (Armada Tower) 

والتي تخص توفير قانون الملكية المشتركة وكذا  15/02/2010لوحظ غياب الوثائق موضوع التزام المقاول بتاريخ 

والتي   ،تفعيل االتفاقية الموقعة بين صاحب المشروع والجماعة بخصوص البناية الواجب التنازل عنها لفائدة الجماعة

 تبين من خالل الزيارة الميدانية للمشروع انها تستعمل كمكتب بيع من طرف صاحب المشروع.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 دعم المصلحة الجماعية بالموارد البشرية والتقنية من أجل تحسين أدائها؛ -

مليات التعمير خصوصا تلك التي تتعلق بمنح الحرص على التقيد التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بع -

 وسحب التراخيص؛ 

 المحافظة على حقوق الجماعة المترتبة عن منح االستثناءات؛ -

تفعيل المتابعة الصارمة لألوراش المتواجدة بتراب الجماعة والسهر على احترام التصاميم المصادق  -

 عليها؛

ت التجزئة والبناء طبقا للقوانين واألنظمة الناتجة عن عمليا الجماعةالسهر على دقة تصفية حقوق  -

 الجاري بها العمل.
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II. لشراط لرئيس المجلس الجماعي   جواب 

 (الجواب كما ورد)نص 

 وهيئاته الجماعة مجلس عمل تقييم. أوال
إعداد برنامج عمل الجماعة وتمت المصادقة عليه الحقا من طرف المجلس خالل دورته العادية لشهر   بالفعللقد تم  

 ، وسيعرض على سلطة المراقبة اإلدارية في قادم األيام قصد التأشير عليه.2019 ماي

 والتعاون  الشراكة ميدان تقييم. ثانيا
شئ"، وذلك بالرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة تم العمل على تدارك التأخر الحاصل في إنجاز المركز "النا

الشراكة المتعددة األطراف والمبرمة في إطار برنامج سياسة المدينة، الذي تشرف عليه وزارة في إطار اتفاقية 

 وسياسة المدينة. إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان

ين العقاريين، فقد تم بالفعل الشروع في تنفيذ التوصيات الثغرات التي شابت اتفاقيات الشراكة مع المنعش  وبخصوص

 لصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات فور التوصل بها كمالحظات في التقرير األولي. ا

 النفقات تنفيذ تقييم. ثالثا
 سيتم تفادي جميع المالحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي مستقبال. 

   التعمير بميدان المتعلقة العمليات تقييم. رابعا
كما تـم وضع سيارة مصلحة  تم بالفعل تعزيز الموارد البشرية للمصلحة الجماعية المعنية بتعيين عنصر جديد،لقد 

 رهن إشارة الموظفين العاملين بها ألجــل تسهيل عملية تنقلهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم في ميدان التتبع والمراقبة.

ات والتي يصعب تداركها، سيتم األخذ بعين االعتبار في المستقبل كافة التوصيات الصادرة بشأنها، باقي المالحظ

 ومنها التقيد التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير. 
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 "العايدي سيدي"جماعة 

 (سطات إقليم) 
 

. تبلغ مساحتها حوالي 1959دجنبر 02بتاريخ قليم سطات، وقد تم إحداثها إلى عمالة إتنتمي جماعة سيدي العايدي 

العام للسكان والسكنى   حصاءاإلنسمة حسب  13.839عدد سكانها  ، فيما بلغدوارا 44هكتار وتشمل  18.500

 . 2014 لسنة

 2012مليون درهم سنة    7,17وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من طرف الجماعة في مجالي التسيير والتجهيز من  

كما أن المداخيل المحصلة سجلت  في المائة 19,1أي بتسجيل زيادة في حدود  2016مليون درهم سنة  9,16الى 

مليون درهم  25,75إلى  2012ميون درهم سنة  21,62في المائة للفترة نفسها لتنتقل من  27,8ارتفاعا بنسبة 

 .2016 سنة

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مالحظات لجماعة سيدي العايدي المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات أسفرت مراقبة التسيير 

 .وتوصيات، نورد أهمها فيما يلي 

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل  .أوال
 أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 نقائص على مستوى إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

في غياب  ، لكنمجموعة من المشاريع المزمع إنجازها من طرف جهات خارجية ي للتنميةالجماع طالمخط تضمن 

أن نفس المالحظة تم تسجيلها بالنسبة   إلى  اتفاقيات مبرمة مع الجماعة تحدد التزامات األطراف المعنية. وتجدر اإلشارة

 .2022و 2017من طرف الجماعة عن الفترة الممتدة ما بين  هلبرنامج العمل الذي تم إعداد

المشاريع المدرجة على  تنزيلأن تحديد الجهات التي ستتكفل بالمشروع ضروري من أجل التمكن من ويجدر بالذكر 

وذلك من خالل دراسات للجدوى قصد تحديد األهداف والبرامج المتوخاة وتوفير االعتمادات المالية  ،أرض الواقع

 كفيلة بتنفيذها، تجنبا ألي تعثر يمكن أن يعيق إنجاز المشاريع التي تبرمجها الجماعة ورفع نسبة اإلنجاز.ال

  ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بالمخطط 

 2016إلى سنة  2011مشروع بالمخطط الجماعي للتنمية بالنسبة للفترة الممتدة من سنة  100ر من ثم إدراج أكت

تخص بالدرجة األولى دعم البنيات التحتية من أجل فك العزلة عن طريق إنجاز المسالك وتزويد الدواوير بالماء  

 اجتماعي.   الصالح للشرب وتعميم الشبكة الكهربائية إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع

 20 وقد لوحظ بعد مقارنة المشاريع المنجزة مع تلك المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية أن نسبة اإلنجاز لم تتعد 

إشراك دون    البرمجة تمت ويرجع ذلك باألساس إلى كون معظم المشاريع افتقدت إلى دراسة مسبقة كما أن هذه  بالمائة.  

تمت برمجة   ثر من خالل المشاريع المتعلقة بتحسين البنيات التحتية الطرقية حيجميع الفاعلين، ويتجلى ذلك بشكل كبي

من خاللها   تحدد لشراكة  لتوقيع اتفاقيات    ودون  مليون درهم دون تحديد الجهات الممولة  165غالف مالي توقعي يفوق  

 ة. لمشاريع المبرمجأمثل لمصادر التمويل وكذا مساهمات جميع األطراف من أجل ضمان تحقيق 

ال  ،عمل على إعداد برنامج عمل الجماعة وفق المقتضيات التنظيميةبالوعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 سيما ما يتعلق منها بالتشخيص والدراسة القبلية لحاجيات وموارد الجماعة مع تحديد التزامات األطراف المساهمة. 

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا

 ئيةتنظيم المصالح الجبا 

 أظهرت المراقبة بخصوص هذا الجانب مجموعة من النقائص، يمكن إبرازها من خالل المالحظات التالية. 

 عدم توفر الجماعة على مصلحة مكلفة بالوعاء الضريبي 

الوعاء الضريبي )الضريبة على األراضي الحضرية غير   تحديد   تعمل علىلوحظ أن الجماعة ال تتوفر على مصلحة  

من  ، وذلكرخص احتالل الملك العمومي ألغراض البناء وأغراض تجارية...(والرسم على عمليات البناء والمبنية 

 أجل تسهيل عملية استخالص الرسوم والضرائب الجماعية.
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 ملزمينعلى الوثائق المحاسبية لل واالطالعتفعيل حق المراقبة  عدم 

المتعلق بجبايات   47.06من القانون  149لوحظ أن الجماعة لم تقم بتفعيل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 

الجماعات المحلية، وذلك من أجل مراجعة اإلقرارات التي تقدم بها الملزمون الخاضعون للرسم على محال بيع  

 المثال.المشروبات وكذا الرسم على عمليات التجزئة على سبيل 

 الرسوم المستحقة للجماعةاستخالص  

 بخصوص المجهودات المبذولة لتحصيل الرسوم الجماعية، سجل ما يلي. 

 استخالص الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء  عدم 

ار الجبائي والمتعلق بالرسم من القر  19بتفعيل مقتضيات الفصل    2013و  2012لوحظ أن الجماعة لم تقم خالل سنتي  

المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء. فقد بلغ عدد رخص البناء الخاضعة لهذا الرسم  

 19 . وتجدر اإلشارة إلى أن الفصل2013ة رخصة بناء سن( 13)وثالثة عشر  2012رخص برسم سنة ( 9)تسع 

درهم للمتر   20لى شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء في  سالف الذكر حدد سعر الرسم المفروض ع

 المربع عن كل ربع سنة.

 سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء بطريقة جزافية  احتساب 

درهم عن جميع رخص البناء    200,00باستخالص مبلغ جزافي محدد في    قامتلوحظ أن الجماعة  ،  2014ابتداء من  

الخاضعة للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 

 سنة.درهم للمتر المربع عن كل ربع  20,00من القرار الجبائي السالف الذكر والذي حدد سعر هذا الرسم في  19

  العموميةعدم فرض واستخالص الجماعة للرسم على عمليات البناء المنجزة من طرف بعض اإلدارات 

تبين أن الجماعة قامت بتسليم رخص بناء إلدارات عمومية دون استخالص الرسم المذكور، مخالفة بذلك مقتضيات 

والذي  04األول من القرار الجبائي رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا مقتضيات الفصل  47.06القانون 

 . 2008غشت  25دخل حيز التنفيذ ابتداء من 

تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لبناء وتوسيع الثانوية التأهيلية سيدي العايدي راسل رئيس المجلس الجماعي المندوب و

يات البناء قبل تسليم الرخصة، إال اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات من أجل أداء الرسم المفروض على عمل

 أن المندوبية سالفة الذكر باشرت عمليات البناء دون الحصول على ترخيص بذلك من طرف رئيس المجلس الجماعي.

 السوق األسبوعيمرفق كراء  مداخيل 

  أثيرت بخصوص تدبير هذه المداخيل المالحظات التالية.

 إلزام المتعهد باحترام شروط دفتر التحمالت عدم 

الشروط بعض  أن الجماعة لم تلزم المكتري باحترام    2017بخصوص كراء مرفق السوق األسبوعي برسم سنة    لوحظ

 وهي:المنصوص عليها في دفتر التحمالت وكذا في عقد الكراء 

وذلك قصد تمكين  ،قرار الجبائيالمتعهد لالئحة الرسوم والواجبات كما تمت اإلشارة إليها في ال نشر -

 العموم من االطالع عليها؛

 إدالء المتعهد للجماعة بالئحة األعوان المكلفين بالتحصيل؛ -

حيث تبين من خالل المعاينة الميدانية  ،قيام المتعهد بأشغال النظافة بعد االنتهاء من العمل في السوق -

 لما بأنه يتواجد بمحاذاة مقر الجماعة.بأن مكان السوق األسبوعي مليء باألزبال والقاذورات ع

أن دور الجماعة اقتصر فقط على بعث رسائل وإنذارات إلى المتعهد دون تطبيق المقتضيات إلى وتجدر اإلشارة 

 الزجرية التي ينص عليها دفتر التحمالت من قبيل الحجز على الضمان النهائي أو فسخ التعاقد.

 ية الخاصة بالجماعةالتجارية والسكن المحالتكراء  مداخيل 

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

  تقصير الجماعة في استخالص مداخيل المحالت التجارية وتراكم الباقي استخالصه 

لوحظ بان الجماعة ال تقوم بصفة منتظمة باستخالص المداخيل المتعلقة بكراء المحالت التجارية. وقد بلغ الباقي 

 درهم.  4.290.388,30ما مجموعه  2017اية نهاية شهر شتنبر استخالصه إلى غ

مباشرة اإلجراءات الضرورية قصد استخالص في  ويظهر تقصير الجماعة في استخالص مداخيل األكرية في تأخرها  

هم على األداء أو عن طريق اللجوء إلى ثسواء عن طريق بعث إنذارات للمعنيين باألمر قصد ح ،الكراء واجبات

 .سنة 11تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن بعض مستحقات الكراء ترجع إلى أكثر من  فقد  .المسطرة القضائية
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تحقاتها من األكرية في األوقات اإلجراءات الالزمة قصد استخالص مس  ذ أن تأخر الجماعة في اتخاإلى  وتجدر اإلشارة  

المناسبة قد يؤدي إلى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة بفعل التقادم الخماسي لألكرية المنصوص عليه في الفصل 

 من قانون االلتزامات والعقود. 391

 الكراء  الحرص على تطبيق مقتضيات عقود عدم 

ات الكرائية خالل كل شهر وبصفة منتظمة كما تنص على تبين أن أغلب مستغلي المحالت التجارية ال يؤدون الواجب

ذلك مقتضيات الفصل الثاني من عقود الكراء. وفي مقابل ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها 

  من قبيل فسخ عقد الكراء. ،على المكترين المتخلفين عن األداء تلك العقود في 

بل  ،لمحالت التجارية والسكنية موضوع الكراء أن عددا منها غير مستغل ومهجورتبين إثر المعاينة الميدانية لكما 

كما هو الشأن بالنسبة للمقهى    ، بعض المحالت التجارية لم تعد صالحة لالستغالل جراء أعمال التخريب التي لحقتها  إن

 .السياحي والحمام والفرن

هذه األخيرة لم تتخذ أي إجراء من أجل  ، فإنكز الجماعةالمحالت بمر تلكأنه بالرغم من تواجد إلى وتجدر اإلشارة 

علما بأن الفصلين السادس والتاسع من عقود الكراء تلزم المكتري بصيانة المرفق المكتري وبالعناية   ، حماية ممتلكاتها 

حالة عدم فسخ العقود في  إمكانية  لرئيس الجماعة    منحكما أن الفصل الحادي عشر من عقود الكراء    .والمحافظة عليه

 لفصول العقد. ياحترام المكتر

 بما يلي:الجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 ؛الوعاء الضريبي العمل على إرساء مصلحة -

تفعيل حق المراقبة من أجل مراجعة إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات  -

 ؛األراضيتجزيئ وكذا الرسم على عمليات 

 ؛احتساب سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء -

 الجاري بها العمل؛طبقا للنصوص التنظيمية  استخالص الرسم على عمليات البناء -

مكتري ال  وإلزامالسوق األسبوعي  المتعلق بإيجار  احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحمالت   -

 بها؛

استخالص مداخيل األكرية في اآلجال المحددة في دفتر التحمالت وعقود الكراء وكذا اتخاذ اإلجراءات  -

 في أقرب اآلجال في حال تأخر المكترين عن األداء. هاالالزمة قصد استخالص

 تدبير النفقات  .ثالثا
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 سندات الطلب   

 في إطار مراقبة النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على مجموعة من االختالالت نوردها كما يلي.

 ترام مسطرة تنفيذ النفقات عدم اح 

وفي ذلك مخالفة  ،الجماعة بتسلم المقتنيات واألشغال المنجزة عبر سندات الطلب قبل التأشيرة المسبقة لاللتزام قامت

المحاسبة العمومية للجماعات المتعلق ب  .2.09.441مرسوم رقم  المن    65وكذا المادة    54إلى    51لمقتضيات المواد من  

سبيل المثال بسندات الطلب المتعلقة باقتناء العتاد المعلوماتي )رقم   ى. ويتعلق األمر علومجموعاتهاالمحلية 

 (.365/2012رقم )( وعتاد التزيين 370/2012رقم )( ولباس األعوان 369/2012

  09/2014 رقم الطلب سند ملففي المعلومات المضمنة في تناقض 

تناقض على   وجود   المتعلق بأشغال بناء قنطرة بدوار لشهب  09/2014ملف سند الطلب رقم    من خالل تفحص  لوحظ

أنه بتاريخ   0048251مستوى تواريخ إنجاز األشغال موضوع هذا السند. حيث يظهر من خالل محضر الورش رقم  

 قام تقنيو الجماعة رفقة ممثل المقاولة المعنية بالتنقل إلى مكان إنجاز القنطرة قصد تحديد موقع 2014غشت  25

انتقلت نفس اللجنة  2014غشت  29أنه بتاريخ  0048252كما يظهر كذلك من خالل محضر الورش رقم  ،األشغال

غشت  25أنه بتاريخ  "S-Tفي حين يظهر من خالل تقرير مختبر " ،إلى مكان األشغال من أجل تسلم أشغال الحفر

ما يدل على م ،القنطرةكلغ/متر مكعب مأخوذة من  350قام هذا األخير بإجراء مراقبة جودة الخرسانة بقياس  2014

 .2014غشت  25أن أشغال الحفر تمت قبل تاريخ  
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 نفقات عن طريق سندات الطلب دون التأكد من اإلنجاز الكلي للخدمة   صرف 

وذلك بسبب  ،نفقات عن طريق سندات الطلب مقابل خدمات وتوريدات لم تستفذ منهاتبين أن الجماعة قامت بصرف 

 :بما يلي عدم تأكدها من إنجاز الخدمة. ويتعلق األمر

درهم المتعلق بشراء نظام معلوماتي لمصلحة  198.720,00بمبلغ  21/2014رقم  الطلبسند  .أ

 هذه المصلحة  رقمنة عملية إنجاز العقود المسلمة من طرفلالحالة المدنية 

إال  ،أن العتاد المعلوماتي موضوع سند الطلب تم تسلمه من طرف الجماعة المدنية الحالةإثر زيارة مصلحة  تبينقد ف

صرحت المسؤولة عن مصلحة الحالة المدنية من جهة  ،مصلحة ال يشتغلون به. وبهذا الخصوصهذه الأن موظفي 

ام المعلوماتي من طرف المقاولة نائلة سند الطلب )والتي ترجع إلى الفترة أن قاعدة المعطيات التي تم إدخالها إلى النظ

تتالءم ومعطيات سجالت الحالة المدنية ال  كما أنها ،األخطاءتشوبها ( غير صحيحة و2014إلى  1974الممتدة من 

ي الموضوع رهن ن الرقم السرإحيث    ،غير فعالظل  النظام المعلوماتي    فإنومن جهة أخرى    .لجماعة سيدي العايدي

مما يجعل الجماعة رهينة لدى المقاولة التي    ،إشارة مصلحة الحالة المدنية يتم تغييره بشكل دوري من طرف المقاولة

  نفذت سند الطلب.

 درهم  44.760,00المتعلق بشراء عتاد معلوماتي بمبلغ إجمالي قدره    32/2015سند الطلب رقم   .ب

اختالف بين الكميات المدونة في الوثائق المكونة لملف سند الطلب والمعدات التي تم   المعاينة وجود تبين من خالل 

وبدال  24عوض  ( portsمخرجات ) 8( من فئة Routeur wifiأجهزة التوجيه انترنيت )، بحيث تم تسليم تسلمها

 .  36عوض  (portsمخرج ) 24من فئة  Switch informatique))رقمي  

نظرا  عض المعدات األخرى المدرجة بنفس السند لم يتم استعمالها بالرغم من التوصل بهافضال عن ذلك تبين أن ب

 Switchو Onduleur 500VAو Stabilisateur 240Vيتعلق األمر بالمعدات التالية:  .لعدم الحاجة إليها

informatique وRouteur wifi . 

 العمومية الصفقات 

 عمومية، تبين ما يلي.فيما يخص النفقات المنجزة في إطار صفقات 

 نشر البرامج التوقعية للصفقات   عدم 

 2.12.349من المرسوم رقم  14والمادة  2.06.388من مرسوم الصفقات العمومية رقم  87خالفا لمقتضيات المادة 

للصفقات المتوقع إنجازها خالل السنة  لوحظ أن الجماعة ال تقوم بنشر البرامج التوقعية ،المتعلق بالصفقات العمومية

 المالية قبل انتهاء ثالثة أشهر األولى من السنة.

 اختالالت في تنفيذ بعض الصفقات  

 SEA/2016/06الصفقة رقم  .أ

 1.692.218,40تتعلق هذه الصفقة بتهيئة وتوسيع شبكة الكهرباء بمركز جماعة سيدي العايدي بغالف مالي قدره 

 في خمسة أشهر. وقد لوحظ بخصوص هذه الصفقة ما يلي: ها زحددت مدة إنجاو ،درهم

  إقصاء متنافس دون مبرر حقيقي 

العروض أن لجنة  01ظرفة رقم وقد تبين من خالل محضر فتح األ . تقدم للمشاركة في هذه الصفقة ست مقاوالت

دارية والتقنية نظرا لعدم قامت بإقصاء أربع مقاوالت خالل مرحلة تفحص الملفات اإل  05/09/2016المنعقدة بتاريخ  

 . (les attestations de référence)توفرها على الشواهد الكافية 

مقارنتها مع الشروط المنصوص عليها في    بعد المقاوالت و  تلكغير أنه بعد االطالع على الشواهد المقدمة من طرف  

)إنجاز نظام االستشارة    في  ط المحددةللشرو  كان مستوفيا   « C»شركة  ملف  من نظام االستشارة، تبين أن    14المادة  

مشروعين من نفس النوعية وبنفس الصعوبة خالل ثالث سنوات األخيرة وبمبلغ يعادل أو يفوق  على األقل

 ( درهم 1.500.000,00

أن الشواهد المقدمة من طرف هذه األخيرة  «M.C»، تبين بعد تفحص الملف التقني لنائلة الصفقة شركة في المقابل

وأنه ضمن هذه الشواهد واحدة فقط هي التي تستجيب للشروط  ،لشروط المحددة في نظام االستشارةلب ال تستجي

 المطلوبة. 

 عدم تتبع الجماعة إلنجاز األشغال 

وقد حدد دفتر  2016أكتوبر  12بتاريخ  SEA/2016/ 06بالشروع في أشغال الصفقة رقم أصدرت الجماعة األمر 

تبين أن التسلم المؤقت للصفقة لم يتم إنجازه كما أن ملف  لكن،ة في خمسة أشهر. الشروط الخاصة أجل تنفيذ الصفق

 .بتوقيف األشغال الصفقة ال يحتوي على أي أمر 
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 les luminaires de) أنه بعد انتهاء المقاولة من تنفيذ األشغال تبين أن المكونات الداخلية للمصابيحتبين  كما

150W)  .ال تستجيب للشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة 

عدد األعمدة  بلغسير إنجاز األشغال، حيث  تعمل على تتبعلم  ،فإن الجماعة ،وبالرغم من مسكها لمحاضر الورش

 أمتار  10أعمدة بطول    6متر و  11بطول    اعمود   86الكهربائية التي تم إنجازها من طرف المقاولة طيلة مدة األشغال  

المختصة مالحظاتها إال بعد أن طلبت منها المقاولة إنجاز التسلم المؤقت حسب الرسالة الموجهة   المصلحةلم تسجل  و

 .2017أبريل  11من هذه األخيرة إلى الجماعة بتاريخ 

 BC/2013/01الصفقة رقم  .ب

درهم، إلنجاز  822.096,00بمبلغ  BC/2013/01"، الصفقة رقم N.Cمع شركة " 2014أبرمت الجماعة سنة 

 : ما يلي إال أنه لوحظ من خالل االطالع على ملف الصفقة  .أشغال تهيئة مركز سيدي العايدي

    عدم تحديد موضوع الصفقة بدقة 

تم اإلشارة في  ت، أنه لم BC/2013/01رقم  لوحظ من خالل االطالع على دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة

الفصل الثالث دفتر الشروط الخاصة عبارة   ت في استعمل  فقد فصوله بشكل دقيق إلى مكونات األشغال وأماكن تنفيذها.  

أن  ،السيما التصميم الطبوغرافي ، في حين تبين من خالل الوثائق األخرى المتعلقة بالصفقة ،عامة " تهيئة خارجية"

 باإلسفلت.  16يارات والزنقة رقم ة كل من موقف السكسياألمر يتعلق بت

 اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تحديد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى االعمال قبل الدعوة  -

 ؛إلى أية منافسة

 ؛ أشغال عن طريق سندات الطلب تحديد آجال لإلنجاز وتاريخ التسلم وكذا شروط الضمان عند إنجاز -

 للصفقات المزمع إنجازها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ نشر البرامج التوقعية -

تفعيل وسائل المراقبة للتأكد من احترام صاحب الصفقة اللتزاماته وتتبع حسن سير األعمال موضوع  -

 الصفقة.

 تدبير مجال التعمير .رابعا
 المحور تسجيل المالحظات التالية: تم بخصوص هذا 

  ةتجزئة »اإلدريسيالتأخر في إنجاز التسلم النهائي ألشغال" 

التسلم المؤقت ألشغال إجراء  وقد تم   .1999يوليوز    01رخص رئيس المجلس الجماعي لتجزئة "اإلدريسية" بتاريخ  

، أي بعد مرور ما يقارب  2013نونبر  12خ ، إال أن التسلم النهائي لم يتم إال بتاري2000نونبر  16التجزئة بتاريخ 

المتعلق بالتجزئات  25.90من القانون  27سنة من تاريخ إنجاز التسلم المؤقت. تجدر اإلشارة إلى أن المادة  13

والمجموعات السكنية تنص على أن التسلم النهائي ألشغال التجزئة يجب أن يتم بعد انصرام أجل سنة على إنجاز 

 شغال التجزئة.التسلم المؤقت أل

 إنجاز التسلم النهائي ألشغال تجزئة "البوعزاوي" عدم 

وقد تم إنجاز   .1998يونيو    12بتاريخ    01/98رخص رئيس المجلس الجماعي لتجزئة "البوعزاوي" بموجب القرار  

ائي ألشغال ، إال أنه إلى حدود نهاية مهمة المراقبة لم يتم إنجاز التسلم النه2009غشت  26التسلم المؤقت بتاريخ 

المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتي تنص  25.90من القانون  27التجزئة في مخالفة لمقتضيات المادة 

 على أن التسلم النهائي ألشغال التجزئة يجب أن يتم بعد انصرام أجل سنة على إنجاز التسلم المؤقت ألشغال التجزئة.

 اعية "سيدي العايدي"تجزئة الجمعلى مستوى إنجاز ال اختالالت 

 ويتجلى ذلك من خالل ما يلي.

 تسوية الوعاء العقاري  عدم ▪

عدم تسوية الوضعية  2008التي قام بها سنة و مراقبة تسيير الجماعةسجل المجلس الجهوي للحسابات خالل مهمة 

تم  ت، لم  2017غاية نهاية    . إال أنه تبين أنه إلى1995/ 19/07العقارية للتجزئة الجماعية التي تم الترخيص لها بتاريخ  

بعد تسوية الوضعية العقارية للتجزئة كما يتبين ذلك من خالل شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية  

 .  2016/ 01/06بتاريخ 

 تجاوز عدد المستفيدين المحتملين من البقع السكنية لعدد البقع المحددة في التجزئة ▪

عدد البقع  ،2015ماي  14المصادق عليه بتاريخ ، لتجزئة الجماعية سيدي العايديحدد آخر دفتر تحمالت متعلق با 

في حين يشير محضر مداولة المجلس الجماعي لسيدي العايدي برسم الدورة العادية لشهر  .بقعة 119السكنية في 
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مستفيد قاموا بأداء دفعات في الحساب  130إلى وجود  04/10/2016في الجلسة المنعقدة بتاريخ  2016أكتوبر 

 المخصص للتجزئة من أجل االستفادة من البقع السكنية. 

 تأخر كبير في إنجاز أشغال التجهيز ▪

، إال أنه 07/1995/ 19خ بتاري 95/ 01رخص رئيس المجلس للتجزئة الجماعية سيدي العايدي بموجب القرار رقم  

سنة لم يتم إنجاز كافة أشغال التجهيز كما تبين من خالل المعاينة الميدانية خالل شهر نونبر  20وبعد مرور أكثر من 

2017.  

 بدرتجزئة "ل احترام التصميم المصادق عليه عدم " 

الجماعة لم تحترم التصميم المصادق عليه من خالل تفحص الملف المتعلق بتجزئة بدر، تبين للمجلس الجهوي بأن 

 والغير قابل للتغيير، وقامت بتحويل بقعة مخصصة لمساحة خضراء إلى بقع سكنية تم بيعها. 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛التقيد باآلجال القانونية المتعلقة بالتسلم النهائي ألشغال التجزئات -

 ؛ات داخل اآلجال المنصوص عليها قانونائزالتسلم النهائي للتج إجراء -

 ؛تسوية الوعاء العقاري للتجزئة الجماعية -

 ضرورة التأكد من مطابقة األشغال المنجزة للتصاميم المرخصة. -

 تدبير الممتلكات الجماعية .خامسا
 الحظات التالية: شملت مراقبة هذا المحور تسيير الجماعة لممتلكاتها الخاصة والعامة. وبهذا الخصوص تم تسجيل الم

 المحتوياتتحيين سجل  عدم 

مجموعة لوحظ أن الجماعة ال تعمل على تحيين ممتلكاتها، حيث تبين على سبيل المثال أن سجل األمالك العامة ال يضم  

المتعلق  17.08رقم قانون المن  47وذلك خالفا لمقتضيات المادة  العمومية والطرق...(الساحات من العقارات )

يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول   ...والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي "  ،الميثاق الجماعيب

 إحصاء األمالك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة".

 دقيقة معلومات غير  حتوياتسجل الم تضمين 

نظرا الحتوائه على أخطاء سواء من حيث مساحة   ،الجماعة  ألمالكمن تقديم صورة حقيقية    اتالمحتويال يمكن سجل  

 ، السجلفي  7 الترتيبي  رقمذي الالملك الخاص أن على سبيل المثال قد تبين الملك المعني او الحالة الراهنة للعقار. ف

قد تم تسجيله بمساحة  ،تر مربعم 8.880المتمثل في "مركز تجاري ودور للسكنى ومساحات خضراء" بمساحة و

تضمين مجموعة من العقارات )أراض( في السجل بالرغم من عدم توفر الجماعة  لوحظمتر مربع.  كما  1.1134

 7جزء من الملك الخاص رقم  ب  مثاليتعلق األمر على المستندات القانونية التي تثبت ملكيتها السيما الشواهد العقارية.  

 إال أنه ال يزال في سجل أمالكها.  ،وتم رفض طلب الجماعة باقتنائه   الذي يعتبر ملكا للدولة  ،متر مربع   2.250بمساحة  

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 في هذا السجل؛ ضمنةمع توخي الدقة في تدوين المعطيات الم حتوياتالتحيين الدوري لسجل الم -

مقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها طبقا لل تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية -

 العمل. 
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II. العايدي سيديل رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 )نص مقتضب(

 مخطط التنمية وبرنامج عمل الجماعة أوال.
متناسب إعدادهما وفق القوانين والمراسيم الصادرة بكيفيات إعدادهما، وتم تنفيذ مشاريع مخطط التنمية بشكل تم 

مع القدرات المالية والبشرية للجماعة وبواسطة عدد من الشراكات، بعدما تم انجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة 

بها. وتعمل الجماعة حاليا على تحقيق مشاريع برنامج عملها مع تدبير عامل الزمن بشكل جيد للوصول إلى نسبة 

 هامة من االنجاز في آخر عمل البرنامج. 

 تدبير المداخيل الجماعية .انياث
سلكت الجماعة كل اإلجراءات اإلدارية والقضائية لتحصيل واجبات األكرية لفائدة الميزانية الجماعية حيث نجد أن 

درهم، ومبلغ الباقي استخالصه  4.516.840,00بلغ  2019مارس  31الباقي استخالصه اإلجمالي إلى غاية 

من الباقي  %64,84درهم، أي أن هذا األخير يشكل نسبة  2.928.900,00لمجموع المحالت المهجورة هو 

استخالصه اإلجمالي المحصور بشساعة المداخيل الجماعية، علما بأن الجماعة سلكت المسطرة القضائية السترجاع 

تخالصه محالتها وصدرت فيها أحكام توجد في طور التنفيذ. لذا فالفرق بين الباقي استخالصه اإلجمالي والباقي اس

درهم، داخل هذا المبلغ هناك حاالت مستعصية لجأت الجماعة إلى  1.587.940,00للمحالت المهجورة هو 

 عرضها على القضاء، والتي توجد ملفاتها في طور اإلنجاز.

وهو ما يبين المجهود   2019-03-31و    2017-09-01درهم، ما بين الفترة    943.879,00حصلت الجماعة مبلغ  

تبذله شساعة المداخيل الجماعية في ميدان التحصيل رغم االكراهات المتعلقة بالخصاص في الموارد الكبير الذي 

 البشرية.

 ولهذا فليس هناك أي تقصير في القيام باإلجراءات اإلدارية والقضائية لتحصيل ديون األكرية الجماعية.

 تدبيـــر النفقــــات .ثـالثـا

 الصفقات العمومية 

  عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات 

 .05/03/2019تم تفعيل هذا المقتضى، وذلك بنشر البرنامج التوقعي المزمع انجازه، وذلك بتاريخ 

 2016الصفقة رقم  اختالالت في/SEA/06  

إضافة إلى كون صفقات ، طبقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المنافسة، كانمن  CDREإن إقصاء شركة 

، بعد صدور دورية 2019إال في بداية سنة  والتصنيف،عليها العمل بشواهد التأهيل  ال يسريعات الترابية الجما

 .2019فبراير  13بتاريخ  2590السيد وزير الداخلية في الموضوع عدد 

لك لتوفرها على خمس شواهد اعتماد بملفها التقني، تستجيب ذتم قبول شركة ميبا للبناء لنيل الصفقة المذكورة ووقد  

 من نظام االستشارة.  14للمادة 

 تدبيـر مجــال التعميـــر. .رابعــا

 " اختالالت على مستوى انجاز التجزئة الجماعية " سيدي العايدي  

 عدم تسوية الوعاء العقاري  ▪

تطلب منه  2019فبراير  05بتاريخ  109تحت عدد  قامت الجماعة بتوجيه مراسلة إلى السيد عامل إقليم سطات

 التدخل لمساعدة الجماعة في حل المشكل المطروح مع الموثق. 

 عدم احترام التصميم المصادق عليه بتجزئة بدر 

 فيما يخص تعقيباتي في عدم احترام التصميم المصادق عليه بتجزئة بدر، أركز على التفصيل التالي:

، تمت 2000أكتوبر  04بعد عرض ملف التجزئة على أنظار اللجنة المختصة بتاريخ ، 2000( مرحلــة سنــة 1

المصادقة على التصاميم )تصاميم الكتلة وتصاميم التجهيز( بنفس التاريخ. ترتب عن ذلك منح الترخيص بالتجزيء  

در، تمت كتلة متناقضي المحتوى لتجزئة ب يتصميم مع مالحظة وجود . 2000نونبر  15بتاريخ  01/00عدد 

 .2000أكتوبر  04المصادقة عليهما بمقر الوكالة الحضرية بسطات من طرف اللجنة المختصة، بتاريخ 

مساحات خضراء، والذي أرسل إلى الجماعة  7بقعة أرضية كما يشتمل على  303فالتصميم األول، فهو يتضمن 

يم الثاني، والذي لم تتوصل به التصمفي حين يتضمن  .2000أكتوبر  13بتاريخ  1448بواسطة إرسالية عدد 

، تم وضعها مكان المنطقة الخضراء 268و 267- 266بقع تحمل أرقام  3بقعة أرضية بإضافة  306الجماعة، 
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بالقرب من النادي النسوي تم االحتفاظ به بمقر الوكالة الحضرية )ال تتوفر الجماعة على   1المتواجدة في الزنقة رقم  

 أية نسخة منه(. 

 04نفس الخطأ تم ارتكابه عند توقيع أعضاء اللجنة المختصة بمقر الوكالة الحضرية على تصاميم التجهيز بتاريخ 

)ه. م( بحيث وجه للجماعة تصميم  المعماري  ، وذلك بالتشطيب على البقع الثالث من طرف المهندس  2000أكتوبر  

  تحمل رقم نفس التجزئة، تضم ثالث بقع تصاميم التجهيز ل خضراء معيتضمن بقعة مخصصة لمنطقة  الكتلة

 مكان المنطقة الخضراء والتي تم التشطيب عليها من طرف المهندس المعماري.  268و 266،267

تحت  بالجماعة المرخصقضاة المجلس الجهوي للحسابات في مالحظاتهم على تصميم الكتلة المتوفر  قد استند و

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات   25.90القانون  من    11ادة  المشار اليه، لكن بالرجوع إلى الم  01/00عدد  

السكنية وتقسيم العقارات، فان هذه الرخصة قد أصبحت الغية وباطلة بقوة القانون، بحيث كان على المجزئ أن 

جزئ  ، وهذا اإلجراء لم يحصل، ونتيجة لذلك أصبح الترخيص بالت2003نونبر    15ينجز أشغال التجهيز قبل تاريخ  

 الغيا.

 نشير الى عدم أداء واجب الرسم المفروض على التجزيء من طرف المجزئ عند توصله بالرخصة.  الى ذلكإضافة  

 .2009دجنبر    21بتاريخ    1233كما تم تقديم إشعار بافتتاح الورش، تم تسجيله بمكتب الضبط الجماعي تحت عدد  

، الى كون أشغال التجهيز قد تم 2012ابريل  24يخ وأشار محضر اللجنة المختصة لتسلم أشغال التجهيز بتار

 %.  100انجازها بنسبة 

أكتوبر  26بتاريخ  980سجل تحت عدد  بطلب تجديد اإلذن بالتجزئ، "ا.ام"تقدم السيد  2009( مرحلـــة سنــة 2

نونبر   21بتاريخ  01/09(،استجاب له الرئيس السابق، ومنحه رخصة تجديد اإلذن بالتجزئ تحت عدد 12)2009

، مع التوقيع على تصميم الكتلة بنفس التاريخ، دون أن يطلب موافقة الوكالة الحضرية بسطات، خالفا للمادة 2009

 . 25.90من القانون  6

وبعد حصول المجزئ على رخصة التجديد، أدى مستحقات الرسم المفروض على التجزئ لفائدة الميزانية الجماعية. 

بالشروع في أشغال التجهيز ببالغ افتتاح الورش من طرف المقاولة مسجل تحت عدد وبعد ذلك تم إخبار الجماعة 

 . 2009دجنبر  21بتاريخ  1233

لفائدة شركة  20877/15قام السيد أمحمد الراجي ببيع العقار ذو الرسم العقاري عدد  2010( مرحلـــة سنـــة 3

بتاريخ  01/09ة تجديد اإلذن بالتجزئ تحت عدد س انفيست"، ونص العقد على توفر البائع على رخص  2"ايم كا 

 . 2009نونبر  24

لكن السيد المحافظ على األمالك العقارية لم ينتبه إلى التصريحات الخاصة المنصوص عليها في الصفحة الرابعة 

 35مادة في العقد التوثيقي، والتي تنص على أن هذا العقار يتوفر على رخصة التجزئ المشار اليها مخالفا بذلك ال

 .25.90من القانون 

 21ب تاريخ  01/11تقدمت الشركة بطلب تجديد الترخيص، الذي منح لها تحت عدد  2011( مرحلـــة سنـــة 4

، بحيث لم يعرض ملف التجزئة على 2009وقد ارتكب الرئيس السابق نفس الخطأ الذي ارتكبه سنة     .2011ابريل  

مالك الجديد، مع توقيعه من جديد على تصميم الكتلة وحده والتشطيب على أنظار الوكالة الحضرية للدراسة باسم ال

 البقع الثالثة المذكورة سالفا ضدا على هذا القانون.

اللجنة اإلقليمية المكلفة بالتسليم المؤقت ألشغال التجهيز والمكونة من ممثلين عن  قامت  2012 مرحلـــة سنـــة (5

لجماعة والمهندس الطبوغرافي، وممثل الشركة وباقي ممثلي المصالح الوكالة الحضرية، مصالح العمالة وا

%، وبعد  100، والحظت أن األشغال انتهت بكاملها بنسبة 2012ابريل  24الورش بتاريخ  ةار يزبالخارجية 

يوليوز   25اجتمعت اللجنة من جديد بتاريخ    (،2012ابريل    24استيفاء المالحظات المشار إليها في هذا المحضر )

فأكدت أن أشغال التجهيز مستوفية الشروط وصالحة لالستعمال وال يشوبها أي عيب وقررت بذلك منح   2012

. وبناء على هذا المحضر األخير،  25.90من القانون    24المجزئ التسلم المؤقت لألشغال المنصوص عليه في المادة  

 منحت الجماعة شهادة التسلم المؤقت للشركة.

، طبقا  2013نونبر 12حصل المجزئ على التسلم النهائي ألشغال التجهيز بتاريخ  2013( مرحلـــة سنـــة 6

 .25.90من القانون  27لمقتضيات المادة 

ترتبت عنها اكتساب حقوق عينية  25.90القانون رقم  من 11و 06لذا فارتكاب الرئيس السابق لمخالفات للمادتين 

 .268و 266،267المجهزة بما فيها البقع الثالث ذات األرقام  بالنسبة للمجزئ، تتمثل في تملكه لجميع البقع

أثناء انجاز أشغال  2011وسنة  2009كما أن تقصير مصالح الوكالة الحضرية، خالل الفترة الممتدة ما بين سنة 

 1-93-51من الظهير الشريف رقم  3لمقتضيات المادة  األشغال، طبقاالتجهيز لتجزئة بدر، بعدم مراقبتها لهذه 
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قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية، اذ كان على مصالح هذه الوكالة   بمثابة   1993سبتمبر    10الصادر بتاريخ  

 وفي إطار االختصاصات الموكولة إليها تدارك تلك األخطاء. 

 تدبير الممتلكات الجماعية    .خامسا

 يات معلومات غير دقيقة تضمين سجل المحتو 

على مقرر يقضي باقتناء القطعة   2019ابريل    10صادق المجلس الجماعي خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  

ن وستتم تسوية وضعية هذا الملف أل .في ملك الدولة الخاص 23294/15األرضية موضوع رسم عقاري عدد 

 متوفرة في الميزانية الجماعية. االعتمادات

    بها العمل  والتنظيمية الجاريتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية طبقا للمقتضيات القانونية 

تجري عملية تسوية وضعية أرض محطة التطهير البالغ مساحتها أوافيكم بالمحطات التي تمت في هذا المجال، حيث  

هاته القطعة األرضية في اسم جماعة سيدي  عن طريق نقل ملكية "ن.أ "و .أ"هكتار واحد، بين الجماعة والسيد 

 العايدي.

الخاص بأرض المشروع االقتصادي واالجتماعي إلى  19151/15تجري عملية تسوية وضعية المطلب عدد كما 

المحافظة  التنازل إلىوإدخال هذا  "م .ب"توصلت الجماعة بتنازل عن التعرض من السيد  عقاري بعدمارسم 

 العقارية بسطات.
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  "امنيع"ة جماع

 )إقليم سطات(
 

حسب نتائج نسمة    11  789تقع جماعة امنيع بقيادة سيدي حجاج دائرة بن احمد إقليم سطات، ويبلغ عدد سكانها حوالي  

عضوا وطاقم إداري مكون   17ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من    2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

درهم والنفقات إلى  15.498.368,32إلى  2016بميزانية وصلت فيها الموارد سنة موظفا وعونا،  20من 

 .درهم 6.689.583,10درهم، بفائض إجمالي قدره  8.808.785,22

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

قة  عن تسجيل مجموعة من المالحظات نوردها، مرف 2017- 2012أسفرت مراقبة تسيير جماعة امنيع للفترة 

 . بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، كالتالي

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة . أوال
 هذا المحور من الوقوف على المالحظات التالية: مراقبة تمكن

 عدم إعداد برنامج عمل الجماعة 

من القانون رقم   78خالفا للمادة بإعداد برنامج عملها في السنة األولى من مدة انتداب المجلس وذلك الجماعة لم تقم 

، التي تنص على ضرورة وضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، لبرنامج عمل الجماعة السالف الذكر  14-113

 والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. 

  2016 - 2011غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي عن الفترة 

 والمحين  2010 أكتوبر دورة خالل عليه المصادق ،2016و 2011 بين ما للفترة للتنمية الجماعي المخطط تضمن

 بقيمة فيه الجماعة مساهمة حددت درهم 18.060.000,00 قدره إجمالي بمبلغ مشروعا 47 ،2013 سنة

 .درهم 8.805.000,00

االقتصادية   هاالجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكانياتدون قيام  تم  إعداد المخطط الجماعي    وقد لوحظ في هذا الصدد أن

حيث تم وضع أرقام جزافية  ،واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها

كما أن . ة البعض اآلخردون تحديد تكلفالمشاريع وهذه بعض غير مبنية على دراسات مضبوطة بخصوص تكلفة 

ضمون األشغال وسنة لم يقدم إضافات تتعلق بدراسة المشاريع ولم يهم سوى تغيير م 2013المخطط سنة هذا تحيين 

 3626المتعلقين على التوالي بتعبيد المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية  41و 39المشروعين رقم همت  ،اإلنجاز

المسلك الرابط بين المدرسة المركزية أوالد سوالم إلى كلم وتعبيد  3,5الكركور ومركزية السوالم أوالد امراح بطول 

 كلم. 2,5دوار المحمدين 

 (2016 - 2011) للتنمية مخطط الجماعيال إعداد عدم إشراك الفاعلين والشركاء في 

تحت إشراف وكالة التنمية االجتماعية، تبين عدم إشراك  المعد من خالل االطالع على المخطط الجماعي للتنمية، 

المخطط وكذا المتدخلين األساسيين في تراب الجماعة )العمالة هذا ن المعنيين ببعض المشاريع المدرجة في الفاعلي

على التشاور مع أعضاء المجلس الجماعي وبعض مدراء المدارس االبتدائية   هوالجهة(، حيث اقتصرت منهجية إعداد 

 واإلعدادية والجمعيات. 

   ( 2016 - 2011لتنمية )الجماعي لمخطط الفي ضعف على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة 

مشاريع فقط   8من خالل تتبع تنفيذ مخطط التنمية الجماعي، تبين عدم إنجاز عدد كبير من المشاريع، حيث تم إنجاز 

  هيئة المسالك.وت إصالح قاعات التعليم ببعض الفرعياتهمت باألساس  مشروعا 47من أصل 

إلى الطريقة المعتمدة في إعداد المخطط السالف الذكر والتي تنم عن تقصير في  هذا الضعف في تنفيذ المشاريع مرده

احترام وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، وكذا نتيجة غياب الدراسات 

 لحقيقية للجماعة.التقنية والمالية القبلية وواقعية المشاريع المبرمجة وعالقتها باإلمكانيات ا

 عدم إعداد برنامج عمل الجماعة 

من القانون  78بإعداد برنامج عملها في السنة األولى من مدة انتداب المجلس وذلك خالفا للمادة الجماعة لم تقم 

، التي تنص على ضرورة وضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، المتعلق بالجماعات 113.14رقم التنظيمي 

 والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.  ذكورالملبرنامج ا
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اإلسراع في إعداد برنامج عمل يراعي واقع وإمكانيات الجماعة بيوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،وعليه

 .وذلك بالقيام بالدراسات القبلية الالزمة لتحديد المشاريع وكلفتها وكذا إشراك مختلف الفاعلين المعنيين  ،الجماعة

 للجماعةنظام المراقبة الداخلية والهيكل التنظيمي . ثانيا

 تقييم نظام المراقبة الداخلية  

 تسجيل المالحظات التالية: تم في إطار تقييم نظام المراقبة الداخلية،

 في تدوين محاضر دورات المجلس في السجل المخصص لذلك  تأخير 

مكن من مالحظة أن آخر تدوين لمحاضر دورات المجلس  2017إن تفحص سجل دورات المجلس عند نهاية سنة 

رف رئيس مع اإلشارة إلى أن هذين المحضرين غير موقعين من ط 2016وفبراير  2015يعود لدورتي أكتوبر 

 المجلس وكاتب المجلس.   

 تفعيل قرار تعيين رئيس مصلحة التوريدات والخدمات واإلشهاد على صحة تنفيذ الخدمة  عدم  

خ( يقضي بتعيين مدير مصالح الجماعة في منصب رئيس مصلحة يردون تاأصدر رئيس الجماعة قرارا )غير مرقم و

توقيع جميع أوراق التسلم قبل اإلشهاد عليها من وة تنفيذ الخدمة  بتسلم التوريدات واالشهاد على صحمكلف  التوريدات  

طرف اآلمر بالصرف. غير أنه تبين عدم تفعيل هذا القرار حيث لوحظ أن رئيس الجماعة هو من يقوم باإلشهاد على 

 .اتالخدمإنجاز 

 في تتبع استعمال المنقوالت قصور 

 ويتجلى ذلك من خالل:

مما يجعل عملية المسك غير ذات جدوى من أجل تتبع  منقوالتعدم تثبيت أرقام الجرد على ال -

 ؛المنقوالت

 يعيق عملية تتبع هذه المقتنيات.   االقتناء مماعدم تحديد أماكن وضع بعض العتاد وتاريخ  -

 المواد على مستوى مسك محاسبة  قصور 

، فإن السلع والمواد األخرى يتم تخزينها مباشرة (واالستعمالفي سجل )االستالم  تدون  التي  باستثناء المواد الكهربائية  

سجل تدون فيه استعماالت هذه المواد، مما يشكل قصورا في مسك محاسبة حقيقية    في غيابمن طرف رئيس الجماعة  

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 2010يناير  3) 2.09.441من المرسوم رقم  112و 111لمادتين مخالفة اللمواد و

 حلية ومجموعاتها. للجماعات الم

 الهيكل التنظيمي 

 ، تتعلق أساسا بما يلي.مجموعة من المالحظات سجلتمن خالل تفحص الهيكل التنظيمي للجماعة 

 بعض المصالح غياب 

 ؛عدم توفر الجماعة على مكتب حفظ الصحة -

هذا  تبين أن مهامقد و ،بالرغم من تضمينه بالهيكل التنظيمي عدم توفر الجماعة على مكتب الضبط -

 مكتب يتكلف بها مدير المصالح.ال

 المكاتبتعيين موظفين لإلشراف على بعض  عدم 

 مكتب الموارد البشرية ومكتب األرشيف والتوثيق التابعين لمصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية. يتعلق األمر ب

 تفعيل دور مدير المصالح  عدم 

تحرير المحاضر دون إشرافه على مصالح الجماعة وتقتصر مهام مدير المصالح على ضبط الوثائق والمعلومات 

 إلدارة المصالح. ر الوسائل الضرورية للعمليكما تبين أيضا عدم توف .للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات خالفا

  المجلس ضعف أداء لجان 

 2012تعقد اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية أي اجتماع طيلة الفترة من  لم

 2015لجنة المرافق العمومية والخدمات عقدت اجتماعين اثنين فقط ما بين أكتوبر في حين أن . 2015إلى 

القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على  لقيام بدراسةلضعف أداء هذه اللجان يبين ، مما 2017وأكتوبر

كما تم تتميمه وتغييره وكذا المادتين   78-00من القانون    14انظار المجلس للمجلس الجماعي خالفا لمقتضيات المادة  

 المتعلق بالجماعات.  113-14من القانون التنظيمي  29و 28
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 :بما يليالجماعة يوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،وعليه

 تحديد أماكنها بدقة؛مع بسجل الجرد  هاتثبيت أرقام الجرد على المنقوالت وتسجيل -

 العمل على تفعيل القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين في بعض المهام؛ -

واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات  توفير مخزن مهيكل -

 الجماعة وترشيد استعمالها؛

 ؛العمل على مسك دقيق لمحاسبة المواد -

 السهر على تفعيل دور إدارة المصالح بالجماعة من خالل توفير الظروف المناسبة لالشتغال؛ -

هام المنوطة بها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق الرفع من أداء لجان المجلس الجماعي للقيام بالم -

 .  بالجماعات

 الموارد البشرية. تدبير ثالثا
 .مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على المالحظات التالية

  العاملة بالجماعة األطرقلة 

 3ا، حيث يوجد فقط ألطر العليا العاملة بهعدد امن خالل االطالع على الئحة الموظفين بجماعة امنيع يتبين ضعف 

حيث إن بعض المصالح تظل   ،بالمقارنة مع المهام المنوطة بالجماعة  عدد ضعيفاال  ابقى هذ يموظفا. و  20أطرمن بين  

 مفتقرة إلى الكفاءات واألطر المؤهلة لتدبيرها. ويتجلى ذلك من خالل مستويات رؤساء المصالح التالية:

 ت: تقني من الدرجة الرابعةمصلحة التعمير والبيئة واألشغال والممتلكا -

 .مصلحة الشؤون المالية واالقتصادية: تقني من الدرجة الرابعة -

 الموظفين ال يتطابق واحتياجات المصالح الجماعية  توزيع 

إن توزيع الموظفين بمصالح الجماعة ال يخضع لمقاييس محددة حسب أهمية المهام المنوطة بكل مصلحة.  ففي الوقت 

مصالح جماعية: مصلحة التعمير والبيئة واألشغال والممتلكات، الحالة  3من الموظفين ب  % 53الذي يوجد حوالي 

رهن إشارة مصالح أخرى،    ونموضوع(  3)من الموظفين    %15  فإنالمدنية ومصلحة الشؤون المالية واالقتصادية،  

نقص في الموارد البشرية )مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشؤون  منبعض المصالح األخرى تعاني في حين 

 اإلدارية والقانونية ...(. 

 موظف رهن إشارة مصالح خارجية ألسباب ال تتماشى ومضمون المرسوم المنظم لهذه العملية وضع 

ي من الدرجة محرر إدار (ر .م)أعوان رهن إشارة مصالح غير جماعية. ويتعلق األمر بالسيد  3الجماعة  وضعت

من ين تقنيين مساعد  (ب. ع)والسيد  (د . ر)الثالثة، موضوع رهن إشارة مندوبية التجارة والصناعة بسطات والسيد 

"تأديبي"   كإجراءرهن اإلشارة بقيادة سيدي حجاج. هذا األخير وضع رهن إشارة القيادة  ينالدرجة الثانية موضوع

 . وليس بطلب من المعني باألمر

 دورية بخصوص نشاط الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة تقارير  غياب 

  ،تضمن تقديرا عاما ألدائهمتلوحظ في هذا الصدد عدم إنجاز تقارير حول نشاط الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة  

مكرر   46بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  2014يناير  30بتاريخ  2.13.422من المرسوم رقم  7وذلك خالفا للمادة 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  1958فبراير  24الصادر في  1.58.008ير الشريف رقم من الظه

سالف الذكر تشير إلى أن تنقيط وتقييم الموظف الموضوع من المرسوم    7أن المادة    علماالمتعلق بالوضع رهن اإلشارة.  

 رير. التق ذاترهن اإلشارة من طرف الجماعة األصلية يتم بناء على 

 غياب برنامج للتكوين المستمر 

ودوره في الرفع من المؤهالت المهنية للموظفين وتحيينها، فقد تبين بالنسبة  رغم الحاجة الملحة للتكوين المستمر

ضعف في هذا المجال، حيث لم تقم الجماعة بوضع مخطط للتكوين المستمر  2016إلى  2012للفترة الممتدة من 

الموظفين ويهدف إلى تحسين مؤهالتهم المهنية وتقوية معارفهم بالحصول على المعلومات المتعلقة يراعي حاجيات 

 باالختصاصات الموكلة إليهم ومواكبة المستجدات قصد القيام بمهامهم بشكل أفضل.

 بما يلي:الجماعة يوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،تبعا لذلك

وذلك بتطعيم   المصالحهذه  للرفع من نجاعة أداء  الجماعية  ترشيد توزيع الموارد البشرية بين المصالح   -

 مصالح الدعم التي من شأنها تحسين أداء الجماعة؛
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رابح وبما يضمن -وفق منطق رابح وضع الموظفين رهن إشارة مصالح خارجيةاللجوء إلى عمليات  -

 ؛موافقة على هذا الوضع إال في الحاالت الوجيهةالتوازن في مواردها البشرية وعدم ال

في مجاالت عمل  تبني برنامج للتكوين المستمر للموارد البشرية من أجل تطوير قدراتهم المهنية -

 .الجماعة )تتبع المشاريع والتدبير والمستجدات القانونية الجديدة(

 تدبير النفقات. رابعا

 لنفقات المنجزة بواسطة الصفقاتا 

 اقبة بهذا الخصوص من رصد االختالالت التالية.مكنت المر

 المتعلقة ببناء ملحقة إدارية 2011/ 1الصفقة رقم  .أ

 عدم احترام مسطرة قبول العروض المنخفضة بشكل غير عادي 

المتعلق  2.06.388 من المرسوم رقم 40رغم أن لجنة طلب العروض لجأت إلى المسطرة المنصوص عليها بالمادة 

. إال أن جواب نائل الصفقة المؤرخ بتاريخ 2012/ 18/01، إذ راسلت المقاول المعني بتاريخ بالصفقات العمومية

 على مراسلة الجماعة لم يتضمن تبريرات بل جاء على شكل التزام بتنفيذ الصفقة.   19/01/2012

ريرات العرض  لم تتطرق لدراسة تب 20/01/2012كما أن لجنة طلب العروض خالل جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 

الجلسة بعد  بمحضر يلحق بمقرر معلل كان يتعين عليها قبول العرضفي حين  ،المنخفض بل قبلت التزام المقاول

 .المقدمة التبريرات من التحقق

 عدم تأريخ دفتر الورش 

يوما إذا اعتبرنا مدة اإلنجاز المحددة في  24محاضر غير مؤرخة. فقد تم تحرير محضر كل  5يتضمن دفتر الورش 

من دفتر التحمالت تنص على االجتماع كل شهر مرتين على األقل. كما أن هذا  25يوما. في حين أن المادة  120

 الدفتر ال يتضمن محضرا متعلقا بفتح الورش.  

 تحرير محضر لجنة طلب العروض  على مستوى قصور 

 18/01/2012يتضمن محضرين للجنة طلب العروض مؤرخين في نفس اليوم    1/2011  رقم ملف الصفقة    لوحظ أن

موقعين من طرف رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية والكاتب العام. األول اختتم بفقرة تشير إلى اقتراح عرض  

المتعلق بالصفقات العمومية واعتبار  2.06.388من المرسوم رقم  40يق المادة . أما الثاني فاختتم بتطب(م .ه)السيد 

أن  وتجدر اإلشارة إلىمنخفضا بشكل غير عادي وطلب منه تقديم التوضيحات والتبريرات.  هذا األخيرعرض 

 المحضر األخير هو الذي تم تبنيه.

 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعيالجماعة مع مقاول ال يصرح بجميع االجراء العاملين لديه    تعامل 

بتاريخ  0093387إن مقارنة شهادة التصريح باألجراء لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )رقم 

صاحبة الصفقة الشركة أن ( والمذكرة المتعلقة بالوسائل البشرية )الملف التقني( مكنت من مالحظة 20/01/2012

 30على    توفرهااحد لهذا الصندوق في حين أنها تشير، حسب ملفها التقني، إلى  لم تصرح إال بأجير و  01/2011رقم  

 مؤقتا.   26عامال دائما و 20أجيرا مكلفا بالتأطير و

  متعلق بالدراسة التقنية دون احترام مبدأ المنافسة الإسناد سند الطلب 

بواسطة سند طلب  RB BATلقد أسندت الجماعة الدراسة التقنية لمشروع الملحقة اإلدارية لمكتب الدراسات التقنية 

. إال أنه تبين أن من بين الخدمات المطلوبة القيام بدراسة جيوتقنية لموقع البناء.  01/12/2011بتاريخ    22/2011رقم  

( بهذه الدراسة لفائدة مكتب الدراسات L. Bشغال العمومية ) في الجيوتقنية والبناء و األمختص وقد قام مختبر 

أي قبل إصدار سند  22/09/2011الذي قدمها بدوره للجماعة. نشير إلى أن هذه الدراسة مؤرخة في   (R B)التقنية

(، 2011/  11/  30و  28و  27)  بالحواالتوقبل إصدار بيانات األثمان المرفقة    01/12/2011المذكور بتاريخ    الطلب

 أن الجماعة اختارت هذا المكتب دون اللجوء للمنافسة.بمما يفيد 

  من إنجاز بعض الخدمات التأكدعدم 

صاحب المشروع في والمتعلقة بمساعدة  سالف الذكر    22/2011من سند الطلب رقم    4ثمان رقم  لم يتبين أن وحدة األ

أشغال الخرسانة المسلحة قد تم إنجازها. فمن خالل المحاضر والوثائق المتعلقة بصفقة األشغال يتضح عدم توقيع تتبع  

األمر بصرف    17/12/2012فقد تم بتاريخ    ،المحاضر المتعلقة بالخرسانة المسلحة. ورغم ذلكالدراسات على    مكتب

 الطلب المذكور.مقابل جميع الخدمات المتعلقة بسند 
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 تشققات على مستوى سقف الطابق السفلي وأرضية الطابق األول ظهور 

المكتب المخصص للشؤون اإلدارية والقانونية   على مستوىوخاصة    ،لوحظ أن سقف الطابق األرضي للملحقة اإلدارية

بق األول وعلى الخصوص يعرف عدة تشققات كما هو الحال أيضا في الطا ،والمكتب التقني ومكتب الحالة المدنية

 قاعة االجتماعات ومكتب النفقات. 

 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك MNI/01/2013الصفقة رقم  .ب

 في وضع قنوات صرف األمطار  خلل(les buses) 

ومدرسة دوار   305لوحظ وجود مشكل في وضع قنوات صرف األمطار في المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم  

تبين من خالل المعاينة أن المكان الذي تم تحديده لوضع قنوات صرف المياه لم يستغل لهذا الغرض،   الكريع، حيث

الذي تتسبب في   مرتم وضع الحجارة مكانها وذلك دون أن تقوم الجماعة بالتدخل من أجل حل هذا المشكل، األ بل

 تجمع المياه بشكل كبير. 

 3و 2و  1إنجاز جداول المنجزات المتعلقة بكشوف الحساب رقم  عدم 

  رقم للصفقة  3و 2و 1بكشوف الحساب رقم لوحظ أن مصالح الجماعة لم تقم بإعداد جداول المنجزات المتعلقة 

2013/MNI/01 ،تبين أنه تم االكتفاء فقط   قد فمن دفتر الشروط الخاصة.  26وذلك خالفا للمادة  المذكورة أعاله

 داد جداول المنجزات الخاصة بكشف الحساب األخير. بإع

 المتعلقة ببناء مرآب جماعي لوقوف حافالت النقل المدرسي MNI/01/2016الصفقة رقم  .ج

  أشغال الصباغة المنصوص عليها في الصفقة إنجازعدم 

ي جدول األثمان. لوحظ من خالل المعاينة الميدانية عدم إنجاز أشغال الصباغة وذلك بالرغم من التنصيص عليها ف

 عنالذي ينم  مروقد أرجعت المصلحة التقنية للجماعة عدم إنجاز هذه األشغال الستهالك المبلغ الكلي للصفقة، األ

من المرسوم رقم   5مقتضيات المادة وهو ما يتنافى مع  ،إعداد الدراسات وكميات األشغال المزمع تنفيذها فيقصور 

 .علق بالصفقات العموميةالمت 2013مارس  20بتاريخ  2.12.349

 تقديم وثيقة التأمين العشري عدم 

  يلزم  المقاول أن علىالتي تنص  األشغال لصفقات العامة اإلدارية الشروط دفتر من 24 المادة المخالفا لمقتضيات 

لوحظ أن المقاول لم يقدم وثيقة التأمين المشار إليها،    العشرية بالمسؤولية  المرتبطة  المخاطر  تغطي  تأمين  وثيقة  بتقديم

موقعة من طرفه يشهد من خاللها على ضمانه  (attestation de garantie)بل اكتفى فقط باإلدالء بوثيقة ضمان 

ريخ المشار إليها تنص على أن مدة صالحية هذه الوثيقة تمتد من تا  48لألشغال المنجزة. وتجدر اإلشارة إلى أن المادة  

 التسلم النهائي إلى نهاية السنة العاشرة التي تلي هذا التسلم.

 كفاية تبرير العرض المنخفض بكيفية غير عادية عدم 

تبين أن عرض المقاولة الذي تم قبوله   14/03/2016من خالل االطالع على محضر لجنة طلب العروض المنعقد في  

بكيفية غير عادية. وقد قامت اللجنة بتحديد تاريخ  درهم يتضمن أثمنة أحادية منخفضة 325.160,83بمبلغ 

لتقديم الوثائق والمستندات التكميلية وتبرير األثمنة األحادية المنخفضة  (Sté M) الستدعاء المتنافس 2016/03/23

   .ثمنا 31ثمنا أحاديا من بين  19التي بلغت و ،بكيفية غير عادية

من المرسوم   41أن اللجنة لم تفعل مقتضيات المادة    23/03/2016في    أنه لوحظ من خالل المحضر الثاني المؤرخ  إال

حيث يشير هذا المحضر إلى أن اللجنة قامت بفحص الوثائق المدلى بها وعناصر  سالف الذكر،ب 2.12.349رقم 

 .لة المشار اليهامقاوالمن طرف المتنافس، وبالتالي اقترحت على السلطة المختصة قبول عرض المدلى بها الجواب 

  .المحضرلم تبرر قرارها في المذكورة  اللجنةلكن 

 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك MNI/05/2016الصفقة رقم  .د

 عدم تحديد مسافات المسالك المزمع إنجازها في دفتر الشروط الخاصة 

المشار إليها التي تم  MNI/05/2016 رقممن دفتر الشروط الخاصة األشغال موضوع الصفقة  1.1ة حددت الماد 

تحديد أماكن إنجازها، غير أنه لوحظ عدم تحديد طول المسافة المزمع تهيئتها بخصوص كل مسلك. هذه الوضعية 

ها والمنصوص عليها في دفتر  شكلت صعوبة للتأكد من طول المسافات المنجزة ومقارنتها مع تلك المتعاقد بشأن

 الشروط الخاصة.

 عدم تغطية وثائق التأمين لمدة إنجاز األشغال 

 العامة لصفقات من دفتر الشروط اإلدارية 24من دفتر الشروط الخاصة والتي تحيل على المادة  III.9حددت المادة 

بالعربات المستعملة في الورش وحوادث شغال على وجوب إدالء المقاولة نائلة الصفقة لوثائق التأمين المرتبطة األ

الشغل والمسؤولية المدنية واألضرار الالحقة بالمنشاة. غير أنه من خالل االطالع على وثائق الصفقة، لوحظ أن 

والتأمين عن   31/12/2016إلى    01/01/2016المقولة نائلة الصفقة أدلت بوثائق للتأمين عن حوادث الشغل تمتد من  
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وكذا التأمين عن المعدات المستعملة تنتهي صالحيتها في   31/12/2016 إلى 01/01/2016من  المسؤولية المدنية

أشهر والتي تم الشروع في إنجاز أشغالها بناء    8. هذه الوثائق ال تغطي مدة إنجاز الصفقة المحددة في  18/10/2016

 .2016/ 24/08على األمر المؤرخ في 

  تتبع األشغال فيقصور 

لوحظ بهذا الخصوص أن تتبع أشغال الصفقة عرف بعض الصعوبات تمثلت في غياب مكتب الدراسات المخول من 

، بصفتها شريكا في المشروع، لتتبع إنجاز أشغال الصفقة. وفي ظل غياب  سطات-البيضاءطرف مجلس جهة الدار 

لدراسات المكلف بتتبع األشغال، تم إبرام هذا المكتب، ومراسلة الجماعة للجهات المعنية من أجل التساؤل عن مكتب ا

من أجل تتبع أشغال تهيئة المسالك بجماعة   10/2016/ 10بتاريخ    (B)الدراسات    بومكت  (S. Sarl)شركة  اتفاقية بين  

امنيع. وتجدر اإلشارة إلى أن لجوء المقاولة إلبرام اتفاقية مع المكتب المذكور تم فقط من أجل إعداد كشف الحساب 

 ى تتمكن المقاولة من استيفاء مستحقاتها.حت  1رقم 

   عدم إنجاز أشغال تهيئة الطريق الرابط بين أوالد شاكلة وطريق كركور أوالد بوسلهام جراء تعرض

 الساكنة

من خالل المعاينة الميدانية ألشغال الصفقة تبين أن الجماعة لم تقم بإنجاز أشغال تهيئة المسلك الرابط بين أوالد شاكلة 

 كور أوالد بوسلهام جراء تعرضات الساكنة بداعي أن الطريق تمر بأراض في ملكهم.وطريق كر

تسوية الوعاء العقاري باالتفاق مع المعنيين باألمر من أصحاب إن هذا الوضع يعود لعدم حرص الجماعة على 

شغال أعرض وإنجاز . وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة لم تقم باتخاذ أي إجراء من أجل إيجاد حل لهذا التاألراضي

 المسلك المذكور.

 إنجاز األشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة عدم 

دفتر الشروط الخاصة، حيث  لمن خالل المعاينة الميدانية لألشغال موضوع الصفقة تبين عدم إنجاز األشغال طبقا 

    (Ouverture des fossés) .مجاري المياه وعدم فتح(les buses)  سجل عدم إتمام إنجاز قنوات صرف المياه

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب 

 لوحظ بهذا الخصوص ما يلي.

 إصدار جزء كبير من سندات الطلب خالل نهاية السنة وخاصة شهر نونبر 

ظة أن ، مكن من مالح2017إلى  2012إن التدقيق في تواريخ اصدار سندات الطلب المتعلقة بالفترة الممتدة من 

 % 50أشهر األخيرة من السنة وخاصة شهر نونبر الذي صدرت فيه أكثر من  6منها صدرت خالل  % 62حوالي 

 2014و  2012من السندات المتعلقة بالنصف الثاني من السنة. وقد تكرست هذه الممارسة بالخصوص خالل سنوات  

 .2015و

من قيمة  % 45شهر نونبر تبلغ قيمتها في المعدل حوالي فإن سندات الطلب الصادرة خالل  وبالنظر للقيمة المالية،

 88حوالي  2014تلك الصادرة خالل النصف الثاني من السنة. كما مثلت تلك القيمة خالل النصف الثاني من سنة 

من قيمة السندات  % 82من القيمة االجمالية لسندات الطلب لهذه السنة وبلغت تلك الصادر في شهر نونبر حوالي %

 درة خالل النصف الثاني من السنة. الصا

 رئيس الجماعة على إنجاز الخدمة عوض رئيس المصلحة المختص   إشهاد 

 53لوحظ أن رئيس الجماعة يقوم باإلشهاد على إنجاز الخدمة عوض رئيس المصلحة المختص وذلك خالفا للمادة 

" ... يباشر التي نصت بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 2.09.441من المرسوم رقم 

لسندات التي تثبت الحقوق المكتسب للدائنين. تحت مسؤوليته، بعد االطالع على ا التصفية رئيس المصلحة المختص،

ويقصد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف اآلمر بالصرف المعني، ليتسلم األشغال أو التوريدات 

أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل اإلشهاد من طرف اآلمر بالصرف. وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص،  

 المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية واإلشهاد على تنفيذ الخدمة.  يتولى اآلمر بالصرف

 تجزيئ نفقة وتحمل مصاريف إضافية 

 19.980) 08/2012ودرهم(  49.530) 02/2012طلب رقم البإصدار سندي  2012قامت الجماعة خالل سنة 

درهم   762,00بلغ    لكل مصباح  اأحادي  اثمن  وقد أدت من أجل اقتناء ووضع مصابيح كهربائية ببعض الدواوير.درهم(  

.   عن كل مصباح  درهم222,00 بالنسبة لسند الطلب الثاني أي بفرق بلغ    درهم  540,00وبالنسبة لسند الطلب األول 

الجماعة لم   ، فإنالثاني رغم أهمية الكمية بالنسبة لألول  مرتفع مقارنة مع الثمن األحادي لسند الطلب األول    وحيث إن

اجياتها بشكل دقيق عند بداية السنة ولم تعمل على تجميع هاتين النفقتين لالستفادة من ثمن أفضل. وبالتالي فقد  تحدد ح

 كان باإلمكان توفيرها.ات تحملت نفق 
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 عين رباح -شغال المتعلقة بإعادة هيكلة دوار أوالد حمليشالتأخير في انجاز األ 

درهم لفائدة مكتب  66.000,00بقيمة  05/2012/ 23بتاريخ  04/2012قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 

والتي همت دراسات  ،عين رباح-من أجل القيام بدراسة حول إعادة هيكلة دوار أوالد حمليش (R B)الدراسات 

طوبوغرافية وتحديد البقع المبنية والطرق الموجودة باإلضافة إلى تشخيص شبكة الماء والكهرباء وتطهير السائل. 

. إال أنه تبين أنه إلى غاية نهاية سنة 2012فقد تم تسلم هذه الدراسة نهاية سنة  ،وحسب الوثائق المثبتة لهذه النفقة

 جهيز هذه المنطقة والشروع في تنفيذها.لم يتم تقييم أشغال ت 2017

  عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين 

وذلك لمعرفة تاريخ بالجماعة لوحظ أن رسائل استشارة المتنافسين المرتبطة بإبرام سندات الطلب ال يتم تسجيلها 

 سالف الذكر،  2.12.349قم  من المرسوم ر  88استشارة المتنافسين المعنيين، ومدى احترام الجماعة لمقتضيات المادة  

والتي تنص على أن األعمال الواجب إنجازها بسندات طلب تخضع لمنافسة مسبقة وعلى صاحب المشروع أن يستشير 

 كتابة ثالثة متنافسين على األقل وأن يقدم ثالثة بيانات مختلفة لألثمان على األقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين.

 وي للحسابات بما يلي:وعليه يوصي المجلس الجه

ضرورة االلتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية بخصوص العروض المنخفضة  -

 بكيفية غير عادية وكذا وثائق التأمين؛

 بالمسالك المزمع إنجازها ضمانا لحسن تنفيذها؛ تسوية وضعية العقار المتعلقة  -

 المتعلقة بالصفقات  إنجاز األشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة   -

 ؛بها

ضرورة إقامة المشاريع الجماعية على أوعية عقارية مطهرة من الناحية القانونية والحصول على  -

 الرخص اإلدارية الضرورية؛

 جداول المنجزات المرتبطة بها؛وجوب تتبع األشغال المنجزة من طرف الجماعة وإنجاز  -

 ضرورة توضيح العالقة التعاقدية مع جميع المتدخلين في إنجاز وتتبع االشغال؛ -

 .تبني مساطر شفافة الختيار الممونين خاصة بالنسبة لسندات الطلب -

 تدبير المداخيل . خامسا

 عامة  مالحظات 

 ة.في إطار مراقبة تدبير المداخيل، تم الوقوف على النقائص التالي

 إبرام عقد التأمين من طرف شسيع المداخيل عدم 

من المرسوم رقم   48لمادة ا يغطي مسؤوليته الشخصية كما تنص على ذلكال يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  (2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441

 ومجموعاتها.

 مراقبة شساعة المداخيل  عدم 

سالف  2.09.441 رقم من المرسوم 45المادة  للمراقبة المنصوص عليها فيشسيع المداخيل  سجل عدم خضوع

وأن تتم دون سابق  . وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر،الذكر

أن تتم بطلب من اآلمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. وتهم التدقيق  اعالم وكلما كان ذلك مناسبا ويمكنها

 في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم األخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة ومردوديتها.

رئيس المجلس من المرسوم المذكور(، أي  153ويخضع شسيع المداخيل أيضا إلى مراقبة رئيسه التسلسلي )المادة 

 الجماعي والتي تجرى في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.

 نقل أمول الجماعة في مخاطر 

إن نقل أموال الجماعة المستخلصة نقدا من طرف شسيع الجماعة يتم غالبا بواسطة النقل العمومي )طاكسيات( وفي 

 لمخاطر الضياع أو االتالف أو السرقة.  هاضإن نقل األموال بهذه الكيفية يعر غياب أدنى شروط حمايتها.
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 الرسم على عملية تجزئة األراضي 

 فيما يخص استخالص هذا الرسم، لوحظ ما يلي. 

  الملزمين  بعض عدم مراقبة صدقية تصريحات 

إلحداث تجزئة وتم اإلعالن عن تسلمها مؤقتا بتاريخ  2012/ 28/02تم الترخيص لودادية النخيل بتاريخ 

وصرح  28/02/2012. وقد صرح هذا المجزئ بالتكلفة االجمالية التقديرية عن األشغال بتاريخ 19/12/2012

بالتكلفة االجمالية الحقيقية لألشغال. إال أنه تبين أن الجماعة اكتفت فقط بمضمون اإلقرارين الستخالص الدفعة األولى 

( المتعلقة باألشغال devisدالء ببيانات االثمان )اإل في حين أنوالثانية من هذا الرسم دون دعم ذلك بوثائق مبررة. 

جعل االقرارات المقدمة من شأنه أن المزمع انجازها بخصوص اإلقرار األول والفواتير بخصوص اإلقرار الثاني 

 أكثر صدقية. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

والعمل على نقل األموال في ظروف  عقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية إبرام شسيع المداخيل  -

 مناسبة؛

 . العمل على المراقبة والتأكد من صدقية تصريحات الملزمين بأداء الرسوم المستحقة للجماعة -

 تدبير مجال التعمير . سادسا
  في إطار هذا المحور، سجل ما يلي. 

 التقصير في عمليات المراقبة 

لميدانية لتجزئة ودادية النخيل وبعض الدواوير بتراب الجماعة مكن من تسجيل مجموعة من المخالفات.  إن المعاينة ا

ال تحترم التصاميم   بنايات عليها مقامة 70و 58و 14فبالنسبة لتجزئة ودادية النخيل تبين أن ثالثة بقع وهي البقع 

ويتعلق األمر   ،توفر أصحابها على رخص البناءالمرخصة. أما بخصوص بعض الدواوير فقد تمت معاينة بنايات ال ي

 حالة من عمليات البناء بدون ترخيص. 15ب 

 عدم اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتسلم النهائي لتجزئة ودادية النخيل 

( لم تقم باتخاذ 19/12/2013لوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من سنة على التسلم المؤقت لودادية النخيل )

من أجل التسليم النهائي لهذه التجزئة. مما  25.90من القانون  29و 28و 27لقانونية الواردة في المواد اإلجراءات ا

 لم يمكن مصالح الجماعة من:

 التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات؛ -

 إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة -

 .25.90من القانون  29بأمالكها العامة بعد تقييدها مجانا طبقا للمادة 

 تبعا لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على وضع برنامج لمراقبة ضوابط التعمير من أجل إخبار الجهات المختصة المحددة في القانون  -

 تعمير والبناء؛المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال ال 66.12رقم 

 .لتجزئاتلضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونية للقيام بالتسلم النهائي  -

 تدبير الممتلكات. سابعا
 بخصوص تدبير الممتلكات، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

 في تقديم سجل الممتلكات للمراقبة التقصير 

 ؛29/12/2011سلطة الوصاية على هذا السجل يعود ليوم  تفحص سجل الممتلكات أن آخر تاريخ تأشير  تبين من خالل  

وتحمل هذه التأشيرة صيغة "غير مستوفي". نشير إلى أنه يتعين إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية 

ن وذلك مرتي  ،مة التقييدات الموجودة بالسجل مع المقتضيات المنصوص عليهاءبكيفية منتظمة للقيام بمراقبة مدى مال

في السنة، األولى في األسبوع األول من شهر يناير والثانية في األسبوع األول من شهر يوليوز وفقا لمقتضيات دورية 

 . 20/4/1993 بتاريخ م. ج.م. م/م.ج .ع. م 0248 رقموزير الداخلية 

  إنشاء بناية إدارية خارج تراب الجماعة على أرض ليست في ملك الجماعة 

إدارية مكونة من سفلي وطابق أول باإلضافة الى مخزن وموقف سيارات بتراب جماعة  قامت الجماعة ببناء ملحقة

أوالد امراح دون الحصول على رخصة بناء من مصالح التعمير التابعة لهذه البلدية؛ وذلك على أرض تعد ضمن 

 الملك الخاص للدولة ودون تسوية الوضعية العقارية لهذه األرض.
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  العقارية للملك المخزني المسمى "أرض سوق خميس امزاب القديم"التأخير في تسوية الوضعية 

تبلغ   ذيض الذي يعد ضمن الملك الخاص للدولة وال 67773تم بناء مقر الجماعة على جزء من الرسم العقاري عدد  

مخصصة لوزارة والتي كانت آر  75هكتار و 13مساحتها البالغة آرا. فهذه األرض  10هكتارات و 10مساحته 

رسالة ال وقد أفادتأرض فالحية غير مشمولة بوثيقة للتعمير.  عبارة عن 1945خلية بموجب محضر يعود لسنة الدا

أن هذه  (موجهة من وزير الداخلية إلى وزير المالية )مديرية األمالك المخزنيةال 29/10/1998بتاريخ  2575عدد 

الوزارة ال ترى مانعا في تفويت هذه القطعة األرضية لفائدة الجماعة بمقابل من أجل إحداث نواة عمرانية وإعادة 

 هيكلة السوق األسبوعي وبناء محالت تجارية ودور سكنية للموظفين واالحتفاظ بالباقي.  

من أجل خلق تلك المشاريع. غير أنه تبين أن آخر إجراء  عن العقار المذكوروقد عملت الجماعة على طلب رفع اليد 

)الرسالة  06/2013/ 18قامت به الجماعة هو مراسلة السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات بتاريخ 

أرض سوق خميس امزاب. وردا على هذه الرسالة بعث  ( لدفع مديرية األمالك المخزنية الستكمال اقتناء 158عدد 

(،  2216)الرسالة عدد  10/2013/ 31مندوب أمالك الدولة رسالة للسيد والي الجهة وعامل إقليم سطات بتاريخ 

 30/09/2011أوضح فيها أن الجماعة لم تقم بإيداع الملف وفق مقترحات اللجنة الجهوية لالستثمار المنعقدة بتاريخ 

لم تقم الجماعة باتخاذ اإلجراءات الضرورية الستكمال  2013اقي أطوار هذه العملية العقارية. ومنذ سنة إلتمام ب 

 مسطرة االقتناء. 

 عدم تمكن الجماعة من استغالل أرض عين الرومي 

سنتيار المتواجدة بجانب الطريق الجهوية رقم   72آرا و 53هكتارات و 5إن أرض عين الرومي تمتد على مساحة 

م وهي عبارة عن أرض فالحية معتمدة كمنتزه بها أشجار وبئر ومسبح   500وتبعد فقط عن المدار الحضري ب    305

وجدت المجالس المتعاقبة صعوبة في توفير  (37202/15مهجور. ومنذ تملك هذا العقار )الرسم العقاري عدد 

محلية ومركب سوسيو ثقافي. فقد طلبت  قصد إقامة مشروع ترفيهي للساكنة ال فيهاالعتمادات الضرورية لالستثمار 

التمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثم حاولت، تحت إشراف السلطة االقليمية، إخراج هذا المشروع في  

إطار شراكة مع بعض اإلدارات )بلدية أوالد امراح والنيابة اإلقليمية زارة الشباب والرياضة وكالة الحوض المائي  

ق والشاوية والمديرية اإلقليمية للمياه والغابات وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمديرية اإلقليمية للمكتب البي رقرا

 الوطني للماء الصالح للشرب والمندوبية اإلقليمية للسياحة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل(.

 06/06/2011وقد راسلتهم الجماعة بتاريخ    ،دخلينوضع مشروع اتفاقية شراكة مع كل هؤالء المت  2011وخالل سنة  

إدارات وهي المديرية اإلقليمية للمياه   3بخصوص تحديد التزاماتهم فيما يتعلق بهذه االتفاقية لكن لم تتوصل سوى برد  

 والغابات التي اقترحت المساهمة بالتشجير ووكالة الحوض المائي البي رقراق والشاوية التي عرضت القيام بدراسة

فيما طلبت النيابة اإلقليمية زارة الشباب والرياضة زيارة الموقع لبحث ما يمكن أن   ،تهم حماية المنتزه من الفيضانات

ليقرر تذكير اإلدارات   2012تقدمه كمساهمة لهذا المشروع. وقد اجتمع المجلس الجماعي خالل الدورة العادية ألبريل  

 حيز الوجود.إلى أي إجراء إلخراج المشروع  لم يتم اتخاذ ومنذ هذا التاريخ  المعنية بهذا المشروع.

 ألمالك العامة بعض تسوية الوضعية العقارية ل عدم 

وبئر ويمتد على  "أوالد ياسين"يتضمن سجل الممتلكات العامة عقارين: األول يهم األرض المقام عليها خزان الماء 

 . 2م500وبئر وتبلغ مساحته  "ناتيم"ليها خزان الماء والثاني يهم األرض المقام ع تقريبا ألف متر مربعمساحة 

وبعد انتقال هذا الملف لجماعة   .آنذاك  وضعيتهجماعة أوالد امراح على شكل هبة ولم تتم تسوية  لإن العقار األول منح  

صعوبة في تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار نظرا ألن ورثة الطرف الواهب السيد هذه األخيرة امنيع وجدت 

 خمليش بوشعيب وأخوه رفضوا التعامل مع الجماعة. 

تسوية االتصال بنواب هذه األراضي قصد  2001وقد سبق للجماعة سنة  ،أما العقار الثاني فيوجد في أراضي جموع

 لكن دون جدوى. األمر

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تبعا لما سبق 

 مسك سجل الممتلكات؛ -

 اإلسراع في تسوية وتصفية الوضعية العقارية لألمالك التي تستغلها الجماعة. -
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II. منيعال رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 نص مقتضب()

  وال. المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعةأ

  برنامج عمل الجماعة  عدادإعدم 

عداد برنامج عمل الجماعة يتم بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني تماشيا مع توجهات برنامج التنمية إن إ

حداث إوبتنسيق مع الجهات اإلقليمية. لكن تأخر التوصل ببرنامج التنمية الجهوي واالقليمي في حينه وعدم    الجهوي

 عداده. إخر أفي صياغة برنامج العمل ساسيا أالهيئة التي تشكل طرفا 

  2016 - 2011غياب دراسات تقنية ومالية لمشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي   

عداد هذا المخطط بإشراف مباشر من وكالة التنمية االجتماعية بسطات بتكليف من المديرية العامة للجماعات إلقد تم  

ول بسطات، وبعد التشاور مع الجهات المعنية وعقد لقاءات وبشراكة مع جامعة الحسن األالمحلية بوزارة الداخلية 

 تواصلية مع مختلف الشركاء حيث مر اعداد هذا المخطط عبر عدة مراحل. 

ي دراسة أنجاز إخرى لم يتم ن معظم المشاريع األإنجازها من مالية جماعة منيع، فإفباستثناء المشاريع التي تم 

 مالية بخصوصها. و أتقنية 

  2016 - 2011عداد المخطط الجماعي للتنمية إشراك الفاعلين والشركاء في إعدم   

ي بين مختلف الجهات التي ساهمت في إنجازه. أنجاز هذه المشاريع هو المشاورات وتبادل الرإن المبدأ المعتمد في  إ

 االتصاللمشاريع كل حسب التزاماته. وبعد ربط الدراسات التقنية والمالية الالزمة إلنجاز هذه ا وسيتكلف بتهيئة 

ي جواب في هذا الشأن، باستثناء نيابة  أبالشركاء حول الوفاء بالتزاماتهم المسطرة بالمخطط لم تتوصل الجماعة ب

 التعليم التي قامت ببناء مراحيض بمدرسة مركزية السوالم.

  ضعف على مستوى انجاز المشاريع المدرجة في المخطط 

ن هذا المخطط لم يلزم مسبقا وبشكل فعلي حاملي المشاريع إنجاز المشاريع التي التزمت بها جماعة منيع. إلقد تم 

بتوفير االعتمادات الخاصة ال بالدراسة او سبل االنجاز حيث اكتفى بوضع قائمة المشاريع دون وضع اليات للتحقق 

ن ألى إدت أمج الخاصة بالشركاء. والنتيجة هذه دماجها ضمن خريطة البراإمن امكانية االنجاز ودون السهر على 

 صبح متجاوزا بقوة واقع الحال.أهذا المخطط 

  عداد برنامج عمل الجماعة إعدم 

لقد قمنا باإلعالن عن الترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فنحن بصدد العمل على اتخاذ 

حداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إالالزمة إلعداد هذا البرنامج ومنها المصادقة على  التدابير

 .2019دورة ماي العادية 

 اخلية والهيكل التنظيمي للجماعةثانيا. نظام المراقبة الد

 تقييم نظام المراقبة الداخلية  

  تأخير في تدوين محاضر دورات المجلس 

، ولإلشارة 2016لقد تم تدارك هذا االمر بوضع جدولة لتدوين جميع محاضر دورات المجلس وتوقيعها منذ فبراير  

 هذهمن يقوم بهذه المهمة سبب تاخرا في تدوين  فان االمر لم يكن تقصيرا منا، ولكن عدم توفر ادارة الجماعة على

 .المحاضر، ونحن في صدد تدارك هذا االمر بتدوينها.

  عدم تفعيل قرار تعيين رئيس مصلحة التوريدات والخدمات واالشهاد على صحة الخدمة 

دات. ومنذ ذلك التراجع عن العمل بهذا القرار نظرا لوجود صعوبة في تنفيذه منها بعد مكان تخزين التوري تملقد 

 لى القيام بهذه المهمة بشخصنا.إالحين عمدنا 

  قصور في تتبع استعمال المنقوالت 

لى مكانها بكل إلهذه المالحظة قمنا بتعميم تثبيت ارقام الجرد على جميع المنقوالت، مع وضع لوائح تشير  استجابة

  مصلحة.

 قصور على مستوى مسك محاسبة المواد 

حرصا منا على حسن تدبير المواد وترشيد االستعماالت المخصص لها، فإننا نقوم بتسلم السلع وتخزينها شخصيا،  

 توزيعها بعد ذلك وفقا لمتطلبات ادارة جماعة منيع.  ويتم
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لمالحظتكم فقد وضعنا سجال خاصا تدون فيه جميع المواد التي يتم استالمها وكذا االستعماالت المخصصة   وامتثاال

 لها معززا بتوقيع الجهة المستلمة.

 التنظيمي  الهيكل 

 غياب بعض المصالح 

 عدم توفر الجماعة على مكتب حفظ الصحة  -

 طار المختص لهذا الغرض. وفر اإلفان الجماعة ال تتوفر على مكتب حفظ الصحة نظرا لعدم ت بالفعل

  عدم توفر الجماعة على مكتب الضبط -

و من ينوب عنه في حالة تغيبه، نظرا للخصاص الذي تعانيه أن مهمة مكتب الضبط يقوم بها مدير المصالح  إبالفعل ف

 دارة جماعة منيع على مستوى عدد الموظفين.إ

 عدم تعيين موظفين لإلشراف على بعض المكاتب 

موظف سابق بالجماعة، بمقاطعة الحي  " ب .ي"لحاق، السيد إنهاء إللموارد البشرية بإدارة منيع فقد تم تدعيما 

 المحمدي الدار البيضاء، حيث تم تكليفه بمكتب الموارد البشرية.

ن هذه المهمة تبقى  إ رشيفها الخاص بها ف أمكتب االرشيف والتوثيق، فنظرا لتوفر كل مصلحة على  بخصوصما أ

 ير كل مصلحة. من تدب

   عدم تفعيل دور مدير المصالح 

شرافه على تدبير شؤون مصالح جماعة منيع كما ينص على ذلك القانون إن مدير المصالح السابق لم يكن موفقا في  إ

عفائه من هذه المهمة، وقد عين إن أللجماعات الترابية. وعليه فقد قمنا بمراسلة الجهات المختصة في ش التنظيمي

 . 09/04/2018بدال عنه السيد )ا.ر( موظف بجماعة منيع ابتداء من 

  داء لجان المجلس أضعف 

المرافق العمومية والخدمات على   ثارة انتباه رئيسي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنةإلى  إلقد عمدنا  

دائهما وفق ما هو منصوص عليه بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وهو ما تم التقيد به في أالرفع من مستوى 

 .الصدد هذا 

 ثالثا. تدبير الموارد البشرية

  قلة االطر العاملة بالجماعة 

ن االمكانيات البشرية التي تتوفر عليها الجماعة تبقى محدودة على مستوى العدد، لكنها تتميز باالنضباط والمهنية. إ

شغال والممتلكات ورئيس مصلحة الشؤون في مالحظتكم حول رئيس مصلحة التعمير والبيئة واأل  ليهإشرتم  أما ما  أ

رادة لالرتقاء بالمستوى المهني  نهما يمتلكان من الكفاءة واإلإفطارهما المتواضعة،  إالمالية واالقتصادية فرغم درجة  

لديهما، فهما يواكبان التطورات الطارئة في ميدان عملهما عن طريق التكوين المستمر وحضور االيام الدراسية 

 واالجتماعات المنعقدة بشكل دائم.

  توزيع الموظفين ال يتطابق واحتياجات المصالح الجماعية 

لى الموارد البشرية الكافية، لذلك فنحن مكرهين على توزيع المهام على النحو إلى افتقار الجماعة إرده مر مهذا األ

 شارة اليه.الذي تمت اإل

   شارة قيادة سيدي حجاج ألسباب ال تتماشى ومضمون المرسوم المنظم لهذه العمليةإوضع موظف رهن 

شارة قيادة سيدي حجاج تمت بطلب منه وبناء على طلب سابق لقيادة سيدي إن عملية وضع السيد )ع. ب( رهن إ

 مر بإجراء تأديبي.حجاج نظرا لما تعانيه من خصاص على مستوى الموارد البشرية. ولم يكن يتعلق األ

 شارة  غياب تقارير دورية بخصوص تتبع نشاط الموظفين الموضوعين رهن اإل 

بتفعيل هذه المالحظة وذلك بطلب إنجاز تقارير حول نشاط الموظفين الموضوعين رهن االشارة طبقا  قمنالقد 

 .30/01/2014المؤرخ في  2.13.422 المرسوم:من  7للمقتضيات القانونية المشار اليها بالمادة 

  غياب برنامج للتكوين المستمر 

على الجدولة التي نتوصل بها من الجهات المختصة، ونعمل تعتمد ادارة الجماعة في التكوين المستمر لموظفيها 

 تمكين جميع الموظفين من التكوينات المبرمجة لتطوير قدراتهم المهنية وفق ميادين تخصصهم. علىجاهدين 
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 تدبير النفقات .رابعا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات 

 المتعلقة ببناء ملحقة ادارية 2011/ 1الصفقة رقم:  .أ

  احترام مسطرة قبول العروض المنخفضة بشكل غير عاديعدم 

صراره إشغالها نظرا لتمسكه القوي بالتزامه وألى القبول بالتزام نائل الصفقة بتنفيذ  إن لجنة طلب العروض عمدت  إ

ن المتنافس الوحيد لهذا المقاول تقدم بعرض يفوق بكثير  أعلى الوفاء بالشروط الواردة بدفتر التحمالت، والسيما 

 شغال هذه الصفقة بميزانية الجماعة.أالمتوفرة إلنجاز  االعتمادات

 عدم تأريخ دفتر الورش 

 ى المشروع.تاريخ دفتر الورش من طرف المهندس المعماري المشرف عل غفالإلقد تم 

   قصور على مستوى تحرير محضر لجنة طلب العروض 

ن العرض  أول الخاص بلجنة طلب العروض تم توقيعه من طرف لجنة طلب العروض ظنا منها ان المحضر األ

ن عرض المعني باألمر منخفضا أالمقدم من طرف المقاولة هو عرض مقبول بشكل نهائي، لكن تنبهت في الحين 

 .41دفع بهذه اللجنة بتطبيق مقتضيات المادة  بشكل غير عادي مما

 جراء العاملين لديه لدى الصندوق الوطني للضمان تعامل الجماعة مع مقاول ال يصرح بجميع األ

 االجتماعي

ن تكون مؤرخة اقل من سنة كما أساس أننا نحن كإدارة نلزم كل مقاول باإلدالء بشهادة الضمان االجتماعي على إ

 رسوم الصفقات العمومية.ليه في مإ مشارهو 

 إسناد سند الطلب المتعلق بالدراسة التقنية دون احترام مبدأ المنافسة 

شغال العمومية  نجاز الدراسة الجيوتقنية لموقع البناء من طرف مكتب الدراسات الجيوتقنية والبناء واألإلقد تم 

LEG BTP    بناء على طلب من لدن مكتب الدراسات التقنيةRB BAT  ما أعدم تخصصه في هذا المجال.    لتغطية

مر يتعلق بخلط على مستوى ضبط ن األإثمان فصدار سند الطلب وبينات األإنجاز هذه الدراسة قبل إبخصوص 

. وتم التوصل 2011ابريل  15بتاريخ  75التواريخ؛ فالدورية المعــــــدة إلنجاز هذه الدراسة صدرت تحت عدد 

، وألول مرة، في ضرورة الحصول على تأشيرة القابض آنذاكثمان في وقت الحق، ونظرا للشروع ببيانات األ

قل عرضا ربحا مر بإنجاز الدراسة التقنية لفائدة مكتب الدراسات األصدار األإالمحلي الخاصة بااللتزام بالنفقات تم  

 ن الفترة تتعلق بنهاية السنة. أخاصة  للوقت

  الخدمات نجاز بعضإمن  التأكدعدم 

شغال الخرسانة المسلحة قد أنهاء إمن سند الطلب المتعلق بمساعدة صاحب المشروع في   04ن وحدة االثمان رقم إ

وذلك بناء على   S.B.E.T s.a.r.lوالمختبر    RB BATنجازها طبقا التفاق مسبق بين مكتب الدراسات التقنية  إتم  

 اتفاقية مشتركة موقعة بين الطرفين سلفا.  

 ققات على مستوى سقف الطابق السفلي وأرضية الطابق األول ظهور تش 

ن هذه التشققات مجرد شقوق عادية ال تشكل اي خطر على البنية االساسية للبناية. وللمزيد من الحذر طلبنا من إ

 معالجة تلك التشققات ضمانا لسالمة البناية.  المقاول

 لكالمتعلقة بأشغال تهيئة المسا 2.101/2013الصفقة رقم  .ب

 مطار خلل في وضع قنوات صرف األ(les buses)   

حد السكان المجاورين للقناة، بإعادة الوضع ألصله عن طريق أحداثه إتمت معالجة هذا الخلل، الذي تسبب في  لقد 

عبر  -RR 305فتح قناة تصريف المياه المتواجدة بمحاذاة الطريق الرابط بين مدرسة الكريع والطريق الجهوية 

 دوار الكريع.

  3و 2و  1 نجاز جداول المنجزات المتعلقة بكشوف الحساب رقمإعدم  

متوفرة لدى مصالح الجماعة وقد تم تزويد مجلسكم  3و 2و 1المتعلقة بكشوف الحساب رقم ن جداول المنجزات إ

 الموقر بنسخ منها.

 المتعلقة ببناء مرآب جماعي لوقوف حافالت النقل المدرسي  3.101/2016الصفقة رقم  .ج

  شغال المنصوص عليها في الصفقة نجاز بعض األإعدم 

برام هذه إتقنية منها والمالية إلنجاز المشروع وعلى ضوء هذه الدراسة تم لقد قامت الجماعة بالدراسات الالزمة ال

 . الصفقة
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 عدم تقديم وثيقة التامين العشري  

قامت المقاولة المكلفة بإنجاز االشغال بتقديم شهادة ضمان عوض تقديم وثيقة التأمين العشري، واكتفت الجماعة 

 ات المقاولة. الشهادة المقدمة تحت جميع ضمانات ومسؤولي بهذه

   عدم كفاية تبرير العرض 

 لقد اكتفت لجنة طلب العروض بالتزام نائل الصفقة بتنفيذ أشغال الصفقة.

 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك 2016/ 105- 4الصفقة رقم  .د

  عدم تحديد مسافات المسالك المزمع انجازها في دفتر الشروط الخاصة 

ة مبرمة بين جهة الشاوية ورديغة سابقا والجماعة على ضوء دراسات تقنية هذه الصفقة بناء على اتفاقي نجزتألقد 

ن ملف الدراسة حدد مسافات المسالك حيث يتم الرجوع أأنجزت من طرف مكتب مختص شملت عدة جماعات، و

 .ةإليها عند إنجاز كل مسلك على حد 

 شغال قصور في تتبع األ 

شغال هذه الصفقة والمقاولة عوض المكتب السابق وذلك لتدارك ألقد تم إبرام عقدة شراكة بين مكتب الدراسات لتتبع  

 داء وتمكينها من مستحقاتها لألشغال المنجزة. التأخر الحاصل على مستوى األ

  اء تعرض  شغال تهيئة الطريق الرابط بين اوالد شاكلة وطريق كركور اوالد بوسلهام جرأنجاز إعدم

 الساكنة 

شغال تهيئته. ألقد عملنا كل ما في وسعنا من أجل إنجاز هذا المسلك إال أن تعنت مالكي االرض حال دون إنجاز 

ن عملية تسوية الوعاء العقاري باالتفاق مع المعنيين باألمر من اصحاب االراضي تبقى عملية صعبة تحكمها إو

 عدة معطيات.

  اصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقةشغال طبقا للمونجاز األإعدم 

لقد قامت المقاولة بإتمام إنجاز قنوات صرف المياه، أما بخصوص فتح مجاري المياه، فإن الساكنة المجاورة لبعض  

 المسلك لم تسمح للمقاولة بفتحها.

 المنجزة بواسطة سندات الطلب النفقات 

 صدار جزء كبير من سندات الطلب خالل نهاية السنة وخاصة شهر نونبر إ 

 هي الفترة االنتدابية  للمجلس السابق . و  2015 - 2014 -2012االمر كان ملحوظا خالل سنوات  هذان إ

  عين رباح - نجاز االشغال المتعلقة بإعادة هيكلة دوار أوالد خمليشإالتأخير في 

 ن الجماعة ال تتوفر على االعتمادات الكافية للقيام بهذه التهيئة وقد راسلنا الجهات المعنية لدعمنا في هذا الصدد.إ

  عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين في مكتب الضبط بالجماعة 

قل دائما نعمل بها حيث تقدم ثالثة بيانات من واجباتنا، فاستشارة ثالثة متنافسين على األالمنافسة  أن احترام مبد إ

 االثمان، وإننا نقوم حاليا بتسجيل رسائل االستشارة بمكتب الضبط بالجماعة. مختلفة

 خامسا. تدبير المداخيل 

 عامة  مالحظات  

  برام عقد التامين من طرف شسيع المداخيل إعدم 

عضاء أارة انتباه إثهذا العقد لحد الساعة نظرا لعدم كفاية االعتمادات المخصصة بهذا الفصل رغم  برامإلم يتم 

 عداد الميزانية. إمر خالل المجلس الجماعي لمنيع لهذا األ

  موال الجماعة أمخاطر نقل 

شارة إو السرقة فقد تم وضع رهن أموال الجماعة المستخلصة نقدا وحمايتها من الضياع واالتالف أحفاظا على 

 الجماعة وسيلة نقل للقيام بهذا الغرض.  شسيع

 سادسا. تدبير مجال التعمير

  التقصير في عمليات المراقبة 

بتنفيذ القانون رقم:   25/08/2016بتاريخ:    1-16-124لقد اعتمدت جماعة منيع، قبل صدور الظهير الشريف رقم:  

المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء وصدور الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية   12-66

، في  2017إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة المتعلقة بتفعيل هذا القانون خالل سنة    ووزارة
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على محاضر المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية نظرا لعدم توفر االمكانيات  ضبط مخالفات التعمير 

 التعمير.البشرية والمادية لتغطية جميع تراب الجماعة على مستوى مراقبة ضوابط 

 مكانياتنا المتاحة. إطار إتوصيتكم باإلسهام في محاربة البناء العشوائي فسنعمل على تفعيلها في وبخصوص 

تم ارتكابها بعد تسليمهم  70و  14،58لفات التي وردت حول البنايات المشيدة على البقع االرضية عدد: ن المخاإ

 رخص السكنى

 عدم اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتسليم النهائي لتجزئة ودادية النخيل 

اجل استكمال تبعات من  25-90من القانون:  29و 28و 27سنقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية الواردة في المواد: 

 النهائي لهذه التجزئة. التسليم

  سابعا. تدبير الممتلكات

 التقصير في تقديم سجل الممتلكات للمراقبة 

 سنعمل على االلتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الموضوع. 

 إقامة ملحقة إدارية على أرض ليست في ملكية الجماعة 

ر مقر قيادة ارض تابعة لألمالك المخزنية بجوأدارية على إالفترة السابقة، ببناء ملحقة  قامت جماعة منيع، خالل

سفر على احداث مركب اداري متكامل في خدمة المواطن. أسيدي حجاج على غرار جماعة سيدي حجاج، مما 

دارة من منيع كحل لتقريب اإليجار التي كانت تلجأ اليها جماعة مر قمنا بإنهاء سنوات اإلعلى هذا األ وباإلقدام

 ، هذا االيجار الذي كان ال يستجيب للمعايير الالزمة لتأدية الوظيفة االدارية المطلوبة.المرتفقين

 "التأخير في تسوية الوضعية العقارية للملك المخزني المسمى "أرض سوق خميس امزاب القديم 

عرقلت بشكل واضح من تنمية هذه الجماعة الفتية،  ن ملف اقتناء ارض السوق يعتبر من الملفات الشائكة التيإ

توفرنا على جميع الشروط والتزام جماعة منيع بجميع التقييدات المنصوص عليه بوثائق الملف، فإننا وصلنا   فرغم

 الى الباب المسدود مع الجهة الوصية على الملك المخزني المسمى "أرض سوق خميس امزاب القديم. 

 ستغالل أرض عين الروميعدم تمكن الجماعة من ا 

تتوفر جماعة منيع عل منتزه طبيعي بعين الرباح اوالد خمليش يجمع بين خصائص طبيعية وتاريخية ممتازة  

ومتنوعة. لكن ولعدم توفرنا على االعتمادات الكافية إلخراج هذا المشروع لحيز الوجود، قمنا بمراسلة عدة جهات 

خرها مراسلة للمجلس آاعي ورياضي بهذا الموقع لكن دون جدوى، نجاز مركب سياحي، اجتمإفي  اشراكهإقصد 

 االقليمي والمجلس الجهوي قصد مد المساعدة لنا في هذا الصدد.

ستقوم بتمويل برنامج انجاز مالعب للقرب  طار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الشباب والرياضة،إوفي 

نجاز مالعب إحضري، حيث صادق المجلس الجماعي لمنيع على بالوسط القروي والشبه ال الرياضاتالمتعدد 

 للقرب بموقع عين الرباح المسماة " عين الرومي ".  

   عدم تسوية الوضعية العقارية لألمالك العامة 

ي تقدم على مستوى تصفية اقتناء هذين العقارين ألقد حاولت الجماعة تسوية هذا الملف لكن لم تتمكن من تحقيق 

 مالك.المالكين اكتمال مسطرة تسوية وضعية لهذه األنظرا لرفض 
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 "امريزيك"جماعة 

 )إقليم سطات(
 

العام   صاء)حسب نتائج اإلحنسمة  8376تقع جماعة امريزيك جنوب شرق مدينة سطات. يبلغ عدد سكانها حوالي 

 . 2كلم 240وتمتد على مساحة تناهز  2014 للسكان والسكنى لسنة

موظفا وعونا. وبخصوص  22عضوا وطاقم إداري مكون من  17مجلس مكون من شؤون الجماعة  يتولى تدبير

بفائض   ، أيدرهم مليون 5,8درهم ونفقات وصلت إلى مليون  6,7موارد بلغت  2016ميزانيها، فقد سجلت سنة 

 درهم. 875.701,75قدره  إجمالي

I.  حظات وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمال 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات نوردها فيما   2017  -  2012أسفرت مراقبة تسيير جماعة امريزيك برسم الفترة  

 .يلي مرفقة بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

 . التخطيط االستراتيجيأوال
 هذا المحور، أظهرت المراقبة ما يلي.  إطارفي 

 الجماعةإعداد برنامج عمل  عدم 

  عملها فيملزمة بإعداد برنامج  أضحت الجماعةالمتعلق بالجماعات،  14.113بعد صدور القانون التنظيمي رقم 

السنة األولى لمدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي  

 اإلقليم.وبتنسيق مع عامل العمالة أو 

عملية إعداد مشروع برنامج عمل   انطلقت  11/2017/ 07المؤرخ في    69/2017قرار رئيس الجماعة رقم    وبناء على

. وقد قامت الجماعة بمراسلة المصالح الخارجية الفاعلة في ترابها من أجل التشاور وطلب 2022- 2017لفترة ل

لم يتم وضع  2018 سنة متماريخ إنهاء مهمة المراقبة في معلومات حول المشاريع المزمع إنجازها. لكن إلى حدود ت

 . العمل المذكوربرنامج 

 2016- 2011لفترة للتنمية لمخطط الجماعي الدراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في  غياب 

هم   على مخطط جماعي للتنمية  2010صادق المجلس الجماعي المريزيك خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة  

درهم   17.590.000,00مشروعا بمبلغ إجمالي قدره    76. وتضمنت وثيقة هذا المخطط  2016إلى    2011الفترة من  

 درهم. 2.920.927,00تشكل فيه مساهمة الجماعة ما مجموعه 

لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون تشخيص دقيق يبرز اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  لكن، 

جماعة، وذلك من خالل دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. حيث تم وضع مبالغ جزافية غير مبنية على لل

دراسات مضبوطة بخصوص تكلفة هذه المشاريع وتم ترك بعض المشاريع األخرى دون تقدير لتكلفتها إذ تم إرجاء  

 تحديدها.

  للتنميةجماعي مخطط الإعداد العدم إشراك الفاعلين والشركاء في  

تبين أن إعداد المخطط الجماعي، الذي أنجز تحت إشراف وكالة التنمية االجتماعية، تم دون إشراك الفاعلين المعنيين 

وكذا المتدخلين األساسيين في تراب الجماعة )العمالة والجهة(، حيث اقتصرت منهجية   هببعض المشاريع المدرجة في

 اء المجلس الجماعي وبعض مدراء المدارس االبتدائية واإلعدادية والجمعيات.  إعداد المخطط على التشاور مع أعض

  عدم قيام الجماعة بتحيين المخطط 

قصد استخالص الدروس من أجل مالءمة المشاريع   2013  -  2011يتم القيام بتقييم موضوعي ودقيق للفترة الثالثية    لم

مع الموارد المتاحة وتجاوز النقائص المسجلة في الفترة السابقة، كما تنص  2016 - 2014المبرمجة برسم الفترة 

 .المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  17.08من القانون  36على ذلك المادة 

  2016 - 2011مخطط التنمية الجماعي الضعف على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في 

، تبين عدم إنجاز عدد مهم من المشاريع. حيث تم إنجاز المشار إليه أعاله  ل تتبع تنفيذ مخطط التنمية الجماعيمن خال

وهمت بالخصوص تهيئة المسالك  ،2016إلى  2011خالل الفترة من  47مشاريع بشكل كلي من أصل  9 فقط

إعداد المخطط الجماعي وغياب الدراسات  هذا الضعف في تنفيذ المشاريع مرده إلى الطريقة المعتمدة في القروية.

 التقنية والمالية القبلية وواقعية المشاريع المبرمجة وعالقتها باإلمكانيات الحقيقية للجماعة. 
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 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لية الالزمة اإلسراع في إعداد برنامج عمل يراعي واقع وإمكانيات الجماعة وذلك بالقيام بالدراسات القب -

 لتحديد المشاريع وكلفتها وكذا إشراك مختلف الفاعلين المعنيين؛

 في اآلجال المحددة.  هالعمل على تفعيلوعمل الجماعة اإلسراع في وضع برنامج  -

 الجماعي نظام المراقبة الداخلية وعمل لجان المجلس. ثانيا
 .عن تسجيل المالحظات التالية في هذا المجالمراقبة الأسفرت 

 أداء لجان المجلس عفض 

اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد البيئة والميزانية والمالية في الفترة السابقة   باستثناء

اللتان تقومان بعقد اجتماعات  2015ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ابتداء من أكتوبر ( 2015 سنة  )قبل

اللجنة ) ن اللجان األخرىفإوذلك من أجل مناقشة مشروع الميزانية ومشروع الحساب اإلداري وبرمجة الفائض، 

ة واللجنة المكلفة بالشؤون االقتصادية المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتعمير والبيئة والتنمية القروي

لم تعقد أي   (واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  واالجتماعية والثقافية والفالحة

 .اجتماع منذ تشكيلها

التي يجب أن تعرض    وتقصيرها في القيام بدراسة القضايا وتهيئ المسائلء هذه اللجان  برز ضعف أداهذه الوضعية ت

كما تم تتميمه وتغييره وكذا المادتين  00.78من القانون  14مقتضيات المادة مما يتنافى مع  ،على المجلس الجماعي

 المتعلق بالجماعات.  14.113من القانون التنظيمي  29و 28

 على مستوى مسك محاسبة المواد قصور 

تخزينها مباشرة من طرف رئيس الجماعة الذي ال يتوفر على سجل لوحظ أن السلع والمواد والمقتنيات المكتبية يتم 

من  112و 111تدون فيه استعماالت هذه المواد، مما يشكل قصورا في مسك محاسبة حقيقية للمواد وفقا للمادتين 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2010يناير  3) 1431محرم  17الصادر في  2.09.441المرسوم رقم 

 لية ومجموعاتها. المح

 بتسجيل رقم الجرد ومحتوى المنقوالت االكتفاء 

، لم تحرص على تدوين تاريخ اقتناء المنقوالت وال مكان وضعها وال 2013تبين أن الجماعة، خصوصا منذ سنة 

 قيمتها واكتفت فقط بتسجيل أرقام الجرد ومحتوى المنقوالت مما يعيق عملية التتبع والجرد.

وال ذات جدوى    عملية غيرهذه اللوحظ أن مصالح الجماعة ال تقوم بتثبيت أرقام الجرد على المنقوالت مما يجعل  كما  

 المنقوالت. استعمال هذه تتبع تمكن من 

 قيام المسؤول عن النفقات بمهام متنافية 

منقولة يطلب من المكلف لقد تبين أن سجل الجرد محتفظ به لدى رئيس الجماعة وعند الرغبة في تسجيل المقتنيات ال

بالنفقات بتسجيلها بسجل الجرد. لكن يتبين أن جمع مهام تتبع الممتلكات الجماعية المنقولة والسيما مسك سجل الجرد 

ومحاسبة اآلمر بالصرف من طرف هذا المسؤول يعد جمعا لمهام متنافية بالنظر إلى المعايير المعتمدة لضمان حسن 

 التدبير.

 يضمن مسؤوليته الشخصية والماليةعقد تأمين  لمداخيلعدم إبرام شسيع ا 

من المرسوم رقم  48طبقا للمادة  والمالية الشخصية مسؤوليته يضمنال يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  (2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441

 .2.17.451، كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم ومجموعاتها

  شساعة المداخيل مراقبةعدم 

من المرسوم رقم  45لم يقم القابض بتدقيق وجرد محاسبة وصندوق شسيع المداخيل كما تنص على ذلك المادة 

وأن  واحدة كل ثالثة أشهر، سالف الذكر. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على األقل مرة   2.09.441

تتم دون سابق إعالم وكلما كان ذلك مناسبا ويمكنها أن تتم بطلب من اآلمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. 

وتهم التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم األخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة 

طبقا  (رئيس المجلس الجماعي)رئيسه التسلسلي من طرف مراقبة  أليةالمداخيل ع شسييخضع كما لم ومردوديتها. 

 من المرسوم المذكور، والتي تجرى في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية. 153المادة ألحكام 

 أمول الجماعة بطريقة غير آمنة نقل 

النقل العمومي في  وسائل بواسطةبض الجماعي إلى صندوق القاشسيع الموال المستخلصة نقدا من طرف األيتم نقل 

 غياب ألدنى شروط حمايتها، مما يعرض الشسيع وأموال الجماعة لمخاطر الضياع أو االتالف أو السرقة.
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 بما يلي:الجماعة وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 ؛للقواعد التنظيمية الجاري بها العملمسك محاسبة المواد وفقا  -

يكل يشرف عليه موظف جماعي واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل توفير مخزن مه -

 يضمن حماية المواد وحسن استعمالها؛ 

 تثبيت أرقام الجرد على المنقوالت وتسجيل جميع المنقوالت بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة؛ -

والمالية طبقا للنصوص التنظيمية يضمن مسؤوليته الشخصية إبرام شسيع المداخيل لعقد تأمين  -

 ؛الجاري بها العمل

 العمل على إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة بشكل دوري؛  -

 نقل أمول الجماعة في ظروف آمنة؛  اتخاذ التدابير الالزمة لضمان -

الرفع من أداء لجان المجلس الجماعي للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق  -

 ماعات.بالج

 الموارد البشرية. ثالثا
 .مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على المالحظات التالية

  البشريةضعف اإلمكانيات 

وجدت الجماعة صعوبة في احترام الهيكل التنظيمي إذ باستثناء مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق الذي 

يتوفر على موظف واحد دون تحديد من ينوب عنه على األقل في  يتوفر على ثالثة أعوان، فإن كل مكتب أو مصلحة

 أداء مهامه عند غيابه. كما أن رؤساء المصالح هم أيضا مكلفون بأحد المكاتب التابعة لمصلحتهم.

تفاقم  يالموارد البشرية س كما أن الخصاص في أطر فقط.  3بخصوص تأطير الموظفين، فإن الجماعة تتوفر على و

 أكثر عند إحالة ثالثة موظفين على التقاعد خالل السنتين المقبلتين، من ضمنهم مدير المصالح. 

ورغم ضعف الموارد البشرية، فإن الجماعة ألحقت موظفين بمصالح غير تابعة لها؛ األول متصرف ممتاز )خارج  

( والثاني 8ة المحلية؛ األول محرر )السلم ( كما تم وضع موظفين رهن إشارة السلط8السلم( والثانية محررة )السلم 

 (.6مساعد إداري )السلم 

 شارة اإلتقارير دورية بخصوص تتبع نشاط الموظفين الموضوعين رهن  غياب 

وذلك خالفا  ،تضمن تقديرا عاما ألدائهمتلوحظ عدم إنجاز تقارير حول نشاط الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة 

مكرر من الظهير   46بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  2014يناير  30بتاريخ  2.13.422من المرسوم رقم  7للمادة 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع   1958فبراير    24الصادر في    1.58.008الشريف رقم  

لموظف الموضوع رهن اإلشارة سالفة الذكر تشير إلى أن تنقيط وتقييم ا  7رهن اإلشارة. وتجدر اإلشارة إلى أن المادة  

 من طرف الجماعة األصلية يتم بناء على هذا التقرير. 

 برنامج للتكوين المستمر غياب  

بالنظر للمستوى الدراسي ألغلب الموظفين واألعوان والتغييرات التي بالجماعة   رغم الحاجة الملحة للتكوين المستمر

للتكوين المستمر يراعي حاجيات الموظفين ويهدف إلى تحسين تطال المنظومة القانونية، فقد لوحظ غياب برنامج 

مؤهالتهم المهنية وتقوية معارفهم بالحصول على المعلومات المتعلقة باالختصاصات الموكلة إليهم ومواكبة 

  المستجدات قصد القيام بمهامهم بشكل أفضل. 

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 البشرية للرفع من نجاعة أداء المصالح الجماعية؛ترشيد الموارد  -

إرسال تقارير دورية بخصوص ب رهن إشارتها موظفين جماعيين التي تم وضعمطالبة المصالح  -

 ؛نشاطهم

 تبني برنامج للتكوين المستمر من أجل تطوير القدرات المهنية للموارد البشرية. -
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 تدبير الممتلكات .رابعا
 تسجيل ما يلي.ر الممتلكات الجماعية عن أسفرت عملية مراقبة تدبي

 في تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية تعثر  

يتضمن سجل الممتلكات الممسوك من طرف الجماعة عقارين: أرض متواجدة بدوار أوالد حجاج ليسوف وأرض  

فق إدارية وتجارية وسكنية منها بالجماعة الساللية أوالد الحران. وقد تبين أن هذين العقارين شيدت عليهما عدة مرا

وذلك دون تسوية وضعيتهما   ،ما شيد خالل فترة انتداب المجالس السابقة ومنها ما أحدث خالل السنوات األخيرة

  القانونية.

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تستغلها الجماعة.

 لنفقات  تدبير ا. خامسا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات 

 المالحظات العامة 1.1

 مكنت مراقبة ملفات بعض الصفقات المبرمة من طرف الجماعة من الوقوف على ما يلي.

 وثائق التأمين غياب  

، لوحظ أن نائليهما لم يقوما باإلدالء بشواهد اكتتاب عقود التأمين 02/2016و 01/2013بخصوص الصفقتين رقم 

  . من دفتر الشروط اإلدارية العامة   24خالفا للمادة    ، وذلكالبدء في األشغال لتغطية األخطار المتعلقة بتنفيذ األشغالقبل  

 شواهد المراجع ال تحترم نظام االستشارة  اعتماد 

، على 05/2016و 04/2016و 03/2016و 2016/ 02و 01/2016تنص أنظمة االستشارة المتعلقة بالصفقات رقم 

ء المترشحين لشهادتين ذات نفس األهمية والطبيعة التقنية والمالية لألعمال موضوع طلب العروض للثالث وجوب إدال

سنوات األخيرة، مع وجوب إرفاق هذه الشواهد بالعقود المرتبطة بها في حالة منحها من طرف مؤسسات خاصة. 

رف شركات خاصة دون أن تقوم الجماعة غير أنه خالفا لذلك تبين أن نائلي الصفقات أدلوا بشواهد ممنوحة من ط

 بإلزامهم باإلدالء بالعقود المرتبطة بهذه األشغال.

 لدى الصندوق الوطني للضمان  اصرح بجميع األجراء العاملين لديهتال  تالجماعة مع مقاوال تعامل

 االجتماعي

لدى الصندوق  ، تبين أن عدد األجراء المصرح بهم 04/2016و 03/2016و 01/2016بخصوص الصفقات رقم 

الوطني للضمان االجتماعي من طرف نائلي الصفقات أقل من عدد العاملين المتضمن في المذكرات المتعلقة بالوسائل 

 البشرية )الملف التقني(. 

 مسك سجل األوامر بالخدمات عدم 

ت المنصوص عليها للمقتضياوذلك خالفا  ،تقوم المصلحة التقنية للجماعة بمسك سجل تدون فيه األوامر بالخدمات ال

المتعلق بدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   2016ماي  13بتاريخ  394.14.2المرسوم رقم في 

 إلى تسجيل األوامر بالخدمات في سجل الصفقة.  11والذي يشير في المادة  ،األشغال

  غياب تصاميم جرد المنشآت 

دفتر الشروط الخاصة )على التوالي نه خالفا لمقتضيات ، لوحظ أ02/2016و 01/2013بخصوص الصفقتين رقم 

لمنجزات عند نهاية األشغال. وقد قامت ااإلدالء بتصاميم جرد ب( لم تلزم الجماعة المقاولين I-19المادة و 27المادة 

 .15/03/2017والتسلم النهائي بتاريخ  04/2015/ 01بمنحهما على التوالي التسلم المؤقت بتاريخ 

 الجماعيةالمسالك تهيئة تعلقة باألشغال الم 2.1

 بخصوص الصفقات المتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية، لوحظ ما يلي.

  01/2013رقم  الصفقة .أ

 في تتبع األشغال ومسك دفتر الورش قصور 

رقم   تبين عدم قيام مصالح الجماعة بمسك دفتر الورش من أجل تتبع سير أشغال الورش ومراحل إنجاز الصفقة

وذلك خالفا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة التي تنص على وجوب مسك دفتر الورش ابتداء من  ،01/2013

 الشروع في األشغال. 

  عدم إنجاز بعض األشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة  

مقاطع عدم القيام بأشغال حفر تبين في بعص ال 2013/ 01 رقممن خالل المعاينة الميدانية للمسالك موضوع الصفقة 

 الذي أدى إلى تجمع المياه. مراأل ،الخنادق وعدم وضع قنوات صرف المياه
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  02/2016الصفقة رقم  .ب

  للصفقةإضافية دون إبرام عقد ملحق  أشغالإنجاز 

هيئة  ويتعلق األمر بت. 02/2016 رقمالصفقة  مدرجة فيلوحظ أن الجماعة قامت بإنجاز أشغال تهيئة مسلك لم تكن 

من دفتر   51متر بدوار لودنيين الشراقة دون إبرام عقد ملحق، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  700مسلك على طول 

 شغال. األ لصفقات الشروط اإلدارية العامة

  الصفقةعدم إنجاز بعض المسالك طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في 

مع تهيئة جزئية    مسلكتبين عدم إنجاز جزء من    02/2016رقم  الصفقة  من خالل المعاينة الميدانية لألشغال موضوع  

 حفر الخنادق ببعض المقاطع. لوحظ غياب أشغالكما  المسالك.لبعض 

   CM /2016 /50الصفقة رقم  .ج

  الحاجيات بشكل دقيق  تحديدعدم 

 ويتجلى ذلك في االختالالت التالية: 

حيث تبين تجاوزها بخصوص   ،المحددة في الصفقة لكل مسلكتنفيذ األشغال دون احترام طول المسافة   -

 ؛نجاز مسافة أقل بالنسبة لمسلك واحد إمسالك و 3

فقذ تبين  ،صفات التقنية المتعلقة بوضعهااوضع قنوات صرف الماء بشكل عشوائي ودون احترام المو -

اجة لذلك، كما  غيابها بمداخل الدواوير رغم الحسجل وضعها وسط مجرى الماء دون الحاجة لذلك و

   ؛أنه تم وضعها دون تثبيتها باإلسمنت وفق المقتضيات التقنية

اختيار المسالك موضع األشغال بشكل يلبي فقط رغبات أعضاء المجلس دون األخذ بعين االعتبار   -

مصلحة الجماعة، فإلرضاء أغلبهم يتم اختيار مقاطع مسالك في دواوير مختلفة وليس مسلك كامل 

بعض المسالك تنتهي وسط  ، إذ تم الوقوف علىإلى طريق رئيسة أو مرفق عمومينطلق من دوار ي

  ؛طريق رئيسية أو عن مسالك تربط بدواوير أخرى ولة عنفصمالحقول 

أثرت على بعض  2018فقد تبين أن األمطار التي هطلت بداية سنة  ،ضعف جودة المواد المستعملة -

وحد أوالد بوزناد، رغم أن التسلم المؤقت لألشغال   3633ية  المقاطع كالمسلك الرابط بين الطريق اإلقليم

 ؛مما يثير التساؤل حول جودة المواد المستعملة 28/04/2017قد تم التصريح به بتاريخ 

تبين أن بعض المقاطع من المسالك توجد بها أسوار من األحجار رفض  ، إذ عدم شق مجاري الماء -

 لشق مجرى الماء.  أصحاب األراضي المجاورة للمساك إزالتها 

 األشغال انجاز بعض  عدم 

في حين أن المعاينة  ،على أساس طول المسلك بالنسبة لكل المسالكتم األداء  لوحظ أنبخصوص فتح مجاري المياه، 

كما هو الحال بالنسبة للمقاطع التي توجد بها أسوار من  ،الميدانية أبانت أن بعض المقاطع لم تتم بها هذه األشغال

قيام بأشغال شق مجاري المياه بها الالحجارة بالممر المخصص لمجرى المياه ومقاطع أخرى التي ال يوجد مبرر لعدم  

وبخصوص قنوات صرف المياه، فإن جدول المنجزات   والضيعة الكبيرة.  3624اإلقليمية    كالمسلك الرابط بين الطريق

 متر طولي. 25ال يعكس ما تمت معاينته اذ تم تسجيل غياب قنوات بطول 

 األشغال المتعلقة ببناء حمام  .د

وتجهيزه،  قامت الجماعة باإلشراف على بناء حمام مع حفر بئرالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار 

درهم والصفقة رقم  932.414,40)األشغال الكبرى( بمبلغ  INDH /2014/01 وذلك بواسطة الصفقتين رقم

01/INDH/2016  درهم. وقد سجلت بخصوص تنفيذ هذا  476.995,20)أشغال الشطر الثاني( بمبلغ

 المشروع المالحظات التالية.

 في إتمام المشروع تعثر  

 INDH /2016 /01)مول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن طريق صفقتين  نجاز هذا المشروع المإتم  

. ومن المنتظر حفر بئر لهذا توفر الماءنظرا لعدم  2018 بعد بمتم ولم يشرع في استغالله  INDH/2016)/01و

وصباغته وربط الحمام بالصرف  أرضي الغرض كما أن بعض األشغال لم يتم انجازها كأشغال طالء الطابق تحت 

 الصحي والربط بالماء. نشير إلى أنه ليس هناك أفق زمني إلتمامه. وقد ترتب عن هذا االختيار ما يلي:

تأخير في االستفادة من هذا المشروع: فبعد مرور أكثر من أربع سنوات لم يتم الشروع في استغالل  -

 الحمام. 

 اب الحراسة.   تعرض هذه المنشأة للتخريب بسبب غي -
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 تسوية الوضعية القانونية للعقار عدم    

وقد حصلت على موافقة المجموعة   ،تبين أن الجماعة قامت ببناء حمام على أرض تابعة للجماعة الساللية أوالد الحران

وموقع من طرف ثالث نواب لهذه الجماعة الساللية يشهدون من  2013الحضرية على أساس التزام مؤرخ في سنة 

باألرض المسماة دار الغيسة بمركز امريزيك قصد استغاللها لبناء   2م 400له أنهم يهبون قطعة أرضية بمساحة خال

 هذه القطعة األرضية.ل الجماعة لم تعمل بعد ذلك على تسوية الوضعية القانونية أن إالحمام مع حفر بئر وتجهيزه. 

 ي األشغالالنفقة المتعلقة بالدراسة التقنية بعد الشروع ف تسوية  

وتمت   06/2014/ 15و  14المتعلقة باألشغال الكبرى للحمام بتاريخ    INDH /2014 /01رقم   تم اإلعالن عن الصفقة

إال أنه تبين أن سند الطلب المتعلق   .01/10/2014وشرع في األشغال بتاريخ    2014/ 09/07دراسة العروض بتاريخ  

منت المسلح وتصاميم الماء والكهرباء والصرف الصحي( تم إصداره سبالدراسة التقنية )الدراسة جيوتقنية وتصميم اإل

 .06/05/2015بعد ذلك بتاريخ  لفائدة مكتب الدراسات

 احترام التصميم المرخص عدم   

ويتجلى  ،ولم تحترم التصميم المرخصفي المشروع عدة تغييرات إجراء أبانت المعاينة الميدانية أن الجماعة قامت ب

 :ما يليذلك في

 متر حسب البنايات المتواجدة؛  5,5( بارتفاع cheminéesعدم بناء المدخنتين ) -

 عدم بناء خزان الماء؛  -

األول بالواجهة الرئيسية والثاني بالواجهة  المالبس،إحداث مدخلين بدرجين مؤديين لقاعتي تغيير  -

 الجانبية اليمنى؛

 التصميم وعدم إنشاء المدخلين كما هو مرخص له بالتصميم؛  إقامة درجين بمدخلي الحمام خارج إطار -

 (؛  comptoirs des deux caissesعدم بناء الحائطين المتعلقين بصندوقي الحمام ) -

 (.  chauffe-eauماء )عدم بناء السورين المحيطين بسخان ال -

 01الصفقة رقم المنجزة في إطار بعض األشغال  رداءة/ INDH /2016   

تم تسجيل رداءة األشغال ،  (الثاني  الشطر)  الثانية  باألشغال  المتعلقة  INDH /2016/  01  رقم   الصفقةفي إطار مراقبة  

 garde-corpsالمتعلق بدرجي واجهة البناية )المتعلقة باإلسمنت المحيط بالبناية والصباغة الخارجية والحديد 

métallique نشير إلى أن هذا الحديد ال يمكن االرتكاز عليه للصعود أو النزول كما أن الدرجين اإلضافيين " غير .)

 المتضمنين بالتصميم" ال يتوفران على الحديد.

 األشغال المتعلقة ببناء خزانات الماء وحفر اآلبار  3.1

 شغال من رصد االختالالت التالية. مكنت مراقبة هذه األ

 المتعلقة ببناء خزان مائي وحفر بئر  CM /2016 /30الصفقة رقم  .أ

 تحديد الحاجيات بشكل دقيق  عدم  

المكلف بالكهرباء    ةلم تتضمن هذه الصفقة الربط بالتيار الكهربائي. والستغالل الخزان وملئه بالماء، يقوم تقني الجماع

م من أحد مساكن الجماعة المستغلة كمكتب. وعند ملء  20طوله حوالي  يبلغربائي بربط مضخة الماء بسلك كه

 الخزان تتم إزالة هذا السلك.

 غياب الدراسة التقنية واإلطار التعاقدي الذي يربط الجماعة بمكتب الدراسات   

مسبقة. وتجدر في غياب دراسة تقنية  CM /2016/ 30 رقم الصفقةموضوع قامت الجماعة ببناء الخزان المائي 

اإلشارة إلى أن مكتب الدراسات وقع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة )دفتر الورش وجدول المنجزات 

 وكشف الحساب التفصيلي( دون وجود أي إطار تعاقدي مع الجماعة.

 محضر التسلم المؤقت ال يعكس الحقيقة تاريخ  

في حين أن  15/02/2017لتسلم المؤقت لألشغال مؤرخ في لمحضر  CM /2016/ 30 رقميتضمن ملف الصفقة 

طالء الزالت جارية وفي محضر أخر مؤرخ الأن أشغال  إلى    2017/ 16/02دفتر الورش يشير في محضر مؤرخ في  

تمت اإلشارة إلى انتهاء أشغال الطالء وإلى طلب لجنة التتبع من المقاول تنظيف موقع الورش.  25/02/2017في 

يشكل سندا للتصريح بالتسلم المؤقت   يمكن أنلى أن دفتر الورش ال يتضمن محضرا يشير إلى انتهاء األشغال نشير إ

 . للصفقة
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 اختالل بخصوص دراسة مكونات اإلسمنت  

في حين أن األمر ببدء األشغال   2016/ 10/11دراسة تهم اإلسمنت مؤرخة في    CM /2016/  30  رقميتضمن الصفقة  

. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال تحدد رقم الصفقة وتشير فقط إلى مشروع بناء  01/12/2016يعود لتاريخ 

يوما، والمحددة   28أيام و  7خزان ماء واحد بدوار أوالد حجاج. كما تشير في خالصتها إلى أن نتائج خلط اإلسمنت بعد  

أن الملف المتعلق بهذه  لكن لوحظ ،رات السحقبالمقتضيات التقنية لدفتر التحمالت الخاصة، سيتم إرسالهم بعد اختبا

 الصفقة ال يتضمن التقرير المتعلق بهذه النتائج.  

 المتعلقة ببناء خزان مائي وحفر بئر  INDH /2016 /04الصفقة رقم  .ب

 مكونات اإلسمنت وغياب نتائج سحقهحول دراسة  غياب   

صياغة اإلسمنت. كما ال يتضمن نتائج االختبارات أية دراسة تهم  INDH /2016/ 04 رقمال يتضمن ملف الصفقة 

 يوما، والمحددة بالمقتضيات التقنية لدفتر التحمالت الخاصة. 28أيام و 7المتعلقة بسحق اإلسمنت بعد 

  األشغال إنجاز  وتيرةدفتر الورش  عكسعدم 

شغال مؤرخ في  محضر التسلم المؤقت لأل تاله 30/12/2016يعود آخر محضر متعلق بدفتر الورش لتاريخ 

أن أشغال الطالء جارية وال يوجد أي محضر   تبيني  21/12/2016المحضر المؤرخ في  ومن خالل  .  13/01/2017

يشير إلى انتهائها كما أنه ال يوجد أي محضر يفيد بناء محطة نافورة وربطها بالخزان ووضع الباب الحديدي. 

انتهاء األشغال والذي يشكل األساس للتصريح بالتسلم وباإلضافة إلى ذلك فإنه لم يتم تحرير أي محضر بخصوص 

 المؤقت لألشغال.

 أو مراقبةالغير بتدبير الخزان المائي دون تتبع  تكليف 

نجاز هذا الخزان قامت الجماعة بتسليمه ألحد المواطنين لتسييره وقام هذا األخير بربطه بعداده الكهربائي الخاص إبعد  

 .تعاقدي ينظم هذا االستغالل دون إطار لك، وذ وشرع في بيع الماء للساكنة

 تسربات على الخزان ظهور   

خاصة فيما يتعلق بأشغال عزل  ،لوحظ على جدران الخزان آثار تسرب الماء مما يثير التساؤل حول جودة األشغال

ان لحمايته من التسربات المائية. نشير إلى أنه عند إعداد دفتر التحمالت لم يتم األخذ بعين االعتبار صباغة الخز

 عوامل الطقس.

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب  .ج

 سجلت بخصوص هذه النفقات المالحظات التالية.

 نجاز الخدمة من طرف جهات غير مختصةإعلى  اإلشهاد  

ومستشارين جماعيين أن موظفا مكلفا بالحالة المدنية  2017 - 2012أبان تفحص النفقات المتعلقة بالفترة الممتدة 

فقد تبين أنه قام   ،باإلضافة إلى رئيس الجماعة قاموا باإلشهاد على انجاز الخدمة. بخصوص الموظف الجماعي

باإلشهاد على نفقات غير متضمنة في قرار تعيينه )الوقود وقطع الغيار ومواد النظافة واإلقامة واالطعام وعتاد المكتب  

الصالح للشرب والعتاد المعلوماتي وتهيئة المسالك وإصالح البنايات اإلدارية(. وخالل   والعتاد الكهرباء والربط بالماء

 عملية المراقبة عرضت عليه الفواتير التي وقع عليها فتعذر عليه معرفة مضمون جميع األشغال المنجزة.

بتاريخ  الصادر 441.09.2من المرسوم رقم  53وبخصوص المستشارين الجماعيين، نشير إلى أن المادة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها حصرت هذه المهام ما بين رئيس  03/01/2010

 المصلحة المختص ورئيس المجلس الجماعي عند غياب الموظف المختص.

  عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين بمكتب الضبط 

األمر الذي ال يمكن   .ام سندات الطلب ال يتم تسجيلها بمكتب الضبطلوحظ أن رسائل استشارة المتنافسين المرتبطة بإبر

من المرسوم رقم   88معرفة تاريخ استشارة المتنافسين المعنيين، ومدى احترام الجماعة لمقتضيات المادة  معه

والتي تنص على أن األعمال الواجب  ،والمتعلق بالصفقات العمومية 2013مارس  20الصادر في  349.12.2

ازها بسندات طلب تخضع لمنافسة مسبقة وعلى صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثالثة متنافسين على األقل وأن إنج

 يقدم ثالثة بيانات مختلفة لألثمان على األقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين.

 وضع جداول المنجزات لألشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب  عدم 

، أن 2017- 2013في سندات الطلب المتعلقة باألشغال والتي تم إصدارها خالل فترة لوحظ من خالل التدقيق 

المصلحة التقنية تراقب األشغال المنجزة بشكل عام وليس عبر وضع جدول للمنجزات يحدد الكميات المنجزة بشكل 

يتم األمر باألداء باعتماد . وفي جميع الحاالت وخاصة عندما يتعلق األمر بأشغال يمتد إنجازها على مدة طويلة دقيق

 ومضمون سند الطلب بغض النظر عما تم إنجازه فعليا من حيث الكميات والجودة.  كليا فاتورة تتطابق

  



 177 

 مكتب الدراسات على وثائق متعلقة بأشغال منجزة عن طريق سندات طلب في غياب إطار تعاقدي توقيع   

 2017/ 4و 16/2014و  22/2013دات الطلب رقم لوحظ بخصوص بعض سندات الطلب المتعلقة باألشغال )سن

الجماعة ويحدد التزامات كل طرف. وقد ب( تدخل مكتبين للدراسات دون وجود أي إطار تعاقدي يربطهما  10/2017و

 تمثل هذا التدخل في وضع تصاميم لألشغال المراد انجازها وكذا تقييم كلفة األشغال والتوقيع على محاضر استالم. 

  أداء مزدوج لخدمات متعلقة برقمنة الحالة المدنية  

بتاريخ  6ورقم  10/03/2015بتاريخ  02سندي الطلب رقم  2016و 2015أصدرت الجماعة خالل سنتي 

يتعلقان برقمنة الحالة المدنية. وقد تبين أن الجماعة أمرت بأداء أربع خدمات مرتين )تثبيت الخادم  15/02/2016

 60.000,00بلغت قيمتها حوالي  ، "(historiqueاعدة والتكوين ورقمنة وإعادة التاريخ " ونسخ السجالت والمس

 درهم. 

 تبرير استعمال الرسوم البريدية  عدم 

 2015و 2014و 2013و 2012قامت الجماعة باألمر بصرف أربع نفقات متعلقة بالرسوم البريدية خالل سنوات 

درهم، إال أنه تبين من خالل تصريحات الموظفين أنه لم يسبق للجماعة أن استعملت  16.475,00بلغ مجموعها 

الجماعية بطوابع بريدية. نشير إلى أنه خالل الطوابع البريدية بخصوص مراسالتها كما أنه لم يتبين احتفاظ المصالح  

 لم يتم صرف االعتمادات المخصصة لهذه النفقة.  2017و 2016سنتي 

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الصفقات العمومية باإلدالء بشواهد اكتتاب عقود التأمين قبل البدء في األشغال لتغطية  نائليإلزام  -

 نفيذها؛األخطار المتعلقة بت

 احترام الشروط المنصوص عليها في نظام االستشارة والسيما اعتماد شواهد المراجع؛   -

 مسك سجل األوامر بالخدمات؛  -

 إلزام الجماعة المقاولين اإلدالء بتصاميم جرد المنجزات عند نهاية األشغال؛ -

 حسن تتبع األشغال وتضمين سجل الورش تطور تنفيذ األشغال؛ -

 دقيق يمكن من ضمان حسن تنفيذ األشغال؛ تحديد الحاجيات بشكل -

 تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في تنفيذ المشاريع عليها؛  -

 ؛حترام التصاميم المرخصة بخصوص األشغال المتعلقة بالبناءا -

ال سيما باللجوء إلى تسجيل رسائل  ، تبني مساطر شفافة الختيار الممونين بالنسبة لسندات الطلب -

 ارة المتنافسين بمكتب الضبط؛استش

 نجاز الخدمة من طرف أعوان مؤهلين؛إاإلشهاد على  -

  .ضرورة توضيح العالقة التعاقدية مع جميع المتدخلين في دراسة وتتبع األشغال -

 نارة العموميةتدبير اإل .سادسا
 بخصوص تدبير اإلنارة العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

 ك الكهرباءتتبع استهال عدم  

المتعلقة باستهالك اإلنارة العمومية دون إجراء كشف مضاد وذلك بمعاينة العدادات  واتيرتكتفي الجماعة بأداء الف

( من طرف مصالح indexكشف االستهالك ) من استهالك أو حضور عملية أخذ  واتيرومقارنتها مع ما تتضمنه الف

 للشرب.المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 

  الكهرباء لفائدة دوار تابع لجماعة مجاورة استهالكأداء   

الذي يتبع جزء   بكهربة دوار تاونزة 2007تبين أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام خالل سنة 

ومند ذلك الحين والجماعة تؤدي واجبات استهالك   .منه لجماعة أوالد فارس وتم وضع عدادين باسم جماعة امريزيك

 الكهرباء لفائدة ساكنة تابعة للجماعة المجاورة.

 الديون المتعلقة باستهالك اإلنارة العمومية تفاقم  

والماء الصالح للشرب  ة الموجهة من المكتب الوطني للكهرباء حسب الرسال 2016بلغت هذه الديون عند نهاية سنة 

 23/05/2017. نشير إلى أن آخر أداء قامت به الجماعة يعود إلى تاريخ  درهم  779.436,09ما مجموعه    إلى الجماعة

ك.  سنوات من االستهال 3تراكمت على الجماعة ديون تمثل  2017مما يفيد أنه إلى غاية نهاية سنة  2014ويهم سنة 

 200.000,00ما بين    2016و  2015والذي تراوح خالل سنتي    ،وبالنظر إلى المبلغ المرصود سنويا لهذا االستهالك
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درهم )استهالك الربع الثالث من سنة 180.000,00 واالستهالك السنوي الذي يناهز  ،درهم 300.000,00درهم و

 هذا الدين في السنوات القريبة القادمة.  درهم (، فإن الجماعة لن تستطيع تسديد 44.183,12بلغ  2017

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وضع نظام لتتبع استهالك الكهرباء بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  -

 للشرب؛ 

لجماعة المجاورة  العمل على حل المشكل المتعلق بأداء الجماعة استهالك الكهرباء لفائدة الدوار التابع ل -

 لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهذه الجماعة؛ اوذلك بتنسيق مع مصالح المكتب 

والسيما باللجوء للمصابيح الموفرة   ،اإلنارة العموميةبالعمل على ترشيد استهالك الكهرباء المتعلق  -

للطاقة وضبط مواقيت اإلنارة العمومية ومحاربة سرقة الكهرباء وحسن توزيع المصابيح على 

 الدواوير ووضعها في األماكن العامة. 

 تدبير المداخيل. سابعا
 أظهرت المراقبة في هذا المجال النقائص التالية.

 محالت التجارية والسكنيةالباقي استخالصه بخصوص إيجار ال تراكم  

لوحظ أن الجماعة لم تقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص المبالغ المترتبة عن كراء المحالت التجارية، 

( والتي يعود 2017درهم إلى غاية نهاية سنة  58.610,00الذي أدى إلى تراكم المبالغ الباقي استخالصها ) مراأل

محالت سكنية تكتريها لموظفيها، غير أنه لوحظ  3ات. كما تبين ان الجماعة تتوفر على أغلبها ألكثر من خمس سنو

( والتي 2017درهم إلى غاية نهاية سنة    21.850,00تهاونها في استخالص الديون المترتبة عن كراء هذه المحالت )

 تعود ألكثر من خمس سنوات. 

 العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف    على النقلالرسم  عدم إصدار أوامر التحصيل المتعلقة ب

   العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

تبين أن الجماعة لم تقم بإعداد أوامر التحصيل من أجل إرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بخصوص الملزمين 

لرسم المفروض على وقوف المتقاعسين عن األداء من أجل استخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وا

المتعلق بجبايات  06.47من القانون رقم  129وذلك خالفا لمقتضيات المادة  ،العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

والمتعلق بعشر ملزمين ما  2017الجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد بلغ الباقي استخالصه إلى غاية نهاية سنة 

 درهم. 355.200,00مجموعه 

 تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر  عدم  

عن األداءات المتعلقة بالرسمين المتعلقين بالنقل العمومي وذلك خالفا   التأخير  لوحظ أن الجماعة ال تقوم بتطبيق ذعائر

وزيادة قدرها   %10والتي تنص على أنه تطبق ذعيرة قدرها    سالف الذكر  06.47من القانون    147لمقتضيات المادة  

عن كل شهر إضافي من مبلغ األداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد  %0,50هر األول من التأخير وعن الش 5%

 انصرام األجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ األداء.

 بما يلي:الجماعة وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

حينها وتفادي سقوطها في  اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحصيل واجبات الكراء والرسوم المحلية في -

 التقادم؛

 المتعلق  06.47من القانون  147وفقا لمقتضيات المادة للرسوم تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر  -

 .وهيآتها المحلية الجماعات بجبايات
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II. مريزيك ال رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 )نص مقتضب(

  االستراتيجي  التخطيط. أوال

 إعداد برنامج عمل الجماعة   عدم 

من  78( طبقا للمادة 2022  - 2017لقد قامت المصالح الجماعية بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة )

المتعلق بالجماعات. وبعد إعداد مشروع البرنامج والمصادقة عليه من طرف  113.14القانون التنظيمي رقم: 

من القانون   118للتأشير عليه من قبل عامل العمالة طبقا للمادة    21/03/2018المجلس الجماعي تم إرساله بتاريخ  

 المتعلق بالجماعات وما زالت الجماعة لم تتوصل بأية مالحظات بخصوصه. 113.14التنظيمي 

أما بخصوص المالحظة المتعلقة بعدم قيام جماعة امريزيك بإعداد برنامج عملها في السنة األولى من مدة انتداب 

( 2016يونيو  29)  2 - 16- 301ن ذلك راجع باألساس إلى التأخير الناتج عن صدور المرسوم رقم إها، فمجلس

القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية و تتبعه و تحيينه و تقييمه. وكذا عدم توصل الجماعة 

لمعلومات حول المشاريع المزمع انجازها بأجوبة من بعض المصالح الخارجية للدولة من اجل التشاور وطلب ا

بتراب الجماعة ليكون برنامج عملها منسجما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع  

 عامل العمالة أو اإلقليم.

  2016-2011غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية لفترة   

تم تحضيرها تحت إشراف وكالة التنمية  2016 –  2011اريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية لفترة إن المش

االجتماعية، وبنيت على أرقام جزافية بحكم أن الجماعة آنذاك لم تكن تتوفر على االعتمادات الضرورية للقيام  

عن مبالغ تقديرية، وعدم التوصل بكل  بالدراسات التقنية والمالية للمشاريع المزمع انجازها حيث كانت عبارة

 المعطيات المالية والتقنية المتعلقة بها بحكم أن الجهات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع هي مصالح خارجية للدولة.

  عدم إشراك الفاعلين والشركاء في إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

طرف وكالة التنمية االجتماعية على التشاور مع نجازه من إاقتصرت منهجية إعداد المخطط المذكور والذي تم 

أعضاء المجلس الجماعي وبعض مدراء المدارس االبتدائية وغياب تام لفعاليات المجتمع المدني. وهو األمر الذي 

 . 2022إلى  2017تم تداركه عند إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 

 عدم قيام الجماعة بتحيين المخطط 

لس الجماعي السابق قد اعتمد على الدراسة التي قامت بها وكالة التنمية إلعداد المخطط الجماعي للتنمية إن المج

الذي لم يتم تحيينه حتى يصبح الركيزة األساسية عند إعداد للمشاريع المبرمجة نظرا   2013  -  2011للقترة الثالثية  

 طط وضعف الموارد الذاتية للجماعة.لعدم إنجاز المشاريع المبرمجة في الفترة األولى من المخ

  2016 -2011ضعف على مستوى انجاز المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي  

تجدر اإلشارة إلى أن أسباب الضعف في تنفيذ المشاريع راجعة إلى المنهجية التي اعتمدت سابقا في إعداد المخطط 

وكذلك عدم التزام الشركاء المحتملين بتمويل المشاريع المدرجة الجماعي حيث لم تراع اإلمكانيات المادية للجماعة  

 بالمخطط.  

 المجلس  لجان وعمل الداخلية  المراقبة نظام. ثانيا

 ضعف أداء لجان المجلس 

يرتبط األمر باللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتعمير والبيئة والتنمية القروية وباللجنة المكلفة بالشؤون 

تصادية والثقافية والفالحة اللتان لم تعقدا أي اجتماع منذ تكوينهما، وذلك راجع إلى عدم وجود مشاريع وأنشطة االق

 كثيرة ومهمة تستدعي تدخلها. وسنعمل على تفعيلهما.

 قصور على مستوى مسك محاسبة المواد 

مكلفين بتدبير المخزن الجماعي تفاديا لهذا القصور على مستوى مسك محاسبة المواد، قمنا بتعيين موظف وعونين  

من أجل ترشيد وعقلنة استعمال مختلف المواد واألدوات ووضع سجل محاسبة المواد رهن إشارة جميع الموظفين 

 التوقيع. -المتسلم -النوعية -يتضمن التاريخ 

 االكتفاء بتسجيل رقم للجرد ومحتوى المنقوالت 

التدابير الرامية إلى الحد من هذا التقصير الموروث منذ سنوات خلت، عملت مصالح الجماعة على اتخاذ جميع 

حيث تمت مراجعة السجل الخاص بجرد المنقوالت. وسيتم تثبيت األرقام الموجودة بالسجل على المنقوالت 

 والمصالح الموضوعة رهن إشارتها. 
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 قيام المسؤول عن النفقات بمهام متنافية 

وزها بعد تكليف المسؤول عن الممتلكات بالقيام بهذه المهمة بتنسيق مع باقي  بخصوص هذه المالحظة فقد تم تجا 

 المصالح الجماعية.

  عدم إبرام شسيع المداخيل عقد تأمين يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية 

لقد عملنا بهذه المالحظة مباشرة بعد انتهاء عملية المراقبة من طرف مجلسكم، وقمنا بإبرام عقد تأمين خاص بشسيع 

 المداخيل مع شركة أكسا للتأمين.

  عدم مراقبة شساعة المداخيل 

األخرى   أصبحنا نقوم بمراقبة دورية لمكتب شسيع المداخيل والتدقيق في المحاسبة خاصة في جرد التذاكر والقيم

 ودفتر المخالصات. كما أننا سنعمل على مراسلة السيد القابض المحلي للقيام بهذه المهمة بشكل دوري.

  نقل أموال الجماعة بطريقة غير آمنة 

إن اإلكراه الذي تواجهه الجماعة هو توفرها على سيارة خدمة وحيدة ال تلبي حاجيات جميع المصالح الجماعية 

ة المداخيل. إال أننا أصبحنا بين الفينة واألخرى، وكلما كان ممكنا، نضع هذه السيارة وعلى رأسها مصلحة شساع

 رهن إشارة المسؤولة عن المصلحة لتقوم بمهمتها في ظروف جيدة وآمنة. 

 ثالثا. الموارد البشرية

  ضعف االمكانيات البشرية 

بير على توزيع المهام بمختلف المصالح إن النقص الحاصل في اإلمكانيات البشرية لجماعة امريزيك أثر بشكل ك

الجماعية، ولم يتم احترام الهيكل التنظيمي. فقد كانت الجماعة مضطرة إلى تركيز مجموعة من المهام في يد قلة 

من الموظفين. وسنعمل مستقبال على تجاوز هذا الخصاص من خالل القيام بعملية توظيف بتنسيق مع الجهات 

 المختصة. 

قليم سطات، فقد كان برغبة منهما نظرا لظروفهما إبإلحاق موظفين جماعيين بمصالح عمالة  أما فيما يتعلق

االجتماعية. أما فيما يخص وضع موظفين رهن إشارة السلطة المحلية بالرغم من ضعف الموارد البشرية فهذه 

في إطار التعامل والتنسيق الوضعية ليست حكرا على جماعة امريزيك، بل تهم جميع الجماعات الترابية التي تقوم و

مع مختلف المصالح واألجهزة التابعة للدولة. مع اإلشارة الى وجود دوريات تنص على إعادة انتشار الموظفين أو 

 وضعهم رهن إشارة المصالح المذكورة.

   غياب تقارير دورية بخصوص تتبع نشاط الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة 

مصالح الموضوع رهن إشارتها هذين الموظفين بإرسال تقارير دورية حول ن مصالح هذه الجماعة طالبت الإ

المتعلق بالوضع رهن  2014يناير  30من ظهير  07نشاطهما، والتي تتضمن تقديرا عاما ألدائهما طبقا للمادة 

 اإلشارة.

 غياب برنامج التكوين المستمر 

 استراتيجيةا أمام تكوين الموظفين كغياب إن هذا المعطى يصطدم في بعض األحيان بعدة اكراهات تكون حاجز

واضحة لتكوين موظفي الجماعات. كما أن برنامج التكوين يتم وضعه من طرف مصالح العمالة بتنسيق مع مركز 

 التكوين اإلداري. 

 الممتلكات تدبير. رابعا

 في تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية  تعثر 

تواجد بعض الصعوبات في أصول العقارين اللذين يتضمنهما سجل الممتلكات.  إن هذا التعثر يرجع باألساس إلى

ورغم أن المصالح الجماعية قد دأبت على القيام بتسوية الملكية للعقارين المكونين للممتلكات الجماعية عبر رصد  

والحصول بالتالي على   االعتمادات المالية الضرورية لتسجيلها ولتحفيظها حتى تتمكن من استغاللها بطريقة قانونية

 عائدات مالية مهمة.

فبخصوص العقار المتواجد بدوار أوالد حجاج، فإن مصالح الجماعة تتوفر على عقد هبة من طرف مانح العقار. 

 إال أن هذا العقد دون من طرف العدلين باسم المملكة المغربية والمتسلم هو رئيس جماعة امريزيك. 

اعة الساللية أوالد الحران المتواجد بامريزيك المركز، فإن مصالح الجماعة قد أما بخصوص العقار العائد للجم 

أحالت ملف اقتناء هذا العقار على مصالح عمالة إقليم سطات قصد استصدار قرار االقتناء، ونشير في هذا الصدد 

تناء حدد في أربعين من أجل تحديد ثمن االق 2019أبريل  10بأن لجنة لتقييم ثمن العقار عقدت اجتماعا بتاريخ 

 درهما للمتر المربع، وبالنظر لإلمكانيات المحدودة للجماعة يستحيل معه تسوية الثالثين هكتارا.
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   النفقات تدبير. خامسا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات 

 المالحظات العامة 1.1

  التأمين  وثائق غياب 

الصفقات التي أبرمت من بعد هذا التاريخ ال تعطى بعد هذه الصفقة تداركت مصالح الجماعة هذا األمر حيث إن كل  

 من دفتر الشروط اإلدارية الخاصة باألشغال. 24انطالقتها إال بعد تقديم وثائق التأمين. كما أننا سنتقيد بالمادة 

  اعتماد شواهد المراجع ال تحترم نظام االستشارة 

ات األهمية والطبيعة التقنية لألعمال موضوع تكتفي الجماعة بالشواهد المسلمة من طرف اإلدارات العمومية ذ 

طلب العروض. كما تأخذ بعين االعتبار األثمان المقدمة من طرف المقاولة )العرض األكثر أفضلية(، وفي غالب 

 األحيان ال يتقدم إال متنافس فريدن مما يضطرها إلى القبول به مراعاة لعدم تأخير إنجاز مشاريع الجماعة.

 مقاوالت ال تصرح بجميع األجراء العاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان  تعامل الجماعة مع

 االجتماعي

إن الجماعة اعتمدت الشهادة المدلى بها من طرف المقاول التي تفيد وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان 

 ل. االجتماعي. وسنعمل بهذه المالحظة والتقيد بها في إبرام الصفقات في المستقب

 مسك سجل األوامر بالخدمة  عدم 

ان الصفقات المبرمة من طرف الجماعة مع بعض المقاوالت ال تتعدى صفقة أو اثنين في السنة، لذا نحتفظ بأوامر 

الخدمة الخاص بكل صفقة بملف الصفقة المعنية. وقد عملنا على فتح سجل خاص باألوامر بالخدمة للصفقات التي 

قبل تفاديا للسهو والتقصير اللذان حصال سابقا. والمصالح الجماعية تعمل حليا على ستبرمها الجماعة في المست

 وجوب تقييد جميع األوامر بالخدمة بالسجل الخاص بذلك.

   غياب تصاميم جرد المنشآت 

بخصوص عدم تقديم تصاميم جرد للمنجزات الخاصة بصفقات األشغال، فإننا تداركنا هذا األمر بالصفقات التي 

 من بعدها. كما أننا سنتقيد بهذه المالحظة بجميع الصفقات. أبرمت 

 األشغال المتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية 2.1

 01/2013الصفقة رقم   .أ

  قصور في تتبع األشغال ومسك دفتر الورش 

جانب خالل تنفيذ هذا المشروع، كان يقوم بالتتبع كل من مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة ومكلف بالتتبع إلى 

قسم التجهيز بعمالة إقليم سطات كطرف مساهم في هذا المشروع. وكانت التقارير الدورية ترفع إلى قسم العمل 

االجتماعي كلما اجتمعت اللجنة المكلفة بالتتبع. سنعمل على تفادي هذا التقصير مستقبال عند إبرام أية صفقة وذلك 

 لتتبع أشغال انجازها.

 ا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة عدم انجاز بعض األشغال طبق 

إن عدم حفر الخنادق راجع بالخصوص إلى وجود بعض الحواجز كاألسوار الخاصة ببعض السكان. كما أن بعض 

األشطر تم حرثها بعد انتهاء األشغال. أما عدم وضع قنوات صرف المياه فيعود بالخصوص إلى تعرض بعض 

 دق بعد االنتهاء من األشغال. المالك وكذلك ردم بعض الخنا

 02/2016الصفقة رقم   .ب

  انجاز أشغال إضافية دون إبرام عقد ملحق للصفقة 

بخصوص هذه النقطة نشير الى أن األشغال التي قام بها المقاول لم تخرج عن موضوع الصفقة. كما أن كلفة هذه 

ة تتبع األشغال محضرا يبين الكمية التي تم األشغال لم تتجاوز ما هو مسموح به في قانون الصفقات. وقد حرت لجن

 نجازها والتي تفوق ما هو مسجل بالصفقة.إ

  عدم إنجاز بعض المسالك طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة 

إن مصالح الجماعة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع أشغال هذه الصفقة عقدا اجتماع مع المقاول المكلف بتنفيذها 

لقيام بمعاينة للمسالك المذكورة، وطلب منه القيام االلتزام بالمالحظات المسطرة من طرفكم، وكذا إصالح بعد ا

 العيوب التي ظهرت بها، وإتمام ما تبقى من أشغال بجميع المسالك بالمواصفات التقنية المنصوص عليها بالصفقة.
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 CM/2016/05الصفقة  .ج

  عدم تحديد الحاجيات بشكل دقيق 

تنفيذ هذه الصفقة تبعا للدراسة التي قام بها مكتب الدراسات. وبعد القيام باألشغال تبين توفر اعتمادات، مما دفعنا تم  

إلى اقتراح تهيئة بعض المقاطع من المسالك، دون تجاوز ما هو مسموح قانونا. أما بخصوص قنوات صرف المياه 

باالتفاق مع بعض سكان الدواوير كي تسهل عملية الدخول وال سيما المتواجدة على جنبات المسالك، فإنها وضعت 

إلى حقولهم دون إلحاق الضرر بالخنادق وال سيما وقت الحرث. أما التي لم يتم وضعها بمداخل الدواوير فكانت  

 موضوع تعرض بعض السكان.

الى كون األطراف وبخصوص عدم تثبيت المنشآت الفنية باإلسمنت وال سيما الموضوعة على جنبات المسالك يعود  

 العلوية لهذا تعيق حركة المرور مما يؤدي إلى إتالفها. 

أما بكون اختيار المسالك موضوع األشغال نتيجة اتفاق بين أعضاء المجلس الجماعي، فهم على دراية كاملة بالدائرة 

المصادقة عليها في االنتخابية التي يمثلونها وأنهم يعبرون عن رغبات السكان وينقلونها للمجلس الجماعي قصد 

 إطار مشروع فك العزلة عن الدواوير المكونة للجماعة. 

جل إعداد تقرير حول مصدر أننا نعتمد على تحاليل المختبرات من  إ وفيما يتعلق بجودة المواد المستعملة )األتربة( ف

هذه المواد بالمسالك. المواد ونوعيتها )عينات تؤخذ من المقالع( وذلك قبل الشروع في العمل، وكذا أثناء وضع 

 essai deوقبل إعداد محضر التسلم المؤقت نطالب المقاول بتقديم تقارير منجزة من طرف المختبرات المعتمدة )

roulement – essai de compactage et épaisseur de la couche de diglisement)   

  عدم إنجاز بعض األشغال 

جداول االنجاز ومقارنتها مع ما هو منجز، وطالبنا من المقاول المكلف بتنفيذ بخصوص هذه النقطة تمت مراجعة 

أشغال الصفقة بإتمام األشغال التي لم تنجز كحفر الخنادق ووضع قنوات صرف المياه وقد تم بالفعل االستجابة 

 .لطلبنا

 األشغال المتعلقة ببناء حمام  3.1

  تعثر في إتمام المشروع 

ة الخاصة بناء الحمام ألن االعتمادات التي تم تخصيصها من المبادرة الوطنية للتنمية العمل على تجزيء الصفقتم 

البشرية لم تكون كافية لتمويل هذا لمشروع دفعة واحدة، حيث أن  الدفعة األولى خصصت لألشغال الكبرى موضوع 

يلية، في حين خصصت لألشغال التكم  INDH/2016/ 01والثانية موضوع الصفقة رقم    INDH/2014/1الصفقة  

أنه بعد انتهاء هذه األشغال تم رفع تقرير مفصل عنها إلى مصالح عمالة إقليم سطات، حيث تم اإلفراج عن الشطر 

الثالث من اجل استكمال أشغال هذه المنشأة )كأشغال طالء الطابق تحت ارضي و صباغته و ربط الحمام بالماء: 

ما بخصوص تعرض هذه المنشاة للتخريبن فقد كلفنا الحارس حفر بئر وبناء خزان للماء و الصرف الصحي(. أ

الخاص بمقر ملحقة جماعة امريزيك بحراستها. كما نحيطكم علما أننا عقدنا اجتماعا مع المهندس المعماري المشرف 

 على المشروع ومكتب الدراسات من أجل إعداد الصفقة الخاصة بتكملة هذا المشروع.

 للعقار   عدم تسوية الوضعية القانونية 

ن القطعة األرضية التي تحوي هذا المشروع هي جزء من العقار التابع للجماعة الساللية أوالد الحران الذي تعمل إ

 شرنا إلى ذلك أعاله. أالجماعة جاهدة على تسوية وضعيته كما 

 تسوية النفقة المتعلقة بالدراسة التقنية بعد الشروع في األشغال 

ب الدراسات قد أعد الدراسة التقنية للمشروع بناء على طلب رئيس الجماعة بخصوص هذا الموضوع فان مكت

السابق، إال أن االلتزام بصرف النفقة كان بعد إعالن الصفقة، كما أن هناك سند الطلب الخاص بالتتبع الزال لم 

 يصرف بعد إلى حين انتهاء األشغال.

  عدم احترام التصميم المرخص 

 اري المشرف على المشروع فقد قدم لنا التوضيحات التالية:بعد استشارة المهندس المعم

متر حسب البنايات المتواجدة فإن هاتين المدخنتين  5.5فبخصوص عدم بناء المدخنتين بارتفاع  -

تعمالن على نفث الدخان خارج البناية، وال يشكل أي خطر على محيط البناية لغياب سكان مجاورين 

 لها.

 المشروع لهذا الثالث الشطر موضوع المتبقية االعتمادات فإن للماء، خزان بناء عدم وحول -

 .الخزان لبناء منها شطرا ستخصص
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وعن إقامة درجين بمدخل الحمام خارج إطار التصميم فيرجع بالخصوص إلى ضيق قاعة تغيير  -

 المالبس وتوفر مساحة كافية بالملك العمومي أمام بناية الحمام. 

 متحرك.  (comptoir)علق بصندوق الحمام فإنه سيتم وضع أما بخصوص الحائط المت - -

بخصوص الطابق التحت أرضي فإن المنحدر الموجود عوض الدرج يسهل عملية نقل األخشاب  - -

 نحو سخان الماء.

  01رداءة بعض األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم/INDH/2016 

ئي رغم مراقبتها قبل تحرير محضر التسلم النهائي  إن هذه األشغال ظهرت عليها بعض العيوب بعد التسلم النها

( Garde- corps métalliqueلألشغال حيث كانت في حالة جيدة. أما بخصوص الحديد المتعلق بدرجي واجهة )

 للمنشاة.فقد تعرض للتخريب بعد التسلم النهائي 

 األشغال المتعلقة ببناء خزانات الماء وحفر اآلبار  4.1

 المتعلقة ببناء خزان مائي وحفر بئر   CM/2016/03الصفقة رقم   .أ

  عدم تحديد الحاجيات بشكل دقيق 

لقد تم إغفال ربط الخزان المائي بالشبكة الكهربائية بدفتر التحمالت المعد من مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة 

باإلسمنت المسلح(. التقنية لهذا المشروع )مكتب الدراسات أنجز التصميم الخاص بالخزان والتصاميم الخاصة 

 وسنعمل على ربط هذه المشاة بالشبكة الكهربائية وإعداد عداد خاص بها. 

   غياب الدراسة التقنية واإلطار التعاقدي الذي يربط الجماعة بمكتب الدراسات 

إن الدراسة التقنية لهذا المشروع متوفرة بالمصالح الجماعية )مكتب الدراسات أنجز التصميم الخاص بالخزان 

التصاميم الخاصة باإلسمنت المسلح( علما أن نفس مكتب الدراسات قام بإعداد ملف صفقة أخرى لبناء خزان و

 وحفر بئر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

  تاريخ محضر التسلم المؤقت ال يعكس الحقيقة 

مصالح القباضة المحلية بابن احمد. جل اإلدالء به لأتم تدوين محضر انتهاء األشغال بواسطة الحاسوب وذلك من 

جل تنظيف الورش. كما أنه خالل هذه أأما بخصوص المحضر المؤرخ بعد تدوين محضر انتهاء األشغال فكان من  

 المدة لم تصرف للمقاول مستحقاته بعد.

  اختالل بخصوص دراسة مكونات االسمنت 

نجاز خبرة تتعلق بسحق إمنت، التي تمت بعد إن المصالح الجماعية تتوفر على الوثائق الخاصة بصياغة االس

جل مراقبة مدى مطابقتها للمقتضيات التقنية لدفتر التحمالت الخاصة أاالسمنت وعرضها على مكتب الدراسات من  

 بعد أن تم إغفالها أثناء انجاز المشروع.

 المتعلقة ببناء خزان مائي وحفر بئر   INDH/2016/04الصفقة رقم  .ب

 نات االسمنت وغياب نتائج سحقه غياب دراسة حول مكو 

طلب من المقاول اعتداد تقرير خبرة بعد طلبه التسلم النهائي وبالفعل أنجزت هذه الخبرة من طرف مختبر 

LABORATOIRE DE GEOTHECNIQUE DES OUVRAGE RIGIDES  14/03/2017بتاريخ  

  عدم عكس دفتر الورش وتيرة إنجاز األشغال 

إال بعد أن انتهت األشغال، سواء بناء النافورة أو وضع الباب الحديدي ووضعية  لم نحرر محضر تسلم األشغال

الطالء، لذلك فمحضر التسلم المؤقت لألشغال يعني انتهاء األشغال. وسنعمل على األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة 

 في تحرير المحاضر بخصوص الصفقات القادمة.

 تتبع أو مراقبة تكليف الغير بتدبير الخزان المائي دون 

جل تمكين الساكنة من التزود بالماء الشروب تم تسليم الخزان إلى أحد الساكنة وتكليفه بتسييره إلى حين تأسيس أمن  

 جمعية محلية وإبرام اتفاقية تسيير المنشاة معها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

  ظهور تسربات على الخزان 

ت بها لجنة التتبع، بعد تلقينا طلب التسلم النهائي لألشغال والتوصل بتقرير المجلس خالل الزيارة الميدانية التي قام

الجهوي للحسابات، ومالحظة هذه العيوب على مستوى عزل التسربات المائية، تم إصالح هذه العيوب قبل تحرير 

 محضر التسلم النهائي. 
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 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب  

  اإلشهاد على إنجاز الخدمة من طرف جهات غير مختصة 

بسن نظام  2010/ 03/01الصادر بتاريخ  2. 09. 441من المرسوم رقم  53تماشيا مع مالحظاتكم وتطبيقا للمادة 

 لموظفين المؤهلين لذلك. للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها قمنا بإسناد هذه المهام إلى ا

  عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين بمكتب الضبط 

مختلفة   ثالثة بياناتفبخصوص سندات الطلب بصفة عامة، نقوم كتابة باستشارة ثالثة متنافسين الذين يقدمون 

 األثمان، وسنعمل على تفادي عدم تسجيل رسائل االستشارة بمكتب الضبط مستقبال.

  عدم وضع جداول المنجزات لألشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب 

بخصوص عدم وضع جدول المنجزات يحدد الكميات المنجزة بشكل دقيق، تجدر اإلشارة إلى أنه بالرجوع إلى 

 قة تبين أنه لم يسبق العمل بها وسنعمل على األخذ بهذه المالحظة.الوثائق والملفات الساب

  توقيع مكتب الدراسات على وثائق متعلقة بأشغال منجزة عن طريق سندات طلب في غياب إطار تعاقدي 

رغم غياب إطار تعاقدي بينه وبين الجماعة، يقوم مكتب الدراسات بأعداد الدراسات وتتبع األشغال كما هو محدد 

دات الطلب الخاصة بالدراسات. وتماشيا مع مالحظتكم سنعمل على التعاقد مع أي متدخل في الدراسة أو تتبع في سن

 األشغال.

 أداء مزدوج لرقمنة الحالة المدنية 

بخصوص هذه المالحظة، تجدر اإلشارة أنه تمت رقمنة الشطر األول من عقود الحالة المدنية وتثبيت وحدة مركزية 

نظرا لعدم توفر   2015عبر سند الطلب األول مع البرنامج المعلوماتي خالل سنة    ((UNITE CENTRALE  عادية

االعتمادات الالزمة برسم هذه السنة. وعند توفرها في السنة الموالية تم استبدال الوحدة المركزية المذكورة بخادم 

يدة ورقمنة الشطر الثاني من مع إعادة تثبيت البرنامج بالخادم وفق معطيات الخادم الجد  (SERVEUR)أساسي 

 عقود الحالة المدنية.

 عدم تبرير استعمال الرسوم البريدية 

 2015و  2014  - 2013-  2012بخصوص هذه المالحظة، سبق صرف أربع نفقات للرسوم البريدية خالل سنوات  

)م. ع. ن. درهم والتي همت الفترة الرئاسية السابقة، حيث أوضح رئيس الجماعة السابق  16.475.00بمبلغ 

لإلدالء بإيضاحات( وحيسوبها المحال على التقاعد،   20/06/2018بتاريخ    149لالستدعاء الذي وجه إليه تحت عدد  

 أنه تم بالفعل صرف هذه النفقات بنفس الكمية والمبالغ قياسا على السنوات السابقة.

  العمومية اإلنارة تدبير. سادسا

  غياب تتبع االستهالك 

بحضور قائد قيادة أوالد فارس ورئيس وكالة الخدمات  20/12/2017ا عقدنا اجتماعا بتاريخ نحيطكم علما أنن

بتاريخ  216ألوالد امراح ورئيس الفرقة التقنية بوكالة الخدمات ألوالد امراح وذلك تبعا لمراسلتنا عدد 

د مرتفع بالنظر للعدد ج  2012حيث اعتبرت  الجماعة متأخرات استهالك اإلنارة العمومية من سنة    12/12/2017

المحدود لمصابيح اإلنارة بمختلف الدواوير، مطالبة بضرورة إصالح األعطاب التي تطال أجهزة العد بمختلف 

وعزل المصابيح التابعة لجماعة أوالد فارس بدوار تاونزة عن عداد الكهرباء التابع لجماعة امريزيك  الدواوير

بني  –أوالد حجاج  –ة التي تزود ثالثة دواوير ) أوالد عبد القادر إضافة الى ضرورة العمل على تقوية الشبك

 سنجاج(. 

وبناء على ذلك تقرر انتداب لجنة مشتركة بين مصالح وكالة الخدمات بأوالد امراح )الكهرباء( والجماعة قصد 

مراجعة المتأخرات وضبط الكشوفات المتعلقة بها، واعتماد الكشف المضاد بين الجماعة والوكالة على رأس كل 

ثم عقد اجتماع مع رئيس  19/12/2017بتاريخ أثلوث من السنة كما هو الحال بالنسبة للكشف األخير الذي أنجز 

جماعة أوالد فارس لتسوية الوضعية المتعلقة بمستحقات الكهرباء لدوار تاونزة. مع تسجيل تعهد وكالة الخدمات 

 ألوالد امراح بأخذ مقاييس القوة والجهد بالدواوير المذكورة أعاله واتخاذ اإلجراءات المناسبة.

 ئدة دوار تابع لجماعة مجاورة  أداء استهالك الكهرباء لفا 

لى ما سبق ذكره أعاله، بمراسلة كل الجهات التي لها عالقة بهذا الموضوع كجماعة أوالد فارس إقمنا، باإلضافة 

جل إيجاد الحلول الناجعة أالتي يوجد شطر من دوار تاونزة داخل ترابها من  2018-03-15بتاريخ  66تحت عدد 

إلنارة العمومية دون أن نتلقى أجوبة في هذا الموضوع. كما تم عقد االجتماع المشار لوضع حد لهذه االستفادة من ا

حيث تمت مناقشة هذا اإلشكال وضرورة عقد اجتماع مع رئيس جماعة أوالد  2017-12-20إليه سابقا بتاريخ 

ئيس اتخاذ الترتيبات فارس لتسوية الوضعية المتعلقة بمستحقات الكهرباء لدوار تاونزة حيث التمسنا من السيد الر
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جل قطع التيار الكهربائي عن الدوار أالالزمة لحل هذا الموضوع وراسلنا المسؤولة اإلقليمية عن القطاع من 

 المذكور.

  تفاقم الديون المتعلقة باستهالك اإلنارة العمومية 

لقد اتخذنا عدة إجراءات بخصوص تصفية ما هو مترتب بذمة الجماعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء ومنها 

درهم لفائدة المكتب الوطني  367.384,00أداء  2018ماي  10االجتماع الذي أشرنا إليه سابقا. وقد تم الى حدود 

. وفتح االعتماد برسم ميزانية 2017لمالي برسم سنة  درهم من الفائض ا  200.000,00للكهرباء. كما تمت برمجة  

 درهم. هذه اإلجراءات المتخذة توضح الرغبة لمحو هذه الديون المتراكمة منذ سنوات.   360.000,00بمبلغ    2018

 المداخيل تدبير. سابعا

  تراكم الباقي استخالصه بخصوص ايجار المحالت التجارية والسكنية 

ت لطي هذا الملف، حيث كانت الجماعة تقوم بين الفينة واألخرى بتوجيه رسائل بذلت مجهودات عدة منذ سنوا

جل أداء الديون المستحقة للجماعة عن استغالل المحالت التجارية. وبعد استنفاد الطرق أإنذارية للمكترين من 

جل القيام أ لى حل قررنا اللجوء إلى القضاء وذلك بتكليف محامي منإالتفاوضية مع الملزمين دون الوصول 

الموظفين الثالثة المستفيدين من المحالت السكنية لقد تم توجيه رسائل أما بخصوص    بالمتابعة في حق المتقاعسين.

جل أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة حيث تمت االستجابة من طرف بعضهم مع التزامهم أإنذاريه إليهم من 

 بالوفاء.    

 اء المتأخرعدم تطبيق الجزاءات عن األد 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47-06من القانون  147شرعت مصالح الجماعة في تطبيق مقتضيات المادة 

وهيئاتها على جميع الملزمين اتجاه الجماعة )أرباب الطاكسيات، مكتري المحالت التجارية ومكتري الدور السكنية( 

إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة  أي بعد انتهاء فترة 2019ابتداء من فاتح يناير 

بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات 

 82.17( بتنفيذ القانون رقم 2018يناير  5) 1439من ربيع اآلخر  17صادر في  1.17.111)ظهير شريف رقم 

لق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات المتع

 واألتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات.
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 "انخيلة"جماعة 

 (سطات إقليم) 
 

 12.306حوالي  كلم. يبلغ عدد سكانها 71بعد تقع جماعة انخيلة، التابعة لدائرة ابن أحمد شرق مدينة سطات على 

 . ²كلم  142وتمتد على مساحة تناهز  ، 2014لسنة  للسكان والسكنى حسب معطيات اإلحصاء الوطني نسمة

 موظفا وعونا. وقد سجلت 21عضوا وطاقم إداري مكون من  17مجلس مكون من شؤون الجماعة  يتولى تدبير

بفائض  أي  ،  مليون درهم  9,78نفقات  فيما بلغت الدرهم    مليون  16,74مبلغ  ارد  الموعلى مستوى    2017سنة    تهاميزاني

 .درهممليون  6,95إجمالي قدره 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات يمكن إيجازها   2017  -  2013لفترة  خالل اأسفرت مراقبة تسيير جماعة انخيلة  

 . ات المجلس الجهوي للحساباتفيما يلي مرفقة بتوصي

 الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة المخطط. أوال
، وذلك في إطار الدورة العادية 2016إلى    2011صادق المجلس الجماعي على مخطط جماعي للتنمية هم الفترة من  

 18. وتضمنت وثيقة المخطط الجماعي عددا مهما من المشاريع في ميادين مختلفة بلغ 2010لشهر أكتوبر من سنة 

المتعلق بالجماعات،   التنظيمي ول القانوندرهم. كما أنه مع دخ 38.307.249,00مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 

، وبالتالي فإن مراقبة هذا المحور همت تقييم مخطط التنمية عن الفترة بإعداد برنامج عملها ملزمةالجماعة  أصبحت

وقد تم  .هافيما يتعلق بإعداد برنامج عمل المذكوروكذا مدى التزام الجماعة بمقتضيات القانون  2016إلى  2011من 

 اإلطار تسجيل المالحظات التالية.في هذا 

 2016 - 2011عن الفترة  المخطط الجماعي للتنميةتقنية ومالية للمشاريع المدرجة في  دراسات غياب 

لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية 

اسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. حيث تم وضع أرقام جزافية غير والثقافية للجماعة، وذلك من خالل در

 .مبنية على دراسات مضبوطة بخصوص تكلفة هذه المشاريع

  تحديد التزامات الشركاء إلنجاز المشاريع المدرجة في المخطط عدم 

راف وكالة التنمية االجتماعية، جماعة، والذي تم إعداده تحت إشلمن خالل االطالع على المخطط الجماعي للتنمية ل

اإلقليمي، مجلس  ( المجلسإليهتبين عدم إشراك الفاعلين المعنيين ببعض المشاريع المدرجة في المخطط المشار 

 في هذه المشاريع.  ومساهماتهم الماليةتحديد التزاماتهم لوكذا المتدخلين األساسيين في تراب الجماعة   الجهة...(

 المخطط الجماعي للتنمية قييمبتقيام الجماعة  عدم 

قصد استخالص الدروس من أجل  2013 - 2011لفترة الثالثية للمخطط عن الم يتم القيام بتقييم موضوعي ودقيق  

مع الموارد المتاحة وتجاوز النقائص المسجلة في الفترة  2016 - 2014مة المشاريع المبرمجة برسم الفترة ءمال

 المتعلق بالجماعات. القانون نص على ذلك يالسابقة، كما 

  2016- 2011ضعف على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي 

 ثالثة من حيث تم إنجاز فقط ،من خالل تتبع تنفيذ مخطط التنمية الجماعي، تبين عدم إنجاز عدد مهم من المشاريع

  تهيئة المسالك. بشكل كبيروهمت ، 2016إلى  2011مشروعا خالل الفترة من  18أصل 

 وعدم التأشير عليه إعداد برنامج عمل الجماعة التأخير في 

في الدورة االستثنائية لشهر  2022إلى  2017صادق المجلس الجماعي على برنامج عمل الجماعة عن الفترة من 

وتم إرساله إلى المصالح اإلقليمية من أجل الـتأشير عليه، مسجال بذلك تأخيرا في إعداده خالفا لمقتضيات   2017ت  غش

برنامج في السنة األولى لمدة انتداب المجلس هذا الإعداد  التي تنص على    113.14من القانون التنظيمي رقم    78المادة  

 .على أبعد تقدير

 حسابات بما يلي:وعليه يوصي المجلس الجهوي لل

وذلك بالقيام بالدراسات القبلية اإلسراع في اعتماد برنامج عمل للجماعة يراعي واقعها وإمكانياتها  -

 ؛الالزمة لتحديد المشاريع وكلفتها وكذا إشراك مختلف الفاعلين المعنيين

 العمل على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة في اآلجال المحددة.  -
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 تقييم نظام المراقبة الداخلية. ثانيا

 دليل للمساطر غياب  

يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة  المتبعة بخصوص كل مصلحة ال تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر

والعالقات  بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، باإلضافة إلى توضيح طريقة االشتغال والوثائق المستعملة،  

 .بين المصالح الجماعية

 مسك محاسبة المواد في قصور 

، مما يشكل قصورا في مسك السلع والمواد والمقتنيات المكتبية على سجل تدون فيه استعماالتالجماعة توفر تال 

 ات.خالفا لما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعمحاسبة حقيقية للمواد 

 نقائص على مستوى تدبير المخزون تسجيل 

لوحظ أن تدبير المواد المخزنة يتم في جزء منه من طرف الموظف الذي يشرف على المخزن الذي تودع فيه األدوات 

 والمعدات المتالشية، وفي جزء آخر من طرف رئيس الجماعة، دون ضوابط أو تفعيل آلليات تدبير المخزون. 

وفي بعض ،  فارغة في أغلب األحيانالممتلكات المنقولة  لوجهة ومكان    في سجل الجرد   لمخصصةلقد تبين أن الخانة ا

هذه  إلى أن يشارجرد. ال)مكتب أو المحزن أو مكان آخر...( حتى تسهل عملية  ال يتم تحديد المكان بدقة تالحاال

 .  المشمولة بالمراقبةصعوبة في تتبع العتاد المعلوماتي الذي تم اقتناؤه خالل الفترة  الوضعية شكلت

 المنقوالت بعض تثبيت أرقام الجرد على  عدم 

غير ذات جدوى   السجل  مما يجعل من عملية مسك،  مصالح الجماعة بتثبيت أرقام الجرد على جميع المنقوالت ال تقوم  

 من أجل تتبع المنقوالت.  

  بالنفقات بمهام متنافية لمكلفاقيام 

. ويكون بهذا قد جمع بين مهام متنافية تحول دون إرساء المهنية  سجل الجرد يقوم الموظف المكلف بالنفقات بمسك 

 والشفافية.

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 وضع دليل للمساطر؛  -

 العمل على مسك دقيق لمحاسبة المواد؛ -

هيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ضرورة توفير مخزن م -

 ؛ممتلكات الجماعة وترشيد استعمالها

 تثبيت أرقام الجرد على المنقوالت وتسجيل جميع المنقوالت بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة. -

 تدبير النفقات. ثالثا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات 

 الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية.سجل المجلس 

  بالمشاريع ة األراضي المعنيوضعية الوعاء العقاري المتعلق ب تسويةعدم 

تشرع الجماعة في أشغال التهيئة دون إشراك مالكي األراضي المجاورة والحصول على موافقتهم بشكل صريح. 

حالت هذه الممارسة دون إتمام مجموعة من المشاريع، يمكن   وعند اإلنجاز تصطدم باعتراضاتهم على المشاريع. وقد 

 راد أهمها كالتالي:يإ

متر منه، من  800، حيث حال تعرض الساكنة دون إنجاز 01/2013المسلك موضوع الصفقة رقم  -

 كلم. 4أصل 

، الذي عرف تغييرا على مستوى العرض نتيجة وضع 01/2014المسلك موضوع الصفقة رقم  -

 بمحاذاته.الحواجز 

من طرف ، حيث تم االعتراض على هذا المشروع 01/2015الخزان المائي موضوع الصفقة رقم  -

 92على أرض بمساحة  اأن الدولة تنازلت لفائدتهالتي صرحت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية 

 . المعنية بالمشروعآر ضمنها البقعة  46هكتار و
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، حيث سجلت لجنة تتبع األشغال المجتمعة بتاريخ 18/2015المسالك موضوع سند الطلب رقم  -

، استحالة فتح مجرى الماء لعدم تسوية وضعية الوعاء العقاري وطلبت من المقاول 20/04/2015

 متر.  600تعويض هذه األشغال بأشغال تهيئة مسلكين آخرين بطول 

 في تنفيذ بعض الصفقات اختالالت 

 يتعلق االمر بالخصوص بالحاالت التالية.

 المسالك بتهيئة المتعلقة 01/2013 رقم لصفقةا .أ

 عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية المتعلقة بتوقف األشغال ▪

بمبلغ  01/2013رقم  الصفقةبأقرت لجنة تتبع األشغال بصعوبة إتمام األشغال المتعلقة  2013/ 31/07بتاريخ 

، نتيجة تعرض مالك األراضي، فتقرر إصدار أمر بتوقف األشغال وحصر األعمال التي تم إنجازها درهم  486570

 28/01/2014وقد توصلت الجماعة بتاريخ  درهم. 377.697,20وتسوية المستحقات لفائدة نائل الصفقة التي بلغت 

شغال باعتبار أن فترة االنتظار إليجاد بمراسلة من وكيل نائل الصفقة يطلب من خاللها اإلعالن عن التسلم المؤقت لأل

 لم يتم اتخاذ أي إجراء لتجاوز هذا الوضع. 2018حل قد طالت. وإلى غاية نهاية المهمة الرقابية في ماي 

 الدراسة التقنية غياب ▪

، 01/2013رقم    لقد تبين أن الجماعة لم تقم بإعداد دراسة تقنية دقيقة إلنجاز األشغال المتعلقة بالمسلك موضوع الصفقة

بل اقتصرت على خبرة المهندس الجماعي الذي لم يضع تصاميم للمساك ولم يحدد مواقع المنشآت الفنية حسب المعايير  

تم التركيز على طول المسلك أكثر من المنشآت الفنية.   حيث  التقنية، مراعيا بذلك اإلمكانيات المادية المتوفرة للجماعة

لشتاء على مستوى بعض مداخل التجمعات السكانية التي لم تعرف وضع منشأة مما أدى إلى تجمع الماء خالل فصل ا

 فنية رغم الحاجة لذلك.  

  المتعلقة بتهيئة المسالك  01/2014الصفقة رقم  .ب

 قيام الجماعة بالتسلم النهائي للصفقة عدم ▪

لقانوني لهذه العملية والمحدد لوحظ أن مصالح الجماعة لم تقم بإجراء التسلم النهائي للصفقة بالرغم من مرور األجل ا

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على  68كما تنص على ذلك المادة  ،في سنة من تاريخ التسلم المؤقت

لم تقم الجماعة بالتسلم النهائي   2018األشغال. وتجدر اإلشارة أنه إلى حدود تاريخ االنتهاء من مهمة المراقبة في ماي  

إصالحات   ة. جدير بالذكر أن الجماعة لم تطالب بأي12/08/2015التسلم المؤقت للصفقة تم بتاريخ    للصفقة في حين أن

 خالل فترة الضمان.

 عدم إنجاز األشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة ▪

طبقا للمواصفات التقنية   نجاز أشغال تهيئة المسلكين موضوع الصفقةإمن خالل المعاينة الميدانية لألشغال، لوحظ عدم  

المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، خصوصا تلك المتعلقة بعرض الطريق المحدد في ستة أمتار، حيث  

 أمتار.  4و 3,5لوحظ أن العرض يتراوح بين  

 المتعلقة ببناء خمس خزانات مائية 01/2015رقم  الصفقة  .ج

 اإلطار التعاقدي  المشروع وتتبعه من طرف مكتب دراسات في غياب اسةرد ▪

سمنت إلا )تصميم بالدراسة التقنية لهذا المشروع  قام"  A2Eن مكتب الدراسات " أتبين من خالل ملف هذه الصفقة   

وجدول الورش  )دفترالصفقة  تنفيذ المسلح( ووضع دفتر التحمالت والكلفة التقديرية للمشروع باإلضافة إلى تتبع 

 طار تعاقدي يربطه بالجماعة.  إ( وذلك في غياب المنجزات

جراء العاملين لديه لدى الصندوق الوطني للضمان تعامل الجماعة مع مقاول ال يصرح بجميع األ ▪

 االجتماعي

بتاريخ  0143779مقارنة شهادة التصريح باألجراء لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )رقم مكنت 

خمسة (( والمذكرة المتعلقة بالوسائل البشرية )الملف التقني( من مالحظة أن هذه الشركة لم تصرح إال ب19/08/2014

 4مهندس وتقنيين وأجيرا ) 75نها تتوفر على لهذا الصندوق في حين أنها تشير، حسب ملفها التقني، إلى أ راءأج

 (. مساعدة ومسؤول عن المشتريات ومسؤول عن التسويقومحاسب و مالاع 60وسائقين  4مشرفين عن االوراش 

المتعلقة بأشغال وضع األعمدة واألسالك لكهربة مجموعة من الدواوير  02/2015الصفقة رقم  .د

 ىبواسطة التيار من الدرجة األول

 الحاجيات بشكل دقيق قبل اإلعالن عن الصفقة تحديدعدم  ▪

 جعرفت عملية وضع األعمدة واألسالك لكهربة مجموعة من "الكوانين" التابعة لدواوير الجماعة بعض التعثر النات

عن غياب الدقة في تحديد الحاجيات قبل اإلعالن عن الصفقة، حيث تم حذف مجموعة من "الكوانين" بالالئحة األولية 

الشيء الذي أدى إلى توقف األشغال وتأخرها من أجل  لصفقة المذكورة وتعويضها بمجموعة أخرى جديدة،إلعداد ا
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عن قصور بخصوص تحديد الحاجيات من قبيل األشغال المزمع إنجازها وأماكنها   إعداد هذه الدراسة. هذه الوضعية تنم

  .المتعلق بالصفقات العمومية 2013مارس   20بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  5وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

 مسك دفتر الورش عدم ▪

ز الصفقة، حيث اكتفت المصلحة التقنية لوحظ عدم قيام مصالح الجماعة بمسك دفتر الورش الخاص بتتبع مراحل إنجا

وتجدر اإلشارة إلى أن  على التأكيد بأن التتبع كان يتم بالموازاة مع حضور موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء.

 عدم مسك دفتر الورش ينم عن قصور وعدم الجدية في تتبع إنجاز أشغال الصفقة.

 في التسلم المؤقت لألشغال التأخير ▪

وتم أداؤها عن طريق كشف الحساب المؤرخ في   23/08/2016أن أشغال إنجاز الصفقة انتهت بتاريخ  بالرغم من

، أي بعد مرور سنة على نهاية األشغال وذلك 11/08/2017نفس التاريخ فإن عملية التسلم المؤقت لم تتم إال بتاريخ 

لتي تنص على أنه يعمل بالتسلم المؤقت من خالفا لمقتضيات دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على األشغال ا

 التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء األشغال.

 بواسطة سندات الطلب المنجزة النفقات  

   إشهاد رئيس الجماعة على الخدمة المنجزة عوض رئيس المصلحة المختص 

 .لخدمة عوض رئيس المصلحة المختصباإلشهاد على إنجاز ا انيقومكانا  الحالي والسابقمجلس ال الوحظ أن رئيس

  رسائل استشارة المتنافسين في مكتب الضبط بالجماعة تسجيلعدم 

األمر الذي لم يمكن   .أن رسائل استشارة المتنافسين المرتبطة بإبرام سندات الطلب ال يتم تسجيلها بمكتب الضبط  لوحظ

من مرسوم الصفقات   88ماعة لمقتضيات المادة تاريخ استشارة المتنافسين المعنيين، ومدى احترام الج من معرفة

العمومية والتي تنص على أن األعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب تخضع لمنافسة مسبقة وعلى صاحب المشروع 

مختلفة لألثمان على األقل مقدمة من طرف  تأن يستشير كتابة ثالثة متنافسين على األقل وأن يقدم ثالثة بيانا

 يين.المترشحين المعن

 نفقة دون مراعاة مصلحة الجماعة تنفيذ 

 199.842,00لتهيئة عدد من المسالك بمبلغ قدره    19/03/2015بتاريخ    18/2015أبرمت الجماعة سند الطلب رقم  

درهم. وبغض النظر عن عدم تجاوز السقف المحدد، فإن إنجاز األشغال عبر سندات الطلب ال يوفر ضمانات في حال 

كما سجل المجلس غياب وثائق تبرر تتبع األشغال وكذا جداول المنجزات لتحديد  وى اإلنجاز.وجود عيوب على مست

 كميات األشغال المنجزة ومكانها.

   اللجوء غير المبرر إلى برامج االستعمال 

والمتعلقة بإنجاز تجهيزات الجماعات المحلية عبر  10/04/2000بتاريخ  56بناء على دورية وزير الداخلية عدد 

تهيئة المسالك  همتبوضع برامج استعمال  2015و 2014و 2013وكالة النفقات، قامت الجماعة خالل سنوات 

 القروية. وهي كاالتي: 
 بالدرهم المبالغ

 المجموع
كراء  مصاريف 

 االليات

اليد  مصاريف 

 العاملة
 الوقودمصاريف 

المواد الخاص 

 بالمنشأة الفنية
طول المسالك  

 كلم
 

 2013 5 البرنامج      000,00 .123    4.960,80    196.250,00    324.210,80

   المنجزات      122.851,30      196.200,00    319.051,30

 2014 7,2 البرنامج    110.000,00    170.000,00    21.761,12    199.750,00    501.511,12

   المنجزات    89.926,20    169.999,47      194.292,00    454.217,67

 2015 6,2 البرنامج    90.000,00    83.000,00    21.761,12    164.000,00    358.761,12

     المنجزات      82.994,96      118.320,00    201.314,96

 وبالرجوع إلى مضمون هذه الدورية يتبين ما يلي:

حيث صدرت لتنظيم إنجاز أشغال مرتبطة ببرامج  2001و 2000إن هذه الدورية همت فترة محدودة  -

 متوفرة؛ استعجالية لمحاربة آثار الجفاف وبالتالي فقد صدرت لمواجهة ظروف استثنائية لم تعد 

وقد أوصت هذه الدورية بإحداث وكالة النفقات وتعيين وكيل ونائبه وذكرت بالمقتضيات القانونية التي  -

تنظمها. وقد كان الهدف األساسي هو دعم تشغيل اليد العاملة المحلية خالل فترة الجفاف وذلك بصرف  

 ذه الوكالة.األجور مباشرة عن طريق هذه الوكالة. وقد تبين أن الجماعة لم تحدث ه
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 " عدم التأكد من جودة مواد البناء "التفنة 

بخصوص سندات الطلب المتعلقة ببرامج االستعمال وتلك التي تهم اكتراء اآلليات، فقد كانت الجماعة تلجأ الستعمال 

 " دون التأكد من جودتها.  LAFARGE-CALCINORDالتفنة التي تتلقاها مجانا من طرف شركة " 

جماعة في استفادتها المجانية من التفنة على اتفاق بين هذه الشركة والمجلس النيابي للجماعة الساللية اعتمدت الوقد 

ألوالد بورية نتيجة استغالل الشركة لمقلع متواجد باألراضي التابعة لهذه الجماعة الساللية. مع العلم أن الجماعة لم 

 من هذه االتفاقية.  تبرم أي عقد مع الشركة المذكورة وال تتوفر على نسخة 

 بخصوص األشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب  عدم وضع جدول المنجزات 

لوحظ أن المصلحة التقنية تراقب األشغال المنجزة بشكل عام وليس عبر وضع جدول للمنجزات يحدد الكميات   

المنجزة بشكل دقيق. وفي جميع الحاالت يتم األمر باألداء باعتماد فاتورة تتطابق ومضمون سند الطلب بغض النظر 

 عما تم إنجازه فعليا من حيث الكميات والجودة. 

 ليات والشاحنات واستعمال الوقوداكتراء اآليات عملتتبع  عدم 

ليات والشاحنات واستعمال الوقود تم اإلشهاد على إنجازها من طرف تبين أن جميع سندات الطلب المتعلقة باكتراء اآل

ة بالنسبة الكتراء اآلليات والتي يتعين احتساب الخدمة المتعلقو رئيس الجماعة دون أن يتم اشراك المصلحة التقنية.

بها بعدد أيام اشتغالها، فلم يتبين أن الجماعة قد وضعت نظاما لتتبعها. وكذلك بالنسبة الستعمال الوقود، إذ تبين ضعف 

 في شفافية عملية اقتناء الوقود.   

 تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 مانا لحسن تنفيذها؛ ض  العمل على إشراك الساكنة المجاورة للمشاريع المزمع إنجازها -

العمل على التتبع الدقيق األشغال المنجزة في إطار الصفقات وسندات الطلب وإنجاز جداول المنجزات  -

 المرتبطة بها.

 تدبير المداخيل. رابعا

 عامة  مالحظات 

 المداخيل شسيعإبرام عقد التأمين من طرف  عدم 

 48لمادة طبقا لما هو منصوص عليه باتأمين المعتمدة المداخيل على عقد تأمين لدى إحدى شركات ال شسيع ال يتوفر 

 . بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2.17.451رقم من المرسوم 

 المداخيل شساعة مراقبة  عدم 

رقم من المرسوم  45المداخيل كما تنص على ذلك المادة  تدقيق وجرد محاسبة وصندوق شسيعب لم يقم القابض 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على  .بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعاتالمتعلق  2.09.441

من بطلب كذلك تتم دون سابق اعالم وكلما كان ذلك مناسبا ويمكنها أن تتم وأن  األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر،

اآلمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. وتهم التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم 

 األخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة ومردوديتها.

 على استخراج مواد المقالع الرسم 

في استغالل مقلع الستخراج أحجار الكلس المتواجد بكل  09/2010/ 21" بتاريخ شرعت شركة "الفارج سيمونتوس

من جماعة انخيلة وجماعتي لوالد والخزازرة. وقد حصلت الشركة على الرخصة قصد استغالل هذا المقلع الذي تبلغ 

ن الجاري بها  سنوات والتي نصت على أداء مستحقات الجماعات الثالث حسب القواني 10هكتارا لمدة  79مساحته 

العمل في ميدان استخالص ضرائب الجماعة وذلك حسب النسب المئوية لكل جماعة من المساحة اإلجمالية لهذا 

وقد لوحظ بهذا  لجماعة لخزازرة. %4لجماعة لوالد و %18لجماعة انخيلة و %78المقلع، والتي حددت كما يلي: 

 الخصوص ما يلي.

 د عن ستة أشهرعدم تصريح الشركة بأي كمية لمدة تزي 

. وقد 2014والربع األول من  2013كمية وذلك خالل ربع السنة األخير لسنة  ةلم تصرح الشركة المستغلة للمقلع بأي

، موجهة من المدير 2014مارس    28أدلت الجماعة بنسخة من رسالة إشعار بحالة توقف المقلع، توصلت بها بتاريخ  

 المقابل، لم تقم الجماعة بالتأكد من صدقية هذه التصريحات. . ب"Lafarge Calinor Maroc"العام لشركة 

 كميات المستخرجة القيام الجماعة بمراقبة  عدم 

لم يسبق للمصالح الجماعية أن حاولت التأكد من الكميات المصرح بها من طرف الشركة المستغلة، والتي تعتبر أساسا 

من كناش التحمالت الملحق والمشار إليه في   9رة أن المادة  في تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع.  تجدر اإلشا

الرخصة ينص على أنه يجب على المستغل مسك سجل خاص بالمقلع يحمل أرقام صفحات وتأشيرة المديرية الجهوية 
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ر عمليات وذلك لتتبع حالة المقلع وسي  ،أو اإلقليمية للتجهيز والنقل يبين الكميات اليومية التي تم استخراجها من المقلع

 االستغالل، ويوضع هذا السجل رهن إشارة المصالح اإلدارية األخرى المتدخلة في عملية المراقبة. 

كما لوحظ أن الجماعة تكتفي فقط بالتصريحات من طرف الشركة بالنسبة للكميات المستخرجة دون طلب دعمها 

ستخراجها والذي يمكن االعتماد عليه للتأكد من بالوثائق كالتصميم الطبوغرافي للمقلع الذي يحدد الكميات التي تم ا

تصريحات الشركة. تجدر اإلشارة إلى أن تصريحات الشركة لم يتم إرفاقها بالتصميم المشار إليه وذلك خالل الفترة 

 .2017إلى  2011من 

 فرينعلى النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسا  الرسم 

 فيما يخص هذا الرسم، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

 قيام الجماعة باإلجراءات الالزمة الستخالص الرسم  عدم 

غ لتبين من خالل االطالع على األداءات المتعلقة بهذا الرسم عدم قيام الجماعة باإلجراءات المتعلقة باستخالص مب 

 . 31/12/2017درهم في   13.950,00الذي وصل إلى حدود لباقي استخالصه ا

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ته الشخصية والمالية؛اكتتاب شسيع المداخيل لعقد تأمين يغطي مسؤولي -

 العمل على المراقبة والتأكد من صدقية تصريحات الملزمين بأداء الرسم على استخراج مواد المقالع.  -

 تدبير الممتلكات . خامسا
 فيما يخص تدبير الممتلكات، لوحظ ما يلي.

 في تسوية الوضعية العقارية للممتلكات   التأخير 

بواسطة عقد عرفي   ،17578/15وهي جزء من الرسم العقاري عدد    ²م  6000مساحة  ببقعة األرضية  اقتنت الجماعة  

وقد باشرت  أحدثت عليها مقر الجماعة والمركز التجاري. ودرهم  150.000,00 بمبلغ ، 08/01/1998مؤرخ في 

ا ذا الملف ليتبين لهعلى تتبع همصالح الجماعة حرص منذ ذلك الحين لم تلكن،  الجماعة إجراءات التحفيظ في حينه.

( يعد ضمن مطلب عدد ²م 4701) جزءا من القطعة األرضية بمساحةن أ 2014من خالل تصميم يعود لشهر أبريل 

 معرفة صاحبه.عمل الجماعة على لم ت 9204/15

تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باإلسراع في تسوية وتصفية الوضعية العقارية لألمالك التي تستغلها 

 الجماعة.

 تدبير مجال الرخص والتعمير. سادسا
 في إطار مراقبة تدبير قطاع التعمير، تم الوقوف على ما يلي.

 مخالفات التعمير بتراب الجماعةبالتبليغ  عدم 

الموظفين الجماعيين من مهام تسجيل المخالفات )معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها...(، إال أن إعفاء رغم 

ملزمة بالتبليغ عن المخالفات لضابط الشرطة القضائية. وبالتالي فيتعين عليها المساهمة في محاربة تبقى  الجماعة

 البناء العشوائي بوضع برنامج لتتبع وضعية التعمير في ترابها. 

بنايات ال يتوفر أصحابها على رخص  من الوقوف على المعاينة الميدانية لبعض الدواوير بتراب الجماعةمكنت وقد 

. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام رخص البناء الممنوحة R+1  R+2ببناء منازل من فئة    ناء ويتعلق األمرالب

 بإضافة طابق ثاني أو بناء سور وقائي. 

 النخيل السكنيةاتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتسليم النهائي لتجزئة ودادية  عدم 

  ،(22/08/2001) النخيل السكنيةدادية وعلى التسلم المؤقت لتجزئة سنة  18لوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من 

من أجل التسليم النهائي لهذه التجزئة. وقد نتج عن ذلك  25.90لم تقم باتخاذ اإلجراءات القانونية الواردة في القانون 

 عدم تمكن مصالح الجماعة من:

 التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات؛  -

إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة   -

  .بأمالكها العامة بعد تقييدها مجانا 
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 في منح رخص الربط بشبكة الكهرباء اختالل 

 من خالل:ذلك  ويتجلى

 حة في سجل يمكن من تتبع الرخص الصادرة عن الجماعة؛تدوين الرخص الممنو عدم -

 عدم معاينة البنايات التي يطلب أصحابها رخص الربط بشبكة الكهرباء؛   -

منح رخص الربط بشبكة الكهرباء لبنايات حصل أصحابها فقط على رخص البناء في غياب رخص  -

 السكن. 

 بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اإلجراءات القانونية للقيام بالتسلم النهائي ألشغال التجزئات؛اتخاذ  -

 إشراك المصلحة التقنية للجماعة إلبداء رأيها في منح رخص الربط بشبكة الكهرباء. -
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II. نخيلةال رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 ()نص مقتضب
بعد االطالع على مضمون التقرير الخاص المتعلق بتسيير جماعة انخيلة واالقتراحات التي من شأنها المساهمة في 

تحسين تدبير الجماعة، نود أن نشير إلى أن الجماعة ستكون حريصة على تطبيق التوصيات الواردة بمشروع 

 ا يلي:  المالحظات وقامت بمجموعة من اإلجراءات في هذا الصدد نلخصها فيم

تم طلب عقد تامين لشسيع المداخيل ونائبه من لدن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، في انتظار  -

 توصل الجماعة بشهادة التأمين في هذا الشأن؛

، كما تجدر اإلشارة 12/11/2018تم انجازه بتاريخ  01/2014التسليم النهائي بالنسبة للصفقة رقم  -

قد راسلت المقاولة المشرفة خالل فترة الضمان في شأن العيوب  في هذا الصدد أن الجماعة كانت

 التي كانت سببا في تأخير اإلعالن عن التسليم النهائي؛ 

تم التوافق مع مجموعة المقاوالت المشرفة على األشغال على اإلعالن   01/2013بالنسبة للصفقة رقم   -

 ؛ 2018أكتوبر  10على التسليم النهائي، وقد تم ذلك بتاريخ 

خصوص شواهد الربط بالكهرباء، فانه تم تفعيل ما جاء في توصيات مجلسكم الموقر منذ التوصل ب -

بها وذلك من خالل لجنة تقنية محلية تضم ممثلي الجماعة والمصلحة التقنية بها وممثلي السلطة 

 المحلية؛

لجماعية تمت إعادة توزيع المهام وحذف حالة التنافي حيث تم تكليف موظف واحد بالممتلكات ا -

بمكتب تابع لمصلحة التعمير والبيئة والممتلكات، وتعيين وكيل النفقات وموظف مكلف بمكتب  

 الصفقات. 
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 "أخديم امحمد سيدي"جماعة 

 (الجديدة إقليم) 
 

كيلومترا من مدينة الجديدة( وتمتد على مساحة   75في إقليم الجديدة )على بعد    تقع الجماعة الترابية سيدي امحمد أخديم

 .2014نسمة حسب االحصاء الوطني العام للسكان لسنة  10.414قد بلغ عدد سكانها و. 2كلم 160تبلغ 

ها موظفين، بميزانية وصلت في  10عضوا وطاقم إداري مكون من    17مجلس مكون من  شؤون الجماعة    ويتولى تدبير

درهم، بفائض إجمالي قدره  2.332.816,43درهم والنفقات إلى  4.012.615,62إلى  2017الموارد سنة 

 درهم. 1.679.799,19

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات نوردها   2016  -  2012أسفرت مراقبة تسيير جماعة سيدي امحمد أخديم للفترة  

 . مرفوقة بتوصيات المجلس الجهوي للحساباتفيما يلي 

 أوال. تقييم تنظيم المجلس الجماعي واإلدارة الجماعية ومنظومة المراقبة الداخلية
 أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 إحداث اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات عدم 

على إحداث لجنتين  2015يونيو  30الصادر بتاريخ  113.14التنظيمي للجماعات رقم من القانون  25نصت المادة 

إال أنه لوحظ   .الميزانية والشؤون المالية والثانية بالمرافق العمومية والخدمات دائمتين على األقل يعهد لألولى بدراسة

 .عدم تشكيل اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات

 مرفق توزيع الماء في غياب مقرر من المجلس الجماعيبتدبير عيات جم تكليف 

منه والتي تنص   39السيما المادة  ،الميثاق الجماعيب المتعلق 17.08رقم  قانونالخالفا للمقتضيات المتضمنة في 

دبيره على أن المجلس الجماعي هو الذي يقرر في إحداث وتدبير مرفق توزيع الماء والتطهير وكذلك في طريقة ت

من قانون الميثاق الجماعي سالف الذكر(، قامت الجماعة   69والتي تخضع بعد ذلك لمصادقة سلطات الوصاية )المادة  

دون عرض ذلك على أنظار المجلس الجماعي وفي غياب اإلطار   هابتكليف عدة جمعيات بتدبير توزيع الماء في تراب

 سناد هذا المرفق.إالتعاقدي الذي تم بموجبه 

 فعيل الهيكل التنظيميعدم ت 

ال تتوفر جماعة سيدي امحمد أخديم على المصالح المدرجة في الهيكل التنظيمي الوارد في القرار المنظم لإلدارة 

حيث ال تتوفر فعليا على المصالح الخاصة بالممتلكات والمنازعات والتعمير والموارد الجماعية. ويجمع  ،الجماعية

بة بين عدة مهام متنافية والمتعلقة بالمحاسبة وإبرام الصفقات وسندات الطلب ووكالة مدير المصالح الجماعية بالنيا

 المداخيل والمنازعات والممتلكات وااللتزام بالنفقات وتصفيتها. 

 وعدم تعيين رؤساء مصالح الجماعية تحديد اختصاصات المصالح عدم 

ام المنوطة بكل مصلحة، وبالتالي يستحيل ضبط عمل يتم تحديد المه لمتعرف الجماعة ضعفا في التنظيم اإلداري، إذ 

هذه المصالح وتحديد المسؤوليات. كما أنه ال توجد قرارات التعيين في المصالح. هذا الوضع يؤثر سلبا في مردودية 

 الموظفين وفي جودة الخدمات المنجزة.

  عدم تحديد المهام وغياب دالئل المساطر 

ال تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة  113.14من القانون التنظيمي رقم  271 خالفا للمقتضيات الواردة في المادة

 تباعها عند تدبير الملفات وتحديد المسؤوليات.األجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف وتحديد اإلجراءات الواجب 

 سجل جرد الممتلكات المنقولة غياب 

اء تعلق األمر بالتجهيزات المكتبية أو األدوات والمواد ال تقوم الجماعة بإحصاء وجرد ممتلكاتها المنقولة، سو

المحفوظة في المخزن الجماعي، كما ال تقوم بمسك السجل الخاص بتدوين المعلومات المتعلقة بهذه األمالك، السيما 

 أرقام الجرد والمصلحة المستفيدة.

 نقائص في تدبير المخزن الجماعي تسجيل 

أخديم على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، حيث لوحظ أن جماعة سيدي امحمد  ال تتوفر

بشكل ال يضمن المحافظة عليها وسهولة الوصول إليها. كما سجل يتم تخزين المواد والمقتنيات في المرآب الجماعي 

سلعة ومعرفة الكمية ( تمكن من تتبع عمليات دخول وخروج كل  fiches de stockالمجلس غياب بطاقات المخزون )
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المتبقية منها، وعدم اعتماد أية محاسبة أو تتبع لسندات التسليم واالستالم المتعلقة بالمخزون من جميع المواد بما في  

 ذلك لوازم المكتب والعتاد المعلوماتي. 

 الحراسة وخدمات النظافة داخل مقر الجماعة  غياب 

الجماعة وخدمة التنظيف. كما تفتقر بناية الجماعة للمرافق الصحية الخاصة لوحظ عدم توفير الحراسة الالزمة لمقر 

 باإلناث. 

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ما سبق بناء على و

 الحرص على إحداث اللجان الدائمة؛ -

 احترام صالحيات المجلس الجماعي في إحداث وتدبير مرافق توزيع الماء؛  -

 ئم لحاجيات الجماعة والعمل على تنزيله؛وضع هيكل تنظيمي مال -

 العمل على مسك مختلف السجالت الضرورية للتدبير ال سيما سجل جرد الممتلكات المنقولة؛ -

 العمل على مسك محاسبة القيم والمواد والسندات؛  -

ضرورة توفير مخزن مهيكل واعتماد مساطر واضحة في تسيير المخزونات بشكل يضمن المحافظة   -

 شيد استعمالها؛عليها وتر

تحسين ظروف اشتغال الموظفين بالجماعة من خالل توفير المرافق الصحية وتوفير خدمات الحراسة  -

 والنظافة.

 ثانيا. إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي 
 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 في نسبة انجاز المخطط الجماعي للتنمية ضعف 

( 2012 - 2011نجزة في إطار المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة )بلغت قيمة المشاريع الم

تبين  فقد %.   26,69، حيث إن نسبة االنجاز لم تتجاوز درهم  36.723.800,85من أصل درهم 9.800.841,62

 مشروعا كانت مبرمجة في المخطط.  64مشروعا فقط من ضمن  31أن الجماعة لم تقم بإنجاز سوى  

  ات األولية للمشاريع المدرجة في المخططالدراس نجازإعدم 

نجاز الدراسات القبلية والتقارير المتعلقة بالمشاريع ذات األولوية لحصر تكلفتها بالدقة الالزمة وطريقة تنفيذها، إلم يتم  

الذي أدى على   مراأل  .نجاز بعض المشاريع ونذكر منها مثال تقدير كلفة الصهاريجإحيث لوحظ تفاوت في تقدير كلفة  

مشروع ثالثة صهاريج وإلى عدم إنجاز  بإنجازوض المتعلق سبيل المثال إلى اإلعالن عن عدم جدوى طلب العر

 توسيع شبكة التيار الكهربائي لتشمل الساكنة الغير مستفيدة من التغطية بالكهرباء. 

  اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء   برامإعدم 

طنيين )المكتب نجازها بمساهمة شركاء محليين ووإأدرجت الجماعة ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع ارتبط 

إال أنه تبين أن هذه المشاريع لم تنجز لكون  .الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وزارة التربية الوطنية...(

 الجماعة لم تبرم اتفاقيات مع هؤالء الشركاء تقيدهم باإلطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزاماتهم المالية.

 بما يلي:ماعة الج، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه

 اتخاد التدابير الضرورية إلنجاز وتنفيذ المشاريع المضمنة في المخطط الجماعي للتنمية؛ -

 إنجاز الدراسات األولية للمشاريع وتخصيص االعتمادات المالية الكافية قبل الشروع في إنجازها؛ -

 عقد اتفاقيات ملزمة مع الشركاء أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة. -

 ثالثا. تدبير الممتلكات
   فيما يخص تدبير الممتلكات، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.

 مصلحة الممتلكات غياب 

لممتلكات. وقد نتج عن هذا الوضع وجود بعض النقائص في تدبير عملية استغالل لال تتوفر الجماعة على مصلحة 

من القانون  94خالفا لمقتضيات المادة  سجالت محتويات األمالك عدم تحيينك األمالك الجماعية الخاصة والعامة

 .113.14التنظيمي رقم 
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  مكونات الملك العام الجماعي حمايةعدم 

ال تقوم الجماعة بتتبع مآل منشآت الملك العام، كما أنها لم تتخذ أيا من اإلجراءات التي خولها القانون كالتعيين والترتيب 

 من أجل حمايته. 

  الوضعية القانونية لممتلكات وعقارات الجماعة تسويةعدم 

عة والسوق األسبوعي ومجموعة من إن األمالك غير المنقولة التي تدخل ضمن الملك الخاص بما في ذلك مبنى الجما

المحالت التجارية والمقاهي بنيت فوق أراضي تابعة لألمالك الدولة. لكن لم تباشر الجماعة أي إجراء يخص اقتنائها 

 وتحفيظ ممتلكاتها وحمايتها من الترامي عليها.

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنمية الرصيد العقاري للجماعة 

حيث لم يتم اتخاذ أي مقرر   ،امحمد أخديم أية استراتيجية تهدف إلى تنمية رصيدها العقاري ال تنهج جماعة سيدي

ألجل تنمية الرصيد العقاري للجماعة، وذلك عن طريق برمجة اعتمادات القتناء عقارات جديدة، وذلك في أفق إنجاز  

لى أن عدم إصادقة. وتجدر اإلشارة المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتالت القروية والذي يوجد في طور الم

نجاز الثانوية اإلعدادية والتي إنذكر منها على سبيل المثال    ،نجاز مشاريع عموميةإتوفر الجماعة على عقارات أعاق  

 . 2012تمت برمجتها من طرف المصالح الالمركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم منذ سنة 

 ون أي سند قانونيعدة محالت سكنية وبنايات بد تسليم 

تسلمت الجماعة من المكتب الوطني لالستثمار الفالحي عدة بنايات ومحالت سكنية بما في ذلك جزء من البناية التي 

عالقة تعاقدية. هذه  ةتؤوي دار الجماعة، غير أن الجماعة قامت بتسليم هذه المحالت إلى عدة موظفين بدون أي

 القرب من مقر الجماعة وضعته الجماعة تحت تصرف تعاونية للحليب. الوضعية تسري كذلك على مستودع كبير ب

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لذلك

 مصلحة الممتلكات؛بتعيين مسؤول مكلف  -

تحيين سجالت محتويات األمالك وحماية مكونات الملك الجماعي باتخاذ اإلجراءات التي خولها القانون  -

 ؛كالتعيين والترتيب

 تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة؛ -

 تنمية الرصيد العقاري للجماعة قصد تيسير إنجاز المشاريع التنموية بتراب الجماعة. -

 رابعا. تدبير المداخيل 
 مكنت مراقبة تدبير المداخيل من الوقوف على االختالالت التالية.

 المهام داخل شساعة المداخيل تنافي 

تقوم الشساعة بتصفية وتحصيل جل المداخيل، حيث يتم الجمع فيها بين مهام الوعاء والتصفية ومهام االستخالص. 

 شارة الى أن الموظف المكلف بالشساعة يقوم كذلك بدور مدير المصالح وتهييئ الميزانية.تجدر اإل

 المداخيل على مأمور محلف  شساعةتوفر  عدم 

تم تسجيل عدم وجود أي مأمور محلف يمكنه بهذه الصفة تبليغ اإلشعارات والقيام بأعمال المراقبة كما تنص على ذلك 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها.  47.06من القانون  152و 151مقتضيات المادتين 

 صوص عليها في القوانين واألنظمة خضوع شساعة المداخيل للمراقبة المن عدم 

المداخيل لم تكن موضوع مراقبة ال من طرف الخازن الجماعي من تلقاء نفسه أو  شساعةلوحظ بهذا الخصوص أن 

 بطلب من اآلمر بالصرف.

 قرار إحداث الشساعة في المتكرر لسقف المبلغ المحدد  التجاوز 

لمسموح باالحتفاظ بها في صندوق الشسيع، حيث تبين من خالل التجاوز المتكرر للقيمة المالية القصوى ا تم تسجيل

 42.600,00أن الصندوق يتضمن مبلغ  27/09/2017وصوالت االيداع المدلى بها ومن خالل المعاينة بتاريخ 

 درهم كحد أقصى للصندوق.  5000,00درهم. بالمقابل فإن قرار إحداث الشساعة حدد في المادة الثانية منه مبلغ 

 بعض المحالت التجارية وتخبط الجماعة في طريقة إعداد هذه العقود  كراءقود ع غياب 

لوحظ تخبط مصالح الجماعة في طريقة تحرير عقود كراء بعض المحالت التجارية، حيث تعتبرها تارة عبارة عن 

تجارية تندرج  ، في حين أن هذه المحالت ال12و  8و  7و  1كما هو الشأن بالنسبة للمحالت رقم    ،رخصة استغالل مؤقت

 عقود كراء بالنسبة لمحالت أخرى.  في المقابل تم إبرامضمن الملك الخاص للجماعة. 
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 اختالالت متعددة في تطبيق مسطرة كراء المحالت التجارية 

والمتعلقة بمسطرة كراء  25/07/2006الصادرة بتاريخ  74عدة اختالالت في تطبيق مضامين المذكرة رقم  سجلت

همت أساسا عدم تكوين اللجنة اإلدارية للتقويم قصد تحديد الثمن  ،ة الخاصة بالجماعات المحليةاألمالك العقاري

وعدم  ،التقديري لكراء المحالت التجارية قبل عرضه على مجلس الجماعة بالنسبة لمجموعة من المحالت التجارية

لمتعلق ا  78.00من القانون رقم    73و  69إخضاع جل عقود الكراء لمصادقة سلطة الوصاية خالفا لمقتضيات المادتين  

 بالميثاق الجماعي.

  تأخر في أداء واجبات الكراء 

ومع ذلك فإن  .تجدر اإلشارة إلى أن عددا من المكترين للمحالت التجارية ال يؤدون ما بذمتهم من واجبات الكراء

ذ شهر الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حق المماطلين، مع العلم أن من بين هؤالء المكترين من لم يؤد واجب الكراء من

 .2016\12\31 ، إلى حدود درهم 32.990,00من هذه الواجبات . وقد بلغ مجموع الباقي استخالصه 2014أكتوبر 

 الملك العمومي دون سند قانوني احتالل 

وذلك  ،احتالل أحد المتعهدين في قطاع االتصاالت لبقعة أرضية خلف مقر الجماعة الترابية تبين من خالل المراقبة

لى أن إشارة  . وتجدر اإل2017ماي    02سب ما تم تداوله بمحضر المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ  ح  2001منذ سنة  

هذا االحتالل تم في غياب أي سند قانوني ودون حصول المتعهد المعني على رخصة احتالل الملك العمومي طبقا 

لة المتعهد من أجل دعوته لتسوية . ولم تقم الجماعة بمراس1918نونبر  30لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ  

 لم تقم بإخبار السلطة المحلية في هذا الشأن. كما وضعيته القانونية 

 احترام مقتضيات كناش التحمالت والعقود الخاصة بكراء السوق  عدم 

الخاص بإيجار السوق الحظ المجلس الجهوي للحسابات تهاون الجماعة في تطبيق بعض مقتضيات كناش التحمالت 

ال يتم التطبيق السليم للفصل الرابع منه، حيث   ،ففيما يخص كناش التحمالت وبعض بنود عقد الكراء.بوعي األس

الجماعة قبول ضمانة جزافية قدرها ثالثون ألف درهم تغطي ثالث أشهر من الكراء، في حين أن قيمة هذه  اعتادت

 . انطالقا من السومة الكرائية للسنة الماضية يجب تحديدهاالضمانة 

 عدم إعداد برنامج النظافة من طرف الجماعة وعدم قيام المكتري بأشغال نظافة السوق 

سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب  التحمالت سالف الذكر،الفصل الحادي عشر من كناش لمقتضيات  اخالف

نسبة لمرافق السوق من طرف الجماعة قصد تنفيذه من طرف المكتري، وذلك بالالذي يتعين إعداده برنامج النظافة 

  .األسبوعي

خالل يوم السوق األسبوعي معاينة وجود ركام من األزبال واألوساخ وغياب خدمة النظافة داخل السوق  توقد تم

  للمكتري. موكولةشغال هذه األنجاز الجماعة ألشغال النظافة علما أن إاألسبوعي. كما تم تسجيل 

 السوق  ف مكتريوضع العدادات الخاصة بالكهرباء من طر  عدم 

أعمدة من انطالقا حيث يتم التزود بالكهرباء السوق، العدادات الخاصة بالكهرباء من طرف مكتري  يتم وضعلم 

 اإلنارة العمومية خالفا لما ينص عليه كناش التحمالت.

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء عليه

المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية من جهة، ومهمة  تنظيم شساعة -

 االستخالص من جهة أخرى، وكذا دعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية؛ 

تحرير عقود الكراء وفق ما تنص عليه قوانين األكرية، والعمل على مراجعة السومات الكرائية المتعلقة  -

 بها؛ 

 احترام المساطر التنظيمية في كراء المحالت التجارية؛  -

 .تتبع ومراقبة تنفيذ عقود كراء السوق األسبوعي والمجزرة وكذا كناش التحمالت الخاص بهما -

 خامسا. تدبير النفقات 
 فيما يخص تدبير النفقات، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

  المنافسة إلى دعوةالعدم التقدير الدقيق لكلفة األعمال قبل 

المتعلق بإنجاز ثالثة صهاريج ببعض الدواوير عديم الجدوى لعدم كفاية  01/2013عالن طلب العروض رقم إتم 

سنة مدة تسبب في تأخير اإلنجاز ل األمر الذي .ال بالشكل المطلوبوذلك نتيجة عدم تقدير كلفة األعم ،االعتمادات

 المشروع سالف الذكر. إلنجازحيث تم تخصيص اعتمادات إضافية 
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 عدم توفر نائل الصفقة على مراجع مهنية في طبيعة أشغال الصفقة 

ثالثة صهاريج على وجوب قيام  المتعلق ببناء و 01/2014 رقم عروضاللم ينص نظام االستشارة المتعلق بطلب 

سناد الصفقة لمقاولة لم يسبق لها القيام بأعمال مماثلة إبناء الصهاريج. ونتيجة لذلك تم أي بأعمال مماثلة  ينالمتنافس

وهو ما يخالف المقتضيات التنظيمية الواردة في الفقرة  خبرة كافية،بالرغم من أن األعمال موضوع الصفقة تتطلب 

 والمتعلق 2013 مارس 20 في الصادر 2.12.349 رقم المرسوم من االستشارة بنظام الخاصة 18من المادة  2

  والتي  الصفقة،  وإسناد   المتنافسين  قبول  مقاييس  االستشارة  نظام  يبين  أن  ضرورة  على  تنص   والتي  العمومية  بالصفقات

 بموضوع  مباشرة  صلة  ذات  تكون  أن  يجب  كما  األعمال  محتوى  مع  ومتناسبة  تمييزية  وغير  موضوعية  تكون  أن  يجب

 .إبرامها المراد  الصفقة

 عدم التحديد الدقيق للحاجيات في مراسالت االستشارة المتعلقة بسندات الطلب 

لوحظ أن مراسالت االستشارة ال تحدد بدقة   من خالل فحص ملفات نفقات الجماعة المنفذة عن طريق سندات الطلب،

المبادئ التي جاءت بها النصوص التنظيمية المتعلقة   تتماشى مع ية المواصفات األعمال والحاجات. هذه الوضع

خاصة المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم والشفافية في اختيارات الجماعة، كما   ،بالصفقات العمومية

 جيدة.ال تمكنها من االستفادة من أثمان اقتصادية وخدمات  هذه األخيرةأن الطريقة المتبعة من طرف 

 على نفس المقاولين والممونين االعتماد 

ال تتوفر الجماعة على قاعدة معطيات وأثمان مرجعية لمختلف التوريدات والخدمات التي تحتاجها، حيث تلجأ إلى 

كما لوحظ احتكار عدد محدود من الممونين لسندات الطلب. على  .نفس الممونين من أجل اإلدالء بعروض األثمان

فقد حصلت نفس الشركة على سندات الطلب المتعلقة بكراء اآلليات والمعدات وتهيئة المسالك والسوق  ،سبيل المثال

نجاز جميع الدراسات المتعلقة بالمسالك. كما استأثرت  إكما تم االعتماد على مكتب دراسات وحيد في   األسبوعي.

 الشروب.شركة أخرى بجل سندات الطلب المتعلقة بنفقات التزود بالماء 

  تغيير في موضوع سندات الطلب المتعلقة بكراء اآلليات 

سندات الطلب المتعلقة بكراء اآلليات هو إنجاز من إصدار الحقيقي  الهدفالحظ المجلس الجهوي للحسابات أن 

 حيث إن محتوى الحاجيات يتعلق بإنجاز المسالك عن طريق كراء اآلليات. ،مباشر من الجماعة فإشرابالمسالك 

بصرف النظر عن كون إنجاز المسالك الجديدة ال يندرج ضمن األعمال التي يمكن إنجازها بواسطة سندات الطلب و

مرسوم الصفقات العمومية، فإن عدم توفر الجماعة على لل 4على تهيئتها كما ورد في الملحق رقم األمر يقتصر  بل

نجاز األشغال من إوراش ومراقبين بالنظر الى تعدد مواقع  اليد العاملة لتتبع عملية كراء اآلليات التي تتطلب مسيري أ

 األشغال.هذه شأنه أن ينعكس على كميات األشغال المنجزة وجودتها في غياب أية آلية للتتبع التقني لتنفيذ 

  المبالغ المتعلقة بها تصفيةاألشغال المنجزة و مراقبةصعوبة 

لى اعتماد إع سند الطلب على كراء اآلليات، تعمد الجماعة اقتصار موضووبالنظر إلى غياب دفتر الشروط الخاصة 

مسافة من المسالك تتناسب مع مستوى المبالغ المستحقة. كما تم الوقوف   بإنجازمقاربة جزافية حيث يتم إلزام المقاول  

ت طلب على تزامن عملية كراء اآلليات من طرف الجماعة مع قيام نفس المقاولة بإنجاز أشغال المسالك عبر سندا

 مما يزيد من صعوبة قيام الجماعة بمراقبة األشغال المذكورة. ،محسوبة على الجزء الثاني من الميزانية

  توريدات الوقود والزيوت تدبيرنقائص في 

لوحظ أن الجماعة ال تعتمد وسائل وآليات كفيلة بالتتبع الجيد والمستمر الستهالك الوقود والزيوت كسندات التسليم 

ستهالك، أو بعض السجالت التي يتعين مسكها من طرف مصالح الجماعة من أجل مراقبة كل االبع ش لتتنيوكنا

يرة السيارات، مما يشكل قصورا في نظام المراقبة الداخلية، خصوصا وأن رئيس المجلس ظالعمليات المتعلقة بح

 ينفرد بتدبير النفقات المتعلقة بهذه المواد.

 فيما يخص التزود بالوقود والزيوت فقاتاحترام قواعد االلتزام بالن عدم 

عن المبالغ دون تتبع االستهالك الخاص  (Bons)يتم استهالك الوقود مقابل تسليم رئيس المجلس الجماعي أدونات 

ن عدادات المسافة معطلة ببعض سيارات الجماعة. تتم تسوية إللمسافات المقطوعة، حيث  مطابقتهبكل سيارة ومدى 

اقتناء الوقود والزيوت لآلليات والسيارات الجماعية عن طريق سندات الطلب الحقة لتاريخ عملية التسليم.  عمليات 

الذي تمت بواسطته تسوية المبالغ  2014يوليوز  14بتاريخ  04/2014نذكر على سبيل المثال سند الطلب رقم 

 .2014يوليوز  14المستهلكة من بداية السنة إلى تاريخ 

وهو  30/12/2016د تم تحويل االعتمادات لميزانية الوقود وتم إنجاز سند للطلب القتناء الوقود بتاريخ لإلشارة، فق 

 .درهم 25.994,19تاريخ الحق للتسلم الفعلي للتوريدات بمبلغ 

 بما يلي:يوصي الجماعة المجلس الجهوي للحسابات  فإن، لذلك

 دراج الصفقات القابلة للتنفيذ؛إالدقة في إعداد البرامج التوقعية للصفقات المعدة للنشر بمراعاة  -
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 عداد نظام االستشارة في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات؛إتوخي الدقة في تقدير كلفة األشغال وفي   -

 برام سندات الطلب؛ إعند الالزمة دقة العداد رسائل االستشارة وتحديد الحاجيات بإ -

 استعمال سيارات الجماعة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ رشيدت -

 .واستهالكه بالوقود التزود عمليتي ضبط أجل من نظام وضع -

  



 200 

II.  أخديم امحمد سيديل رئيس المجلس الجماعي  جواب   

 )نص مقتضب(

 الداخلية. تقييم تنظيم المجلس الجماعي واإلدارة الجماعية ومنظومة المراقبة أوال

 إحداث اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات عدم 

حداث اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، تبين أن اللجنة أحدثت بالنظام الداخلي للمجلس إحول عدم  

 ، في بابه الرابع.2015الجماعي الذي تم انتخابه سنة 

  توزيع الماء في غياب مقرر من المجلس الجماعيتكليف جمعيات بتدبير مرفق 

ن مصالح الجماعة ستعمل جاهدة لتسيير هذا المرفق الحيوي في إطار اتفاقيات شراكة إبخصوص هذه المالحظة ف

 مستقبال. 

 وعدم تعيين رؤساء مصالح الجماعية تفعيل الهيكل التنظيمي وعدم تحديد اختصاصات المصالح عدم 

لتنظيمي وعدم تحديد اختصاصات المصالح يرجع إلى النقص في الموارد البشرية، نظرا ان عدم تفعيل الهيكل ا

 لعدم توفر الجماعة على أطر مرتبة ضمن السالليم المطلوبة لشغل منصب رئيس مصلحة.

  عدم تحديد المهام وغياب دالئل المساطر 

 وقلة الموارد البشرية.عدم تحديد المهام وغياب دالئل المساطر يعود إلى عدم التكوين والتأطير 

 سجل جرد الممتلكات المنقولة غياب 

 بخصوص هذه المالحظة فإن مصالح هذه الجماعة ستتدارك مستقبال هذه االشكالية.

 نقائص في تدبير المخزن الجماعي تسجيل 

 ن غياب التوظيفات وقلة الموارد البشرية يجعل هذه الجماعة تعاني في تسيير مصالحها.إ

 خدمات النظافة داخل مقر الجماعة الحراسة و غياب 

 قامت مصالح هذه الجماعة بتوظيف أعوان للقيام بعملية النظافة. 

 ثانيا. إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي 

 نجاز المخطط الجماعي للتنميةإفي نسبة  ضعف 

سسات نجاز المؤإمرده إلى عدم  2016/ 2011إن الضعف في نسبة انجاز مشاريع المخطط الجماعي للتنمية  

نجاز إنجاز الجماعة لمشاريعها، فنسبة إالخارجية لمشاريعها الكبرى الموعود بهم بالمخطط، وليس ضعف في 

 31عوض  64مشروعا من أصل  41الجماعة لمشاريعها باالعتماد على التمويل الذاتي أو بشراكة وصل إلى 

عوض  64ي مشاريع المخطط هو مشروعا المذكورة التي وردت في مالحظة. فعدد إجمال 41مشروع من أصل 

من المخطط وهي نسبة مهمة خصوصا وأنها كانت أول تجربة للتخطيط االستراتيجي  % 65نجازإوهي نسبة  41

 بالجماعات الترابية.

 إنجاز الدراسات األولية للمشاريع المدرجة في المخطط عدم 

 ADSولمساعدتها لهذه الغاية، قامت وكالة التنمية االجتماعيةنظرا ألول تجربة للتخطيط االستراتيجي بالجماعة 

المكلفة أنداك بالتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية وبمشاركة مع المجتمع المدني وإشراك الساكنة بإنجاز مخطط 

لصالح الجماعة بتنسيق معها. ونظرا لضيق الوقت والحيز الزمني وكثرة  2016 – 2011التنمية الجماعية 

ماعات كانت االنطالقة متأخرة. وقد تخلل المخطط بعض الهفوات واألخطاء في برمجة عدة مشاريع لمتدخلين الج

التي كانت عبارة  خارجيين كالمكتب الوطني للكهرباء دون دراسة مسبقة ودون التوفر على االعتمادات الالزمة

للمشروع نظرا لضعف اإلمكانيات عن برمجة متعددة السنوات، وتطعيم اعتماد كل سنة عوض برمجة واحدة 

المادية للجماعة )ميزانية االستثمار(، وفتح الباب للشراكة حيث هذه المقاربة أتت أكلها ببعض المشاريع بالمخطط،  

 إيجاد الشراكة فلم ينجز المشروع طبقا للمخطط والجدول الزمني. وأخرى تعذر

منقولة، وقد ورد خطأ في المخطط، ألن ما هو مسطر أما عن تكلفة الصهاريج، فالمشروع كان ضمن المشاريع ال

، وليس كلفة المشروع ألن المشروع تم برمجته بدون دراسة قبلية في انتظار 2011في االعتماد المفتوح بسنة 

الزيادة في فصل بالميزانية. وقد تم تدارك األمر وإضافة االعتمادات في الفصل بعد إضافة صهريج دوار دار لحمر 

 المبرمجين.   للصهريجين
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نجاز مشروع توسيع شبكة التيار الكهربائي المدرج في المخطط، فمرده أن المخطط تخللته بعض الهفوات إأما عدم  

واألخطاء في برامجه، حيت تمت برمجة عدة مشاريع لمتدخلين خارجيين كالمكتب الوطني للكهرباء دون دراسة 

 ماء الصالح للشرب، ودون التوفر على االعتمادات. مسبقة والتي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء وال

 إبرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء   عدم 

حول عدم إبرام اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمشروع مساهمة الجماعة في إطار المبادرة المحلية 

، والمقترح لشراكة مع النيابة اإلقليمية 2011للتنمية البشرية، من اجل بناء حجرة دراسية المدرج بالمخطط عن سنة  

لوزارة التربية الوطنية، فكان الغرض منه بناء قسم بفرعية الغراودة الساحل، فقد تم بناء القسم من طرف النيابة 

 اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بإمكانياتها دون شراكة مع الجماعة.

مدرج بالمخطط المقترح بشراكة مع المكتب الجهوي لالستثمار أما حول مشروع إصالح هكتار من أراضي البور ال

 الفالحي، فقد ورد خطأ ألن المشروع كان بدون مساهمة الجماعة. 

وحول عدم ابرام اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية بخصوص مشروع بناء قسم بدوار دار بومهدي بشراكة مع 

النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية، لم يحض بموافقة نيابة الوزارة ألنها تطلب سقف للمسجلين الجدد المنتسبين 

د حمو، حيث لم يصل العدد للسقف المطلوب لبناء قسم لدوار دار بومهدي والمسجلين بمدرسة الغرباويين اوال

 وإحداث فرعية جديدة بالدوار.

 ثالثا. تدبير الممتلكات

 مصلحة الممتلكات غياب 

 غياب مصلحة الممتلكات تعود باألساس إلى نقص في الموارد البشرية.

 عدم حماية مكونات الملك العام الجماعي 

 ات الملك العام الجماعي والسهر عليه.ستعمل مصالح هذه الجماعة على تتبع مكون

 عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات وعقارات الجماعة 

ال تتوفر الجماعة على رصيد عقاري يؤهلها إلنجاز المرافق العمومية أو تنمية مواردها الذاتية، وذلك راجع إلى 

التي  4283Dتناء البقعة األرضية رقم ، فقد أدرجت نقطة بجدول األعمال وذلك الق1992التقسيم االداري لسنة 

 تشمل السوق األسبوعي ومقر دار الجماعة والمرافق التابعة لها.

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنمية الرصيد العقاري للجماعة 

من أجل إحداث ملعب حضري   3218وقد باشرت مصالح هذه الجماعة عملية االقتناء البقعة األرضية ذات الرقم 

دم، وتجدر االشارة أنه تم فتح األظرفة الخاصة بطلب عروض المتعلقة بإحداث الثانوية االعدادية عبد لكرة الق

 الخالق طريس بمركز جماعة سيدي امحمد اخديم.

 عدة محالت سكنية وبنايات بدون أي سند قانوني تسليم 

 المكتب الوطني لالستثمار الفالحي.   ن مصالح هذه الجماعة ال دخل لها في المحالت السكنية التي تعود ملكيتها إلىإ

 رابعا. تدبير المداخيل 

 المهام داخل شساعة المداخيل تنافي 

 نظرا لغياب الموارد البشرية الكافية يقوم الموظف بالجمع بين مهام الوعاء والتصفية ومهام االستخالص.

 توفر شساعة المداخيل على مأمور محلف  عدم 

 إغفال هذه النقطة، وسيتم تداركها.نظرا لغياب التكوين والتأطير تم 

 خضوع شساعة المداخيل للمراقبة المنصوص عليها في القوانين واألنظمة  عدم 

 إن شساعة المداخيل تخضع للمراقبة من طرف الخازن االقليمي على رأس كل ثالثة أشهر.

 المتكرر لسقف المبلغ المحدد في قرار إحداث شساعة المداخيل التجاوز 

درهم ألجل أداء واجب كراء لمدة شهرين للسوق األسبوعي من طرف  42.600,00إن وكيل المداخيل تسلم مبلغ 

مكتري السوق األسبوعي، وخوفا عليها من الضياع قام بوضعها في الصندوق إلنجاز األمر بالدفع، وتزامن ذلك 

 همة الرقابية للمجلس الجهوي للحسابات.  مع الم

 عقود كراء بعض المحالت التجارية وتخبط الجماعة في طريقة إعداد هذه العقود  غياب 

 إن مصالح الجماعة تعمل على تحرير عقود الكراء مع المكترين عوض منح رخص استغالل مؤقت. 
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 اختالالت متعددة في تطبيق مسطرة كراء المحالت التجارية 

لغياب االلمام بالمساطر القانونية، كان يتم االكتفاء بمحضر لجنة التقويم لدكان واحد يعتمد كمرجع يطبق على نظرا  

 باقي الدكاكين المتساوية المساحة.

 في أداء واجبات الكراء  تأخر 

أداء   نظرا لضعف موارد أصحاب الدكاكين الذين يشتغلون تقريبا يوم السوق األسبوعي، يجعل هؤالء يتأخرون عن

أيام بداية الشهر. وتجدر االشارة أن مصالح الجماعة تقوم بين الفينة  5واجب الكراء المشترط بكناش التحمالت 

 واألخرى بمراسلة المعنيين باألمر من أجل أداء ما بذمتهم في الزمن المحدد.

 الملك العمومي دون سند قانوني احتالل 

لمغرب عدت مرات من أجل تسوية وضعيتها القانونية مع إن مصالح هذه الجماعة راسلت شركة اتصاالت ا

 الجماعة، ولكن في األخير اتضح أن العقار يوجد في حوزة األمالك المخزنية.

  عدم احترام مقتضيات كناش التحمالت والعقود الخاصة بكراء السوق 

رائية لهذه السنة. وتجدر إن مصالح الجماعة ستعمل هذه السنة على تحديد قيمة الضمانة انطالقا من السومة الك

االشارة أن عقد كراء السوق األسبوعي مع المكتري كان يسري لمدة ثالث سنوات تنتهي مع نهاية هذه السنة، ولذلك 

 لم تتخذ مصالح هذه الجماعة أي اجراءات بخصوص هذه المالحظة.

 لسوقعدم إعداد برنامج النظافة من طرف الجماعة وعدم قيام المكتري بأشغال نظافة ا 

 قامت مصالح هذه الجماعة بإلزام المكتري ببرنامج أسبوعي للنظافة، خاصة يوم الثالثاء بعد نهاية السوق األسبوعي.

  عدم وضع العدادات الخاصة بالكهرباء من طرف مكتري السوق 

مكن المكتري قامت مصالح الجماعة بااللتزام بسند الطلب المتعلق بتزويد السوق األسبوعي باإلنارة العمومية، ليت

 من وضع عداد كهربائي خاص به.

 خامسا. تدبير النفقات 

 عدم التقدير الدقيق لكلفة األعمال قبل الدعوة إلى المنافسة 

 ببناء الخاصة الصفقة في المعروضة األثمنة وبأقل مرجعية بأثمنة الجماعة استأنست النفقات، ترشيد طار إفي 

 حاليا  وهو  درهم  255.072,  60  بتكلفة  2011  سنة الجماعة  أنجزته  والذي طن  30  سعته  الحضارة بدوار  صهريج

 المجلس برمج التكلفة، بهذه الصهريج هذا انجاز وبعد. الشروب للماء الفردي بالربط مسكن 200 من أكثر يربط

 كل سعة لحمر دار ودوار الكنابرة، دوار ركراكة، بدوار صهاريج ثالث  إلنجاز درهم 591.000,00 الجماعي

 االعتماد كفاية  عدم في  كان المشكل لكن درهم، 590.962,80 ب  للتكلفة الجماعة تقدير وكان طن، 20 منهما

 . بالميزانية المفتوح

 توفر نائل الصفقة على مراجع مهنية في طبيعة أشغال الصفقة عدم 

ر لكنابرة ودوار دار لحمر. صهاريج بدوار ركراكة دوا  3الخاصة ببناء    01/2014لم ننتبه إلى ذلك في الصفقة رقم  

الخاصة ببناء صهريجين للماء الشروب، حيت نص   04/2017وقد تم تدارك هذا النقص، وفي الصفقة الموالية رقم  

نظام االستشارة بوضوح على ضرورة توفر المشاركين على مراجع مهنية في طبيعة أشغال الصفقة. وقد أدلى نائل 

 مطلوبة وذات الصلة المباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها.الصفقة في ملفه التقني بالمراجع ال

 التحديد الدقيق للحاجيات في مراسالت االستشارة المتعلقة بسندات الطلب عدم 

ن مراسلة االستشارة المتعلقة بسندات الطلب يرفق معها جدول تحدد به بدقة مواصفات التوريدات واألعمال المراد إ

على إعادة صياغتها حتى تتضمن هذه الرسائل مواصفات التوريدات واألعمال أو سنلجأ إلى القيام بها. وسنعمل 

 الصفقات لتنفيذ جل التوريدات أو األشغال.

 على نفس المقاولين والممونين االعتماد 

 - 2012لسندات المذكورة في المالحظة الخاصة بكراء الشاحنات واآلليات خالل فترة  بالنسبة الحتكار الشركات

، وسندات الطلب المتعلقة بإصالح المسالك. فقد عمدت الجماعة على احترام المساطر المعمول بهما والتنفيذ 2016

رسائل استشارة إلى ثالث شركات لتقدم ثالث عروض   3السليم للمقتضيات القانونية الجاري بهما العمل من إرسال  

 مالي مع مقارنته باألثمنة المرجعية المتداولة في السوق.عرض    تقدم أقلبحيث نقوم بإسناد سند الطلب للشركة التي  

 السادة القضاة المحترمون التي أخذناها بعين االعتبار لعدم االحتكار ولفتح الباب أمام شركات أخرى.   وتبعا لمالحظة

 مراقبة األشغال المنجزة وتصفية المبالغ المتعلقة بها صعوبة 

نجاز مسافة من المسالك تتناسب مع مستوى إن الجماعة لم تعتمد على مقاربة جزافية حيث تم إلزام المقاول على إ

عروض المقترحة، األثمنة المرجعية  3المبالغ المستحقة. لكن الجماعة تعتمد زيادة على أقل عرض مالي ضمن 
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قارنتها باألثمنة المعروضة في أقل عرض مالي. لكراء الشاحنات واآلليات، وهي االثمنة المتداولة في السوق لم

نجاز عملية حسابية إنجاز الكميات التقديرية بجدول األثمان التقديري لكراء اآلليات بدقة بناء أوال عن إوثانيا تم 

 للكمية المرجعية المعتمدة إلنجاز الكميات بجدول كراء اآلليات.   

ن طرف الجماعة مع قيام نفس المقاولة بإنجاز أشغال المسالك عبر اما عن تزامن عملية كراء الشاحنات واآلليات م 

سند الطلب محسوب على الجزء التأني من الميزانية. فنظرا ألن نفس المقاولة التي رسا عليها سندي الطلب ولتشتت 

خاص كلم مربع إحداهما )مسالك( تابعة لسند الطلب ألألول ال 160المسالك، وبعد بعضها عن بعض داخل مساحة 

بكراء الشاحنات واآلليات والثانية )مسالك( تابعة لسند الطلب الثاني محسوب على الجزء الثاني من الميزانية، لذا 

قامت الجماعة بتنفيذ سندات الطلب معا لربح الوقت ولعدم تشتيت الجهود ولقلة الموارد البشرية بالجماعة، وفي 

تفتقر لهم الجماعة. لتسهيل المراقبة وضبط إيقاع األشغال  غياب مسيري األوراش والمراقبون المختصون الذين

كان يتم إيقاف عداد الكراء عند بداية أشغال اإلصالح المحسوبة على سند الطلب المحسوب على الجزء الثاني من 

 الميزانية والعكس صحيح.   

 في تدبير توريدات الوقود والزيوت نقائص 

اكة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، من أجل التزود إن مصالح هذه الجماعة وقعت اتفاقية شر

 بالدفتر الخاص بالوقود وإصالح وصيانة السيارة، وذلك من أجل مراقبة كل العمليات المتعلقة بحظيرة السيارات.
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 "احسين أوالد"جماعة 

 (الجديدة إقليم) 
 

لى قيادة أوالد فرج، دائرة سيدي اسماعيل، عمالة اقليم الجديدة، وقد تم إحداثها إتنتمي الجماعة الترابية أوالد احسين 

في شأن التقسيم اإلداري للمملكة. كما تم تحديد حدودها  1959دجنبر  02الظهير الشريف المؤرخ في  بمقتضى

  دوارا.  65وتتكون من    ، لدوائر والقيادات والجماعات بالمملكةبتحديد ا  1992يونيو    30بمقتضى المرسوم المؤرخ في  

 2012مليون درهم سنة    17,3وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من طرف الجماعة في مجالي التسيير والتجهيز من  

المحصلة سجلت كما أن المداخيل  في المائة 13,7أي بتسجيل تراجع في حدود  2016مليون درهم سنة  14,9الى 

مليون درهم سنة  24,2إلى  2012ميون درهم سنة  26,5في المائة للفترة نفسها لتنتقل من  11,3انخفاضا بنسبة 

2016. 

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات  2016 - 2012أسفرت مراقبة تسيير جماعة أوالد احسين عن الفترة ما بين 

 .توصيات نستعرضها كالتالي خضت عنهاتم

 تقييم تنظيم اإلدارة الجماعية أوال.
  بخصوص التنظيم اإلداري للجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.

 عدم تشكيل بعض اللجان من العدد المنصوص عليه في القانون 

من القانون التنظيمي    25  المادةقتضيات  خالفا لم  ،طأن لجنة المرافق العمومية والخدمات تضم أربعة أعضاء فق   لوحظ

أال يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن  علىالتي تنص  2015يونيو  30الصادر بتاريخ  113.14رقم للجماعات 

 خمسة أعضاء وأال ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

 ه لنوابهرئيس الجماعة باالختصاص رغم تفويض احتفاظ 

 D5229دورية وزير الداخلية رقم  ن أوضحت  إو  ،يحتفظ رئيس المجلس الجماعي باختصاصه رغم تفويضه له لنوابهم

التفويض في المهام يخول للنائب ممارسة االختصاص الذي تم تفويضه إليه لحسابه بأن    2009يوليو    16ق.م.م بتاريخ  

أن   ، حسب نفس الدورية،ثار قانونية. وبالتالي ال يجوز للرئيسآمن  ويتحمل فيه كامل المسؤولية على كل ما ينتج عنه  

 يمارس االختصاصات التي تم تفويضها إلى نوابه إال إذا تم إلغاء قرار التفويض. 

 تحديد المهام وغياب دالئل المساطر  عدم 

لمهام المنوطة ويمكن من توصيف دقيق ل المتبعة بخصوص كل مصلحة ال تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر

 .بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح

ال تتوفر الجماعة   ،للجماعات الترابيةمن القانون التنظيمي    271إضافة الى ذلك، وخالفا للمقتضيات الواردة في المادة  

تدبير الملفات    تباعها عند اعلى مساطر مكتوبة ألجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف ولتحديد اإلجراءات الواجب  

 وتحديد المسؤوليات.

 وغياب سجل جرد الممتلكات عدم تتبع األمالك المنقولة 

عبر مسك سجل الجرد، بالرغم من أهميته البالغة ها ال تقوم مصالح الجماعة بتتبعفيما يخص تتبع األمالك المنقولة، 

، مما يحول دون ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة حسب نوعها، مصدرها وتاريخها وثمن اقتنائها في رصد 

هذه المنقوالت وصيانتها وتتبع حركيتها. كما لوحظ على أن جل األدوات والمعدات واآلليات ال تحمل رقم الجرد 

 الواجب تثبيته عليها مباشرة بعد اقتنائها. 

 وعدم مسك محاسبة المواد في تدبير المخزن الجماعي نقائص 

واصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، حيث لوحظ أن تخزين المواد الجماعة على مخزن بم ال تتوفر

مخزن ينقصه بعض اإلصالحات الوالمقتنيات يتم بشكل ال يضمن المحافظة عليها وال سهولة الحصول عليها. ف

ب تمكن من فسقف المخزن تتخلله بعض الثقو ،والترميمات تسمح بالتنظيم السليم والمحافظة على ممتلكات الجماعة

لى نوافذ تقي المخزن من األمطار والغبار  إتسرب مياه األمطار، كما أن الفتحات المتواجدة في أعاله في حاجة 

قد تتعرض للتلف نظرا لغياب  التي اخله األجهزة االلكترونية )حواسيب( خون بد والرطوبة، خاصة وأن الجماعة ت

 شروط التخزين المالئمة.
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األدوات المكتبية ومواد الصيانة )بمسك محاسبة المواد المقتناة  المصالح الجماعية ال تقوم، تبين أن آخر جانب من

براز، إتمكن من (fiches de stock)  التخزين . وقد سجل بهذا الخصوص غياب جذاذات(والعتاد الصغير...إلخ

من جهة، وتمكن من  لعةمن المخزن حسب كل سالمواد والمعدات كيفية مستمرة، كميات وتواريخ دخول وخروج بو

 تحديد الكمية المتبقية منها من جهة أخرى.

ياب سجل ممسوك من طرف الجماعة يتضمن تسجيل المواد من خالل تتبع عمليات مخرجات السلع غكما لوحظ  

إضافة الى  وكميتها وتاريخها وكذا اإلشارة لعمليات الدخول ومراجعها )سند الطلب أو الصفقة( ولوضعية المخزون.

االعتماد على أذونات االستالم في توزيع هذه السلع والتوريدات بين المصالح الجماعية وموظفي الجماعة  عدم

الراغبين في استعمالها، مما يحول دون تتبع استهالك هذه المواد وترشيد اقتنائها. فهذه العمليات تتم في غياب أية 

 مراقبة أو توجيه من طرف مسؤولي الجماعة.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:، بناء عليه

 ؛ احترام العدد القانوني من األعضاء لتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس -

العمل على مالءمة الهيكل التنظيمي لإلمكانيات البشرية المتوفرة لتفادي تركيز المهام والصعوبات  -

 ؛على مستوى التتبع

 ؛مختلف المهاموضع دليل للمساطر المعتمدة مع تحديد  -

تفعيل بعض المصالح كمصلحة المنازعات مثال لمدى دورها في المحافظة على األمالك العمل على  -

 ؛الجماعية وصيانتها

نشر جميع التفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية قصد  -

 ؛تعميم االطالع عليها

المراقبة ومسك محاسبة المواد لتتبع أفضل لألمالك المنقولة، وذلك عبر وضع ع وتفعيل آليات ضو -

 سجل جرد الممتلكات؛ 

 يانة المخزن ووضع آليات التتبع المرتبطة بحسن وعقلنة تدبيره.صالعمل على  -

 ثانيا. التخطيط وتدبير المشاريع 
 أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 يع المبرمجة في إطار ميزانية جماعة أوالد احسيننجاز المشارإنسبة  عفض 

 8.878.038,26قدره    جماليةإ  بمبلغ( مشاريع تتحمل تكلفتها الجماعة  8ثمانية )  2016  -   2011تضمن مخطط التنمية  

كلفة مالية لم تتجاوز ت بمنها ( 5)خمسة  نجاز سوىإلم يتم  هلوحظ أن ،، لكن بالرجوع الى واقع تلك المشاريعدرهم

منها في طور اإلنجاز. وبالتالي يتضح أن نسبة اإلنجاز المرتبطة  مشروع واحد وما يزال  ،درهم 2.278.038,26

المائة ب 37أن نسبة استهالك اعتمادات التجهيز لم تتجاوز بالتذكير  مع، في المائة 26بهذه الفئة من المشاريع لم تتعد 

كما أن المشاريع المنجزة همت في مجملها مشاريع  .2016و 2011كمتوسط استهالك خالل الفترة الممتدة ما بين 

 ذات تكلفة مالية صغيرة.

 مساهمات بعض المتدخلينسبب تأخر المشاريع المبرمجة ب تعثر  

 مبلغ( مشروعا مبرمجا بمساهمة متدخلين آخرين بكلفة مالية قدرت ب14أيضا أربعة عشر )التنمية تضمن مخطط 

( 3) ،( ثالثة عشر مشروعا13) سوى نجازإمن بين تلك المشاريع لم يتم  هأن حظلو، لكن درهم 106.860.000,00

 21.820.000,00النور سوى مشروع وحيد كلفته المالية تبلغ  رفقط ال زالت في طور اإلنجاز. ولم ي منها ثالثة

 مائة. في ال 20وبالتالي تبقى نسبة اإلنجاز دون انتظارات الجماعة وساكنتها حيث لم تتجاوز  ،درهم

ليه هو عدم تفاعل إيرة اإلنجاز. لكن ما تجدر اإلشارة تالمشاريع العامل المؤثر في الدفع بو تلكويبقى مشكل تمويل 

دفع مساهماتهم لتسريع  ا  لحثهم علىلى مراسلة شركائها في  إبحيث لم تبادر في أية مرحلة    ،الجماعة مع هذه الوضعية

 .الوجود إخراج هذه المشاريع الى حيز لتمويل و

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك

 اإلسراع في وضع برنامج عمل جماعي يتضمن مشاريع ذات طابع حيوي للجماعة وساكنتها؛ -

العمل على الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية الجماعة من جهة، مع حث   -

 ردة في المخطط عبر تفعيل اتفاقيات الشراكة.الشركاء اآلخرين على تنفيذ التزاماتهم الوا

  



 206 

 ثالثا. تدبير مصلحة شساعة المداخيل والموارد المالية 
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  شسيع المداخيل للتأمين اكتتابعدم 

لشخصية حظ عدم قيام شسيع المداخيل بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لضمان مسؤوليته اول

يناير  3) 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  48والمالية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

وكذا لمضمون الفصل الثاني من مقرر تعيينه   ،بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (2010

 الذي ينص على نفس المقتضيات. 

 عدم تحيين تعيين نائب شسيع المداخيل 

المداخيل التي  ن كانت الجماعة قد راسلت الجهات المختصة بشأن تحيين احداث شساعةإو ،لوحظ في هذا السياق أنه

، وكذا طلبها استصدار قرارين يقضيان بتحيين تعيين 2008يوليوز    10بتاريخ    182سبق احداثها بموجب القرار رقم  

 ليه أعاله دون تعيين نائب له. إشسيع مداخيل الجماعة ونائبه، فقد صدر قرار تعيين شسيع المداخيل المشار 

 يع رغم عدم تحيين قرار تعيينه مداخيل من طرف النائب السابق للشس استخالص 

في استخالص ودفع مجموعة   ،حسب تصريح الشسيع نفسه  ،الذي سبق تعيينه نائبا لشسيع المداخيل  (م. م)السيد    استمر

 23/07/2012ا بين وذلك م التي كان شسيع المداخيل يستفيد فيها من عطلته السنوية، اتالفتر من المداخيل خالل

ما مجموعه  المبالغ التي تم استخالصها ودفعها خالل فترة غياب شسيع المداخيلبلغت قد و. 27/08/2012و

     .درهم 224.112,00

  القانونيةعدم خضوع شساعة المداخيل للمراقبات المستمرة 

ال من طرف الخازن الجماعي من تلقاء نفسه أو بطلب من اآلمر  موضوع مراقبة أن كانتالمداخيل  لساعةلم يسبق 

اال حدود نهاية المهمة الرقابية  لىإ 2007لم تخضع خالل الفترة الممتدة من أنها  لك، ذ 08/12/2009بالصرف منذ 

وهو  .08/12/2009ثم بتاريخ  24/10/2008و  06/08/2007 المؤرخة فيمحاضر الموضوع  ، لثالث مراقبات

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  45المادة ما ال يتماشى ومقتضيات 

 .العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

 رغم التحسن الطفيف في استخالص المداخيل الذاتيةتدريجي لمبالغ الباقي استخالصه  ارتفاع 

 ،الى ضعف المجهودات المبذولة لتحصيل الموارد الذاتيةوالذي يعود باألساس لوحظ ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه 

التي عرفت أعلى  صا تلك المرتبطة بمنتوج كراء المحالت التجارية والمسطبات المتواجدة بالسوق األسبوعيخصو

 0,12( لتعود هذه النسبة الى حدود  2016الى    2012)في المائة مقارنة مع باقي السنوات    11  لغتب  2014نسبة سنة  

جع باألساس الى مبادرة الجماعة الستخالص . هذا التقلص را2016في المائة سنة  0,09و 2015في المائة سنة 

 .2014خاصة بعد سنة  المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعي بعض المتأخرات

 2015- 2013عن عقدة  عدم استخالص واجبات كراء مرفق بيع البهائم بسوق سبت الذويب 

بهائم بالسوق األسبوعي لسبت الذويب  أن من بين مجموع المبالغ الباقي استخالصها المتعلقة بكراء مرفق بيع التبين 

 1.849.210,00دراهم، سجل مبلغ  3.933.710,00والمحددة في  2016الى غاية  1997خالل الفترة الممتدة من 

)تم كراء جميع مرافق السوق لمدة ثالث سنوات(   2015- 2013دراهم كمبالغ غير مستخلصة عن فترة الكراء 

 مازالت في ذمة شركة ب.  

 لغاء المبالغ التي يستحال استخالصهاإسطرة سلك م دمع 

ال أن الجماعة لم إ ، 2001الى غاية  1994لى السنوات من إتعود  أغلب المبالغ غير المستخلصةكون  بالرغم من

لغاء  إخالل السنوات السالفة أن قامت بمحاوالت لالستخالص من جهة، ثم أنها لم تقم فيما بعد باتباع مسطرة    لهايسبق  

عطي يصبح من الصعب استخالصها. فبقاء تلك المبالغ بارزة على مستوى الوثائق المحاسبية للجماعة  ي  قد   التيالمبالغ  

 .  صورة قاتمة عن المجهودات المبذولة في مجال االستخالص

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على ما سبق 

 ؛المداخيل لعقد التأمين المنصوص عليه في المقتضيات القانونية الخاصة السهر على اكتتاب شسيع -

 ؛اإلسراع في تحيين قرار نائب شسيع المداخيل -

، عبر حث الجهات المعنية على وتيرة المبالغ غير المستخلصة ارتفاعالحرص على الحد من  -

لة أو الموارد الذاتية االستخالص وتنظيم حمالت لهذا الغرض سواء بالنسبة لمنتوج الضرائب المحو

 ؛ للجماعة

 ؛العمل رفقه المتدخلين إليجاد حل للمبالغ الباقي استخالصها -
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توحيد المقتضيات التعاقدية المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعي وكذا الممتلكات السهر على  -

 الجماعية.

 تدبير األمالك الجماعية .رابعا
 لي.فيما يخص تدبير األمالك الجماعية، سجل ما ي

 مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة عدم 

حيث لم تعمد الجماعة  ،لم تتم مراجعة أو تعديل واجبات كراء المحالت التجارية ومحالت السكنى وكذا المسطبات

نوفمبر   30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.134من الظهير الشريف رقم  3 فعيل مقتضيات المادةى تال

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني  07.03( بتنفيذ القانون رقم 2007

أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي نصت على إمكانية مراجعة السومة الكرائية بعد مرور ثالث سنوات على 

ين األطراف مباشرة أو من التاريخ المحدد. وبالرغم من ضعف األقل من تاريخ االتفاق على الثمن او تاريخ مراجعته ب

حتى اآلن، الشيء الذي يفوت عليها موارد مالية تها  ال أن الجماعة لم تعمل على مراجعإالمحالت    لهذه  السومة الكرائية

 .إضافية

 بعضها  عدم تسوية وضعيةو العقود بالنسبة لبعض المحالت التجارية غياب 

لى تسوية وضعيتها التعاقدية الجماعة إلم تبادر و كراء، ال تتوفر على عقود دكانا /محال ( 40سجل وجود أربعين )

يوليوز  01بتاريخ  13اتخاذ مقرر عدد ، بالرغم من تحيين باقي العقود التي سبق أن أبرمت من قبللم تقم ب وكذلك

خاصة وأنها تشهد  الدكاكين،س لتسوية وضعية تلك لمجلابالموافقة على إعطاء كامل الصالحيات لرئيس  2010

وبينهم وبين الجماعة من جهة  ،وضعية قانونية غير واضحة من شأنها التأثير على العالقات بين التجار من جهة

 أخرى، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على وتيرة استخالص المستحقات المتعلقة بها. 

  مستحقات استغالل مجموعة من المسطبات التي أصبحت فارغة  استخالصعدم  

وحدة، لكن هذه الوضعية تتسم بدورها  172تتوفر جماعة أوالد احسين على مجموعة من المسطبات البالغ عددها 

دون  31/12/2017الى حدود  درهم 1.466.320,00 بلغ مجموعهابوجود مداخيل ما تزال في ذمة المستغلين لها 

من المسطبات التي   172أنه من بين  قد لوحظولجماعة لمجهوداتها من أجل الحد من تفاقم هذه الوضعية. تكثيف ا

منها أصبحت فارغة، ورغم ذلك فهي مثقلة بمتأخرات األقساط  130كانت متواجدة داخل السوق األسبوعي هناك 

ه البنيات من جهة، كما أنها لم تباشر مسطرة النشاط الى هذ   إلعادةلم تتدخل الجماعة  رغم ذلك،  .  ةالشهرية غير المؤدا

 من جهة أخرى.  االمستفيدين منه التحصيل في حق

  األداء في المماطلينعدم تفعيل المقتضيات التعاقدية ضد 

بالرغم من طول مدة عدم الوفاء  المتضمنة في عقود كراء المحالت التجارية  حظ أن الجماعة لم تفعل المقتضياتول

عدم أداء واجبات الكراء  د الذي يشير الى أنوالفصل الثالث من العق، خاصة مجموعة من المستفيدينباألداء من قبل 

 يعد موجبا لفسخ العقد. أجلها  في

  تحيين سجالت محتويات األمالك وعدم تسوية وضعيتها القانونيةو تسويةعدم 

جموعة من العقارات المتواجدة فوق ملك مسجل المحتويات المتعلق باألمالك الجماعية الخاصة والعامة  رغم تضمين  

)خاصة أرض السوق والبنايات المتواجدة فوقها إضافة الى مجموع المسالك  تسوية وضعيتها القانونية إال أن، الدولة

كما لوحظ عدم تحيين  ضمن الملك الجماعي العام.دراج هذا العقار إتم بعد رغم مباشرة الجماعة مسطرة تلم مثال( 

  .الميثاق الجماعيالمتعلق ب  17.08رقم  قانون  المن    47المادة  خالفا لما تنص عليه مقتضيات    ،سجل محتويات األمالك

 دراج السوق في الملك العام الجماعيإاكتمال مسطرة  إلغناء الرصيد العقاري وعدم السعي عدم 

اقتناء قطعة   تهانه بالرغم من محاولإحيث  ،  غناء رصيدها العقاريإحسين استراتيجية تهدف إلى  ال تنهج جماعة أوالد ا

برمجة اعتمادات القتناء عقارات جديدة، في أفق إنجاز ولم تقم ب في الموضوع لم تتخذ أي مقررها أرضية، إال أن

اوالت سلك مسطرة طلب اقتناء العقار من لم تقم بمحكما أنها  المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتالت القروية.

لها ال سيما وأنها ال تتوفر على وعاء أو رصيد عقاري خاص من جهة وكون  ،الجهات المالكة لجعله ملكا خاصا

 السوق األسبوعي يعد الممول الرئيسي لمواردها الذاتية من جهة ثانية. 

 مرافق السوق األسبوعيالمتعلقة بكراء  احترام مجموعة من المقتضيات التعاقدية عدم 

، وذلك تم الوقوف على مجموعة من المقتضيات التعاقدية بشأن كراء مرافق السوق األسبوعي التي لم يتم احترامها

     :ما يليتفعيل المراقبات الالزمة من طرف مصالح الجماعة. ويتجلى ذلك من خالل لعدم 

بأسماء األعوان المكلفين بالتحصيل  الجماعة ال تتوفر على الئحة: فر الموارد البشرية الكافيةيتوفعدم  -

لمطالبة بها، ولم تبادر إلى ا  ضمن الوثائق المتعلقة بملف كراء مرافق السوق األسبوعي  التابعين للمتعهد 

خاصة الفصل الرابع عشر الذي ينص على أنه يجب على و ،مضامين كناش التحمالتمما يخالف 
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صاحب الصفقة " أن يدلي للجماعة والسلطة المحلية بالئحة بأسماء األعوان المكلفين بالتحصيل التابعين  

 له وكل تغيير لهؤالء األعوان يجب أن يشعر به الجماعة فورا".

مرتفقي السوق تمييز المستخدمين من : إذ يصعب مستخدمي السوق عن باقي روادهعدم تمييز  -

الفصل الرابع عشر من كناش وخاصة  وذلك دون تدخل مصالح الجماعة لتفعيل بنود العقد األسبوعي، 

مكتري عددا كافيا استخدام    بوجوعلى    الذي ينص  التحمالت الخاص بإيجار مرافق السوق األسبوعي

 ت مسؤوليته الشخصية ويحدد لهم لباسا متميزا أو شارات خاصة تميزهم عن الغير.من األعوان تح

لزام إلم تقم الجماعة بما يفيد حرصها على : حيث خضاع األعوان للفحوصات الطبية الالزمةإم عد  -

األعوان العاملين داخل مرافق السوق األسبوعي للفحوصات الطبية الالزمة وباحترام   بإخضاعالمتعهد  

 منها. 290( ال سيما المادة 65.99)القانون رقم  ضيات القانونية الواردة في مدونة الشغلالمقت

مقتضيات كناش التحمالت والعقد المبرم بين  : إذ أن داخل السوق الرسوم الواجب أداؤهاعدم تعليق  -

ي بها  على وجوب احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجار  لم تنص  الجماعة وبين صاحب الصفقة

وخاصة القانون المنظم لمختلف الضرائب والرسوم  ،العمل في ميدان تحصيل الرسوم والواجبات

المحلية والقرار الجبائي المستمر الذي يحدد النسب الواجب تطبيقها من طرف نائل الصفقة، مع تعليق 

 الئحة الواجبات بالمداخل الرئيسية للسوق لتمكين العموم من االطالع عليها. 

تقاعسا على هذا المستوى من    تظهروجد عليها السوق  يالحالة التي  : فالسوق  داخل مرافق  نظافةدام الانع -

الجماعة   ما أنك،  يتضح ذلك من الروائح الكريهة وتراكم األزبال على جنبات المرفق. وطرف المتعهد 

الذي مقتضيات الفصل الحادي عشر من كناش التحمالت لذاك، مما يخالف لم تعد ولم تضع برنامج 

يوجب على المتعهد القيام بجميع أشغال النظافة داخل المرفق التابع له وفق برنامج تضعه المصالح 

 الجماعية المختصة، مع اقتناء المواد المطهرة والمعدات الضرورية للقيام بعملية النظافة. 

بالرغم من عدم احترام المتعهد : رامات في كناش التحمالتوعدم فرض الغ والتتبع غياب المراقبة -

ن مصالح الجماعة لم تعمد إلى تحرير محاضر بشأن إ لمجموعة من التزاماته التعاقدية مع الجماعة، ف

من كناش  فصل التاسع عشر، وذلك خالفا لمضامين العدم تنفيذ بنود كناش التحمالت والعقدة المبرمة

فسح المجال أمام جميع موظفي الجماعة وأجهزة المراقبة المؤهلين قانونيا بعهد  المتالتحمالت الذي يلزم  

تقديم كافة الوثائق والبيانات والمساعدات ، وبلذلك للقيام بمهام التفتيش والمراقبة والمعاينة المنوطة بهم

إلى التنصيص كما أن الجماعة لم تبادر حين إعدادها لدفتر التحمالت  التي من شأنها تسهيل مأموريتهم.  

      على الغرامات الالزمة في حال عدم تطبيق هذه المقتضيات.

على مستوى تدبير مرفق المجزرة  لوحظ: البيطريطبيب عدم وجود أي اتصال لمصالح الجماعة بال -

انعدام التواصل ما بين المصالح الجماعية والطبيب البيطري المسؤول عن فحص اللحوم، الجماعية 

محاضر بهذا الخصوص وال حتى بأعداد المواشي التي تم   ةة ال تتوصل منه بأيخاصة وأن الجماع

ذبحها والتي على أساسها يمكن للجماعة تحديد حصة الرسم على الذبح والرسم اإلضافي وكذا الرسم 

 الخاص.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه

 ات الملك العام الجماعي عبر التعيين والترتيب؛تحيين سجل األمالك الجماعية والعمل على حماية مكون -

 العمل على تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة؛ -

السعي للرفع من مردودية الملك العقاري وتعميم عقود الكراء على جميع المحالت التجارية   -

 والمسطبات؛

الكراء وكنانيش التحمالت إللزام المستغلين بأداء ما تفعيل المقتضيات التعاقدية الواردة في عقود  -

 بذمتهم لفائدة الجماعة؛

 اعتماد كنانيش تحمالت حسب متطلبات كراء كل مرفق من مرافق السوق األسبوعي؛ -

  داخل مرافق السوق األسبوعي وخاصة داخل المجزرة الجماعية. الالزمة تفعيل المراقبة البيطرية -
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II. احسين والدأل   المجلس الجماعيرئيس  جواب 

 لم يدل رئيس المجلس الجماعي ألوالد احسين بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه.
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  "سايس سبت"جماعة 

 )إقليم الجديدة(
 

وقد  .قليم الجديدةإلى قيادة سبت سايس التابعة الى دائرة سيدي اسماعيل، عمالة إتنتمي الجماعة الترابية سبت سايس 

وتم تحديد حدودها   ،في شأن التقسيم اإلداري للمملكة  1959دجنبر    02تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في  

مساحة الجماعة  بالمملكة. تبلغبتحديد الدوائر والقيادات والجماعات  1992يونيو  30بمقتضى المرسوم المؤرخ في 

  الجديدة.كلم من مدينة  60وتقع على بعد  كلم مربع 95

 2012مليون درهم سنة  8.7وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من طرف الجماعة في مجالي التسيير والتجهيز من 

 ارتفاعاداخيل المحصلة سجلت  كما أن الم في المائة  27,4في حدود  زيادة    أي بتسجيل  2016مليون درهم سنة    11الى  

 .2016مليون درهم سنة  17,2إلى  2012ميون درهم سنة  15,1في المائة للفترة نفسها لتنتقل من  13,7بنسبة 

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 المنجزة من طرف المجلس الجهوي 2016- 2012لفترة ما بين برسم اأسفرت مراقبة تسيير جماعة سبت سايس 

 .للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات نوردها كما يلي

 تقييم تنظيم اإلدارة الجماعية ومنظومة المراقبة الداخلية أوال. 
 أثار المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية. 

 ومؤهلة    هيكلة إدارية ال تعكس واقع الحال في غياب موارد بشرية كافية 

مكانياتها من الموارد إلوحظ أن الهيكل التنظيمي لجماعة سبت سايس تم وضعه دون دراسة مسبقة لحاجيات الجماعة و

البشرية، ودون اعتماد هيكلة فعالة تبين اختصاصات المصالح وتحدد عبرها المسؤوليات اإلدارية للقائمين على المهام  

مصلحة من طرف   تسيرأو  ،احد مثال مسؤوليات متعددة داخل نفس المصلحةموظف و ليهم. حيث يتحملإالمسندة 

 ين واقع الحال والهيكل التنظيمي. موظف واحد، مما يظهر عدم التطابق ب

 تحديد المهام وغياب دالئل المساطر  عدم 

ال تتوفر الجماعة الترابية سبت سايس على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة ويمكن من توصيف 

شتغال والوثائق دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، باإلضافة إلى توضيح طريقة اال

من القانون   271إلى ذلك، وخالفا للمقتضيات الواردة في المادة    إضافة  .الجماعيةالمستعملة، والعالقات بين المصالح  

التنظيمي للجماعات ال تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة ألجل تفصيل المهام المنوطة بكل قسم ومصلحة وتحديد 

 ر الملفات وتحديد المسؤوليات.اإلجراءات الواجب إتباعها عند تدبي

  عدم تفعيل بعض المصالح اإلدارية كمصالح قائمة بذاتها 

ال تتوفر الجماعة فعليا على بعض المصالح المدرجة في الهيكل التنظيمي، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات  

 مصلحة خاصة بالممتلكات والمنازعات. غياب

 والشؤون الماليةدور اللجنة المكلفة بالميزانية  محدودية 

لوحظ أن عمل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة ينحصر في اإلعداد لدورتي المجلس المتعلقتين 

وحصر النتيجة العامة. في حين أن من بين مهام هذه اللجنة تدارس كل ما من شأنه تحسين مالية  الميزانيةبوضع 

 الجماعة.

 في ظل غياب سجل لجرد الممتلكات المنقولة عدم تتبع األمالك المنقولة 

ال تقوم مصالح الجماعة بتتبع األمالك المنقولة عبر مسك سجل الجرد، بالرغم من أهميته البالغة في رصد الممتلكات 

المنقولة حسب نوعها، ومصدرها وتاريخها وثمن اقتنائها، مما يحول دون ضمان المحافظة على هذه المنقوالت  

ع حركيتها. كما لوحظ على أن جل األدوات والمعدات واآلليات ال تحمل رقم الجرد الواجب تثبيته عليها وتتب  وصيانتها

 مباشرة بعد اقتنائها.

 في تدبير المخزن الجماعي نقائص 

ن تخزين المواد والمقتنيات إال تتوفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، حيث  

ل ال يضمن المحافظة عليها وال سهولة الحصول عليها. فالجماعة تتوفر على مخزن ينقصه بعض اإلصالحات يتم بشك

 والترميمات التي تسمح بالتنظيم السليم والمحافظة على ممتلكات الجماعة.
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 عدم مسك محاسبة المواد 

سجل بهذا  من األدوات المكتبية ومواد الصيانة والعتاد الصغير. وقد  ال تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد المقتناة

. كما لوحظ غياب سجل يتضمن تسجيل المواد من خالل (fiches de stock)الخصوص غياب جذاذات التخزين 

تتبع عمليات مخرجات السلع وكميتها وتاريخها وكذا اإلشارة لعمليات الدخول ومراجعها )سند الطلب أو الصفقة( 

ولوضعية المخزون. كما ال يتم االعتماد ال على أذونات االستالم في توزيع هذه السلع والتوريدات بين المصالح 

من طرف رئيس الجماعة أو رئيس الجماعية وعلى موظفي الجماعة الراغبين في استعمالها، وال على سندات موقعة  

الغرض من إخراجها. مما يحول دون تتبع استهالك القسم أو المصلحة المختصة تحدد وجهة استعمال تلك المواد و

 فهذه العمليات تتم في غياب أية مراقبة أو توجيه من طرف مسؤولي الجماعة.   ،هذه المواد وترشيد اقتنائها واستهالكها

 عدم تسخير سيارات الجماعة للسير العادي لمصالحها 

جماعة، إال أنه ال يتم تخصيصها كلها للسير العادي بالرغم من وجود عدد محدود من السيارات التي تتوفر عليها ال

 للمصالح. بالرغم من حاجتها لذلك، وعلى سبيل المثال نذكر مصلحة وكالة المداخيل وقسم التعمير ومصلحته التقنية.

 مسك السجالت الخاصة بالمستودع الجماعي عدم 

كذا ال تقوم جماعة سبت سايس بمسك البطائق التقنية للسيارات والسجل المتعلق بتتبع استهالك الوقود والزيوت و 

صالح السيارات، والسجل اليومي لتتبع خروج ودخول اآلليات، كما ال يتم اعتماد بطاقة تقنية إسجل تتبع عمليات 

لحقت بكل سيارة ونوع اإلصالحات التي عرفتها   تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع األعطاب التي

 وتاريخ القيام بها. 

 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء على ما سبق 

 عداد دليل للمساطر وتحديد المهام؛ إ -

 تفعيل الهيكلة اإلدارية؛  -

 تفعيل أكثر لدور اللجان تسهيال لعمل المجلس؛ -

 تتبع األمالك المنقولة؛ -

 . تتبع عمليات إصالح اآلليات وخروجها ودخولها والزيوت وسجالتالت تتبع الوقود مسك سج -

 التخطيط وتدبير المشاريعثانيا. 
 على مستوى التخطيط وتدبير مشاريع االستثمار، لوحظ ما يلي.

 على مستوى طبيعة المشاريع المبرمجة المنجزة من طرف جماعة سبت سايس قصور 

( مشروعا، ستة عشر 27سبعة وعشرين ) 2016و 2015و 2014تضمن المخطط الجماعي للتنمية برسم السنوات 

المشاريع بغالف مالي بلغ ( مشروعا من هذه 11نجاز ) إتم  حيث ،الجماعةميزانية  اتتحمل تكلفتهمنها ( 16)

لى واقع تلك المشاريع إ( مشاريع أخرى لم يتم تحديد كلفتها بعد. لكن بالرجوع  5، في حين أن )درهم  1.516.132,17

 ضح مدى محدودية تدخل الجماعة كفاعل في التنمية بشكل مستقل. تت

  تعثر المشاريع المبرمجة بمساهمات بعض المتدخلين 

 63.450.000,00 قيمةلين آخرين بكلفة مالية قدرت ب( مشروعا مبرمجا بمساهمة متدخ11تضمن المخطط أيضا )

نجاز سوى مشروعين فقط، وبالتالي تبقى نسبة اإلنجاز ال ترقى  إأن من بين تلك المشاريع لم يتم  لوحظ، لكن درهم

في المائة. ويبقى مشكل تمويل هذه المشاريع العامل المؤثر في   18لى انتظارات الجماعة وساكنتها حيث لم تتجاوز إ

لى مراسلة إليه هو عدم تفاعل الجماعة مع هذه الوضعية، حيث لم تبادر إلدفع بوتيرة اإلنجاز. لكن ما تجدر اإلشارة ا

 لى حيز الوجود.إشركائها في محاولة لحثهم على التعجيل بإخراج هذه المشاريع 

 (11مشروعا، ) 26، فقد تضمنت 2016و 2014وبالرجوع الى البرمجة الثالثية، التي كان مزمعا إنجازها ما بين 

ن أمشروعا، في حين  14نجاز إمنها تمت برمجتها، وتتحمل تكلفتها ميزانية الجماعة بمعية الشركاء، في حين لم يتم 

يعكس . األمر الذي المشروع المتعلق بإصالح أماكن بيع اللحوم بسوق سبت سايس األسبوعي هو في طور اإلنجاز

ي يترجم وجود رؤية استراتيجية واضحة تأخذ بعين االعتبار كال من الميزانية والمخطط غياب برنامج عمل جماع

 لتسطير أولويات المخطط الثالثي وعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم اتجاه الجماعة.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك

دراج المشاريع ضمن إاماتهم قبل برام اتفاقيات مع مختلف الشركاء من أجل تنفيذ التزإالعمل على  -

 ؛ برنامج عمل الجماعة

  .مكانياتهاإإعداد برنامج عمل الجماعة قابل لإلنجاز يأخذ بعين االعتبار حاجيات الجماعة و -
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 تدبير مصلحة الشساعة والموارد المالية ثالثا. 
، 2015 مارس  25المؤرخ في    283أحدثت شساعة المداخيل التابعة للجماعة الترابية سبت سايس بموجب قرار رقم  

بنفس التاريخ. في هذا اإلطار تم   284بالمداخيل بناء على القرار عدد  اكما تم تعيين ب. س. ح. شسيعا للجماعة مكلف

 تسجيل المالحظات التالية:

  لعقد تأمين عن مسؤوليته الشخصية شسيع المداخيلاكتتاب عدم 

 1431من محرم  17صادر في  2.09.441المرسوم رقم  من 48وذلك خالفا لما هو منصوص عليه في المادة 

 ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010يناير  3)

 عدم تعيين نائب شسيع المداخيل 

 سالف الذكر.  2.09.441من المرسوم رقم  44وذلك خالفا لما جاء في المادة 

 خضوع شساعة المداخيل للمراقبات المستمرة المنصوص عليها في القوانين واألنظمة بشكل كاف عدم 

سالف الذكر، حيث لم    2010يناير    3الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم    45وذلك خالفا لما نصت عليه المادة  

 محاضر في هذا الشأن.  سجل غيابألية مراقبات، حيث    2017و  2012خضع شساعة المداخيل خالل الفترة ما بين  ت

 عدم توفير وسيلة نقل للشسيع 

وذلك بالتنقل من مقر الجماعة إلى القباضة  ،لى القابض الجماعيإيقوم شسيع المداخيل بعد استيفاء المداخيل بدفعها 

كيلومترا، وذلك باستعمال وسائل نقل أحيانا تكون عمومية بالرغم من  30ة تزيد عن الكائن بأوالد فرج على مساف

 توفر الجماعة على سيارات مصلحية. 

  تدريجي لمبالغ الباقي استخالصه المتعلق بالضرائب المحولة  ارتفاع 

 2015في المائة سنة  24 نسبةسجل الباقي استخالصه المتعلق بالضرائب المحولة ارتفاعا ملحوظا ب

 في المائة عن السنة السابقة لها 15 نسبةب االتي شهدت نسبة ارتفاع 2014مقارنة بسنة ( درهم 153.981,87)

 المائة في  7نسبة  ب  2016عرفت بعض االنخفاض النسبي سنة    المبالغوعلى الرغم من أن هذه   .(درهم  124.594,67)

المتعلق بالضرائب المحولة يشكل الحجم األكبر من اال أن المالحظ أن الباقي استخالصه  .(درهم 165.658,04)

وبالتالي فنسبة استخالص هذه  في المائة خالل جميع السنوات موضوع المراقبة، 99نسبة الباقي استخالصه العام ب

الضرائب ظلت تراوح مكانها دون قيام الجماعة بمراسلة الجهات المعنية بتحصيل هذه الضرائب لحثها والتنسيق معها 

 جل مواصلة التحصيل أو تنظيم حمالت مشتركة ألجل ذلك.من أ

 استصدار أوامر بالدخل  عدم 

تبين أن  ،عند مقارنة حسابات التسيير للسنوات موضوع المراقبة مع المعطيات المالية المتوفرة لدى شسيع المداخيل

ال يتضمن المبالغ المتعلقة بالمحالت التجارية المحددة في   2016مبلغ الباقي استخالصه المسجل الى حدود سنة 

عداد مصالح الجماعة إ، مما يفيد عدم درهم 45.920,00، وتلك المتعلقة بالمساكن المحددة في درهم 355.320,00

قق من الباقي استخالصه الحقيقي(، والتي من شأن تحملها من طرف  لألوامر بالدخل المتعلقة بها )مما يحول دون التح

 القابض الجماعي الرفع من حجم المبالغ الباقي استخالصها. 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك

 ؛ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العملتحقيق تأمين الشسيع وتعيين نائب له  -

 يل لمراقبة الخازن الجماعي؛المداخ  شساعةخضاع إضرورة  -

 ؛طبقا للقواعد القانونية الجاري بها العملاستصدار أوامر بالمداخيل  -

 .مستوى استخالص المداخيل المحولة بذل الجهود الكافية من أجل الرفع من -

 تدبير األمالك الجماعيةرابعا. 
 فيما يخص تدبير األمالك الجماعية، سجل ما يلي.

 نونية لألمالك الجماعيةتسوية الوضعية القا عدم 

ومؤسسة للتعليم األولي   بآتقوم جماعة سبت سايس بالتصرف على سبيل الحيازة في كل من السوق األسبوعي والمر 

لى تسوية وضعيتها إدون أن تبادر  ،ومركب متعدد االختصاصات ومقر الجماعة والمجزرة ومقر الحاكم القروي

 دراج هذه العقارات ضمن الملك الجماعي العام.إالقانونية رغم مباشرتها مسطرة 

 رصيدها العقاري  تنميةلى إسعي الجماعة  عدم 

ر ألجل تنمية رصيدها العقاري، وذلك عن طريق برمجة اعتمادات القتناء عقارات جديدة، لم تتخذ الجماعة أي مقر 

 في أفق إنجاز المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتالت القروية.
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 عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة 

لى االستفادة من مضمون إلترابية سبت سايس  بالرغم من ضعف السومة الكرائية لبعض العقارات، لم تعمد الجماعة ا 

( بتنفيذ القانون 2007نوفمبر    30)  1428من ذي القعدة    19صادر في    1.07.134من الظهير الشريف رقم    3المادة  

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي   07.03رقم  

 الذي يفوت عليها موارد مالية إضافية هي في أمس الحاجة اليها. ألمرا .أو الحرفي

 بعض المحالت التجارية كراء غياب عقود 

ال تتوفر على عقود، كما أنها التي لم تعمل جماعة سبت سايس على تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من المحالت 

 لم تحين باقي العقود التي سبق وأن أبرمت من قبل. 

  محتويات السجل  تحيينعدم 

 من 47 المادة مقتضياتنصت عليه  محتويات، خالفا لمااللم تعمل الجماعة الترابية سبت سايس على تحيين سجل 

  الجماعة  أمالك يدبر" الجماعي المجلس رئيس  أن على تنص والتي الجماعي، بالميثاق المتعلق 17.08 رقم  القانون

 وتسوية الجماعية األمالك إحصاء جداول ومسك المحتويات سجل تحيين  على  يسهر الغاية ولهذه. عليها ويحافظ
جاءت به أيضا دورية وزير الداخلية    وما   ".الجماعة  بحقوق  المتعلقة  التحفظية  األعمال  كل  ويتخذ   القانونية،  وضعيتها

 حول تدبير الممتلكات الجماعية. 1993أبريل  20بتاريخ  248رقم 

 حماية مكونات الملك العام الجماعي عدم 

ال تقوم الجماعة بتتبع مآل منشآت الملك العام، كما أنها لم تتخذ أيا من اإلجراءات التي خولها القانون كالتعيين والترتيب 

 إشارة إلى الطرق والمسالك. ةيته. كما تجدر اإلشارة إلى أن سجل األمالك العامة ال يتضمن أيمن أجل حما

 فاظ بملفات طلب عروض المتنافسين المتعلقة بصفقة كراء السوق األسبوعيحتالا عدم 

ية والعروض جماعة سبت سايس بملفات طلبات عروض المتنافسين بما فيها الملفات اإلدارية والتقن  تحتفظال  بشكل عام  

كما ال تمسك سجال يحمل تواريخ وأسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض، مما يحول دون   .المالية

 التأكد من احترام مبادئ المنافسة. 

 لجنة فتح األظرفة أية مالحظة بخصوص عدم إدالء نائل الصفقة بمذكرة الوسائل التقنية والبشرية  لم تبد   ،باإلضافة لذلك

كما أن جماعة سبت سايس تعتمد نفس كناش التحمالت لجميع مرافق  المزمع توظيفها في تسيير السوق األسبوعي.

ال تقوم باعتماد أسس موضوعية لتحديد الثمن التقديري، كاعتماد أساس معدل الثالث  فإنهافضال عن ذلك،  السوق.

 عرفة القيمة الحقيقية لمنتوج سوقها األسبوعي.سنوات السابقة. مما يفيد افتقار الجماعة لمعطيات كفيلة لم

  المتعلقة بالسوق األسبوعيمجموعة من المقتضيات التعاقدية  احترامعدم  

تمييز مستخدمي السوق مجموعة من المقتضيات التعاقدية، حيث ال يتم  ال تقوم جماعة سبت سايس بالسهر على احترام  

ثمنة داخل مرافق ال يتم تعليق األ ،من جهة أخرى الطبية الالزمة. هم للفحوصاتعخضاإعن باقي رواده، كما ال يتم 

 الغرامات في كناش التحمالت. اإلشارة إلىكما لوحظ غياب المراقبة والتتبع، وعدم  السوق.

 األسبوعيمداخيل السوق  رجحتأ 

مع سنة ازداد  2013عرف تراجعا سلبيا منذ سنة  فيما يتعلق بمنتوج كراء السوق األسبوعي والمرافق التابعة له، فقد 

 .% 11بنسبة 2015

 %(نسبة التطور ) المبلغ )بالدرهم(  السنة

2012 199.512,00 - 

2013 185.640,00 -6,95 

2014 217.494,00 17,15 

2015 193.381,57 -11,06 

2016 184.985,40 -4,34 
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 ، 2014و 2012استقرارا نسبيا في مداخيلها خالل فترة الكراء الممتدة ما بين المجزرة الجماعية، فقد عرفت  أما

المائة، وذلك خالل الفترة التي عرف فيها هذا المرفق تسييرا ب 17التي عرفت انخفاضا سلبيا ب  2015باستثناء سنة 

 مباشرا.

 التطور  (بالدرهم) الشهري القسط مبلغ السنة

2012 12.750,00 - 

2013 14.280,00 12 

2014 15.402,00 7,85 

2015 12.770,17 17,08- 

2016 13.433,40 5,19 

  المتعلقة بتغطية نظافة المجزرة   النسبة استخالصعدم 

 في المائة من مبلغ السومة الكرائية 2أداء نسبة  المستأجرينص الفصل السادس من الباب الثالث على أنه يتعين على 

أن الجماعة ال تقوم عند احتساب   ، لوحظلكن.  الشهرية لفائدة الجماعة، وذلك من أجل تغطية مصاريف نظافة المجزرة

في المائة، حيث تخضع الحتساب الرسم الخاص على الرؤوس لفائدة وزارة  2الرسم اإلضافي على الذبح بإخراج 

 ماعة مبالغ مستحقة لصالحها.الفالحة وعلى الرسم اإلضافي على الذبح، مما يفوت على الج

  الجماعة من مداخيل مقلع في غياب الترخيص   استفادةعدم 

يوجد في جماعة سبت سايس مقلع وحيد بدوار العليجات، يتم استغالله دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، حيث  

فيد الجماعة من هذه المبالغ قرارات لدى شسيع المداخيل، لكن في غياب الترخيص ال تستيقوم مستغل المقلع بوضع اإل

  التي يتم تنزيلها من طرق القابض في خانة مبالغ للتصنيف.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 الرصيد العقاري للجماعة؛  تنميةتسوية الوضعية القانونية لألمالك والسعي ل -

دراج الطرق والمسالك إحماية مكونات الملك العمومي، ووالعمل على تحيين سجل محتويات األمالك  -

 بهذا السجل؛

 ؛ التابعة للجماعة برام عقود الكراء مع مستغلي المحالتإ -

 مراجعة السومة الكرائية للمحالت والدور السكنية؛ -

 ؛ الثمن التقديريموضوعية لتحديد العمل على الرفع من مبالغ كراء السوق األسبوعي باعتماد أسس  -

مع المرفق المستغل  مالءمتهايجار وكنانيش التحمالت والعمل على الحرص على سد ثغرات عقود اإل -

 كل على حدة؛ 

 عتماد الشروط الوقائية والصحية في المجزرة الجماعية؛ا -

دراج مداخيله في االنتساب المالي الخاص بها إضرورة تسوية الوضعية القانونية للمقلع قصد  -

 .واالستفادة منها
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II. سايس سبتل رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسبت سايس بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه.
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  "رحال بن محمد سيدي" جماعة

 )إقليم سطات(
 

كيلومترا من مدينة سطات، ويبلغ عدد سكانها  30سطات، على بعد قليم تقع جماعة سيدي محمد بن رحال، التابعة إل

ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون   .2014  العام للسكان والسكنى لسنة  حصاءحسب نتائج اإلنسمة    10.410حوالي  

 إلى 2017موظفا، بميزانية وصلت فيها مداخيل ميزانية التسيير سنة  33عضوا وطاقم إداري مكون من  17من 

 درهم. مليون 1,65بفائض قدره  أي درهم، مليون 3,75في حدود ونفقات التسيير  درهم مليون 5,39

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المجلس  التي قام بها ، 2017 – 2013 من الممتدة الفترة برسمفرت مراقبة تسيير جماعة سيدي محمد بن رحال أس

مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها  تسجيل  على    ،سطات-جهة الدار البيضاءلالجهوي للحسابات  

 . فيما يلي

 اإلدارة الجماعية تنظيم أوال. 
 ا المجال عن المالحظات التالية.أسفرت المراقبة في هذ 

 تفعيل الهيكل التنظيمي عدم 

سناد المهام للموظفين وفق إحيث تم    ،ال تعكس الهيكلة المعتمدة في الجماعة ما جاء في القرار المنظم لإلدارة الجماعية

ال زال العمل بمصلحة الصفقات في  فعلى سبيل المثال ،الهيكلة السابقة وهو ما تبرزه قرارات التعيينات في المصالح

 .والممتلكات األشغالأنها أصبحت تشمل التعمير والبيئة و حين

 داري التسيير اإل المستشارين فيأحد  تدخل 

المتعلق بالجماعات، والتي تمنع على كل  113.14من القانون التنظيمي رقم  66خالفا للمقتضيات الواردة في المادة 

عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان 

لوثائق اإلدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة، التابعة له المهام اإلدارية للجماعة أو أن يوقع على ا

المؤقت للصفقات وسندات الطلب. كما   التسلملوحظ تدخل أحد المستشارين في التسيير اإلداري وتوقيعه على محاضر  

 لوحظ تدخله كذلك في سير األشغال المتعلقة بإنجاز المسالك.

   المهام وغياب دالئل المساطر  تحديدعدم 

ال تتوفر الجماعة على سالف الذكر،  113.14 رقم من القانون التنظيمي 271خالفا للمقتضيات الواردة في المادة 

تباعها عند تدبير الملفات وتحديد امساطر مكتوبة ألجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف وتحديد اإلجراءات الواجب  

 التكوين.  المسجل على مستوىالقصور المسؤوليات، هذه الوضعية تتفاقم بالنظر إلى 

 في مرافق دار الجماعة وفي ظروف استقبال المرتفقين وعمل الموظفين  نقائص 

الستينات من القرن  ىلإال تتوفر الجماعة على فضاء الستقبال المرتفقين وتوجد بناية الجماعة والتي يعود بناؤها 

حيث تتواجد بها عدة شقوق زيادة على تساقط أجزاء من سقف المكاتب التي فضال عن   ،الماضي في وضعية متدهورة

تم تسجيل غياب خدمة التنظيف والحراسة  ،افة الى ذلكذلك ال توفر المساحة الضرورية الشتغال الموظفين. باإلض

 لى المرافق الصحية.إكذلك تها كما تفتقر بناي ، بمقر الجماعة

 والمخزونات المقتنيات بتدبير المتعلقة الداخلية المراقبةفي  قصور 

 يلي: على مستوى تدبير المخزن ومسك محاسبة المواد فيما المسجلة  النقائصأهم  تتجلى

حيث يتم وضعها  ،جماعة الى مخزن جماعي يستجيب للمواصفات الالزمة لتخزين المقتنيات افتقار ال -

 ؛ للتلف وتعرضها أيضافي مرآب بطريقة ال تضمن المحافظة عليها 

حيث ال   ،مسك سجل دخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعيعدم  غياب نظام لتتبع التوريدات و -

تعتمد الجماعة على نظام واضح لتسلم وتوزيع المقتنيات كما ال تقوم بمسك سجل خاص لتتبع دخول 

   ؛المشتريات إلى المخزن وتسليمها إلى المصالح المعنية

عدم القيام بجرد شامل للمخزونات وعدم تتبعها بواسطة جذاذات المخزون التي تمكن من تتبع عمليات  -

 ومعرفة وضعية الكميات المتوفرة في المخزن. دخول وخروج كل سلعة 
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 يلي: وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما

 االستقبال؛تحسين ظروف استقبال المرتفقين وعمل الموظفين بتوفير مكاتب العمل وفضاء  -

 انجاز دالئل للمساطر في مجاالت تدخل الجماعة؛ -

اعتماد مساطر واضحة في تسيير المخزونات بشكل العمل على مسك محاسبة القيم والمواد والسندات و -

 يضمن المحافظة عليها وترشيد استعمالها. 

 ثانيا. التخطيط وتدبير المرافق العمومية

 التخطيط 

بكلفة  مشروعا  35 تضمن 2016  -  2011 الفترة يغطي للتنمية جماعيا جماعة سيدي محمد بن رحال مخططا وضعت

 وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:  .درهم 63.105.145,45 مبلغ فيحددت  تقديرية إجمالية

 انجاز الدراسات األولية للمشاريع المدرجة في المخطط وعدم ابرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء  عدم 

الالزمة وتركيبة تمويلها نجاز الدراسات القبلية والتقارير المتعلقة بالمشاريع ذات األولوية لحصر تكلفتها بالدقة  إلم يتم  

وطرق تنفيذها. كما أدرجت الجماعة ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع ارتبط انجازها بمساهمة عدة شركاء  

 في غياب اتفاقيات تقيدهم باإلطار الزمني للتنفيذ وتؤطر التزاماتهم المالية.

 الجماعي المخطط مشاريع إنجاز حصيلة ضعف  

فقط نجاز سوى أربعة مشاريع إلم يتم  حيث الحصيلة، في ضعفا هناك أن تبين إنجازها تم تيال المشاريع إلى بالنظر

مشروعا مبرمجا، علما أن كل المشاريع المنجزة تكفلت بها المصالح الخارجية لإلدارة المركزية دون  35من أصل 

عن عدة دواوير  العزلة فك في اعد يس الجماعة وال تنمية على . هذا الوضع من شأنه أن يؤثرأية مساهمة من الجماعة

 بتراب الجماعة التي تعاني أيضا من عدم التزود بالماء الصالح للشرب.

 كبير في إعداد برنامج عمل الجماعة تأخر 

على أن يتم إعداد برنامج عمل سالف الذكر  113.14من القانون التنظيمي رقم  78نصت الفقرة الثالثة من المادة 

أي   ،2018لى حدود نهاية شهر مارس من سنة  إو  ،الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب المجلس. لكن خالفا لذلك

 مجلس لم يتم بعد إعداد هذا البرنامج.بعد مرور أكثر من سنتين ونصف من الفترة االنتدابية لل

 تدبير المرافق العمومية 

  فيما يخص تدبير المرافق العمومية، تم الوقوف على ما يلي. 

 أحد األشخاص بتدبير مرفق توزيع الماء في غياب مقرر من المجلس الجماعي تكليف 

وب، قامت الجماعة بتكليف حارس مسير بعد نضوب مياه البئر الجماعي الذي كان يزود مركز الجماعة بالماء الشر 

لسقاية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوزيع الماء عن طريق ربط السقاية المذكورة بشبكة توزيع الماء  

من القانون  92خالفا للمقتضيات الواردة في المادة رقم  ،الجماعية دون عرض ذلك على أنظار المجلس الجماعي

والمتعلقة بصالحيات مجلس الجماعة والتي نصت على أن هذا األخير يفصل بمداوالته في   113.14التنظيمي رقم 

القضايا المتعلقة بإحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها. وقد أدت هده الطريقة الى ظهور عدة 

 مشاكل في االستخالص وقطع الماء على جميع الساكنة.

ه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير هذا المرفق سبل التحديث المتاحة تطبيقا  أن إلىكما تجدر االشارة 

 من القانون التنظيمي السالف الذكر.  83للمقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 مضمنة في المخطط الجماعي للتنمية؛اتخاد التدابير الضرورية إلنجاز وتنفيذ المشاريع ال -

 إنجاز الدراسات األولية للمشاريع وتخصيص االعتمادات المالية إلنجازها؛  -

 اإلسراع في إعداد برنامج عمل الجماعة؛  -

تحديث تدبير توزيع الماء باعتماد بالتعاون مع المؤسسات العمومية الوطنية المختصة في هذا المجال  -

 الصالح للشرب في أحسن الظروف. لتزويد ساكنة المركز بالماء
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 ثالثا.  تدبير مجال التعمير
 يلي:ما  المجال علىوقف المجلس الجهوي للحسابات في هذا 

 غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير 

لوحظ عدم تكليف أي موظف من طرف رئيس الجماعة من أجل مراقبة ضوابط التعمير ومتابعة األشغال المرخصة 

 اإلنجاز، حيث يقتصر دور الموظفين على تسليم رخص اإلصالح ورخص الربط بالكهرباء والماء. التي في طور 

برنامج عمل للموظفين المكلفين بتتبع ومعاينة األوراش المفتوحة بترابها  اإلطار، بأيكما لم تدل الجماعة في هذا 

بعد تعديله بالقانون  المتعلق بالتعمير 12.90من القانون  66وكذا التبليغ عن المخالفات كما نصت على ذلك المادة 

 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. 66.12

 استكمال مسطرة متابعة المخالفين عدم 

تبين من خالل المعاينات الميدانية وتفحص بعض الملفات المتعلقة بمخالفات التعمير، وجود تهاون كبير في استكمال 

ن عددا من المحاضر إالتصاميم المرخصة، حيث   مسطرة التبليغ عن المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي وعدم مطابقة

 14هناك  ،وكمثال على ذلك .نجاز أي محضرإخرى لم يتم بخصوصها رسالها للجهات المعنية وأإالمتعلقة بها لم يتم 

 بشأنها. التبليغ تتعلق بإنشاء بنايات بدون ترخيص لم يتم  06/12/2010محضرا منجزا بتاريخ 

 النهائي لتجزئة رغم عدم استكمال تهيئتها التسلم 

رغم عدم اكتمال الشروط  23/12/1999التسلم النهائي لتجزئة سيدي محمد بن رحال بتاريخ إجراء قامت الجماعة ب

وعلى  .ساسية للربط بشبكة الكهرباءن الشطر الثاني لهذه التجزئة ال يتوفر على التجهيزات األإالمتعلقة بذلك، حيث 

رخصة بناء جديدة خالل  59تقوم مصالح الجماعة بمنح رخص البناء داخل هذا الشطر، إذ تم منح  ،الرغم من ذلك

عمدة ألى ربط منازلهم بالكهرباء انطالقا من  إ  المعنيون  شخاص. وفي ظل هذه الوضعية يلجأ األ2017  -  2013الفترة  

 نارة العمومية التابعة للجماعة.اإل

نه بالرغم من تسلم شبكة الماء الصالح للشرب  إكما أن التجزئة ال تتوفر على شبكة للربط بالماء الصالح للشرب، حيث  

ن استعمالها ظل مقتصرا على الماء الشروب انطالقا أال  إع الماء والكهرباء بالشاوية،  من طرف الوكالة المستقلة لتوزي

قنوات التطهير  أن إذلى ذلك، ال تتوفر هذه التجزئة على شبكة للتطهير السائل، إمن أحد االبار الجماعية. باإلضافة 

راضي كون له انعكاسات على الفرشة المائية واألتمربوطة بحفر عميقة لتجميع المياه العادمة لمختلف البقع، مما قد 

 الفالحية المجاورة.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

بقا للمقتضيات طالعمل على وضع برنامج لمراقبة ضوابط التعمير من أجل إخبار الجهات المختصة  -

 ؛القانونية الجاري بها العمل

 توفير وسائل العمل للمصلحة التقنية لمراقبة مجال التعمير وتتبع الملفات المتعلقة به. -

 رابعا. تدبير الممتلكات
 أثيرت بهذا الخصوص المالحظات التالية.

 حتوياتنقائص في مسك سجل الم 

عدة نقائص تتعلق بطريقة مسكه وعدم تحيينه وغياب  م تسجيلت ،سجل الممتلكات الجماعية من خالل االطالع على

ترقيم الصفحات وعدم   عدملوحظ    ،الدقة الالزمة في تحديد نوعية الممتلكات والمراجع المتعلقة بها.  باإلضافة إلى ذلك

في  ، وذلكاعيمن طرف الرئيس الحالي للمجلس الجم لم يتم تجديد التأشيرة عليهكما  .سجلال فيتتابع أرقام التقييد 

 ظل عدم تحيين المعلومات الواردة فيه.

  الجماعية في سجل المحتوياتألمالك ا تقييد بعض عدم 

وتشمل هذه  عدم إحصاء بعض األمالك التابعة للجماعة،تبين من خالل دراسة سجل الممتلكات والمعاينة الميدانية 

 الجماعة تبلغ  ملكية  فيرضية  أمنذ عشرات السنين كما هو الشأن بالنسبة لبقعة    هذه األخيرةالوضعية عقارات تستغلها  

عدة محالت  عليها يضممن أجل انجاز مركب تجاري  14/01/1996وتم كراؤها منذ  متر مربع 900مساحتها 

 مستغلة من طرف الخواص.

 ونية لعدة ممتلكات  عدم القيام بالتسوية القان 

في  مكن افتحاص الوضعية القانونية لعدد من الممتلكات الجماعية وجود تقصير من قبل المجالس الجماعية المتعاقبة 

 لذلك من انعكاسات ومخاطر متعددة.رغم ما تسوية وضعيتها، 
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛محتوياتالمسك وتحيين سجل  -

 لوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة.تسوية ا -

 خامسا. تدبير المداخيل 
 أظهرت مراقبة تدبير المداخيل مجموعة من النقائص، تتجلى من خالل المالحظات التالية. 

 تنافي المهام داخل شساعة المداخيل 

وتحصيل جل المداخيل، حيث يتم الجمع فيها بين مهام الوعاء ومهام االستخالص وهو ما  تصفيةتقوم الشساعة ب

بسن نظام المحاسبة   2.17.451من المرسوم رقم    4يتعارض مع القواعد العامة للمحاسبة العمومية المتضمنة في المادة  

 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

 ارد الصندوق وعدم احترام آجال الدفعالمتكرر لسقف مو التجاوز 

الوقوف على التجاوز الدائم لسقف الصندوق  منتفحص سجل الصندوق الممسوك من طرف شسيع المداخيل مكن 

، واحتفاظ هذه األخيرة بالمبالغ المحصلة لمدد تتجاوز خمسة أيام خالفا الشساعةحداث  إ درهم بقرار    5000المحدد في  

 .المذكورقرار الللفصل الثاني من 

من جهة أخرى، لوحظ احتفاظ شسيع المداخيل بمبالغ هامة على شكل شيكات تتعلق بمداخيل كراء السوق والمجزرة 

 يوما. 15الجماعة رغم تجاوز مدة دفعها لشساعة المداخيل أزيد من  لحسابلم يتم دفعها 

 إنجاز أوامر بالمداخيل المتعلقة بالملزمين المتملصين  عدم 

لرسوم المستخلصة عن طريق شساعة المداخيل أن الجماعة ال تبعث بشكل منتظم بيانات الملزمين تبين بخصوص ا

المتقاعسين عن األداء للخازن الجماعي. وتهم هذه الوضعية عدة رسوم لم تنجز بشأنها أوامر بالمداخيل، كالرسم 

الرسم المتعلق بواجبات الوقوف المترتبة المتعلق بمحال بيع المشروبات والرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين و

 على سيارات النقل العمومي للمسافرين والرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع.

 يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات  فيما بهاقيمة المبالغ المحصلة وأرقام المعامالت المصرح    ضعف 

ل افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع ضعف أرقام المعامالت المصرح بها، إذ تبين من خال لوحظ

أي حوالي  درهم  3000 في المعدل  ال تتعدىالمشروبات أن أرقام المعامالت السنوية المصرح بها بخصوص المقاهي  

مراجعة أو مراقبة بالرغم من انخفاض القيمة المصرح بها ومبلغ الرسم   ةدراهم في اليوم. ولم تقم الجماعة بأي 9

 جل المقاهي التي تم احصاؤها. ن طرف مالمؤدى 

كما هو  ،المعاينات الميدانية بالجماعة على تواجد عدة مقاهي مفتوحة للعموم غير محصية ظهرتأ ، من جهة أخرى

أو تلك التي تزاول أنشطة مقهى باإلضافة   6الشأن بالنسبة للمقاهي المتواجدة على طول واجهة الطريق الوطنية رقم 

من القانون  146لم تلجأ الجماعة إلى تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة  ،حوم. ورغم ذلكإلى نشاط بيع الل

 درهم بصفة تلقائية.  500القاضي بفرض غرامة  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47.06

  والتجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والتأخر في أدائها كراء المحالت السكنية واجباتضعف 

لوحظ فيما يخص منتوج كراء المحالت التجارية ومنتوج كراء المحالت السكنية أن قيمته اإلجمالية لم تبلغ الحد األدنى 

 26.640,00درهم بالنسبة لألول ومبلغ  47.208 ,00المتعاقد بشأنه مع المكترين والمحدد سنويا على التوالي في مبلغ  

شساعة المداخيل بواجباتها في اتخاذ   وعدم قيامكترين في أداء ما بذمتهم يعزى ذلك لتماطل المو .درهم بالنسبة للثاني

 2017شارة فقد بلغ مجموع الباقي استخالصه المحصور عند نهاية سنة جراءات القانونية المتعلقة بتحصيلها. لإلاإل

 سكنية.درهم بالنسبة للمحالت ال 52.900,00ومبلغ درهم بالنسبة للمحالت التجارية  33.410,00 مبلغ

 مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة عدم  

الدكاكين والمحالت التجارية   مجموعة منكراء عقود لمحالت التجارية، علما أن ل السومة الكرائيةلم تتم مراجعة 

ر السكنية  كما تنطبق نفس المالحظة على الدو درهم في الشهر. 100تبلغ بسومة كرائية  1987تعود أحيانا إلى سنة 

 درهم في بعضها.  100بسومة كرائية تبلغ  1986التي تتوفر بشأنها الجماعة على عقود كراء تعود إلى سنة 

  والمجزرةإيجار السوق األسبوعي اختالالت في  

يعتبر منتوج كراء السوق االسبوعي والمجزرة أحد أهم المداخيل الذاتية التي تحصلها الجماعة، حيث بلغت هذه 

. وقد وقف المجلس الجهوي للحسابات  درهم  7.334.400,00مبلغ    2017إلى    2013برسم الفترة الممتدة من    المداخيل

 التالية:بهذا الخصوص على المالحظات 
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 اختالالت متعددة في طريقة وظروف توقيع عقود الكراء  ▪

وعقود الكراء المتعلقة بكل من السوق االسبوعي والمجزرة وجود  أسفرت عملية التدقيق في محاضر فتح األظرفة

 عدة اختالالت في تحديد هوية الشخص المخول له توقيع عقود الكراء، وبالتالي حماية الحقوق القانونية للجماعة

س( .ب. أ)  الشركاتعلى عرض احدى    الصفقة  هذه  رسو  السوق  كراء  لمسطرة  بالنسبة: تم  2018سنة    ذلك  على  وكمثال

 ىفرس  للمجزة  بالنسبة  أمايمثل الشركة حسب قانونها األساسي؛    ال في حين أن توقيع العقد تم من طرف شخص طبيعي  

تم من طرف شخص طبيعي ال يمثل الشركة حسب قانونها  عقدها.س في حين أن توقيع ب.أكراؤها على شركة 

 األساسي.

 المذكورة بدفتر التحمالت  غياب االشارة في عقود الكراء لبعض االلتزامات المالية ▪

المالي المتعلق بدفع ضمانة مالية قصد تغطية مخاطر عدم   زامتلاللشارة  د الكراء غياب اإلولوحظ بخصوص إعداد عق

 وفاء المتعهدين بواجباتهم المضمنة في دفاتر التحمالت. 

 األسبوعي  الدعوة الى المنافسة لكراء السوق التأخر في  ▪

عداد طلبات العروض من أجل كراء مرافق السوق و المجزرة مما يؤدي إلى عدم احترام تقوم الجماعة كل سنة بإ

تاريخ كراء هذه المرافق و إمضاء العقود المتعلقة بها والتي يجب أن تبتدئ من فاتح يناير إلى اخر السنة، حيث غالبا 

التي تم خاللها   2018عالنات المتعلقة بها بطريقة متأخرة، كما هو الشأن بالنسبة لسنة  ما يتم طلب العروض ونشر اإل

وتم إمضاء عقودها على   02/01/18وتلك المتعلقة بالسوق بتاريخ    27/02/18فتح األظرفة المتعلقة بالمجزرة بتاريخ  

العمومي في ظل عدم قدرة الجماعة   ، مما من شأنه أن يعيق استمرارية المرفق02/18/ 06و  28/02/18التوالي بتاريخ  

 على التدبير المباشر لهذا المرفق.

  عدم تطبيق بعض بنود دفتر التحمالت ▪

 التحمالت نوردهاتزامات الواردة في دفتر للوحظ عدم تطبيق مكتري السوق والمجزرة وكذا الجماعة لعدد من اال

 كاالتي: 

في  غياب برنامج وظروف النظافة داخل السوق والمجزرة، حيث تمت معاينة تراكم النفايات العضوية   -

 عقود للتزود بالماء والكهرباء؛ وعدم ابرام هاذين المرفقين

 ؛عدم تعليق الئحة الرسوم والواجبات الواردة بالقرار الجبائي بالمداخل الرئيسية للسوق والمجزرة -

انعقاد خرى غير يوم الخميس المصادف ليوم ة الطبية للذبائح في أيام الذبح األغياب المراقبة البيطري -

 الثالثاء والسبت. يوميالسوق، علما أن الذبح يتم أيضا 

 اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مهمة تنظيم شساعة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية من جهة، و -

 االستخالص من جهة أخرى، وكذا دعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية؛ 

 لمداخيل غير المستخلصة للمحاسب الجماعي في اآلجال القانونية؛اتحصيل بوامر أإرسال  -

 العمل على مراجعة السومات الكرائية للمحالت السكنية والتجارية؛  -

 . حالت التجاريةاحترام المساطر التنظيمية في كراء الم -

 سادسا. تدبير النفقات 

 الصفقات تدبير 

 مكنت مراقبة تدبير الصفقات من رصد النقائص التالية.

 مالحظات عامة  .أ

 في مسك أرشيف الصفقات قصور 

من طرف الجماعة ال يتم مسكها وترتيبها بطريقة سليمة تمكن من  برمةلوحظ أن الوثائق المتعلقة بالصفقات الم

أن  تبينالرجوع إليها بسهولة عند الضرورة وتوفيرها في الوقت المناسب. وقد اتضح ذلك جليا خالل المراقبة حيث 

 ها. الملفات المتعلقة بالصفقات المنجزة والمسلمة مؤقتا ال تتوفر على جميع الوثائق الضرورية المرتبطة ب

 تدبير الصفقات بمسك بعض السجالت المتعلقة  عدم 

من  9وذلك خالفا لما جاء في المادة  ،تم الوقوف على عدم قيام الجماعة بمسك سجل تدون فيه األوامر بالخدمات

بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   2000ماي    04بتاريخ    2.99.1087المرسوم رقم  

بالمصادقة على دفتر الشروط  2016ماي  13بتاريخ  2.14.394غال. وتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم رقم األش
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إلى تسجيل األوامر  11يشير في المادة  ،والذي نسخ المرسوم السابق ،اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال

 بالخدمات في سجل الصفقة.

 المسالك المتعلقة بتهيئة صفقاتلنية قبلية لتحديد الحاجيات بإنجاز دراسات تق عدم 

لم تقم الجماعة بإنجاز أية دراسة تقنية قبلية تمكن من تقدير كلفة األشغال المرتبطة بتهيئة المسالك القروية موضوع 

  ،وإعداد دفاتر التحمالتدرهم  716.040,00و درهم 354.100,80 بمبلغي 03/2015و 01/2015الصفقتين رقم 

التقنية التي يجب أن يتضمنها   ئص التقنية للمسالك والكميات التقديرية وتحديد الخصائص والمواصفاتالسيما الخصا

لألشغال  الجيد  وضمان التأطيردفتر الشروط الخاصة. هذا االخالل من شأنه التأثير في شفافية الدعوة الى المنافسة 

 مارسات الهندسة المدنية.أن األمر يتعلق بأشغال منفذة وفق موخصوصا  ،في مرحلة التنفيذ 

 متعلقة ببعض الصفقات مالحظات .ب

 طويلة دون مبرر  لمدة 2011/ 02 رقم الصفقةأشغال  يقافإ 

بالمركز منذ  ادكان 14المتعلقة ببناء درهم  187.366,32بمبلغ  02/2011تم ايقاف األشغال موضوع الصفقة رقم 

سنوات فوتت على الجماعة مداخيل مهمة كانت    6لى أن فترة توقف األشغال والتي تفوق  إ. وتجدر االشارة  2011سنة  

 840.000,00درهم شهريا أي ما قيمته    1000من  والتي تقدر سومتها الكرائية بأزيد    ،ستجنيها من كراء تلك المحالت

 درهم خالل هذه الفترة.  

  01/2011 رقم الصفقةلنهائي ألشغال التسلم ا عدم 

مسالك بالرغم  الالمتعلقة بتهيئة درهم  348.120,00بمبلغ  01/2011لم تقم الجماعة باالستالم النهائي للصفقة رقم 

لمسالك يصعب اتخاذ أي هذه الى العمر االفتراضي لإبالنظر ومن مرور أزيد من خمسة سنوات على نهاية األشغال. 

 ة.المد  هاجراء بعد هذ 

  تعاقدي  إطاربمكاتب دراسات في غياب  ارتباط 

 03/2015و 01/2015رقم  قام رئيس الجماعة بتكليف مكتب دراسات باإلشراف وبتتبع األشغال موضوع صفقتين

متعلقتين بإنجاز المسالك دون أساس تعاقدي. كما قامت الجماعة فيما يخص نفس الصفقتين بالتعاقد مع مكتب الدراسات 

 قيام بأشغال خبرة للمسالك المنجزة دون القيام بأية منافسة وفي غياب أي أساس تعاقدي.  ثان لل

 التحمالت دفترلمواصفات المحددة في  ل القروية المسالك إلنجاز المستعملة المقالع مواد  جودة مطابقة عدم 

تضح تعدد امن خالل المعاينة الميدانية  إذ  المسالك، إلنجاز المستعملة المقالع مواد  جودة بمراقبة الجماعة تقم لم

 أثناء كما لوحظ  .« MCR » الغربلة بالنسبة لطبقة السير لعملية توريد تلك المواد التي لم يتم إخضاعها مصادر

 الشروط الخاصة دفتر بنود السير خالفا لالكبير في طبقة  الحجم من استعمال حصى المنجزة المسالك معاينة بعض

 منسجمة مواد  على للحصول ملم Ø 0/40 المسالك إلنجاز المستعملة المقالع مواد  قطر يتجاوز أال ينص على الذي

  .المسالك لبناء صالحة

 سريع لبعض المنشآت الفنية تدهور 

من الوقوف على عدة عيوب 03/2015و  01/2015  رقم  الصفقتين  إطار  في  المنجزة  للمسالك  مكنت المعاينة الميدانية

سمنت المكون لها. كما وكذلك بداية تفتت اإل  ،منسجمة مع الطريقالتخص باألساس وضعيتها غير    ،الفنيةفي المنشآت  

مما قد يشكل خطرا  ،الشتوية المياه تحت معابر المسالك لصرف وضعت التي القواديس تم الوقوف على انكسار بعض

 على سالمة السير بهذه المسالك.

 سندات الطلب تدبير    .ج

  نجاز األشغال إلى مسطرة الصفقات واالعتماد على نفس الممونينإفي  اللجوءقلة 

المسالك، في حين اعتمدت ب  متعلقينلم تعتمد الجماعة مسطرة الصفقات إال في مشروعين    2017  -  2013خالل الفترة  

محدود من لوحظ احتكار عدد  وقد على سندات الطلب حيث تمت استشارة نفس المقاوالت. في النفقات األخرى 

سناد سندات الطلب المتعلقة بمختلف إ  2017 – 2013خالل الفترة  على سبيل المثال، تم فالممونين لسندات الطلب. 

بالمائة من  27أي ما يشكل  ،"و.س." اولةلمق درهم 557.021,41بمبلغ لى األشغال إضافة ت الجماعة باإلنيا تمق

هذه الممارسة تخالف المبادئ العامة المنصوص عليها  لب.مجموع مصاريف الجماعة المنجزة بواسطة سندات الط

السيما حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في   ،المتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349قم في المرسوم 

 التعامل مع المتنافسين.

 األصلية  والشواهد المنشأ شهادة غياب في معلوماتية وبرامج عتاد اقتناء 

 11/2013و  3/2013  رقمب  الطل سندات طريق عن معلوماتي عتاد  باقتناء 2017و  2013سنة   بين الجماعة ما قامت

 ، دون أن تفرضدرهم 252.366,50حواسيب وثالثة آالت طابعة( بمبلغ  9) 16/2017و 8/2016و 5/2015و

  .التوريدات ودةوج جدية من التأكد  أجل من طرف الموردين، من المعلوماتي العتاد  منشأ شهادة تقديم
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 تتسلم لم  أنها إال لى العتاد المعلوماتي،إباإلضافة  المدنية الحالة مصلحة لتدبير معلوماتية برامج اقتنت الجماعة كما

 بتثبيت الخدمة، إنجازعلى  أجل اإلشهاد  من واكتفت، بها، الخاصة المدمجة األقراص وال االختراع براءة شواهد 

 على المدنية بالحالة البرنامج الخاص تثبيت في إثر أية مشاكل على تضطر وقد   .الجماعة حواسيب على منها نسخ

 تثبيتها. إعادة أجل من الممون نفس إلى اللجوء إلى الحواسيب بعض

 تدبير حظيرة العربات والوقود .د

 الجماعة لمرآب جماعي افتقار   

ليها، حيث يتم وضع اآلليات دون حراسة في ساحة سيارات والحفاظ عاليرة ظال تتوفر الجماعة على مرآب لتدبير ح

 غير مزودة بأسقف مما يتسبب في التدهور السريع لآلليات والسيارات الجماعية.  (الجماعة مقرأمام )

  السجالت الخاصة بحظيرة السيارات  مسكعدم 

 تم الوقوف على عدم مسك الجماعة للبطائق والسجالت التالية:

 سجل تتبع عملية إصالح السيارات؛   -

 سجل يومي لتتبع خروج ودخول اآلليات؛ -

التي لحقت بكل سيارة ونوع  لبطاقة تقنية تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع األعطا -

 اإلصالحات التي عرفتها وتاريخ القيام بها. 

 الغيار وقطع الوقود استهالك ضبط في واضحة غير مسطرة اعتماد 

الجماعة ال تعتمد وسائل وآليات كفيلة بالتتبع الجيد والمستمر الستهالك الوقود والزيوت كسندات التسليم  لوحظ أن

وكناش لتتبع استهالك الوقود ممسوك من طرف سائق الشاحنة أو مستعملي سيارة المصلحة، أو بعض السجالت التي 

يرة السيارات مما يشكل قصورا ظالمتعلقة بح يتعين مسكها من طرف مصالح الجماعة من أجل مراقبة كل العمليات

 في نظام المراقبة الداخلية.

حيث انخفض االستهالك السنوي للوقود   ،أن استهالك الجماعة من الوقود يعرف تذبذبا غير مبرر  اإلشارة إلىوتجدر  

االعتماد   . لكن على عكس هذا المنحى تم رفع2017سنة    درهم  32.100,00الى    2016سنة    درهم  60.800,00من  

درهم بالرغم   70.000,00% حيث بلغت  55بنسبة    2018المخصص للوقود في ميزانية الجماعة برسم السنة المالية  

 .درهم 45.000,00والذي بلغ  2017% من االعتماد النهائي لسنة 70يتم استهالك سوى  أنه لممن 

 :لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

 على مسك السجالت والوثائق االدارية المتعلقة بالصفقات وتكوين ملفات متكاملة عنها؛ السهر -

 للمشاريع؛  الجيد التتبع وعلى دقيقة قبلية دراسات تقنية إعداد على العمل -

 المستطاع فيما قدر المنافسة وإعمال االقتناء، عمليات مباشرة  قبل دقة  بكل الجماعة حاجيات تحديد -

  الطلب؛  سندات بواسطة باالقتناء يتعلق 

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتثبت من جودة المقتنيات المعلوماتية من قبيل الحصول على شواهد المنشأ  -

 ية البرامج والضمانات المتعلقة بها؛وشواهد أصل

 .الوقود استهالك وتتبع لضبط آلياتمسك دفاتر القيادة وسجالت الوقود وقطع الغيار ووضع  -
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II. رحال  بن محمد  سيديل رئيس المجلس الجماعي   جواب 

  إليه.لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد بن رحال بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها 
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  "أوالد حريز الساحل" جماعة

 )إقليم برشيد(
 

. وقد أحدثت هذه الجماعة مربع  كلم  475إقليم برشيد وتمتد على مساحة تبلغ  بتقع الجماعة الترابية الساحل أوالد احريز  

نسمة حسب  38.138دوارا. وتبلغ ساكنتها  28، وتتكون حاليا من مركزين و2009على إثر التقسيم اإلداري لسنة 

 .2014سنة العام للسكان والسكنى ل حصاءنتائج اإل

طور المداخيل منحى سلبيا نتيجة ت 2017 - 2012لفترة خالل الجماعة ل نتيجة تنفيذ ميزانية التسيير عرفت وقد 

اجمالية تقدر مداخيل التسيير خالل هذه الفترة بنسبة انخفضت فيه والنفقات في اتجاهين مختلفين. ففي الوقت الذي 

مصاريف التسيير ارتفاعا  شهدت (،2017مليون درهم سنة  30,4إلى  2012مليون درهم سنة  34,8)من  %12ـب

 (. 2017مليون درهم سنة  ,419إلى  2012ون درهم سنة ملي   10,7)منفي نفس الفترة.  81%كبيرا بنسبة 

 178,89من على مستوى المداخيل حيث انتقلت  % 71,37بنسبة  انخفاضا ميزانية التجهيز  من جهة أخرى، سجلت

حيث   ،أما نفقات التجهيز فقد شهدت ارتفاعا. 2017مليون درهم سنة  51,21إلى حوالي  2012مليون درهم سنة 

 .2017مليون درهم سنة  19الى  2012مليون درهم سنة  9,6انتقلت من 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن  2017 – 2012عن الفترة ما بين أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات وقد 

 .تسجيل مالحظات وتوصيات، نورد أهمها فيما يلي

 عمل مجلس الجماعة تقييمأوال. 
 بهذا الخصوص ما يلي.  المجلس الجهوي للحساباتسجل 

 ضعف نسبة إنجاز برنامج عمل الجماعة وعدم إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين 

 212,18مبلغ  2016إلى  2011بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من 

%. وقد 51,89، حيث إن نسبة اإلنجاز على المستوى المالي بلغت درهممليون  408,93من أصل  درهممليون 

 كانت مبرمجة في المخطط. 55مشروعا فقط من ضمن  21أنجزت الجماعة 

نجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين، تبين أنها إما قامت الجماعة بإدراج مشاريع ضمن برنامج عملها ارتبط ك

 لم تنجز لكون الجماعة لم تبرم اتفاقيات مع هؤالء الشركاء تقيدهم باإلطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزاماتهم المالية.

 دارياإل النواب دون تفويض والمستشارين في التسيير تدخل 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة  66نصت المادة 

باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام اإلدارية للجماعة 

من القانون سالف   103يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. كما أن المادة    أو أن يوقع على الوثائق اإلدارية أو أن

 الذكر استثنت التسيير اإلداري واآلمر بالصرف من المهام التي يمكن لرئيس المجلس أن يفوضها إلى نوابه.

خالفا لذلك لوحظ تدخل النواب والمستشارين بطريقة مباشرة في التسيير عبر عدة مصالح بما فيها مكتب الضبط.   ،لكن

 كما لوحظ تفويض تدبير المرآب الجماعي ألحد النواب. 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: بناء عليه،

 اعة؛عقد اتفاقيات ملزمة مع الشركاء أثناء تنزيل برنامج عمل الجم -

 اتخاد التدابير الضرورية لتنفيذ المشاريع المضمنة في برنامج عمل الجماعة؛ -

 احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويض المهام. -

 ثانيا. تدبير الموارد البشرية والممتلكات الجماعية
 أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 ي للتوزيع الفعلي للمهام في الجماعةمطابقة الهيكل التنظيم عدم  

دون  2016دجنبر  14تم التأشير على الهيكل التنظيمي الذي تم إقراره من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  126تحديد االختصاصات المحددة لكل مصلحة، وذلك خالفا للمادة 

أن الجماعة يجب أن تتوفر على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس بالجماعات، والتي تنص على 
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من  118الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس ويتم التأشير عليه من طرف مصالح العمالة طبقا للبند الثالث من المادة 

 القانون التنظيمي السالف الذكر.

الفعلي للمصالح داخل الجماعة الزال يعتمد تنظيما هيكليا يعود باإلضافة إلى ذلك وخالفا لهذا الهيكل، فإن التقسيم 

 لفترة المجلس الجماعي السابق.

  نقائص تتعلق بوضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى 

ن رهن إشارة إدارات وبالمائة( موضوع 18موظفا وعونا، تسعة منهم ) 51تتوفر جماعة الساحل أوالد حريز على 

 بها، تعيينهم  تاريخ منذ  الموظفين هؤالء خدمات من قط تستفيد  لم الجماعة أن تبين وقد . رثالثة أط بينهم  أخرى من

 .1994شارة إلى سنة نه يوجد من بينهم من يرجع تاريخ وضعه رهن اإلأو

كما أن الجماعة ال تتوصل بالتقارير الدورية المتعلقة بنشاط الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة، مع العلم أن رئيس 

 .2014يناير    30الصادر بتاريخ    2.13.422من المرسوم رقم    7مما يعد مخالفة للمادة    ،الجماعة ملزم بتنقيطهم سنويا

 التقصير في مسك وتقديم سجل الممتلكات والقيام بالمتعين لتدبير ملف الممتلكات 

وغياب الدقة الالزمة في عدة نقائص تتعلق بطريقة مسكه من تسجيل سجل الممتلكات الجماعية  مكن االطالع على

تحديد نوعية الممتلكات والمراجع المتعلقة بها، سواء تلك المتعلقة بالمحافظة العقارية كرقم الرسم والمساحة اإلجمالية 

 لألرض والمساحة المبنية أو تلك المتعلقة بالتدقيق في مساحة المحالت التجارية والسكنية.

د من الممتلكات الجماعية وجود تماطل وإهمال من قبل المجالس الجماعية افتحاص الوضعية القانونية لعد  أظهركما 

لذلك من انعكاسات ومخاطر متعددة كالمطالبة بالتعويض عن االعتداء مع ما المتتالية من أجل تسوية وضعيتها، 

يد تتوفر بشأنه على أن هذه الجماعة ومنذ تأسيسها لم تسو الوضعية القانونية إال لملك وح إلىالمادي. وتجدر اإلشارة 

 شهادة الملكية.

كما تم الوقوف على الحالة المزرية لممتلكات الجماعة نتيجة عدم المحافظة عليها وصيانتها وتعيين حارس عليها، كما  

ليات وصهريج الماء وبنايات المجزرة المتواجدة فوق أرض السوق والمقر القديم لجماعة هو الشأن بالنسبة لمستودع اآل

 السوالم.الساحل ب

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:ما سبق بناء على 

 طر المتوفرة؛ عقلنة توزيع الموظفين على مصالح الجماعة وتحسين االستفادة من األ -

 رهن اإلشارة؛ الموظفين تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بوضع  -

باتخاذ اإلجراءات التي خولها القانون كالتعيين تحيين سجالت األمالك وحماية مكونات الملك الجماعي   -

 والترتيب؛

 تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة. -

 ثالثا. التعمير وتدبير المجال
 فيما يخص التعمير وتدبير المجال، تم الوقوف على االختالالت التالية.

 ال التعميراللجوء المتكرر لمسطرة االستثناء في مج  

 2017إلى    2009التي تمت تعبئتها في إطار مسطرة االستثناءات خالل الفترة الممتدة من سنة   األراضي بلغت مساحة

هكتار، تتعلق بإنشاء تجزئات سكنية أو صناعية أو هما معا، حيث أصبح سلوك هذه المسطرة بالنظر  228ما يفوق 

 كون اللجوء إليها استثناء. لعدد المشاريع المرخصة هو القاعدة بدل أن ي

بالرغم من أن اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع المدرجة في إطار هذه المسطرة يوجد من بين أعضائها رئيس الجماعة و

يجابياتها غيب أي دور إأو من يمثله، إال أن ضعف التكوين وتقدير االنعكاسات المتعلقة بهذه المشاريع بالمقارنة مع 

ي الدفع إليجاد حلول تتعلق بإعداد رؤية مستقبلية إلعداد تراب هذه الجماعة وتمكينها من شبكة للمجلس الجماعي ف

 للتطهير.

 سلبية لالستثناء على المجال الترابي للجماعة انعكاسات  

مكانات الجماعة وبيئتها، حيث ساهمت في إنتاج نمط عمراني تغيب عنه إلمسطرة االستثناء انعكاسات سلبية على 

اقتصادي ومعماري وبيئي. فبجانب الوحدات  خلق تمايز مجالي وعدم انسجام سوسيو ىالرؤية الشمولية مما أدى إل

وذلك فوق أراض تتميز بكثافة األنشطة الفالحية والدواوير ذات الطابع  ،الصناعية يرخص كذلك للتجزئات السكنية

 القروي.

ات الصناعية المرخصة وغير المرخصة بالقرب من الدواوير وقد نتج عن هذا الواقع انتشار عدد كبير من الوحد 

واألراضي الفالحية في غياب حلول من أجل الحد من انعكاسات ذلك على البيئة، حيث تبين من خالل محاضر اللجنة 
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اإلقليمية أنه يتم رمي بعض من المخلفات الصناعية بالضايات المجاورة دون معالجة، وتصريف فائض بعض  

 لصناعية بالطرق المحاذية، باإلضافة النتشار األدخنة الضارة جراء النشاط الصناعي. المخلفات ا

كمثال   من هذه الوحدات المضرة تم الترخيص لها باالستغالل في غياب شواهد المطابقة.  اوتجدر االشارة إلى أن عدد 

ر قانونية والتي لها أضرار في وضعية غيالتي توجد نورد في الجدول التالي بعض الوحدات الصناعية  ،على ذلك

 .وخيمة على الرصيد البيئي للجماعة

 التأثيرات البيئية  المجال الصناعي للوحدات 

الصناعات التحويلية 

 للدواجن 

معالجة بتاريخ  ةالقذف بالمخلفات الصناعية اتجاه ضاية العود المحاذية لدوار الشكة دون أي-

 ؛2018/ 14/02

ثلوث  ابيار لقذف مخلفات المصنع مما يساهم في واستعمال توقف عمل وحدة معالجة المياه-

 ؛ 07/04/2011محضر اللجنة اإلقليمية بتاريخ  حسبالفرشاة المائية، 

كما تبين من خالل معاينة  ،مزاولة النشاط الصناعي في غياب شهادة المطابقة واالستغالل-

 . 11/04/2011اللجنة اإلقليمية بتاريخ 

 صناعة تصبير السمك

عدم معالجة المخلفات الصناعية للوحدة بطريقة فعالة نتيجة ضعف الطاقة االستيعابية لمحطة   -

محاضر اللجنة   حسبمما يؤدي لتصريف الفائض بالطرق المحاذية للدواوير  ،المعالجة

 اإلقليمية؛

في غياب شهادة المطابقة  2008نشطتها منذ افتتاحها قبل سنة أهذه الشركة مارست  -

، حيث  2015سنة في والتصريح باالستغالل ولم تقم بتسوية وضعيتها اإلدارية والقانونية إال 

السلطة المحلية من أجل إيفاد لجنة دراسة طلب  27/06/2015راسل رئيس الجماعة بتاريخ 

 رخصة المطابقة.

 األلمونيومصناعة 

 لومنيوم وتدويره في غياب أدنى معايير الوقاية والسالمة؛بتذويب األالوحدة تقوم  -

من أجل  2014/ 25/01بتاريخ  2014/162تتوفر على رخصة االستغالل تحت عدد  -

 استغالل مستودع في صناعة االلومنيوم في غياب لشهادة المطابقة.

 تذويب البالستيك

بتذويب البالستيك في غياب معايير السالمة والوقاية لما تسببه من روائح خانقة الوحدة تقوم -

 معالجة؛ ةللدواوير المجاورة إضافة إلى تصريف المخلفات دون أي

في غياب لشهادة المطابقة ودون سلك  16/04/2013تتوفر على رخصة استغالل بتاريخ  -

 ة. المساطر القانونية لهذا النوع من الوحدات الصناعي

إنتاج السائل السكري 

 والنكهات 

تنشط هذه الشركة في الصناعة الكيماوية الغذائية وتم منحها رخصة استغالل من طرف 

دون توفرها على شهادة المطابقة وشهادة المكتب الوطني  2014/ 06/05الجماعة بتاريخ 

 الصحية. المتعلق بالسالمة  07/28للسالمة الصحية طبقا لمقتضيات القانون 

وحدات صناعية في   8

طور البناء، من بينها  

وحدة مخصصة لصناعات 

المعلبات من مادة 

 األلمنيوم 

نجازها إ تم منح رخص البناء لصاحب هذا المشروع رغم أن محطة معالجة المياه العادمة لم يتم  

 . 03/01/ 2017ورغم التسلم المؤقت للشطر األول من التجزئة بتاريخ 

  جل الشركات المستفيدة من مسطرة االستثناء بالتزاماتها مع الجماعة وفاءعدم 

اتفاقية مبرمة بين الجماعة وعدد من الوحدات الصناعية والمنعشين العقاريين المستفيدين   15خالل أزيد من    منلوحظ  

ومية أو تهيئة واصالح من رخص التقسيم أو البناء عدم وفاء أغلبهم بالتزاماتهم التي تتعلق بإنجاز أو توسعة طرق عم

 ات عمومية الخ.ئمنش

  وعدم احترام المساطر المتعلقة بها المصلحة التقنية على سجالت رخص االستغالل توفرعدم 

بالمقابل   .2014غياب كلي لتلك المتعلقة بالسنوات ما قبل  من تسجيل  مكن افتحاص سجالت رخص االستغالل المسلمة  

التي تصل بشأنها شكايات من المواطنين إلى السلطات المحلية  ،الصناعية معاينات لبعض الوحداتمحاضر اثارت 

من انعكاسات بيئية وأضرار على أراضيهم الفالحية المجاورة لها، وجود عدة رخص ممنوحة دون سلك جراء ما لها  

هذه الوحدات  المساطر القانونية من شهادة المطابقة وتصريح باالستغالل وتدخل للجنة التقنية المتعلقة بتصنيف

في الظهير الشريف بشأن تنظيم المؤسسات المضرة بالصحة والمحالت المزعجة   هو منصوص عليهكما    ،الصناعية

وكذا القرار الوزاري  ،كما وقع تغييره وتتميمه 1914.08.25الموافق ل 1332شوال  03والخطيرة المؤرخ في 

 والمزعجة والخطيرة كما وقع تغييره وتتميمه. المتعلق بترتيب المحالت المضرة  1933.10.13المؤرخ في 
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 غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير  

لم تدل الجماعة بأي برنامج عمل للموظفين المكلفين بتتبع ومعاينة األوراش المفتوحة بترابها وكذا التبليغ عن المخالفات 

سالف الذكر. )الصادر بتنفيذه الظهير  66.12بعد تعديله بالقانون  12.90من القانون  66كما نصت على ذلك المادة 

 (.2016.08.25بتاريخ  1.16.124الشريف رقم 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه

 بداء رأيها حول المشاريع المدرجة ضمن مسطرة االستثناءات؛إتفعيل دور الجماعة في  -

البيئي الناتج عن التراخيص إلنجاز الوحدات تطهير السائل بالجماعة للحد من التدهور لشبكة ل توفير -

 الصناعية؛

تتبع إنجاز الشركات المستفيدة من مسطرة االستثناءات اللتزاماتها اتجاه الجماعة من خالل التطبيق  -

 الحرفي لبنود االتفاقيات؛

 احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمنح رخص االستغالل للوحدات المزعجة و/أو الملوثة؛ -

 .برنامج لمراقبة األوراش المفتوحة وضوابط التعمير والتبليغ عن المخالفين وضع -

 رابعا. تنظيم المقالع 
 المقالع مواد  استخراج على الرسم مجموع ثالثة عشر مقلعا ويبلغ الساحل أوالد احريز لجماعة الترابي المجال يضم

وقد تم بخصوص هذا المحور تسجيل  درهم. 14.944.978,80 مبلغ 2017و 2012بين  المتراوحة المدة خالل

 .المالحظات التالية

 المقالع استغالل وتتبع لمراقبة نظام غياب 

المقالع  الستغالل المحتملة البيئية واألخطار جهة، من المقالع مواد  استخراج على بالرسم المتعلقة الموارد  أهمية رغم

 وقد لوحظ .المقالع استغالل ومراقبة لتتبع نظام بوضع الجماعة تقم لم  أخرى، جهة من الساكنة سالمة على وأثرها

 يوجد  ال أنه المقالع، كما استغالل وتتبع لمراقبة عدم تعيين مصلحة أو رصد إمكانيات لوجستيكية الصدد، هذا في

الجماعة ال تشارك في المعاينات التي تقوم بها الفرقة   وأن خاصة ،المقالع لمواقع ميدانية بزيارات للقيام برنامج

 اإلقليمية لمراقبة المقالع كما تثبت ذلك محاضر المعاينات.

 بالوزن خاصة معلوماتية بمعدات المقالع تجهيز المستخرجة وعدم الحقيقية للكميات المثبتة الوثائق  بغيا 

وصوالت  من بنسخ باإلدالء المستخرجة بالكميات التصريح عند  المقالع مواد  استخراج على بالرسم الملزمون يقوم ال

كما ال يستخدم   .المحلية بالجبايات المتعلق 47.06 القانون من 95 المادة في عليه منصوص هو كما المباعة، الكميات

تشير إلى   بعض مستغلو المقالع بتراب الجماعة ميزانا معلوماتيا يصدر بطريقة آلية معطيات خاصة بأذونات التحميل،

 8التاريخ والتوقيت والرقم التسلسلي والكمية واسم المقلع ورقم تسجيل الشاحنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 

 من دفتر التحمالت المتعلق باستغالل المقالع ومراقبتها.  9و

 االستغالل رخص في بهما المسموح والعمق  االنحدار احترام عدم 

 أن المراقبة غير واستغالل عن طريق المدرجات، معين انحدار احترام وجوب على المقالع استغالل رخص تنص

 المقالع، مما له من انعكاسات سلبية على مستغلي بعض طرف من المقاييس لتلك مخالفة وجود وضحت الميدانية

 المائية الجوفية. الموارد 

 والتقاطعات  المسالك تهيئ وعدم التشوير عالمات غياب 

بالطريق العمومي   122التشوير القانونية من نوع   عالمات وجود  عدم لبعض المقالع، الميدانية الزيارات خالل من تبين

لمقتضيات  خالفا وذلك ،من الممر المؤدي للمقلع الحدري من الجهتين وعدم وضع عالمة قف بالممر عند المخرج

 بالمقالع. المتعلق التحمالت كناش من 5و3 الفصلين

 غلقها بعد صليةاأل حالتها لىإ االستخراج مواقع إعادة عدم 

وأخرى لم يستطع  ،غالقها سواء عن طريق سحب الترخيص كشركة إ.ب. أو مناجم ر.ا.إلوحظ وجود عدة مقالع تم 

 لىإ رجاعهاإ يتم لم المواقع جل هذه أن إال (.الجماعة حسب)  نهائيةالجماعة تحديد مستغليها وتم غلقها بصفة    موظفو

 06/ 2010التحمالت النموذجي المرفق بمنشور الوزير االول رقم  كناش مقتضيات يخالف ما هوو صلية،األ حالتها

 حول فتح واستغالل المقالع ومراقبتها.  2010/ 14/06بتاريخ 
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 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك

خالل مدها بمخرجات المراقبة تنسيق عمل المتدخلين في مراقبة المقالع مع مصالح الجماعة من  -

 الميدانية؛

على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية  المختصةالعمل من خالل اللجنة االقليمية  -

 وكذا بنود كناش التحمالت الخاص باالستغالل وكناش التحمالت البيئي؛المتعلقة باستغالل المقالع 

عة وإعداد تصور حول إعادة تأهيلها وتهيئتها طبقا القيام بجرد المقالع المهجورة على صعيد الجما -

 .للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

 . تدبير النفقات خامسا
 على مستوى النفقات، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 في إنجاز جداول المنجزات نقائص 

بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية  2000ماي  4الصادر في  ، 2.99.1087من المرسوم رقم  56نصت المادة 

على أن توضع جداول المنجزات انطالقا من المعاينة   ،العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة

عدادها إيتم  وعلى أن، التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة

لجماعة ال تنجز جداول المنجزات، كما ، تبين أن امن قبل العون المكلف من صاحب المشروع. غير أنه خالفا لذلك

أنها ال توقع على البيانات التفصيلية التي تبين العناصر الكمية والنوعية المتعلقة باألشغال والتي تحمل توقيع المقاول 

 ل.ومكتب الدراسات المتتبع لألشغا

 في تتبع بعض صفقات الدراسات خلل 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات بأعمال الدراسات  47خالفا للفقرة األولى من المادة 

والتي  واإلشراف على األشغال المبرمة لحساب الدولة، لوحظ عند فحص بعض الملفات المتعلقة بصفقات الدراسات

أنها ال تتضمن ما يثبت قبول صاحب المشروع لها وللوثائق  ،إنجازها عبر مراحل يعقبها إعداد تقارير أو وثائقيتم 

 المتعلقة بدراسات حول المسالك. SOH/2012/2والمنتجات المنجزة. وعلى سبيل المثال الصفقة رقم 

 مقاولينعدم تغطية فترة تنفيذ األشغال بالتأمينات التي يتم اكتتابها من طرف ال   

من دفتر الشروط العامة المطبقة  24من دفتر الشروط الخاصة والذي يحيل على المادة  25خالفا لمقتضيات المادة 

على األشغال كما تم تتميه وتعديله والتي تنص على وجوب اكتتاب المقاولة النائلة للصفقة لبوليصات التأمين المتعلق 

شغال، فإن وثائق التأمين المدلى بها بخصوص الصفقتين المتعلقتين بالمسالك بتغطية االخطار خالل المدة الكاملة لأل

 ال تغطي فترة تنفيذ األشغال. 07/2014و  06/2014رقم 

 دراسات لمشاريع غير جاهزة   إنجاز 

حسين وت  هامتعلقة بإنجاز الدراسات التقنية وتتبع أشغال بناء المسالك المتواجدة بدواوير صفقات بإبرام الجماعة قامت

 عدة مرور من بالرغم تنجز  لم بالدراسات المرتبطة أن األشغال لوحظ أنه غير مستوى بعض المراكز المتواجدة بها.

 ال الذي الظرف في للمشاريع الدراسات نجازإ جدوى حول التساؤلمعه  يطرح  ما ،الدراسات هذه تاريخ من سنوات

بكلفة  01/2013إلنجازها )كمثال على ذلك الدراسة موضوع الصفقة رقم للجماعة  المالية مكانياتاإلفيه  تتوفر

 لم تنجز بعد(. وكلم من المسالك  42مليون درهم والتي همت تتبع  1,55

 تطبيق مراجعة األثمان إغفال 

بقيمة  تطبيق مراجعة األثمان بالنسبة لعدة صفقات، وقد أدى ذلك إلى أداء مبلغ إضافي لوحظ إغفال 

رهم لنائلي هذه الصفقات نتيجة عدم خصم المبالغ المتعلقة بمراجعة األثمان كما يوضحها الجدول د  569.742,01

 التالي:

 09/2013 03/2013 02/2013 18/2012 رقم الصفقة

 14.089,75 209.233,36 134.812,17 211.947,36 (بالدرهم)مبلغ مراجعة األثمان 

  عدم تحديد سعر الفائدة وخطأ في تصفية القسط األول من القرض الممول من طرف صندوق التجهيز

 الجماعي

مليون درهم،  80بمبلغ  2014أكتوبر  16قامت الجماعة بإبرام اتفاقية تمويل مع صندوق التجهيز الجماعي بتاريخ 

مليون درهم. وقد  52,60% من القيمة االجمالية للمشاريع المزمع إنجازها، حيث ُسحب منه مبلغ  80أي بنسبة 

أشارت المادة الثانية من اتفاقية القرض الى أن سعر الفائدة المطبق هو "سعر الفائدة المتغير أثناء سحب القرض"،  

لى االتفاقية إلى ذلك، تشير إية. باإلضافة وأن هذا السعر ستتم مراجعته بتطبيق سعر الفائدة أثناء كل ذكرى سنو
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مما يشكل مخاطر على  ،مراجعة صندوق التجهيز الجماعي لهذا السعر بطريقة تقديرية دون تحديد أي مرجع لذلك

 مالية الجماعة تتجلى في عدم ضبط سعر الفائدة.

ن تاريخ االفراج عن القرض تم  في حين أ 2015ماي  05كما تم احتساب القسط السنوي األول منه ابتداء من تاريخ 

( خمسين يوما من الذكرى السنوية لتاريخ االفراج عن الدفعة األولى من القرض. 50، أي قبل )2015يونيو    25  بتاريخ

 درهم. 545.706,99مما أسفر عن أداء مبلغ إضافي لفائدة صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 

  لجمعياتالمقدمة ل عاناتدعم واإلالاختالالت في تدبير 

. وتتوزع 2017إلى    2012كإعانات للجمعيات خالل الفترة الممتدة من    درهم  15.287.300,00قدمت الجماعة مبلغ  

 أغلب المنح واإلعانات المقدمة على المجال الرياضي ودعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي.

جماعة كما أن خدماتها ال تشمل مباشرة استفادة جمعيات تنشط خارج المجال الترابي لل المراقبة أظهرتوقد 

ويتعلق األمر بجمعية التضامن للتنمية والتعاون التي تتلقى دعما سنويا بقيمة  .ساكنة الجماعة

والذي كان يسمى نجم الرياضي السالمي  ،( وجمعية نجم الساحل السالمي2017-2015درهم ) 200.000,00

 درهم كدعم سنوي. 700.000,00ي تستفيد من تال ،القتران نشاطه بتراب جماعة حد السوالم

قيام فيما بعد بالمما ال يسمح للجماعة  ،كما تم الوقوف على غياب معايير محددة لتوزيع اإلعانات على الجمعيات

 بات التي يجب أن تقدمها هذه الجمعيات.مآل تلك األموال من خالل الحسا بمراقبة

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي اإلطار، هذا وفي

 توخي الدقة في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع الممكن تنفيذها بالنظر إلمكانيات الجماعة؛ -

 اتفاقيات القروض مع الجهة الممولة؛ دتدقيق بنو -

 عانات المقدمة للجمعيات؛ وضع معايير دقيقة لالستفادة من اإل -

 .المقدمة لها عاناتالمتعلقة بتتبع كيفية صرف اإل احترام مقتضيات قانون الجمعيات -
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II. أوالد حريز  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 أوال. تقييم عمل الجماعة

   ضعف نسبة إنجاز برنامج عمل الجماعة وعدم إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين 

تم تمويلها من   2016إلى    2011إن غالبية المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة من الفترة الممتدة من 

مبنية على قاعدة المقاربة التشاركية الموارد الذاتية للجماعة، وبما أن برنامج العمل المشار إليه سابقا يتضمن مشاريع  

فإن غالبية هذه المشاريع لم يتم إنجازها رغم المجهودات التي بدلتها الجماعة، نظرا لكون االعتمادات المفوضة 

للمصالح الخارجية ال تكفي لتمويل المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية. وبالتالي يتعذر مع ذلك إبرام 

 بشأنها. وسيعمل المجلس جاهدا لالخذ بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في الموضوع.اتفاقية شراكة 

 تدخل النواب دون تفويض والمستشارين في التسيير اإلداري 

تجدر اإلشارة أنه في ظل الميثاق الجماعي السابق، كان بعض نواب الرئيس يتدخلون وعن حسن النية في جل 

فويض ظنا منهم على أن هذه العملية سليمة، خاصة في غياب الرئيس. إضافة إلى اإلدارية الجماعية دون ت  المصالح

ذلك فإن لجان المراقبة التي زارت الجماعة سابقا لم تثر هذه المالحظة، مما اعتبر معه األمر عاديا بالنسبة للنواب 

ماعة باتخاذ اإلجراءات السابقين. لكن بعد صدور القانون التنظيمي للجماعات وعلى إثر مالحظاتكم، قامت الج

 الالزمة للفصل بين مجال التفويضات التي يجيزها القانون وبين التسيير اإلداري لشؤون الجماعة.

أما فيما يخص تفويض تدبير المرآب الجماعي ألحد نواب الرئيس، فقد تم عن طريق الخطأ غير المقصود، وقد تم  

 .2018أبريل  30يخ بتار 01/2018تدارك ذلك بإلغاءه بمقتضى قرار رقم 

 ثانيا. تدبير الموارد البشرية والممتلكات الجماعية

 عدم مطابقة الهيكل التنظيمي للتوزيع الفعلي للمهام في الجماعة 

عدم مطابقة الهيكل التنظيمي للتوزيع الفعلي للمهام بالجماعة، تجدر اإلشارة إلى قيام الجماعة بإعداد  بخصوص

مصلحة، وتم التداول 12أقسام و  03دات المتضمنة في الدورية وزير الداخلية يضم  مشروع للهيكلة على ضوء المحد

، وتم التأشير عليه من طرف عامل 2016بشأنه من طرف المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 

دة صعوبات . وأثناء تنزيل هذا الهيكل على أرض الواقع، واجهت الجماعة ع2016دجنبر  04إقليم برشيد بتاريخ 

 من قبيل قلة الموارد البشرية العليا بالجماعة، وعدم توفر بعض األطر العاملة بالجماعة على المواصفات الالزمة.

هذا الوضع أعدت الجماعة مشروعا ثانيا يتالءم مع قدرات وإمكانيات الجماعة حاليا إضافة إلى تحديد  وأمام

وقد تم عرضها على أنظار المجلس الجماعي للتداول بشأنه   اختصاصات كل المصالح اإلدارية موضوع المشروع،

 إلى أن أعضاء المجلس رفضوا هذه النقطة.  2018كما ينص على ذلك القانون خالل دورة ماي 

  نقائص تتعلق بوضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى 

رتها من أجل موافاتها تحرص المصالح الجماعية المختصة على مكاتبة الجهات في موضوع الموظفين رهن إشا

السنوية حول نشاطهم، والتي على أساسها يتم تنقيطهم. مع تسجيل نوع من التأخير من قبل بعض اإلدارات   بالتقارير

في إرسال هذه التقارير. وبالفعل توصلت الجماعة بجميع التقارير المتعلقة بتنقيط جميع الموظفين الموضوعين رهن 

 .2018دجنبر  31االشارة الى حدود 

   التقصير في مسك وتقديم سجل الممتلكات والقيام بالمتعين لتدبير هذا الملف 
الجماعية المختصـــة بإرسال سجالت الممتلكـات الجماعية الخاصة والعامة إلى المصالح اإلقليمية   المصالحتقـــوم  

قصد التدقيق وفق ما تنص عليه دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع. أما بخصوص تأشيرة مصالح العمالة 

الجماعات الترابية، على اعتبار   على سجالت األمالك بصيغة "غير مستوفي" فهي صيغة ترد على كل دفاتر أمالك

 أن هناك عدة ملفات لم تتم تسويتها قانونيا. 

المجهودات التي تبدلها الجماعة من أجل تسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها والمحافظة عليها، تم وضـــع   إطاروفي  

مخطط لتحفيظ  وضمنه سطر 2017دجنبر  12برنامج عمل مصادق عليه من طرف المجلس التداولي بتاريخ 

 ولترقية وتأهيل وإعادة هيكلة بعض األمالك كالسوق األسبوعي.
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 ثالثــا. التعمير وتدبير المجال

 اللجوء المتكرر لمسطرة االستثناء في مجال التعمير 

إلى أن مسطرة االستثناء في مجال التعمير تتم تحت اإلشراف المباشر للسلطتين الوالئية واإلقليمية. ونظرا  نشير

نعدام تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة بمصلحة التعمير وكذا الطاقم المنتخب المكلف بتسيير الجماعة فغالبا ال

ما يكون دور ورأي الجماعة غير مؤثر. إضافة إلى انعدام الرؤيا االستراتيجية على المدى البعيد للجماعة الترابية 

 ى اإلقليمي أو الجهوي.فيما يخص برامج التخطيط العمراني على المستو

 انعكاسات سلبية لالستثناء على المجال الترابي للجماعة 

ينتج عن اللجوء إلى مسطرة االستثناءات في مجال التعمير قرارات ال تتالءم مع توجهات الجماعة وال مع برنامج 

والتتبع المراقبة. لذا بات من عملهــا وما تتــوفر عليه من امكانيــات بشريــة ولوجستيكية لتأمين عملية المواكبة 

الضروري والملح التقليص وإلى أبعد الحدود من مسطرة االستثناءات في مجال التعمير على أساس أن يكون هذا 

القرار نابعا من قناعات مشتركة بين الجماعة واإلقليم والجهة، مع إيجاد حلول آنية للمشاكل التي خلفتها مسطرة  

 لمستوى العمراني والبيئي. االستثناءات السابقة على ا

 عدم وفاء جل الشركات المستفيدة من مسطرة االستثناءات بالتزاماتها مع الجماعة 

تجدر اإلشارة إلى أنه بخصوص التزامات الشركات المستفيدة من مسطرة االستثناءات فقد حرصت الجماعة مؤخرا 

نفيذ يعرف تأخيرا يتجاوز المدة المحددة في االلتزام. على أن تنفذ هذه الوحدات الصناعية التزاماتها، غير أن هذا الت

أما الوحدات الصناعية الملتزمة بإنجاز أو توسعة طرق عمومية أو منشآت التطهير، فإن تنفيذ التزاماتها رهين 

. مع اإلشارة 3005بتوقيع اتفاقية تجمع هذه الوحدات الصناعية من أجل إصالح مقطع من الطريق اإلقليمية رقم 

أن السلطة اإلقليمية تسهر على إخراج هذه االتفاقية إلى حيز الوجود. أما بخصوص المنعشين العقاريين إلى 

 المستفيدين من رخصة التجزئة فقد تمت مكاتبتهم من أجل تنفيذ التزاماتهم مع الجماعة.

  عدم توفر المصلحة التقنية على سجالت رخص االستغالل وعدم احترام المساطر المتعلقة بها 

 2017-2016-2015-2014رخص االستغالل التي تتوفر عليها الجماعة حاليا هي التي تتعلق بسنوات    سجالتإن  

 فقط، أما ما قبل هذه التواريخ فهو غير متواجد بأرشيف الجماعة ألسباب نجهلها. 

تدابية سابقة وليس أما رخص االستغالل والمطابقة المسلمة دون سلك المساطر القانونية فقد تم منحها في فترات ان

 في الفترة االنتدابية الحالية.

 غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير 

لمعالجة هذا الوضع قامت الجماعة بتطعيم المصلحة التقنية بموارد بشرية مؤهلة للقيام بمراقبة ومعاينة األوراش 

 المفتوحة كما وضعت رهن إشارتها سيارة مصلحة للقيام بهذه العملية.

 تنظيـــــم المقالــــع رابعـا.
بخصوص هذه النقطة نشير الى أن اإلشراف على المقالع ومراقبتها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية )السيما 

 06/2010ومنشور الوزير األول رقم  2.17.369المتعلق بالمقالع والمرسوم التطبيقي رقم  13/27رقم:  القانون

الحيات كل من اللجنة اإلقليمية المكلفة بتتبع شؤون المقالع والمديرية اإلقليمية ( تبقى من ص2010يونيو    14بتاريخ  

للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء. هذه اللجنة تضطلع، زيادة على المراقبة والتتبع، بمهام كتابة اللجنة اإلقليمية، 

يها أعاله، فذلك راجع إلى عدم استدعائها أما عن عدم مشاركة الجماعة في المعاينات التي تقوم بها اللجنة المشار إل

 للمشاركة.

ومن أجل التدبير األمثل لملف المقالع على مستوى مصلحة الجبايات المحلية فقد تم تطعيم المصلحة بأطر عليا 

إضافة إلى تزويدها بسيارة مصلحة للقيام بالمهام المنوطة على أكمل وجه، والتي من بينها إحصاء المقالع النشيطة 

 المهجورة على صعيد الجماعة.   أو

 خامســـا. تدبير النفقــــــــــــــات

 نقائص في إنجاز جداول المنجزات 

يقوم المكتب التقني الجماعي ومكتب الدراسات وممثل األشغال العمومية بالنسبة للصفقات التي تربطها اتفاقية  

بالجماعة بالقياسات التي تحدد عرض المسالك ومساحة المقطع العرض لكل طبقة بشكل دقيق، كما تراقب سمك  

قبة جودة األشغال. بعد إنجاز هذه الدراسات يتم  التي تم أخذها من قبل المختبر المكلف بمرا  (Epaisseur)الطبقات  

ومساحة   Lاستنتاج كميات المواد المذكورة داخل مكتب الصفقات، حيث أن كمية مواد التكسية بالنسبة لطول المسافة  

للقياسات المنجزة ويوقعها  détail، وبعد ذلك ينجز مكتب الدراسات البيانات التفصيلية Q= SXLهي  Sمقطعه 



 232 

رهن إشارة مكتب الصفقات قصد مراقبتها ومقارنتها مع ما هو منجز ويرسله مجددا للمقاولة قصد ثم يضعها 

 توقيعها. 

ويوقع كل من مكتب الدراسات والمقاولة   (Attachement)يوقع مكتب الصفقات على جدول المنجزات    ولإلشارة

لى جدول المنجزات المذكور بمثابة على البيانات التفصيلية وجدول المنجزات، ويعتبر توقيع مكتب الصفقات ع

 قبوله للبيانات التفصيلية باعتبارها تتضمن مجموع كمياتها. 

   خلل في تتبع صفقات الدراسات 

إن مصلحة الصفقات تقوم بتسليم الوثائق المكونة لكل جزء أو مرحلة من صفقة الدراسة انطالقا من تصاميم ما قبل 

واألشغال الطبوغرافية ثم ملفات طلبات  Projet d’Exécutionوتصاميم التنفيذ  Avant-Projetالمشروع 

العروض بالنسبة لصفقات الدراسة والتتبع. وعند تنفيذ كل مرحلة مما سبق تقوم مصلحة الصفقات بالتأكد من مالئمة 

التسليم للمرحلة وجدول  التصاميم للمسالك من حيث طولها وموقعها. وبعد قبول المراحل السابقة يتم إنجاز تقرير

اإلنجاز المرافق له. أما التوقيع على التصاميم من طرف المصلحة التقنية، فال يتم إال بعد بداية األشغال المرتبطة 

 .BON POUR EXECUTIONبالدراسة، حيث يتم تسليم نظير للمقاولة نائلة الصفقة حامل لعبارة صالح للتنفيذ  

  بالتأمينات التي يتم اكتسابها من طرف المقاولين عدم تغطية فترة تنفيذ األشغال 

بداية أشغال أية صفقة أو قبل استخالص كشف الحساب األول، تطلب لجنة تتبع األشغال من المقاولة االدالء  عند 

من دفتر الشروط العامة، حيث تتم مراقبة تاريخها، خصوصا تلك المتعلقة   24بالتأمينات المنصوص عليها في المادة  

مين على الصفقة. إال أنه ونظرا لكون أجل كل الصفقات المبرمة يتجاوز سنة، ولكون الصفقات تعرف فترة بالتأ

 توقفات ال يمكن التحكم فيها وال في تواريخها فقد تم إغفال تغطية تأمين فترات التوقف هاته. 

 إنجاز دراسات لمشاريع غير جاهزة بالنظر إلى إمكانيات الجماعة 

كلم  120المتعلقة بإنجاز الدراسة ألشغال بناء المسالك على طول حوالي  01/2013بالصفقة رقم يتعلق األمر هنا 

وتهيئة مراكز العسيالت، الخيايطة وسيدي قاسم. فصفقات األشغال المرتبطة بها كان من المتوقع تمويلها من قبل 

اعي، إال أنه أثناء طلب القرض، من مبلغ الصفقة من قبل المجلس الجم %20صندوق التجهيز الجماعي مع توفير 

 %20مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ إذا أضيف إليه  80اتضح أن قدرة مديونية الجماعة ال تسمـح لها إال باقتراض 

كلم من  75من مساهمة الجماعة في المشروع ال يغطي الصفقة موضوع الدراسة، لذلك ارتأت الجماعة إنجاز 

من المسالك و تهيئة المراكز السالفة الذكر فقد تمت إحالتها على كل من مجلس كلم  42المسالك، أما أشغال بناء 

جهة الدار البيضاء سطات والمجلس اإلقليمي لبرشيد قصد تمويل إنجازها أو إبرام اتفاقية بشأن إنجازها بشكل 

 مشترك.

 إغفال تطبيق مراجعة األثمان 

منه التي تنص على تطبيق مراجعة   12صــة المادة  وخا  09/06/2014بتاريخ    14- 205-3القرار رقم    صدوربعد  

مؤقتة، قام القابض المحلي لبرشيد وألول مرة بتطبيق   (Index)األثمان عن كل كشف حساب ولو كانت مؤشراتها  

 .07/2014و 06و 05مراجعة األثمان بالنسبة للصفقات التي أبرمت بعد هذا التاريخ واألمر يتعلق بالصفقات 

صلحة الصفقات تراقب جداول مراجعة األثمان، ولإلشارة فإن إغفال مراجعة األثمان التي لم أصبحت م ذلكومنذ 

يتم اثارة انتباه مصلحة الصفقات بخصوصها من قبل القابض المحلي لبرشيد، لم يقتصر فقط على الصفقات المدرجة 

مبلغ مراجعة اثمانها ، التي كان 01/2014-21/2012-17/2012-08/2012بالتقرير، بل شملت حتى الصفقات 

درهم. وقد قامت الجماعة بمراسلة القابض المحلي ببرشيد ووكيل   333.136,47لفائدة المقاوالت والتي كان مبلغها  

المقاوالت حول الصفقات موضوع مراجعة األثمان التي أدت إلى عدم خصم المبالغ المتعلقة بها من أجل 

 .407تحث عدد    12/04/2019ض المحلي ببرشيد حول مآلها بتاريخ  استرجاعها، كما قامت الجماعة بمراسلة القاب

 عدم تحديد سعر الفائدة وخطأ في تصفية القسط األول من القرض الممول من صندوق التجهيز الجماعي 

تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة كانت في أمس الحاجة إلى إصالح المسالك. وبما أن إمكانيات الجماعة ال تسمح 

سنة  15ويل الذاتي لذلك لجأت إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بجدولة زمنية تمتد على بتأمين التم

 غير قابلة للمناقشة. FECوبسعر فائدة ال يمكن للجماعة مناقشته اعتبارا لكون أسعار فائدة 

انطالقا من أما عن الخطأ في تصفية القسط األول الممول من صندوق التجهيز الجماعي، فقد قامت الجماعة 

لتصحيح هذا الوضع، كما كاتبته بخصوص سعر الفائدة والزالت تنتظر الجواب على  FECمالحظتكم بمكاتبة 

 ذلك.

 اختالالت في تدبير الدعم واإلعانات المقدمة للجمعيات 

ائية حول غياب معايير محددة لتوزيع اإلعانات على الجمعيات، فقد كانت الجماعة توزع هذه اإلعانات بصورة عشو

  05بتاريخ    D2185وتحت ضغط مزاجية األعضاء المستشارين. لكن بعد صدور دورية السيد وزير الداخلية عدد  

حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات الشراكة معها، أصبحت معايير  2018أبريل 
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نزيل مضامين الدورية المشار إليها على أرض وشروط التوزيع واضحة وملزمة لكافة الجماعات الترابية، غير أن ت

الواقع ال يمكن تحققها إال بوجود إرادة مشتركة بين المجلس الجماعي والسلطة اإلقليمية المختصة في التأشير على 

 مقرر منح الدعم.
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 وادي الذهب -المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة  تقديم

ليقوم بممارسة االختصاصات الموكولة  2017سنة  وادي الذهب -الداخلة أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

التي كانت خاضعة فيما قبل لالختصاص الترابي للمجلس الجهوي  وادي الذهب -الداخلة نونا على مستوى جهة إليه قا

الذي نص  2015أكتوبر  15بتاريخ  2.15.556المرسوم رقم للحسابات الكائن مقره بالعيون وذلك تطبيقا لمقتضيات 

ني عشر حسب التقسيم الجهوي الجديد الذي على إقامة مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة االث

 .2015فبراير  20 بتاريخ 2.15.40بموجب المرسوم رقم بناه المغرب ت

منه، على أن المجالس الجهوية  149في بابه العاشر، والسيما الفصل  2011المغربية لسنة  المملكةوقد أكد دستور 

شؤونها. وبذلك  ة األخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبيرللحسابات تقوم بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابي

يكون قد كرس لتدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا لمبدأ الالمركزية. 

عام المحلي. ويعزى ذلك باألساس إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن ال

والجماعات. ولكون الجهة تعتبر  بأنها الجهات واألقاليم والعماالت 135رة في المادة هاته األخي 2011ويعرف دستور 

الخصائص الطبيعية والبشرية  المجال الترابي األكبر في النظام الالمركزي المغربي، فهي تنفرد بمجموعة من

 واالقتصادية.

 الذهبوادي  -الداخلة ي للحسابات لجهة أوال. اختصاصات المجلس الجهو

 االختصاص النوعي .3

، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات وادي الذهب -الداخلة قوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة ي

 62.99من القانون رقم  126الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا في حسابات األجهزة المنصوص عليها في المادة 

 سابات المحاسبين بحكم الواقع.سالف الذكر، كما يتولى البت في ح

ويمارس، كذلك، مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه األشخاص المشار إليهم في 

 .المذكور أعاله 62.99من القانون رقم  118الفقرة الرابعة من المادة 

 62.99من القانون  148المنصوص عليها في المادة  ابات أيضا بمراقبة تسيير األجهزةويقوم المجلس الجهوي للحس

سالف الذكر. وفي هذا الصدد يقوم المجلس، في إطار برنامج سنوي، بمراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها 

ييرها والشركات والمقاوالت التي ومراقبة تدبير المقاوالت المخولة االمتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتس

تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أغلب األسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. 

وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يُقَيم المجلس، لهذا الغرض، مدى تحقيق األهداف المحددة والنتائج 

 ائل المستعملة.اليف وشروط اقتناء واستخدام الوسالمحققة، وكذا تك

كما يقوم المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة استخدام األموال العمومية التي تتلقاها المقاوالت، باستثناء تلك المذكورة 

ساعدة السالفة الذكر، والجمعيات وكل األجهزة األخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من م 148في المادة 

وتهدف هذه  .اعة ترابية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهويكيفما كان شكلها من طرف جم

 المراقبة إلى التأكد من أن استخدام األموال العمومية التي تم تلقيها يطابق األهداف المتوخـاة من المساهمة أو المساعدة.

اري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس ي للحسابات مراقبة التصريح اإلجببالموازاة مع ذلك، يتولى المجلس الجهو

 .المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين

، أن يقوم بعين المكان وادي الذهب -الداخلة باإلضافة إلى كل ما سبق، يمكن للمجلس الجهوي للحسابات لجهة 

في اختصاصات المجلس األعلى للحسابات أو  ركة في هيئات البت في ملفات تدخلبالمراقبة أو التحقيق أو المشا

كما تم  62.99من القانون رقم  158المجالس الجهوية للحسابات األخرى وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المادة 

 .2016غشت  25الصادر بتاريخ  55.16تغييرها وتتميمها بالمادة األولى من القانون رقم 

 صاص الترابي االخت .4

المحدد بموجب  وادي الذهب -الداخلة ي للحسابات اختصاصاته داخل النفوذ الترابي لجهة يمارس المجلس الجهو

المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت  2015فبراير  20الصادر بتاريخ  2.15.40المرسوم رقم 

 المكونة لها.
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 وثالثة عشر جماعة. دي الذهب وإقليم أوسردإقليمين إثنين وهما إقليم وا ذهبوادي ال -الداخلة وتضم جهة 

 

كيلومتر  130.898في أقصى جنوب المملكة وتمتد على مساحة تقدر بحوالي  وادي الذهب -الداخلة وتتواجد جهة 

جنوبا وشرقا دولة من مجموع مساحة التراب الوطني. ويحدها شماال إقليم بوجدور و % 18,4نسبة  مربع أي ما يمثل

بمناخ  وادي الذهب -الداخلة تتميز جهة كيلومترا )المحيط والخليج(. و 704موريتانيا وغربا واجهة بحرية تمتد على 

تبر الفالحة والصيد البحري وتع  ملم في السنة. 200جاف معتدل يتسم بانخفاض معدل التساقطات الذي ال يتجاوز 

 ية بالجهة.والسياحة من أهم القطاعات اإلنتاج

ويعتبر الصيد البحري المحرك االقتصادي األساسي بالجهة وتساهم سالسل اإلنتاج المرتبطة به في خلق مناصب شغل مباشرة 

 الصيد البحري: وغير مباشرة وكذلك في ضخ موارد جبائيه مهمة. وتتوفر الجهة على عدة مؤهالت في قطاع

 ؛كيلومتر 700واجهة بحرية مهمة تمتد على حوالي  -

كيلومتر مربع والذي يوفر البيئة المالئمة لتكاثر أنواع عديدة من األسماك  400خليج يمتد على  -

 ؛والرخويات وكذا الطيور المائية

وتمثل هذه الموارد  من األسماك المختلفة. %20سماك السطح وأمن  %80ثروة سمكية مهمة تتكون من  -

 من المنتوج الوطني من األسماك. %47,8من اإلمكانيات الوطنية، و %65السمكية حوالي 

على إمكانيات فالحية وطبيعية مهمة حيث تتواجد بها مراعي مهمة تقدر بحوالي  وادي الذهب -الداخلة كما تتوفر جهة 

ألف هكتار وقطيع حيواني مهم يتشكل أساسا من اإلبل والماعز والغنم باإلضافة إلى انتشار جو معتدل على  12,9

 فرشات مائية مهمة بها. سواحل الجهة وتواجد

اج البواكر خصوصا الطماطم والبطيخ حيث توفر الجهة الظروف ويرتكز القطاع الفالحي بالجهة أساسا على انت

المالئمة لممارسة هذا النوع من الفالحة، وتنشط بالجهة عدة وحدات زراعية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 

ج طن للهكتار بالنسبة للبطيخ. ويوجه اإلنتا 50هكتار بالنسبة للطماطم وطن لل 120هكتار. ويبلغ انتاجها حوالي  800

 نحو األسواق االوربية والكندية والروسية.

تتوفر المنطقة على قطيع هام، يشكل المصدر الرئيسي لمداخيل مربي الماشية ويتكون أما فيما يتعلق بتربية الماشية ف

من احتياجات  %40رأس( ويغطي حوالي  500رأس( والبقر ) 25000رأس( واإلبل ) 70000من الغنم والماعز )

 طائر. 360م. كما تتواجد بالجهة وحدة لتربية النعام يتواجد بها حوالي الجهة من اللحو

 الوجهات أبرز إحدى الذهب وادي - الداخلة جهة تعتبر سياحية، مؤهالت من به تزخروبفضل موقعها الجغرافي وما 

 ورياح معتدل وبج كذلك وتتميز المتنوعة الشواطئ من مجموعة على الجهة تتوفر حيث طنيالو الصعيد على السياحية

 حوالي 2016 سنة المبيت ليالي عدد مجموع بلغ وقد المائية. الرياضات ممارسة من تمكن السنة مدار على تقريبا ثابتة

 ليلة. 95381
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 10سريرا. كما تشتغل بالمنطقة  891بحوالي  مؤسسة فندقية، توفر طاقة استيعابية تقدر 11وتتوفر الجهة على 

 ذا القطاع تطورا هاما في السنوات القادمة بعد انجاز المخطط التنموي لألقاليم الجنوبية.وكاالت لألسفار، وسيعرف ه

من  %75بمثابة الجهة المدينة حيث أن  وادي الذهب -الداخلة أما على المستوى الديموغرافي، فيمكن اعتبار جهة 

تستقر بمدينة  2014كنى لسنة نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والس 142.955ها البالغ عددها مجموعه ساكنت

 الداخلة مما يؤثر سلبا على التوازن الترابي واالقتصادي للجهة.

جماعة ترابية، منها  16وعلى صعيد آخر، يبلغ العدد اإلجمالي للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي 

 جماعة. كما يبين ذلك الجدول اسفله. 13جهة واحدة وإقليمان و

 وادي الذهب -الداخلة  الجهة

 أوسرد وادي الذهب األقاليم

 الجماعات

 لكويرة الداخلة

 أوسرد العركوب

 بئر كندوز امليلي

 تيشال بئرانزران

 أغونيت أم دريكة

 الزوك كليبات الفولة

  ميجيك

 بشرية للمجلس الجهوي للحساباتثانيا. الموارد ال
من هيئة قضائية مكونة من أربعة مستشارين بمن فيهم  وادي الذهب -الداخلة يتألف المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

رئيس المجلس ووكيل الملك به، باإلضافة الى طاقم إداري مكون من ثالثة موظفين يسهرون على تدبير مصلحة كتابة 

 ة للمجلس الجهوي.الضبط والمصالح اإلداري

من عدة دورات للتكوين  2018خالل سنة  وادي الذهب -الداخلة ضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة وقد استفاد ق

المستمر نظمها مركز التكوين التابع للمجلس األعلى للحسابات لفائدة القضاة شملت مختلف المواضيع المتعلقة 

 باختصاصات المحاكم المالية. ونذكر منها:

 ؛البيان المحاسبي الجديد للدولة -

 ؛مستجدات القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية -

 التدبير المندمج للنفقات؛ -

 .تقييم البرامج العمومية -

كما شارك قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات في الدورتين التكوينيتين اللتين نظمهما المجلس األعلى للحسابات 

مالية العمومية لمجموعة من الدول اإلفريقية تمحورتا تباعا للهيئات العليا للرقابة على اللفائدة قضاة ومدققين تابعين 

 حول موضوعي رقابة نجاعة األداء والرقابة القضائية.

كما استفاد موظفو المجلس، إسوة بزمالئهم القضاة، من عدة دورات تكوينية ارتكزت على مواضيع تهم ميادين عملهم، 

 ونذكر منها:

 بالممتلكات،ح اإلجباري التصري -

 اختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم المالية، -

 استخالص الديون العمومية. -

 عنوانمحتويات هذا الثالثا. 
من التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، والمخصص للمجلس الجهوي للحسابات لجهة  العنوانيتضمن هذا 

  :الفصول التالية وادي الذهب -الداخلة 

ول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة ول: نظرة حالفصل األ -

 ؛ وادي الذهب -الداخلة 

 ؛ وادي الذهب -الداخلة جهة لالفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات  -

 .الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير -
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ية الخاضعة لرقابة الفصل األول: نظرة حول مالية الجماعات التراب

 وادي الذهب -الداخلة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

الداخلة يتضمن هذا الفصل نظرة عامة عن مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

طيات المتعلقة بمداخيل إلى تقديم نظرة إجمالية عن المع أوال . ويهدفجماعة ترابية 16والبالغ عددها  وادي الذهب -

ثم إلى دراسة المعطيات المتعلقة  2017و 2016ومصاريف هذه الجماعات الترابية وبيان تطورها السنوي بين سنتي 

 بكل صنف من الجماعات الترابية على حدة.

كلف بتنفيذ عطيات المدلى بها من طرف المحاسب العمومي المويرتكز التحليل المالي المقترح لهذه الجماعات على الم 

ميزانياتها، التي تمت معالجتها من أجل إعطاء صورة واضحة حول الوضعية اإلجمالية لمالية الجهة ككل والجماعات 

 .الترابية حسب نوعيتها

تسيير سواء فيما يخص المداخيل وللتذكير، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزء أول تدرج فيه عمليات ال

جزء ثاني يتعلق بعمليات االستثمار واالستعمال الذي خصصت ألجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات أو المصاريف، و

 .باإلضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية

خاضعة لمراقبة المجلس الجهوي ومن األحرى تقديم أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية ال

قبل عرض نتائج تحليل الوضعية المالية  2017، المرتبطة بالسنة المالية وادي الذهب -لداخلة اللحسابات لجهة 

 للجماعات المذكورة.

 

مليون درهم  1.159مليون درهم مقابل  1.993ما مجموعه  2017بلغت مداخيل الجماعات الترابية سنة  -

 .% 72نمو تقدر بحوالي أي بنسبة  2016سنة 

مليار  1إلى أزيد من  2016مليون درهم سنة  634ت الجماعات الترابية من حوالي انتقل مجموع مبلغ نفقا -

 .%95أي بارتفاع قدره  2017مليون درهم سنة  239و

مجموع % من 81شكل منتوج الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة األجهزة المذكورة حوالي  -

 .مليون درهم 486,7ما يناهز  2017سنة مداخيل التسيير لهذه الجماعات الترابية حيث بلغ 

 .2017مليون درهم من ميزانية تسيير هذه األجهزة سنة  93استأثرت النفقات المتعلقة بالموظفين بحوالي  -

 .2016درهم سنة مليون  121,5مليون درهم مقابل  634,5ما مجموعه  2017بلغت نفقات التجهيز سنة  -

 

 .محورين، األول يتعلق بالمداخيل والثاني يهم النفقاتوسوف يتم تقديم عناصر هذا الفصل وفق 

 أوال. المداخيل
 وأخرى محولة من طرف الدولة.  ذاتية مالية موارد الجماعات الترابية على تتوفر اختصاصاتها، ممارسةمن أجل 

 .نفقاتها. وعموما يمكن التمييز بين مداخيل التسيير ومداخيل التجهيز لتغطية الموارد هذه وتستعمل

 المداخيل اإلجمالية .5

وادي  -الداخلة ، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعات الترابية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لجهة 2017خالل سنة 

أي بنسبة نمو تقدر بحوالي  2016مليون درهم سنة  1.159مليون درهم مقابل  1.993ما مجموعه  الذهب

بعد تفعيل الجهوية الموسعة حيث  وادي الذهب -الداخلة ع مداخيل جهة ويرجع هذا التطور أساسا إلى ارتفا .% 72

تطور موارد الجماعات الترابية الخاضعة . ويبين الجدول التالي 2016بالمقارنة مع سنة  %120سجلت ارتفعا قدره 

 .2017و 2016ات بين سنتي لرقابة المجلس الجهوي للحساب
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 2017و 2016بين سنتي  وادي الذهب -اخلة الدتطور موارد الجماعات الترابية لجهة 

 
 مداخيل التجهيز مداخيل التسيير

الحسابات  داخيلم

 الخصوصية
 المجموع

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 1.269,13 577,12 11,11 7,18 963,73 332,65 294,29 237,29 الجهة

 205,61 182,35 9,24 2,13 127,32 111,93 69,05 68,29 األقاليم

 518,94 400,02 27,70 36,76 264,20 176,00 227,04 187,26 الجماعات

 1.993,68 1.159,49 48,05 46,07 1.355,24 620,58 590,38 492,84 المجموع

من مجموع موارد  %64على ما يناهز  2017الجهة استحوذت سنة  ومن خالل الرسم البياني أسفله يتضح أن

ثم إقليمي وادي الذهب وأوسرد  %26متبوعة بالجماعات بحوالي  وادي الذهب -الداخلة هة الجماعات الترابية لج

ماعات . ويفسر استحواذ الجهة على غالبية موارد الجماعات الترابية بارتفاع مواردها مقارنة مع باقي الج%10بنسبة 

 .2017نة س %71,11إلى  2016سنة  %53,6وخصوصا مداخيل التجهيز التي انتقلت حصتها من 

 وادي الذهب -الداخلة مداخيل الجماعات الترابية لجهة 

 
 

 مداخيل التسيير .6

من الموارد المحولة من طرف الدولة  وادي الذهب -الداخلة تتشكل مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة لجهة 

والضريبة على الشركات التي تشمل أساسا حصص الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 

الموارد الذاتية للجماعات الترابية التي تتكون خصوصا من ومن والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين؛ 

ات والموارد األخرى المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية. وتجدر اإلشارة إلى منتوج الرسوم وباقي الواجب

ال تستفيد من منتوج الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة  وادي الذهب -الداخلة جهة أن الجماعات الترابية التابعة ل

عية( وذلك نتيجة لعدم استخالص هذه الجماعات الترابية )الرسم المهني، ورسم السكن والرسم على الخدمات الجما

 الرسوم بتراب الجهة.

ارتفاعا مهما يقدر بحوالي  2017سنة  وادي الذهب -داخلة الوقد عرفت مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة لجهة 

 .2017مليون درهم سنة  590,3إلى  2016مليون درهم سنة  492,8حيث انتقلت من  2016مقارنة مع سنة  % 20

من مجموع مداخيل تسيير جميع الجماعات  %50ما يقارب  وادي الذهب -الداخلة وتمثل مداخيل تسيير مجلس جهة 

، ويبين %38لواقعة بالجهة، بينما تمثل مداخيل تسيير الجماعات الثالثة عشر الموجودة بالجهة حوالي الترابية ا

 رابية للجهة:الجدول التالي توزيع هذه المداخيل بين مجموع الجماعات الت
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 العدد الجماعات الترابية
2016  2017  

 النسبة المبالغ النسبة المبالغ

 % 49,85 726,89 291 294 % 48,15 350,92 291 237 1 جلس الجهويمال

 % 11,70 762,04 049 69 % 13,86 135,79 291 68 2 المجالس اإلقليمية

 % 38,46 239,65 041 227 % 37,99 979,06 258 187 13 الجماعات

 % 100 728,58 382 590 % 100 465,77 841 492 16 المجموع

تعتمد بشكل كبير على  وادي الذهب -الداخلة جماعات الترابية لجهة وبخصوص بنية مداخيل التسيير، يالحظ أن ال

من مجموع مداخيل التسيير لهذه الجماعات الترابية.  %81الموارد المحولة لفائدتها من طرف الدولة التي تشكل حوالي 

فة والضريبة وتتكون هذه التحويالت بالخصوص من حصص الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضا

 ل والضريبة على عقود التأمين. على الشركات والضريبة على الدخ

 2017و 2016بين  %24,83وقد عرفت الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية ارتفاعا نسبته 

 .%0,7في حين أن الموارد الذاتية بقيت شبه مستقرة حيث لم تتجاوز نسبة تطورها 

 :2017و 2016حسب طبيعتها خالل سنتي  ل الموالي، توزيع مداخيل الجماعات الترابيةويبرز الجدو

 نسبة التطور 2017 2016 

 % 19,79 728,58 382 590 465,77 841 492 مجموع مداخيل التسيير

 % 24,83 666,45 709 486 597,98 886 389 الموارد المحولة من طرف الدولة 

 % 0,70 062,13 673 103 867,79 954 102  موارد األخرىالموارد المدبرة مباشرة وال

 % 24,94 289,00 211 194 992,00 447 155 الحصة الشاملة للضريبة على القيمة المضافة

  % 82 % 79 من مجموع مداخيل التسييرالموارد المحولة نسبة 

 مداخيل الجهة 1.6

مليون درهم سنة  294,2إلى  2016مليون درهم سنة  237,2من  وادي الذهب -الداخلة ارتفعت مداخيل تسيير جهة 

 :2017و 2016. ويبين الجدول التالي تركيبة مداخيل الجهة وتطورها بين سنتي %24أي بزيادة قدرها  2017

 2017 2016 نوعية المداخيل

 177,45 121 285 605,98 469 230 الموارد المحولة من طرف الدولة

 622,60 536 132 515,14 520 134 ممنوحة من طرف الدولةإمدادات  ▪

 785,28 631 79 022,93 306 50 حصة من منتوج الضريبة على الشركات ▪

 964,49 459 71 725,93 078 44 حصة من منتوج الضريبة على الدخل ▪

 805,08 492 1 341,98 564 1 الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين ▪

 0,00 0,00 افةمنتوج الضريبة على القيمة المضحصة من  ▪

 549,44 170 9 744,94 821 6 الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد األخرى

 917,13 237 7 806,64 954 5 الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ ▪

 0,00 0,00 الرسم المفروض على استغالل المعادن ▪

 045,16 222 0,00 مداخيل طارئة ▪

 072,95 465 1 009,90 862 ودعة بالخزينةمنتوج فائدة األموال الم ▪

 0,00 0,00 الرسم المفروض على رخص الصيد البري ▪

 514,20 245 928,40 4 الرسم المضاف إلى الرسم الجماعي على استخراج مواد المقالع ▪

 294.291.726,89 237.291.350,92 المجموع
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من مجموع مداخيل  %97تشكل ما ال يقل عن  الموارد المحولة من طرف الدولة الجدول أنيتضح من خالل هذا 

 .%23,71تبلغ نسبته  2017و 2016تسيير الجهة. وقد عرفت هذه الموارد تطورا ملموسا بين 

 مداخيل تسيير المجالس اإلقليمية 2.6

مليون درهم  68,29مليون درهم مقابل  69,05مجموعه ما  2017بلغت مداخيل المجالس اإلقليمية التابعة للجهة سنة 

وذلك راجع بالخصوص النخفاض حصة اإلقليمين  %1,1وقد سجلت بذلك ارتفاعا طفيفا يقدر بحوالي  2016ة سن

مليون درهم  66,42إلى  2016مليون درهم سنة  67,14من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 

 .%1,07لك انخفاضا قدره مسجلة بذ 2017سنة 

 .2017و 2016سنتي  داخيل التسيير إلقليمي وادي الذهب وأوسرد بينويبرز الجدول التالي تطور م

 المجلس اإلقليمي
 نسبة التطور 2017 2016

 %النسبة  المبالغ %النسبة  المبالغ (%)

 4,06- 59,18 912,41 866 40 62,37 002,45 596 42 وادي الذهب

 9,68 40,82 849,63 182 28 37,63 133,34 695 25 أوسرد

 1,11 100 69.049.762,04 100 68.291.135,79 وعالمجم

 وادي الذهب -الداخلة مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة  3.6

ارتفاعا  2017سنة  وادي الذهب -الداخلة كما هو مبين في الجدول أدناه، عرفت مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة 

اخيل التسيير بين الجماعات الثالثة عشر الواقعة بجهة . وتتوزع مد%21,24، بلغت نسبته 2016مقارنة مع سنة 

 على الشكل التالي: وادي الذهب -الداخلة 

 الجماعات
 نسبة  2017 2016

 التطور

 (%) النسبة بالدرهم المبالغ )%( النسبة بالدرهم المبالغ (%)

 24,39 69,79 718,64 444 158 68,02 192,70 381 127 الداخلة

 8,22 4,81 436,16 910 10 5,38 342,82 081 10 العركوب

 39,22 5,52 038,23 538 12 4,81 814,32 005 9 امليلي

 22,43 3,38 930,82 042 9 3,94 967,51 385 7 لكويرة

 15,12- 2,75 716,70 232 6 3,92 377,97 343 7 بئر كندوز

 5,41 2,65 270,66 011 6 3,05 980,46 702 5 بئر انزران

 13,70 2,05 062,81 657 4 2,19 927,56 095 4 أوسرد

 19,41 1,53 539,53 477 3 1,56 331,14 912 2 الزوك

 0,03- 1,27 284,44 879 2 1,54 122,48 880 2 أغونيت

 7,64 1,33 434,10 026 3 1,50 540,01 811 2 ميجيك

 66,09 1,91 957,14 332 4 1,39 868,44 608 2 تيشال

 17,14 1,32 527,86 987 2 1,36 494,00 550 2 كليبات الفولة

 0,05 1,10 322,56 500 2 1,33 019,65 499 2 أم دريكة

 21,24 100,00 239,65 041 227 100,00 187.258.979,06 المجموع

من مجموع مداخيل تسيير الجماعات الواقعة بجهة  %80هذا الجدول أن ثالث جماعات تهيمن على  يتبين من خالل

تحظى جماعة الداخلة لوحدها بمداخيل تسيير مهمة تفوق ثلثي مجموع مداخيل تسيير الجماعات التابعة وادي الذهب. و

مليون درهم متجاوزة  158,4مبلغ  2017، حيث ناهزت مداخيل تسيير هذه الجماعة سنة وادي الذهب -الداخلة لجهة 

 مليون درهم. 31بأكثر من  2016داخيل سنة بذلك م
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 ي أهمية مداخيل تسيير جماعة الداخلة مقارنة مع باقي الجماعات المتواجدة بتراب الجهة.ويبرز المبيان التال

 

من مجموع مداخيل  %55تحويالت الدولة بنسبة تناهز  وبخصوص بنية مداخيل هذه الجماعات فإنها تتشكل أساسا من

افة( ومن الرسوم المفروضة تمثل حصص هذه الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المض %52التسيير )منها 

 من مجموع مداخيل التسيير. %36على مداخيل وكالء أسواق السمك بنسبة تفوق 

 مداخيل التجهيز .7

ارتفاعا مهما بين سنتي  وادي الذهب -الداخلة بجهة سجلت مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات الترابية المتواجدة 

ويعزى هذا االرتفاع بالمائة.  118مليون أي بنسبة نمو بلغت  1.355مليون إلى  620لتنتقل من  2017و 2016

وفائض مداخيل ( 23+%باألساس إلى تزايد الفوائض المحققة، أي فائض مداخيل الجزء األول من الميزانية الرئيسية )

نة س وادي الذهب -الداخلة ( وكذا إلى القرض الذي استفاد منه المجلس الجهوي لجهة 85,42%لمنصرمة )السنة ا

مليون درهم. كما ساهم تحسن مساهمات الدولة واألجهزة العمومية  405من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ  2017

إلى  2016ألف درهم سنة  420ت من األخرى في التطور اإليجابي لمداخيل التجهيز حيث انتقلت هذه المساهما

لمتأتية من المنح الخصوصية من الضريبة على وبالمقابل فقد انخفضت المداخيل ا. 2017مليون درهم سنة  51,43

 .(39,82%القيمة المضافة ألجل االستثمار )

 .الذهبوادي  -الداخلة ويبين الجدول التالي بنية مداخيل التجهيز للجماعات الترابية التابعة لجهة 

 2017 2016 السنوات

 المبالغ بالدرهم 
النسبة 

 المئوية
 المبالغ بالدرهم

النسبة 

 المئوية

 % 100 690,46 247 355 1 % 100 603,15 582 620 مداخيل التجهيز

 % 27,21 618,16 820 368 % 48,27 771,37 543 299 فائض الجزء األول

 % 36,82 893,30 001 499 % 43,37 057,78 122 269 فائض السنة المنصرمة

منح خصوصية من الضريبة على القيمة 

 المضافة ألجل االستثمار والتجهيز
51 496 774,00 8,30 % 30 990 379,00 2,29 % 

 % 3,80 800,00 434 51 % 0,07 000,00 420 مساهمات

 % 29,88 000,00 000 405 % 0,00 0,00 قروض

 

 النفقات ثانيا. 
 239مليار و 1إلى أزيد من  2016مليون درهم سنة  634مجموع مبلغ نفقات الجماعات الترابية من حوالي انتقل 

. ويرجع هذا التطور باألساس إلى ارتفاع نفقات الجهة التي انتقلت %95أي بارتفاع قدره  2017رهم سنة مليون د

. وتجدر اإلشارة %200تقدر بحوالي  إي بنسبة نمو 2017مليون سنة  788,4إلى  2016مليون سنة  261,33من 

وادي  -الداخلة الترابية التابعة لجهة  من مجموع نفقات الجماعة %63أزيد من  2017إلى أن نفقات الجهة تمثل سنة 
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. ويبين الجدول أسفله توزيع النفقات اإلجمالية بما فيها )نفقات الحسابات الخصوصية( حسب الجماعات الترابية الذهب

 وادي الذهب. –ة لجهة الداخل

2017 2016 
 الجماعة الترابية

 ت اإلجمالية بالدرهممبلغ النفقا النسبة مبلغ النفقات اإلجمالية بالدرهم النسبة

 الجهة 987,00 335 261 % 41,20 858,61 400 788 % 63,61

 المجالس اإلقليمية 237,96 378 128 % 20,24 093,73 933 111 % 9,03

 الجماعات 158,26 572 244 % 38,56 371,91 060 339 % 27,36

 المجموع 383,22 286 634 % 100,00 324,25 394 239 1 % 100,00

 قات التسييرنف .1

تشمل نفقات التسيير النفقات المتعلقة بالموظفين واألعوان والنفقات المرتبطة بالصيانة واألدوات والتوريدات والنفقات 

بإرجاع الدين واإلمدادات الممنوحة والمساهمة في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية وغيرها من المالية المتعلقة 

 .ي في الجزء األول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانيةالنفقات. وإذا ظهر فائض تقدير

ل( ارتفاعا ملحوظا وقد سجلت نفقات التسيير على مستوى الجماعات الترابية للجهة )دون احتساب مدفوع الجزء األو

. 2017مليون درهم سنة  221ألزيد من  2016مليون درهم سنة  193، إذ انتقلت من %14,5ناهزت نسبته 

وزيع نفقات التسيير الفعلية حسب نوعية مجالس الجماعات الترابية يالحظ أن المجلس الجهوي يمثل وبخصوص ت

مليون درهم  26,5التي ارتفعت بأزيد من  2017سنة مليون درهم(  50,8من حصة النفقات الفعلية ) %23حوالي 

لتتراجع النسبة  2016ير الفعلية سنة . كما يمثل المجلسين اإلقليميين حوالي ربع نفقات التسي2016مقارنة مع سنة 

مثل إلى حوالي الخمس من مجموع نفقات التسيير الفعلية. أما بالنسبة للمجالس الجماعية، فإن نفقات تسييرها الفعلية ت

 %60من المجموع، تشكل فيها نفقات التسيير الفعلية لجماعة الداخلة  2017سنة  %56,7و 2016سنة  62,8%

 .2017و 2016سنتي 

يوضح المبيان أسفله توزيع نفقات التسيير الفعلية )دون احتساب مدفوع الجزء األول( حسب الجماعات الترابية لجهة و

 وادي الذهب. –الداخلة 

 

من مجموع  %70المصاريف الفعلية للتسيير على عدة مجاالت، إذ تمثل نفقات مجال اإلدارة العامة حوالي تتوزع 

بزيادة تبلغ  2017مليون درهم سنة  152وحوالي  2016مليون درهم سنة  138بلغت نفقات التسيير الفعلية، حيث 

إلى  2016مليون درهم سنة  17,7لت من . كما عرفت نفقات مجال الشؤون االجتماعية تطورا مهما إذ انتق9,92%

نتقلت من . أما بالنسبة لنفقات مجال الدعم فقد ا%62أي بنسبة تطور تجاوزت  2017مليون درهم سنة  28,7

 .2017مليون درهم سنة  27,8إلى  2016مليون درهم سنة   25,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

الجهة األقاليم الجماعات

2016 2017



 122 

 نسبة التطور الفرق 2017مجموع  2016مجموع  طبيعة المصاريف

 % 9,92 275,74 707 13 369,99 823 151 094,25 116 138 اإلدارة العامةمجال 

 % 62,40 675,16 050 11 837,67 760 28 162,51 710 17 مجال الشؤون االجتماعية

 % 13,52 999,48 565 1 034,76 152 13 035,28 586 11 مجال الشؤون التقنية

 % 7,47 945,64 932 1 348,00 818 27 402,36 885 25 مجال الدعم

 نفقات التسيير دون احتساب

 فائض التسيير
193 297 694,40 221 554 590,42 28 256 896,02 14,62 % 

 % 23,13 846,79 276 69 618,16 820 368 771,37 543 299 مجال تدعيم النتائج

 % 19,79 742,81 533 97 208,58 375 590 465,77 841 492 المجموع

ويقصد بنفقات اإلدارة العامة، النفقات المتعلقة بأنشطة المجلس وكذا األنشطة المرتبطة بتسيير الموظفين باإلضافة 

وقد عرفت النفقات المتعلقة بالموظفين تطورا متفاوتا بين أصناف  رى.إلى المصاريف المتعلقة بوسائل التسيير األخ

مليون درهم  2,53بالمائة لتنتقل من  110قة بموظفي الجهة بحوالي الجماعات الترابية، حيث ارتفعت النفقات المتعل

جموع نفقات بالمائة من م 68. وتمثل نفقات موظفي الجماعات حوالي 2017مليون درهم سنة  5,34إلى  2016سنة 

ويوضح بالمائة لجماعة الداخلة لوحدها.  36منها  وادي الذهب -الداخلة موظفي الجماعات الترابية التابعة لجهة 

 الجدول التالي توزيع نفقات الموظفين بين أصناف الجماعات الترابية.

 نسبة التطور
2017 2016 

 
 المبالغ بالدرهم النسبة  المبالغ بالدرهم النسبة 

 الجهة 949,14 538 2 3% 134,97 343 5 6% % 110

 األقاليم 114,43 437 23 27% 465,48 926 25 28% % 11

 الجماعات 986,74 407 60 70% 552,68 705 61 66% % 2

 المجموع 050,31 384 86 100% 153,13 975 92 100% % 8

 وادي الذهب –نفقات التسيير الفعلية للمجلس الجهوي لجهة الداخلة  1.1

)دون احتساب فائض الجزء األول المدفوع للجزء الثاني  وادي الذهب -الداخلة سجلت نفقات التسيير على مستوى 

مليون درهم  50,81إلى  2016مليون درهم سنة  24,24، إذ انتقلت من %110من الميزانية( ارتفاعا ناهزت نسبته 

ال اإلدارة العامة ومجال الشؤون االجتماعية اللذان وتتوزع نفقات تسيير المجلس الجهوي أساسا على مج . 2017سنة 

مقارنة  2017سنة  %67. وعرف مجال اإلدارة العامة تطورا بلغ نسبة 2017و 2016سنتي  %80يشكالن أزيد من 

ماليين درهم. كما ارتفعت نفقات  10وبمبلغ  %123. وارتفعت نفقات مجال الشؤون االجتماعية بنسبة 2016مع سنة 

 .2016مقارنة مع سنة  2017مليون درهم سنة  6,7بمبلغ حوالي  %406بنسبة  مجال الدعم

 وادي الذهب  –نفقات التسيير الفعلية للمجالس الجماعية المتواجدة بجهة الداخلة  2.1

جزء األول المدفوع للجزء الثاني من بلغت نفقات التسيير على مستوى جماعات الجهة )دون احتساب فائض ال

مسجلة بذلك ارتفاعا  2016مليون درهم سنة  121,29مقابل  2017مليون درهم سنة  125,59حوالي الميزانية( 

 .%3,5قدره 

وادي الذهب سنتي  –من مجموع نفقات تسيير الجماعات المتواجدة بجهة الداخلة  %71ويشكل مجال اإلدارة العامة 

بنسبة تطور  2017مليون درهم سنة  89بلغ المبلغ المخصص لمجال اإلدارة العامة أزيد من  ، إذ2017و 2016

 %15 و 2016سنة  %18. يليها من حيث نسبة التمثيل مجال الدعمالذي مثل 2016مقارنة مع سنة  %4,3بلغت 

 .2016مقارنة مع سنة  %15,2من المجموع، حيث سجلت نسبة التطور تراجعا بنسبة  2017سنة 
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نوعية 

 المصاريف

 الفرق 2017 2016

 مبالدره المبالغ
 النسبة

(%) 
 المبالغ بالدرهم

 النسبة

(%) 
 المبالغ بالدرهم

 النسبة

(%) 

 4,3 032,23 683 3 71 076,85 664 89 71 044,62 981 85 اإلدارة العامة

الشؤون 

 االجتماعية
2 728 926,97 2 4 712 305,67 4 1 983 378,70 72,7 

 18,4 059,28 970 1 10 733,36 659 12 9 674,08 689 10 الشؤون التقنية

 15,2- 498,80 334 3- 15 348,00 563 18 18 846,80 897 21 مجال الدعم

 3,5 971,41 301 4 100 463,88 599 125 100 492,47 297 121 المجموع

 وادي الذهب –المتواجدين بجهة الداخلة نفقات التسيير الفعلية للمجلسين اإلقليميين  3.1

سنة  %5,5وادي الذهب تراجعا بنسبة  –ن اإلقليميين المتواجدين بجهة الداخلة عرفت نفقات التسيير الفعلية للمجلسي

مليون درهم. وتشكل نفقات التسيير  45,14مليون درهم إلى  47,75حيث انتقلت من  2016مقارنة مع سنة  2017

 .2017و 2016خالل سنتي  %60الفعلية إلقليم وادي الذهب أزيد من 

 المجلس اإلقليمي
 لفرقا 2017 2016

 نسبة النمو المبالغ النسبة المبالغ النسبة المبالغ

 % 5,8- 286,41 735 1 - % 62 653,14 136 28 % 63 939,55 871 29 وادي الذهب إقليم

 % 4,9- 114,13 878 - % 38 666,93 002 17 % 37 781,06 880 17 إقليم أوسرد

 % 5,5- 400,54 613 2 - % 100 320,07 139 45 % 100 720,61 752 47 المجموع

 2016من المجموع خالل سنتي  %80مجال اإلدارة العامة الذي يشكل أزيد من وتتوزع هاته النفقات أساسا على 

 من المجموع خالل ذات السنتين. %10، يليه مجال الشؤون االجتماعية الذي يشكل أزيد من 2017و

 نفقات التجهيز .2

درهم مقابل  مليون 634,45لى مستوى الجماعات الترابية للجهة حوالي ، بلغت نفقات االستثمار ع2017خالل سنة 

. ويعزى هذا االرتفاع على الخصوص %422مسجلة بذلك نسبة نمو تقدر بحوالي  2017مليون درهم سنة  121,58

مليون درهم( من مجموع نفقات  488) %77إلى تحسن نفقات التجهيز الخاصة بالمجلس الجهوي الذي يمثل حوالي 

 . 2016مليون درهم( سنة  24) %19,78بة مقارنة مع نس 2017جهيز الجماعات الترابية بالجهة سنة ت
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نسبة  بلغإذ ، 2017الكبرى خاصة سنة  الدعم الحصةمجال  المجاالت، يشكلبخصوص توزيع نفقات التجهيز حسب 

الذي بلغ نسبة  2017و 2016مليون درهم( من المجموع نتيجة االرتفاع الكبير جدا بين سنتي  487) 77%

مليون  99إلى  2016مليون درهم سنة  50، في حين انتقلت النفقات المتعلقة بمجال الشؤون التقنية من 1291,8%

هيز المتعلقة بمجال اإلدارة العامة نسبة . كما ارتفعت نفقات التج%97,1مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  2017درهم سنة 

 مليون درهم. 40,8مليون درهم إلى  23,9ت من ، إذ انتقل2017و 2016بين  70%

 مجال نفقات التجهيز
2016  

 )بالدرهم(

2017 

 )بالدرهم(

 الفرق

 )بالدرهم(
 نسبة التطور

 % 70,5 397,01 867 16 137,09 787 40 740,08 919 23 مجال اإلدارة العامة

 % 51,2- 265,28 007 2- 553,31 914 1 818,59 921 3 مجال الشؤون االجتماعية

 % 97,1 335,96 060 49 727,32 565 99 391,36 505 50 مجال الشؤون التقنية

 % 463,2 596,10 462 472,44 562 876,34 99 مجال الشؤون االقتصادية

 % 1291,8 966,57 165 452 800,00 169 487 833,43 003 35 مجال الدعم

 % 455,3 030,36 549 516 690,16 999 629 659,80 450 113 المجموع

فيما يخص توزيع النفقات المدرجة في مجال النفقات العامة، مثلت النفقات المتعلقة بالممتلكات العقارية والمنقولة ما 

. حيث انتقل مبلغ الممتلكات المنقولة من 2017و 2016من مجموع هذه النفقات خالل سنتي  %97يفوق 

. كما انتقلت نفقات التجهيز المتعلقة بالممتلكات 2017نة مليون درهم س 29إلى  2016مليون درهم سنة  15,75

لت نفقات التجهيز المتعلقة . كما سج2017مليون درهم سنة  9إلى حوالي  2016مليون درهم سنة  6,59العقارية من 

مليون درهم  إلى ما يقارب 2016مليون درهم سنة  0,23من حوالي بالمشاريع المتكاملة تطورا مهما حيث انتقلت 

 :. كما يتضح ذلك من الجدول التالي2017سنة 

 المجموع 2017 2016 مجال نفقات التجهيز

 927,03 584 15 035,94 997 8 891,09 587 6 الممتلكات العقارية

 966,08 889 44 152,63 137 29 813,45 752 15 الممتلكات المنقولة

 714,18 367 1 596,11 135 1 118,07 232 المشاريع المتكاملة

 607,29 842 61 784,68 269 39 822,61 572 22 مجموع مجال اإلدارة العامة
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الفصل الثاني: حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 وادي الذهب -الداخلة 

I. األنشطة القضائية 

 وال. التدقيق والبث في الحساباتأ
الجهوي للحسابات والمدلى بها من طرف تفضي عملية التدقيق والبت في حسابات األجهزة الخاضعة للمجلس 

سب العمومي، أو إلى قيام مسؤوليته المالية والشخصية في حال وجود عجز المحاسبين العموميين إلى إبراء ذمة المحا

في الحساب بصرف النظر عن المتابعة التي قد يتم اللجوء إليها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، 

من القانون رقم  111ة االقتضاء ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية المنصوص عليهما في الماد أو عند

  بمثابة مدونة المحاكم المالية سالف الذكر. 62.99

في ميدان التدقيق والبت في الحسابات  وادي الذهب -الداخلة وفيما يلي أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 ف المحاسبين العموميين الخاضعين لرقابته.المقدمة من طر

 تقديم الحسابات .1

من  126وميون بتقديم حساباتهم سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات طبقا لمقتضيات المادة يلزم المحاسبون العم

بسن نظام عام  2010يناير  3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  150سالف الذكر والمادة  62.99القانون رقم 

الحسابات من طرف المحاسبين  لمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها الذي يحدد األجل األقصى لتقديمل

 يوليوز من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. 31العموميين إلى المجلس الجهوي المختص في

حسابا تتعلق كلها  16بمجموع  2018خالل سنة  وادي الذهب -الداخلة وقد توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

، ما 2017مارس  6وقد بلغ مجموع الحسابات التي توصل بها المجلس منذ تنصيبه في  .2017بتدبير السنة المالية 

حسابا تسلمها، مباشرة بعد تنصيبه، من المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية  75حسابا منها  123مجموعه 

 2010برسم السنوات المالية  وادي الذهب -الداخلة ر ميزانيات الجماعات الترابية التابعة لجهة تعلق بتدبيالحمراء ت

 . 2014إلى 

 .2018ويوضح الجدول التالي وضعية توزيع الحسابات المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 2017تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 

 األجهزة

عدد 

عين الخاض

برسم سنة 

2018* 

 2017الحسابات المقدمة خالل سنة 

 والمتعلقة بتدبير سنوات
مجموع الحسابات 

 المقدمة

 ** 2017إلى غاية سنة 
2014 

 وما قبلها
2015 2016 2017 

 08 01 00 00 00 01 الجهات 

 16 02 00 00 00 02 األقاليم

 00 00 00 00 00 00 العماالت

 16 02 00 00 00 02 الجماعات الحضرية

 83 11 00 00 00 11 الجماعات القروية

مجموعات الجماعات المحلية  

 والتجمعات الحضرية
00 00 00 00 00 00 

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

 التي تتوفر على محاسب عمومي
00 00 00 00 00 00 

 123 16 00 00 16 16 المجموع

 مائة بالمائة.  2018إلى متم سنة  وتبعا لذلك فقد بلغت نسبة إدالء الحسابات
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 التدقيق والبت في الحسابات .2

المتعلق بالبت في الحسابات، قام المجلس الجهوي للحسابات بإخضاع  2018في إطار تنفيذ برنامجه السنوي لسنة 

ربعة لجدول أسفله، وقد تم على إثر ذلك توجيه أحسابا للتدقيق موزعة حسب األجهزة على الشكل المبين في ا 44

 ( مذكرة مالحظات إلى المحاسبين العموميين وخمس مذكرات مالحظات إلى اآلمرين بالصرف.14عشر )

 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 األجهزة
عدد الحسابات 

 التي تم تدقيقها

 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى

 راقبينالم اآلمرين بالصرف المحاسبين العموميين

 00 00 10 30 الجهات

 00 00 20 60 األقاليم

 00 00 00 00 العماالت

 00 50 60 10 الجماعات الحضرية

 00 00 05 25 الجماعات القروية

مجموعات الجماعات المحلية والتجمعات 

 الحضرية
00 00 00 00 

العمومية التي المقاوالت والمؤسسات 

 تتوفر على محاسب عمومي
00 00 00 00 

 00 50 14 44 المجموع

( حسابات كانت موضوع أحكام تمهيدية 5حسابا منها خمس ) 33في  2018بت المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

حسابا في طور  16حكما نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين. وبقي  38وأصدر بشأنها  2017عن سنة 

 .2018البت عند نهاية 

 2018التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة  وضعية الحسابات

 األجهزة

عدد الحسابات 

التي توجد في 

 طور البت

عدد األحكام 

 التمهيدية

 عدد األحكام النهائية
طلبات 

براءة  االستئناف

 الذمة
 عجز

مبلغ 

 العجز

 00 00 00 20 00 01 الجهات

 00 00 00 40 00 02 األقاليم

 00 00 00 00 00 00 االتالعم

 00 00 00 20 00 08 الجماعات الحضرية

 00 00 00 30 00 05 الجماعات القروية

مجموعات الجماعات المحلية 

 والتجمعات الحضرية
00 00 00 00 00 00 

المقاوالت والمؤسسات 

تتوفر على العمومية التي 

 محاسب عمومي

00 00 00 00 00 00 

 00 00 00 38 00 16 المجموع

 -الداخلة أسفر تدقيق حسابات الجماعات الترابية الخاضعة لالختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة 

مهمة تمت تأديتها من طرف المحاسبين العموميين زيادة عن المستحق تقدر  عن استرجاع مبالغ مالية وادي الذهب

ترجاعها بعد توجيه أحكام تمهيدية بشأنها إلى درهم تم اس 53.231,31درهم، منها  253.360,84بما مجموعه 

عه في المرحلة التواجهية األولى درهم تم استرجا 200.129,53، ومبلغ 2017المحاسبين العموميين المعنيين سنة 
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من أجل طلب التوضيحات الضرورية حول  2018بعد توجيه مذكرات المالحظات إلى المحاسبين المعنيين سنة 

 ثانيا. االختصاصات القضائية األخرىؤداة دون وجه حق. صرف هذه المبالغ الم

قضائية في  يمارس مهمةكما  بحكم الواقع. كذلك، البت في حسابات المحاسبين  للحسابات،يتولى المجلس الجهوي  

من  118ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه األشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 

 المذكور أعاله. غير أنه لم يتم، في هذا اإلطار، إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات.   62.99القانون رقم 

II. األنشطة غير القضائية 

 التسيير ومراقبة استخدام األموال العمومية مراقبةأوال. 
ث مهام مراقبة التسيير منها مهمتان ثال 2018تضمن البرنامج السنوي ألشغال المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 

بالمشاريع المتعثرة بجهة ومهمة موضوعاتية تتعلق  2018تخصان الجماعات الترابية تم إنجازها بالكامل خالل سنة 

 زالت في طور اإلنجاز.  ال وادي الذهب -الداخلة 

 ثانيا. التصريح اإلجباري بالممتلكات
تصريحا  27تصريحا إجباريا بالممتلكات، منها  51بات بمجموع توصل المجلس الجهوي للحسا 2018خالل سنة 

تصريحا تهم الموظفين. وقد بلغ عدد التصاريح اإلجبارية بالممتلكات التي توصل بها المجلس  24تهم المنتخبين و

 تصريحا.  74ما مجموعه  2018إلى متم سنة  2017مارس  06الجهوي للحسابات منذ إنشائه في 

 ألخرى للمجلس الجهوي للحسابات. األنشطة اثالثا
تم  في إطار المهام الرقابية المشتركة مع غرف المجلس األعلى للحساباتبالموازاة مع المهام المشار إليها أعاله و

ضمن اختصاصات  بإنجاز مهمة رقابية تدخل وادي الذهب -الداخلة تكليف قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويتعلق  99-62من القانون رقم  158بقا لمقتضيات المادة المجلس األعلى للحسابات ط

األمر بمهمة مراقبة تسيير المركز االستشفائي الجهوي بالداخلة وقد تم إرسال مذكرة المالحظات التي أسفرت عنها 

 بالمجلس األعلى للحسابات. هذه المهمة إلى الغرفة المعنية 
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 مراقبة التسيير تاملث: مهالفصل الثا

 تينم،  مه2018إطار برنامجه السنوي لسنة ، في وادي الذهب -الداخلة أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز. تينرقابي

ماعات الترابية التي شملتها المراقبة خالل قيامه بهذه المهام على مصاحبة الج وقد عمل المجلس الجهوي للحسابات من 

على إرساء آليات للحكامة الجيدة، حتى تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه، في ظل المخاطر المرتبطة بالتنظيم 

 .والتدبير، في سياق محلي يتسم باإلكراهات المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

 التي تم تسجيلها بخصوص المهام المذكورة. وندرج، فيما يلي، ملخصات عن المالحظات
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 جماعة "بئر كندوز"

 )إقليم أوسرد(
 

المغير والمتمم للمرسوم رقم  1979غشت  20بتاريخ  2.79.659أُحدثت جماعة بئر كندوز بموجب المرسوم رقم 

والقروية للمملكة  اد الدوائر والقيادات والجماعات الحضريةالمتعلق بإحداث وتعد 1973غشت  14بتاريخ  2.73.416

وهي تابعة إداريا إلقليم أوسرد المحدث بمقتضى المرسوم  وتحديد عدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جماعة،

بتاريخ  1.59.351المغير والمتمم للظهير الشريف رقم  1998دجنبر  31الصادر في  2.98.952رقم 

 في شأن التقسيم اإلداري للمملكة.  1959 ديسمبر 02

 اإلحصاء حسب نسمة 4.561 بحوالي قدرت ساكنة بها كيلومترا مربعا، وتقطن 9.521متد الجماعة على مساحة ت

 على بئر كندوز جماعة تتوفر اختصاصاتها، ولممارسة .أسرة 608 على موزعين 2014 لسنة للسكان والسكنى العام

 تراجعا مهما المقبوضة اإلجمالية المداخيل عرفت وقد .المداخيل المحولة من حصتها عن فضال ذاتية مالية موارد

 سنة درهم مليون 19,8 اإلجمالي ثم تحسنت بعد ذلك حيث فاق مبلغها 2015 الى 2013 من المالية السنوات خالل

 درهم. مليون 15,8 بحوالي السنة برسم نفس مصاريفها مجموع قدر حين في ،2017

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

لمراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت ا

 من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

 أداء المجلس الجماعي .1

لمخطط الجماعي المتعلق بالفترة جلس الجماعي، تم الوقوف على مجموعة من المالحظات همت اعلى مستوى أداء الم

 ، يندرج أبرزها فيما يلي.2015وبرنامج عمل الجماعة بعد سنة  2015و 2013سنتي  الزمنية بين

 عدم تحديد تكلفة بعض المشاريع المضمنة في المخطط الجماعي للتنمية 

 المشاريع المدرجة به تحديد تكلفة بعض للتنمية الجماعي المخطط مشاريع وبرمجة التشخيص مرحلة خالل يتم لم

بلورتها على أرض  من يمكن بشكل إلنجازها، المتوقعة الزمنية والمدد ،هالتمويل الالزمة المالية الموارد تعبئة كيفيةو

 الواقع وكذا تتبع إنجازها.

 للتنمية على شكل اتفاقيات الجماعي المخطط المشاريع المضمنة في بلورة عدم 

 وإنجاز مجموعة تمويل سيتولون المحليين الشركاء من عددا أن إلى جماعة بئر كندوزللتنمية ل الجماعي المخطط يشير

تعمل على ترجمة هذه المشاريع إلى اتفاقيات شراكة وذلك من أجل إلزام  لم الجماعة أن به، غير الواردة المشاريع من

يل المثال مشروع تهيئة تجزئة المخطط.  ونذكر على سب إطار في إليهم الموكلة المشاريع بإنجاز الشركاء ءهؤال

وكذا مشروع  مليون درهم 26السالم بشراكة بين وزارة السكنى ووكالة تنمية األقاليم الجنوبية البالغ تكلفته اإلجمالية 

 التكوين المهني وإنعاش الشغل.إنشاء مركز للتكوين المهني بشراكة مع مكتب 

 عدم تتبع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية 

، غياب ما يفيد تداول المجلس 2015- 2013الل محاضر دورات المجلس الجماعي المنعقدة خالل الفترة تبين من خ

اريع المدرجة فيه حول عمليات تتبع تنفيذ وتقييم المخطط الجماعي للتنمية، التي تسمح بمراقبة مدى تقدم إنجاز المش

 وكذا تقدير مدى تحقيق النتائج واألهداف المسطرة.

 اد برنامج عمل الجماعةنقائص في إعد 

إعداده مجموعة من النقائص، حيث  ، لكن شابت2021 – 2016أعدت جماعة بئر كندوز برنامج عمل يغطي الفترة 

بتحديد مسطرة  2016يونيو  29صادر بتاريخ ال 2.16.301لم يتم احترام المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم 

نه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده. ويمكن إبراز أهم هذه النقائص إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيي

 كما يلي:

 عدم تحديد التكلفة اإلجمالية للبرنامج ومساهمة الجماعة والشركاء المحتملين في كل مشروع على حدة؛ -

قل يوما على األ 30الرئيس لمشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته  عدم عرض -

 قبل تاريخ انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة عليه؛

 عدم إشراك الهيئة االستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. -
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 اإلداري التنظيم .2

 تم الوقوف على ما يلي. فيما يتعلق بالتدبير اإلداري،

 غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه 

كندوز على هيكل تنظيمي ال يحمل تأشيرة سلطة الوصاية، مما يخالف مقتضيات المادة يتوفر المجلس الجماعي لبئر 

بتاريخ  1.15.85المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.14من القانون التنظيمي رقم  118

تها ال يكون قابال للتنفيذ ، التي تنص على أن المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا2015وليو ي 7

 .إال بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة او اإلقليم أو من ينوب عنه

 االستغالل الجزئي لمقر الجماعة بمركز بئر كندوز 

درهم  3.052.915,00بمبلغ  BC/2011/03يده بواسطة الصفقة رقم تتوفر جماعة بئر كندوز على مقر لها تم تشي

. وقد تبين من خالل المراقبة الميدانية أن الجماعة لم تعمل على استغالل جميع 2012ونبر ن 16وتم استالمه في 

حين أن مكاتب المقر لتقديم خدماتها للساكنة المحلية، حيث تم نقل مكتب الحالة المدنية وتصحيح االمضاء فقط في 

قاطنة بمركز بئر كندوز للتنقل إلى مدينة باقي المكاتب بقيت في ملحقة الجماعة بمدينة الداخلة مما يضطر الساكنة ال

  الداخلة من أجل قضاء أغراضها اإلدارية.

  تقصير في تنظيم وحفظ أرشيف الجماعة 

لوثائق اإلدارية التي يتم االحتفاظ بها ال تتوفر جماعة بئر كندوز على مصلحة خاصة باألرشيف تهتم بتنظيم وحفظ ا

ن متابعة األرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحة المكاتب حاليا في مكاتب الموظفين، مما ال يمكن م

المخصصة للعناية باألرشيف تبقي هذا األخير غير منظم والمحالت المخصصة للمصالح الجماعية وغياب الرفوف 

  .مات التي تمكن من ضمان سالمة الوثائق والمستندات المحفوظةفي غياب الشروط والمقو

 ريةالموارد البش تدبير .3

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية.

 عدم تعيين الجماعة لمدير المصالح 

تتبع وتدوين أنشطة  على الرغم من الدور الهام الذي أصبح يطلع به مدير المصالح داخل الجماعات المتمثل أساسا في

ير لجان المجلس وتحرير المراسالت المختلفة، المجلس من تحرير محاضر الدورات العادية واالستثنائية، وتقار

وإعداد القرارات والمذكرات اإلدارية، والتنسيق بين رئاسة المجلس ومختلف المصالح وغيرها من المهام، لم يقم 

صالح على الرغم من توصل الجماعة كغيرها من الجماعات الترابية رئيس جماعة بئر كندوز بتعيين مدير للم

من المديرية العامة للجماعات المحلية التي تتيح لرؤساء الجماعات  2015ديسمبر  31بتاريخ  61بالمراسلة رقم 

لمناصب إمكانية تعيين مدراء المصالح بصفة مؤقتة في انتظار صدور النص التنظيمي الذي سيحدد شروط التعيين في ا

 العليا.

 وثائق ألصولهاغير قانوني لمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ال تفويض  

أصدر رئيس المجلس الجماعي لبئر كندوز قرارات تتعلق بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 

ل. -والسيدان ع 2015أكتوبر  01ريخ بتا)مساعد تقني من الدرجة الثالثة( الوثائق ألصولها إلى كل من السيد س. ك. 

على الرغم من 2016نونبر  01اعد إداري من الدرجة الثالثة( بتاريخ د )مساعد تقني من الدرجة الثالثة( وح. ل. )مس

أنه ال تتوفر فيهم شرط التعيين في منصب كاتب عام أو رئيس قسم أو مصلحة كي يمارسوا هذه المهمة، خالفا لما 

يقوم )رئيس المتعلق بالجماعات انه "  113.14من القانون التنظيمي رقم  102لثانية من المادة تنص عليه الفقرة ا

المجلس الجماعي(، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، باإلشهاد على صحة 

وإلى المدير العام أو المدير، حسب  اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب

 .الحالة، ورؤساء األقسام والمصالح بالجماعة "

  باإلجراءات الوقائية الالزمة للتصدي لظاهرة الغياب غير المبرر القيامعدم 

بالمراقبة بصفة منتظمة لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم خالل مواقيت العمل  ال تقوم جماعة بئر كندوز

 .وانالرسمية. حيث لم يتم االدالء بما يفيد مسك أية وثيقة لضبط مراقبة حضور الموظفين واألع

 الجماعة بأعوان ال ينتمون لها استعانة 

ة إدارية حيث يزاولون بها بعض األعمال اإلدارية، لوحظ أن الجماعة تلجأ لخدمات أعوان ال تربطها بهم أية صل

 ويتعلق األمر بالسادة:

 د. ك الذي يعمل بمقر الجماعة؛ -ش  -

 الذي يشتغل حارسا للمحجز ومستودع الجماعة؛ م. ب  -

 تغل سائقا لشاحنة رمي النفايات.م.م الذي يش -
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 الجماعة  ممتلكاتتدبير  .4

 م رصد النقائص التالية.في إطار مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية، ت

  العقارية لألمالك القانونية الوضعية تسوية عدم  

كما  .قانونيةال وضعيتها تسوية على تعمل أن دون الخاصة، العقارية تستغل جماعة بئر كندوز مجموعة من األمالك 

رقم  مقرها الجديد بواسطة الصفقة عليه أنشأت الذي تسوية الوعاء العقاري أجل من الالزمة اإلجراءات تتخذ لم أنها

03/BC/2011.   تتميمه وقع كما الجماعي بالميثاق المتعلق 78.00 رقم القانون من 47 مقتضيات المادة يخالف مما 

 .  وفيما يلي قائمة بممتلكات الجماعة:منه السادسة الفقرة السيما وتغييره،

 مقر الجماعة بمركز بئر كندوز؛ -

 ر كندوز؛منازل سكنية بمركز بئ 4 -

 المجزرة الجماعية بمركز بئر كندوز؛ -

 المستودع البلدي بمركز بئر كندوز؛ -

 ملحقة الجماعة بالداخلة. -

 في مسك سجالت المحاسبة المادية اختالالت 

تثبت فيها التوريدات  ة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة الماديةتبين من خالل المعاينات المنجز

خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها  و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات الُمستلمة

الم والتسليم المتعلقة بعدد من عمليات الدخول والخروج من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على أذونات االست

األخرى، مما ذونات التسليم المتعلقة ببعض التوريدات التوريدات والمنقوالت، وال تقوم بتثبيت تاريخ االستالم على أ

يناير  3) 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  112و 111مقتضيات الفصلين  يخالف

 .ومية للجماعات المحلية ومجموعاتها( بسن نظام للمحاسبة العم2010

التوريدات والمعدات والمواد. األمر الذي ال يساعد  تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ال تتوفر على مخزن توضع فيه

 .على خزن تلك المواد قبل اللجوء الى أية طلبيات جديدة

 تسجيل أرقام الجرد على المنقوالت عدم  

جموعة من األثاث والمعدات )كراسي، طاوالت، مكاتب، حواسيب، طابعات...(، ال يتم تسجيل أرقام الجرد على م

م بتاريخ  416المقتضيات القانونية الجاري بها العمل الواردة على الخصوص في الدورية الوزيرية رقم مما يخالف 

  .المتعلقة بمسك سجالت الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة 1916غشت  28

ر محينة ل االطالع على سجل جرد المعدات المنقولة، أن المعلومات المتضمنة به غير دقيقة وغيكما لوحظ من خال

التي تحدد كيفية مسك  1981فبراير  9المؤرخة في  23بالشكل المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 

 .هذه المنقوالت المحاسبة المادية، إذ ال يبين السجل سالف الذكر الجهة أو المصلحة المستفيدة من

 حظيرة السيارات تدبير .5

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  الجماعة على جذاذات خاصة بعرباتها فرتوعدم 

ال تقوم بمسك جذاذات متعلقة بكل عربة تدون فيها معلومات من قبيل تاريخ اقتناء اآللية،  لوحظ أن جماعة بئر كندوز

اقبين على سياقتها، واإلصالحات التي خضعت لها، والمسافات المقطوعة... ومصدرها، الموظفين )والسائقين( المتع

حكم في النفقات المرتبطة بشراء مما ال يساعد على ضبط وعقلنة تسيير واستغالل عربات الجماعة ويحول دون الت

  الوقود والزيوت واقتناء وإصالح وتأمين اآلليات المتنقلة.

فتر خاص بكل سيارة جماعية تدون فيه جميع مصاريف استهالك الوقود معززة تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم مسك د

 هالك الوقود. بعدد الكيلومترات المقطوعة من طرف كل سيارة، مما ال يساعد على مراقبة است

  الجماعة للضريبة الخاصة على السيارات أداءعدم 

، تبين أن الجماعة ال 2017إلى غاية  2013ن من خالل االطالع على الحسابات اإلدارية برسم السنوات المالية م

 13بتاريخ  1.57.211تؤدي الضريبة الخاصة على السيارات، األمر الذي يخالف مقتضيات الظهير الشريف رقم 

حول الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، الذي فرض في مادته األولى ضريبة خاصة سنوية  1957يوليوز 

 .ي المغربعلى السيارات المسجلة ف
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 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الجاري بها العمل، إعداد برنامج عمل الجماعة وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية  -

 والعمل على تحديد التكلفة اإلجمالية لكل مشروع مع تبيان مساهمة كل من الجماعة والشركاء؛

لمضمنة في برنامج عمل الجماعة والممولة كليا أو جزئيا من طرف شركاء الجماعة ترجمة المشاريع ا -

 لة إليهم؛إلى اتفاقيات من أجل إلزام هؤالء الشركاء على تنفيذ المشاريع الموك

إيالء العناية الالزمة ألرشيف الجماعة وتدبيره وفق ضوابط وقواعد تمكن من الحفاظ على الوثائق  -

 ؛والمستندات

 ل األمثل لمقر الجماعة بمركز بئر كندوز بغية تقريب اإلدارة من المرتفقين؛االستغال -

إلجراءات القانونية العمل على ضبط حضور الموظفين الفعلي ألماكن عملهم والحرص على تطبيق ا -

 ضد المتغيبين بصفة غير مبررة؛

ا في النصوص العمل على تعيين مدير للمصالح بالجماعة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليه -

 القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

 للجماعة؛ العقارية لألمالك القانونية الوضعية العمل على تسوية -

تحيينه وتضمينه جميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها ضبط سجل جرد منقوالت الجماعة مع  -

ل يمكن من تتبعها ومعرفة مكان وانتهاء العمل بها، إضافة إلى ضرورة ترقيم المعدات واألثاث بشك

 تواجدها؛

العمل على خلق مخزن لتخزين مقتنيات الجماعة والحفاظ عليها، مع ضرورة إجراء جرد دوري شامل  -

 ت ومسك بطاقات تخزين لكل نوع تبين الكميات المقتناة والكميات المستعملة.لهذه المقتنيا

 تدبير ميزانية الجماعة .ثانيا
 جماعة عدة نقائص تتعلق بتدبير المداخيل والنفقات كما هو مبين في المالحظات التالية.عرف تدبير ميزانية ال

 الجماعة مداخيلتدبير  .1

الوقوف على المالحظات التالية التي همت تدبير وكالة المداخيل والنقائص المسجلة بخصوص تدبير المداخيل، تم 

 على مستوى استخالص بعض الرسوم.

 التأمين ضد المخاطر غياب 

ال تتوفر وكالة المداخيل على أي تأمين ضد مخاطر ضياع األموال، وذلك بالرغم من أهمية المبالغ التي تستخلصها 

نظرا لبعد مركز االستخالص وكذا افتقار اإلدارة الفرعية لوسائل الحماية ضد السرقة ومن وجود أخطار جدية 

 والحريق.

 ل المداخيلعدم احترام سقف المبالغ المحتفظ بها من طرف وكي 

درهم( الذي يسمح االحتفاظ به لدى وكيل المداخيل، مما يخالف مقتضيات  1000لوحظ أنه ال يتم احترام سقف مبلغ )

 الصادر عن عامل إقليم أوسرد.  2009مايو  27بتاريخ  76ني من مقرر إحداث وكالة المداخيل تحت رقم الفصل الثا

 المبلغ المودع لدى القابض التاريخ المبلغ المودع لدى القابض التاريخ

02-04-2013  35.825,20  19-11-2013 52.900,00 

06-05-2013 24.477,40 31-03-2014 23.250,00 

01-07-2013 32.214,00 14-04-2014 55.300,00 

01-06-2016 32.087,60 30-06-2014 41.994,00 

12-07-2013 15.000,00 07-10-2014 66.310,00 

10-09-2013 22.500,00 17-03-2015 25.008,20 

01-07-2016 25.600,00 11-10-2016 81.136,06 
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  غير صحيح لمداخيل بعض الرسوم ماليتنزيل 

درهم برسم  9.700,00من خالل مراجعة الوثائق المحاسبية المتواجدة عند شسيع المداخيل، تبين أنه تم تحصيل مبلغ 

، وتم ادراجها بالخانة المالية المخصصة للرسم المفروض على 2015نة الضريبة المفروضة على عمليات البناء س

 الخانة المالية المخصصة للرسم المفروض على عمليات البناء. استخراج مواد المقالع عوض

  الغاء توصيل دون االحتفاظ بالنسخة األصلية 

بتاريخ  1194إلغاء التوصيل رقم تببن من خالل تفحص سجل التواصيل للجبايات المختلفة أن شسيع الجماعة قام ب

ألصلية من هذا التوصيل المبطل التي يجب أن درهم دون االحتفاظ بالنسخة ا 2.105,00بمبلغ  2015يوليوز  16

 تبقى ملتصقة بالمتقطعات المقابلة.

  إدراج الرسم على عمليات البناء في قرار احداث وكالة المداخيل  إغفال 

مايو  27بتاريخ  76مفروض على عمليات البناء في الفصل األول من القرار رقم لم يتم التنصيص على الرسم ال 

الذي حدد الئحة الرسوم والمداخيل التي تستخلص مباشرة من طرف وكالة المداخيل الخاصة بجماعة بئر  2009

 كندوز.

  البناء  دون استخالص الضريبة المفروضة على عمليات البناءمنح رخص 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أن الرسم على  47.06من القانون رقم  50دة خالفا لمقتضيات الما

عمليات البناء يفرض على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي 

 الرسم بالنسبة لبعض الملزمين. ندوز لم تعمل على استخالص هذاتستوجب رخصة البناء، لوحظ أن جماعة بئر ك
 :المفروضة على عمليات البناءويوضح الجدول أسفله عدد رخص البناء المسلمة التي لم تستخلص بشأنها الضريبة 

 عدد رخص البناء الممنوحة السنة 
عدد رخص البناء التي لم تستخلص 

 بشأنها الضريبة المفروضة 

2014 21 21 

2015 21 3 

2016 22 5 

2017 26 3 

  استخالص رسوم المحجز من طرف موظف دون التوفر على صفة محصل 

دون أن يتوفر على الصفة القانونية  لوحظ من خالل المعاينة الميدانية أن السيد س. ك يقوم باستخالص رسوم المحجز

 الالزمة الستخالص األموال العمومية.

  الرسم المفروض على محال بيع المشروبات استخالصعدم 

ودع الملزمون بأداء الرسم على محال بيع المشروبات اإلقرار بالمداخيل المحققة خالل السنة المنصرمة دون ال ي

احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة وكذا اإلقرارات الدورية التي يجب اإلدالء 

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  67قتضيات المادة لف ميخا سنة، ممابها قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع 

الجماعات المحلية. ومع ذلك فإن المصالح الجماعية المختصة لم تعمل على تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة 

 من القانون المذكور.  158كما تنص على ذلك المادة 

  الرسم على الذبح في المجازر استخالصعدم 

ئر كندوز على مجزرة كان يتم استغاللها بطريقة عشوائية إلى حين أن تمت دراسة وضعيتها وتحديد عة بتتوفر جما

مع ممثل السلطة وممثلي المكتب الوطني للسالمة الغذائية  2017ماي  05أيام الذبح بعد اجتماع الجماعة بتاريخ 

المفروض على الذبح في المجازر بعد  مالرس الجماعة لم تقوم باستخالص مصالح وجزارة المركز. غير أنه لوحظ أن

 الرسم. هذا سعر حدد قد 32/2016عدد  الجبائي القرار من 11 الفصل أن من بالرغم وذلك التاريخ المذكور،

 في مسطرة بيع المتالشيات عن طريق المزاد العلني اختالالت 

ستعمال. لكن تفحص محاضر البيع بين لجأت الجماعة عدة مرات إلى المزاد العلني بغية بيع منقوالت غير صالحة لال

أن الجماعة لم تقيم بطريقة جيدة المنقوالت المعروضة للبيع مما أدى إلى بيعها بأثمنة جد منخفضة، وبالتالي تفويت 

 موارد إضافية على ميزانية الجماعة. 

ثالجات، حواسيب...(  سيارة، جرار، كراسي، مكاتب،منقوالت )عدة  بيع 2015مايو  13لمثال، تم يوم فعلى سبيل ا

لسوء تقييمها وعدم احترام المسطرة المعمول بها في إطار  درهم نتيجة 12.100,00بمبلغ جد منخفض يقدر بمبلغ 

 البيع بواسطة المزاد العلني حيث إن الجماعة:
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عن مالت الذي يحدد ويضبط الشروط اإلدارية والمالية المتعلقة ببيع المنقوالت لم تقم بإعداد كناش التح -

 طريق السمسرة العمومية وعرضه على المجلس الجماعي للتداول بشأنه؛

لم تقم بتعيين لجنة من أجل إحصاء األثاث غير الصالح لالستعمال وتحرير محاضر تثبت عدم  -

 صالحيته؛

يع )الثمن االفتتاحي( مما أدى إلى فتح باب المزايدة بمبلغ منخفض قدره لم تقم بتحديد الثمن األدنى للب -

 درهم؛ 7.000,00

من ثمن البيع كمصاريف للخزينة وقامت على العكس من ذلك بخصمها بطريقة  %10لم تقم بإضافة  -

 غير قانونية من الثمن اإلجمالي للبيع.

 درهم: 12.100,00رضها للبيع بالمزاد العلني بمبلغ ويوضح الجدول التالي أمثلة للمنقوالت الحديثة التي تم ع

 مدة االستعمال ثمن االقتناء تاريخ االقتناء المنقول

 سنوات 9 192.000,00 14/06/2006 جرار

 أشهر 6سنوات و 7 310.684,00 01/11/2007 سيارة من نوع "هيونداي"

 سنوات 5x10 m 11/04/2007 35.000,00 8خيمة 

 أشهر 8سنوات و 6 14.940,00 22/08/2008 حاسوب محمول

 سنوات OCE 3018 10/05/2009 18.000,00 6آلة ناسخة 

 أشهر 5سنوات و l 24/11/2010 4.000,00 4 290ثالجة 

 الجماعة نفقاتتدبير  .2

 التالية:على مستوى النفقات، أثار المجلس الجهوي للحسابات المالحظات 

  2017 - 2013بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها خالل الفترة  الجماعةعدم قيام 

، 2017إلى  2013للصفقات التي كانت تعتزم طرحها خالل الفترة من  بنشر البرنامج التوقعيلم تقم جماعة بئر كندوز 

 14المتعلق بالصفقات العمومية التي تم نسخها بالمادة  02.06.388من المرسوم رقم  87خالفا لما نصت عليه المادة 

ي:" يتعين على التي تنص على ما يل 2014بعد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير  2.12.349من المرسوم رقم 

صاحب المشروع العمل قبل متم الثالثة أشهر األولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي 

للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة 

 الصفقات العمومية".

( صفقات موزعة 10عشر ) 2017و 2013الجماعة أبرمت خالل الفترة المتراوحة بين سنة وتجدر االشارة إلى أن 

 بين صفقات أشغال وصفقات توريدات. 

 03في تنفيذ الصفقة رقم  اختالالت/BC/2011 

ي لألشغال المرتبطة التي تم التسلم النهائ BC/2011/03قامت جماعة بئر كندوز بتشييد مقر لها بواسطة الصفقة رقم 

 . لكن مراقبة تنفيذ هذه الصفقة أثارت المالحظات التالية:2013نونبر  16بها بتاريخ 

بتحديد  2.06.388من المرسوم رقم  91عدم إعداد التقرير الخاص بالصفقة خالفا لمقتضيات المادة  -

قبتها التي تم نسخها المتعلقة بتدبيرها ومراشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد 

 صفقة المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن كل 2.12.349من المرسوم رقم  164بالمادة 

 صاحب يعده عن االنتهاء تقرير موضوع تكون أن يجب درهم (1.000.000) مليون مبلغها يفوق

 األعمال؛نفيذ المشروع ويوجه إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء ت

 ؛(Les situations) د وضعيات األشغال المنجزةعدم إعدا -

 ؛(Le cahier de chantier) غياب دفتر الورش -

من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة  15عدم اجراء مراجعة األثمنة، فعلى الرغم من أن البند  -

03/BC/2011  ى مراجعة أثمان درهم ينص عل 3.052.915,00المتعلقة ببناء مقر الجماعة بمبلغ

أشهر، أصدر اآلمر بالصرف األوامر الالزمة ألداء كشوفات  10المحددة مدة إنجازها في الصفقة 

الصفقة دون تحيين أثمان هذه الصفقة بتطبيق صيغة مراجعة األثمان المنصوص عليها بموجب المادة 

 الذكر؛سالفة  15

قة تر الشروط الخاصة بالصفمن دف 18غياب شواهد التأمين المنصوص عليها في المادة  -

03/BC/2011  المتعلقة ببناء مقر الجماعة التي تنص على أن المقاول يوجه لصاحب المشروع قبل
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الشروع في األشغال شواهد التأمينات التي تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية األخطار 

ية العامة من دفتر الشروط اإلدار 24المرتبطة بتنفيذ الصفقة طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 

المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة كما تم تغييرها بمقتضى المرسوم 

 ؛2.05.1433رقم

عدم اكتتاب المقاول لعقدة تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن األخطار التي قد تلحق بالبناء خالل العشر  -

 سنوات التالية إلتمامه؛

 .(plans de récolement) يذالمنشآت المطابقة للتنفغياب تصاميم  -

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على تحيين قرار إحداث وكالة المداخيل الخاصة بالجماعة وذلك من أجل إدراج الرسم على  -

 يع؛عمليات البناء ضمن الرسوم والمداخيل التي تستخلص مباشرة من طرف الشس

 لمسطرة المعمول بها في إطار البيع بواسطة المزاد العلني؛العمل على احترام ا -

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها. -
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II.  بئر كندوزل المجلس جماعيجواب رئيس 

 )نص مقتضب(

)...( 

..( تجدر اإلشارة إلى جوابا على مالحظات مجلسكم الموقر بمناسبة التدقيق في مراقبة تسيير جماعة بئر كندوز ).

أن الجماعة ال تتوفر على موارد بشرية مؤهلة كافية رغم أنها تعتبر الحاضرة الثانية النشيطة بالجهة بعد جماعة 

ن على تكوين أو مستوى تعليمي، الموظفان اللذان يتوفران الداخلة، بحيث تسعون بالمائة من الموظفين ال يتوفرو

ان مهامهما في غير التكوين الذي حصال عليه، أما بخصوص األخطاء الواردة على تكوين إداري أو تقني يمارس

 المصالح اإلقليمية أو اإلدارة المالية للجهة. استشارةبالتقرير لم تكن مقصودة فكل عمل يتم بعد 

 بة عن المالحظات فتتمحور حول المحاور اآلتية: اما بخصوص اإلجا

 جماعةالحكامة وتدبير الشؤون العامة لل .أوال

 أداء المجلس الجماعي .1

)...( 

يأتي عدم تحديد التكلفة اإلجمالية لبرنامج عمل الجماعة ومساهمتها بمعية الشركاء المحتملين الى  -

حديد هذه المساهمات. كما أنه تم عرض عدم استكمال دراسات التكلفة اإلجمالية وبالتالي عدم ت

 طرف الرئيس موثقا بمحضر.مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة من 

إليهم في إطار  لوحظ لدى المجلس أن الشركاء لم يبرمجوا اعتمادات كافية لتنفيذ المشاريع الموكولة -

المخطط الجماعي للتنمية على الرغم من إلحاح السيد الرئيس على الشركاء كلما سنحت الفرصة 

هم. كذلك لم يتم تحديد تكلفة بعض المشاريع لذلك إال انه يقابل بعدم جدية الشركاء في الوفاء بالتزامات

زها نظرا ألن ذات المشاريع الزالت المدرجة للمخطط الجماعي للتنمية والمدد الزمنية المتوقعة إلنجا

 قيد الدراسة المبدئية لتحديد التكلفة الحقيقية قبل دراسة كيفية تعبئة الموارد المالية لتمويلها.

لجماعي للتنمية وعدم تداول المجلس حول عمليات تتبع وتنفيذ يعزى غياب تتبع تنفيذ المخطط ا -

لبشرية لتتبع برامج ضخمة ولم يكن هناك تنسيق وتقييم ذات المخطط الى غياب الموارد المادية وا

 بين كافة الشركاء.

يرجع عدم تفعيل دور اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات الى غياب الوسائل المادية  -

ية إضافة الى غياب المشاريع الكبرى لتفعيل عمل هذه اللجنة اال انه ينتظر تفعيلها في قادم واللوجست

 ح الجماعة على االوراش الكبرى ومشاريع تجويد وتحسين خدمات القرب.االيام مع انفتا

لم يتم تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بسبب عدم توفر النسيج الجمعوي  -

 ل الذي يمكن اعتباره كهيئة استشارية في اعداد برنامج عمل الجماعة.الفاع

 التنظيم اإلداري .2

التأشير على الهيكل التنظيمي الى عدم التوصل لذات التأشير من طرف سلطات الوصاية يعزى عدم  -

إدراج نقطة الهيكل التنظيمي بجدول أعمال  رغم عديد مراسالت الجماعة في هذا اإلطار. وقد تم

، تهم وضع هيكل تنظيمي إداري للجماعة، وتمت 2016لس للدورة العادية لشهر أكتوبر المج

باإلجماع في مقرر النقطة الرابعة من جدول أعمال المجلس. وتم إرسال محضر الدورة  الموافقة عليه

 الى السلطات المعنية قصد التأشير عليها. ولم نتوصل الى حدود الساعة بأي جواب منها.

اعة على مقر بمركز بئر كندوز تم تشييده حديثا اضافة الى ملحقة على مستوى مدينة تتوفر الجم -

اإلشارة الى ان المقر الجديد يهدف الى االنتقال السلس لإلدارة المتواجدة بالداخلة  الداخلة وتجدر

 لتلبية متطلبات ساكنة المركز وسيتم تفعيل بعض المصالح بالمقر الجديد.

تحسين ظروف عمل موظفي ومرتفقي الجماعة  انتخابه علىلجديد منذ عمل المجلس الجماعي ا -

ة وذلك من خالل البحث عن اعتمادات مالية إلحداث ملحقة جديدة بملحقة جماعة بئر كندوز بالداخل

تتوفر على جميع الشروط المالئمة للعمل من بينها توفير مكتب خاص باألرشيف وحفظ الوثائق 

الصفقة  عة قامت بالفعل بتوفير اعتمادات مالية حيث تم االعالن عنوتجدر اإلشارة الى ان الجما

 ملحقة جماعية جديدة. موضوع إحداث  BC.2018.04 رقم
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 البشرية المواردتدبير  .3

بخصوص عدم تعيين الجماعة لمدير مصالح، تجدر اإلشارة أن رئيس الجماعة يعمل حاليا على  -

 منصب مدير مصالح. مباراة لشغلإعالن إجراء 

رف الجماعة إكراهات عديدة من قبيل ازدواجية المقر بحيث تتوفر على ملحقة للجماعة بالداخلة تع -

لك مقر رئيسي على مستوى مركز بئركندوز بحيث يتعذر انتقال الموظفين ذوو األهلية القانونية وكذ

مما يضطر الرئيس الى تفويض مهام االشهاد على صحة االمضاء الى موظفين ال تتوفر فيهم 

لشروط السالفة الذكر. وكذلك افتقار اإلطار اإلداري لمصلحة االشهاد على صحة اإلمضاءات ا

 المستمر في شقه القانوني في هذا الباب.  للتكوين

 إال أن الرئيس يعمل جاهدا على حل هذا المشكل في أقرب اآلجال. -

متغيبين ومطالبتهم تمت مراسلة الموظفين ال االعتبار حيثأخذ هاتين المالحظتين بعين تم لقد  -

 .ية لغيابهم عن العملبااللتزام بالحضور اليومي لمقر الجماعة واال ستتخذ ضدهم االجراءات القانون

, وليست لهم 2018تجدر اإلشارة الى أن األسماء المذكورة تدخل تحت ما يسمى بالمياومين لسنة  -

 عالقة باألعمال اإلدارية. 

 الممتلكات تدبير .4

المسؤول األول عن األمالك الجماعية في اآلونة األخيرة على تسوية جميع يقوم الرئيس بصفته  -

ماعة. كما يعمل الرئيس حاليا على إعداد ملفات خاصة بهذه المرافق قصد الممتلكات العقارية للج

 تسوية وضعيتها القانونية لدى مصالح المحافظة العقارية.

فيعود ذلك بشكل مباشر الى افتقار الجماعة  بالنسبة لالختالالت في مسك سجالت المحاسبة المادية -

لإلمكانيات المادية واللوجستية وكذا البشرية  سواء على مستوي مركز بئركندوز، أو المقر بالداخلة،

 مما يفرض العمل بشكل ترقيعي الى حين توفر هذه االمكانيات.

عمل على ترقيم وجرد تم أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار حيث تم على مستوى مركز بئركندوز ال -

 مجموع العتاد.

ل الجرد بشكل تتبعي. أما الملحقة بالنسبة لهذه المالحظة فإن مركز بئركندوز عمل على تحيين سج -

 فتم تأجيل ذلك الى حين االنتهاء من بناء المقر الجديد.

 تدبير حظيرة السيارات .5

جماعة للموارد البشرية يمكن أن ندمج هذه المالحظات تحت توضيح شامل متمثل في افتقار ال  -

ة بتدبير حظيرة بالدرجة األولى وذلك كي تقوم باإلشراف المباشر على كل السجالت المتعلق

السيارات بشكل عام. سواء تعلق األمر بتتبع استهالك الوقود أو الصيانة أو قطع الغيار. لكن ستعمل 

وظف خاص لتتبع ومسك هذه الجماعة على األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة من خالل توفير م

 السجالت.

تبع ومسك محاسبة جميع السندات على أن الجماعة تفتقر للموارد البشرية واللوجستية لكي يتم ت -

 المتعلقة بتزويد الوقود وبيان المركبات المستفيدة منه.

تعمل الجماعة بعد انتخاب مجلسها الحالي على جرد جميع المستحقات المتعلقة بأداء الضريبة  -

. وكذلك العمل على 2017الى غاية  2013لخاصة على السيارات وذلك برسم السنوات المالية ا

 ي أقرب اآلجال.أدائها ف

أخذ كل التوصيات التي تسلمتها من المجلس الجهوي للحسابات بعين  وبناء عليه ستعمل الجماعة على

للجماعة قصد بلورتها من أجل تحسين االعتبار فيما يتعلق بما هو مرتبط بالحكامة وتدبير الشؤون العامة 

 التدبير الجماعي.

 تدبير ميزانية الجماعة .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

بخصوص موضوع التأمين ضد المخاطر تجدر اإلشارة الى أن الجماعة لم يسبق لها العمل بنظام  -

عمل الجماعة التأمين ضد المخاطر بسبب عدم العلم المسبق بهذا اإلجراء الضروري والمهم، وست

 على تطبيق هذا االجراء عاجال.
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إحداث وكالة المداخيل يومها الجماعة لم تكن تمارس مهامها فوق ترابها وكانت حدد السقف  منذ  -

المداخيل مرتكزة فقط على مصلحة الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء والمصادقة على مطابقة النسخ 

المداخيل يتجاوز األلف درهم. وتعمل الجماعة حاليا  ألصولها ولم يكن المبلغ الذي يحتفظ به شسيع

فع من السقف الذي يسمح االحتفاظ به من طرف شسيع المداخيل ليتناسب مع المداخيل على الر

 المتحصل عليها.

بالخانة  2015درهم برسم الضريبة المفروضة على عمليات البناء سنة  9700على إثر إدراج مبلغ  -

ى فروض على استخراج مواد المقالع لوحظ أن الخطأ حصل على مستوالمالية المخصصة لرسم الم

 إدارة المالية الجهوية. 

لم يتم استرجاع الوصل رغم مطالبتنا إلدارة الجمارك التي أخذته عن طريق الخطأ ألن أداء واجب  -

 استهالك الطاقة تم تأديته بالشيكات وليس نقدا.

الى عدم  2009ماي  27بتاريخ  76ي القرار رقم يعزى إغفال إدراج الرسم على عملية البناء ف -

المصلحة المختصة على مستو ى عمالة أوسرد إال أنه تم التنصيص عليه في القرار  كتابته من طرف

 .2016أكتوبر  4بتاريخ  32الجبائي رقم 

الى كون مركز  2015يرجع عدم استخالص الضريبة على عمليات البناء في فترة ما قبل سنة  -

سوم تشجيعا لخلق نواة في بداية اولى مراحل االعمار حيث تم إغفال استخالص هذه الربئركندوز 

 .سكانية جديدة بالجهة بعد مدينة الداخلة

ولم يتم  2014يناير  07تمت مراسلة الوزارة الوصية قصد تعيين نائب شسيع المداخيل بتاريخ  -

اء غياب شسيع المداخيل أثناء رخصته الجواب عليه، ولم يكن باستطاعتنا توقيف العمل بالمصلحة أثن

 السنوية.

ركندوز حديث النشأة و محدود الساكنة الشيء الذي ينعكس سلبا على النشاط التجاري يعتبر مركز بئ -

مما استدعى إغفال تحصيل رسوم محالت بيع المشروبات لتشجيع االستثمار، وتعمل المصالح 

 ه المحالت الستخالص الرسوم.المكلفة بالمداخيل حاليا على إحصاء ومراسلة هذ

ية فقد تقرر تأجيل استخالص الرسم على الذبح الى حين اكتمال بعد دراسة وضعية المجزرة الحال -

بناء المجزرة الجديدة وكذلك توفير الوسائل اللوجيستية من قبيل نقل اللحوم وكذا توفر المعايير 

 والشروط الصحية المالئمة.

رية التي المتالشيات قبل الشروع في المزاد العلني ونظرا للحالة المزقامت اللجنة المكلفة بمعاينة  -

وجدت عليها هذه المتالشيات ,حيث اصبحت حمال على الجماعة )التخزين، اإلصالح ...( اضطرت 

 الجماعة الى بيعها بالمزاد العلني بحضور لجنة مختصة لهذا الغرض.

 نفقات الجماعة  تدبير .2

للصفقات الى عدم اعتماد الموظفين على نشر  ر البرنامج التوقعييرجع عدم قيام الجماعة بنش -

 البرنامج التوقعي نظرا لقلة التكوين المستمر في هذا المجال.

 cahier deتم ربط االتصال بالمهندس المكلف بتتبع المشروع من اجل مد الجماعة بسجل الورش  -

chantier  03الخاص بتتبع اشغال الصفقة رقم.BC.2011 بئر كندوز  قة ببناء مقر جماعةالمتعل

وستجدون طيه نسخ من سجل الورش في الملحق. كما تمت مراسلة المقاولة المكلفة بانجاز مشروع 

المتعلقة ببناء مقر جماعة بئر كندوز حيث مدت الجماعة بشواهد  BC.2011.03الصفقة رقم 

المنشات  مد الجماعة بتصاميمالتامين. وقد ربط االتصال بالمهندس المكلف بتتبع المشروع من اجل 

plans de récolement  03الخاص باشغال الصفقة رقم.BC.2011  المتعلقة ببناء مقر جماعة

 بئر كندوز وستجدون طيه مراسلتنا في الموضوع الى المهندس المكلف. 

التي تبين للجنة الفحص عدم انجازها والمتعلقة  BC.2011.03فيما يخص بعض اشغال الصفقة  -

 ب:

- 4 Extincteur à poudre polyvalent 6kg 

- 1 Fourniture, pose et raccordement d’un poste RIA complet 

- 1 enseigne en PLIXI –glace 

- 1 F et P de porte en bois et métal traditionnelle (2.40x2.70) 
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- 1 F et P de porte en bois et métal traditionnelle (1.60x3.60) 

 فقد انتهت صالحيتها دون تتبع ذلك؛ Extincteur à poudre polyvalentفيما يخص  -

المكلفة بذلك لم تقم بوضعها. وقد تمت مراسلة المقاولة  فالمقاولة  Les postes RIAبالنسبة ل  -

 بالموضوع وستجدون نسخة من المراسلة في الملحق.

بواب المدخلين الرئيسين للجماعة بعد افتتاح المقر الجديد للجماعة تبين بعد انقضاء مدة عامين أن ا -

ع الطبيعة البيئية للمركز التي ال تتماشى م (portes coulisse)غير مجدين نظرا لنوعيتهم الخاصة 

)وجود رمال ورياح ورطوبة...( لكل هذه االسباب لجأت الجماعة الى طلب برمجة تهيئة المقر 

 .2014لسنة  14بواسطة طلب سند رقم 

يات المجلس في هذا المحور فإن الجماعة تضع هذه التوصيات ضمن أولويات اشتغالها بعد االطالع على توص

 لجهوي للحسابات مرجع إداري يضع التدبير المالي للجماعات في اطاره السليم.وذلك باعتبار المجلس ا
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 جماعة "تيشال"

 )إقليم أوسرد(
 

المتعلق بتحديد الئحة الدوائر  1979غشت  20بتاريخ  79.6592.أحِدثت جماعة تيشال بموجب المرسوم رقم 

 والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وتحديد عدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جماعة.

كلم مربع، وتتميز بمناخ قاري صحراوي مع وجود أراضي منبسطة تتخللها بعض  15.631تبلغ مساحة الجماعة 

المنتجة فإنها تعتمد على تربية المواشي التي تبقى مردوديتها محدودة. وقد بلغ عدد  تالهضاب. أما بالنسبة للقطاعا

 .2014نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة  5743سكانها 

حوالي ستة ماليين درهم صرف منها في إطار نفقات التسيير والتجهيز  2017وبلغ مجموع مداخيل جماعة تيشال سنة 

 رهم.دما مجموعه ثالثة ماليين ونصف 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 وتدبير الشؤون العامة للجماعة الحكامةأوال. 

 المجلس الجماعي أداء .1

 لجماعي، تم الوقوف على المالحظات التالية.ابخصوص أداء المجلس 

  عدم تفعيل دور اللجان 

 الممتدة بينلوحظ أن دور لجنة المرافق العمومية والخدمات غير مفعل، حيث لم يعقد أي اجتماع في الفترة الزمنية 

لقانون رقم االمغير والمتمم بموجبه  17.08من القانون رقم  14. مما يتنافى مع مقتضيات المادة 2016و 2011

المتعلق بالجماعات الذي نسخ  113.14من القانون التنظيمي رقم  25المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة  78.00

 .2015شتنبر  6المتعلق بالميثاق الجماعي ابتداءا من  78.00القانون رقم 

 عدم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

ناطه بها المشرع خاصة في إعداد برنامج عمل الجماعة وفق ما تنص عليه المادة السابعة من الذي أرغم الدور الهام 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه  2016يونيو  29الصادر في  2.16.301المرسوم رقم 

لى إحداث هيئة المساواة وتكافؤ يعمل عوتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده فإن المجلس الجماعي لم 

المتعلق بالجماعات وكذا  113.14من القانون التنظيمي رقم  120الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 

 في الباب الخامس من النظام الداخلي للمجلس.

 التدبير اإلداري للجماعة .2

 أظهرت المراقبة في هذا المجال النقائص التالية.

 م وحفظ أرشيف الجماعةي تنظيف قصور 

ال تقوم جماعة تيشال بإيالء العناية الالزمة لتنظيم وحفظ وثائق الجماعة التي يتم االحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين 

في غياب مكتب خاص لهذا الغرض، حيث يدبر كل مكتب أرشيفه لوحده مما ال يمكن من متابعة األرشيف وحفظه 

مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية وغياب الرفوف والمحالت الالئقة ن ضيق بطريقة صحيحة. كما أ

للعناية باألرشيف يبقي هذا األخير غير منظم وتطبعه العشوائية وغياب الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان 

 سالمة الوثائق والمستندات المحفوظة.

 غير المبرر للغيابالقيام باإلجراءات الوقائية الالزمة للتصدي  عدم 

ال تقوم جماعة تيشال بصفة منتظمة بالمراقبة اليومية الفعلية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول 

واالنصراف وخالل مواقيت العمل الرسمية. حيث لم يتم االدالء بما يفيد مسك أي وثيقة لضبط مراقبة حضور 

 .2017إلى  2011الموظفين خالل الفترة الممتدة من 
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 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على تفعيل دور اللجان الدائمة كأجهزة مساعدة للمجلس الجماعي حتى تقوم بالمهام المنوطة  -

 بها؛

العمل على تفعيل المساطر اإلدارية واإلجراءات الالزمة من أجل تقوية نظام المراقبة الداخلية لدى  -

 ماعة.الج

  ثانيا. تدبير الشؤون المالية

 الميزانية والمؤشرات المالية لجماعة تيشال  تحليل .1

تتميز الوضعية المالية لجماعة تيشال بنقص حاد في الموارد الذاتية الشيء الذي يجعل ميزانيتها رهينة بتحويالت 

أن ارتفاع نفقات التسيير بفعل . كما منها بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة خصوصا المتعلقةالدولة 

كبير هوامش تدخل الجماعة  العامالن بشكلهذان  تضخم كتلة األجور يحد من اإلمكانيات المالية للجماعة. يضيق

 ويحوالن دون تحقيق األهداف التنموية المنوطة بها.

حيث انتقلت الموارد ، 2017و 2013وعرفت مداخيل جماعة تيشال نسبة تطور متأرجحة خالل الفترة الفاصلة بين 

، أي بنسبة انخفاض 2014درهم سنة  2.421.388,36إلى  2013درهم برسم سنة  3.531.437,26المقبوضة من 

. يرجع 2017درهم برسم سنة  5.702.140,24، ليعود االرتفاع بشكل تدريجي ويستقر في مبلغ %30بلغت أزيد من 

بلغت  من طرف الدولة. وينبغي اإلشارة إلى أن المداخيل الذاتيةمحولة إلى تطور المداخيل ال االرتفاع باألساسهذا 

 من مجموع مداخيل التسيير. %0,3أقل من 

خالل السنوات الخمس األخيرة ماعدا سنة  %90وتشكل الحصة من منتوج الضربية على القيمة المضافة أزيد من 

هاته السنة. وتعزى هيمنة حصة الضريبة بسبب أهمية المداخيل المحولة في  %55التي بلغت نسبتها حوالي  2017

على القيمة المضافة على مداخيل الجماعة إلى محدودية المداخيل الذاتية التي يتلخص أهمها في رسم الحالة المدنية 

 األموال المودعة بالخزينة.ومنتوج فائدة 

 مؤشر االستقالل المالي للجماعة  انخفاض 

الجماعة على تحقيق موارد مالية ذاتية كفيلة بتلبية حاجياتها من التمويل دون يُقيم مؤشر االستقالل المالي مدى قدرة 

دولة وخاصة منتوج اللجوء الى مصادر خارجية، كما أنه يقيس مدى تبعية الجماعة للمداخيل المحولة من طرف ال

شر استقاللها المالي، الضريبة على القيمة المضافة. وقد أدت محدودية المداخيل الذاتية لجماعة تيشال إلى ضعف مؤ

 من مجموع نفقات التسيير الفعلية خالل هذه المدة. 2017و 2013% خالل السنوات بين 1الذي لم يتجاوز 

 النفقات المتعلقة بتسيير الموظفين على ميزانية الجماعة هيمنة  

هذه المصاريف  % من مصاريف الجماعة خالل األربع سنوات األخيرة. وتتوزع90تمثل نفقات التسيير أزيد من 

ية على عدة مجاالت كاإلعانات وأنشطة المجلس وكذا األنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين التي تشكل ثقال مهما في ميزان

إلى  2013درهم سنة  1.720.227,16الجماعة. حيث أنه انتقلت نفقات التسيير المتعلقة بالموظفين من 

%. وعرف مجموع نفقات التسيير ارتفاعا خالل الست سنوات 37، أي بارتفاع بلغ 2017درهم سنة  2.359.096,76

% من مجموع 70أزيد  2017-2013رة %، إذ يمثل معدل كتلة األجور خالل الفت11األخيرة تقدر نسبته بحوالي 

 نفقات التسيير.

  االستثماري للجماعة المجهودمحدودية 

إلى  2013إلى أخرى خالل السنوات الممتدة من  عرفت نسبة المجهود اإلستثماري لجماعة تيشال انخفاضا من سنة

المستثمرة بين . كما تراوحت المبالغ 2017% سنة 18إلى  2013% سنة 90، إذ انتقلت النسبة من 2017

 2013. ويعزى ارتفاع مصاريف التجهيز سنة 2017درهم سنة  246.438,28و 2013درهم سنة  1.222.400,00

خصوصية من الضريبة على القيمة المضافة من أجل المساهمة في البرنامج الوطني إلى استفادة الجماعة من المنحة ال

 للطرق القروية.

 مداخيل الجماعة تدبير .2

، حيث انتقلت الموارد 2017و 2013جماعة تيشال نسبة تطور متأرجحة خالل الفترة الفاصلة بين  عرفت مداخيل

، أي بنسبة انخفاض 2014درهم سنة  2.421.388,36إلى  2013درهم برسم سنة  3.531.437,26المقبوضة من 

. هم 2017برسم سنة درهم  5.702.140,24، ليعود االرتفاع بشكل تدريجي ويستقر في مبلغ %30بلغت أزيد من 

إلى  2013درهم برسم سنة  2.169.013,98هذا االرتفاع بالخصوص مداخيل التسيير حيث انتقل مبلغها من 

ع هذا االرتفاع، على الخصوص، إلى المنح المحولة من طرف الدولة وخاصة . ويرج2017سنة  4.332.957,14
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من مجموع مداخيل  %97شكلت في المتوسط حوالي حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي 

 التسيير خالل السنوات الخمس األخيرة وإلى مداخيل الحالة المدنية ومنتوج استغالل المقالع.

 تدبير المداخيل الذاتية للجماعة، تم الوقوف على المالحظات التالية: وفيما يخص

  المداخيلعدم إبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا لصالح شسيع 

المتعلق  61.99من القانون رقم  9لم يقم شسيع مداخيل جماعة تيشال بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 

الصرف والمراقبين والمحاسبين العموميينالتي تنص على أنهم يقومون: " بمجرد استالم بتحديد مسؤولية اآلمرين ب

اعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خالل مدة مزاولة مهامهم مهامهم، بإبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جم

 مسؤوليتهم الشخصية والمالية "

 نقائص على مستوى تدبير مقالع األشغال العمومية 

وقد لوحظ بخصوص  .الجماعة على مقلع مؤقت لألشغال العمومية من أجل القيام بأوراش تتعلق ببناء الطرقتتوفر 

 :تسجيل النقائص التاليةذا المقلع هبير دت

 عدم توفر الجماعة على ما يفيد حصول المستغل على وصل للتصريح بفتح واستغالل المقلع؛ -

المستخرجة في إطار صالحيات الشرطة اإلدارية التي  لم تقم الجماعة بإعمال المراقبة على الكميات -

المتعلق  113.14قم تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي حسب مقتضيات القانون التنظيمي ر

 بالجماعات؛

عدم ممارسة الجماعة لحق مراقبة اإلقرارات والوثائق المعتمدة إلصدار الرسم على استخراج مواد  -

المتعلق بجبايات الجماعات  47.06من القانون رقم  149المادة  هو منصوص عليه في المقالع كما

 المحلية؛

إعداد دراسة التأثير على البيئة التي يجب أن تعرض عدم توصل الجماعة بما يفيد قيام صاحب المقلع ب -

المتعلق بدراسات  12.03على اللجنة اإلقليمية للمقالع والخاضعة للمراقبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 تأثير على البيئة.ال

متر مكعب تتجاوز الكمية المراد استخراجها )خمسين ألف  العمومية أنإضافة إلى ذلك، ال ينبغي لمقالع األشغال 

المتعلق بالمقالع.  الشيء الذي لم يتم احترامه من طرف  27.13( حسب المادة األولى من القانون رقم 3م 50.000

حسب اإلقرار المودع  2016متر مكعب سنة  191.741ستخراج كمية بلغت حيث قامت با الشركة المستغلة للمقلع

 من طرفها.  

 نفقات الجماعة تدبير .3

 التالية:ر النفقات، قد تم الوقوف على المالحظات فيما يتعلق بتدبي 

 حرص الجماعة على إعمال مبدأ المنافسة عدم 

ي تهدف إلى إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين كما الت االستشاريةالرسائل  المنجزة، غيابتبين من خالل التحريات 

ق بالصفقات العمومية. ومن شأن عدم وجود المتعل 2.12.349هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 

 .يمس بمبدأ المنافسة في اختيار المقاولين الرسائل أنأثر لهاته 

 بعض المقاوالت لجل الطلبيات العمومية احتكار 

% من مبالغ وعدد طلبيات 50خالل تحليل نسبة تركيز سندات الطلب، يالحظ أن ثالث مقاوالت تحتكر أزيد من من 

، إذ على الرغم من االختالف الكبير لموضوع وطبيعة هذه 2017إلى  2014بالسنوات الممتدة من الجماعة الخاصة 

أن مقاولة معينة أو مقاولتين تستحوذان على الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختالف أنواعها، يتبين 

 أغلبية تلك الطلبيات.

  قواعد التصفية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة احترامعدم 

من خالل تفحص المستندات، يتبين أن الجماعة لم تحترم قواعد التصفية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 

عبر «  DACIA LOGAN 1,5 DCI AMBIANCE – 6CV »ن نوع المتعلقة بشراء سيارة اقتصادية م

درهم  125.000,40بمبلغ  2014دجنبر  31لمؤشر عليها من طرف الخازن اإلقليمي بتاريخ ا 05/2014االتفاقية رقم 

% للضريبة على القيمة المضافة عوض 20. حيث قامت الجماعة بتطبيق سعر 244/2014موضوع الفاتورة رقم 

تدخل ضمن السيارات  LOGAN DACIAلذي تستفيد منه السيارات االقتصادية بحيث إن سيارة السعر المخفض ا

االقتصادية بموجب االتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية مع مجموعة رونو التي تم التصديق عليها من طرف المركز 

 2014دونة الضرائب العامة لسنة من م 99الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل. وتنص المادة 

% مع الحق في الخصم السيارة المسماة "السيارة االقتصادية" 7مخفض البالغ على أنه تخضع للضريبة بالسعر ال
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وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة االقتصادية المذكورة. وبهذا فإن الجماعة 

 درهم. 13541,71غ غير مستحق قدره تكون قد أمرت بأداء مبل

 سجالت المحاسبة المادية  غياب 

 Comptabilitéتبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية )

matière( تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )Fiches خاصة )

روج والدخول من وإلى المخزن، األمر الذي يتنافى مع بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخ

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  112و 111مقتضيات الفصلين 

 ومجموعاتها.

 :وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

لتي تمكن من التأكد من صحة اإلقرارات العمل على تفعيل المراقبة الالزمة المتعلقة بتدبير المقالع ا -

 ؛ومن توفر الرخص الضرورية من أجل االستغالل

القيام بمسك سجالت المحاسبة المادية مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن من تتبع حركية  -

 التوريدات؛

ة بيانات المنافسة بين المقاولين عبر الرسائل اإلستشارية مع إعداد قاعد العمل على إعمال مبدأ -

 .للموردين

 حظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها تدبيرثالثا. 
سيارات ودراجة نارية، وبالنظر لمبادئ حسن التدبير التي يجب أن يراعى  ثمانيتتكون حظيرة سيارات الجماعة من 

رات جماعة تيشال، تبين ا بعين االعتبار لعديد اإلشكاليات التي يطرحها تدبير حظيرة سياتحقيقها عند تدبيرها، وأخذ

  :أن وضعية هذه الحظيرة تثير عددا من المالحظات يمكن إبرازها على النحو اآلتي

 قصور في تدبير حظيرة السيارات 

السيارات الجماعية وسيرها واستغاللها  لم تعمد جماعة تيشال إلى إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضبط استعمال

دبير، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسيارات الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم تماشيا مع مبادئ حسن الت

المتعلق بمجموعة السيارات التابعة لإلدارة العامة وكذا منشور الوزير  1998فبراير  02الصادر في  2.97.1051

ذ تعتبر هاته النصوص القانونية المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة السيارات، إ 1998فبراير  20تاريخ ب 98.4األول رقم 

 مرجعا يمكن أن يعتمد عليه من أجل تدبير وتسيير حظيرة السيارات.

 كما أن الجماعة لم تقم بتعيين عون أو موظف لإلشراف على تدبير حظيرة السيارات لتتبع النفقات الخاصة بها.  

 سيارات المأمورية بأوامر دائمة بالمأمورية عمالاست 

 .ة تقوم باستعمال سيارات المأمورية بأوامر دائمة دون تحديد المهمة الخاصة بها والوجهة المحددةالجماع لوحظ أن

في  الواردةالتدبير إذ أن هاته األخيرة تبقى عامة وتخص جميع ربوع المملكة، وهو ما ال يتناسق مع مبادئ حسن 

ر وتسيير حظيرة السيارات الذي يشير إلى أنه المتعلق بتدبي 1998فبراير  20بتاريخ  98.4ور الوزير األول رقم منش

"يجب أن يكون استعمال كل سيارة تابعة لإلدارة مبررا بأمر بالقيام بالمأمورية يوضح مدار سيرها على وجه 

لصة المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على الخصوص، ويكون مصحوبا بشهادة التأمين ودفتر السيارة والمخا

يمكن بأي حال من األحوال أن تكون سيارة المأمورية موضوع أمر دائم بالمأمورية"،  فاة. والالسيارات غير المع

 .عليها بالنسبة للجماعة من أجل تحسين التدبير االعتمادوبهذا فإن هاته المبادئ يمكن 

 للسيارات للمدة السنوية بأكملها عدم تغطية عقد التأمين اإلجباري 

يتبين من خالل تفحص المستندات،  أن عقد التأمين اإلجباري على العربات البرية ذات المحرك المبرم من طرف 

دون  2017فبراير  4إلى غاية  2017بالكامل، حيث ظلت المدة الفاصلة من فاتح يناير  2017الجماعة لم يغطي سنة 

المأمورية الخاصة بها التي تشمل أيضا هاته الفترة خالفا لها نظرا لوجود األوامر الدائمة بتأمين مع استمرار استعما

المتعلق بمدونة التأمينات التي تنص على أنه: "يجب على كل شخص  17-99من القانون رقم 120لمادة المقتضيات 

بت فيها مادية الالحقة باألغيار والتي تسبطبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب األضرار البدنية أو ال

عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية 

 ". بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين

  الجماعة على جذاذات خاصة بعرباتها توفرعدم 

ربة تدون فيها معلومات من قبيل تاريخ اقتناء اآللية، ال تقوم بمسك جذاذات متعلقة بكل علوحظ أن جماعة تيشال 

ومصدرها، والموظفين )والسائقين( المتعاقبين على سياقتها واإلصالحات التي خضعت لها والمسافات 
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يحول دون التحكم المقطوعة، ... إلخ. األمر الذي ال يساعد على ضبط وعقلنة تسيير واستغالل عربات الجماعة و

 .بطة بشراء الوقود والزيوت وباقتناء وإصالح وتأمين اآلليات المتنقلةفي النفقات المرت

  الجماعة على سجالت تتبع استهالك الوقود توفرعدم  

ال تتوفر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع مصاريف استهالك الوقود معززة بعدد 

عد على مراقبة استهالك الوقود وال يتوافق ومبادئ الحكامة طوعة من طرف كل سيارة، مما ال يساالكيلومترات المق

المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة  1998فبراير  20بتاريخ  98.4الجيدة التي يمكن استنباطها من مقتضيات المنشور رقم 

ية عدد ق، إذ يسجل فيه عند القيام بمأمور"يجب أن يتم مسك دفتر السيارة بشكل دقي السيارات الذي ينص على أنه:

السائق، وكذا أسماء األشخاص  واسمالكيلومترات المسجل بالعداد وكمية الوقود المسلمة وطبيعة ومدة المأمورية 

 المسؤول الذي أمر بالمأمورية." واسمالمرافقين إن وجدوا، 

 تتبع مصاريف صيانة حظيرة السيارات عدم  

يارات، كما ال تتوفر على جذاذات خاصة بتكاليف رنامج واضح بخصوص صيانة حظيرة السال تعتمد الجماعة على ب

صيانة وإصالح كل سيارة على حدة. كما ال يتم اللجوء إلى الممونين والمكلفين باإلصالح المعتمدين لدى الشركة 

 ة وبأثمنة مناسبة، مما الالوطنية للنقل واللوجستيك التي تربطها بهم دفاتر تحمالت من أجل ضمان خدمة ذات جود

ومبادئ حسن التدبير المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة السيارات، إذ أن اعتماد الممونين والمكلفين بإصالح يتماشى 

السيارات التابعة لإلدارات العمومية لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك يتم حسب ضوابط تضعها المصالح التقنية 

 . التابعة لهاته الشركة

 على نظام السندات لصرف نفقات التزود بالوقود االعتماد  

تبيّن من خالل المراقبة أن الجماعة تلجأ إلى نظام السندات لصرف نفقات التزود بالوقود، دون احترام قواعد االلتزام 

م المرسوم رق من 65إلى  56بالنفقات العمومية وقبل إخضاعها للمراقبة المالية كما هو منصوص عليه في المواد من 

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. فقد أفاد مسؤولو المصالح الجماعية، أن  2.09.441

ثم بعد ذلك يتم  –أي التزود بالوقود والزيوت لدى الممّون بواسطة دفاتر السندات  –الجماعة تقوم بتسلم التوريدات 

 .دات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه مسبقاا بواسطة سنحصر المبلغ اإلجمالي للنفقة وتأديته

 يتم االعتماد على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر لألذونات الخاصة وبذلك فإنه ال

(Vignettes)  المقتناة من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. األمر الذي يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة، إذ أن

مة للممونين المعتمدين من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تبين الكميات المسلمة وبيانات الطلب المسلأذونات 

 ثمن الوحدة واألثمنة اإلجمالية، وكذا عدد الكيلومترات المسجلة في عداد السيارة، وبذلك فإن كل األذونات التي ال

 .طنية للنقل واللوجستيكالشركة الو تحمل إحدى هذه البيانات سيتم رفضها تلقائيا من طرف

  الوقود لفائدة السيارات الشخصية دون تبرير  سنداتمنح 

درهم، لفائدة  110.700,00تبين من خالل التفحص الميداني، أن الجماعة قامت بمنح سندات وقود بلغ مجموعها 

لمسطرة التي يمكن وفقها السيارات الشخصية لموظفيها وأعضاء مكتب المجلس الجماعي دون تبرير. حيث إن ا

رة وعبر تحديد مبالغ التعويضات استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة يتم بترخيص من رئيس اإلدا

الكيلومترية حسب عدد الكيلومترات التي تم اجتيازها فعليا وحسب القوة الجبائية للسيارة. وبذلك فإن الجماعة تكون 

المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات  2.97.1053قد خالفت مقتضيات المرسوم رقم 

 بالغ التعويضات الكيلومترية.المصلحة وبتحديد م

 وصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:يوعليه، 

العمل على إعداد الجذاذات الخاصة بالعربات التي تمكن من تتبع استهالك الوقود وكذا أعمال الصيانة  -

 الح الخاصة بكل عربة؛واإلص

 .لحاجات المصلحةالعمل على احترام المسطرة التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة  -
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II.  تيشالل المجلس جماعيجواب رئيس 

 )نص مقتضب(

)...( 

 أوال. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة

 أداء المجلس الجماعي .1

)...( 

 عدم تفعيل دور بعض اللجان 

بالجماعات، و في إطار االستجابة لمالحظتكم المتعلقة  المتعلق  14-113رقم من القانون التنظيمي 25دة تطبيقا للما

 2019يناير  23بتفعيل دور بعض اللجان الدائمة بالمجلس، عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 

متعلقة بالموافقة على اقتناء قطعة أرضية ، تدارست فيه نقطة 2019اجتماعا تحضيريا للدورة العادية لشهر فبراير 

 المرافق اإلدارية التابعة لمقر الجماعة الجديد بجلوة. لبناء

 عدم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومراقبة النوع 

إن إحداث هذه اللجنة يبقى مرتبطا بإنجاز برنامج عمل الجماعة األمر الذي يتعذر في الوقت الراهن، حيث يرتبط 

 المحوري بتواجد الجماعة فوق نفوذها الترابي. دورها 

 التدبير اإلداري للجماعة .2

 تنظيم وحفظ أرشيف الجماعة 

بنفوذها الترابي، حيث أنها متواجدة حاليا بملحقة  ال زالت الجماعة تعاني من إكراهات عدم استقرارها بمقرها 

ر على العدد الكافي من المكاتب المخصصة إدارية تضم عددا من الجماعات، مما يضعها أمام إشكالية عدم التوف

ها اإلدارية، حيث أن المكتب الواحد يضم أكثر من مصلحة، وستؤخذ هده المالحظة بعين االعتبار عند لمصالح

 االستقرار بالمقر الجديد للجماعة بدائرة نفوذها حيث سيتم تخصيص مكتب لألرشيف وتعيين مكلف به.

  الالزمة للتصدي لظاهرة الغياب غير المبررعدم القيام باإلجراءات الوقائية 

مصالح الجماعة أهمية قصوى لحضور وانصراف الموظفين في مواقيت العمل الرسمية وفق المقتضيات  تولي

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة تغيب أحد الموظفين فان مكتب تدبير الموارد البشرية يقوم 

ا، من استفسارات وإنذارات للمعني باألمر بة في إطار المهام المنوطة به والمخولة قانونيباتخاذ اإلجراءات المناس

 تفاديا للتغيب غير المشروع عن العمل. 

أما بالنسبة لوسائل المراقبة، فإن اقتناء الوسائل واآلليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور الفعلي 

ائل والتجهيزات التقنية، كالنظام قات العمل الرسمية، يتطلب تجهيز الجماعة بالوسللموظفين في أماكن عملهم في أو

اإللكتروني لمراقبة الحضور والحواجز اإللكترونية، مع ضرورة توفير االعتمادات المالية المخصصة لتحمل 

 النفقات المرتبطة بهذا االقتناء وهو شيء يتعذر على الجماعة لمحدودية مداخيلها.

 دبير الشؤون الماليةثانيا. ت

 عدم إبرام عقد التامين المنصوص عليه قانونا لصالح شسيع المداخيل 

ستتم االستجابة لهذه المالحظة في ٲقرب اآلجال نظرا ألهميتها، حيث لم يتم ذلك سابقا نظرا لضعف المبالغ 

 .المستخلصة والتي قد تساوي في بعض األحيان مبلغ التأمين

  يةمقالع األشغال العمومنقائص على مستوى تدبير 

ال يوجد مقلع دائم االستغالل بالنفوذ الترابي للجماعة، هناك مقالع مؤقتة تتعلق بأوراش بناء الطرق، حيث أنه مند 

، تم الشروع في ورش الطريق الرابطة بين تشال وبئر كندوز نتج عنه اشتغال شركتين )...( 2016إلى  2011سنة 

جدر اإلشارة إلى أن الجماعة تعتمد في تحديد الكمية لنقل واللوجيستيك، وتتحت إشراف مديرية التجهيز وا

المستخرجة على ما هو محدد من طرف مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك وقصد تسوية وضعية الترخيص 

 في هذا الشأن )...(. 2019ابريل 11بتاريخ  51الضروري لالستغالل تمت مراسلة عامل إقليم أوسرد تحت عدد 

أخرى تفتقر الجماعة لألطر التقنية لإلشراف على تسيير وتتبع تدبير المقالع، ولتدارك هذا هذا من جهة ومن جهة 

الخصاص تمت مراسلة المديرية العامة للجماعات المحلية بخصوص حاجيات الجماعة من األطر التقنية تحت عدد 

 )...(. 26/12/2018بتاريخ  120
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 تدبير نفقات الجماعة .3

 لمنافسةحرص على إعمال مبدأ اعدم ال 

، فهي تخص في جزء 2016و 2011تجدر اإلشارة إلى أن الفترة التي همتها مراقبة التسيير انحصرت بين سنوات 

اعتمدت الجماعة مبدأ المنافسة في كل مقتنياتها وأشغالها،  2016كبير منها المجلس السابق، غير أنه وابتداء من سنة 

 ثمان مع مراعاة الجودة. ات التي تقدم أفضل األوقامت بالتعاقد مع الشرك

 :احتكار بعض المقاوالت لجل الطلبيات العمومية 

يتم إعمال مبدأ المنافسة في كل ملفات النفقات التي أنجزت وكل  2016تجدر اإلشارة إلى أنه ابتداء من سنة 

 مستقبال.مالتنا في معا الطلبيات والتوريدات غير أننا سنأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار

 عدم احترام قواعد التصفية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 

يتعلق األمر بخطأ غير مقصود باتفاقية اقتناء سيارة نفعية من نوع داسيا لوغان لصالح الجماعة )...( حيث تم 

بها، وقد تم تدارك األمر  المعمولبالمئة  7بالمئة بدل  20اعتبار أن السيارة لم تصنع بالمغرب وبالتالي تطبيق نسبة 

 بالتعاون مع مصالح الخزينة العامة للمملكة عن طريق إصدار أمر باالستخالص لصالح الجماعة. 

 غياب سجالت المحاسبة المادية 

 في إطار تفاعل الجماعة مع مالحظاتكم تم القيام بمسك سجال ت المحاسبة المادية.

 لقة بهات المتعثالثا. تدبير حظيرة السيارات والنفقا

 قصور في ضبط استعمال السيارات الجماعية 

تجدر اإلشارة إلى أن العناية بحظيرة السيارات تحظى باهتمام خاص من طرف المجلس، وقد تم أخذ هذه المالحظة 

 بعين االعتبار وتكليف السيد س. أ. أ. الك. محرر من الدرجة الثالثة لإلشراف على حظيرة السيارات)...(. 

 ات المأمورية بأوامر دائمة المأموريةال سياراستعم 

تقوم الجماعة باستعمال سيارات المأمورية بأوامر دائمة، سواء تلك المتواجدة بحوزة الموظف المكلف بالشؤون 

المالية واالقتصادية أو بعض نواب الرئيس نظرا لقيامهم باإلشراف اليومي للعمل وفق أحسن الظروف الممكنة 

 مل.وطيلة ساعات الع

 تغطية عقد التامين اإلجباري للسيارات للمدة السنوية بأكملها عدم 

يتعلق اآلمر هنا بحالة وحيدة واستثنائية نتجت عن تغيير المؤمن نتيجة لعدم تجديده لعقد التأمين في حينه بعد انتهاء 

لية. بيد أننا نأخذ هذه المالحظة المامدة التأمين نظرا إلى أن الميزانية ال يتم صرفها إال في الشهر الثاني من السنة 

 بعين االعتبار لتفادي الوقوع في نفس الخطأ مستقبال وذلك بتتبع عقود التأمين عند نهاية كل سنة مالية.

 عدم توفر الجماعة على جذاذات خاصة بعرباتها 

خضعت لها  التيستعمل الجماعة مستقبال على مسك جذاذات متعلقة بكل عربة على حدة تبين فيها اإلصالحات 

وكذا المسافات المقطوعة والسائقين المتعاقبين عليها، أما فيما يخص تاريخ اقتناء اآلليات ومصدرها فتتوفر الجماعة 

 على الئحة تبين ذلك، وتجدر اإلشارة هنا إلى إن هده اإلجراءات سيتم ضبطها حين التوفر على مرٱب جماعي.

 لوقودك اعدم توفر الجماعة على سجالت تتبع استهال 

عمال بمالحظتكم السابقة تم مسك سجل خاص بتتبع استهالك الوقود لجميع العربات المتواجدة بحظيرة السيارات 

 التابعة لجماعة تشال.

 عدم تتبع مصاريف صيانة حظيرة السيارات 

لى رة إ. وتجدر اإلشا2016تقوم الجماعة بتتبع مصاريف صيانة السيارات عن طريق جدول يبين ذلك منذ سنة  

أن عدم االعتماد على ممونين معتمدين راجع باألساس إلى ضعف المبلغ المتنافس وندرة الممونين المعتمدين الذين 

 يفضلون عادة التعامل مع جماعات توفر اعتمادات كبيرة لإلصالحات.

 االعتماد على نظام السندات لصرف نفقات التزود بالوقود 

ات التزود بالوقود راجع باألساس إلى صعوبة الحصول على شيات نفق إن االعتماد على نظام السندات لصرف

الوقود من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الذي يتطلب التنقل صوب مدينة الرباط لعدم وجود فرع للشركة 

 بمدينة الداخلة.

 منح سندات الوقود لفائدة السيارات الشخصية دون تبرير 

ف استفادة السيارات الشخصية لبعض الموظفين وأعضاء مكتب المجلس إيقاقمنا باإلجراءات الالزمة بخصوص 

 من سندات الوقود.
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ال محالة في  والتي ستساهم القيمة وتوصياتكم مالحظاتكم وفي الختام، تجدر اإلشارة إلى أننا نأخذ بعين االعتبار

كراهات التي تواجهها إلة واجماعخذ بعين االعتبار خصوصية الألالمردودية مع ا الرفع من جودة التدبير ونجاعة

.)...( 
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 تقديم

مراقبة حسابات  ،2011من دستور المملكة لسنة  149، طبقا لمقتضيات الفصل المجالس الجهوية للحساباتتتولى 

المتعلق  62.99القانون رقم  ويحدد .وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ،تهاالجهات والجماعات الترابية األخرى وهيئا

 1.16.153الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  55.16كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم المالية بمدونة المحاكم 

 .( كيفية ممارسة هذه المحاكم الختصاصاتها2016غشت  25) 1437من ذي القعدة  21في 

( بتحديد عدد المجالس 2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة  21الصادر في  2.15.556وقد حدد المرسوم رقم 

الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق في 

تتكون، مجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق كانت فإن دائرة االختصاص الترابي للعليه، والجهة التي يحمل إسمها. 

بركان والناظور والدريوش وتاوريرت وجرادة وفجيج  :وسبعة أقاليم هي ،من عمالة وجدة أنكاد، 2018سنة خالل 

في المائة من المساحة اإلجمالية للمملكة(،  12,68)أي كيلومتر مربع  90.130وتمتد على مساحة تبلغ ، وجرسيف

 6,84نسمة، أي  2.314.346حصر في  2014انها تبعا لنتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة كما أن عدد سك

جماعة  133اإلجمالي للجماعات الترابية بجهة الشرق، ما مجموعه ويبلغ العدد في المائة من مجموع سكان المملكة. 

 .عةجما 124ترابية، تتوزع ما بين جهة واحدة وعمالة واحدة وسبعة أقاليم و

على الصعيد الوطني من خالل  النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق حجمويبين المبيان الموالي 

برسم سنة تسيير البعض المؤشرات، ال سيما المساحة وعدد السكان وعدد الجماعات وعدد األقاليم ومجموع مداخيل 

2017: 

 

أجهزة أخرى أهمها: مؤسسة عمومية محلية واحدة، وهي الوكالة المستقلة  2018يشمل اختصاص المجلس خالل سنة و

لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، وثماني مؤسسات للتعاون بين الجماعات )مجموعات الجماعات المحلية سابقا(، وعدة 

وص مرافق النظافة وجمع النفايات المنزلية وتدبير شركات مفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية، وعلى الخص

 (. 2018عقد للتدبير المفوض في طور التنفيذ خالل سنة  36المطارح العمومية والنقل الحضري )تم إحصاء حوالي 

 16وفيما يخص الموارد البشرية للمجلس، فإنها تتكون من هيئة قضائية تشمل، فضال عن الرئيس ووكيل الملك، 

توظيف خمسة مدققين.  2018عرفت سنة كما  .موظفين يقومون بمهام كتابة الضبط والتدبير اإلداريستة مستشارا، و

 :2018-2016ويبين الجدول الموالي تطور عدد العاملين بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خالل الفترة 

 المجموع المدققون الموظفون القضاة السنة

2016 16 05 -- 21 

2017 16 06 -- 22 

2018 16 06 05 27 

  

6,40%

8,25%

10,67%

6,84%

12,68%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

مداخيل التسيير

عدد الجماعات

عدد العماالت واألقاليم

الساكنة

المساحة

أهمية جهة الشرق على الصعيد الوطني من خالل بعض المؤشرات
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 جماعات الترابية المكونة للجهةال مالية حول نظرةاألول:  الفصل

، الخاصة بالجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، 2017يستعرض هذا الفصل بعض المعطيات المالية، برسم سنة 

الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، )يشار إليها فيما بعد باألجهزة(، والتي بلغ عددها، خالل 

 جماعة(.  124أقاليم، و 7جهازا )جهة واحدة، وعمالة واحدة و 133، ما مجموعه 2018سنة 

، مجموعة من المعطيات ذات الصلة بمداخيلها وبنفقاتها، إن 2017وتبرز الوضعية المالية لهذه األجهزة، برسم سنة 

ت ، أو على مستوى بنيتها، أو الحصة التي تمثلها من مجموع الجماعا2016على مستوى التطور مقارنة مع سنة 

 الترابية للمملكة.

وفي هذا اإلطار، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق بتوجيه مراسالت لجميع المحاسبين العموميين الذين 

. وقام باستغاللها 2017يتولون تنفيذ ميزانيات األجهزة المذكورة قصد تزويده ببعض المعطيات المالية المتعلقة بسنة 

 وفق المنهجية التالية:

المعطيات المتوصل بها وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية )جهة، أو عمالة أو إقليم،  تجميع -

 أو جماعة(؛

تحليل المعطيات المجمعة )على مستوى التطور وعلى مستوى البنية( على مرحلتين: تحليل في مرحلة  -

 اعات الترابية؛أولى دون تمييز بين أصناف الجماعات الترابية، وتحليل ثان بحسب طبيعة الجم

مقارنة المعطيات المجمعة مع تلك المتعلقة بالمستوى الوطني. وألجل ذلك، تم االعتماد على األرقام  -

الواردة بالنشرة الشهرية المتعلقة بالمالية المحلية، والتي تصدرها الخزينة العامة للمملكة )النشرة المتعلقة 

 (.2017بشهر دجنبر 

ومن باب التذكير، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزئين؛ الجزء األول تدرج فيه عمليات التسيير سواء 

فيما يخص المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله. ويمكن أن 

 ت ملحقة وحسابات خصوصية. تشتمل الميزانيات، باإلضافة إلى ذلك، على ميزانيا

وقبل استعراض التفاصيل، يجدر تقديم أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة 

 : 2017المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، والمرتبطة بالسنة المالية لسنة 

ملحوظا  ارتفاعامليار درهم، مسجلة  6,32لي حوا 2017ألجهزة خالل سنة هذه ابلغت المداخيل اإلجمالية ل -

 مليار درهم؛ 5,16حيث بلغت حوالي  ،2016مقارنة مع سنة  %22,34نسبة تناهز ب

، إذ انتقلت 2016مقارنة مع سنة  %19,55ارتفاعا بنسبة تناهز  2017اإلجمالية خالل سنة عرفت النفقات  -

 ؛2017مليار درهم سنة  4,19إلى ما يناهز  2016مليار درهم سنة  3,50من حوالي 

شكل منتوج الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة األجهزة المذكورة )الحصة في منتوج الضريبة  -

وهذه ، 2017من مجموع مداخيل التسيير سنة  %55,09على القيمة المضافة على الخصوص( حوالي 

 (؛%664,9تلك المسجلة على الصعيد الوطني ) أقل منالنسبة 

)دون احتساب  2017من ميزانية تسيير هذه األجهزة خالل سنة  %55,4استهلكت نفقات الموظفين حوالي  -

وهي نسب أكبر من تلك المسجلة على الصعيد ، 2016سنة  %58,67، مقابل الفائض المدفوع للجزء الثاني(

 (؛2017و 2016سنتي  49,93%الوطني )

 845,5مليون درهم، مقابل  929,64، ما قدره 2017دجنبر  31بلغ الباقي استخالصه، إلى غاية  -

. وتمثل حصة الجماعات في هذا المبلغ حوالي %9,95، أي بزيادة قدرها 2016درهم متم سنة  مليون

 ؛100%

التابعة لجهة الشرق، مقارنة مع معطيات المالية المحلية على المستوى الوطني، مثلت مداخيل تسيير األجهزة  -

سنة  %6,4من مجموع مداخيل تسيير الجماعات الترابية للمملكة، مقابل  %6,65، حوالي 2017خالل سنة 

ما بين  قد تطورت. كما أن حصة جهة الشرق مقارنة مع جميع الجهات، فيما يخص مداخيل التسيير، 2016

 .%3,89ناهزت  بنسبة، 2017و 2016سنتي 
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 نتائج تحليل الوضعية المالية لألجهزة المذكورة:وفيما يلي 

 اإلجمالية المالية الوضعية. أوال

 معطيات عامة  .1

 منها ما يناهز درهم، مليون 6.321,4 قدره ما المذكورة لألجهزة اإلجمالية المداخيل بلغت ،2017 سنة خالل

 سنة مع ومقارنة. التجهيز بمداخيل تتعلق درهم مليون 3.727,33و التسيير، بمداخيل تتعلق درهم مليون 2.594,09

 .المائة في 22,34 بنسبة ملحوظ بشكل ارتفعت اإلجمالية المداخيل فإن ،2016

 يعادل ما منها درهم، مليون 4.192,46 قدره ما ناهزت فقد ذاتها، السنة خالل المسجلة اإلجمالية للنفقات بالنسبة أما

 هذه سجلت وقد. التجهيز نفقات هم درهم مليون 1.598,37 يناهز وما التسيير، نفقات هم درهم مليون 2.594,09

 .2016 سنة مع مقارنة% 19,55 حوالي نسبته بلغت ارتفاعا كذلك اإلجمالية النفقات

 :2016 بسنة المتعلقة تلك مع ومقارنتها 2017 سنة المسجلة المبالغ هذه تفصيل الموالي الجدول ويبرز

 درهمالالمبالغ ب                                                                                                                                                      

 (%نسبة التطور ) 2017 2016 المعطيات المالية

 )+(,322 4 6.321.425.598,21 5.167.099.385,11 . المداخيل اإلجمالية1

 )+( 8,67 2.594.095.894,82 2.387.048.982,58 مداخيل التسيير

 )+( 34,07 3.727.329.703,39 2.780.050.402,53 مداخيل التجهيز

 )+(,5519  4.192.467.547,78  3.506.770.914,47 . النفقات اإلجمالية2

 )+( 8,23 095.894,82 2.594 2.396.754.753,21 نفقات التسيير

 )+( 44,00 1.598.371.652,96 1.110.016.161,26 نفقات التجهيز

جماعة ترابية( تستحوذ  50وإذا استثنينا الجهة كجهاز، فإن األجهزة التابعة لعمالة وجدة أنكاد وأقاليم بركان والناظور )

من النفقات اإلجمالية لألجهزة التابعة لجهة الشرق  %62,94، ومن مجموع المداخيل اإلجمالية %55على حوالي 

جهاز )الجماعات والعمالة واألقاليم(. أما األجهزة التابعة ألقاليم تاوريرت وجرادة وفجيج وجرسيف  132البالغ عددها 

 مجموع النفقات اإلجمالية، كما يوضح من %37,06بالنسبة لمجموع المداخيل اإلجمالية و %45والدريوش، فتمثل 

 ذلك المبيانان أسفله:

 حسب العمالة وأقاليم الجهة النفقات اإلجماليةتوزيع  حسب العمالة وأقاليم الجهة المداخيل اإلجماليةتوزيع 

  

 تطور وبنية مداخيل ونفقات الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق .2

 التسيير مداخيل .أ

مليون درهم  2.387مليون درهم مقابل  2.594، حوالي 2017بلغت مداخيل تسيير األجهزة المذكورة، خالل سنة 

  .%67,8، أي بارتفاع ناهزت نسبته 2016خالل سنة 
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مجموع  من  6,65%، حوالي2017الترابية التابعة لجهة الشرق، خالل سنة  الجماعاتمجموع مداخيل تسيير قد مثل و

مجموع . وفيما يخص وتيرة التطور، فإن 2016سنة  %6,42مداخيل تسيير جميع الجماعات الترابية للمملكة، مقابل 

، 2016مقارنة بسنة  %8,67دا بنسبة ، تزاي2017سجلت، خالل سنة  جهة الشرقل التابعةالجماعات الترابية مداخيل 

 ، كما يبين الجدول الموالي:%5، والتي كانت في حدود الوطنيمستوى التلك المسجلة على فوق وهي نسبة ت

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                               

 
 مداخيل التسيير برسم سنة

 (%)نسبة التطور 
2016 2017 

 8,67(+) 2.594 2.387 (1الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق )

 5,00(+) 39.011 37.152 (2مجموع الجماعات الترابية للمملكة )

 3,91(+) 6,65 26,4 )%( (1(/)2النسبة )

، تفرز اعتماد الجماعات الترابية التابعة لجهة 2017ومن حيث البنية، فإن المعطيات المالية ذات الصلة برسم سنة 

من  %55,09على الموارد المحولة لفائدتها من طرف الدولة، إذ تمثل حوالي بنسبة أقل من المعدل الوطني، الشرق 

على المستوى الوطني، في حين أن الموارد الذاتية )الرسوم المحلية المدبرة  %64,96مجموع مداخيل التسيير، مقابل 

على المستوى الوطني.  %19,4في مداخيل التسيير، مقابل حوالي  %35,04مباشرة والموارد األخرى( تساهم بنسبة 

مقابل %، 9,87بحوالي  أما فيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فتساهم

 هذه المبالغ: الجدول المواليبرز وي مسجلة على الصعيد الوطني. 15,6%

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                              

 مواردطبيعة ال

 الجماعات الترابية لجهة الشرق
الجماعات الترابية على 

 المستوى الوطني

المداخيل المقبوضة سنة 

2017 
 (%الحصة )

المداخيل 

المقبوضة 

 2017سنة 

الحصة 

(%) 

03,1.429 الموارد المحولة من طرف الدولة  55,09 25.342 64,96 

 15,6 6.100 9,87 256,03 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة

 19,4 7.569 35,04 909,03 الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد األخرى

 100,00 39.011 100 2.594,09 المجموع

 

 

، على مستوى جهة الشرق 2017دجنبر  31وارتباطا بمداخيل التسيير، فقد وصل مبلغ الباقي استخالصه، إلى غاية 

ويتوزع هذا المبلغ بين (. 2017من المداخيل المقبوضة خالل سنة  %36مليون درهم )أي حوالي  929,64ما قدره 

من مجموع الباقي  %72درهم )أي بنسبة  مليون 672,8المدبرة من طرف الدولة بحوالي الرسوم المحلية 

 من مجموع الباقي استخالصه(. %28مليون درهم )أي بنسبة  256,85استخالصه(، والموارد الذاتية بحوالي 

أما بحسب أصناف الجماعات الترابية، فإن مبلغ الباقي استخالصه المتعلق بالجماعات يمثل الحصة األكبر بنسبة 

 العمالة واألقاليم. تهم %0,34، مقابل نسبة %99,66تناهز 
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 التجهيزمداخيل  .ب

مليون  3.739,05، بلغت مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق ما يناهز 2017خالل سنة 

  في المائة. 34,07، أي بارتفاع ناهز نسبة 2016مليون درهم خالل سنة  2.780,05 درهم مقابل

  نفقات التسيير .ج

فقات التسيير على مستوى األجهزة المذكورة )دون احتساب فائض الجزء األول المدفوع للجزء الثاني من سجلت ن

إلى حوالي  2016مليون درهم سنة  1.818,3، إذ انتقلت من حوالي %9,67ارتفاعا ناهزت نسبته الميزانية( 

 .2017 مليون درهم سنة 1.994,08

، أما باقي النفقات فقد سجلت ارتفاعا ناهزت %3,47وفي هذا الصدد، عرفت نفقات الموظفين ارتفاعا ناهزت نسبته 

، ووتيرة 2017و 2016. ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المرتبطة بنفقات التسيير خالل سنتي %18,47نسبته 

 تطورها:

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                               

 (%نسبة التطور ) 2017 2016 طبيعة النفقات

 3,47(+) 1.103,96 1.066,94 نفقات الموظفين

 18,47)+( 890,12 751,36 نفقات أخرى

 9,67)+( 1.994,08 1.818,30 مجموع ال

من مجموع نفقات تسيير الجماعات  %8,4حوالي  ،2017خالل سنة  ،ومثلت نفقات تسيير الجماعات الترابية للجهة

. وفيما يتعلق بنفقات %8,1، والتي كانت في حدود 2016الترابية للمملكة، وهي نسبة مقاربة لتلك المسجلة خالل سنة 

. ويظهر الجدول الموالي أهم 2016سنة  %9,6، مقابل 2017سنة  %9,4الموظفين، فقد بلغت هذه النسبة ما قدره 

 ذا الخصوص:المعطيات المتعلقة به

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                                

 طبيعة النفقات

2016 2017 

الجماعات 

الترابية التابعة 

 (1لجهة الشرق )

الجماعات مجموع 

الترابية للمملكة 

(2) 

النسبة 

(1(/)2) 

% 

الجماعات 

الترابية التابعة 

 (1لجهة الشرق )

مجموع 

جهات 

 (2المملكة )

النسبة 

(1(/)2) 

% 

 9,4 11.803 1.103,96 9,6 11.160 1.066,94 نفقات الموظفين

 7,5 11.869 890,12 6,7 11.187 751,36 نفقات أخرى

 8,4 23.672 1.994,08 8,1 22.347 1.818,30  التسييرمجموع نفقات 

وبخصوص بنية هذه النفقات، فإن نفقات الموظفين على مستوى الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق مثلت، خالل 

. 2016خالل سنة  %58,7دون احتساب الفائض(، مقابل )من مجموع نفقات التسيير  %55,4، حوالي 2017سنة 

 2016خالل سنتي  %49,9وهي نسب أعلى من تلك المسجلة على مستوى مجموع الجماعات الترابية للمملكة )

 (.2017و

وصل إلى حوالي  ،وقد ترتب عن تنفيذ ميزانيات األجهزة المذكورة فائض في الجزء األول )أي في ميزانية التسيير(

 ارتفاع، أي بنسبة 2016مليون درهم خالل سنة  578,4حوالي  لمقاب ،2017مليون درهم خالل سنة  600,01

، حيث انتقل الفائض %3,61بلغت والتي  ،تلك المسجلة على الصعيد الوطنيمقاربة ل نسبة ، وهي%3,74ناهزت 

 .2017مليون درهم سنة  15.339إلى  2016مليون درهم سنة  14.805من 

فقط من فائض مجموع  %3,91حوالي ، 2017سنة يمثل الفائض المسجل بجهة الشرق ، 2016على غرار سنة و

 .الجماعات الترابية بالمملكة

 التجهيز نفقات .د

مليون  1.598,37للجهة حوالي التابعة على مستوى الجماعات الترابية  ،2017خالل سنة  ،بلغت نفقات التجهيز

وهي نسبة أكبر من تلك  .%44أي بنسبة ارتفاع ناهزت  ،2016مليون درهم خالل سنة  1.110,0درهم، مقابل 

نفقات التجهيز المتعلقة بمجموع الجماعات الترابية للمملكة تزايدا بلغ  المسجلة على الصعيد الوطني، حيث عرفت

 .2017مليون درهم سنة  15.545إلى حوالي  2016مليون درهم سنة  12.332حوالي  انتقلت منو، 26,05%
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من نفقات  %10,3، مثلت نفقات التجهيز المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق حوالي 2017وخالل سنة 

 1,28، أي بارتفاع ناهز 2016خالل سنة  %9التجهيز المسجلة على مستوى جميع الجماعات الترابية للمملكة، مقابل 

  نقطة.

 الترابية الجماعات أصناف حسب المالية الوضعية. ثانيا

 الجهة   .1

 تعتبر الجهة جماعة ترابية تتمتع باالستقالل المالي.

 المعطيات المالية العامة 1.1

مليون  447,7مليون درهم، منها  2.208,6، ما يناهز 2017لجهة، خالل سنة ااإلجمالية لميزانية  المداخيلبلغت 

في  للجهة، اإلجمالية المداخيل . فيما بلغتالتجهيز مداخيلمليون درهم تهم  1.760,9التسيير، و مداخيلدرهم تتعلق ب

 %113,2وبذلك تكون المداخيل اإلجمالية قد عرفت ارتفاعا مهما قارب . مليون درهم 1.035,8حوالي  ،2016سنة 

 .2016مقارنة بسنة  2017خالل سنة 

مليون  1.336,16، إلى حوالي 2017فقد وصلت، خالل سنة وفيما يتعلق بالنفقات اإلجمالية المدرجة في الميزانية، 

  .%133,6، أي بارتفاع ناهز 2016مليون درهم خالل سنة  571,97درهم، مقابل 

 :2017و 2016ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المالية للجهة خالل سنتي 

 درهمالب المبالغ                                                                                                                                                       

 المعطيات
 جهة الشرق

 (%ر )طونسبة الت 2017 2016

 113,2  2.208.652.813,27   1.035.889.907,20  اإلجمالية . المداخيل1

 34,03  447.733.851,83  334.061.617,05 مداخيل التسيير -

 150,90  1.760.918.961,44  701.828.290,15 مداخيل التجهيز -

 133,6  1.336.157.103,08   571.968.599,87  اإلجمالية . النفقات2

 34,03  447.733.851,83  334.061.617,05 نفقات التسيير -

 273,43  888.423.251,25   237.906.982,82 نفقات التجهيز -

 تطور وبنية مداخيل ونفقات الجهة 2.1

 التسيير مداخيل .أ

مليون درهم خالل سنة  334,06مليون درهم، مقابل  447,73، حوالي 2017بلغت مداخيل تسيير الجهة، خالل سنة 

 .%34، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 2016

(، وعرف تطورها، 12من مجموع مداخيل تسيير جميع جهات المملكة )عددها  %6,86وقد مثلت هذه المداخيل نسبة 

(، كما %36ني )زائد ( أقل من تلك المسجلة على المستوى الوط%34، نسبة نمو )زائد 2017و 2016ما بين سنتي 

 يبين الجدول الموالي:

 درهممليون ب المبالغ                                                                                                                                              

 
 سنة برسم التسيير مداخيل

 (%) التطور نسبة
2016 2017 

 34,03 447,73 334,06 (1جهة الشرق )

 36,60 6.531 4.781 (2) المملكة جهات جميع تسيير مداخيل مجموع

 -1,72 6,86 6,98 (%( )1(/)2) النسبة

 التجهيزمداخيل  .ب

مقابل  ،مليون درهم 1.760,91، بلغت مداخيل التجهيز المتعلقة بميزانية جهة الشرق ما يناهز 2017خالل سنة 

 .%150,9ارتفاعا مهما ناهزت نسبته  ، بذلك،، مسجلة2016مليون درهم خالل سنة  701,8حوالي 
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 نفقات التسيير  .ج

عرفت نفقات التسيير على مستوى الجهة )دون احتساب فائض الجزء األول المدفوع للجزء الثاني من الميزانية( 

مليون  118.94إلى ما يناهز  2016مليون درهم سنة  47,71حوالي ، إذ انتقلت من %149,26ارتفاعا ناهزت نسبته 

، وباقي نفقات التسيير بنسبة %33,08. وقد نتج هذا التطور عن ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة تناهز 2017درهم سنة 

 ، كما يبرز ذلك الجدول الموالي:%178,63تقارب 

 درهمالالمبالغ ب                                                                                                                                                     

 طبيعة النفقات
 جهة الشرق

 (%نسبة التغير ) 2017 2016

 33,08 12.813.775,25 9.628.858,74 نفقات الموظفين

 178,63 106.123.918,28 38.087.083,45 نفقات أخرى

 149,26 118.937.693,53 47.715.942,19 )دون فائض الجزء األول( مجموع نفقات التسيير

من مجموع نفقات تسيير كل  %11,54، حوالي 2017، فإن نفقات تسيير الجهة مثلت، خالل سنة ومن جهة أخرى

. وفيما يتعلق بنفقات الموظفين فقد بلغت هذه 2016خالل سنة  %7,30في حدود  نسبةالجهات، بعد أن كانت هذه ال

. ويظهر الجدول الموالي أهم المعطيات %7,72و %8,75ما قدره  ،2017و 2016خالل سنتي  ،على التوالي ة،النسب

 المتعلقة بهذا الخصوص:

 رهممليون دالمبالغ ب                                                                                                                                               

 طبيعة النفقات

2016 2017 

جهة الشرق 

(1) 

مجموع جهات 

 (2المملكة )

النسبة 

(1(/)2) )%( 

الشرق جهة 

(1) 

مجموع جهات 

 (2المملكة )

النسبة 

(1(/)2) )%( 

 7,72 166 12,82 8,75 110 9,63 نفقات الموظفين

 12,27 865 106,12 7 544 38,09 نفقات أخرى

 11,54 1.031 118,94 7,30 654 47,72 مجموع نفقات التسيير

التي عرفتها نفقات تسيير  عرفت تطورا بوتيرة أكبر من تلكنفقات تسيير الجهة  نسبة التطور، فإنبخصوص أما 

 مجموع جهات المملكة، كما يتبين ذلك من خالل الجدول أدناه:

 طبيعة النفقات
 (%) 2017و 2016نسبة التطور ما بين سنتي 

 مجموع جهات المملكة جهة الشرق

 50,91 33,13 نفقات الموظفين

 59,01 178,60 نفقات أخرى

 57,65 149,25 مجموع نفقات التسيير

وقد ترتب عن تنفيذ ميزانية جهة الشرق فائض في الجزء األول )أي في ميزانية التسيير( وصل إلى حوالي 

، أي بنسبة ارتفاع 2016مليون درهم خالل سنة  286,3، بعد أن كان في حدود 2017مليون درهم خالل سنة  328,8

 (.33,27%وهي نسبة أقل من تلك المسجلة على مستوى مجموع جهات المملكة ) ،%14,84تجاوزت 

من فائض الجزء  %5,98، فائض الجزء األول من ميزانية تسيير جهة الشرق حوالي 2017وقد مثل، خالل سنة 

 2017، علما أن مجموع الفائض قد بلغ سنة 2016سنة  %6,94األول من ميزانية مجموع جهات المملكة، مقابل 

 .2016مليون درهم خالل سنة  4.127مليون درهم، مقابل  5.500حوالي 

 التجهيز نفقات .د

مليون درهم، مقابل  888,4، على مستوى الجهة المذكورة حوالي 2017بلغت نفقات التجهيز، خالل سنة 

 .%273,43، أي بنسبة نمو تناهز 2016مليون درهم خالل سنة  237,9

من مجموع نفقات التجهيز المسجلة على مستوى جميع  %20,16فس السنة، حوالي وقد مثلت هذه النفقات، خالل ن

 .2016خالل سنة  %12,72الجهات، مقابل حوالي 
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 حدود في نمو ، فإن جهة الشرق عرفت نسبة2017و 2016وفيما يخص نسبة نمو نفقات التجهيز ما بين سنتي 

أكبر من تلك التي عرفتها نفقات التجهيز المتعلقة بمجموع جهات المملكة، حيث انتقلت  ، وهي بذلك نسبة135,67%

 .2017و 2016مليون درهم ما بين سنتي  4.407مليون درهم إلى  1.870من 

 العمالة واألقاليم  .2

وسبعة  ، كان المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق يتولى مراقبة تدبير ميزانيات عمالة واحدة2017خالل سنة 

 أقاليم، وهي: عمالة وجدة أنكاد وأقاليم الناظور والدريوش وبركان وتاوريرت وجرادة وجرسيف وفجيج.

 المعطيات المالية العامة 1.2

مليون درهم، منها  1.051,15، حوالي 2017بلغت المداخيل اإلجمالية لميزانية العمالة واألقاليم المذكورة، خالل سنة 

مليون درهم همت مداخيل التجهيز، مقابل مداخيل  668,72مليون درهم همت مداخيل التسيير، و 382,43ما يناهز 

مليون درهم. وبهذا تكون المداخيل اإلجمالية قد انخفضت ما بين  1.190,9، حوالي 2016إجمالية ناهزت، في سنة 

 %.11,74بنسبة تناهز  2017و 2016سنتي 

، إلى حوالي 2017جة في الميزانية المذكورة، فقد وصلت، خالل سنة وفيما يتعلق بالنفقات اإلجمالية المدر

، متبعة بذلك نفس منحى المداخيل وانخفضت ما 2016مليون درهم خالل سنة  676,4مليون درهم، مقابل  647,15

 %. 4,33بنسبة  2017و 2016بين سنتي 

 :2017و 2016سنتي  ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المالية لألجهزة المذكورة، خالل

 درهمبال المبالغ                                                                                                                                                   

 المعطيات
 جهة الشرقعمالة وأقاليم 

 (%) طورنسبة الت 2017 2016

 (-) 11,74 1.051.150.597,84 1.190.999.774,89 اإلجمالية. المداخيل 1

 6,61 382.428.938,09 358.706.666,82 مداخيل التسيير -

 (-) 19,65  668.721.659,75 832.293.108,07 مداخيل التجهيز -

 (-) 4,33 647.145.926,51 676.447.497,93 اإلجمالية. النفقات 2

 6,61 382.428.938,09 358.706.666,82 التسييرنفقات  -

 (-) 16,69  264.716.988,42 317.740.831,11 نفقات التجهيز -

 تطور وبنية نفقات ومداخيل العمالة واألقاليم 2.2

 التسيير مداخيل .أ

مليون  358,7مليون درهم مقابل  382,43، حوالي 2017بلغت مداخيل تسيير عمالة وأقاليم جهة الشرق، خالل سنة 

  %6,61، أي بارتفاع ناهزت نسبته 2016درهم خالل سنة 

من مجموع  %6,97، حوالي 2017وقد مثل مجموع مداخيل تسيير هذه الفئة من الجماعات الترابية، خالل سنة 

 .2016سنة  %6,05عمالة وإقليم(، بعدما كانت تمثل حوالي  75مداخيل تسيير جميع عماالت وأقاليم المملكة )عددها 

 درهم بمليون المبالغ                                                                                                                                             

 التسمية
نسبة التطور  مداخيل التسيير برسم سنة

(%) 2016 2017 

 6,62 382,43 358,7 (1) جهة الشرقعمالة وأقاليم مداخيل تسيير 

 (-) 7,40 5.490 5.929 (2مداخيل تسيير جميع عماالت وأقاليم المملكة )

 15,21 6,97 6,05 )%( (1(/)2النسبة )

أن عمالة وأقاليم جهة الشرق تعتمد بشكل شبه حصري  تبرز، 2017ومن حيث البنية، فإن المعطيات المالية برسم سنة 

 ، مقابلمن مجموع مداخيل تسييرها %93على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ تمثل حوالي 

  على الصعيد الوطني.%83,37حوالي 
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 درهم بمليون المبالغ

 طبيعة الموارد
 وأقاليم المملكةمجموع عماالت  عمالة وأقاليم جهة الشرق

 (%الحصة ) المداخيل المقبوضة (%الحصة ) المداخيل المقبوضة

 83,37 577.4 93,03 355,78 الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 16,63 913 6,97 26,65 موارد أخرى

 100 5.490 100 382,43 المجموع

 التجهيزمداخيل  .ب

مليون  668,72التجهيز المتعلقة بميزانيات عمالة وأقاليم جهة الشرق ما يناهز ، بلغت مداخيل 2017خالل سنة 

 .%19,65، أي بتراجع ناهزت نسبته 2016مليون درهم خالل سنة  832,2درهم، مقابل حوالي 

  نفقات التسيير .ج

األول المدفوع للجزء سجلت نفقات التسيير على مستوى عمالة وأقاليم الجهة المذكورة )دون احتساب فائض الجزء 

مليون  312,2إلى  2016مليون درهم سنة  308,3، إذ انتقلت من %1,27الثاني من الميزانية( ارتفاعا طفيفا نسبته 

 .2017درهم سنة 

. ويبرز الجدول الموالي %5,08ويعزى هذا االرتفاع إلى تطور ملحوظ في باقي نفقات التسيير بنسبة إجمالية قدرها 

 ووتيرة تطورها: 2017و 2016لمرتبطة بنفقات التسيير خالل سنتي أهم المعطيات ا

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                                

 طبيعة النفقات
 جهة الشرق

 (%) طورنسبة الت 2017 2016

 (-) 0.04 227,41 227,5 نفقات الموظفين

 5,08 84,8 80,7 نفقات أخرى

 1,27 312,21 308,2 )دون احتساب الفائض( مجموع نفقات التسيير

من مجموع نفقات  %11,74، حوالي 2017وأقاليم الجهة مثلت، خالل سنة  ة، فإن نفقات تسيير عمالعالوة على ذلك

. وفيما يتعلق بنفقات الموظفين 2016تسيير مجموع عماالت وأقاليم المملكة، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجلة خالل سنة 

لجدول الموالي . ويظهر ا2016خالل سنة  %11,4، مقابل %11,12، حوالي 2017فقد مثلت هذه النسبة، خالل سنة 

 أهم المعطيات المتعلقة بهذا الخصوص:

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                              

 طبيعة النفقات

2016 2017 

عمالة وأقاليم 

جهة الشرق 

(1) 

مجموع عماالت 

وأقاليم المملكة 

(2) 

النسبة 

(1(/)2 )

(%) 

عمالة وأقاليم 

جهة الشرق 

(1) 

مجموع عماالت 

وأقاليم المملكة 

(2) 

النسبة 

(1(/)2 )

(%) 

 11,12 2.045 227,41 11,4 1.994 227,60 نفقات الموظفين

 13,79 615 84,8 12,4 652 80,77 نفقات أخرى

 11,74 2.660 312,21 11,7 2.646 308,37 مجموع نفقات التسيير

، فإن نفقات تسيير عمالة وأقاليم الجهة المذكورة ارتفعت بنسبة 2017و 2016ما بين سنتي  وبخصوص تطورها

مجموع نفقات تسيير عماالت وأقاليم المملكة، كما يتبين ذلك من خالل الجدول بالنسبة ل %0,53نسبة مقابل ، 1,25%

 الموالي:

 طبيعة النفقات
 (%) 2017و 2016نسبة التطور ما بين 

 مجموع عماالت وأقاليم المملكة عمالة وأقاليم جهة الشرق

 2,56 (-) 0,04 نفقات الموظفين

 (-) 5,67 4,99 نفقات أخرى

 0,53 1,25 مجموع نفقات التسيير )دون الفائض(
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، 2017مثلت، خالل سنة وفيما يتعلق ببنية نفقات التسيير، فإن نفقات الموظفين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق 

. في حين أن النسب المسجلة على مستوى 2016خالل سنة  %74من مجموع نفقات التسيير، مقابل  %72,8حوالي 

 .2017سنة  %76,88، و2016سنة  %75مجموع عماالت وأقاليم المملكة، كانت في حدود 

ألول )أي في ميزانية التسيير( وصل إلى وقد ترتب عن تنفيذ ميزانية عمالة وأقاليم جهة الشرق فائض في الجزء ا

، أي بنسبة ارتفاع 2016مليون درهم خالل سنة  50,3، مقابل حوالي 2017مليون درهم خالل سنة  70,23حوالي 

. ويعتبر هذا المنحى مغاير لما تم تسجيله على المستوى الوطني، حيث عرف فائض الجزء األول %39,6ناهزت 

مليون  3.283، وذلك بتراجعه من حوالي %13,8واألقاليم انخفاضا ناهزت نسبته  من ميزانيات مجموع العماالت

 . 2017مليون درهم سنة  2830إلى ما يناهز  2016درهم سنة 

فقط من الفائض  %2,48، حوالي 2017ويمثل الفائض المذكور المتعلق بعمالة وأقاليم جهة الشرق، خالل سنة 

 لكة.اإلجمالي لجميع عماالت وأقاليم المم

 التجهيز نفقات .د

مليون درهم،  264,72، على مستوى عمالة وأقاليم الجهة المذكورة حوالي 2017بلغت نفقات التجهيز، خالل سنة 

 .%16,7، أي بتراجع ناهزت نسبته 2016مليون درهم خالل سنة  317,74مقابل 

جهات المملكة، قد سجلت ارتفاعا  وعلى خالف هذا المنحى، فإن نفقات التجهيز المتعلقة بمجموع عماالت وأقاليم

مليون درهم خالل سنة  4.700إلى حوالي  2016مليون درهم سنة  3.917، حيث انتقلت من حوالي %20نسبته 

2017. 

من نفقات التجهيز  %5,63، مثلت نفقات التجهيز المتعلقة بعمالة وأقاليم جهة الشرق حوالي 2017وخالل سنة 

 .2016خالل سنة  %8,11المسجلة على مستوى جميع عماالت وأقاليم المملكة، مقابل 

 الجماعات  .3

 جماعة. 124، تضمن النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق 2017خالل سنة 

 المعطيات المالية العامة 1.3

مليون  3.061,62، حوالي 2017لجهة الشرق، خالل سنة  لجماعات التابعةابلغت المداخيل اإلجمالية لميزانيات 

التجهيز،  تتعلق بمداخيلمليون درهم  1.297,69التسيير، و همت مداخيلمليون  1.763,93درهم، منها ما يناهز 

مليون درهم. وبذلك تكون المداخيل اإلجمالية قد عرفت  2.940,2مبلغ  2016مقابل مداخيل إجمالية ناهزت في سنة 

 .2016مقارنة بسنة  2017خالل سنة  %4,13ا بنسبة تناهز ارتفاع

، إلى حوالي 2017وفيما يتعلق بالنفقات اإلجمالية المدرجة في نفس الميزانيات، فقد وصلت، خالل سنة 

 %.2,18، أي بانخفاض نسبته تناهز 2016مليون درهم خالل سنة  2.258,3مليون درهم، مقابل  2.209,16

 :2017و 2016الموالي أهم المعطيات المالية للجماعات بالجهة المذكورة خالل سنتي ويبرز الجدول 

 درهمالب المبالغ                                                                                                                                                     

 المعطيات
 لجهة الشرق التابعةالجماعات 

 (%نسبة التغير ) 2017 2016

 4,13 187,10 622 061 3 703,02 209 940 2 . المداخيل1

 4,11 104,90 933 763 1 698,71 280 694 1 مداخيل التسيير -

 4,15 082,20 689 297 1 004,31 929 245 1 مداخيل التجهيز -

 (-) 2,18 2.209.164.518,19 816,67 354 258 2 . النفقات2

 3,52 104,90 933 763 1 469,34 986 703 1 نفقات التسيير -

 (-) 19,69 413,29 231 445 347,33 368 554 نفقات التجهيز -

 تطور وبنية مداخيل ونفقات الجماعات  2.3

 التسيير مداخيل .أ

مقارنة مع  %4,11، ارتفاعا بنسبة ناهزت 2017عرفت مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة الشرق، خالل سنة 

  (.2016مليون درهم خالل سنة  1.694,2و ،2017مليون درهم خالل سنة  1.763,9) 2016سنة 
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من مجموع مداخيل تسيير  %6,54، حوالي 2017وقد مثل مجموع مداخيل الجماعات التابعة للجهة، خالل سنة 

 .2016خالل سنة  %6,41جميع الجماعات التابعة للمملكة، بعدما كانت تمثل حوالي 

، فإن مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة الشرق ارتفعت 2017و 2016وفيما يتعلق بنسب التطور ما بين سنتي 

 .الوطنيعلى الصعيد بالنسبة لجميع الجماعات  %2,07مقابل ، %4,11بنسبة 

 درهمالب المبالغ                                                                                                                                                    

 التسمية
 مداخيل التسيير برسم سنة )بالدرهم(

 (%نسبة التطور )
2016 2017 

 4,11 1.763,93 1.694,28 (1) جهة الشرقالجماعات التابعة ل

 2,07 26.990 26.442 (2مجموع جماعات المملكة )

 2,00 6,54 6,41 )%( (1(/)2النسبة )

، وكما يظهر من الجدول الموالي، تفرز اعتماد الجماعات 2017ومن حيث البنية، فإن المعطيات المالية برسم سنة 

منتوج الضريبة على  منالدولة، وخاصة حصتها  طرف من المحولة الموارد على ،بشكل مهمعلى مستوى الجهة، 

ر. أما عائدات الموارد الذاتية فتشكل حوالي من مجموع مداخيل التسيي %60,73القيمة المضافة، إذ تمثل حوالي 

 بالنسبة لمنتوج الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات. %14من مجموع مداخيل التسيير، مقابل % 25,22

مع تلك المسجلة على مستوى مجموع الجماعات التابعة للمملكة، إذ تصل النسب الثالث  كثيراهذه البنية وال تختلف 

 على المستوى الوطني. %25و %22و %53إلى حوالي  ،على التوالي ،المشار إليها أعاله

 درهمالب المبالغ                                                                                                                                                     

 الموارد طبيعة
 الوطني المستوى على الجماعات الشرق للجهة التابعة الجماعات

 (%الحصة ) المداخيل المقبوضة (%الحصة ) المداخيل المقبوضة

 منالحصة بما فيها ) الدولة طرف من المحولة الموارد

 (المضافة القيمة على الضريبة منتوج
1.071,25 60,73 14.301 52,99 

 الرسم) الدولة طرف من المدبرة المحلية الرسوم

 رسم الخدمات الجماعية(ورسم السكن، والمهني، 
247,75 14,05 5.931 21,97 

 (الذاتية )الرسوم المحلية المدبرة مباشرة الموارد

 األخرى والموارد
444,93 25,22 6.758 25,04 

 100 26.990 100 1.763,93 المجموع

 التجهيزمداخيل  .ب

 1.297,69، بلغت مداخيل التجهيز المتعلقة بميزانيات الجماعات التابعة لجهة الشرق ما يناهز 2017خالل سنة 

 .%4,15، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 2016مليون درهم خالل سنة  1.245,9مليون درهم، مقابل 

  نفقات التسيير .ج

ارتفعت نفقات التسيير على مستوى الجماعات التابعة للجهة المذكورة )دون احتساب فائض الجزء األول المدفوع 

 1.462,23، إذ انتقلت من حوالي %6,89بنسبة ناهزت  2017و 2016للجزء الثاني من الميزانية( ما بين سنتي 

 .2017مليون درهم سنة  1.562,94إلى حوالي  2016مليون درهم سنة 

. ويبرز الجدول %10,55، وباقي نفقات التسيير بنسبة %4,1نفقات الموظفين بنسبة يعزى هذا التطور إلى ارتفاع و

 2016المعطيات المرتبطة بنفقات التسيير )دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني( خالل سنتي  هذهالموالي 

 ونسبة تطورها: 2017و

 

 

 

 



 18 

 درهم بمليون المبالغ                                                                                                                                            

 طبيعة النفقات
 الجماعات التابعة لجهة الشرق

 (%ر )طونسبة الت 2017 2016

 4,10 863,73 829,72 نفقات الموظفين

 10,55 699,21 632,51 نفقات أخرى

 6,89 1.562,94 1.462,23 )دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني( مجموع نفقات التسيير

مليون  19.981ومقارنة مع مجموع نفقات التسيير المسجلة على مستوى مجموع الجماعات التابعة للمملكة )البالغ 

 (، يمكن أن نستنتج ما يلي:2016مليون درهم خالل سنة  19.047، مقابل 2017درهم خالل سنة 

من  %7,82الي ، حو2017أن مجموع نفقات تسيير الجماعات التابعة لجهة الشرق مثلت، خالل سنة  -

، والتي 2016نفقات تسيير الجماعات على المستوى الوطني، وهي نسبة لم تتغير كثيرا مقارنة مع سنة 

 ؛%7,7كانت في حدود 

، والتي 2017و 2016أن وتيرة تطور نفقات تسيير الجماعات التابعة للجهة المذكورة ما بين سنتي  -

 .%4,8ى الوطني وهي ، هي أكبر من تلك المسجلة على المستو%6,9ناهزت 

ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المرتبطة بنفقات التسيير )دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني(، خالل 

 ، على مستوى الجماعات التابعة لجهة الشرق وعلى المستوى الوطني.2017و 2016سنتي 

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                                               

 طبيعة النفقات

2016 2017 

الجماعات 

لجهة  التابعة

 (1) الشرق

مجموع الجماعات 

التابعة للمملكة 

(2) 

النسبة 

(1(/)2) 

(%) 

الجماعات 

لجهة  التابعة

 (1) الشرق

مجموع 

الجماعات التابعة 

 (2للمملكة )

النسبة 

(1(/)2) 

(%) 

 9 9592 863,73 9,2 9056 829,72 نفقات الموظفين

 6,73 10389 699,21 6,3 9991 632,51 نفقات أخرى

 7,82 1.9981 1.562,94 7,7 1.9047 1.462,23 مجموع نفقات التسيير

وبخصوص بنية نفقات التسيير، فإن نفقات الموظفين، على مستوى الجماعات التابعة لجهة الشرق، مثلت، خالل سنة 

. وتبقى هذه المؤشرات أكبر نسبيا من 2016خالل سنة  %57من مجموع نفقات التسيير، و %55، حوالي 2017

 (.2017و 2016خالل سنتي  %48تلك المسجلة على مستوى مجموع جهات المملكة )

وقد ترتب عن تنفيذ ميزانيات الجماعات التابعة لجهة الشرق فائض في الجزء األول )أي في ميزانية التسيير( وصل 

، أي بنسبة 2016مليون درهم خالل سنة  241,76، مقابل حوالي 2017مليون درهم خالل سنة  200,99إلى حوالي 

 .%16,86انخفاض ناهزت 

من  %2,87، حوالي 2017تنفيذ ميزانيات الجماعات التابعة لجهة الشرق، خالل سنة ويمثل الفائض المترتب عن 

 درهم.مليون  7.009والذي بلغ  ،الفائض اإلجمالي لجميع الجماعات التابعة للمملكة

 التجهيز نفقات .د

درهم، مليون  445,23على مستوى الجماعات التابعة لجهة الشرق، حوالي  2017بلغت نفقات التجهيز، خالل سنة 

. في حين أن نفقات التجهيز المتعلقة بمجموع %19,7، أي بانخفاض ناهز 2016مليون درهم خالل سنة  554,3مقابل 

إلى  2016مليون درهم سنة  6.545، حيث تراجعت من حوالي %1,63جماعات المملكة سجلت انخفاضا بنسبة 

 .2017مليون درهم سنة  6.438حوالي 

من مجموع نفقات التجهيز المسجلة على مستوى جميع جماعات المملكة  %6,92والي كما أن هذه النفقات مثلت ح

 نقطة. 4,54، أي بانخفاض ناهز 2016خالل سنة  %8,46، مقابل 2017خالل سنة 

  



 19 

للمجلس الجهوي  وغير القضائية القضائية الثاني: األنشطة الفصل

 للحسابات

بتنوعها، حيث همت جميع االختصاصات  2018 ةالشرق خالل سنتميزت أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 سواء القضائية أو غير القضائية. وفيما يلي عرض لحصيلة هذه األنشطة:

  الحسابات تقديم  

سنة مالية إلى المجلس الجهوي للحسابات كل برسم يدبره تقديم حساب تسيير كل جهاز على المحاسب العمومي يتعين 

وأخذا بعين االعتبار إحداث أو حل بعض األجهزة، من هذا المنطلق، ة الموالية للسنة المعنية. ويوليو من السن 31في 

 فإن عدد الحسابات التي كان يتعين تقديمها للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق عند متم كل سنة هي كالتالي:

 2018 2017 2016 السنة

 1.946 1.804 1.662 عدد الحسابات التي يتعين تقديمها

حسابا تهم السنة المالية  95حساب، منها  131، توصل المجلس الجهوي للحسابات بما مجموعه 2018وخالل سنة 

. ويظهر الجدول الموالي تفصيل الحسابات المقدمة حسب نوع الجهاز إلى غاية 2016 المالية سنةالتهم  36و ،2017

 :2018دجنبر  31

 نوع الجهاز

عدد الخاضعين 

 برسم سنة

2018 

الحسابات المقدمة خالل سنة 

 ةوالمتعلقة بتدبير سن 2018

مجموع الحسابات 

إلى غاية  المقدمة

 2016 2017 2018دجنبر  31

 13 0 0 1 ةجه

 14 0 1 1 ةعمال

 83 2 4 7 قليمإ

 1.692 29 86 124 جماعة

 78 5 3 8 مؤسسة التعاون 

عمومية تتوفر  ةمؤسسمقاولة أو 

 على محاسب عمومي
1 1 0 19 

 1.899 36 95 142 المجموع

إلى  2016في المائة سنة  97ومرت هذه النسبة من  ،ويتضح، من الجداول أعاله، أن نسبة تقديم الحسابات جيدة

 الجدول الموالي: ذلك ، كما يبرز2018في المائة سنة  97,6، ثم 2017في المائة سنة  98

 2018 2017 2016 السنة

 1.946 1.804 1.662 عدد الحسابات التي يتعين تقديمها

 1.899 1.768 1.611 عدد الحسابات المقدمة

 97,6% 98% %97 النسبة العامة للتقديم

، في حث المحاسبين على احترام آجال تقديم الحسابات، وفي 2018وقد استمر المجلس الجهوي للحسابات، خالل سنة 

سالف الذكر، ووجه للمحاسبين الذين لم يحترموا هذه  62.99من القانون رقم  128و 29تطبيق مقتضيات المادتين 

ما استجاب له غالبيتهم، واقتصر عدد الحسابات غير أوامر لتقديم الحسابات، وهو  2018نونبر  23اآلجال بتاريخ 

، حيث كانت المراكز المحاسبية 2017حساب تهم كلها السنة المالية  47، على 2018دجنبر  31المقدمة إلى غاية 

(، احساب 11(، قباضة تاوريرت )احساب 15)حساب واحد(، قباضة جرادة ) المعنية هي: الخزينة الجهوية بوجدة

 (.احساب 14حسابات(، وقباضة جرسيف ) 6ن سيدي ملوك بإقليم تاوريرت )وقباضة العيو
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 الحسابات تدقيق  

. وقد 2017خالل سنة  احساب 334، مقابل احساب 293تدقيق بالمجلس الجهوي للحسابات  قام، 2018 ةخالل سن

، مقابل 2018مذكرة مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين سنة  89أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه 

 .2017مذكرة سنة  111

 المالحظات المسجلة مجالي النفقات والمداخيل: تهمقد و

التصفية، حيث تم تطبيق نسب : تم تسجيل عدة مالحظات تهم عدم صحة حسابات فبالنسبة للنفقات -

خاطئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لألدوات المدرسية والمواد الفالحية واألغراس والكتب، 

إلخ، إضافة إلى عدم تطبيق غرامات التأخير في إنجاز األشغال موضوع الصفقات، وعدم تطبيق صيغ 

 لين،... إلخ؛مراجعة األثمان، مما نتج عنه أداء مبالغ زائدة للمقاو

تركزت المالحظات المسجلة حول عدم اتخاذ المحاسبين العموميين لإلجراءات فقد  :أما بالنسبة للمداخيل -

 الالزمة لتحصيل مبالغ األوامر بالمداخيل التي تم التكفل بها، أو لقطع تقادم الديون ذات الصلة.

بين ومساهمتها في تجويد التدبير، فإن األجهزة لمذكرات المالحظات الموجهة للمحاس بيداغوجيوفضال عن الدور ال

تدارك بعض المحاسبين لألخطاء المرتكبة، حيث  بعدمبالغ بعض الموضوع الحسابات المدققة قد تمكنت من استرجاع 

درهم  129.294,87 مقابل ،2018درهم سنة  108.915,89، وتم تحصيل ما مجموعه لبالمداخيتم إصدار أوامر 

 .2017سنة 

، فإن النسبة العامة للتدقيق قد عرفت 2018دجنبر  31لعدد الحسابات القابلة للبرمجة وللمنجزات إلى غاية  وبالنظر

في المائة متم سنة  92و ،2017في المائة متم سنة  82إلى  2016في المائة متم سنة  68تطورا ملحوظا، ومرت من 

 ، كما يبين الجدول الموالي:2018

 2018 2017 2016 السنة

 1.793 1.662 1.520 (1عدد الحسابات المقدمة والقابلة للبرمجة )*( )

 293 334 382 عدد الحسابات المدققة خالل السنة

 1.662 1.369 1.035 (2العدد اإلجمالي للحسابات التي تم تدقيقها )

 % 92 % 82 % 68 (1(/)2النسبة العامة للتدقيق )

 سنة معينة هي التي قدمت خالل السنة السابقة.)*( الحسابات القابلة للبرمجة برسم 

 البت في الحسابات 

بثبوت حكما  40حكما نهائيا، من بينها  293 حكما تمهيديا و 32، أصدر المجلس الجهوي للحسابات 2018خالل سنة 

حكما نهائيا خالل سنة  216ا بإبراء الذمة، مقابل م( حك253درهم، والباقي ) 352.516,91اإلجمالي  قدره عجز بلغ

 في المائة. 35، وبذلك تطور عدد األحكام النهائية بنسبة ناهزت 2017

دفع مبالغ مالية إلى صناديق  2018وقد نتج عن األحكام التمهيدية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات سنة 

التي أمر المجلس بتقديم تبريرات  درهم 502.497,81من أصل  ،درهم 11.104,30جهزة المعنية بلغت ما قدره األ

 .كتابية بشأنها أو استرجاعها

عريضة استئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات  22إيداع  2018ومن جهة أخرى، تم خالل سنة 

 .2017ريضة سنة ، في حين لم يتم إيداع أية علجهة الشرق

 2018 2017 2016 بيانات / السنة
 نسبة التطور

 2017/2018 

 %25,6( -) 32 43 3 عدد األحكام التمهيدية

 %35,6)+(  293 216 540 عدد األحكام النهائية )*(

 %3117)+(  352.516,91 10.955,19 79.581,00 المبلغ اإلجمالي للعجز )درهم(

 - 22 - 2 االستئناف المودعةعدد طلبات 

 )*( يتم إصدار حكم بالنسبة لكل سنة مالية ولكل محاسب ولكل جهاز.
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 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  .1

ميزانية والشؤون المالية الجارية أمام المجلس الجهوي ن عدد قضايا التأديب المتعلق بال، كا2017مع نهاية سنة 

 شخصا، وقد تم رفع جميع هذه القضايا إلى المجلس 39( قضايا، يتابع فيها 10هو عشر )لجهة الشرق للحسابات 

 .هذا المجلس رئيس من بناء على طلب الجهوي

أمام المجلس المذكور، كما  قضايا جديدة خمستم رفع وقضايا،  الملفات المتعلقة بسبع، تم البت في 2018وخالل سنة 

 يوضح الجدول الموالي:

 مراحل المسطرة
2016 2017 2018 

 (2الملفات ) (1القضايا ) (2)الملفات  (1)القضايا  (2)الملفات  (1)القضايا 

القضايا والملفات الرائجة في فاتح 

 يناير 
6 43 5 44 10 39 

 18 5  8 - 1 اإلحاالت الموجهة للنيابة العامة 

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس 

من طرف النيابة الجهوي للحسابات 

 العامة

1 12 8 27 5 18 

 1 1 3 - 2 - عدد مقررات الحفظ المتخذة 

 19 5 10 - 12 - عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها

 1 1 2 1 21  للحكمعدد الملفات الجاهزة 

 24 7 29 3 - - عدد األحكام الصادرة

المبلغ اإلجمالي للغرامات المحكوم بها 

 )درهم(
- - 3 91.500,00 7 426.500,00 

القضايا والملفات الرائجة عند نهاية 

 السنة 
5 44 10 39 8 32 

 للحسابات.( القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي 1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

حفظ المتابعة في حق شخص تم شخصا، و 18قضايا على المجلس توبع فيها   5إحالة  تمت، 2018وهكذا، فخالل سنة 

بالغرامة بلغ مجموعها  احكم 24بإصدار  في إطار سبع قضايا، وذلكملف  24تم البت في و ،واحد لسبب الوفاة

 درهم. 249.962,00درهم، وبلغ مجموع المبالغ المحكوم باسترجاعها  426.500,00

حكما في إطار  112، أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق ما مجموعه 2018دجنبر  31إلى غاية و

المقضي به، لعدم إيداع طلبات استئنافها، األحكام النهائية التي اكتسبت صفة الشيء أما  حكما. 90قضية، وتم تبليغ  21

مبالغ محكوم كذا بدرهم، و 279.500.00 قدرهمجموع غرامات محكوم بها ب ،حكما 55فقد بلغ عددها ما مجموعه 

لم  2018بالبراءة. علما أن األحكام الصادرة سنة  احكم 25درهم. هذا فضال عن  288.920,00 قدرهاباسترجاعها 

 .2018دجنبر  31غاية يتم تبليغها بعد إلى 

 األموال العمومية واستخداممراقبة التسيير   

البشرية  الموارديعتبر اختصاص مراقبة التسيير من بين أهم أنشطة المحاكم المالية، حيث يستحوذ على جزء كبير من 

 والمادية المتوفرة لدى هذه المحاكم.

مهمة  20مهمة رقابية، وشرع في  22من إتمام  الجهوي للحسابات لجهة الشرق، تمكن المجلس 2018 ةوخالل سن

أخرى، بعضها تم االنتهاء من إعداد تقارير المالحظات الخاصة بها، والبعض اآلخر ال زال في طور التحقيق. ومقارنة 

إلى  2017سنة  مةمه 12في المائة، حيث مر من  83، فإن عدد المهام المنجزة كليا قد تطور بنسبة 2017مع سنة 

 . ويورد الجدول الموالي تفاصيل هذه المهام حسب فئة األجهزة موضوع المراقبة:2018سنة مهمة  22
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 األجهزة

المنجزات في إطار 

برامج سنوات من 

 2015إلى  2006

منجزات برنامج 

 2016سنتي 

 2017و

 2018منجزات برنامج 

منجزة 

 كليا

في طور 

 اإلنجاز

 - - - 3 واألقاليمالعماالت 

 20 21 11 39 الجماعات

 - - - 3 مؤسسات التعاون )مجموعات الجماعات سابقا(

 - 1 - 2 مؤسسة عمومية محلية

 - - 1 6 التدبير المفوض لمرفق محلي

 20 22 12 53 المجموع

للحسابات لجهة الشرق ، بمواصلة التعاون بين المجلس الجهوي 2017، على غرار سنة 2018سنة كما تميزت 

سالف الذكر، سواء بالمساهمة مع  62.99من القانون رقم  158والمجلس األعلى للحسابات تفعيال لمقتضيات المادة 

، بوسائله الخاصة، إنجاز مهام رقابية من المجلس باقي المجالس الجهوية في إنجاز بعض المهام الرقابية، أو بتولي

 بتنسيق مع هذا األخير. ويورد الجدول الموالي عدد هذه المهام: اختصاص المجلس األعلى للحسابات

 بيانات
 2018برنامج سنة  2017و 2016ي سنت برنامج 2015برنامج سنة 

المهام 

 المبرمجة

المهام 

 المنجزة

المهام 

 المبرمجة
 المهام المنجزة

المهام 

 المبرمجة
 المهام المنجزة

 1 3 2 4 2 2 عدد المهام 

وتحرير تقرير كلية الطب والصيدلة بوجدة االنتهاء من إنجاز المهمة الرقابية المتعلقة بتم  ،2018وخالل سنة 

تم الشروع في المهمة المتعلقة كما بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة،  ةالمتعلقالمالحظات بالنسبة للمهمة الرقابية 

 على صعيد الجهة. ع المتعثرةيبالمشار

 2015سنة في إطار المهام الرقابية المنجزة برسم  الجهوي للحسابات التوصيات الصادرة عن المجلس تتبع  

 من ( مهمة رقابية همت مجموعة20، ما مجموعه )2015أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، خالل سنة 

 2.15.556المرسوم رقم بموجب  للحساباتلتقسيم الترابي الجديد للمجالس الجهوية ا بعد اعتمادغير أنه  .األجهزة

فإن مجموع المهمات الرقابية المعنية  ،وبالتالية أجهزة لم تعد ضمن النفوذ الترابي للمجلس. فإن تسع ،سالف الذكر

 ، تتعلق بما يلي: مهمة 11بتتبع توصياتها في هذا التقرير هي 

 لمستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة )التدبير التجاري(؛الوكالة الجماعية ا -

التدبير المفوض لمرفقي النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجماعتي تاوريرت )إقليم  -

 تاوريرت( وبني درار )عمالة وجدة أنكاد(؛

 ة إلقليم جرادة؛جماعة "لكطيطير" التابعة إلقليم تاوريرت، وجماعة "جرادة" التابع  -

مجموعات الجماعات التالية: "التضامن والبيئة" التابعة إلقليم الدريوش، و"اإلقالع" و"التضامن"  -

 التابعتين إلقليم تاوريرت، و"جرسيف األخضر" و"البيئة السليمة" و"الفتح" التابعة إلقليم جرسيف.

ذه األجهزة من أجل موافاته باإلجراءات ه 2018الجهوي للحسابات لجهة الشرق خالل سنة  ، راسل المجلسوقد

  .توصية (91) مجموعهاادرة عنه، والبالغ المتخذة لتطبيق التوصيات الص

 وتتوزع التوصيات بحسب مضمونها، وفق ما يوضحه الجدول الموالي:

 (%) النسبة العدد المجال المشمول بالتوصية

 18,68 17 التدبير التجاري )الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة(

التدبير المفوض لمرفق جمع 

 النفايات

 5,49 5 األشغال التحضيرية إلبرام العقد

 9,89 9 تنفيذ العقد ودفتر التحمالت

 6,59 6 تتبع تنفيذ العقد ودفتر التحمالت
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من هذه التوصيات تتعلق بمجالين اثنين هما التدبير التجاري والتدبير المفوض  %40ويبين الجدول أعاله أن حوالي 

من مجموع  %37لمرفقي النظافة وجمع النفايات. كما شكلت التوصيات الموجهة إلى مؤسسات التعاون، حوالي 

 التوصيات.

 الجهوي للحساباتتفاعل األجهزة مع التوصيات الصادرة عن المجلس  

، وفقا لألجوبة الجهوي للحسابات ن الجدول التالي وضعية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلسفي هذا اإلطار، يبي

 المقدمة من طرف األجهزة المعنية:

 الجهاز
مجموع 

 التوصيات

 التوصيات المنجزة
توصيات في طور 

 اإلنجاز

التوصيات غير 

 المنجزة

 (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد

الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء 

 والكهرباء بوجدة
17 14 82,35 1 5,88 2 11,76 

التدبير المفوض 

لمرفق جمع 

 النفايات

 0,00 0 16,67 2 83,33 10 12 جماعة تاوريرت

 12,50 1 25,00 2 62,50 5 8 جماعة بني درار

 7,69 1 46,15 6 46,15 6 13 جماعة جرادة 

 0,00 0 71,43 5 28,57 2 7 لكطيطيرجماعة 

 20,00 1 0,00 0 80,00 4 5 مؤسسة التعاون "التضامن والبيئة"

 16,67 1 16,67 1 66,67 4 6 التضامن""مؤسسة التعاون 

 20,00 1 0,00 0 80,00 4 5 مؤسسة التعاون "جرسيف األخضر"

 0,00 0 16,67 1 83,33 5 6 مؤسسة التعاون "البيئة السليمة"

 0,00 0 33,33 2 66,67 4 6 مؤسسة التعاون "الفتح"

 8,24 7 23,53 20 68,24 58 *85 المجموع

 6دون احتساب التوصيات المتعلقة بمؤسسة "اإلقالع" وعددها *

لتوصيات، سواء من خالل تنفيذها أو الشروع في مجموع اأن نسبة االستجابة ل ،من خالل هذه المعطيات ،ويظهر

تفاعل . وتعكس هذه النسب، في مجملها، %9 بينما لم تتعد نسبة التوصيات غير المنجزة، %91ناهزت ذلك، قد 

األجهزة المعنية مع التوصيات الصادرة عن المجلس، وكذا المجهودات المبذولة من طرفها من أجل تحسين طرق 

 .عاليتهاتدبيرها والرفع من ف

جماعة و ،%82وفي هذا اإلطار، قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها بنسبة 

أما  .%46 بنسبة جرادة جماعة، و%62بنسبة  التوصيات بتنفيذ جماعة بني درارفيما قامت ، %83بنسبة تاوريرت 

"البيئة  التعاون مؤسسة أكبر نسبة لتنفيذ التوصيات سجلت من طرفبالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات، ف

مؤسستي ، و%80"التضامن والبيئة" و"جرسيف األخضر" بنسبة بمؤسستي متبوعة  ،%83السليمة" بنسبة 

 .%66"التضامن" و"الفتح" بنسبة 

 %58إلى  تصلوفإن نسبة تنفيذ التوصيات المنجزة  ،وكما يوضح ذلك الجدول الموالي، األجهزة صنفأما بحسب 

بالنسبة للوكالة المستقلة  %82وإلى حوالي  ،على مستوى مؤسسات التعاون %75وإلى على مستوى الجماعات، 

 لتوزيع الماء والكهرباء. 

 

 12,09 11 العموميةالممتلكات والمرافق تدبير 

 5,49 5 (سندات الطلب والصفقات العموميةتدبير النفقات )

تدبير الموارد )المداخيل، والتعمير، والمخطط الجماعي، ومجاالت أخرى 

 البشرية...(
4 4,39 

مؤسسات التعاون )مجموعة 

 الجماعات سابقا(

 29,67 27 اإلحداث والتنظيم والمساهمات المالية

 7,69 7 المشاريع والنفقاتتدبير 

 100 91 المجموع
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 طبيعة الجماعات الترابية
مجموع 

 التوصيات

 التوصيات المنجزة
توصيات في طور 

 اإلنجاز

التوصيات غير 

 المنجزة

 (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد

 5,00 2 37,50 15 57,50 23 40 الجماعات بما فيها التدبير المفوض

 10,71 3 14,29 4 75,00 21 28 مؤسسات التعاون بين الجماعات

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 والكهرباء بوجدة
17 14 82,35 1 5,88 2 11,76 

 8,24 7 23,53 20 68,24 58 85 المجموع

 الجهوي للحساباتأثر تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس  

 فضال، للحسابات ، فإن التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوياألجهزة المعنية حسب المعطيات الواردة في أجوبة

على تسيير  كذلك كان لها أثر إيجابيفقد تسليط الضوء على بعض الممارسات غير القانونية،  ساهمت فيكونها  عن

 المبينة أدناه: العناصر من خالل ،على الخصوص ،وهو ما يتجلى .هذه األجهزة

 التجاري )الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة( تدبيرال .أ

 على الخصوص فيما يلي: وقد تمثلت التجاري.تدبير ال في مجال اإلجراءات الوكالة باتخاذ مجموعة من قامت

تحيين المقتضيات والصيغ المعتمدة الحتساب الرسوم والمساهمات المتضمنة بدفاتر التحمالت وكذا  -

مساهمات طبقا لبنود دفاتر التحمالت المعمول بها وفوترة األتعاب الخاصة بمراقبة تصفية الرسوم وال

وتتبع أشغال التجهيز داخل التجزئات اعتمادا على كلفة األشغال طبقا لالتفاقيات المبرمة مع المجزئين؛ 

الحقيقية وتحديد مساهمة المجزئين في أشغال توسيع شبكة الماء والتطهير السائل اعتمادا على الكلفة 

لألشغال المنجزة؛ وكذا احتساب المساهمة في الشبكة المتواجدة لتوزيع الماء بناء على الكلفة الحقيقية 

للشبكة المتواجدة فعليا داخل التجزئات. في هذا الصدد، قامت الوكالة بمراسلة الجهات الوصية بهدف 

ك تم إصدار دوريتي وزارة الداخلية تحيين المقتضيات والصيغ المعتمدة الحتساب الرسوم. وتطبيقا لذل

 10بتاريخ  D 2238/DRSC/DEAورقم  2017دجنبر  06بتاريخ  D5186/DRSC/DEAرقم 

 ؛2018أبريل 

تصحيح األخطاء المرتكبة في تصفية "رسم اإلنشاء األول" المتعلق بالتطهير السائل، وكذا فيما يخص  -

للشرب، والقيام بإعداد فواتير باسترجاع مبالغ بقيمة "المساهمة في البنى التحتية" الخاصة بالماء الصالح 

 درهم؛ 151.035,39

التوقف عن فرض واستخالص "رسم اإلنشاء األول" المتعلق بالطهير السائل و"المساهمة في البنى  -

التحتية" الخاصة بالماء الصالح للشرب بالنسبة للقطع األرضية الخاصة بالمحوالت الكهربائية المتواجدة 

 تجزئات؛داخل ال

اعتماد طريقة موحدة في تصنيف القطع األرضية من "السكن االقتصادي المحسن" عبر تحديد  -

 المعامالت والنسب الخاصة؛

مراجعة أثمنة التجهيز داخل التجزئات طبقا لالتفاقيات التي تبرمها الوكالة مع المجزئين، وذلك باعتماد  -

 داخل التجزئات؛صيغة جديدة لمراجعة أثمنة أشغال التجهيز 

إنجاز جميع أشغال إعادة تأهيل شبكة توزيع الماء المتواجدة بتجزئة "الن." بواسطة الصفقتين رقم  -

 ؛20/2017و 44/2016

إعادة النظر في فرض إتاوات التطهير السائل على الزبائن الذين ال يتوفرون على هذه الخدمة، وفرضها  -

أوضحت الوكالة أنها تقوم بعمليات اإلفراغ والتنقية للمنشآت على جميع مستعملي اآلبار. في هذا اإلطار، 

الخاصة سواء جماعية أو فردية لبعض المنازل التي لم يتم ربطها بشبكة التطهير السائل، كما قامت 

بفرض إتاوات التطهير السائل على مستغلي اآلبار ومحطات غسل السيارات والحمامات والمؤسسات 

 سائل؛المجهزة بشبكة التطهير ال

اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باستهالك الماء وباألشغال المنجزة لفائدة  -

مليون  12,2، مبلغ قدره 2018يونيو  22وإلى غاية  2015اإلدارات، حيث تم تحصيل، ما بين متم سنة 

 درهم؛
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سهيل مأموريتهم من أجل استرداد رصيد وضع آلية إلخبار الزبناء الذين فسخوا عقودهم بمآل ملفاتهم وت -

ضمانات العداد داخل آجال معقولة، إذ يتم إخبار الزبون بواسطة وثيقة باآلجال المحددة السترداد ضمانة 

 العداد.

حكامة عقود التدبير المفوض لمرفقي النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها  .ب

 بجماعتي تاوريرت وبني درار 

مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس  جماعتا تاوريرت وبني درارت اتخذ

 يمكن اإلشارة إلى ما يلي: ،. وعلى هذا المستوىبحكامة عقود التدبير المفوضفيما يتعلق  للحسابات، الجهوي

لمديري. في هذا اإلطار، أوضحت اعتماد مخطط جماعي لتدبير النفايات الصلبة منسجم مع المخطط ا -

جماعة بني درار أنها قامت بتعيين مكتب الدراسات إلنجاز الدراسة المتعلقة بالمخطط الجماعي لتدبير 

تم التأشير عليه من  ،النفايات الصلبة، كما أعدت جماعة تاوريرت المخطط الجماعي لتدبير النفايات

متوقف على الصيغة النهائية للمخطط المديري  بشكل نهائيه دتماعغير أن ا ،طرف عامل تاوريرت

 للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛

صياغة وتحرير دفتر التحمالت وعقد التدبير المفوض وكل المستندات التعاقدية بصورة واضحة  -

ومنسجمة مع مختلف النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. في هذا الصدد، قامت جماعة 

اوريرت بصياغة دفتر التحمالت وعقد التدبير المفوض وكل المستندات التعاقدية من طرف مكتب ت

 مع تصحيح جميع النقائص التي شملت العقد السابق؛ ،للدراسات وبتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية

ق إلزام المفوض له بإحداث شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير مرف -

قامت جماعة تاوريرت بإلزام المفوض له بإحداث  ،النفايات داخل النفوذ الترابي للجماعة. في هذا اإلطار

 الشركة بمقر دائم في مدينة تاوريرت؛

والقضاء على النقط السوداء. في هذا  ،تحيين مجال تدخل المفوض إليه لتغطية جميع أحياء الجماعة -

 ركة المتعاقد معها تتدخل حاليا في جميع أحياء الجماعة؛جماعة بني درار أن الش أوضحتالصدد، 

أفادت جماعة تاوريرت أنه  ،إلزام المفوض له باحترام وتنفيذ التزاماته المتعاقد بشأنها. في هذا الصدد -

يتم حث المفوض له باحترام التزاماته عن طريق مراسالت وعقد اجتماعات محلية بالجماعة أو تحت 

كما أوضحت جماعة بني درار بأن المفوض له يلتزم حاليا بجميع التزاماته  ،إشراف السلطة المحلية

 المتعاقد بشأنها؛

حث المفوض له على احترام التزاماته التعاقدية بخصوص االستثمارات المتعين إنجازها المرتبطة بالعتاد  -

المراسالت أوضحت جماعة تاوريرت أنها تقوم بصفة مستمرة، من خالل  ،واآلليات. في هذا الصدد

واالجتماعات مع الشركة، بحثها على استكمال جميع استثماراتها المحددة في عرضها التقني. كما 

 أوضحت جماعة بني درار، أنه أصبح يتم تجديد اآلليات بناء على ما ورد في دفتر التحمالت؛

د البلدي بدون ووضع حد الستغالل جزء من المستو ،حث المفوض له بتوفير البنايات المتعاقد بشأنها -

قامت جماعة بني درار بتوقيع اتفاق مع الشركة يقضي بأدائها مستحقات كراء  ،مقابل. في هذا اإلطار

 االتفاق المذكور على اللجنة اإلدارية للخبرة؛تم عرض و ،جزء من المستودع البلدي

وتحليل هذه حث المفوض له على إرسال جميع الوثائق والتقارير بطريقة منتظمة ومستمرة ودراسة  -

الوثائق من أجل استغاللها في برمجة أعمال المراقبة والتحقق من جودة الخدمات المنجزة. في هذا 

الصدد، أوضحت جماعة تاوريرت أنه يتم تلقي التقارير ومراجعتها ومراسلة الشركة حول النقائص 

 جزة من طرف خلية المراقبة؛المشار إليها في هذه التقارير مع مقارنتها بتقارير المراقبة اليومية المن

هيئة تتبع وتنفيذ وإعداد نظام داخلي مع وضع اإلمكانيات المتاحة رهن إشارتها لتمكينها من القيام إحداث  -

في هذا الصدد، قامت جماعة تاوريرت بإعداد  .توثيق أعمالها في محاضر ، مع الحرص علىبمهامها

 كما عززت جماعة بني درار لجنة المراقبة بتقني إضافي؛ .النظام الداخلي لهيئة التتبع

في هذا . توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الوثائق التعاقدية بخصوص عدم الوفاء بااللتزامات -

 ،بأداء قيمة الذعائر المتعاقد معها سابقاشركة الالصدد، أفادت جماعة تاوريرت أنه تم الحكم ابتدائيا على 

درهم إلى  32.910,00بيق الغرامات بالنسبة للشركة المفوض لها حاليا بمبلغ قدره كما تم احتساب وتط

أفادت  . إضافة إلى ذلك،من اتفاقية التدبير المفوض 63وذلك تطبيقا للمادة  ،2018أبريل  24غاية 

جماعة بني درار أنه لم يسجل على الشركة المكلفة أية مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات خالل الفترة 

 .2018و 2015 ما بين سنتي
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 )الصفقات العمومية وسندات الطلب( النفقات تدبير •

فيما  للحسابات، مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس الجهوي تم اتخاذ

 يمكن اإلشارة إلى ما يلي: ،يتعلق بتدبير النفقات. وعلى هذا المستوى

وإيالء  ،التجارب المخبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة إلزام المقاوالت بإنجاز -

واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الوقوف على أية اختالالت. في  ،العناية الالزمة لتقارير مراقبة الجودة

لمختبرية هذا الصدد، أشارت جماعة جرادة أنها تراقب بدقة الوثائق التقنية المتعلقة بإنجاز التجارب ا

 وفقا لما هو محدد في دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة؛

متضمنة لكل العناصر المتعين توفرها في مثل هذه الوثائق.  ،الجماعة تصاميم جرد المنشآت المنفذة سليمت -

في هذا اإلطار، أشارت جماعة جرادة أنها تحرص، عند انتهاء كل ورش، على تمكين مصالحها من 

 هذه التصاميم؛

واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون  ،شيد نفقات الوقود والزيوت وإصالح السيارات واآللياتتر -

من التوريدات. في هذا الصدد، أشارت جماعة جرادة أنه يتم مسك سجالت تتعلق باستهالك الوقود 

يتم إلى أنه  إضافةكما يتم إعداد تقارير مفصلة في حالة ارتفاع استهالك أية آلية أو عربة.  ،والزيوت

مع تحرير محاضر تخص كل  ،ن من مختلف التوريدات بصفة منتظمة عن طريق جذاذاتوتتبع المخز

 .بالنسبة لمواد البناء والعتاد الصغير ينطبق مرونفس األ .توريد

 )بالنسبة لجماعتي جرادة ولكطيطير( المحلية العمومية المرافقالممتلكات و تدبير •

 تتجلى فيما يلي: تيناإلجراءات المتخذة من طرف الجماععلى هذا المستوى، فإن 

تلك التي أنجزت عليها مشاريع. في هذا  ،وبالخصوص ،تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية -

وتسوية وضعية عقارات  ،شرعت جماعة جرادة في اقتناء األراضي المنجز عليها مشاريع ،اإلطار

 الخواص المبنية على الملك الجماعي بمختلف أحياء المدينة؛

واستيفاء جميع حقوق  ،اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق مستغلي الملك الجماعي العام دون ترخيص -

كما يتم  ،رادة بمراسلة الملزمين قصد تسوية وضعيتهم الماليةقامت جماعة ج ،الجماعة. في هذا الصدد

 في مراحله النهائية؛، حيث يوجد حاليا بناء سوق خاص الحتواء الباعة الجائلين

و كراء العقارات الخاصة بالجماعة. أطبيق مقتضيات دفاتر التحمالت المؤطرة سواء لعمليات تفويت ت -

بصدد إعداد دفاتر للتحمالت لمرفق المجزرة والسوق  أشارت جماعة جرادة أنها ،في هذا الصدد

 األسبوعي ومرفق تدبير النفايات؛

التفعيل السليم لمقتضيات دفاتر التحمالت وعقود اإليجار المتعلقة بالمرافق الجماعية ومأذونية سيارة  -

ماعية وفق شارت جماعة لكطيطير أنه تم اتخاذ مقرر يقضي بكراء المرافق الجأ ،األجرة. في هذا الصدد

وأنها بصدد تحضير اإلمكانيات المالية والتقنية لضمان جدوى التدبير المفوض المقترح  ،دفاتر التحمالت

فقد اتخذ مقرر يقضي بالمصادقة على دفتر التحمالت  ،أما بالنسبة لمأذونية سيارة األجرة .لهذه األمالك

 المتعلق بكرائها لمدة ثالث سنوات؛

واتخاذ جميع  ،ة المرفوعة أمام المحاكم بمسك الوثائق والمستندات الخاصة بهاتتبع المنازعات القضائي -

اإلجراءات القانونية الالزمة بتنسيق مع المحامي للحفاظ على مصالحها. في هذا اإلطار، قامت جماعة 

 2015القضاء برسم سنوات  ملكطيطير بإبرام ثالث اتفاقيات النتداب محامية للترافع باسم الجماعة أما

 .2017و 2016و

 )مجموعات الجماعات سابقا( بمؤسسات التعاون المجاالت المتعلقة  .ج

 مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس الجهويمؤسسات التعاون ت اتخذ

 يلي: أبرزها كمايمكن اإلشارة إلى  ،. وعلى هذا المستوىمشاريعها وتحقيق أهدافهافيما يتعلق بتدبير  للحسابات

المجموعة المتعلق بإحداث وتدبير مطرح النفايات. في هذا الصدد، قامت  هدفاإلسراع في تحقيق  -

هوارة أوالد رحو وتادرت وجرسيف  اتجماع معمؤسسة التعاون "البيئة السليمة" بعقد اتفاقية شراكة 

اقتناء جرار بمؤسسة التعاون "جرسيف األخضر" من أجل إحداث المطرح العمومي المراقب. كما قامت 

 فالحي وبناء مبنى إداري خاص بها؛

احترام الضوابط التقنية المتعلقة بأشغال فتح المسالك وصيانتها. في هذا الصدد، أشارت مؤسسة  -

باالستعانة وذلك  ،التعاون"الفتح" إلى أنها تقوم قبل بدء األشغال بدراسات تقنية لمواقع األوراش

 صين بقسم التجهيز بعمالة جرسيف؛مختب
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تقوية القدرات التقنية لتوفير الكفاءات الضرورية للعناية وإنتاج األغراس والمشاتل في ظروف مالئمة.  -

 2018في هذا الصدد، قامت مؤسسة التعاون "جرسيف األخضر" بتشغيل تقني فالحي منذ فاتح يناير 

 .لعمالة إقليم جرسيفبالمشتل اإلقليمي تحت إشراف مهندس زراعي تابع 

 الجهوي للحساباتتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس  تحول دوناإلكراهات التي  

المشار إليها أعاله بعض الصعوبات واإلكراهات التي حالت دون تطبيق ومؤسسات التعاون أثارت غالبية الجماعات 

الصعوبات، حسب اإلجابات المتوصل . وتكمن أهم هذه الجهوي للحسابات بعض التوصيات الصادرة عن المجلس

 بها، فيما يلي:

 محدودية السبل القانونية المتاحة .أ

إلى كون هذه  يعود شارت جماعة جرادة أن سبب عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بحماية الممتلكات الجماعية وصيانتهاأ

وأن بعضها تم تسليمه إلى المستفيدين منها بناء على محاضر لجان  ،الممتلكات مشغولة ومستغلة من طرف الخواص

 مختلطة لم تكن الجماعة طرفا مؤثرا فيها. 

 التنسيق مع جهات أخرىمرهون بتنفيذ بعض التوصيات  .ب

تبط بضرورة إخراج المخطط المديري للنفايات من تاوريرت أن إعداد مخطط النفايات يروجماعتا بني درار أشارت 

تتطلب التوصية المتعلقة  باستيفاء جميع حقوق جماعة جرادة  ،من جهة أخرى. وطرف عمالة وجدة وإقليم تاوريرت

كما أن  .خاصة أرقام بطائقهم ،من استغالل الملك العام الجماعي التوفر على جميع المعطيات الشخصية للملزمين

وهو ما يتطلب بالضرورة التنسيق مع جهات أخرى حتى تتمكن من اتخاذ جميع  ،ا إلى مناطق أخرىجلهم انتقلو

 اإلجراءات اتجاههم.

 إكراهات ناتجة عن النظام القانوني المطبق على مؤسسات التعاون  .ج

باب التي يعد اإلطار المؤسساتي والقانوني الذي يطبق على مجموعة الجماعات )حاليا مؤسسات التعاون( أحد األس

تحول دون تفعيل بعض التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتوفير الموارد البشرية والمساهمات المالية لفائدة 

ذلك يتطلب تفاعال إيجابيا وانخراطا كامال من طرف جميع الجماعات المكونة لمؤسسات أن مؤسسات التعاون، باعتبار 

 التعاون.

 والبشرية ةليالما الموارد محدودية  .د

عتبر محدودية الموارد المادية أحد األسباب التي تدفع بها الجماعات لتبرير عدم تنفيذ التوصيات، ال سيما في الجوانب ت

 ،المرتبطة بضبط الئحة األمالك الجماعية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية التي أنجزت عليها مشاريع

تسوية ، إضافة إلى ذ المقررات الضرورية لتخصيصها )جماعة جرادة(واتخا ،تحديد األمالك الجماعية العامةكذا و

مستحقات الموظفين الناتجة عن الترقية النضامية )جماعة لكطيطير(. كما تعاني بعض الجماعات ومؤسسات التعاون 

رية خاصة بالنسبة إلحداث وحدات إدا ،مما يحول دون تنفيذ بعض التوصيات ،خصاصا على مستوى الموارد البشرية

)مؤسسة التعاون "التضامن"(، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم شساعة المداخيل وتدبير الممتلكات وتتبع المنازعات القضائية 

اصة المتعلقة تتبع إنجاز التجارب المختبرية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخوكذا بالنسبة ل ،)جماعة لكطيطير(

ئة يالتعاون "الب يااآلليات الرقابية في مجال تدبير المشاريع وتتبعها )مؤسسترادة(، ودعم بالصفقات )جماعة ج

 السليمة" و"الفتح"(.

 التصريح اإلجباري بالممتلكات 

بالممتلكات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي  اإجباري اتصريح 1.756، تم إيداع ما مجموعه 2018خالل سنة 

بالنسبة لموظفي  895تصريحا تهم الموظفين ) 1.007و ،هم المنتخبينتصريحا ت 749للحسابات لجهة الشرق، منها 

 تتعلق بموظفي الجماعات الترابية(. 112و ،الدولة واإلدارات العمومية

للمقتضيات  تتبع ومراقبة مدى احترام الملزمين بالتصريح ،2018، خالل سنة الجهوي للحسابات واصل المجلسوقد 

بعد مقارنة قوائم حيث أنه، لكات. تتعلق بالتصريح اإلجباري بالممالم 54.06المنصوص عليها في القانون رقم 

من طرف السلطات الحكومية المختصة مع قوائم  الجهوي للحسابات الملزمين بالتصريح الموجهة للمجلس

 يتجلى أهمها فيما يلي: ،مجموعة من اإلجراءاتالجهوي للحسابات  المجلس المصرحين، اتخذ

عمال العمالة واألقاليم التابعة لدائرة اختصاص المجلس مرفقة جميع إلى  (08توجيه رسائل إخبار ) -

 ؛بقوائم المنتخبين الذين قاموا بإيداع تصاريحهم والذين لم يقوموا بإيداعها

مباشرة ب تعلقةالمنتخبين الذين لم يقوموا بإيداع التصاريح )سواء التصاريح الم( إنذارا إلى 329) توجيه -

 ؛المهام أو التجديد الدوري أو التصاريح في حالة انتهاء المهام(
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( رسالة إخبار إلى مختلف مسؤولي القطاعات الحكومية مرفقة بقوائم بأسماء موظفي وأعوان 17توجيه ) -

وا بإيداع تصاريحهم من جهة، والذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم من جهة اإلدارات التابعة لهم الذين قام

 ؛ثانية

( إنذارا إلى موظفي القطاعات الحكومية الذين لم يقوموا بإيداع التصاريح )سواء التصاريح 795توجيه ) -

 ؛مباشرة المهام أو التجديد الدوري أو التصاريح في حالة انتهاء المهام(ب تعلقةالم

يسووا لم ولزمين بالتصريح اإلجباري بالممتلكات الذين وجهت إليهم اإلنذارات نتخبين المالمحصر الئحة  -

 ، وتوجيها إلى السيد رئيس الحكومة؛يوما( 60اآلجال المنصوص عليها قانونيا ) وضعياتهم رغم انصرام

عاومن مع قسم الخاص بالتصريح اإلجباري بالممتلكات بتالمساهمة في تحسين جودة التطبيق المعلوماتي  -

 .نظم المعلومات بالمجلس األعلى للحسابات

مجموع التصاريح ، وكذا 2018التصاريح المتوصل بها واإلجراءات المتخذة خالل سنة الجدول أدناه تفاصيل  ويورد

 :2018دجنبر  31إلى غاية  2010سالف الذكر سنة  54.06المودعة حسب الفئة منذ الشروع في تطبيق القانون رقم 

 المجموع موظفون منتخبون بيانات نةالس

2017 

 2.029 1.983 46 عدد التصاريح المتوصل بها 

 14 8 6 عدد رسائل اإلخبار الموجهة للسلطات

 423 423 - عدد اإلنذارات الموجهة للمخالفين

2018 

 1.756 1.007 749 مجموع التصاريح المتوصل بها 

 25 17 8 للسلطاتعدد رسائل اإلخبار الموجهة 

 1124 795 329 عدد اإلنذارات الموجهة للمخالفين

 33.316 27.832 5.484 2010مجموع التصاريح المتوصل بها منذ سنة 

نشطته في مجال التصريح أيعد سنويا تقريرا مفصال عن للحسابات لجهة الشرق  المجلس الجهويبالذكر أن  وجدير

من القانون رقم  الثالثةلمقتضيات المادة ويوجهه للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات طبقا  ،اإلجباري بالممتلكات

 .المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99م بموجبه القانون رقم تممالمغير وال 52.06

 األنشطة األخرى للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق 

لية، لقضائية وغير القضائية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المابموازاة مع األنشطة المرتبطة باالختصاصات ا

سواء تلك التي تدخل في  ،ممارسة بعض األنشطة األخرى، 2018واصل المجلس الجهوي للحسابات، خالل سنة 

ر لتحسيسها بدو ،أو تلك التي تروم مواكبة األجهزة الخاضعة لرقابته ،إطار دعم قدرات السادة القضاة والموظفين

 في تعزيز الحكامة الجيدة.  للحسابات المجلس الجهوي

في الدورات ، 2018سنة خالل  للحسابات، المجلس الجهويوموظفو فيما يخص التكوين المستمر، فقد شارك قضاة ف

موظفين. القضاة وال جلالتكوين بالمجلس األعلى للحسابات، حيث استفاد منها  مركزالتكوينية المنظمة من طرف 

، حيث عهد لبعض قضاته بإعداد مستمربرنامجا داخليا للتكوين ال للحسابات ن ذلك، سطر المجلس الجهويوفضال ع

 .مداخالت وتنشيط حلقات دراسية حول مواضيع مختلفة

كما شارك المجلس بإبداء الرأي حول الدالئل التي تعدها خلية الجودة بالمجلس األعلى للحسابات، وعلى الخصوص، 

تسيير والتدقيق والبت في الحسابات ومراقبة استخدام األموال العمومية وتحرير التقارير واألحكام دالئل مراقبة ال

 واألعمال المنجزة في إطار التعاون بين المحاكم المالية.

عمالة وإقليم تابع لنفوذ المجلس الجهوي على صعيد كل  تم وفيما يخص مواكبة األجهزة الخاضعة لرقابته، فقد

للتواصل مع المنتخبين ومسؤولي الجماعات الترابية، وذلك من أجل  للحسابات لجهة الشرق، تنظيم أيام دراسية

خالل شهري مارس  وذلك ،من حيث الطبيعة والمهام واالختصاصات والمساطر المتبعة ،التعريف بهذه المجالس

رئيس المجلس ، إضافة إلى بين وأطرهاعرفت حضور متميز لجميع عمال األقاليم والمنتخالتي و ،2018وأبريل 

 .ورؤساء الفروع به ووكيل الملكالجهوي للحسابات 
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 العمومية واستخدام األموال يرسيالت مراقبة: الثالث الفصل

مهمة رقابية، تتوزع كما  22، أنجز المجلس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق 2018 لسنةفي إطار برنامجه 

 يلي:

 ؛(الشرب الصالح الماء شبكة أداء تحسين إجراءات) بوجدة والكهرباء الماء لتوزيع الجماعية المستقلة الوكالة -

 ؛(إقليم الناضور) العروي جماعة -

 ؛(إقليم فجيج) فجيج جماعة -

 ؛(إقليم فجيج) -تدبير المداخيل  -بوعرفة  جماعة -

 ؛(إقليم بركان) الركادة عين جماعة -

 ؛(إقليم بركان ) أكليم جماعة -

 ؛(أنجاد وجدة عمالة) إسلي جماعة -

 ؛(أنجاد وجدة عمالة) الصفا عين جماعة -

 ؛(إقليم بركان) الشويحية جماعة -

 ؛(إقليم الناضور) إعزانن جماعة -

 ؛(إقليم الناضور) إكسان جماعة -

 ؛(إقليم الدريوش) تفرسيت جماعة -

 ؛(إقليم الدريوش) أزالف جماعة -

 ؛(الدريوشإقليم ) اتسافت جماعة -

 ؛(إقليم الدريوش) مرغنين بني جماعة -

 ؛(إقليم تاوريرت) بلقاسم علي سيدي جماعة -

 ؛(إقليم جرسيف) بوريمة أوالد جماعة -

 ؛(إقليم جرادة) مريجة جماعة -

 ؛(إقليم فجيج) بوعنان جماعة -

 ؛(إقليم فجيج) لكحل عبو جماعة -

 ؛(إقليم فجيج) كيل بني جماعة -

 .(فجيجإقليم ) تدجيت بني جماعة -

المجلس األعلى للحسابات، استكمل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق إنجاز المهمتين مع وفي إطار التعاون 

،  والمتعلقتين بكلية الطب والصيدلة وبمستشفى الفارابي بوجدة. كما شرع في 2017الرقابيتين المبرمجتين خالل سنة 

 المتعثرة. تعلقة بالمشاريعمإنجاز المهمة الموضوعاتية ال

وقد مكن التنسيق مع المجلس األعلى للحسابات من تنويع مهام الرقابة التي يعهد بها إلى السادة قضاة المجلس الجهوي 

 للحسابات، وكذا من زيادة إشعاع هذا األخير على صعيد الجهة. 

قد سجل هذا األخير مجموعة الجهوي للحسابات، ف وفيما يخص المهام الرقابية التقليدية التي هي من اختصاص المجلس

من المالحظات المرتبطة بمختلف جوانب تدبير الشأن المحلي )الجبايات، والنفقات العمومية، والتعمير، والممتلكات، 

 والبرمجة والتخطيط....(.

وتبعا لمختلف المالحظات المسجلة، أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق عدة توصيات ألجل اإلسهام في 

 يح بعض االختالالت المسجلة، وكذا في تحسين أداء األجهزة التي تمت مراقبتها.تصح

وفيما يلي عرض لملخصات التقارير الخاصة الواردة في الموضوع، باإلضافة إلى أجوبة مسؤولي األجهزة المعنية 

 عنها:
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 بوجدة" لتوزيع الماء والكهرباءالجماعية الوكالة المستقلة "

 الشروب  توزيع الماء مردودية شبكة بتحسيناإلجراءات المتعلقة 
 

تعد الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة )التي سيتم تسميتها بالوكالة ضمن هذا التقرير( مؤسسة 

 2.64.394 رقم سومللمر وفقاعمومية محلية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

. وتخضع الوكالة المالي واالستقالل المعنوية الشخصية الجماعية ذات بالوكاالت المتعلق 1964شتنبر  29 بتاريخ

المتعلق بالمراقبة المالية  69.00لوصاية وزارتي الداخلية والمالية، فضال عن المراقبة القبلية المحددة في القانون رقم 

 ة وهيئات أخرى. للدولة على المنشآت العام

ويسهر على تدبير شؤون الوكالة مجلس إداري بمساعدة لجنة مديرية ولجنة الفحص، باإلضافة إلى مدير عام وطاقم 

عونا مكلف  99إطارا، و 54مستخدما، منهم  299، من 2017نونبر  22إداري وتقني، يتألف، إلى حدود تاريخ 

 عونا مؤقتا. 29عون تنفيذ، و 117باإلشراف، و

من هذه  المدينة حاجيات من جزء إنتاجكذا و، وجدة بمدينة الشروب الماء توزيع، 1976 منذ يونيو، الوكالة تولىتو

 كلفت ،2001أكتوبر  من وابتداء للشرب. ماء الصالحكهرباء واللل الوطني المكتب ينتجه اآلخر الجزء بينما ،المادة

 .بالمدينة السائل التطهير شبكة بتدبير أيضا الوكالة

كلم، فيما يبلغ حجم مبيعات الماء الشروب  1.961ويبلغ طول الشبكة المستغلة بالنسبة للماء الصالح للشرب ما يعادل 

. وقد بلغ 2016مليون متر مكعب سنة  17,79مليون متر مكعب، مقابل  17,87ما مجموعه  2017المسجلة سنة 

 .2018زبون سنة  158.796ما مجموعه  عدد زبناء الوكالة بالنسبة لتوزيع الماء الشروب

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، في الجانب المتعلق بتحسين مردودية شبكة توزيع الماء 2017-2011الوكالة، خالل الفترة مراقبة تسيير  أسفرت

 يتمثل أهمها فيما يلي: ،توصيات وإصدار عدةعن تسجيل مجموعة من المالحظات الشروب، 

 أوال. نظام التزويد بالماء الصالح للشرب
لق األول باألثقاب المائية التي يشرف على تدبيرها كل يتم جلب المياه التي توزعها الوكالة من مصدرين رئيسيين: يتع

(، أما المصدر الثاني، فيتعلق 13( والوكالة )عددها 11من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )عددها 

وع كلم، تم الشر 93، حيث يتم ذلك انطالقا من سد مشرع حمادي بواسطة قناة جر يبلغ طولها حوالي السطحيةبالمياه 

لتر في الثانية مخصص  750لتر في الثانية، منها  1.000بتدفق يصل إلى  2007في استغاللها شهر يونيو من سنة 

 لمدينة وجدة.

، مجموع 2011، وقامت بتحيينه سنة 1995ويتضمن المخطط المديري للماء الصالح للشرب الذي أعدته الوكالة سنة 

. وقد مكنت مراقبة نظام 2015رة المشمولة به، والتي تمتد إلى غاية سنة االستثمارات التي يتعين إنجازها خالل الفت

 التزويد بالماء الشروب من تسجيل النقائص التالية:

  القدرة اإلنتاجية الذاتية للوكالة في انخفاض مستمر 

يما ما بين سنتي يتبين، من خالل مقارنة البيانات المتعلقة بصبيب األثقاب المائية المستغلة من طرف الوكالة، ال س

، انخفاض القدرة اإلنتاجية الذاتية للوكالة من الماء الشروب، خاصة بالنسبة لألثقاب المائية التي تم 2016و 2014

 (.5و 3، ووادي الناشف 5الحمراء  جبلالشروع في استغاللها منذ فترة طويلة، كما هو الشأن بالنسبة لألثقاب المائية )

، أبان عن استمرار انخفاض 2020لمستقبلية المتوقعة من الماء الشروب في أفق سنة كما أن تحليل االحتياجات ا

، مقابل ارتفاع حجم 2020-2017في المائة خالل الفترة  27القدرة اإلنتاجية الذاتية للوكالة، قدرت نسبته بحوالي 

 في المائة خالل ذات الفترة.  22من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحوالي  المشتراةكميات المياه 

وتجدر اإلشارة إلى أنه من شأن االنخفاض المستمر للقدرة اإلنتاجية الذاتية للوكالة، وكذا التوقفات الكثيرة التي تعرفها 

قناة الجر الرئيسية انطالقا من سد مشرع حمادي بسبب األعطال المستمرة التي تتعرض لها، أن يؤثر سلبا على ضمان 

 ساكنة بالماء الشروب على نحو مستدام.تزويد ال

 

 

  تعرض قناة الجر انطالقا من سد مشرع حمادي ألعطال متكررة 
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تتعرض قناة الجر انطالقا من سد مشرع حمادي باستمرار ألعطال متكررة، ينتج عنها انقطاعات مهمة إلمدادات 

يوما، ناتجة عن  527، ما مجموعه 2017-2007الماء الشروب لمدينة وجدة، حيث بلغت مدة التوقفات، خالل الفترة 

 حالة عطل. 146

وبالرغم من اتفاق الوكالة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمعالجة الوضع وتحديد مجموعة من 

(، فقد تبين، من خالل االطالع 2016شتنبر  19األعمال التي يتعين القيام بها كل فيما يخصه )بموجب محضر بتاريخ 

، عدم الشروع في تنفيذ بعض األعمال المتفق بشأنها، خاصة تلك 2018على وضعية التنفيذ إلى غاية شهر يوليوز 

التي التزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجازها، ومنها تجديد جزء من قناة الجر على طول 

 كلم وكذا تثنيتها. 17

  إلكراهات التي حددها التشخيص المنجز في إطار المخطط المديري للماء الصالح للشربا معالجةتأخر 

، بعض اإلكراهات 2011حدد التشخيص المنجز في إطار تحديث المخطط المديري للماء الصالح للشرب خالل سنة 

 خصوص بما يلي:في نظام التزويد بالماء الشروب التي تتطلب حلوال نهائية ومستدامة. ويتعلق األمر على ال

 قصور في المراقبة الوقائية على أجهزة تعديل ضغط المياه وبعض التجهيزات المائية األخرى؛ -

 ركود المياه بسبب التقسيم القطاعي لشبكة توزيع الماء الصالح للشرب المعتمد من طرف الوكالة؛ -

 . 1992العمق الضعيف للقنوات واإليصاالت، خاصة تلك الموضوعة قبل سنة  -

تجاوز هذه اإلكراهات،  إلى اآلن،رغم من اتخاذ الوكالة لعدة تدابير وإجراءات في هذا الشأن، إال أنها لم تستطع وبال

 ال سيما ما يتعلق بركود المياه والعمق الضعيف لبعض القنوات واإليصاالت.

 ثانيا. اإلجراءات المتعلقة بتحسين مردودية شبكة توزيع الماء الشروب
، من أجل الرفع من مردودية الشبكة 2014-2010عمل تمتد على أربع سنوات همت الفترة وضعت الوكالة خطة 

. ولتمويل اإلجراءات التي تضمنتها هذه الخطة، تم 2014في المائة سنة  63بمقدار عشر نقاط في أفق تحقيق نسبة 

( ماليين 10بمبلغ قدره عشرة ) 2010يوليو  02توقيع اتفاقية الحصول على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 

 مليون درهم(. 111أورو )حوالي 

وبصفة عامة، فقد بلغ حجم االستثمارات المنجزة، من طرف الوكالة، من أجل تحسين مردودية شبكة توزيع الماء 

مليون، وهمت وضع نظام للمراقبة عن بعد لمراقبة مؤشر ضياع  63,2، حوالي 2016-2013الشروب، خالل الفترة 

مياه وتدفق الصبيب الليلي، وكذا تجديد وتأهيل شبكة توزيع الماء الشروب، واستبدال العدادات القديمة والمعطلة، ال

 باإلضافة إلى وضع نظام معلوماتي جغرافي لتحديد المواقع. وفي هذا الصدد، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بما يلي:

 خطة العمل المعتمدة والنتيجة المحققة   .1

 :يلي ما لوحظ اإلطار، هذا في

 غياب استراتيجية فعلية تروم تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الشروب 

بالرغم من تحديد الوكالة لمجموعة من التدابير واإلجراءات، واعتمادها كخطة عمل لتحسين مردودية الشبكة، إال أن 

م اعتمادها بناء على تشخيص حقيقي لوضعية هذه التدابير ال تستجيب لمفهوم استراتيجية واضحة المعالم، حيث لم يت

 الشبكة، ولم تحدد بها بدقة األهداف واإلمكانيات الالزمة والجدولة الزمنية لإلنجاز وكيفية تقييم المنجزات.

وتتلخص التدابير المتخذة من طرف الوكالة، في هذا اإلطار، في جدولة مجموعة من اإلجراءات على مستوى 

 يقتصر تعريف كل إجراء على بيان وصف المشروع والميزانية المخصصة له.الميزانيات السنوية، و

  مردودية منخفضة لشبكة توزيع الماء مقارنة بالمعدل الوطني 

حوالي  2017، حيث بلغت سنة 2017-2012عرفت مردودية شبكة توزيع الماء الشروب تفاوتا ملحوظا خالل الفترة 

، 2013نقطة مقارنة مع سنة  7,84، وب 2016قطتين مقارنة مع سنة في المائة، وهو ما يمثل تحسنا بن 68,99

 .2012نقطة مقارنة مع سنة  4,06 ـوب

في  62، والبالغة حوالي 2015وعلى سبيل المقارنة، فإن مردودية شبكة توزيع الماء المسجلة من طرف الوكالة سنة 

صالح ذات االمتياز خالل نفس السنة، والبالغ المائة، تعد أقل من المعدل الوطني المسجل من طرف الوكاالت والم

، وهو تحقيق مردودية 2015في المائة، كما يعتبر أقل أيضا من الهدف الذي حددته الوكالة، في ميزانيها لسنة  74,6

 في المائة. 68

يث بلغت هذه وتجدر اإلشارة إلى أن كمية المياه الضائعة سنويا في شبكة التوزيع تشكل خسارة مالية مهمة للوكالة، ح

من المكتب  ةفي المائة من كمية المياه المشترا 65مليون متر مكعب، ومثلت أكثر من  8,03حوالي  2017الكمية سنة 

 الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
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 لشبكة توزيع الماء الشروب  (sectorisationالتقسيم القطاعي )  .2

في  يتم فرعية شبكات عدة إلى التوزيع شبكة تقسيم الشروب هو إجراء يتمثل فيالتقسيم القطاعي لشبكة توزيع الماء 

في كل  وتطوره لمؤشر الصبيب الليلي اليومي التحليل ويسمح .مستمر بشكل الموزعة األحجام قياس كل واحدة منها

د مكانه ومعالجته تسجيل مؤشر على وجود تسرب، وبالتالي، العمل على تحدي حالة في الوكالة شبكة فرعية بتنبيه

 المالحظات وقد أسفرت عملية تقييم التقسيم القطاعي لشبكة التوزيع الذي تعتمده الوكالة حاليا عن تسجيل. بسرعة

 التالية:

  عدم إتاحة التقسيم الحالي القيام بتحليل أكتر دقة لكميات المياه الضائعة 

( قطاعات 7قطاعا مائيا، منها سبعة ) 48به حاليا يتضمن التقسيم القطاعي لشبكة توزيع الماء الشروب المعمول 

كلم. وهو ما يعيق إجراء تحليل ومراقبة أكثر دقة  90كلم، ويصل بالنسبة لبعضها حوالي  60يتجاوز طولها الخطي 

 لحجم المياه الضائعة على مستوى هذه القطاعات المائية من أجل القيام بتدخل سريع في حالة وجود تسربات مائية. 

  عدم توافق القطاعات المائية مع القطاعات التجارية 

(، إال أنها 48( بالقطاع المائي المطابق لها )عددها 13تمكنت الوكالة من ربط كل منطقة من المناطق المائية )عددها 

كالة (. هذا الوضع ال يتيح للو894لم تتمكن من ربط نفس القطاعات المائية بالقطاعات التجارية التي يصل عددها )

 القيام بما يلي:

مقارنة المعطيات المتعلقة باالستغالل )كميات المياه الموزعة( مع المعطيات التجارية )كميات المياه التي  -

تم بيعها(، وذلك حتى تتمكن من استخالص استنتاجات حول األسباب الحقيقية لضعف مردودية الشبكة، 

 هذه المردودية؛وكذا تقييم أثر األشغال المنجزة المتعلقة بتحسين 

تقييم مردودية كل قطاع مائي إلعطاء األولوية للتدخالت التي تهم أجزاء الشبكة التي تسجل بها مردودية  -

 أقل.

 قياس المؤشرات  .3

 لوحظ ما يلي: الصدد، هذا في

 عملية قياس مؤشر تدفق الصبيب الليلي نقائص تشوب 

تشوب عملية قياس الصبيب الليلي بعض اإلكراهات التي تؤثر سلبا على فعالية هذه العملية، والتي يمكن تلخيصها 

 يلي: فيما

بعض القطاعات المائية ال تظهر قيمة الصبيب الليلي. وبناء عليه، تحددها الوكالة عن طريق خصم قيمة  -

الصبيب الرئيسي من قيمة مؤشر عدادات مؤشر تدفق الصبيب الليلي المحتسب من طرف عدادات تدفق 

تدفق الصبيب الليلي المتعلق بباقي القطاعات المائية. ومن شأن هذه الطريقة رفع هامش الخطأ في تحديد 

 هذا المؤشر؛

( آثار االستهالك الليلي غير العادي )المتعلق بالوحدات الصناعية neutralisationعدم تحييد ) -

تهالك المرافق ذات الموارد المائية الخاصة بها )اآلبار( على قيمة مؤشر والخدماتية مثال( أو آثار اس

 تدفق الصبيب الليلي، وذلك من أجل التحديد الدقيق لكمية المياه الضائعة بالنسبة لكل قطاع مائي؛

غياب إجراءات موثقة تتيح التحقق من صحة ودقة المعطيات المنقولة عن بعد المتعلقة على الخصوص  -

 دفق الصبيب الليلي.بمؤشرات ت

 عدم وضع وتتبع مؤشرات األداء المقترحة في إطار تحسين مردودية الشبكة 

قامت الوكالة بإحداث خلية تتولى قيادة العمليات المتعلقة بتحسين مردودية شبكة التوزيع، وذلك بناء على اقتراح تم 

وكالة بوضع لوحة للقيادة تكون شهرية، وتتضمن في إطار المساعدة التقنية المشار إليها أعاله، والتي أوصت أيضا ال

مجموعة من المؤشرات التقنية، ليتم تتبعها ورصدها من طرف مصالح وإدارة الوكالة، باإلضافة إلى لوحات قيادة 

 أكثر تفصيال على مستوى كل مصلحة من المصالح المتدخلة في مجال تحسين مردودية شبكة توزيع الماء.

اإلطار، أنه لم يتم وضع لوحات القيادة )سواء الشهرية أو التفصيلية( كما حددتها الدراسة غير أنه لوحظ، في هذا 

المتعلقة بالمساعدة التقنية، وتم االكتفاء، بدال عن ذلك، بوضع لوحة قيادة تتضمن عددا محدودا من المؤشرات، يتم 

 تتبعها فقط من طرف مصلحة تحسين مردودية شبكة توزيع الماء.

بواسطة نظام  بطريقة يدوية المؤشرات المتعلقة بأداء شبكة توزيع الماء قيمة احتساب خر، لوحظ أنه يتمومن جانب آ

بصورة  المؤشرات هذه باحتسابيسمح حاليا  ال للوكالة الجغرافي المعلوماتي النظام لكون (،Excel"إكسل" )

 .تحديد قيمة المؤشراتالخطأ في  ومن شأن هذه الطريقة أن تزيد من هامش. أوتوماتيكية
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 عدم احتساب وتتبع مؤشرات األداء بشكل دقيق 

ال تتوفر الوكالة حاليا على بيان مائي شامل بالنسبة لكل قطاع، يبين، على سبيل المثال، حجم المياه المحتسب، وحجم 

الصبيب الليلي ومؤشر المياه المستهلكة دون فوترتها، وحجم المياه المفوترة، وتقتصر الوكالة على تتبع مؤشر تدفق 

 ضياع المياه.

وتجدر اإلشارة إلى أن الطريقة المتبعة من طرف مصالح الوكالة في احتساب نسبة مؤشر الضياع غير دقيقة، على 

اعتبار أنها ترتكز، في ذلك، على مؤشر تدفق الصبيب الليلي اليومي، وليس على حجم المياه الضائعة فعال داخل شبكة 

 ب.توزيع الماء الشرو

  عدم اتخاذ إجراءات للحد من العوامل التي تؤثر على أجهزة إرسال البيانات عن بعد 

"، إما على جانب الطريق أو بمحاذاة الرصيف، regardsلقد تم وضع أغلبية أجهزة نقل البيانات عن بعد داخل خنادق "

في توقف هذه األجهزة عن أداء وبالتالي فهي معرضة لعوامل الرطوبة والحرارة، مما يتسبب، في بعض الحاالت، 

 وظيفتها.

باإلضافة إلى ما سبق، هناك إكراهان آخران يؤثران على هذه األجهزة، يتعلق األول بكون بعض تدخالت أعوان 

الوكالة الستبدال بطارية األجهزة المعنية ال تتم بالدقة الكافية، مما يتسبب في توقفها. أما اإلكراه الثاني، فيرتبط بكون 

 بطاريات هذه األجهزة ال تضمن استقالليتها المطلوبة على المدى الطويل.

بها أجهزة التحكم عن بعد )جهاز مقياس تدفق الصبيب  توجدالخنادق، التي  بعضكما أنه، خالل المعاينة الميدانية ل

نظام لتهوية هذه الخنادق، وكذا وجود أثار تسربات  غيابالليلي وجهاز إرسال البيانات عن بعد(، تم الوقوف على 

 ، مما ال يسهل عمليات التدخل وصيانة هذه األجهزة.تهاللمياه بداخلها، إضافة إلى صغر مساح

المتعلقة بالمساعدة التقنية، والمتمثلة بوضع هذه األجهزة في موقع تثبيت  الدراسة ترحة من طرفوخالفا للتوصية المق

خارجي، حتى يتسنى المحافظة عليها والوصول إليها بسهولة ويسر، فإن الوكالة لم تقم بتنفيذ هذه التوصية بعد. كما 

 رغم من تشخيصها منذ فترة.أنها لم تستطع إيجاد الحلول المناسبة لإلكراهات سالفة الذكر بال

 تجديد شبكة الماء الشروب  .4

 :يلي ما لوحظ الصدد، هذا في

  عدم توافق ترتيب أولوية القطاعات المائية التي تم تجديد شبكتها مع التشخيص المنجز في إطار الدراسة

 المتعلقة بالمساعدة التقنية 

خطة لتجديد شبكة توزيع الماء الشروب. واعتمدت دراسة تهم وضع  691/2011أنجزت الوكالة في إطار الصفقة رقم 

هذه الدراسة على تحليل مجموعة من المعايير، من قبيل مؤشر الضياع، ومؤشر تلف القنوات وتطوره، ومؤشر 

التسربات في اإليصاالت وتطوره. وكان من نتائجها ترتيب، حسب األولوية، القطاعات المائية التي يتعين البدء في 

 تجديد شبكتها.

غير أن مقارنة القطاعات التي قامت الوكالة بتجديد شبكتها المائية مع نتائج الدراسة أبانت عن عدم احترام الوكالة 

لخالصات هذه األخيرة. وعلى سبيل المثال، فإن القطاعين المائيين المسميين "عين السراق" و"الزاري المرتفع" 

، من حيث أولوية التجديد، كانا أول قطاعين قامت الوكالة 19و 6 الذين صنفتهما الدراسة، على التوالي، في المرتبة

 بتجديد شبكتهما المائية.

فضال عما سبق، تقوم الوكالة بتحيين الدراسة المتعلقة بتحديد أجزاء الشبكة التي سيتم تجديدها سنويا باالعتماد فقط 

، في حين أن الدراسة كانت قد استندت على مؤشرين اثنين، هما مؤشر ضياع الماء، ومؤشر تدفق الصبيب الليلي

فضال عن المؤشرين سالفي الذكر على مؤشرات أخرى. وبالتالي، فإن تحيين مخرجات الدراسة كان يقتضي منطقيا 

 األخذ بعين االعتبار كل المؤشرات، وليس اثنين فقط.

  ة ضياع الماء على مستوى بعض القطاعات بالرغم من األشغال المنجز مؤشراتعدم تحسن 

عرفت مؤشرات تدفق الصبيب الليلي بالنسبة لبعض القطاعات التي تم تجديد أجزاء من شبكتها المائية ارتفاعا، مقارنة 

مع المؤشرات السابقة المسجلة بها قبل الشروع في إنجاز أشغال التجديد، في حين أنه كان من المفترض أن تنخفض 

 ر على سبيل المثال بالقطاعين المائيين المسميين "تايرت" و"المدينة".أو تبقى في نفس القيمة على األقل. ويتعلق األم

أن وضعية شبكة الماء، على وتبين مؤشرات ضياع الماء المسجلة على مستوى مجموعة من القطاعات المائية، 

حمراء"، مستوى بعض هذه القطاعات، إما ضعيفة كما هو الحال بالنسبة للقطاعين المائيين "تايرت" و"منطقة جبل ال

 هو كما أو متدهورة كما هو الحال بالنسبة للقطاع المائي "المستشفى الجامعي وتجزئة موهوب"، أو جد متدهورة

" و"الزرقطوني"، وذلك باالستناد إلى المؤشرات المرجعية المائية "المدينة" و"الدرفوفي للقطاعات بالنسبة الحال

 لشركة خاصة تتولى تدبير شبكة توزيع الماء في مدينة أخرى. 
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( للضياع، وذلك objectifباإلضافة إلى ما سبق، فقد حددت الوكالة بالنسبة لكل قطاع مائي مؤشر موضوعي )

ة بتحسين مردودية الشبكة. وتبين، انطالقا من مقارنة مقاييس باالستناد فقط على تجربة ومعرفة أعوان المصلحة المكلف

هذه المؤشرات مع مؤشرات الضياع المسجلة، أن هذه األخيرة الزالت مرتفعة، وبالتالي، يالحظ عدم تحقيق األهداف 

 المحددة.

  عمليات الكشف عن التسربات المائية وإصالحها بخصوصعدم وضع مسطرة موثقة 

نسبة للعمليات المتعلقة بالكشف عن التسربات التي يقوم بها أعوانها، أية مسطرة موثقة من شأنها لم تضع الوكالة، بال

أن تصف، أوال، جميع اإلجراءات الواجب اتباعها، في هذا اإلطار، وأن تمكن، ثانيا، من التحقق من أن جميع العمليات 

 قد تم اتباعها بشكل سليم من طرف أعوان الوكالة.

بعض المعطيات المتعلقة بالتسربات  فيها تدرج جذاذات الصدد، بمسك هذا في أن أعوان الوكالة يقومون،وجدير بالذكر 

المائية، مثل تاريخ ونوع التدخل، ومرجع الشكاية، وطبيعة التسرب المائي. بيد أن معطيات أخرى ال يتم تضمينها 

ت، على سبيل المثال، بطبيعة القنوات المعنية رغم أهميتها في تتبع االختالالت بشكل أفضل، وتتعلق هذه المعطيا

وعمقها، ونوع التربة، وكلفة التسربات التي تم اكتشافها وإصالحها، ووضعية تآكل القنوات وغيرها. وتجدر اإلشارة، 

على سبيل المقارنة، إلى أن الجذاذات التي تعدها المقاوالت التي تنجز أشغال الكشف عن التسربات وإصالحها لفائدة 

 لوكالة تتضمن عددا مهما من المعطيات ال توفرها تلك التي يقوم بإعدادها أعوان الوكالة. ا

 تعديل الضغط داخل شبكة توزيع الماء الشروب وتجديد العدادات المعطلة  .5

 من أهم ما لوحظ، في هذا الجانب، ما يلي:

  قة بالمساعدة التقنية ضغط ال يتوافق عددها مع ما أوصت به الدراسة المتعلالوضع أجهزة لتعديل 

من بين اإلجراءات التي تلجأ إليها الوكالة، من أجل التقليل من التسربات المائية، تعديل الضغط داخل شبكة التوزيع. 

جهازا لتعديل  23، بوضع ما مجموعه 2017و 2015وفي هذا اإلطار، قامت الوكالة، خالل الفترة ما بين سنتي 

أجهزة  5نجزة في إطار المساعدة التقنية لتحسين مردودية شبكة الماء أوصت بوضع الضغط، في حين أن الدراسة الم

 وباإلضافة إلى ما سبق، لم تراع الوكالة، قبل وضع هذه األجهزة، بعض التدابير الضرورية ومن بينها: فقط.

غير  عدم إنجاز أية دراسة من أجل تحديد الضغط األمثل بالنسبة للزبناء، وذلك حتى يتم تجنب ضغط -

 مالئم لهم؛

بالنسبة للقطاعات المائية التي تسجل بها معدالت تسربات مائية كبيرة، فإنه لم يتم القيام داخلها بعملية  -

مكثفة للكشف عن التسربات، ألن انخفاض الضغط داخل شبكة الماء من شأنه أن يخفي بعض التسربات، 

 ويجعل، بالتالي، اكتشافها وإصالحها صعبا؛

 الة على معطيات لتحديد أثر وجدوى هذه العملية سواء من الناحية التقنية أو المالية.عدم توفر الوك -

 استمرار ظاهرة تعطل عدادات الماء وعدم إنجاز أية دراسة بشأنها 

 عدادا معطال، 36.909 بينها من عدادا للماء، 100.364 مجموعه ما قامت الوكالة بتغيير ،2017-2011 الفترة خالل

 من وبالرغم. عدادا من العدادات المعطلة 5.272 يبلغ سنوي بمتوسط معدلفي المائة، و 36تقدر بحوالي نسبة ب أي

 لمعرفة تعطل عدادات الماء، وذلك لظاهرة دقيقة دراسة فإن الوكالة لم تقم بإجراء للعدادات المعطلة، الكبير العدد هذا

 والعمل على معالجتها. األسباب

 بعد والنظام المعلوماتي الجغرافي لتحديد المواقع نظام التحكم المركزي عن  .6

أنفقت الوكالة مبالغ مالية مهمة من أجل وضع نظام للتحكم عن بعد لتتبع مجموعة من المؤشرات المتعلقة باستغالل 

مليون  2,25مليون درهم(، وكذا إحداث نظام معلوماتي جغرافي لتحديد المواقع )حوالي  6,7شبكة الماء )حوالي 

 (. وقد أسفرت مراقبة شروط وضع واستغالل هذين النظامين عن تسجيل المالحظات التالية:درهم

 عدم التوفر على رؤية شمولية منذ البداية بخصوص نظام التحكم المركزي عن البعد 

ت لم تضع الوكالة، منذ البداية، رؤية شاملة بخصوص هذا النظام تأخذ بعين االعتبار عدد وحجم التجهيزات والمنشآ

المائية، وكذا أشغال التوسيع المستقبلية لنظام التحكم، مما نتج عنه تقادم وتعطل بعض التجهيزات التي تم تثبيتها خالل 

 (.2007المرحلة األولى إلنجازه )ابتداء من سنة 

، همت إنجاز أشغال توسيع نظام التحكم عن بعد بمبلغ 66/2015ولمعالجة الوضعية، قامت الوكالة بإبرام الصفقة رقم 

. ومن بين ما تم إنجازه استبدال 2016يونيو  03مليون درهم، حيث تم االنتهاء من تنفيذها بتاريخ  2,9ناهز حوالي 

ستخدام التي أنجزت خالل المرحلة األولى من المشروع، ال مجموعة من التجهيزات المتقادمة وغير الصالحة لال

" جديد عوض البرنامج TOPKAPIسيما، تجهيز محطة مراقبة مركزية جديدة، بما في ذلك توفير برنامج معلوماتي "
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( أجهزة إرسال البيانات عن بعد على مستوى الخزانات 8القديم، إضافة إلى ذلك تم اقتناء ووضع وبرمجة ثمانية )

 التحكم المركزي عن بعد. نظام في إلدماج هذه األجهزة الالزمة المعدات ذلك بما فيمائية عوض األجهزة القديمة، ال

 وعلى صعيد متصل، أسفرت الزيارة الميدانية لمركز التحكم عن بعد عن تسجيل المالحظات التالية:

الزاري" على الشروط عدم توفر المركز المتواجد في الطابق األرضي بمدخل البناية بملحقة " -

الضرورية، من حيث المساحة وظروف العمل، حتى يتمكن األعوان المشرفون عليه من القيام بسهولة 

 بجميع التدخالت والعمليات التي تتطلبها مهام التتبع والمراقبة؛

 وضع المعدات والتجهيزات واألسالك الموجودة داخل مركز التحكم بطريقة غير منظمة. -

 لتفعيل الكامل للنظام الجغرافي لتحديد المواقع نقائص تعترض ا 

قامت الوكالة بوضع نظام معلوماتي جغرافي لتحديد المواقع، من بين أهدافه الرئيسية التحكم في شبكتي توزيع الماء 

وقد مكنت مراقبة شروط وضع واستغالل هذا النظام من تسجيل بعض النقائص  .ومراقبتهما الشروب والتطهير السائل

 ي تحول دون تفعيله بصفة كاملة، ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي:الت

، والزالت 2007استغراق وضع واستغالل هذا النظام فترة زمنية مهمة، حيث انطلقت األشغال منذ سنة  -

 ، من دون الوصول بعد إلى تفعليه بشكل كامل؛2018مستمرة إلى حدود نهاية سنة 

يقات التي يوفرها هذا النظام )خاصة ما يتعلق بالمهام والتسربات عدم تفعيل، بشكل كامل، بعض التطب -

 المائية والممتلكات(؛

بالنسبة للمعطيات المتعلقة بمختلف التدخالت التي تهم شبكة الماء )ككشف وإصالح التسربات، وتأهيل  -

من شهر مايو  وتجديد شبكة التوزيع وغيرها(، فإنه لم يتم الشروع في تحميلها بهذا النظام إال انطالقا

، في حين تظل البيانات المتعلقة بالسنوات السابقة، وبالرغم من أهميتها، ممسوكة على نظام 2018

 "اكسيل"، ولم يتم ترحيلها إلى هذا النظام المعلوماتي؛

 تأخر هذا النظام في شقه المتعلق بالتطهير السائل في استكمال قاعدة بياناته مقارنة بمثيله المتعلق بالماء؛ -

الزالت المناطق والقطاعات المائية، وكذا مختلف التجهيزات التي يتضمنها، غير مرتبطة بهذا النظام،  -

ال سيما، عدادات المشتركين والعدادات الموضوعة في مداخل ومخارج القطاعات المائية، باإلضافة إلى 

 اإليصاالت الفردية.

 المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ا. تقييم تحقيق األهداف المسطرة في اتفاقية القرض ثالث
، يهدف إلى تحسين مردودية شبكة 2014-2010أعدت الوكالة، كما سبقت اإلشارة إليه أعاله، برنامج عمل هم الفترة 

. ولتمويله أبرمت عقد 2014في المائة خالل سنة  63( نقاط لتحقيق مردودية 10توزيع الماء الشروب بمقدار عشر )

 مليون درهم(. 111( ماليين أورو )حوالي 10الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره عشرة ) قرض مع الوكالة

وفي هذا الصدد، فقد تم تحديد محتوى المشاريع المتوقعة انطالقا من نتائج عملية افتحاص تدبير واستغالل شبكة الماء 

بالمساعدة التقنية بهدف تحسين ، وتم تفصيلها الحقا عن طريق الدراسة المتعلقة 2010الشروب المنجزة خالل سنة 

. وقد أسفرت مراقبة تحقيق أهداف هذه االتفاقية عن 2011مردودية شبكة توزيع الماء الشروب المنجزة خالل سنة 

 تسجيل المالحظات التالية:

 محدودية أثر األشغال المنفذة في إطار االتفاقية على مردودية شبكة الماء الشروب 

 2008الت مردودية شبكة الماء المحققة من طرف الوكالة خالل الفترة ما بين سنتي تبين، من خالل استعراض معد

، أن هذه األخيرة قد حققت أفضل المعدالت خالل الفترة السابقة للشروع في التنفيذ الفعلي لألشغال المبرمجة 2017و

نقطة خالل الفترة  10,4مقداره . ذلك أن معدل مردودية الشبكة عرف ارتفاعا مهما 2012في االتفاقية، أي قبل سنة 

نقاط بالرغم من أن هذه الفترة  7إال بمقدار  2017-2014، في حين لم تتحسن المردودية خالل الفترة 2008-2014

 عرفت تنفيذ األشغال المتعلقة بتحسين مردودية شبكة الماء.

  بعض أهداف االتفاقيةعدم تحقيق 

لم يتم بلوغ بعض أهداف االتفاقية إال جزئيا، ويتعلق األمر، على الخصوص، بتحقيق اقتصاد في حجم المياه الضائعة 

 مليون متر مكعب خالل كل سنة، وتخفيض استهالك الطاقة الكهربائية الالزمة إلنتاج الماء. 6,8إلى  2,5من 
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 بالنسبة لتحقيق اقتصاد في حجم المياه الضائعة  .أ

لجدول أدناه المعطيات المتعلقة بكمية المياه التي تم اقتصادها كل سنة، وقد تم تحديد هذه الكميات بالنسبة للسنة يلخص ا

". وكانت 1-"ن" بخصم حجم المياه الضائعة خالل تلك السنة "ن" من حجم المياه الضائعة خالل السنة السابقة "ن

 النتائج على الشكل المبين في الجدول التالي:

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ناتالبيا

المياه المعبأة 

 (1( )³)م
25.286.207 27.126.452 27.924.479 26.613.083 26.554.229 25.901.508 

المياه المفوترة 

 (2( )³)م
16.419.053 16.686.619 17.303.492 17.323.795 17.790.336 17.870.011 

معدل مردودية 

 الشبكة

(2(/)1) 

64,93% 61,51% 61,97% 65,10% 67% 68,99% 

كمية المياه 

 (³الضائعة )م

(2)-(1) 

8.867.154 10.439.833 10.620.987 9.289.288 8.763.893 8.031.497 

كمية المياه 

التي تم 

 (³اقتصادها )م

802.239(-*) 1.572.679)+( 181.154)+( 1.331.699(-) 525395(-) 732.396(-) 

 (-)3.391.729 2017-2012اقتصادها خالل الفترة كمية المياه التي تم 

 (-)565.288,16 معدل كميات المياه التي تم اقتصادها بالنسبة لكل سنة

 2011 بسنة مقارنة *

إلى  2,5ويتضح من الجدول أعاله أن الوكالة لم تحقق الهدف المتوقع، أي تحقيق اقتصاد في حجم المياه الضائعة من 

 2017-2012مكعب خالل كل سنة، حيث بلغت الكميات التي تم اقتصادها في الواقع خالل الفترة مليون متر  6,8

مليون متر مكعب فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط  0,56مليون متر مكعب، أي بمعدل سنوي في حدود  3,39حوالي 

 الذي حددته االتفاقية.

 ربائية الالزمة إلنتاج الماءبالنسبة النخفاض مشتريات المياه واستهالك الطاقة الكه .ب

، 2017-2012من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خالل الفترة  المشتراةكميات المياه  تشهد لم

، إال أنه بالنسبة لباقي السنوات، 2011مقارنة بسنة  2012انخفاضا ملحوظا، حيث إنه، ولئن سجل انخفاض خالل سنة 

، حيث عرفت زيادة 2012مقارنة بسنة  2013كانت أكثر حجما، كما هو الحال بالنسبة لسنة  ةفإن كميات المشترا

في المائة. ومن جهة أخرى،  10، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 2013مقارنة بسنة  2014في المائة، وسنة  14بنسبة 

في  45,85، منتقال من 2017-2012من مجموع المياه المعبأة قد ارتفع خالل الفترة  المشتراةفإن نسبة كمية المياه 

+( في المائة خالل 3,16، أي بنسبة تطور تعادل )2017ي المائة خالل سنة ف 47,30إلى  2012المائة خالل سنة 

 .2017-2012الفترة 

أما فيما يتعلق باستهالك الطاقة الكهربائية الالزمة إلنتاج الماء، فهناك ارتفاع مضطرد في فاتورة االستهالك ذات 

، أي 2017مليون درهم سنة  13,44إلى  2012مليون درهم سنة  8,80الصلة، حيث انتقل المبلغ المؤدى من حوالي 

 في المائة، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على حسابات الوكالة. 52بنسبة ارتفاع تجاوزت 

على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة  وتأسيسا

 بما يلي:

 األثقاب تأهيل) الذاتية اإلنتاجية القدرة دعم خالل من سواء المياه، من الوكالة توريدات تأمين على العمل -

 للوفاء للشرب الصالح للماء الوطني المكتب حث خالل من أو ،(الصبيب في انخفاضا تعرف التي المائية

 مشرع سد من انطالقا الشروب، بالماء اإلمداد قناة من جزء تجديد في بالخصوص، المتمثلة، تعهداته بجميع

 وتثنيته؛ كلم 17 بطول حمادي،
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 المياه، بركود المتعلقة تلك سيما، ال الشروب، للماء المديري المخطط إطار في المرصودة اإلكراهات معالجة -

 تلك وخاصة واإليصاالت، التوزيع لقنوات المنخفض العمق وكذا التوزيع، لشبكة القطاعي التقسيم نتيجة

 ؛1992 سنة قبل وضعها تم التي

 مردودية لتحسين( التتبع ومؤشرات والجدولة المبرمجة اإلجراءات حيث من) واضحة استراتيجية اعتماد -

 الشروب؛ الماء شبكة

 المتعلقة المعلومات بجميع بياناته قاعدة استكمال خالل من المواقع لتحديد الجغرافي للنظام الكامل التفعيل -

 المنفذة، المنشآت جرد تصاميم من انطالقا والالحقة الحالية المعلومات) السائل والتطهير الماء بشبكتي

 األشغال مختلف تكون حتى ،(الشروب الماء شبكة على المنجزة التدخالت بمختلف المتعلقة والمعلومات

 فعالية؛ أكثر( وغيرها التسربات وإصالح وتجديدها، القنوات تأهيل قبيل من) الوكالة بها تقوم التي

 استهالك ربط قصد مائي قطاع لكل بالنسبة والموزعة المباعة المياه كمية لتحديد الضرورية اإلجراءات اتخاذ -

 قطاع؛ لكل بالنسبة الضائعة المياه كميات تحديد وبالتالي المطابق، المائي بالقطاع مشترك كل

 بالمساعدة المتعلقة الدراسة حددتها التي الشروب، الماء توزيع شبكة أداء مؤشرات جميع وتتبع دمج -

 مصلحة حاليا بتتبعها تقوم التي المؤشرات باقي مع الشبكة، مردودية تحسين بهدف المنجزة التقنية

 بالوكالة؛ االستغالل

إيجاد حلول لإلكراهات التي تعرفها الخنادق المثبتة بداخلها أجهزة قياس الصبيب الليلي، وكذا أجهزة إرسال  -

 البيانات عن بعد.
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II. المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة جواب 

 (نص مقتضب)

 أوال. نظام التزويد بالماء الصالح للشرب
 القدرة اإلنتاجية الذاتية للوكالة في انخفاض مستمر 

بتجديد األثقاب المعدة إلنتاج الماء الصالح  2009تقوم الوكالة عبر برامجها السنوية لالستثمار خاصة منذ سنة 

للشرب. ورغم انخفاض مستوى الفرشة المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وكذا االستغالل المفرط للمياه 

 لتر في الثانية.  427نتاج والتي تبلغ حاليا الجوفية، فقد مكنت هذه البرامج من الحفاظ على قدرة ذاتية لإل

لهذا تؤكد الوكالة على ضرورة معالجة األعطاب المتكررة لقناة سد مشرع حمادي بحيث أن تزويد المدينة يجب 

أن يؤسس بالخصوص على جلب المياه السطحية. ويبقى المكتب الوطني للكهرباء والماء هو المؤسسة المعنية 

 د المائية على مستوى مدينة وجدة.أساسا بتأمين الموار

  تعرض قناة الجر انطالقا من سد مشرع حمادي ألعطال متكررة 

إن األعطاب المتكررة التي تنشأ على مستوى قناة الجر انطالقا من سد مشرع حمادي يمكن أن تؤدي إلى عجز في 

 ة.خاصة خالل فترات الذرو %20تزويد مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب قد يفوق 

تم عقد عدة اجتماعات  ،وللحد من التأثيرات السلبية لهذه االنقطاعات على منظومة اإلنتاج وعلى شبكة التوزيع

من أجل معالجة هذه  -قطاع الماء -كما قامت الوكالة بعدة مراسالت للمكتب الوطني الكهرباء والماء  ،)...(

كلم من قناة الجر انطالقا  10ية أهمها تجديد مقطع طوله اإلشكالية. وقد قام المكتب الوطني بعدة إجراءات استعجال

ألف متر مكعب بمدخل المدينة )انتهاء اإلشغال مرتقب في  20.000 من سد مشرع حمادي وبرمجة إنجاز خزان

( وبرمجة دعم القدرة اإلنتاجية من المياه الجوفية )البرنامج قيد االنتهاء( وبرمجة إنجاز دراسة تهم 2019جنبر د

 .2035د مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب في أفق تزوي

ويبقى مطلب تثنية هذه القناة هو الحل األمثل للحد من هذه االنقطاعات وتأمين تزويد مدن الجهة الشرقية بالماء 

 الصالح للشرب على المدى القريب والمتوسط.

  إلكراهات التي حددها التشخيص المنجز في إطار المخطط المديري للماء الصالح للشربا معالجةتأخر 

 لكل حلول وضع من عملية مكنت بإجراءات للشرب الصالح للماء المديري المخطط إنجاز منذ الوكالة قامت

لوقائية لبعض الخاصة بالمراقبة ا)...( فيما يخص بعض المالحظات و .المخطط هذا في إليها المشار اإلكراهات

وكذلك العمق الضعيف لبعض القنوات واإليصاالت  ،التجهيزات المائية وركود المياه في بعض نقاط شبكة التوزيع

 فإن الوكالة قامت باإلجراءات التالية:

المراقبة  في متخصصة للشرب الصالح الماء توزيع شبكة استغالل لمصلحة تابعة خلية تكوين -

 ؛الوقائية الصيانةو

 ؛الوقائية الصيانة عمليات إطار في وذلك للقنوات العازلة الصمامات تشغيل عبر المياه ركود تجنب -

من الطول  %5أي ما يعادل  ،لتحسين المردودية مخططها إطار في القنوات كلم من 104تجديد  -

 بتجديد تقوم الوكالة تدريجيا ،وفي إطار برنامجها السنوي إيصال. 16.420اإلجمالي لشبكة التوزيع و

وذلك حسب اإلعتمادات  ،ضعيف عمق على تتواجد التي خاصة المتقادمة واإليصاالت القنوات كل

 المالية المرصودة في إطار الميزانية.

 اإلجراءات المتعلقة بتحسين مردودية شبكة توزيع الماء الشروب .انيثا

 خطة العمل المعتمدة والنتيجة المحققة   .1

 غياب إستراتيجية فعلية تروم تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الشروب 

تتوفر الوكالة على إستراتيجية واضحة تتجلى نتائجها في التقدم الملحوظ لمؤشر المردودية وانخفاض معدل ضياع 

في إطار "تدقيق  2010قا من الدراسة المنجزة سنة الماء حيث اعتمدت الوكالة على برنامج عمل تم وضعه انطال

تسيير واستغالل شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بهدف تحسين مردوديته" من طرف تجمع مكاتب دراسات 

 دولي.

وقد مكنت هذه الدراسة من إنجاز تدقيق وفحص شامل لكل المحاور ذات األثر المباشر على مردودية شبكة التوزيع 

بالخصوص عبر فحص نظم اإلنتاج والتوزيع وجودة العدادات والتسيير التجاري وتقييم حجم ضياع الماء )التجاري 
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رد البشرية، إلخ. وعلى أساس هذه الدراسة، قامت والتقني( وطريقة احتساب مؤشر مردودية الشبكة وتدقيق الموا

 الوكالة بإعداد اإلستراتجية الهادفة إلى تحسين مردودية الشبكة.

كما أن اتفاقية الشراكة التي تبلور استراتجية الوكالة تشمل برنامجا استثماريا مهما تم تداوله بالمجلس اإلداري 

المالية وتم التوقيع على مضمون هذه االتفاقية خالل القمة الثنائية وحظي بتأييد وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد و

 . 2010يوليوز  02العالية المستوى بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 

  مردودية منخفضة لشبكة توزيع الماء مقارنة بالمعدل الوطني 

ردودية شبكة توزيع الماء، كانت نسبة المردودية ال قبل شروع الوكالة في تنفيذ إستراتجيتها المتعلقة بتحسين م

وكانت تعتبر األضعف على المستوى الوطني. وبفضل هذه اإلجراءات تمكنت  2009قبل سنة  %53تتجاوز 

نقطة،  16أي نسبة تقدم بلغت  %69، 2017الوكالة من تحقيق نتائج جد إيجابية بحيث بلغت نسبة المردودية، سنة 

كلم/اليوم، ويعتبر هذا المؤشر من /3متر 10.22الماء بدوره انخفاضا مهما ليصل إلى كما عرف مؤشر ضياع 

 أحسن المؤشرات على الصعيد الوطني.

من جهة أخرى، فإن مقارنة المردودية بين شبكات التوزيع التابعة لمدن مختلفة ال يؤشر على مستوى أداء هذه 

ر خاصة بحجم المبيعات وهو الذي يشكل عائقا بالنسبة الشبكات حيث أن نسبة المردودية مؤشر اقتصادي يتأث

متر مكعب لكل زبون  150متر مكعب لكل زبون في حين أنه يتعدى  100للوكالة حيث أن االستهالك ال يتجاوز 

 24كمعدل االستهالك في المدن المماثلة. كما أن مؤشر االستهالك الخطي للوكالة حسب طول الشبكة ال يتعدى 

كلم/اليوم كمعدل وطني. ويرجع هذا التدني في مستوى /3متر 40م، في حين يتجاوز هذا المؤشر كلم/اليو/3متر

االستهالك إلى تنامي ظاهرة استغالل اآلبار داخل المدار الحضري وغياب شبه تام لكبار المستهلكين )صناعة، 

 وفندقة...(.

دل الوطني، فإن نسبة مردودية شبكة توزيع وعلى اعتبار فرضية توفر مدينة وجدة على مؤشر استهالك مماثل للمع

 .%75الماء من المرجح أن تفوق نسبة 

 لشبكة توزيع الماء الشروب  (sectorisationالقطاعي ) التقسيم .2

  التقسيم الحالي القيام بتحليل أكتر دقة لكميات المياه الضائعة عدم إتاحة 

 ،تقوم الوكالة بإجراءات من أجل مراقبتها بالدقة الالزمة ،كلم 60بالنسبة للقطاعات المائية التي يتجاوز طولها 

منذ سنة  قطاعات فرعية 5وتتمثل هذه اإلجراءات في إنشاء قطاعات مائية فرعية )بحيث تمكنت الوكالة من خلق 

كلم( داخل القطاعات الرئيسية والقيام بقياسات آنية تمكن من استنتاج  60داخل القطاعات التي يتجاوز طولها  2012

 الصبيب الليلي لكل قطاع فرعي.

الفرعية في إطار عمليات الكشف  كما تقوم الوكالة حسب الضرورة بوضع عدادات محمولة على رأس القطاعات

 اس الصبيب الليلي بالدقة المطلوبة وذلك من أجل توجيه عمليات الكشف عن التسربات.قيوإصالح التسربات و

  التجارية القطاعات عدم توافق القطاعات المائية مع 

تقوم بتتبع  ،فإن الوكالة إضافة لتحديد المردودية االجمالية للشبكة ،في إطار تتبع مردودية شبكة توزيع الماء

" توافق التقسيم التجاري مما يمكن من Zone hydrauliqueمنطقة مائية " 13ب المردودية الفرعية المتعلقة 

 التتبع الدقيق لجميع مؤشرات المردودية.

كل اإلجراءات الالزمة والتي  ،في إطار وضع النظام المعلوماتي الجغرافي ،أخذت الوكالة بعين االعتباروقد 

وسيتم هذا التحديد بعد  ،لمياه الموزعة بالنسبة لكل قطاع مائيستسمح بتحديد كمية المياه الضائعة ومقارنتها بحجم ا

ستتمكن  ،بفضل هذه التقنية الحديثة في تدبير شبكة توزيع الماءلقطاع المائي الذي ينتمي إليه. وإدراج كل زبون في ا

 الوكالة من تمديد عملية التتبع والتقييم للقطاعات الفرعية. 

 قياس المؤشرات .3

  عملية قياس مؤشر تدفق الصبيب الليلي نقائص تشوب 

دقيقة( المعتمدة لتحديد حجم المياه الضائعة  15س بخطوات  24س/ 24المنتظمة )في إطار المراقبة المستمرة و

تقوم الوكالة بتجميع المعطيات المتعلقة بالصبيب الليلي عبر نظام التحكم عن بعد.  ،على مستوى القطاعات المائية

نه في بعض الحاالت االستثنائية المتعلقة بعطب في معدات اإلرسال أو بشبكة االتصاالت يتعذر الحصول على إال ا

 بعض المعطيات بصفة آنية.

ويعتبر مؤشر الصبيب الليلي أساسيا للتتبع المستمر لحالة الشبكة ولمستوى ضياع الماء. أما فيما يخص تحييد أثر 

لذلك تقوم الوكالة باحتسابه بطريقة  ،ع فال يمكن القيام به بصفة أوتوماتيكيةاالستهالك الليلي على مؤشر الضيا
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يدوية بعد تتبع االستهالك الليلي لكبار المستهلكين )قراءة وتتبع العدادات المتعلقة باالستهالكات الليلية بالنسبة 

 للفنادق والمعامل والمستشفيات...(.

  الشبكة تحسين مردودية إطارفي عدم وضع وتتبع مؤشرات األداء المقترحة 

إن مؤشرات األداء المقترحة من طرف المساعدة التقنية يتم احتسابها ودراستها في إطار لجنة القيادة التي تضم 

المصالح التقنية والتجارية للوكالة بحيث يتم تجميع المعطيات المتوفرة لدى هذه المصالح ثم يتم عقد عدة اجتماعات 

 شرات. دورية لتقييم هذه المؤ

تضم المؤشـــرات  ،وفي إطار تفعيل هذه التوصية ستقوم الوكالة بتجميع هذه المؤشرات في لوحة قيادة إجمالية

 التقـنيـــة والتجارية والتدبيرية.

  بشكل دقيقعدم احتساب وتتبع مؤشرات األداء 

ساعة" ومؤشر الضياع /3الليلي "متعتمد الوكالة في تتبعها لمؤشرات األداء لكل قطاع مائي على الصبيب 

كلم/يوم"، الذي يأخذ بعين االعتبار طول القطاع. ومن شأن هذه المؤشرات أن تعطي صورة واضحة فيما /3"م

 .(Pertes Physiques)يخص الضياع المادي 

تتبع هذه تقوم ب ،فإن الوكالة إضافة لتحديد مؤشرات األداء للشبكة ،في إطار تتبع مردودية شبكة توزيع الماءو

" والتي توافق التقسيم التجاري مما يمكن من التتبع Zone hydrauliqueمنطقة مائية " 13المؤشرات المتعلقة ب 

 الدقيق لجميع المعطيات.

يمكن فقط تقييمه بطريقة تقريبية بالنسبة لمجمل شبكة التوزيع المياه المستهلكة فيصعب تحديده وأما فيما يخص حجم 

فسيمكن استنباطه بعد  ،األقل. أما مؤشر حجم المياه المحتسبة أو المفوترة للقطاعات المائيةبوتيرة سنوية على 

 االنتهاء من وضع قاعدة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي الجغرافي. 

فإن طريقة احتساب مؤشر الضياع هي نفسها المطبقة في كل الوكـاالت ومسيـري شبكات توزيع  ،من جهة أخرىو

المــاء وهي بطبيعتها تعطي تقييما تقريبيا لحجم المياه الضائعة حيث أنه ال يمكن الفصل بين المياه الضائعة عبر 

المياه المستعملة والغير مفوترة نتيجة  التسربات في الشبكة العمومية وتلك التي تضيع في الشبكات الداخلية وحجم

 تقادم أو تعطل العدادات في شبكة جد شاسعة كتلك التي تسيرها الوكالة.

 بعد عدم اتخاذ إجراءات للحد من العوامل التي تؤثر على أجهزة إرسال البيانات عن  

تأت الوكالة وضع أجهزة إرسال ار ،ولتجنب عرقلة حركة السير ،تفاديا الحتمال سرقة المعدات التقنية أو تخريبها

فإن هذه التجهيزات معدة لالشتغال في هذا النوع من الغرف المغلقة  ،". ولإلشارةRegardsالبيانات داخل غرف "

". كما أن انجاز فتحات للتهوية بالنسبة لهذه الغرف IP68وذات الرطوبة العالية وهي تحترم المعايير المعمول بها "

 خاصة بالنسبة لتلك المتواجدة بوسط الطريق. ،لمياه األمطار إلى هذه الغرف يمكن أن ينتج عنه تسرب

فقد تم تكليف أحد مستخدمي الوكالة المؤهلين من أجل القيام بعملية استبدال بطاريات أجهزة  ،من جهة أخرى

 العالية.اإلرسال عن بعد طبقا لشروط الجودة ودون تعريض األجهزة للتلف نتيجة تسرب المياه أو الرطوبة 

 تجديد شبكة الماء الصالح للشرب .4

 عدم توافق ترتيب أولوية القطاعات المائية التي تم تجديد شبكتها مع التشخيص المنجز في إطار 

  المساعدة التقنيةالدراسة المتعلقة ب

يد شبكة توزيع لقد قامت الوكالة بتجديد جميع القطاعات المائية ذات األولوية والتي أوصت بها الدراسة التي تهم تجد

حيث مكنت هذه الدراسة من وضع منهجية الستهداف القطاعات  ، E/2011/691الماء الشروب في إطار الصفقة

 المائية عبر مؤشر الصبيب الليلي و مؤشر الضياع و عدد التسربات المسجلة و ترددها. 

تاريخ انطالق األشغال  ،2014إلى غاية سنة  2011إن عمليات القياس التي قامت بها الوكالة منذ بداية الدراسة سنة 

ت األداء للقطاعات المكونة لشبكة التوزيع مكنت من تحيين الئحة القطاعات المائية ذات من أجل تتبع مؤشرا

األولية وذلك بتنسيق تام مع مكتب الدراسات. وقد مكن تحيين هذه الالئحة من بروز بعض القطاعات التي عرفت 

خصوص بقطاعي "عين السراق" ويتعلق األمر بال ،في عدد التسربات اارتفاعا في معدل الصبيب الليلي وكذا ارتفاع

 و"الزاري العلوي".

وتجدر اإلشارة إلى أن قياس الصبيب الليلي قبل وبعد عمليات تجديد الشبكة التي قامت بها الوكالة يبين أن قرارات 

 تجديد هذه القطاعات كانت صائبة.
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 ةعدم تحسن مؤشرات ضياع الماء على مستوى بعض القطاعات بالرغم من األشغال المنجز 

من الطول  %5أي ما يعادل  القنوات كلم من 104لتحسين المردودية بتجديد  مخططها إطار قامت الوكالة في

إيصال. وقد كان لهذه العملية أثر إيجابي يتمثل في خفض معدل الصبيب الليلي  16.420اإلجمالي لشبكة التوزيع و

 مليون متر مكعب سنويا. 2,1واقتصاد حوالي لتر في الثانية  40لتر في الثانية إلى  100من 

من  %42من شبكة التوزيع بحي طايرت و %6)تجديد أما فيما يخص بعض القطاعات التي لم يتم تجديدها كليا 

وذلك راجع إلى ظهور تسربات على  ،شبكة التوزيع بالمدينة القديمة( فقد عرفت ارتفاعا طفيفا في صبيبها الليلي

لم تشملها عمليات التجديد. وقد برمجت الوكالة تجديد المقاطع المتضررة في هذه القطاعات مستوى األجزاء التي 

 بصفة تدريجية زيادة على تكثيف عمليات الكشف وإصالح التسربات.

كما أن الوكالة حددت من أجل تتبع نتائج عمليات وبرنامج الرفع من مردودية الشبكة قيم بعض المؤشرات التي 

 Débit nocture تطمح للوصول إليه في المدى المتوسط منها مؤشر الضياع الليلي الهدفتعتبر كهدف 

objectif،  هذا المؤشر يوضع انطالقا من المعطيات المتاحة التي تتعلق خاصة بطول الشبكة ومن تجربة ومعرفة

لبلوغه من طرف فرق  الوكالة بخصوصيات المقاطع المعنية. وتعمد الوكالة على وضع أهداف تشكل حافزا وتحديا

 الوكالة.  

  عدم وضع مسطرة موثقة بخصوص عمليات الكشف عن التسربات المائية وإصالحها 

عملت الوكالة على دعم فرق الكشف عن  ،في إطار استراتجية الوكالة للرفع من مردودية شبكة توزيع الماء

وتشتغل وفق طرق محددة. ويتم توجيه فرق فرق مؤهلة تستفيد من التكوين المستمر  10التسربات بحيث تم تشكيل 

ستعمل الوكالة على توثيق اإلجراءات الواجب و صبيب الليلي للقطاعات المائية.التدخل على أساس نتائج قياسات ال

 إتباعها في إطار عمليات الكشف عن التسربات.

في إطار إصالح التسربات  أما فيما يخص المعطيات المتضمنة على مستوى الوثائق التي تستعملها فرق الوكالة

فإنها تختلف عن تلك التي تستعملها الشركات المتعاقدة مع الوكالة حيث أن التفاصيل المتضمنة في الكشوفات 

والمساحة  ،الطول، والعمق، ومنها أبعاد الخندق ،والوثائق المنجزة تهدف إلى وضع بيانات تمكن من فوترة األشغال

 ن أن الوثائق المعتمدة من طرف فرق الوكالة ال تستدعي كل هذه التفاصيل.في حي ،وحجم األتربة المستخرجة

 المعطلة تعديل الضغط داخل شبكة توزيع الماء الشروب وتجديد العدادات .5

  المساعدة التقنية الدراسة المتعلقة ب ال يتوافق عددها ما أوصت بهضغط اللتعديل  أجهزةوضع 

قامت الوكالة بوضع أجهزة تعديل الضغط. ففي إطار التقييم الدوري الذي يقوم  ،التقنيةتنفيذا لتوصيات المساعدة 

أشاد المكتب بالنتائج اإليجابية على شبكة توزيع الماء  ،2015به مكتب الدراسات ضمن التقرير المعد بتاريخ يونيو 

كة خالل فترات الليل حيث مكنت من تحسن الضغط بالشبكة خالل ساعات الذروة وتخفيف الضغط على الشب

 وانخفاض االستهالك والحد من الصدمات نتيجة التغيير المفاجئ للضغط.

 :كما اعتبر التقييم أن من نتائج عملية تعديل الضغط

 ؛تحسن خدمة توزيع الماء وتحسن حجم مبيعات الماء نتيجة التحكم في الضغط -

خفض معدل التسرب الليلي إلى  نقص في حجم ضياع الماء خصوصا في فترات الليل حيث قدر نسبة -

 ؛خالل اليوم %10الثلث وبنسبة تقدر ب 

تحسن في المنظومة الهيدروليكية )توازن في ضغط الشبكة دون المبالغة أو تسجيل عجز( وبالتالي  -

 انخفاض معدل األعطاب مما يضمن استمرارية وفعالية المنشآت المائية.

عملية تهم وضع معدالت للضغط بإنجاز تشخيص يعتمد باألساس على وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة تقوم قبل كل 

قياسات للضغط في المناطق المعنية وذلك من أجل تحديد نوعية األجهزة المالئمة والتأكد من فعاليتها. وقد مكن 

هذا التشخيص من تجهيز مخفضات الضغط التي كانت متواجدة في شبكة التوزيع بمعدالت الضغط. أما فيما يخص 

 عمليات الكشف عن التسربات فهي تجرى خالل األوقات التي يكون فيها الضغط مناسبا خالل النهار.

كما تجب اإلشارة إلى أن عملية تعديل الضغط تقنية حديثة ذات مردودية استثمار سريعة نظرا لقلة تكلفتها وتستعمل 

وجدة تعرف تفاوتا في التصنيف  من طرف أغلب مسيري شبكات توزيع الماء الصالح للشرب خصوصا أن مدينة

 1,46وقد حققت نتائج مهمة جدا باقتصاد حجم تقديري يصل إلى  "NGM" 670إلى  508الطبوغرافي من علو 

كما أن منحنيات التتبع التي وضعت رهن فريق  ،مليون متر مكعب سنويا بالنسبة ألجهزة تعديل الضغط الموضوعة

 همية المياه المقتصدة على إثر وضع هذه األجهزة.المجلس الجهوي للحسابات، تظهر بوضوح أ
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 استمرار ظاهرة تعطل عدادات الماء وعدم إنجاز أية دراسة بشأنها 

ظاهرة بنيوية تستلزم القيام باستبدالها دوريا بحيث أن نسبة العدادات المعطلة  ،إن ظاهرة تعطل العدادات)...( 

 وتعتبر من أحسن المؤشرات على المستوى الوطني. %0,9بالوكالة ال تتجاوز 

ن عدد العدادات المعطلة عرف انخفاضا كبيرا منذ اعتماد الوكالة لبرنامجها لتحسين مردودية الشبكة خاصة كما أ

توفر التزويد المستمر بالماء الصالح للشرب لكل نواحي المدينة وحذف الضخ المباشر في الشبكة وتحسين بعد 

أي  ،2017خالل سنة  1.462 إلى 2013في  6.720 حيث أن عدد العدادات المعطلة انخفض من، اشتغالها

اءة العدادات وتحسين جودة . وقد مكنت هذه العملية من الحد من الشكايات المتعلقة بقر%78بانخفاض يقدر ب 

 الخدمات المقدمة للزبناء. 

 نظام التحكم المركزي عن بعد والنظام المعلوماتي الجغرافي لتحديد المواقع .6

 عدم التوفر على رؤية شمولية منذ البداية بخصوص نظام التحكم المركزي عن البعد 

ه األولي تتبع المؤشرات الخاصة بشبكة بإنجاز نظام مركزي للتحكم عن بعد كان هدف 2007قامت الوكالة سنة 

وقد كان هذا النظام يستجيب لحاجيات  (Télé relève)التوزيع عن بعد بواسطة التجهيزات المثبتة في الشبكة 

 الوكالة في تلك الفترة.

ليها وتجدر اإلشارة إلى أن إنجاز النظام المركزي للتحكم عن بعد يدخل في إطار المحاور الرئيسية التي ارتكزت ع

وكذا اتفاقية القرض المبرمة مع الوكالة  ،2010خالصة التدقيق في التسيير واستغالل شبكة توزيع الماء خالل سنة 

 الفرنسية للتنمية والهادفة للرفع من مردودية الشبكة.

بدراسة همت توسيع نظام  2015قامت الوكالة سنة  ،تطبيقا لتوصيات المخطط المديري للماء الصالح للشربو

التحكم عن بعد ليشمل كذلك القطاعات الجديدة وكذا التشغيل عن بعد للمنشآت عبر النظام المعلوماتي 

(TOPKAPI) كما شملت هذه الدراسة وضع كل المعدات التي تمكن من تتبع مؤشرات استغالل الشبكة وأنجزت .

 .2016األشغال سنة 

استغالل هذا النظام كان له وقع جد إيجابي على مستوى تسيير عملية توزيع الماء الصالح للشرب خاصة كما أن 

أنه يمكن من تتبع العديد من المؤشرات بطريقة آنية ويساعد على ضمان التوزيع خالل فترات االضطرابات الناتجة 

 عن انقطاع التزويد بالماء انطالقا من سد مشرع حمادي.  

 رض التفعيل الكامل للنظام الجغرافي لتحديد المواقعنقائص تعت 

وتم    E/2011/692في إطار الصفقة  2011قامت الوكالة بالشروع في وضع نظام معلوماتي جغرافي في نوفمبر 

ويشكل هذا النظام آلية مهمة للقيادة والتتبع اليومي لقطاعي الماء الشروب والتطهير السائل  ،2014تفعيله في دجنبر 

وهو نظام حديث معتمد من طرف مجموعة مهمة من كبار مسيري شبكات الماء الشروب والتطهير السائل  ،كالةللو

على المستوى الوطني والدولي. ويمكن هذا النظام المعلوماتي من تتبع جميع التدخالت على الشبكتين وتوفير قاعدة 

 اتخاذ القرار فيما يخص مختلف التدخالت.بيانات مهمة تسهل عمل وتدخل المصالح التقنية للوكالة وتسهيل 

كما أن استغالل هذا النظام بشكل كلي يتطلب استكمال قاعدة بياناته بصفة مستمرة بجميع المعلومات الحالية 

والالحقة انطالقا من تصاميم جرد المنشآت المنجزة والمعطيات الخاصة بمختلف التدخالت على مستوى شبكة 

 الماء الشروب.

 يم تحقيق األهداف المسطرة في اتفاقية القرض المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ا. تقيثالث
 محدودية أثر األشغال المنفذة في إطار االتفاقية على مردودية شبكة الماء الشروب 

حيث تطور هذا المؤشر من  2008عرفت مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب تحسنا ملحوظا منذ سنة 

 )...(.نقطة.  17,4رتفاع بلغ اأي ب ،2017خالل سنة  %69إلى  2008ل سنة خال 51,6%

وهي الفترة التي عرفت ارتفاعا في وتيرة  2017-2014أن وتيرة ارتفاعه كانت أسرع خالل الفترة  )...(كما 

. وقد عرفت هذه الفترة تحقيق إنجازات كان من شأنها إنجاز األشغال المتعلقة بالرفع من مردودية شبكة توزيع الماء

 ضمان استمرارية التوزيع والتحكم في ضبط ضغط الشبكة.

  ض أهداف االتفاقيةبععدم تحقيق 

ترتكز اتفاقية القرض المبرمة بين الوكالة والوكالة الفرنسية للتنمية على بعض األهداف التي تم تحديدها في إطار 

 6,8إلى  2,5إستراتيجية الوكالة أهمها الرفع من مردودية شبكة توزيع الماء وتقليص حجم ضياع الماء بمعدل 

 )...(. .لالتفاقية( 2اب المرجعية )الملحق رقم سنويا باعتماد طريقة الحس 3مليون م

وقد بلغ أقصى  2010سنة  3مليون م 2,3تمكنت الوكالة من تحقيق حجم اقتصاد في الماء بلغ  ،2010منذ سنة 

. هذا األداء الجيد يستجيب لمقتضيات اتفاقية 3مليون م 7,8بتحقيق حجم اقتصاد في الماء بلغ  2017معدل سنة 
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 6,8خالل بداية البرنامج و 3مليون م 2,5القرض التي تنص على تحسين مؤشر المردودية بمعدل تراكمي ما بين 

 خالل السنوات األخيرة من البرنامج. 3مليون م

تجديد منشآت الوكالة وكذلك من جهة أخرى، فإن الرفع من مردودية شبكة توزيع الماء عرف كنتيجة مباشرة 

تقليص في حجم المياه المجلوبة سواء المتعلقة بمشتريات الماء أو المتعلقة باإلنتاج الذاتي. كما أن ارتفاع العدادات و

يرجع أساسا نتيجة ارتفاع تعريفة الكهرباء على  2017 إلى غاية 2014قيمة فاتورة استهالك الكهرباء منذ سنة 

 المستوى الوطني وارتفاع حاجيات المدينة من الماء الشروب.

III.  الجماعي لوجدة المجلس سـرئي جواب 

 (ورد كما الجواب نص)

الموقر استنادا وبعد اطالع الجماعة على مالحظات مجلسكم عالقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعاله،  بعد،و

إلى تحليل الوضعية الراهنة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمستفادة من التقرير، يشرفني أن أخبركم 

أن توصيات مجلسكم تتفاعل مع االنشغاالت التي يعبر عنها المجلس وفي مقدمتها تحسين عملية ترميم وإصالح 

صالح التسربات بإشراك الجماعة وحضورها منذ الشروع في األشغال الطرقات المتعلقة بأشغال وضع القنوات وإ

 وإلى نهايتها حتى تتمكن من تتبع مدى استجابتها لمعايير الجودة المطلوبة.

ونظرا لألهمية التي يكتسيها التزود بالماء في الحياة اليومية للمواطنين والتي يفترض من الوكالة أن تعمل بكيفية 

الحاجيات المتسارعة للمستهلكين، ولمواكبة الوكالة لهذه التطورات تفرض بعض التدخالت مستمرة ومنتظمة أمام 

نفسها على جميع المتدخلين في القطاع التخاذ التدابير الكفيلة في حدود اختصاصاتهم وفي مقدمتهم المكتب الوطني 

اإلمداد بالماء الشروب انطالقا للماء الصالح للشرب والذي تقع ضمن مسؤولياته اإلسراع في تحديث جزء من قناة 

كلم وتثبيته لتأمين خصاص المدينة من هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف  17من مشرع حمادي بطول 

والتي تقع ضمن مسؤولياته، كما يتوجب على الوكالة اتخاذ التدابير المتصلة برفع القدرة اإلنتاجية من الماء بتأهيل 

ف انخفاضا في الصبيب وتحديد مدار الحماية المباشرة لها، هذا من جهةَ، ومن جهة أخرى، األثقاب المائية التي تعر

توعية المواطنين وتحسيسهم بالمسؤولية إزاء ضياع الماء داخل الشبكة واإلسراف في االستهالك عبر التكوين 

 والتحسيس بإشراك جمعيات المستهلكين وتنظيم حمالت إخبارية وتوعوية.
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 "ويالعرجماعة "

 (ضور)إقليم النا
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم بموجب 1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  العرويحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع والذي 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب  45 تها بتقدر مساحو 1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

 .نسمة 47.896في  2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  

 درهم، منها 52.114.129,89ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

برسم ميزانية التجهيز. درهم  19.013.357,12ومبلغ محصلة في إطار ميزانية التسيير  درهم 32.100.772,50

 منها درهم، 41.469.564,12 بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في

 بنفقات التجهيز.درهم  13.557.779,99وتتعلق بنفقات التسيير درهم  27.911.784,13

I. لجهوي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس ا 

 ،عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات، 2017-2010خالل الفترة  ،أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة

 همت تدبير النفقات وبعض المداخيل:

 العمومية أوال. النفقات
 تم وقد. درهممليون  36ناهزت  اجمالية بكلفة صفقة 33ما مجموعه  2016-2010جماعة خالل الفترة ال أبرمت

 النفقات من في المائة 79,65 نسبة يمثل ما أي ،درهم 30.046.690,00 بلغتصفقة بكلفة إجمالية  17 افتحاص

 .الفترةهذه  خالل العمومية الصفقات طريق عن المنجزة

 بكلفة سند طلب 414 ما مجموعه 2017أكتوبر  09إلى  2010من سنة الممتدة خالل الفترة أصدرت الجماعة كما 

مليون درهم. وقد تم افتحاص تلك المتعلقة باألشغال وباقتناء عتاد صيانة اإلنارة العمومية ومواد  14ناهزت  إجمالية

 البناء وقطع الغيار واألغراس والكتب وتوريدات أخرى.

 فيما يلي أهمها:، النقائصمن عن تسجيل مجموعة  ت المراقبةأسفرو

  للمصلحة التقنية والجمع بين مهام متنافيةمحدودية الموارد البشرية 

بحيث  بها، المنوطة المهام تعدد اختصاصاتها رغم لممارسة الكافية البشرية الموارد على صفقاتال تتوفر مصلحة ال

 آليات إرساء من يمكن ال مما، متنافية مهام بين يجمع الصفقات مصلحة ن رئيسكما أ .فقط اثنين نيموظف يشتغل بها

 . ويتجلى هذا األمر فيما يلي:مخاطرعدة  على وينطوي للمراقبة الداخلية فعالة

 إنجاز مراحل كل العمومية على الصفقات بواسطة المنجزة لألعمال بالنسبةرئيس المصلحة  يشرف -

 وانتهاء واإلعالن بالنشر مرورا الخاصة الشروط دفتر إعداد إلى الميدانية الدراسات من ابتداء الصفقة

 .والنهائي المؤقت والتسلم الحساب اتوكشوف الجرد وجداول المحاضر وإنجاز وتتبعها األشغال ءببد

 وتلقي الممونين مصلحة مراسلةالرئيس  يتولىفلألعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب  بالنسبةو -

 .المنجز العمل صحة على واإلشهاد المقتنيات وتسلم الطلب سندات وإعداد لألثمان البيانات المختلفة

 األشغال تنفيذ من التأكد ثمة ومن المفتوحة األوراش كامل تتبع ال يساعد على إن إسناد جميع هذه المهام لنفس الشخص

  .بالكميات والمواصفات المتعاقد بشأنها الحسابات وكشوف المنجزات جداول في تسجيلها يتم التي

 عدم مسك السجلين المتعلقين بسحب المتنافسين لملفات طلبات العروض وبإيداع أظرفة المتنافسين 

قيام الجماعة أي سجل أو االحتفاظ بأي أرشيف يتعلق بسحب المتنافسين لملفات طلبات العروض بالرغم من  ال تمسك

المتعلقين بالصفقات العمومية سالفي الذكر. من المرسومين  19من مقر الجماعة وذلك خالفا للمادة  بذلكمتنافسين عدة 

من مرسوم  30كما ال تمسك السجالت المخصصة لتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين المنصوص عليها في المادة 

 سالفي الذكر. 2013من مرسوم الصفقات لسنة  31والمادة  2007الصفقات لسنة 

 األشغالإنجاز ة الطرق ألماكن عدم تحديد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المتعلقة بتهيئ  

 07/2014و 02/2011 رقم الصفقات)المتعلقة ببناء طرق حضرية للصفقات ال تتضمن دفاتر الشروط الخاصة 

أي إشارة إلى أماكن إنجاز األشغال وال إلى طبيعتها وحجمها على مستوى كل منطقة، مما ال ينسجم ( 01/2016و

اللتين تنصان على  2013سنة الصفقات لمن مرسوم  5 المادةو 2007سنة لالصفقات من مرسوم  4 ةومقتضيات الماد
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 وجوب تحديد صاحب المشروع قبل الدعوة إلى المنافسة بكل ما يمكن من الدقة المواصفات التقنية ومحتوى األعمال.

 وجدير بالذكر أن تحديد هذه المواصفات رهين بمعرفة أماكن اإلنجاز.

 ات لتسوية وضعية األشغال المنجزة مسبقا في مخالفة لقواعد تنفيذ النفقاتلجوء الجماعة إلى إبرام صفق 

بسن نظام  441.09.2المنصوص عليها في المرسوم رقم  بالنفقاتألحكام المتعلقة بمساطر االلتزام لفي مخالفة 

دراسات أو إنجاز ، شرعت الجماعة في بعض الحاالت بإعداد للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

أشغال قبل إبرام العقود ذات الصلة والمصادقة عليها وإخضاعها لمسطرة االلتزام بالنفقة. ويتعلق األمر بالحاالت 

 التالية:

 الشباب قبل إبرام العقد والمصادقة عليه دارإنجاز دراسة بناء   ▪

، في إنجاز العمل قبل 04/2008شرع المهندس المكلف بدراسة وتتبع أشغال بناء دار الشباب في إطار الصفقة رقم 

)وهو تاريخ توقيع العقد  2008يونيو  02قام بتاريخ  إذ أنه 2010أكتوبر  01بتاريخ  01توصله باألمر بالخدمة رقم 

من األشغال المزمع  نوع لكل المفصلة المحددة للتقديراتمن طرف الجماعة والمهندس( بإعداد المذكرة التقديمية 

وهو تاريخ التوقيع عليه من طرف  2008يوليوز  04 بصفقة األشغال قبلدفتر الشروط الخاصة وأعد إنجازها، 

أنه ال يمكن البدء في إعداد على ص قد نمن عقد المهندس  الثانيالفصل الجماعة والمقاولة. وتجدر اإلشارة إلى أن 

 طلب العروض قبل التوصل باألمر بالخدمة من طرف اإلدارة. ملف

 شغال بناء دار الشباب قبل إبرام الصفقة ذات الصلةأتبقى من  ماإنجاز   ▪

 695.080,80أشغال إعادة بناء دار الشباب بمبلغ المتعلقة بإنجاز ما تبقى من  01/2011الصفقة رقم تبين من وثائق 

مارس  15األشغال بتاريخ  صدر األمر بالشروع في، و2011مارس  10اريخ بتتمت المصادقة عليها ، أن درهم

 04/2008تدشين دار الشباب موضوع الصفقتين رقمي غير أن . 2011ماي  03، وتم تسلمها مؤقتا بتاريخ 2011

منجزة سالفا ، مما يدل على أن الصفقة الثانية هي صفقة تسوية أشغال 2010يونيو 04بتاريخ قد تم سابقا  01/2011و

 علما أن الصفقتين معا قد أسندتا لنفس المقاولة.

 25مؤرخ في أشغال التهيئة الخارجية لبناية دار الشباب بواسطة سند طلب بإنجاز نفس المقاول  كلفتأن الجماعة  كما

بتسوية أيضا األمر يتعلق وبالنظر لتاريخ تدشين هذه البناية، فإن درهم.  104.562,00ه بمبلغ قدر 2011يوليوز 

ال تتوفر الجماعة على أية جداول منجزات توضح األشغال موضوع سند فضال عن ذلك، ألشغال سبق القيام بها. و

 الطلب وتاريخ القيام بها. 

 لعقد والمصادقة عليهقبل إبرام ا مركز للتربية والتكوينإنجاز دراسة بناء   ▪

صاحب  تجمع المهندسين المعماريين)والمتعلقة بعقد المهندس(، أن  04/2013رقم اتضح من وثائق الصفقة التفاوضية 

 ،2013ماي  20 فيللجماعة تصاميم معمارية ورسوما أولية للمشروع مؤرخة  قدم" الم.م"و" الم.أن"الصفقة المسى 

 .2013دجنبر  02بتاريخ  عليهالمصادقة و يةأي قبل توقيع عقد الهندسة المعمار

 عدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات ترتب عنه إقصاء غير مبرر ألحد المتنافسين 

عدم توفر ملفها اإلداري على  مبرر" ب.C.Aشركة "مباشرة  02/2011أقصت لجنة طلب العروض المفتوح رقم 

 الصفقات لسنة من مرسوم 35من المادة  10مخالفة لمقتضيات الفقرة وذلك في شهادة التسجيل بالسجل التجاري، 

قبل اإلقدام على  ،ومطالبته بتقديم الوثائق الناقصة ،لجنة طلب العروض االحتفاظ بطلب المتنافس تلزمالتي  2007

 . ستجب لطلب اللجنةفي حال لم ي إقصائه نهائيا

  مقارنة مع البيان التفصيلي لألثمان المنجزةتغييرات مهمة على مستوى الكميات  

كما أن  حيث لم يتم إنجاز بعضها بالمرة، ،الصفقات تغييرات في حجم جميع أنواع المنشآت شهدت مجموعة من

 .لكميات المدرجة في البيان التقديري المفصلتزيد أو تقل بنسب مهمة مقارنة بابالنسبة للبعض اآلخر الكميات المنفذة 

 وتنطبق هذه المالحظة مثال على الصفقات التالية:

تراوحت ما بين  المنفذة الكمياتفي  ونسب التغيير، منشأة 35لم يتم إنجاز حيث : 04/2008الصفقة رقم  -

 ؛%336(+)و (-)%73,64

تراوحت ما بين  المنفذة الكميات في ونسب التغيير، منشأة 13لم يتم إنجاز حيث : 01/2014الصفقة رقم  -

 ؛(+)390,50%و (-)%79,87

تراوحت ما بين  المنفذة الكميات فيونسب التغيير ، منشأة 22لم يتم إنجاز حيث : 06/2014الصفقة رقم  -

 ؛(+)1150%و (-)%71,74

، وتمت الزيادة في المنشآت 11الفصل رقم المنشآت موضوع لم يتم إنجاز إذ : 07/2014الصفقة رقم  -

 .%200و% 820,77على التوالي بما قدره  12و 5 يرقم موضوع الفصلين
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التقنية القبلية لهذه  اتإن هاته التغييرات في الكميات المنفذة وفي غياب ما يبررها تدل على وجود نقائص في الدراس

 المشاريع. 

على مستوى كميات األشغال التي طرأت لتغييرات ، أن ا01/2016الصفقة رقم ومن جانب آخر، فقد تبين، في حالة 

جعلت عرض صاحب الصفقة أعلى من عرض متنافس آخر، مما أفرغ المنافسة  المدرجة بالبيان التفصيلي لألثمان

والمثبتة  ،" على الكميات المنجزة فعليا.B.A" تطبيق األثمان األحادية المقترحة من طرف شركةب ذإ من محتواها،

عرض هذه الشركة أكبر من  بكشف الحساب النهائي للصفقة، يفضي إلى الوقوف على أن عرض صاحب الصفقة

 .درهم 54.128,19بمبلغ قدره 

 عدم تطبيق مقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مسطرة العرض المنخفض بكيفية غير عادية 

بكيفية غير  ةمفرط أو ةمنخفضمتضمن ألثمان أحادية المسطرة العرض في عدة حاالت طلب العروض  ةلم تطبق لجن

. وفيما يلي بعض الحاالت التي تم الوقوف 2013سنة الصفقات لمن مرسوم  41عادية المنصوص عليها في الفصل 

 عليها:

منخفضة بكيفية الصفقة في عرض صاحب خمسة أثمان أحادية : حيث لوحظ أن 07/2014 رقمالصفقة  -

 ؛غير عادية

منخفضة بكيفية في عرض صاحب الصفقة أثمان أحادية ( 10: إذ تبين أن عشرة )01/2016 رقمالصفقة  -

 ؛غير عادية

بكيفية غير  ةمنخفضفي عرض صاحب الصفقة ثمن أحادي  49حيث لوحظ أن  :06/2014الصفقة رقم  -

ادية منخفضة التي كانت أثمنتها األحبين تلك من  منشأة 16لم يتم إنجاز وأنه أثمان مفرطة،  07عادية و

األخرى ضعيفة، في حين أنجزت أغلبية األشغال التي  منشأة 11كما أن نسب إنجاز بكيفية غير عادية، 

 ؛%1250و %108,93كانت أثمنتها األحادية مفرطة بنسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 

من مرسوم الصفقات  41في الفصل اللجنة المسطرة المنصوص عليها  إذ طبقت :02/2014 الصفقة رقم -

نائلة  ".A.Lفي حين لم تطبقها على شركة " ،"O.D.A" و"A.EL.Aعلى شركتي " 2013لسنة 

 .أحادية منخفضة بكيفية غير عادية خمسة أثمانبالرغم من أن عرضها تضمن  الصفقة

 فعليا  المنجزة تلكية والحساب النهائ اتفوكش بين الكميات في تفاوت 

بعض المنشآت المدرجة في  بين كميات تاختالفاأن هناك  ،المنجزة مع تقنيي الجماعةالميدانية  اتأبانت المعاين

 كشوفات الحساب النهائية وما تم إنجازه فعليا على أرض الواقع. وتهم هذه المالحظة الصفقات التالية:

توريد وتركيب أبواب من فئة المتعلقة ب األشغالهم االختالف  حيث :01/2011الصفقة رقم  -

(0,94×2,20m ،وأشغال توريد وتركيب نوافذ من األلومنيوم )؛درهم 11.040,00قدره  غبمبل 

 2.05و 2.04ذوات األرقام  المنشآت كمياتتم الوقوف على التفاوت بالنسبة لإذ  :01/2014الصفقة رقم  -

 ؛درهم 8.243,40 قدره امبلغ وهو ما يطابق، 4.0و 4.05و 4.02و 4.01و 2.08و 2.07و

توريد وتركيب أبواب حديدية المتعلقة ب األشغال كميات في االختالف سجلحيث  :06/2014صفقة رقم ال -

 ؛درهم 21.840,00مبلغ قدره ب(، 2,11×1,07وأبواب بشفرة من فئة )

 construction de regardلفصل "تم الوقوف على االختالف في منشآت اإذ  :01/2016الصفقة رقم  -

à grille avec appareil siphoïde " ،درهم. 81.000,00مبلغ قدره ب 

 واستئنافها إليقاف األشغال  ةير مبررمر غواإصدار أ 

أصدرت الجماعة في عدة حاالت أوامر بالخدمة بإيقاف وباستئناف األشغال لفترات مختلفة. غير أن دراسة مختلف 

الوثائق المضمنة بملفات هذه الصفقات )دفاتر األوراش، المراسالت، تقارير المختبرات، إلخ( تبين أن هذه معطيات 

 قض مع بعض الوقائع. وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها:هذه األوامر تتنا

 01/2014الصفقة رقم  .أ

. غير أن 2015فبراير  23وباستئنافها بتاريخ  2015فبراير  10شغال بتاريخ األأصدرت الجماعة أمرا بتوقيف 

 10الفترة حيث إنه بتاريخ (، يبينان أن المقاولة لم تتوقف خالل هذه 17و 16محضري دفتر الورش )الصفحتين 

بدأت  2015فبراير  20كانت تنجز مجموعة من األشغال من بينها الصباغة داخل البناية، وبتاريخ  2015فبراير 

ولغرامة  2015مارس  11وبالنظر لتسلم األشغال مؤقتا بتاريخ  وإذا تم استبعاد هذا األمر بالتوقف .أشغال الترصيف

% من مبلغ الصفقة، 10من مبلغ الصفقة لكل يوم تأخير وذلك في حدود ‰ 1في نسبة المحددة  التأخير في اإلنجاز

 درهم. 11.907,76 كان سيبلغ التأخير أشهر، فإن المبلغ اإلجمالي لغرامات 06في المحدد جل تنفيذ األشغال وأل

  



 47 

 02/2011رقم  الصفقة .ب

، غير أن المراسالت المسجلة فيما بعد افهاالصفقة أوامر بتوقيف األشغال وباستئنهذه الجماعة في إطار  أصدرت

 هوإذا تم استبعاد هذعلى أسس منطقية.  مبرراتهااألوامر ال تستند هذه بمكتب الضبط والتجارب المخبرية بينت أن 

أشهر  03في المحدد جل تنفيذ األشغال ألو 2012ماي  17ل مؤقتا بتاريخ وبالنظر لتسلم األشغابالتوقف  األوامر

% 25من مبلغ الصفقة لكل يوم تأخير وذلك في حدود ‰ 1في نسبة المحددة غرامة التأخير في اإلنجاز لويوما،  25و

 درهم. 1.408.896,89 سيبلغكان التأخير من مبلغ الصفقة، فإن المبلغ اإلجمالي لغرامات 

 03/2013الصفقة رقم   .ج

مبررة  2014أبريل  05استئنافها بتاريخ بو 2014مارس  18بالخدمة بتوقيف األشغال بتاريخ  اأمرأصدرت الجماعة 

. غير أن دفتر الورش يوضح أن "ذلك بانتظار موافقة "اتصاالت المغرب" على نقل األعمدة المتواجدة بالطريق

دأت في إنجاز أشغال ب 2014مارس  27المقاولة لم تتوقف عن األشغال خالل هذه الفترة. حيث إنه بتاريخ 

«Compactage de la couche de formation de GNF» . وبالنظر لتسلم وإذا تم استبعاد هذا األمر بالتوقف

جل وألمن مبلغ الصفقة، ‰ 1في نسبة المحددة  رامة التأخير في اإلنجازغول 2014يونيو  12األشغال مؤقتا بتاريخ 

 درهم. 9.935,52 سيبلغكان لغرامات التأخير  مبلغ اإلجماليأشهر، فإن ال 04في المحدد تنفيذ األشغال 

 01/2016الصفقة رقم  .د

. غير أن دفتر 2016أكتوبر  06وباستئنافها بتاريخ  2016يوليوز  25أصدرت الجماعة أمرا بتوقيف األشغال بتاريخ 

شتنبر  27أنه بتاريخ و الفترةالورش والتقارير المخبرية المنجزة تبين أن المقاولة لم تتوقف عن األشغال خالل هذه 

المشار إليه مبرر وفضال عن ذلك، فإن ال، باشرت أعمال الحفر باألحياء المزودة حديثا بشبكة التطهير السائل. 2016

ال يبدو سببا كافيا لتأجيل األشغال  للشرب(المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح )انتظار انتهاء األمر بالخدمة في 

وإذا تم استبعاد هذا األمر . التي ال يشتغل بها هذا المكتب لى مستوى المحاور الطرقية األخرىع تهامواصلويمكن 

غرامة لأشهر، و 06في المحدد وألجل تنفيذ األشغال  2016نونبر  23وبالنظر لتسلم األشغال مؤقتا بتاريخ بالتوقف 

% من مبلغ الصفقة، 25م تأخير وذلك في حدود من مبلغ الصفقة لكل يو‰ 1نسبة  المحددة فيالتأخير في اإلنجاز 

إلى  2016يوليوز  25باعتبار أن الشركة توقفت عن األشغال من في أدنى الحاالت )كان سيبلغ فإن مبلغ الغرامات 

 درهم. 74.852,22 ما قدره يوم تأخير( 34، أي 2016شتنبر  27

 األثمان عدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مراجعة  

أن ثمنهما ثابت وغير قابل للمراجعة  03/2013و 04/2008بالصفقتين رقمي المتعلقين نص دفتري الشروط الخاصة 

 14أشهر للثانية مما يشكل مخالفة للفصل  04للصفقة األولى وبالنسبة أشهر  10بالرغم من أن مدة اإلنجاز حددت في 

عتماد صيغ مراجعة موضوع هاتين الصفقتين، وبا يعة األشغال. وبالنظر إلى طب2007سنة الصفقات لمن مرسوم 

سالفتي الذكر  الصفقات األخرى المبرمة من طرف الجماعة والتي همت أشغاال مشابهة للصفقتين األثمان الواردة في

 07/2014ورقم  02/2014الصفقتين رقم األولى وبالنسبة للصفقة  01/2014و 06/2014الصفقتين رقمي  صيغة)

مجموع المبالغ التي كانت ستوفرها الجماعة لو لم تغفل هذه المقتضيات تقدر ب إن بة للثانية(، فبالنس

 درهم. 161.894,88

  إنجاز تقارير مخبرية بعد التسلم المؤقت لألشغال يؤشر عن اختالالت شابت هذا التسلم 

تم أخذ العينات  ،03/2013في إطار الصفقة رقم  المتعلقة بجودة األشغالالتجارب المخبرية بعض من أجل إنجاز 

على أن الجماعة  مما يدل، 2014يونيو  12لتسلم المؤقت الذي تم بتاريخ أي الحقا ل، 2014يونيو  16و 13بتاريخ 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات  65لمادة وذلك في مخالفة لتسلمت األشغال مؤقتا قبل نهايتها 

 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة. 06الفصل  غال، وكذااألش

 وغياب محاسبة  مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب الستعمال الالزمة بالتبريرات اإلدالء عدم

 المواد

بكلفة إجمالية بلغت  سندات طلب بواسطة عدةمواد البناء توريد ب، 2017-2010الفترة خالل  ،قامت الجماعة

أغلب هذه المواد، حيث ال تتوفر المصالح  فيها استعملت التي العملياتدرهم. إال أنه لم يتم تحديد  1.574.710,00

تبرز الكميات الخاصة بكل عملية والموظف أو العون المسؤول عن ذلك وكذا أماكن اإلنجاز،  مستنداتالجماعية على 

ت مواد البناء، مما يتعذر معه التأكد من حقيقة كما ال تتوفر على أية جداول منجزات أو محاضر لمختلف استعماال

 .الموردةالكميات 

درهم من أجل  380.106,00بمبلغ  تسعة سندات طلب ،2016-2010خالل الفترة  ،الجماعة أسندتفي نفس السياق، 

تفت بعبارة كن إنجاز األشغال بل اكامأالقيام بأعمال الصيانة والمحافظة على البنايات اإلدارية، غير أنها لم تحدد 

من  05ورقم  2007نة الصفقات لس من مرسوم 04وهو ما يخالف مقتضيات المادتين رقم  ،"البنايات اإلدارية"

 .2013سنة الصفقات لمرسوم 
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ال تمسك الجماعة سجالت لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، وجذاذات وفضال عن ذلك، 

دات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر خاصة بكل نوع من التوري

 112و 111على أذونات االستالم والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت. وذلك خالفا لمقتضيات المواد 

 سالف الذكر. 2.09.441 من المرسوم رقم 113و

 المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق يوصي بما يلي:وتأسيسا على ما سبق فإن 

 لألشغال؛ وسليم تدبير فعال بضمان الكفيلة الماديةو البشرية بالموارد المصلحة التقنية تزويد -

 األشغال؛ حجم في التغييرات تفاديو ة،يالحقيق الحاجيات أساس على الخاصة الشروط دفاتر إعداد -

 عادية؛ غير المرتفعة بطريقة أو لمنخفضةا تطبيق المسطرة المتعلقة باألثمان -

 ضمانوالحرص على  ،الخاصة الشروط ترادف في عليها المنصوص والمراقبة المخبرية التجارب إنجاز -

 االختبارات؛ لنتائج أكبر مصداقية

 بالخدمة؛ األمر الصفقة وتبليغ على المصادقة قبل األشغال بدء وعدم التسوية صفقات إلى اللجوء من الحد -

 التأخير عن الغرامات تطبيق مبررات موضوعية، مع بدون األشغال واستئناف توقيف أوامر إصدار من الحد -

 شأنها؛ب المتعاقد اآلجال المترتبة عن تجاوز

 من )وإلى( المقتنيات وخروج دخول لضبط واضحة من خالل إعداد مسطرة المخزن عمل لتنظيم نظام وضع -

 للقيام الضرورية السجالت ومسك ،استعمالها وترشيد ممتلكات الجماعة على الحفاظ يضمن بشكل المخزن

 .بذلك

 بعض المداخيل ثانيا. تدبير

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية   .1

  في أفق حصر الوعاء الضريبي لهذا الرسموعدم اتخاذ أي إجراء  إنجاز اإلحصاء السنويعدم 

من القانون  49خالفا لمقتضيات المادة ولو جزئية بأي عملية إحصاء لألراضي الحضرية غير المبنية الجماعة لم تقم 

المعطيات المتوفرة لديها من أجل تكوين قاعدة الجماعة  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما ال تستغل 47.06رقم 

رأت الرسم وتتبعها في الزمن لمعرفة التغيرات التي ط لألراضي التي سبق أن تم اإلدالء بشأنها باإلقرارات عنبيانات 

 .عليها )بناء، نقل ملكية إلخ(

بالتقنيات المعلوماتية لتحديد األراضي الحضرية غير المبنية ونتيجة لغياب المبادرة لدى الجماعة وعدم استعانتها 

ن مبالغ مالية مهمة للرسم تسقط ، فإوالبحث فيما بعد عن مالكها من أجل إحصائها وفرض واستخالص الرسم بشأنها

قامت المصلحة التقنية بطلب من لجنة المراقبة بإعداد بيان بالمساحات تقدير هذه المبالغ، ول سنويا في التقادم الرباعي.

، وقد خلصت إلى أنه كان بإمكان "AUTOCADغير المبنية الخاضعة مبدئيا للرسم وذلك بواسطة البرنامج "

، وهو مبلغ كبير مقارنة مع ما 2017-2010خالل الفترة  درهم 78.571.450,00 مبلغ الجماعة فرض على األقل

ؤشر على أن جزءا مهما ما يمفي المائة(  16,87)أي درهم  13.257.286,00تم تحصيله خالل نفس الفترة والبالغ 

 من المبالغ المستحقة ال تستفيد منها الجماعة وبحكم الواقع يطالها التقادم. 

  انتهاء  بعدالرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة إلنجاز التجهيزات عدم فرض

 مهمة فوت على الجماعة مبالغ مما اآلثار المترتبة على إعالن المنفعة العامة

لم تقم الجماعة بإحصاء وفرض الرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميمي التهيئة "القطاع الشرقي" 

 466.400انتهاء اآلثار المترتبة على إعالن المنفعة العامة، والمقدرة مساحتها في  بعدو"المركز" إلنجاز التجهيزات 

 دراهم 3مهمة قدرت في حدها األدنى )أي بتطبيق سعر  ، وهو ما فوت على الجماعة استخالص مبالغ ماليةمتر مربع

درهم قد  1.977.000,00، جزء منها مقدر بمبلغ 2017-2012درهم عن الفترة  7.573.800,00( في للمتر المربع

 يطاله التقادم. 

 الرسم المستحقفوت على الجماعة تحصيل  مما التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات غياب 

عددا من الشواهد اإلدارية من أجل إجراء عمليات مختلفة )كقسمة  2015-2013المصلحة التقنية خالل الفترة سلمت 

قطع أرضية أو تحفيظ عقارات في شكل أراضي عارية أو أراضي مشيد فوقها أبنية، أو البيع أو التنازل للغير إلخ.( 

والسيما المادتين  ،25.90 خل في نطاق تطبيق القانون رقموالتي تكون بمثابة إشهاد على أن إحدى هاته العمليات ال تد

من الملزمين الحاصلين على هذه الشواهد اإلدارية لم يلجؤوا إلى مصلحة  في المائة 65منه. وقد تبين أن  61و 35

الرسم المستحق عن عدة حاالت  الجبايات من أجل الحصول على شواهد اإلبراء. وهو ما ترتب عنه تفويت تحصيل

 درهم دون احتساب الجزاءات.  2.362.579,00مبلغه اإلجمالي في  قدر
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  إعفاء أصحاب األراضي التي تتواجد داخل المدار الحضري وخارج تصميم التهيئة من أداء الرسم فوت

 جزاءات الدون احتساب  مبالغ مهمةعلى الجماعة تحصيل 

المتواجدة خارج تصميم التهيئة، معتبرة أنها معفية من الحضرية غير المبنية ال تفرض الجماعة الرسم على األراضي 

ألن األراضي  . غير أن هذا التبرير غير سليمأداء الرسم على أساس أنها تقع داخل المناطق الممنوع فيها البناء

. وقد ترتب عن هذه الممارسة 47.06من القانون  39المادة  للرسم حسبأيضا المتواجدة خارج تصميم التهيئة تخضع 

 درهم دون احتساب الجزاءات. 970.563,00تفويت تحصيل ما مجموعه 

  غير سليمة أو دون التأكد من مضمونهاإدارية شواهد بناء على اإلعفاء الكلي المؤقت من الرسم  

على كهرباء تنص ماء والالمكتب الوطني للصادرة عن أعفت الجماعة عدة ملزمين من الرسم بناء على شواهد إدارية 

. غير أن مضمون مترا 40أغلب الحاالت بمسافة  عن العقار المعني فيشبكة توزيع الماء الشروب أو الكهرباء بعد 

الشبكة  غيابنصت على ، والتي سالف الذكر 47.06 من القانون رقم 42المادة هذه الشواهد ال ينسجم مع مقتضيات 

. وقد بلغ مجموع مبالغ الرسم معينة، فضال عن أن المنطقة أوسع من القطعة األرضيةمسافة يس بعدها بولنطقة في الم

ما يناهز  هذه الشواهد االستناد علىلوال  2017-2010التي كان من الممكن استخالصها خالل الفترة 

 درهم. 3.724.550,00

 األرضية موضوع رخصة التجزيئقطعة المستحق عن الشهادة إبراء من الرسم " ل" لشركةالجماعة كما منحت 

شهادة تفيد بأن القطعة المعنية غير  بناء على متر مربع 212346على مساحة تبلغ  2016أبريل  22 المؤرخة في

لتزم ها قد االتجزئة يشير إلى أن صاحبهذه غير أن دفتر التحمالت الخاص ب .بالكامل مجهزة بالماء الصالح للشرب

بالقطعة  متواجدةعلى أن هذه الشبكات كانت  يدلمما  ،بتحويل قنوات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء

أن التجزئة تتواجد في  بينتمضمون الشهادة المسلمة. كما أن المعاينة الميدانية خالفا لاألرضية موضوع التجزئة 

الفترة  برسموقد ناهز مبلغ الرسم الذي لم يتم فرضه وزيع الماء. مدخل المدينة وغير بعيدة عن الشبكة الرئيسية لت

 درهم دون احتساب جزاءات التأخير. 2.548.152,00 في أدنى الحاالت 2013-2016

 ئةالتجز رخصالتي كانت موضوع األرضية  القطعبعض فرض الرسم على  نقائص شابت 

 2009ماي  18المسلمة للسيد "الق" بتاريخ  الرخصة .أ

القطعة األرضية  ئة علىتجزإقامة من أجل  2009ماي  18بتاريخ رخصة جماعة للسيد "الق ومن معه" المنحت 

شهرا  11سنوات و 3، وبعد مرور متر مربع 56.804على مساحة  10310/11و 5606/11ذات الرسمين العقاريين 

من القانون  11 ةوحسب منطوق الماد. 2013ماي  29تم التسلم المؤقت للتجزئة بتاريخ تعديلية، ورخصة  ت لهمنح

 47.06 رقم من القانون 42المادة المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و 25.90 رقم

وعليه فقد . 2010، فالقطعة األرضية المذكورة فقدت االستفادة من اإلعفاء الكلي المؤقت، قبل فاتح يناير سالف الذكر

 رض واستخالص الرسم النقائص التالية:فشابت مسطرة 

درهم دون احتساب  340.824,00 مبلغ مما فوت تحصيل 2011و 2010عدم فرض الرسم عن سنتي  -

 غرامات التأخير. 

 شهادة عدم الربط بناء على، وبغض النظر عن مدى قانونية تطبيق اإلعفاء المؤقت 2012بالنسبة لسنة  -

الجماعة لم تطبق الرسم على القطعة األرضية التي لم تقدم بشأنها  لتجزئة في طور اإلنجاز، فإن بالشبكة

 درهم دون احتساب غرامات التأخير. 48.822,00شهادة عدم الربط مما فوت عليها تحصيل مبلغ 

كأساس الحتسابه في حين متر مربع  25.058,24اعتماد مساحة ، تم تطبيق الرسم ب2013بالنسبة لسنة  -

درهم  95.238,00 مبلغ مما فوت على الجماعة تحصيلمتر مربع،  804.56 أن مساحة التجزئة تبلغ

 دون احتساب غرامات التأخير.

التي تم تفويتها بفرض واستخالص الرسم وللقطع المتواجدة بتجزئة "الق"  ومن جانب آخر، لم تقم الجماعة بالنسبة

 دون احتساب جزاءات التأخير.  2017-2015درهم عن الفترة  9.012,00 مبلغ مما فوت عليها تحصيل

 2008شتنبر  19بتاريخ "الع" الرخصة المسلمة لشركة  .ب

من أجل تهييئ قطعة أرضية إلحداث مدينة جديدة رخصة الع و" "لشركة  2008شتنبر  19الجماعة بتاريخ  سلمت

مشروع ال لتعديلرخصة  هاتم منح 2012س مار 23سنتيار، وبتاريخ  42آر  26هكتار  297بالعروي على مساحة 

وفيما يلي النقائص . 2013شتنبر  13وقد تم التسلم المؤقت للشطر األول بتاريخ تقسيم التجزئة الى خمسة أشطر.  تمو

 الرسم: التي شابت فرض

تصفية متخذة كأساس ل 2017و 2016: قامت الجماعة بتطبيق الرسم فقط عن سنتي بالنسبة للشطر األول -

مما فوت متر مربع،  224.344في حين أن مساحة التجزئة تبلغ متر مربع،  169.934مساحة  الرسم

درهم دون احتساب غرامات التأخير. كما لم يتم فرض الرسم  812.410,00على الجماعة تحصيل مبلغ 
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على اعتبار أن هذه القطعة األرضية كانت موضوع إعفاء مؤقت لمدة  2015و 2014عن سنتي 

رخصة اإلعداد أو التهيئة )بالرغم من أن الرخصة تحمل تسمية رخصة تجزئة(  بناء علىوات سن 07

سالف الذكر. غير أنه بالنظر إلى تاريخ تسلم الشطر األول  06-47من القانون  42حسب منطوق المادة 

فإن اإلعفاء المؤقت أصبح غير ذي موضوع. وبذلك يكون الشطر األول خاضعا ( 2013شتنبر  13)

درهم دون  3.190.734,00وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ  ،2015و 2014لرسم عن سنتي ل

 احتساب غرامات التأخير. 

على رخصة اإلعداد  "شركة الع"نتهت اآلثار المترتبة عن حصول : ا5و 4و 3و 2بالنسبة لألشطر  -

. 2015شتنبر  19االستفادة من اإلعفاء الكلي المؤقت بتاريخ  واستنفذت فترة )ولو تمت تسميتها تجزئة(

ونظرا لكون هذه القطعة كانت ملكا خاصا للدولة، أي معفية كليا من أداء الرسم، واشترتها الشركة 

خاضعة للرسم ابتداء من  5و 4و 3و 2فبذلك تكون األشطر  ،2012مايو  21بموجب العقد المؤرخ في 

فوت عليها تحصيل، على أقل تقدير، مبلغ  الرسم، مما عة لم تقم بفرضغير أن الجما. 2013سنة 

 .2017-2013درهم عن الفترة  34.880.850,00

 الرسم على محال بيع المشروبات  .2

 عدم وضع اإلقرار السنوي بالمداخيل المحققةوب التصريح بالتأسيسعدم عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة ب 

الملزمين بالرسم على محال بيع الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس في حق ة بتطبيق ال تقوم الجماع

المشروبات الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه 

من القانون  146و 67لمقتضيات المادتين خالفا وذلك  ،يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور 30

 .سالف الذكر 47.06رقم 

خالفا وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة، بالمداخيل المحققة عدم وضع اإلقرار السنوي وينطبق نفس األمر كذلك على 

دنيا في حدودها القد قدرت هذه الجزاءات وسالف الذكر.  47.06من القانون رقم  134و 67لمقتضيات المادتين 

تطبق مسطرة الفرض  وفضال عن ذلك، فإن الجماعة ال. 2017-2013درهم خالل الفترة  101.000,00 حواليب

بيانات بناء على باستخالص مبلغ الرسم  وتكتفيمن نفس القانون  158التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 

 األداء.

  على بعض الملزمين الرسم أدى إلى عدم فرض  بين المصالح الجماعيةغياب التنسيق 

كل الرخص المتعلقة بفتح محال بيع المشروبات على بصفة تلقائية ال تحيل المصلحة المكلفة بمنح الرخص التجارية 

مصلحة الجبايات لتمكينها من تحيين المعطيات المتعلقة بالملزمين بالرسم، حيث يؤدي غياب التنسيق في هذا المجال 

-2011لم يفرض عليهم الرسم خالل الفترة  محال مرخصا 55حوالي وقد تم الوقوف على . الملزمينإلى إغفال بعض 

 من استخالص المداخيل ذات الصلة. الجماعة ، مما حرم2017

 عدم ممارسة حق االطالع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف الملزمين 

 47.06من القانون رقم  151و 149لمادتين نصوص عليهما في االمالجماعة حقها في المراقبة واالطالع  تمارس ال

والتي  ،المصرح بهاأرقام المعامالت بهدف التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بها، بالرغم من أن مبالغ سالف الذكر 

معامالت اليومي الرقم يتراوح و .يتم أداء الرسم بناء عليها جد منخفضة بالمقارنة مع النشاط التجاري لهذه المحالت

 .درهم 217,58و 104,39بين ما  المصرح به

ومنتوج كراء  على وقوف العربات المعدة للنقل العموميالرسم الرسم على النقل العمومي للمسافرين و .3

 ريةالمحالت التجا

 2014مع احتمال تقادم تلك المتعلقة بالسنوات ما قبل ين تراكم المتأخرات عن الرسم  

الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات تراكمت مستحقات الجماعة في إطار 

 2017دجنبر  31إلى غاية  ت، حيث بلغ2017-2013خالل الفترة  ة بعض الملزمينذمبالعام للمسافرين  المعدة للنقل

( مع احتمال ثانيدرهم عن الرسم ال 37.000,00و األولدرهم عن الرسم  43.760,00درهم ) 80.760,00 ما قدره

لم  الجماعةدرهم. وبالرغم من ذلك، فإن  10.700,00 حواليوالمقدرة ب 2014تقادم المبالغ المتعلقة بالسنوات ما قبل 

بإلصاق إعالنات بالمحطة مكتفية لمباشرة مسطرة التحصيل ص وإرسالها للقابض تقم بإعداد األوامر باالستخال

 .ومراسلة المعنيين باألمر بواسطة رسائل عن طريق العون المحلف قصد أداء ما بذمتهم

  واجبات الكراء تقاعس الجماعة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد المتقاعسين عن أداء 

 2017دجنبر  31بلغت إلى غاية لواجبات الكراء التي  مستغلي المحالت التجاريةبالرغم من عدم أداء مجموعة من 

عن  رسائلباستثناء توجيه ، ضدهم ، فإن الجماعة لم تقم باتخاذ اإلجراءات الالزمةدرهم 403.940,00 ما يناهز

ورفع  طريق العون المحلف للمتخلفين عن األداء واستدعائهم من طرف رئيس المجلس الجماعي قصد أداء ما بذمتهم

 دعاوى قضائية في حق بعضهم.
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 لجهة الشرق يوصي بما يلي: وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات

 :عبرحضرية غير المبنية وذلك وضع خارطة طريق لضبط الوعاء الضريبي للرسم على األراضي ال -

)الموقع، عنها الرسم أداء تكوين قاعدة معلومات بشأن األراضي الحضرية غير المبنية التي سبق  -

المالك، وعند االقتضاء التغييرات التي طرأت عليها( بناء على المعلومات المتوفرة لدى كل من والمساحة، و

 معالجتها وتنظيمها؛مصلحة الجبايات والمصلحة التقنية والعمل على 

مد الجماعة التنسيق مع المصالح الخارجية األخرى )على الخصوص المحافظة العقارية( من أجل  -

 المعلومات عن األراضي الحضرية غير المبنية المحفظة أو في طور التحفيظ؛ب

جستكية الالزمة تشكيل لجنة يعهد إليها القيام بإحصاء األراضي غير المبنية سنويا وإمدادها بالوسائل اللو -

 .لذلك على أن تدمج نتائج اإلحصاء في قاعدة المعلومات

لتكوين محالت بيع المشروبات  ال سيما ،إحصاء المحالت التي تمارس أنشطة اقتصادية بتراب الجماعة -

مختلف  بينعلى أن تتم العملية دوريا وكلما اقتضى األمر ذلك، وتعزيز آليات التنسيق قاعدة الملزمين، 

 الجماعة )مصلحة تسليم الرخص التجارية والشرطة اإلدارية(؛ مصالح

حق وتفعيل الصالحيات القانونية المخولة للجماعة في مجال تدبير الجبايات المحلية )الفرض التلقائي،  -

 اتخاذ اإلجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن األداء...(؛والمراقبة واالطالع والتصحيح، 

مان المرتبطان بالنقل لرسالستخالص الديون المتراكمة في ذمة الملزمين )ال سيما ااتخاذ التدابير الالزمة  -

 وتوجيههاوعند االقتضاء، إعداد أوامر باالستخالص واجبات كراء المحالت التجارية( و العمومي للمسافرين

لها مع السهر على استمرارية والتعاون معه في أفق تحصيللمحاسب المختص لمواصلة مسطرة التحصيل 

 .هاته العملية
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II.  للعروي الجماعي المجلس رئيس جواب 

 )نص مقتضب(

 فقات العموميةنال أوال.
  والجمع بين مهام متنافية التقنيةلمصلحة لمحدودية الموارد البشرية  

وأن هذا األخير  ،متصرف(نعم إن مصلحة الصفقات التابعة لجماعة العروي تتوفر على موظف واحد )بدرجة 

ولم يستفد من إجازته السنوية  2016الى سنة  2008 ةتقدم بطلب إعفاءه من المهام ألكثر من خمس مرات من سن

، وسيحال على التقاعد بعد سنتين، علما بأن هذه المصلحة كانت تضم مهندسين، األول حصل على 1998منذ سنة 

بعد أن  1992ومن جهة ثانية فإن الجماعة أحدثت سنة  ،التقاعد النسبي والثاني انتقل إلى بلدية الناظور من جهة

جماعة  ،الجماعة األم )جماعة تزطوطين( التي تفرعت عنها أربع جماعات جديدة ) جماعة العرويتفرعت عن 

جماعة بني وكيل أوالد محند  وجماعة حاسي بركان( الشيء الذي أدى إلى تقسيم الموظفين بين الجماعات  ،أفسو

 .)...( ،الخمسة

 عروض وبإيداع أظرفة المتنافسينعدم مسك السجلين المتعلقين بسحب المتنافسين لملفات طلبات ال 

إن المتنافسين يسحبون طلبات العروض من بوابة الصفقات العمومية بصفة مباشرة وقبل دخول المرسوم رقم 

حيز التنفيذ كان كل متنافس يؤدي واجبا عن إيداع ملف الصفقة مقابل وصل )بيان الدفع( يحمل رقم  2.12.349

مسلم رقم التسجيل وساعة إيداعه ثم ينقل إلى جدول تعده المصلحة المخالصة تسلسلي ويوضع على الظرف ال

 خصيصا لكل طلب عروض يتلوه الرئيس خالل جلسة فتح األظرفة وبحضور كل المتنافسين.

 األشغال عدم تحديد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المتعلقة بتهيئة الطرق ألماكن إنجاز 
لذلك فإن الثمن  ،فر على قنوات الصرف الصحي وال تحمل أسماءإن أغلب أزقة وشوارع مدينة العروي ال تتو

التقديري لألشغال يحتسب بالمتر المربع حتى ال تتقيد الجماعة باألزقة والشوارع التي تحمل األسماء وإغفال األزقة 

 التي تم تزويدها مؤخرا بشبكة الصرف الصحي وتزفيت أكبر عدد ممكن من األزقة والشوارع.

  الجماعة إلى إبرام صفقات لتسوية وضعية األشغال المنجزة مسبقا في مخالفة لقواعد تنفيذ لجوء

 النفقات
 إنجاز دراسة بناء دار الشباب قبل إبرام العقد والمصادقة عليه  ▪

إال من المعلوم أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال يمكن المصادقة عليها خالل انعقاد اللجنة اإلقليمية 

 بتوفر المشروع على بطاقة تقنية ودراسة معدة من طرف مكتب الدراسات أو المهندس المعماري 

وبما أن عنوان المشروع هو إعادة بناء دار الشباب دون التنصيص على أتعاب المهندس المعماري فكان لزوما 

يتم فيما بعد تعديل عنوان االتفاقية  على الجماعة أن تعين مهندسا معماريا إلنجاز هذه الدراسة بصفة مؤقتة على أن

 ليشمل أتعاب المهندس المعماري.

 إنجاز ما تبقى من أشغال بناء دار الشباب قبل إبرام الصفقة ذات الصلة  ▪
تمت المصادقة على عقد المهندس : شروع المهندس في إنجاز العمل قبل المصادقة على العقد وإصدار األمر بالخدمة

 30 بتاريخ:وتم تبليغ المصادقة إلى نائل الصفقة  2008شتنبر  01 بتاريخالوصاية المعماري من طرف سلطة 

 .2008شتنبر 

من  2006نونبر  17إن اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع إعادة بناء دار الشباب ببلدية العروي تم توقيعها بتاريخ 

السيد رئيس بلدية ، واللجنة االقليمية للتنمية البشريةالسيد عامل إقليم الناظور بصفته رئيس  الثالثة:طرف الشركاء 

 .النائب االقليمي لكتابة الدولة في الشباب، والعروي بصفته صاحب المشروع

درهم  400.000,00درهم وحصة بلدية العروي  400.000,00وكانت حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 ر التجهيزات.ونيابة كتابة الدولة في الشباب ستتكفل بتوفي

 هو إعداد ملفات االستشارة وطلب العروض وإبرام صفقات الدراسات واألشغال. )...( ومن التزامات البلدية

وأثناء إعداد  ،وبما أن عنوان المشروع هو إعادة بناء دار الشباب دون التنصيص على أتعاب المهندس المعماري

لى السيد والي الجهة الشرقية من أجل المصادقة ألجل عرضه ع (Programme d’emploi)برنامج التخصيص 

أن يرفق بالبرنامج الخصوصي  )...( طلب منا الخازن اإلقليمي إضافة عبارة بما في ذلك أتعاب المهندس المعماري

. "م.م"مذكرة تقديم موقعة من طرف مهندس معماري، الشيء الذي أدى بالبلدية إلى تعيين المهندس المعماري 
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أن عقد المهندس المعماري موحد بين علما بيتواجد مكتبه بالقرب من مقر البلدية  والذي 2008يو يون 02بتاريخ 

 .)...(جميع المهندسين المعماريين 

 إنجاز دراسة بناء مركز التربية والتكوين قبل إبرام العقد والمصادقة عليه  ▪

من طرف اللجنة االقليمية يجب االدالء بدراسة إنه من أجل المصادقة على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

هذا المشروع  يحظىتقنية والتصور المعماري للمشروع، وقد اسندت الجماعة هذه المهمة لتجمع المهندسين لكي 

 بالموافقة على أن يتم فيما بعد إبرام صفقة من أجل الدراسة وتتبع أشغال البناء.

 ات ترتب عنه إقصاء غير مبرر ألحد المتنافسينعدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفق 

تم إقصاء متنافسين اثنين األول لعدم تقديمه لشهادة القيد  02/2011خالل جلسة فتح األظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 

 (.(Décret du 9 Ramadan 1417 (18/01/1997) Article 17 المطلوب 9بالسجل التجاري نموذج رقم 

 والتصريح ال يكون نهائيا. ،بتقديم التصريح بالقيد بالسجل التجاريبل اكتفى 

 تغييرات مهمة على مستوى الكميات المنفذة مقارنة مع البيان التفصيلي لألثمان 

من مجموع أشغال  % 10إن التغييرات تكون ناجمة عن الزيادة في حجم األشغال التي تبلغ في بعض األحيان )...( 

  .انونياالمسموح به قالصفقة 

المتعلقة ببناء  01/2014المتعلقة بإعادة بناء دار الشياب بالعروي والصفقة رقم  04/2008بالنسبة للصفقة رقم 

المتعلقة ببناء مدرسة ابتدائية بحي الفتح  06/2014مركز التربية والتكوين بحي الفتح بالعروي والصفقة رقم 

ى توصيات مكتب الدراسات )الخرسانة وكمية الحديد ...( أو فإن التغييرات كانت في الغالب بناء عل ،بالعروي

 السياج ...(.والتعديالت التي أدخلها المهندس المعماري صاحب المشروع على بعض المنشآت )الواجهة 

التغييرات المنجزة  المتعلقة ببناء مركز التربية والتكوين بحي الفتح بالعروي، فإن 01/2014رقم  ةبالنسبة للصفق

إدخال تحسينات ، وتوصيات مكتب الدراسات فيما يتعلق بالخرسانة والحديدبعص الظروف المعينة منها  أملتها

 .على الواجهة

المتعلقة ببناء مدرسة ابتدائية بحي الفتح بالعروي راجع إلى توصيات المندوبية  06/2014أما بالنسبة للصفقة رقم 

  .اإلقليمية لوزارة التربية والتكوين

مهمة على مستوى الغييرات فإن الت ،المتعلقة ببناء الطرق الحضرية بالعروي 07/2014للصفقة رقم  أما بالنسبة

إلى استفادة بعض األزقة بتوسيع شبكة الصرف  راجع أساسا الكميات المنفذة مقارنة مع البيان التفصيلي لألثمان

تى تكون االستفادة أشمل فقد حذف الثمن الصحي التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وح

 حتى تستفيد هذه األزقة من عملية التزفيت. 11رقم 

عند اإلنجاز جعلت من عرض صاحب الصفقة أعلى من عروض  01/2016إن التغييرات التي طرأت على الصفقة 

 متنافسين آخرين، مما يفرغ المنافسة من محتواها.

د اقتراحها على صاحب المشروع للثمن األكثر أفضلية تكون مقيدة بالمادة عن ةيجب التذكير بأن لجنة فتح األظرف

  .وال يمكنها أن تتنبأ بماذا سيقع خالل الشروع في إنجاز الصفقة )...( 2.12.349رقم من المرسوم  41

  تطبيق مقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مسطرة العرض المنخفض بكيفية غير عادية عدم 

حسب فهمنا . وتطبقها في كل الصفقات 2.12.349من المرسوم رقم  41إن لجنة فتح األظرفة قد طبقت المادة 

من التقديري بالنسبة للث %25يعتبر العرض األكثر أفصلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من 

 )...( .لصاحب المشروع

 تفاوت في الكميات بين كشوفات الحساب النهائية وتلك المنجزة فعليا 
نعم هناك تفاوت في بعض الكميات بين كشوفات الحساب النهائية وتلك المنجزة فعليا لكن ال يجب إغفال )...( 

أن المقاول ساهم بتبليط  ،06/2014ونخص بالذكر بالنسبة للصفقة رقم  .بعض الكميات التي ساهمت بها المقاوالت

  .درهم 70.000,00 بمبلغ يفوق النباتات األخرى ضبعو )...(نخلة  20ساحة المدرسة وغرس 

 Regard à grille avec)البالوعات المتعلقة ببناء الطرق الحضرية فإن عدد  01/2016وبالنسبة للصفقة رقم 

appareil siphoïde)  يعود باألساس إلى كون  3المنجزة فعليا يقل بكثيرعن العدد الوارد بجدول المنجزات رقم

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعارض الربط بشبكة التطهير ألن نظام الشبكة نظام شبه منفصل 

(Pseudo-séparatif) .درهم فقد تم  81.000,00 البالغأما الفرق  وأن مياه األمطار ستؤثر على محطة التصفية

متر مربع من الزفت استعملها المقاول في إنجاز أشغال تهيئة مخفضات السرعة وممرات  1.280 تعويضه ب

 بشارع الحسن الثاني بالعروي، أي ما يعادل (Les retardateurs de vitesse et dos d’âneالراجلين )

 درهم.  96.768,00
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  نافهائقاف األشغال واستإصدار أوامر غير مبررة إلي 

 01/2014الصفقة  .أ

 11ال يدخل حيز التنفيذ إال يوم  2015فبراير  10إن أمر وقف األشغال لسبب تهاطل األمطار والمؤرخ في )...( 

وكان من المقرر أن يقوم المقاول بأشغال التهيئة الخارجية التي ستتأثر بهطول األمطار، ومن جهة  ،2015فبراير 

وهذا ما يتبين من خالل محضر الورش الذي تم توقيعه  ،ثانية لم يكن هناك تنسيق بين اإلدارة والمهندس المعماري

 من طرف المهندس المعماري والمقاول فقط دون حضور ممثل الجماعة.

 02/2011صفقة ال .ب

فراج إن أوامر إيقاف واستئناف األشغال صحيحة وذلك ما تثبته المراسالت الخاصة بالترخيص الخاص واإل)...( 

 2012مارس  14فبالنسبة للترخيص الخاص باإلفراج عن الشطر الثالث تم توقيعه بتاريخ  ،عن االعتمادات

 ر الوارد في المالحظة.دجنب 28وليس  2012أبريل  16وتوصلت به الجماعة بتاريخ 

وتوصلت به الجماعة  2012يوليوز  19والترخيص الخاص باإلفراج عن الشطر الرابع واألخير تم توقيعه بتاريخ 

 .2012غشت  28بتاريخ 

 03/2013الصفقة  .ج

عرف عدة  "العروي"ومركز مدينة  "بودالح"إن األشغال المتلقة ببناء وتزفيت الطريق الرابطة بين دوار )...( 

بني "( يستعمله ساكنة الدوار والذي كان تابعا للجماعة القروية Pisteن الطريق كانت عبارة عن مسلك )وقفات ألت

دراجه من طرف إ( خالل التقسيم االداري األخير، وقد تم "الفتح")حي  "العروي"قبل أن يلحق ببلدية  "سيدال

يز، فأصبحت ساكنة الدوار هي التي تقترح المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن األحياء ناقصة التجه

وكل ما تقوم به المصلحة التقنية التابعة للبلدية هي إعداد ورقة تقنية تبين طول  .نجاز الدراسة التقنية الدقيقةإدون 

الطريق وعرضها، وبعد انطالق األشغال تظهر بعض المعيقات والحواجز التي تؤدي إلى وقف األشغال عدة مرات 

  نها:م

قرر المقاول أن يبني  د،التوقف في انتظار إيجاد حل للشعبة )واد( التي تخترق الطريق وبعد أخذ ور -

 ؛نطرة صغيرة على نفقتهق

( والتي 06/2014التوقف في انتظار حل مشكل التخطيط على مستوى مدرسة حي الفتح )الصفقة رقم  -

 ؛متر مربع فقط 3.000 متر مربع لتصبح بعد فتح هذه الطريق تبلغ 5.700 كانت مساحتها

 .التوقيف في انتظار موافقة اتصاالت المغرب على نقل األعمدة المتواجدة بقارعة الطريق -

يع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكتسي صبغة استعجالية وتكون متابعة أشغالها بصفة شهرية وبما أن مشار

 للمقاول والمشاكل التي تعترض اإلنجاز. ةحيث يتم مد العمالة شهريا بجدول يحمل نسبة اإلنجاز والمبالغ المؤدا

 01/2016الصفقة  .د

غير صوري وأن اشغال توسيع شبكة التطهير السائل ال زالت لم تنته بعد وإن أمر إيقاف األشغال صحيح )...( 

وال زالت إلى يومنا هذا وال يمكن  وخير دليل على ذلك الصورة المأخوذة من طرف لجنة المعاينة لشارع موريتانيا

شغال الصرف الصحي إال أى التي تمت بها ألخراتباشر أشغال الحفر على مستوى المحاور الطرقية  أنللمقاولة 

نونبر  23عالن عن انتهاء األشغال قبل بعد تسلمها مؤقتا وإجراء التجارب عليها، ولو كان هناك سوء النية لتم اإل

أشهر  ثمانيةأي بعد مضي أزيد من  ،2017غشت  02علما بأن المقاول لم يتوصل بمستحقاته إال بتاريخ  2016

  .مؤقتعن تاريخ التسلم ال

 ثمانعدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مراجعة األ 
حيز التنفيذ وحتى المؤشرات  2013لم يتم تطبيق مراجعة األثمان إال بعد دخول مرسوم  ،بالنسبة للجماعات المحلية

دورية تصدرها وزارة التجهيز، وابتداء من فاتح  ةي مجلفإذ كانت تنشر  لم تكن متوفرة للجماعات قبل ذلك التاريخ

ان على كل صفقات أصبحت جماعتنا تطبق مقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مراجعة األثم 2014يناير 

 .األشغال

  التسلمإنجاز تقارير مخبرية بعد التسلم المؤقت لألشغال يؤشر عن اختالالت شابت هذا 

وقع خلط في التقارير المخبرية للصفقة رقم  أنه فكل ما هنالك ، يمكن للجماعة تسلم األشغال مؤقتا قبل نهايتهاال

والفرق الوحيد  ،فس المختبر ونفس المقاول ونفس الحيألن األمر يتعلق بن ،02/2014والصفقة رقم  03/2013

 .("أحمد الغول"دوار  – "بودالح")دوار  الدواربينها هو اسم 
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 دالء بالتبريرات الالزمة الستعمال مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب وغياب محاسبة عدم اإل

 المواد

ال تتوفر على خازن وال على على مستوى الموارد البشرية فإنها  "العروي"جماعة  نظرا للعجز الذي تعرفه

صباغة ممرات )يتم استعمالها حسب الحاجة  ،آب البلدي، فبعد إيداع المواد المقتناةرمصلحة خاصة بتسيير الم

ها سمنت واألجور والرمل والجير من أجل بناء المقابر وصباغتواإل ،الراجلين وجوانب األرصفة بالنسبة للصباغة

المحوتة والمسلخ البلدي والسوق األسبوعي وفي بعض الحاالت الملعب البلدي وباإلضافة إلى القيام بأشغال إصالح 

 في إعداد الساحات الخاصة بالتدشينات الملكية(.

 تدبير المداخيل  .ثانيا
 الرسم على األراضي الحضرية الغير مبنية .1

 حصر الوعاء الضريبي لهذا الرسمافق في  جراءإي أحصاء السنوي وعدم اتخاذ اإل عدم إنجاز 

حصاء مأمورية اإل منرية المتواجدة بتراب الجماعة في أغلبها غير محفظة الشيء الذي يصعب ااألراضي الع

ات واآلليات المتوفرة رغم قلة يمكانتعمل جادة الستغالل جميع اإل )...(الجماعة  )...(ال أن إ ،الشامل وبكيفية دقيقة

 .المهمة هذه ليهاإحصاء األراضي العارية عن طريق لجنة توكل إجل أمن الموارد البشرية 

 بعد انتهاء نجاز التجهيزات عدم فرض الرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة إل

 مهمة عة مبالغفوت على الجما مما عالن المنفعة العامةإمترتبة على اآلثار ال
وبالتالي بقي التصميم الوحيد المعمول به من  لم يتغيرن التصميم إعالن المنفعة فإرغم انتهاء اآلثار المترتبة على 

 ساسه تسلم رخص البناء.أوالذي على طرف المهندسين المعماريين 

 لرسم المستحقمما فوت على الجماعة تحصيل ا غياب التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات 

ال بعد تسوية وضعيتهم إدارية شكل وذلك بعدم تمكين الملزمين من الوثائق اإلعملت الجماعة على تجاوز هذا الم

 الجبائية.

 فوت  ارج تصميم التهيئة من أداء الرسمالتي تتواجد داخل المدار الحضري وخ األراضيصحاب أعفاء إ

 جزاءاتالدون احتساب  مبالغ مهمةعلى الجماعة تحصيل 

نها تقع في المناطق أراضي المتواجدة خارج تصميم التهيئة على اعتبار لم تقم الجماعة بفرض الرسم على األ

خذت أن الجماعة أية رخصة بناء بهذه المناطق، إال أن منحت أن الجماعة لم يسبق لها أالممنوع فيها البناء، كما 

 راضي.عفاء مالكي هذه األإم هذه المالحظة في االعتبار وذلك بعد

 غير سليمة أو دون التأكد من مضمونهادارية إفاء الكلي المؤقت من الرسم بناء على شواهد عاإل  

 47.06رقم من القانون  42دارية كأساس لإلعفاء وذلك استنادا على المادة اعتمدت الجماعة على هذه الشواهد اإل

حدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك إلمناطق التي تنعدم بها راضي التي تقع في ان "األأوالتي تنص على 

 دارة او الهيئة المكلفة باستغالل هذه الشبكات".دارية تثبت ذلك مسلمة من طرف اإلإاستنادا الى وثيقة 

ن الجماعة راسلت وكالة الخدمات بالناظور حول هذا الموضوع إبراء المسلمة لشركة "ل" فبالنسبة لشهادة اإل

ن القنوات الموجودة بجانب التجزئة هي قنوات خاصة بالضخ والجر وال أوضحت في رسالتها الجوابية بأوالتي 

ن تزويد العقار بالماء الصالح للشرب قد تطلب أجل التزود المباشر بالماء الصالح للشرب، وأيمكن استعمالها من 

 (....). درهم 2.068.435,80جمالية تناهز إراسة تقنية بكلفة د

 نقائص شابت فرض الرسم على بعض القطع االرضية التي كانت موضوع رخصة التجزئة 

  2009ماي  18بتاريخ  "الق"الرخصة المسلمة للسيد  .أ

ن هاتين السنتين أ )...(نفيد  2011و 2010ة موضوع التجزئة عن سنتي ة األرضن عدم فرض الرسم على القطعإ

 26والمتمثل في عدم الربط بشبكة اإلنارة والمستند على الشواهـد المؤرخة في  ،داخلتين في االعفاء الكلي المؤقت

 .والمسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء 2012 غشت

لـق بالرسم العقاري فيما يتع 254داريتين تحمالن الرقمين إبراء بناء على وثيقتين فقد تم اإل 2012بالنسبة لسنة 

 (....) 5606/11تتعلق بالرسم العقاري عدد  255و 10310/11عدد 

التصميم، بعد خصم حسب متر مربع في احتساب الرسم وذلك  25.058,24تم اعتماد مساحة  2013بالنسبة لسنة 

 .(...) الشوارع والمرافق العمومية من المساحة الكلية

  )...(. و تفويتهاأما بناؤها إن بعضها قد تم أنفيد ب ،تواجدة بتجزئة "الق"رضية المما فيما يتعلق بالقطع األأ
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  2008شتنبر  19الرخصة المسلمة لشركة "الع" بتاريخ  .ب

قرار المودع لدى المصلحة فقد تم اعتماد المساحة المصرح بها من طرف شركة " الع" في اإل، ولبالنسبة للشطر األ

متر مربع المصرح بها والمساحة  169.934ن هذا الفرق الحاصل في المساحة بين وأ في احتساب الرسم.

ن شركة " الع" فوتت هذه القطع للغير على ألى إمتر مربع راجع  54.410متر مربع والمقدر بمساحة  224.344

ا منها والباقي ن هذا التفويت لم يتم، وبقيت المستحقات في ذمة العمران التي سوت بعضأساس وعود بالبيع، إال أ

 )...(. في طريق التسوية

دالء بشهادة من المكتب الوطني ن الشطر الثاني والثالث والرابع قامت الشركة باإلإف ،خرىشطر األبالنسبة لأل

ن ذلك يقتضي دراسة أشطر المعنية غير مجهزة ون األأللكهرباء والماء الصالح للشرب وجدة )قطاع الماء( تفيد ب

 والسنوات المتبقية. 5ن الجماعة استدعت الشركة لتصحيح وتسوية وضعيتها الجبائية عن الشطر أ إال. (...تقنية )

  الرسم على محال بيع المشروبات .2

 بالمداخيل المحققة قرار السنويعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس وبعدم وضع اإل 

  .لتدارك هذه االختالالت وتصحيحهاتقوم الجماعة على تصحيح هذه الوضعية وذلك 

 أدى إلى عدم فرض الرسم على بعض الملزمين غياب التنسيق بين المصالح الجماعية 

 عملت الجماعة على حث مصالحها ذات العالقة بمصلحة الجبايات بالتنسيق والتعاون فيما بينها.  )...(

 مصرح بها من طرف الملزمينبالرغم من ضعف المداخيل ال عدم ممارسة حق االطالع والمراقبة 

ن إرغم هذا النقص ف هنأف بهذه المهمة إال ة تتكلضافيإممارسة حق االطالع والمراقبة تتطلـب مـوارد بشرية 

 .خذت بعين االعتبار هذه المالحظة للعمل على تطبيقهاأالجماعة 

نتوج كراء المحالت على وقوف العربات المعدة للنقل ومالرسم الرسم على النقل العمومي للمسافرين و .3

 التجارية

 2014مع احتمال تقادم تلك المتعلقة بالسنوات ما قبل ين عن الرسم خراتأتراكم المت 

النقل العمومي للمسافرين ووقوف العربات المعدة للنقل، فقد عملت الجماعـــــة مع السلطات  )...(فيما يخص 

 هم بتسديد بعض مستحقاتهم الى حين تصفيتها كاملة.المحلية على استدعاء المعنيين باألمر الذين قاموا بدور

 جراءات الالزمة فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء تقاعس الجماعة عن اتخاذ اإل 

خرى أومن جهة ، صبحت غير صالحة لالستغاللأك بعض المحالت التي )...( بسبب تهالن تراكم المتأخرات إ

 .داءلى امتناع الملزمين عن األإدى أالتجميد( في تفاقم الوضعية مما و ،سبوعي )التحويلساهم مشكل السوق األ
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 "فجيج جماعة "

 (فجيج)إقليم  
 

 تها. وتبلغ مساحالجزائرية المغربية الحدودعلى  ،"وجدةمن مدينة " ترموليك 384بعد على  "فجيج" جماعة تقع

بينما تحدها الحدود الجزائرية من باقي  ،"لكحل عبوشماال جماعة " وتحدها تر مربع.موليك 37اإلجمالية حوالي 

موزعين  ،2014سنة لنسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  10.872في  هاوقد حصر عدد سكان .الجهات

 أسرة.  2.774على 

ما  درهم، منها 43.063.787,14هز ما ينا، 2017سنة  ،على المستوى المالي، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعةو

 بينما التجهيز، مداخيل برسم درهم 25.284.696,37وحوالي  همت مداخيل التسيير، درهم 17.779.090,77يعادل 

ا حوالي منه درهم، 21.963.172,55في مبلغ  السنة، نفس خالل للجماعة، الكلية المصاريف حصرت

 بنفقات التجهيز.تتعلق درهم  4.184.081,78، وما يناهز التسيير بنفقات تتعلقدرهم  17.779.090,77

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

همت  والتوصيات مجموعة من المالحظات تسجيل عن ،2017-2013خالل الفترة  ،الجماعة سييرمراقبة ت أسفرت

 كاآلتي:الجماعية، أهمها  واألمالك والمداخيل تدبير النفقات العمومية

 نفقات التدبير  .أوال

 نفقات عن طريق صفقات عمومية  .1

 :يلي فيما المسجلة، في هذا اإلطار، المالحظات أبرزتتجلى 

 بدقة لحاجيات المراد تلبيتهااو عمالغياب دراسات قبلية لتحديد حجم األ 

 لتجديد (02/2017و 06/2016و 05/2016و 06/2014ورقم  01/2014صفقات )رقم  خمس الجماعة أبرمت

 2.590.512,00إجمالي بلغ  ر، باستثمالح للشرب لمجموع قصور مدينة "فجيج"الصا الماء قنوات وتمديد شبكة

 ة، ويحددلإلكراهات التقني ب، دون اللجوء لدراسة مسبقة لوضع تصور شامل لشبكات التوزيع المعنية، يستجيدرهم

من  5متوقعة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة ال هاكمياتة ودقيق مختلف األعمال الواجب تنفيذها حسب كل وحدبشكل 

 .العمومية بالصفقات يتعلق 2013 مارس 20الصادر بتاريخ  2.12.349 رقم المرسوم

والتكميلية  الالزمة الدراسات كافةنائلي الصفقات  بإجراءقضي ت ابنود دفاتر الشروط الخاصة من جهة أخرى، تضمنت

 الجذري التغييرما يعني إمكانية  وهول، البيانات التقديرية لألشغا وأعمال وخصائصديل مسار عالتي من شأنها ت

 .سالفتي الذكر 5و 4 المادتين مع مقتضيات يتنافى مما المنافسة، عليها قامت التي لألسس

  وأنظمة االستشارةبعض إعالنات طلبات العروض  طالتنقائص 

طلبات  الذكر، ال تتضمن إعالنات سالف 2.12.349 رقم المرسوم من 20 المادة لمقتضيات الفقرة "ط" من خالفا

-2013صفقة أبرمت خالل الفترة  32صفقة من أصل  17التي تم افتحاصها )عينة مكونة من  صفقاتالعروض 

ستالم العينات والنماذج المصغرة والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة اعة القصوى الواليوم والس المكان( 2017

حالة اإل تتضمن لم هاأن كمامن نفس المرسوم.  34االستشارة طبقا للشروط الواردة في المدة  المنصوص عليها في نظام

الفقرة  مقتضيات، وذلك خالفا لدالء بهاالتي تحدد الئحة الوثائق الواجب على المتنافس اإل االستشارةإلى مادة نظام 

 .20المادة  "و" من نفس

من طرف صاحب  ةتقديم شهادة زيارة الموقع موقع على شرط صفقات األشغالأنظمة استشارة  نصتمن جهة أخرى، 

غير  ضوالعر لقبول إجبارياشرطا المتنافسين. غير أن اعتماد الشهادة المذكورة عروض  ملفاتالمشروع ضمن 

كما أن المادة  سالف الذكر. 2.12.349رقم من المرسوم  18المادة  حددتهاالمتنافسين التي  قبول مقاييسوارد ضمن 

 على توجب، بل أفسةالمنا من إقصاءهمترتب عن عدم حضور المتنافسين زيارة المواقع  من نفس المرسوم لم 23

 أنها إلى إضافة بين طلبات التوضيح واألجوبة التي أعطيت بشأنها.بخصوص هذه الزيارة يمحضر  ريتحر الجماعة

 االحتجاج المواقع زيارة في يشاركوا لم الذين أو االجتماع يحضروا لم الذين المتنافسين من يقبل ال أنه على نصت

 رهن وضع أو إليهم إبالغه تم الذي المحضر في مضمنة هي كما المواقع زيارة أو االجتماع بها مر التي الكيفية بشأن

 زيارة في المشاركة أو االجتماع المتنافسين حضور عدم إمكانيةوهو ما يفيد  .المشروع صاحب طرف من إشارتهم

 المواقع.

 والعينات العروض وإيداع األظرفة طلبات ملفات بسحب المتعلقة غياب السجالت 
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هذه حتفظ بأرشيف يتعلق بسحب المتنافسين لت والخاصا بسحب ملفات طلبات العروض،  الجماعة سجال تمسك ال

رقم المرسوم من  19لمادة ا من 5ذلك خالفا لما هو منصوص عليه في الفقرة و، ملفات عند اإلعالن عن كل صفقةال

 االستشارة أنظمةبعض  تستوجبها التي العينات سحب وأ إيداعتسجيل ب الجماعة تقومال  كما الذكر. سالف 2.12.349

التحقق  يمكنالسجالت، ال  هذه غياب. وفي المرسومنفس من  34في مخالفة للمادة  وذلك األشغال،صفقات ب الخاصة

 لجنة طلب العروض. في والشفافية المتنافسين مع التعامل في المساواة مبدأ احترام مدىمن 

 الخاصة لمقتضيات تروم مراقبة الجودة الشروط اتردف عدم تضمن  

)الصفقات رقم  الماء الشروب اتشبكتجديد وتمديد مختلف صفقات تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بلم 

 التتبع اشتراط مواصفات جودة معينة، وأخرى تحدد تهم مقتضيات (،05/2016ورقم  06/2014ورقم  01/2014

 بها، من قبيل: المستعملة الموادجودة و جودتها من التأكد بغية األشغال لتنفيذ الالزم

 attestation) شهادة المطابقة الصحية إلثبات صالحية القنوات والمواد المقترحة، لالستعمال الغذائي -

de conformité sanitaire)، باحترام معايير معينة للمواد المكونة للمعدات التي تالمس  والتي تشهد

المياه المخصصة للشرب، مما قد يؤثر سلبا على جودة المياه التي يتم إيصالها إلى المستهلكين، وبالتالي 

المتعلقة بتجديد وتمديد  الصفقات بجميع األمر ويتعلقإمكانية التأثير السلبي على الصحة العمومية. 

 ؛06/2014باستثناء الصفقة رقم  ء الشروبالما اتشبك

 ،(lit de pose) القناة سريرولتأكد من أبعاد الخندق ، وذلك من أجل االقنوات ومد حفرمواصفات  -

 ؛تاريخ الصنعتها ونوعيها وقطرللتأكد من  القنوات اينةإلى مع باإلضافة

 الميكانيكية لقيودللمواصفات وا القنوات تغطية عملية مطابقة من التأكد قصد الخنادق طمر عمليات تتبع -

 .الخارجية

 05/2016الصفقة رقم  عروض فحص نةفي تشكيل وعمل لج اختالالت 

 28 بتاريخ األظرفة فتح محضر حسب". حيث أنه، ركوكسب" بحي الشروب الماء شبكة بتمديدالصفقة  هذه تتعلق

 والتي الجماعة، مصالح مديرة غياب من بالرغم المتعلقة بهذه الصفقة العروضطلب  لجنة انعقدت ،2016 يوليوز

اللجنة،  رئيس على كان وقد(. 2013 دجنبر 10) 3575.13 رقم الداخلية وزير لقرار طبقا ضروريا حضورها يعتبر

 المرسوم رقم من 36 المادة من الثانية الفقرة لمقتضيات تطبيقا( 48) وأربعين بثمان الجلسة تأجيل على إثر ذلك،

  الذكر. سالف 2.12.349

 ضمن بها المدلى سابقا، المنجزة األعمال أن تكون شهادات االستشارة نظام وفي إطار نفس طلب العروض، اشترط

 في درهم، 300.000,00 قيمتها تفوق وأن المنافسة، موضوع الصفقة ألشغال مماثلة بأشغال تتعلق التقني، الملف

 جماعة من مسلمة شهادات ثالث تضمن هذا الملف حيث الشروط، هذه يستوف لم الصفقة نائلة المقاولة ملف أن حين

 وصيانة تمديد من أجلألف درهم(  200)أي اقل من طلب  سندات مشابهة تم إنجازها بواسطة تتعلق بأعمال" فجيج"

 الذي األمر المواصفات، بهذه اتلشهاد تقديمهم لعدم المتنافسين من عدد إقصاء عللت أنها علما شبكة الماء الشروب،

 .المتنافسين مع التعامل في المساواة بمبدأ إخالال يشكل

 مفرطة بكيفية غير عاديةالأو  منخفضةال بالعروض الخاصة المسطرة تطبيق في قصور 

 أو المنخفضة بالعروض الخاصة المسطرة تطبيق في صوروجود ق الصفقات، لوحظ من عينة افتحاص خالل من

 عادية، ويتعلق األمر بالصفقات التالية: غير بكيفية المفرطة

  02/2017 الصفقة رقم .أ

 . حيث تم، في إطارها، إقصاء"سليمان أوالد بحي" للشرب الصالح الماء شبكة تجديد بأشغال تتعلق هذه الصفقة

بحجة أنه  ،درهم 273.828,00العرض المالي األكثر أفضلية بقيمة الذي قدم  "A.AGصاحب المقاولة "المتنافس 

 العرض هذا يقل حيث ،2.12.349 رقم المرسوم من 41طبقا لمقتضيات المادة  عرض منخفض بكيفية غير عادية

 نفس من 40من المادة  الخامسةوفق شكليات الفقرة  ئهاستدعاوذلك دون عن الثمن التقديري، بالمائة  30,99بحوالي 

صاحب المقاولة  المتنافسفوز اقترحت اللجنة . في حين عرضه المنخفض بكيفية غير عادية من أجل تبرير ،المرسوم

"IN.C" لمقتضيات نفس طبقا بكيفية غير عادية الذي يعتبر بدوره منخفضاو، 277.020,00بقيمة  اقدم عرض الذي 

من  الخامسةطبقا للفقرة سلته وتمت مرا بالمائة عن الثمن التقديري، 30,18بحوالي  العرض هذا يقل حيث ،41 المادة

 " يظل غير مبرر.A.AG"المتنافس  إقصاءسالفة الذكر. وبالتالي، فإن  40المادة 

  03/2017 رقم الصفقة .ب

. حيث لوحظ، بخصوصها، "فجيج" بواحة النخيل مواد بقايا من األسمدة وإنتاج لتصنيع وحدة ببناء تتعلق هذه الصفقة

 عرضه أنمبرر ب ،درهم 456.006,91بقيمة ا عرض قدم الذي" IN.Cالمقاولة " صاحب المتنافسإقصاء أنه تم 

والذي قدم عرضا بقيمة  موالي،اللجنة المتنافس صاحب العرض المالي ال ت، ثم اقترحعادية غير بكيفية منخفض

للمتنافسين والثمن التقديري لألشغال المحدد في  عروض الماليةلل الرجوعغير أنه، ب .درهم 521.338,82
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الذكر.  سالفة 41 المادة لمقتضيات طبقا غير منخفضة بكيفية غير عاديةض وعرال تبين أن جميع ،دهم 580.962,44

 غير بكيفيةا منخفضه عرض" الذي اعتبرت IN.Cالمقاولة " صاحب المتنافس مراسلة على تعمل لماللجنة  أنكما 

المشار إليها أعاله. وباإلضافة إلى اإلقصاء غير المبرر  40من المادة  الخامسةالفقرة  ذلك على تنص كما عادية

يكون قد كلفها مبلغا زائدا  الثاني العرض صاحب المتنافس مع لجماعةفإن تعاقد ا، "IN.Cالمقاولة " صاحب للمتنافس

 .درهم 65.331,91يقدر بحوالي 

  01/2014 رقم الصفقة .ج

الصدد،  هذا في ، حيث اقترحت لجنة طلب العروض،"زناكة بقصر" للشرب الصالح الماء شبكة تجديد الصفقة هذه تهم

 مقاولةهذه الباستدعاء  وقامتدرهم،  831.420,00 فضل بمبلغاألعرض المالي ال التي قدمت" E.F.TD" مقاولةفوز 

 العرض لم يكن منخفضا بكيفية غير عاديةهذا أن . علما عادية غير بكيفية منخفضا اعتبرته الذي عرضها لتبرير

بكيفية وأخرى منخفضة  أحادية مفرطة يتضمن أثمانا درهم، بل 1.095.000,00باعتبار الثمن التقديري المحدد في 

 . غير عادية

من  4المقدمة كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة  التبريرات لفحص فرعية لجنة لى أنه تم تعيينوتجدر اإلشارة إ

 11تبريرات المقاول، رغم أن هذه التبريرات انصبت فقط على اللجنة المشار إليها أعاله، حيث قبلت هذه  41المادة 

 خمسو عادية غير بكيفية منخفضا أحاديا ثمنا 14يتضمن  عرضه ، في حين أنبكيفية غير عادية منخفضا أحاديا ثمنا

 .مفرطة أحادية أثمنة

  06/2014 رقم الصفقة .د

 أثمان المقاولةجدول الشروب. وفي هذا اإلطار، تبين أن  الماء شبكة وتمديد تجديد بأشغال تتعلق هذه الصفقة

"S.O.DR" وبالرجوعوسبعة مفرطة، إال أنه  عادية غير بكيفية أثمان أحادية منخفضة نائلة الصفقة يتضمن سبعة 

 دون تقييم العروض قبلت هذا العرض يتبين أن لجنة ،2014 يونيو 26 في المؤرخ العروض طلب لجنة لمحضر

 المادة من 3 أعاله، والفقرة إليها المشار 40 المادة من 5 مما يخالف مقتضيات الفقرة .مراسلة المقاولة في الموضوع

 سالفة الذكر. 41

  01/2016رقم  الصفقة .ه

الماء بشبكة الكهرباء. حيث اقترحت لجنة طلب العروض، في  دفع ومحطة" 80 قرية"ربط  أشغال تهم هذه الصفقة

إال أنه بالنظر إلى  األفضل، هو درهم 595.060,80المالي بقيمة  هاعرض باعتبار "HP.ER" هذا الصدد، المقاولة

 41عرض منخفضا بكيفية غير عادية وفقا لمقتضيات المادة ال هذايكون  ،درهم 865.000,00الثمن التقديري البالغ 

اللجنة توضيحات من المقاولة كما هو منصوص  رغم ذلك، لم تطلبوسالف الذكر.  2.12.349م رقم من المرسو

وهو ما يعد مخالفا  ،سالف الذكر 2.12.349من المرسوم رقم  41 المادة من 2 والفقرة 40المادة من  5 الفقرة فيعليه 

 لما هو منصوص عليه.

  مراجعة األثمان تطبيق المقتضيات المتعلقة بعدم 

الذكر، ولمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة التي نصت  سالف 2.12.349من المرسوم رقم  12المادة  خالفا لمقتضيات

لواردة في قرار ة اصيغالتطبيق على مراجعة األثمان، فإن الجماعة لم تحرص على إعمال هذه المراجعة من خالل 

صفقات البتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان  2008مارس  10الصادر بتاريخ  3.14.08الوزير األول رقم 

 مراجعة وشروط قواعد بتحديد 2014 يونيو 9 في صادر 3.205.14 رقم الحكومة لرئيس قرارأو في األشغال، 

خطاء في تصفية المبالغ المستحقة أ حصول مراجعة األثمانإعمال قد نتج عن عدم و .العمومية الصفقات أثمان

ومبالغ مراجعة األثمان غير للمقاوالت التي أنجزت الصفقات المعنية. ويورد الجدول التالي مراجع الصفقات المعنية 

  المحتسبة برسم كل صفقة:

 الصفقةموضوع  رقم الصفقة
 الصفقة مبلغ

 بالدرهم
 نائل الصفقة

 مبلغ مراجعة

 األثمان بالدرهم

 E.F.TD" 18.664,81مقاولة " 831.161,58 تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بقصر زناكة 01/2014

 S" 37.419,29مقاولة " 1.481.952,00 شبكة الماء الشروبأشغال تجديد وتمديد  06/2014

 IN.C" 4.496,42مقاولة " 353.700,00 "بركوكس" تمديد شبكة الماء الشروب بحي 05/2016

01/2016 
 ومحطة دفع الماء 80قرية  إيصالأشغال 

 بالكهرباء
 -)) .HP.ER" 353,726"مقاولة  229.226,31
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، والتنصيص عليها في الصفقات المعنية، فإن مراجعة األثمانالتنظيمي للمقتضيات المتعلقة بوفضال عن الطابع 

إعمالها يكتسي أهمية بالغة في ضمان التوازن االقتصادي للصفقات، وذلك حماية لمصالح كل من الجماعة والمقاوالت 

 المتعاقدة معها تجاه التقلبات االقتصادية خالل مدة اإلنجاز.

 بع إنجاز صفقات وتسلم األشغال والتوريدات قصور في تت 

، وفيما يلي أهم أوجه هذا الخاصة طبدفاتر الشروهو منصوص عليه  ماوفق شغال قوم الجماعة بالتتبع الدقيق لألال ت

 القصور:

كبرامج تنفيذ  ،09/2014و 06/2014 رقم الصفقتينب المتعلقة التعاقدية الوثائق من عدد تسلم عدم -

ابتداء  ،وذلك داخل اآلجال المحددة المستخدمة، المعدات وجرداألشغال والتصاميم ولوائح المستخدمين 

 الجماعة؛ قبل من هامن تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو انطالق األشغال، قصد اعتماد

 بصفقات المتعلقة الخاصة الشروط دفاتر جميع فيعلى ذلك  التنصيص رغمالورش  ترادفمسك عدم  -

األشغال  تقدمل تسجيل مما أدى إلى غياب أي ته،أهميوكذا عدم مطالبة الجماعة بمسكه رغم  األشغال،

 التسلمب المرتبطة عملياتكذا الوالجماعة، توجيهات وطلبات إلى عدم تسجيل  باإلضافة ،تتبعالوعمليات 

 ؛2017-2013ت األشغال المنجزة خالل الفترة ، وذلك بالنسبة لجميع صفقاوالنهائي والمؤقت الجزئي

أنها كانت  حيثقبل استخدامها،  05/2016أشغال الصفقة رقم عدم تسلم الجماعة للمواد المستعملة في  -

ها قبل استخدامها إلنجاز أشغال ألزمت المقاول باالستخدام الحصري للمواد التي تم تسلمها من قبل قد

 ؛دفتر الشروط الخاصةالفصل الخامس من الباب الثاني من بوفق شكليات حددتها  وذلك ،الصفقة

للصفقة رقم  (التقني)الشق  الخاصة الشروط دفتر من 18 البند مقتضيات احترام دون المؤقت التسلم -

 والمراقبات التجريبية االختبارات تقارير على المؤقت التسلم عملية تستند أن يجب حيث، 01/2016

 ؛الشأن هذا في اختبار أو تقرير أي يتضمن ال الصفقة ملف أن غير. التقنية للمواصفات فيةيوالك الكمية

، 2016 أكتوبر 23 ، حيث تم التسلم المؤقت بتاريخ01/2016ألشغال الصفقة رقم  التسلم النهائيتأخر  -

 .المؤقت التسلم عن سنتين قرابة انصرام رغم، 2018شتنبر شهر حدود  بينما لم يتم بعد التسلم النهائي إلى

، رغم تجاوز اآلجال القانونية 09/2014عدم مصادرة الضمان المؤقت للمقاولة نائلة الصفقة رقم  -

 ،2014غشت  10 بتاريخ الصفقة على المصادقة بتبليغ الجماعة قامتلتأسيس الضمان النهائي، حيث 

 التاسع لفصلمقتضيات ا الفخا يم، م2014شتنبر  26 إال بتاريخ النهائي الضمان تأسيسيتم  لم حين في

 4الصادر بتاريخ  2.99.1087 رقم المرسوم من 12 لمادةكذا مقتضيات او، الخاصة الشروط دفتر من

والتي تنص  األشغال، صفقات على المطبقة العامة اإلدارية الشروط دفتربالمصادقة على  2000مايو 

 .ى الصفقةعل المصادقة تبليغ تلي التي يوما( 30) الثالثينخالل  النهائي الضمان تكوينعلى 

 الطلب سندات طريق عن نفقات  .2

من  كذاسند طلب من أجل اقتناء حاجياتها من المواد والمعدات، و 268الجماعة أبرمت ، 2017-2013خالل الفترة 

 عينة مراقبة أسفرت وقددرهم،  13.473.621,81وذلك بكلفة إجمالية بلغت ما قدره  األشغال،أجل القيام بتنفيذ بعض 

 التالية: المالحظات تسجيل عن السندات هذه من

 مسك محاسبة مادية فيما يتعلق باقتناء مواد البناء والتوريدات المتعلقة بالماء الصالح للشرب عدم 

إجمالية بلغت  بكلفة عن طريق مجموعة من سندات الطلب كميات من مادة اإلسمنتالجماعة بشراء  قامت

 .تهتم بصيانة المقابر لجمعية وردةالكميات المسلم هذه ت، حيث والطرق المقابرصيانة  قصد ،درهم 258.444,60

كما ال تتوفر على جداول منجزات أو محاضر لمختلف استعماالت  بها، خاصةمادية  محاسبةتمسك الجماعة ال  غير أن

الكميات اقتناء دون إمكانية مراقبة حقيقة  حولوي ،ير الجيدمواد البناء المقتناة، األمر الذي يتنافى مع قواعد التدب

 .الموردة

 الجماعة تمسكوالصيانة التابعين للجماعة، ال  األشغال ومكتب للشرب الصالح الماء مكتب وفيما يتعلق بمقتنيات

مكنها ، بما يالمسلمة من المخزنلوازم الصيانة و التوريدات المستلمة والموادتتبع تقوم من خاللها ب ،لموادلمحاسبة 

توزيع  سهر على عمليةوأن مصالح الجماعة ت ،سيما ،وتيرة االستعمالحسب تحديد الحاجيات السنوية لكل نوع  من

 العمومية. الضرورية قصد ضمان استمرارية هذه الخدمة اللوازميتوجب عليها التوفر على وللشرب،  الصالح الماء

 2.09.441من المرسوم رقم  112و 111ادتين قتضيات المممحاسبة المواد يخالف  وتجدر اإلشارة إلى أن غياب

وهي المقتضيات  ،بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 2010يناير  3الصادر بتاريخ 

سن نظام ب 2017نونبر  23الصادر بتاريخ  2.17.451من المرسوم رقم  118و 117المنصوص عليها في المادتين 

الذي نسخ المرسوم السابق ابتداء من فاتح يناير  للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

2018. 
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 تجزيئ النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب 

 35و 20األرقام بكتي الماء الشروب واإلنارة العمومية عبر سندات الطلب ذات لوازم صيانة ش الجماعة باقتناء قامت

اقتناء توريدات من نفس . حيث تبين أن األمر يتعلق ب2014برسم سنة  56و 54و 10، ورقم 2013برسم سنة  52و

 رقم المرسوم من 75 المادةمقتضيات ، في مخالفة لالسنة المالية وبرسم نفس درهم 000,00.200النوع وبمبلغ يفوق 

 المتعلقة القواعد بعض وكذا الدولة صفقات ابرام وأشكال روطش بتحديد 2007 فبراير 5 في الصادر 2.06.388

 سالف الذكر. 2.12.349من المرسوم رقم  88 ومراقبتها، والمادة بتدبيرها

الضمانات يفقد الجماعة عددا من  ،صفقاتالبدل إبرام  ،لنفقات عن طريق سندات طلباتجزئ  وتجدر اإلشارة إلى أن

العمومية، باإلضافة إلى منظومة النصوص المتعلقة بالصفقات  تخولهاالتي  التقنية،األساسية، سواء منها المالية أو 

 المراد تلبيتها أكبر. مقتنياتما كانت كميات الاالستفادة منه كلي يمكن ذالحجم الب االقتصاد المرتبط مبدأ

  استحواذ نفس الممونين على أغلب طلبيات الجماعة 

تسجيل اعتماد كبير للجماعة على  ، تم2017-2013الفترة خالل  ،بالنظر إلى سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة

تي لوازم المكتب ومواد الطباعة والعتاد المعلوما. ففيما يخص اقتناء طلبياتها العمومية عدد منممونين معينين في تلبية 

من سندات الطلب المتعلقة بهذه الفئة من المقتنيات. كما  99%." على خ .ب" المكتب، حصلت شركةوأدوات وأثاث 

من و ،عتاد الصيانة الخاص باإلنارة العموميةومواد من مقتنيات الجماعة من  80%على  استحوذ الممون "د.ب."

 . اإلطارات المطاطيةقطع الغيار وكذا من و ،لوازم شبكة الماء الشروب وصيانتها

 الجماعة مواردبعض  تدبير ثانيا.
 ما يلي: ،باألساس ،تهم ،نقائص عدة عن وجود الجماعة أسفرت مراقبة تدبير مداخيل

 عمل الآليات التنسيق ووسائل المداخيل على  عدم توفر وكالة 

 الأن الجماعة  ذلك بها. رتبطةلما الجماعيةباقي المصالح  بينو هايعرف عمل الوكالة ضعفا في آليات التنسيق بين

 المعلومات قبيل من للجماعة، المتاحة للمعلومات األمثل االستغالل تخولها تلقائية داخلية مراقبة آليات علىتتوفر 

ها أنكما . العام الملك واستغالل النشاط وإيقاف االستغالل بداية، وخاصة تلك المتعلقة باإلدارية الشرطة لدى المتوفرة

 توفير وتحيين وكذا اآلجال القانونية،وفق وسائل العمل المعلوماتية في توثيق العمليات وتتبعها عبر الزمن   تستعملال

عمل الوكالة و ائبتقييم أداء الرسوم والضرلوبالتالي  ،العمل وبرمجة اإلجراءات القانونية مناسبة لتسهيلقاعدة بيانات 

 .ككل

 التلقائي بشكل منتظم باألداء المشروبات بيع محال على الرسمعدم قيام الملزمين ب  

 اإلدالءدون  ،سنة دفعة واحدةالأرباع عن كل بأداء الرسم  وذلك، ةغير منتظمبوتيرة الرسم  أداءب نوالملزميقوم 

يصادف في  الذي خالل الشهر إقرار بمداخيل السنة إيداعكما يقومون ب ،على حدة األداء عن كل ربع سنة اتببيان

المتعلق بجبايات  47.06رقم  من القانون 67في مخالفة للشكليات الواردة بالمادة  وذلك شتنبر،مجمل الحاالت شهر 

، وهو ما ئهاألداجل المحدد يترتب عن ذلك تأخير في أداء رسوم أرباع السنة السابقة عن األو الجماعات المحلية.

 .المالية لف غاية المشرع من سن األداء التلقائي ألرباع السنة في تغذية خزينة الجماعة بالسيولةيخا

 القانوني األجل حلول قبل الملزمين من المشروبات بيع محال علىالرسم  استخالص 

 من 67 لمادةا عليها تنص حسبما، لذلك قانونا المحدد األجل حلول قبل المذكور الرسمالمصالح الجبائية  تستخلص

قبل حلول األجل القانوني لألداء  أي شتنبر، شهرفي  تتم ن جل األداءات كانتإإذ  الذكر، سالف 47.06 رقم القانون

 وهو ما يؤشر على عدم صدقية التصريحات بالنسبة ألرباع السنة أو أجزاء أرباع السنة الرابع،الثالث و السنة عن ربع

 .جدواها من عليها المنصوص، ويفرغ اإلقرارات التي لم تنصرم بعد المعنية

 التصريح بالمداخيل المحققةعدم  رغمتفعيل مسطرة الفرض التلقائي  عدم 

 سنة عن األداء التلقائي عن كامل السنة للفترة ما قبل المشروبات بيع محال على بالرسم الملزمين بعض تخلفلوحظ 

لوحظ عدم  كما، على أساس المداخيل المحققة خالل هذه الفترةوذلك  ،2017 سنةالسنة خالل  أرباع ولبعض ،2017

 تينفي مخالفة لمقتضيات الماد وذلك بالعطالة، قرارما يفيد اإلب اإلدالء دونلكن  العطالة،دعوى بأداء بعض الملزمين 

 للرسملتلقائي مسطرة الفرض ا بتفعيل لم تقم الجماعة ،بالمقابلسالف الذكر.  47.06من القانون رقم  69و 67

 سالف الذكر. 47.06من القانون رقم  159و 158المنصوص عليها بمقتضى المادتين 

 2017-2013 خالل الفترةعدم وضع اإلقرار السنوي بالمداخيل المحققة  عنتطبيق الجزاءات  عدم 

مما يخالف  المنصوص عليها، تبين أن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يضعوا اإلقرارات السنوية

جماعة بتطبيق الجزاءات ال مصالح تقم لم ذلك، مقابل وفيسالف الذكر.  47.06من القانون رقم  67مقتضيات المادة 

، يمكن وضعها يتم لم التي اإلقرارات وباحتساب .القانوننفس من  134في المادة  اعن عدم اإلقرار المنصوص عليه

  .2017-2013األقل خالل الفترة  على درهم 6.500,00قدره  فيما ةغير المطبق جزاءاتال تحديد
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 وعدم تفعيل المراقبة بشأنها بهامبالغ المداخيل المصرح  ضعف 

 المقاهي أرباب طرف من بها المصرح المداخيل بضعف المشروبات بيع محال على بالرسم الملزمين تصريحات تتميز

تقوم بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى  ال الوعاء مصلحة أن كما. المذكور للرسم لخاضعةت اوالمحاال

من تها مع حقيقة النشاط التجاري لهذه المحال، حيث يمكنها ذلك نمقاركذا و ،ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها ،بها

 . ئهاأعبا ومتوسطفي هذه المحال  كمية المشروبات المستهلكةمع مقارنة المتوسط اليومي للمداخيل المصرح بها 

 تطبيق الجزاءات المقابلة بالتأسيس من قبل الملزمين وعدمإيداع التصريح  عدم 

حيث  ،تصريحاتهم بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء عبإيدا المشروبات بيع محال على بالرسم ملزمين (06ستة )لم يقم 

، في مخالفة للمادة ع تصريحاتهم بالتأسيسايددون أن يقوموا بإ ،2017و 2013 تيفي مزاولة النشاط ما بين سن بدأوا

مقابل، لم تعمل مصلحة الجبايات على تطبيق الجزاءات المتعلقة باإلخالل بال الذكر.سالف  47.06القانون رقم  من 67

سالف الذكر في مبلغ  47.06من القانون رقم  146بواجب إيداع التصريح بالتأسيس المحددة حسب المادة 

 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بهذا المقتضى.  500,00

  تراكم الديون المستحقة من األكرية 

األمالك  واستغالل كراء برسم ااستخالصه الديون الواجب بلغتحسب المعطيات المقدمة من طرف الجماعة، فقد 

 واجبات عن أداء المستغلينتقاعس ، وذلك بسبب 2018ماي  31حدود درهم إلى  129.230,00 حوالي الجماعية

 ،درهم 90.320,00لدى الشسيع الدين الخاص بها  بلغ ث(، حيمحال 16) السكنية بالمحالتالمستحقة المتعلقة  األكرية

 سواقت األأكرية محال واجبات من ،2012 سنة قبل لما ،تقاعس الوكالة عن المطالبة بالباقي استخالصهوكذا بسبب 

 .درهم 7.840,00مبلغ  2013 سنةحدود  إلىلدى الشسيع  الدين المستحق عنهاحيث بلغ ، المغطاة

 الخماسي التقادمها طالكون قد يمن هذه الديون  درهم 32.120,00، فإن ما يناهز قانونيأي إجراء  غياب وفي ظل

 من قانون االلتزامات والعقود. 391 فصلالفي  عليه المنصوص

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وضعف السومة الكرائية 

عود ت راةالمك مالكاأل، بدعوى كون الكراء وجيبات من بذمتهم ما أداء عن المكترين أغلبيةامتناع من  عاني الجماعةت

المجلس . وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن بموجب عقود قديمة اوقامت الجماعة بكرائه ،لألمالك المخزنية

 للجماعةموضوع الخالف وتنمية الرصيد العقاري  قاراتألمر بغية اقتناء العيتداول بخصوص هذا ا لم الجماعي

 وتقوية مركزها القانوني من أجل تسوية هذه الوضعية.

ال تتناسب مع القيمة االقتصادية  زهيدة كرائيةمقابل وجيبات محال سكنيا بتأجيرها  16ة الجماع تستغلمن جهة أخرى، 

إذ  ،األمالك يبقى ضعيفا للغاية للملك الخاص الجماعي، بحيث أن متوسط ثمن الكراء الشهري لمختلف مكونات هذه

حيين هذه على ت الفارطةت طيلة السنواالجماعة لم تعمل  ومع ذلك .ادرهم 250,00و ادرهم 80,00يتراوح بين 

 مالية. مبالغ ميزانياتها على يفوت الذي األمر .الذاتية تحسين مواردهاالوجيبات الكرائية قصد 

 وإعادة بناءهامقهى  إضافية بسب هدم تحمل الجماعة لمصاريف 

، 2012المدينة سنة  تأهيلفي إطار برنامج  البناية هدمبوغشت  20المقهى الكائن بساحة  مكتري قامت الجماعة بإفراغ

 وعدم ،لتعويض عن األضرار الالحقة عن فقدانه ألصله التجارياطلب للقضاء ا إلىلجوء ال إلىالمكتري  دفعمما 

لتفاوض ا إلى وهو ما اضطرت معه الجماعة ،المعدة لتعويض المكترين إقامة نفس النشاط بالبنايات الجديدة إمكانية

 للمقهى الجديد المزمع بناؤه. الرجوعوتمكينه من حق  ،بناء المقهى بنفس الساحة إعادة ولحمع المكتري 

أحكام  بموجبلتفادي أداء تعويضات  ،درهم 158.842,27بناء المقهى بمبلغ لالجماعة صفقة  أبرمتلهذا الغرض، و

الكرائية المفوتة على  األقساطمبالغ هذا ناهيك عن  الجماعة، ميزانيةوعبئا زائدا يثقل  استثماراما يمثل  ،قضائية

 .خالل الفترة المعنية الجماعة

 ء الما عدم تحمل شساعة المداخيل الستخالص الديون من منتوج توزيع 

محصلو شساعة المداخيل باستخالص فواتير الماء طيلة اآلجال الرضائية لألداء، غير أن عمل شساعة  يقوم

 الالزمة التدابيرالمدخول وكذا  هذا من، تاركا حصر الباقي استخالصه تخالصاالسالمداخيل ينحصر في 

إلى توزيع الماء  مدخول منالمستحقة  ن. ونتيجة لذلك، ارتفعت الديولمصلحة الماء ،المبالغ هذه الستخالص

هذه الوضعية على  تنطويو، حسب تقيم الجماعة (2017-2013)درهم عن الفترة  1.014.751,80حوالي 

 بسبب التقادم.ضياع هذه المبالغ ب تتعلق اطرمخ
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 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق، ما على تأسيساو

إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع وإيالئهما األهمية الالزمة قصد التحديد الدقيق لطبيعة وحجم األشغال  -

 للمنافسة؛المنجزة في إطار الصفقات بهدف اإلعمال السليم 

اعتماد آليات الرقابة الداخلية الكفيلة بضبط وتجنب المخاطر المتعلقة بمسطرة إبرام الصفقات خاصة التقيد  -

 بالمقتضيات القانونية عند فحص العروض التقنية والمالية للمتنافسين؛

عمومية وتدعيم إيالء العناية الالزمة لعمليات تتبع ومراقبة جودة األشغال المنجزة في إطار الصفقات ال -

 مصلحة الصفقات بالموارد البشرية الكافية؛

 تفعيل المقتضيات المتعلقة بمراجعة أثمان الصفقات العمومية؛ -

 والوقود( تمكن والماء اإلنارة العموميةالمتعلقة بتوريدات ال)مواد البناء،  ،للمواد محاسبة مسك على العمل -

 مختلف في مسارها تتبع يسهلالمعنية، بما  التوريدات لمختلف ومنتظم شامل حصر من الجماعة مصالح

 عليها؛ تدبيرها والحفاظ جودة من ويحسن، ستعمالالا مراحل

العمل على تصحيح الوضعية القانونية والعقارية للمحالت السكنية المكراة واستخالص جميع المبالغ  -

 المتراكمة من منتوج األكرية؛

 .الماء توزيع منتوج مستحقات عن المترتبة الديون تراكم لمشكل حد بوضع الكفيلة اإلجراءات اتخاذ -
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II.  لفجيج الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 تدبير النفقات العمومية .أوال

 النفقات عن طريق صفقات عمومية .1

 بدقة لحاجيات المراد تلبيتهااغياب دراسات قبلية لتحديد حجم المشاريع و 

 لتحديد قبلية دراسات نجازإ من تتمكن حتى...( طوبوغرافو مهندس،) عليا تقنية طرأ على تتوفر ال الجماعة نإ

 الدراسات هذه مثل بإنجاز لها تسمح ال الجماعة ميزانية أن كما تلبيتها، المراد وللحاجيات المشاريع لحجم دقيق

  .الصحي الصرف شبكة نجازإو ربللش الصالح بالماء لتزويد الساكنة الجماعة األولوية عطتأ المشاريع، لقد لكل

 الدراسات مكتب طرف من للشرب الصالح بالماء خاصة شاملة دراسة الجماعة نجزتأ ذلك، تحقيق جلأ ومن

 بناء بأشغال تتعلق صفقة يأ نجازإ في الجماعة مصالح حاليا عليها تعتمد التي الوحيدة الدراسة وهي "AG" أكمير

 .2006 سنة نجازهاإ تم حيث نسبيا قدمها رغم للشرب الصالح الماء شبكة تجديد وأ

 وتحديد المشاريع لحجم دقيق بشكل القبلية الدراسات نجازإل المعنية )...( المصالح حث على الجماعة ستعمل

  (.الصفقات )... ملفات ضمن وإدراجها( والكمية التقنية) الممكنة االحتماالت جل مراعاة مع بدقة )...( الحاجيات

  وأنظمة االستشارةنقائص طالت بعض إعالنات طلبات العروض 

 على تعتمد ان اعتادت الجماعة فان بالجماعة، العمومية والطلبيات الصفقات ميدان في مختصة طرأ غياب في

 هذه من نسخا توجه وكانت...  استشارة ونظام إعالنات العروض: طلبات ملفات إعداد في لديها المتوفرة النماذج

 تكن لم أن الجماعة الإ مضامينها، تصحيح او إلبداء المالحظات وذلك المعنية الجهات الى نشرها قبل الملفات

 .المالحظة هذه االعتبار بعين األخذ على مستقبال الجماعة ستعمل وعليه جواب، يأتتوصل ب

 والعينات العروض وإيداع األظرفة طلبات ملفات بسحب المتعلقة غياب السجالت 

 بالصفقات لكترونية الخاصةاإل البوابة من المشاركين المتنافسين طرف من سحبها تم العروض طلبات ملفات جل

 المصلحة الجماعة وخاصة شرعت الوجيهة المالحظة لهذه وتنفيذا المجال، هذا التجربة في لنقص ونظرا العمومية،

 .بالصفقات المرتبطة السجالت بمسك المكلفة بالصفقات

يداعها إ بعد المعنيين، للمتنافسين العيينات يداعإ وصل تسليم على فقط تقتصر الجماعة أما بالنسبة للعينات فكانت

 .الجماعة طرف من تحديده يتم الذي المكان في

 الخاصة لمقتضيات تروم مراقبة الجودة الشروط دفاتر عدم تضمن  

 رقم الصفقة باستثناء الشروب الماء شبكة بصفقات المتعلقة الخاصة الشروط دفاتر في الجماعة تشترط فعال، لم

 القنوات صالحية تثبت التي الوثيقة هذه بأهمية اإللمام وعدم المعنية، المصلحة ونسيان من سهو ، نتيجة06/2014

 المياه تهم التي جهيزاتوالت للمعدات المكونة للمواد معينة معايير باحترام تشهد التي الغذائي لالستعمال المقترحة

 .للشرب المخصصة

 من سهو نتيجة كان األشغال مكونات لمختلف جزئية تسلم مقتضيات مراحل الخاصة الشروط عدم إدراج بدفتر إن

 الصالح الماء مصلحة تقني أن اال المعنية، وأحيانا تتم االشارة لهذه التفاصيل في دفتر الشروط الخاصة. المصلحة

ويواكبون  الحيوي، المرفق بهذا المرتبطة الصفقات أشغال مراحل جميع تتبع على الحرص كل يحرصون للشرب

 على وستحرص االعتبار بعين الوجيهة المالحظة هذه المعنية المصلحة أخذت وقد. الفعلي بالحضور المراحل هذه

 لمراقبة وفعال ناجع نظام بمثابة تعد هاألن الصفقات، هذه بمثل المتعلقة الخاصة الشروط دفاتر في مستقبال إدراجها

 تم ما مع مطابقتها مدى من والتأكد نجازهاإوبعد  وأثناء قبل المستعملة واألدوات المواد ونوعية األشغال جودة

 .الصفقة نائل مع بشأنه التعاقد

والتجهيزات  واألدوات القنوات جودة وضمان العموميتين والصحة بالوقاية الرتباطها جدا وجيهة وهذه مالحظات

 تسجيلها اجل من المالحظات بهذه المعنية المصالح إشعار تم للشرب، وقد الصالحة المياه توزيع في ستستعمل التي

 .مستقبال الخاصة الشروط دفاتر في مضمونها وتنفيذ

 05/2016الصفقة رقم  عروض فحص ةفي تشكيل وعمل لجن اختالالت 

 يعتبر والذي المصالح، مديرة غياب في ،2016 يوليوز 28 بتاريخ األظرفة فتح جلسة العروض طلب لجنة عقدت

 في الصادر 3575-13 رقم الداخلية وزير قرار من األولى المادة من( ب للفقرة طبقا ضروريا حضورها
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 مساعد مصالح مدير على الجماعة تتوفر سنوية، وال إجازة في كانت   المصالح مديرة لكون ،2013ديسمبر 10

 .الجلسة هذه في عنها لينوب

الجماعة  طرف من له والمسلمة بها أدلى التي الشواهد على الصفقة النائل المقاول اختيار في اللجنة اعتمدت

 )...(. درهم. 390 068. 82 مبلغ ذات ببوعرفة للفالحة االقليمية المديرية طرف من له سلمت شهادة الى باالضافة

 مفرطة بكيفية غير عاديةالأو  منخفضةال بالعروض الخاصة المسطرة تطبيق في قصور 

 أوالد"بحي  للشرب الصالح الماء شبكة تجديد المتعلقة بأشغال 02/2017 رقم الصفقة .أ

 "سليمان

 األكثر المالي العرض صاحب (.STE A.A) ."أ.ع" شركة المتنافس بإقصاء العروض طلب لجنة لجوء سبب نإ

 شهادة سحب ألنه بل عادية، غير بكيفية منخفض عرض أنه بحجة فقط ليس درهم 273828,00 بقيمة أفضلية

 بتقديم مطالبته اجل من بعرضه اللجنة تحتفظ لم لذلك عرضه، عن وسيتخلى سينسحب انه بدعوى المؤقتة الضمانة

 اللجنة، من سهوا المحضر في يدون لم األمر هذا نأ إال عادية، غير بكيفية المنخفضة الوحدات أثمان عن تبريرات

 .)...( .ثمنا األقل المالي العرض قدم كونه (.STE I.C)" .ل.إ" المتنافس بعد فيما اقترحت لذلك

ببناء وحدة لتصنيع وإنتاج األسمدة من بقايا مواد النخيل  المتعلقة 03/2017 رقم الصفقة .ب

 "فجيجبواحة "

 بقيمة أفضلية األكثر المالي العرض صاحب "".STE I.C المتنافس بإقصاء العروض طلب لجنة لجوء سبب نإ

 نماإو ،اللجنة محضر في ورد كما عادية غير بكيفية منخفض عرض أنه بحجة فقط ليس درهم 456.006,91

 المحضر في يدون األمرلم هذا نأ إال عرضه، عن سيتخلي نهأ بدعوى المؤقتة الضمانة لشهادة الشركة سحب بسبب

 األقل المالي العرض قدم كونه" I.SARL" شركة وهو ،يليه الذي المتنافس بعد فيما اللجنة اقترحت لذلك سهوا،

 .)...( .ثمنا

 "زناكةالخاصة بتجديد شبكة الماء الصالح للشرب "بقصر  01/2014 رقم الصفقة .ج

 نهأ الإ ،(25%(-)) عادية غير بكيفية منخفضا" .E.E.T.D" مقاولة به تقدمت الذي المالي العرض يكن لم فعال،

 للوحدات تبريرات بتقديم المعني المقاول العروض طلب لجنة وطلبت عادية، غير بكيفية منخفضة أثمان يتضمن

 التي التبريرات بدراسة الفرعية اللجنة وقامت ،5 وعددها مفرطة وأثمان 14 وعددها منخفضة غير ثمنةأ ذات

 غياب نتيجة وهذا نسيانا، أو سهوا إما الوحدات باقي إلى تنتبه أن دون منخفضا، ثمنا 11 وهي ،المقاول قدمها

 رناهااوق تبريرها يتم لم التي الوحدات باقي أخذنا ولو ،الحاالت جميع وفي التكوين، في ونقص المختصة األطر

 عرض أفضل هو ".E.E.T.D" مقاولة عرض سيبقى ،اآلخرين المتنافسين وحدات نفس مع الوحدات مختلف مع

 .المتنافسين عروض باقي مع مقارنة

 الشروب الماء شبكة وتمديد تجديد بأشغال المتعلقة 06/2014 رقم الصفقة .د

 العروض طلب لجنة جعل التجربة، ونقص والمحاسبة، العمومية الصفقات مجال في المختصة األطر غياب في

 األحادية األثمان لتبرير المعنية المقاولة مطالبة لىإ اللجوء دون أفضلية أكثر بالعرض االحتفاظ الجماعة على تقترح

 العروض على فقط يقتصر التبريرات تقديم نأب اللجنة أعضاء من اعتقادا. عادية غير بكيفية المنخفضة او المفرطة

 .)...( .عادي غير بشكل المنخفضة أو المفرطة المالية

 " ومحطة دفع الماء80كهربة "قرية  بأشغال المتعلقة 01/2016رقم  الصفقة .ه

 بالعرض االحتفاظ الجماعة على تقترح جعلتها والتي العروض، طلب لجنة عمل شابت التي النقائص أسباب نإ

 المقاولة مطالبة لىإ اللجوء دون أفضلية أكثر  اللجنة اعتبرته الذي "H.P.E.R" شركة به تقدمت الذي المالي

 في المختصة األطر غياب في تكمن عادية، غير بكيفية منخفضا يعتبر الذي عرضها حول  تبريرات بتقديم المعنية

 الكهربائي التيار شبكات بناء شغالأ ميدان في( مختص تقني وأ مهندس) عليا أطر وغياب العمومية، الصفقات مجال

 )...(. للجنة، المكونة لألعضاء بالنسبة التجربة وقلة التكوين في النقص في وكذلك المتوسط، الجهد ذو

  مراجعة األثمان تطبيق المقتضيات المتعلقة بعدم 

األثمان،  مراجعة ميدان في التكوين في والنقص والمحاسبة، العمومية الصفقات مجال في المختصة األطر غياب في

 هذه تسوية على الجماعة وستحرص الصفقات، بهذه المرتبطة األثمان مراجعة تطبيق من الجماعة تتمكن لم

 )...(. الوضعية،

  قصور في تتبع إنجاز صفقات وتسلم األشغال والتوريدات 

 مجال في المختصة غياب األطر إلى الصفقات، هذه تنفيذ واكب الذي التتبع ضعف سبب يعزى -

الصفقات  اشغال تتبع في المختصين األعوان إلى الجماعة افتقار والمحاسبة، وإلى العمومية الصفقات
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 المقاول طرف من إنجازه تم فقد المنفذة المنشأة جرد لتصميم بالنسبة في التجربة، أما النقص وإلى

 .()... .للشرب الصالح الماء بمصلحة إيداعه وتم

 التقنية األطر إلى غياب باألساس راجع األشغال صفقات ببعض الخاصة الورش دفاتر تسليم عدم إن -

 في فقط، وهو واحد تقني على حاليا المعنية المصلحة وتتوفر األشغال، وتتبع بمراقبة المختصة

 الصفقات. أشغال وتتبع جميع بمواكبة له يسمح ال الذي الشيء هشة، جد صحية وضعية

 األطر بتوظيف المطالبة أجل من فرصة وستغتنمها بجدية، الوجيهة المالحظة هذه الجماعة أخذت لقد -

 وتتبع وإنجاز بإعداد المرتبطة الخلل مواطن وتقويم تصحيح من الجماعة تتمكن حتى الكافية، التقنية

 .العمومية الصفقات طريق عن المشاريع وتقييم

 الصفقات مجال في المختصة األطر غياب إلى الصفقة، هذه تنفيذ واكب الذي التتبع ضعف سبب يعزى -

 وإلى الصفقات اشغال تتبع في المختصين األعوان الى الجماعة افتقار والمحاسبة، وإلى العمومية

 وتم المقاول طرف من إنجازه تم فقد المنفذة المنشأة جرد بالنسبة لتصميم أما في التجربة، النقص

 )...(. .للشرب الصالح الماء إيداعه بمصلحة

 أما عن سهوا، كان األخرين األعضاء طرف من الصفقة ألشغال المؤقت تسلم محضر توقيع إغفال -

 من إنجازه تم فقد للمشروع التقنية للمواصفات مطابقتها من للتأكد المنفذة األشغال حول التقرير التقني

 سهرت التي هي األخيرة هذه لكون للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب مصالح طرف

 الشبكات بناء ميدان في مختصين وتقني مهندس على الجماعة توفر غياب في المشروع، تتبع على

 المالحظة. هذه تنفيذ على الجماعة العلوي. وستحرص أو المتوسط الضغط ذات الكهربائية

 المجال هذا في التكوين غياب وإلى العمومية الصفقات مجال في مختصة أطر غياب إلى ذلك يعزى -

 المكلفين. األعوان لدى التجربة وقلة

 الطلب سندات طريق عن النفقات .2

 مسك محاسبة مادية فيما يتعلق باقتناء مواد البناء والتوريدات المتعلقة بالماء الصالح للشرب عدم 

 من مجموعة انجاز في استراتيجي كخيار المدني المجتمع مع التشاركي العمل 2013 سنة منذ الجماعة تبنت

 والتضامني التطوعي العمل بأن المجلس من إيمانا ،... والمقابر، الطرق بصيانة المتعلقة شغالواأل المشاريع

 محفزا عامال يعتبر التشاركي العمل اليوم وأصبح ،والوطني المحلي المجتمع في المتجذرة القيم ضمن يوجدان

 ،اإلطار هذا وفي .المواطنة مبدأ لترسيخ وفرصة االجتماعيين والتماسك التعبئة وتقوية االجتماعية الروابط لتعزيز

 البناء مواد شراء فصل من األسمنت مادة خاصة البناء بمواد المدني المجتمع جمعيات تزويد على الجماعة التزمت

 عدد المدني المجتمع مع التشاركي العمل بفضل وحققت. للطرق االعتيادية الصيانة فصل ومن ،المقابر لصيانة

 .الصيانة )...( أشغال من مهم

 العون إشعار تم ولذلك والتوريدات، المواد هذه لمثل المادية للمحاسبة خاصا سجال تمسك الجماعة تكن لم صحيح

 المواد وخروج بدخول المرتبطة العمليات جميع تدوين على والسهر القيمة المالحظة هذه بتنفيذ بالمخزن المكلف

 .المستفيدة واألماكن الجهات وبالتفصيل بيان مع

 ومكتب للشرب الصالح الماء مكتب مخزن ومراقبة تدبير فان ،الصالح للشربأما فيما يخص مقتنيات مكتب الماء 

 وغياب المختصة البشرية الموارد الى الفتقارها نظرا الجماعة واجهت التي المشاكل بين من يعد الصيانة أشغال

 على وبناء. المخزن هذا بتسيير المكلفين األعوان لدى التجربة في النقص لىإ باإلضافة المجال، هذا في التكوين

 جلأ من الكافية بالتجهيزات وتزويده عون تعيين على الجماعة عملت للحسابات، الجهوي للمجلس القيمة المالحظة

 القانونية للمقتضيات طبقا للشرب الصالح الماء لمخزن المادية المحاسبة مسك  بمهام يتكلف الوضعية، هذه تصحيح

 الشيء حدة، على صنف بكل الخاصة والتوريدات المواد بطاقات إعداد على يسهر العمل، بها الجاري والتنظيمية

 المكان بيان مع استعماله تم وما يداعهإ يتم ما على بدقة والتعرف والمراقبة التتبع مهمة الجماعة على سيسهل الذي

 المرفق لهذا ومعقلن جيد تدبير لضمان وذلك وتوريدات، سلع من بالمخزن تبقى وما التفاصيل بأدق والكميات

 .جودتها على والحفاظ الجماعية الممتلكات حماية أجل من والتوريدات المنقوالت ومراقبة ضبط عملية وتيسير

 تجزيئ النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب 

 حاالت لىإ 2017-2013 الفترة خالل الطلب سندات إصدار طريق عن العمومية النفقات تجزيىء يعزى

 بواسطة العمومية باإلنارة الخاصة الصيانة وعتاد  للشرب الصالح الماء مواد شراء لىإ الجماعة لجأت  ،استعجالية

 الدقيقة الدراسات غياب لىإو المختصة، البشرية الموارد في نقص لىإ ذلك أسباب يرجع كما الطلب سندات

 في المتدخلة والجهات الجماعة وبين ،جهة من ،بينها ما في الجماعة مصالح مختلف بين التنسيق وسوء للمشاريع

 للمدينة الحضري بالتأهيل تتعلق والتي ،المتدخلين من عدد طرف من نجازهاإو تنفيذها تم التي المشاريع انجاز
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 القصور وصيانة ترميم ومشروع العمومية، والساحات واألرصفة الطرق وبناء التجهيز الناقصة األحياء وتأهيل

 نارةاإل وشبكة الصحي بالصرف وال للشرب الصالح بالماء الخاصة المكونات تتضمن تكن لم المشاريع هذه كل ،...

 للشرب الصالح بالماء المرتبطة التكاليف جميع تتحمل الجماعة جعل الذي الشيء ،القصور داخل خاصة العمومية

 وبالتالي ،العروض طلبات ملفات عدادإل تسعفها لم ظروف في الصحي والصرف العمومية نارةاإل صيانة ومواد

 .العمومية الصفقات من بدال الطلب سندات لىإ اللجوء

 .بمضمونها التقيد قصد المعنية المصالح مختلف على تعميمها وتم القيمة المالحظة هذه الجماعة أخذت وقد

  المنافسةاستحواذ نفس الممونين على أغلب طلبيات الجماعة مؤشر على غياب 

 على المتنافسين محدودية إلى العمومية طلبياتها أغلبية تلبية في الممونين نفس على الجماعة اعتماد أسباب يرجع

 .الجماعة مستوى على العمومية اإلدارات مع التعامل في يرغبون الذين الممونين ندرة لىإو اإلقليم، مستوى

 كل في المنافسة مبدأ تعزيز على الجماعة ستحرص القيمة، المالحظة لهذه وتنفيذا الوضعية، لهذه وتصحيحا

 .وأشغالها مشترياتها

 الجماعية المواردبعض  تدبير .ثانيا
 عمل الآليات التنسيق ووسائل المداخيل على  عدم توفر وكالة 

 ستنكب المداخيل وكالة ووسائل عمل التنسيق آليات غياب حول للحسابات الجهوي المجلس بتوجيهات عمال

 مختلف والتنسيق بين التواصل وخلق آليات بالمداخيل المكلفة المصالح لتدبير عملي برنامج وضع على الجماعة

 .المراحل مختلف والمعنيين في المتدخلين جميع بين التنسيق اجل من متكامل وإعداد برنامج الجماعة مصالح

 أداء بتحيين خاص معلوماتي والتتبع واقتناء برنامج للمراقبة الداخلية اللجان عمل تفعيل على الجماعة ستعمل كما

 .للجماعة التابع المدنية الحالة هو طور االقتناء والتثبيت لمصلحة الذي البرنامج غرار على الجبائية المصالح تدبير

  التلقائي بشكل منتظم باألداء المشروبات بيع محال على الرسمقيام الملزمين بعدم 

 المشروبات بيع محال على للرسم السنوي باألداء 2017 سنة قبل تكتفي الجماعي التحصيل مصلحة كانت لبالفع

 تطبيق في وأ األداء في سواء خلل في سبب مما ،الجماعة ميزانية إعداد عند سنة كل من شتنبر شهر خالل أي

 .عليها المنصوص الجزاءات

 ،47.06رقم  القانون لمقتضيات الحرفي التطبيق على المذكورة المصلحة عملت 2017 سنة بداية مع نهأ غير

 تطبيق اذوك واإلقرارات بالمداخيل التصريح مأل مع ،السنوي ربع األداء اعتمدت حيث ،منه 147 المادة خاصة

 .عليها المنصوص الجزاءات

  نيمن الملزمين قبل حلول األجل القانوعلى محال بيع المشروبات استخالص الرسم 

 اعتمدت فقد ،سنة كل من شتنبر شهر في االستخالص على واالقتصار السابقة المالحظة في إليه اإلشارة سبقت كما

 ،إقراراتهم مأل قصد بالملزمين مباشرة واالتصال سنوية ربع اإلقرار مبدأ على 2017 سنة بداية منذ المداخيل وكالة

 الملزم بين الثقة إعادة الى يهدف الذي 47.06رقم  القانون وفلسفة بروح وعيهم عدم لىإ يرجع ذلك في والسبب

 وإيداع السنوية وأ سنوية الربع وإيداع اإلقرارات الواجبات أداء والتهرب من منهم البعض تقاعس واإلدارة وكذا

 .القانونية اآلجال في بالتأسيس التصريح

 خيل المحققةالتصريح بالمداعدم  رغمتفعيل مسطرة الفرض التلقائي  عدم 

 من التلقائي اإلقرار مبدأ غياب وفي ،المحلية بالجبايات المتعلق 47.06رقم  القانون مقتضيات استيعاب غياب في

 القانونية المقتضيات وشرح عليهم اإلقرارات وتوزيع محالتهم الى التنقل على المداخيل وكالة تعمل الملزمين طرف

 .النشاط تغيير وأ العطالة إقرارات يقدم من ال منهم ذلك كل ورغم ،استفساراتهم جميع عن واإلجابة

 على واإلدارية والعمل مستقبال المادية وضعياتهم تسوية قصد مراسلتهم على المحلية الجبائية المصالح ستعمل كما

 .معلوماتي برنامج باعتماد سنوية او دورية بصفة مواعيدها والجزاءات في اإلجراءات برمجة

 2017-2013 خالل الفترةعدم وضع اإلقرار السنوي بالمداخيل المحققة  عنتطبيق الجزاءات  عدم 

 عمال بريلأ شهر نهاية قبل بالمداخيل السنوية اإلقرارات يقدمون الملزمين جميع أصبح 2017 سنة بداية مع

  .)...(الذكر  سالف 47.06 رقم القانون بمقتضيات

 وعدم تفعيل المراقبة بشأنها بهامبالغ المداخيل المصرح  ضعف 

 الذي الوحيد الشخص هو الملزم أن إذ ،بها المصرح المبالغ ضعف في كبير بشكل ساهم اإلقرار نظام اعتماد إن

 الركود لىإ الملزمين حسب يرجع بها المصرح المبالغ ضعف نأ كما)...(  .تصريحه وأ إقراره تعبئة صالحية يملك

 .بالخارج المقيمة الجالية بقدوم الصيف فصل خالل التجاري النشاط ينتعش حيث المدينة تعرفه الذي التجاري
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 تنص كما ،والوثائق المعتمدة اإلقرارات مراقبة عملية نإف ،للجماعة تابعين محلفين مأمورين وجود ونظرا لعدم

 الملزمين طرف من المقدمة باإلقرارات وتكتفي المصلحة ،مستحيلة تكون 47.06رقم  قانونال من 149 المادة عليه

 . فقط

 تطبيق الجزاءات المقابلة بالتأسيس من قبل الملزمين وعدمإيداع التصريح  عدم 

 الضريبي الوعاء مصلحة وجود وعدم ،بالجماعة األخرى وباقي المصالح المداخيل وكالة بين التنسيق انعدام أمام

 من بالتأسيس التصريح إيداع إغفال تم قدف ،المحلية الجبائية اإلدارة هيكلة وفي غياب ،اإلدارية الشرطةومصلحة 

 .المشروبات بيع محال على بالرسم الملزمين طرف

 وأدوا لذلك استجابوا لقد وبالفعل .اآلجال أقرب في الوضعية تسوية قصد باألمر المعنيين مراسلة تمت ذلك ولتدارك

 .)...( .باالستخالص أوامر المداخيل وكالة أصدرت نأ بعد اإلقليمية الخزينة لدى ذمتهم في ما

  تراكم الديون المستحقة من األكرية 

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وضعف السومة الكرائية 

 وإعادة بناءهامقهى  إضافية بسب هدم تحمل الجماعة لمصاريف 

 لها المجاورة والبنايات غشت 20 ساحة تهيئة مشروع شمل والذي فجيج لمدينة الحضري التأهيل برنامج إطار في

  .الساحة نفس في المتواجد المقهى وكذا للجماعة التابع المغطاة السوق ذلك في بما

وقد كان هدم المقهى  .لقد كان اختيار الجماعة لهذا النهج عمال بمبدأ التراضي في حل نزاعاتها مع مختلف المرتفقين

 .عادة بناء يعرف تعثراإوحتى المشروع موضوع  ،بناء على تصور المهندس واضع المشروع

 ء الما لديون من منتوج توزيعا الستخالص المداخيل عدم تحمل شساعة 

مصلحة نظرا ألهمية المالحظة ولوقعها البالغ على الرفع من مداخيل الجماعة ستعمل الجماعة على التنسيق بين 

زمة من أجل لالالماء الصالح للشرب ووكالة المداخيل على الحصر النهائي لهذه المستحقات والقيام بجميع التدابير ا

لى جانب اتخاذ الجزافية إاستخالصها كما ستضع خطة سنوية لتدارك هذه االختالالت عبر تغيير العدادات القديمة و

 زمة لذلك.لالدارية اجراءات اإلاإل
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  "بوعرفةجماعة "ب المداخيل تدبير

 (فجيج)إقليم 
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم ، بموجب1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  بوعرفةحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب  4.66 تها بتقدر مساحو ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

 موظفا وعونا. 78ويعمل بها  ،نسمة 28.646في  2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  

درهم، منها  64.741.131,21ز ما يناه 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز.  40.711.423,44و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 24.029.707,77

 درهم، منها 42.245.250,49بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 18.215.542,72و ،درهم تتعلق بنفقات التسيير 24.029.707,77

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

توصيات إصدار عن تسجيل مجموعة من المالحظات و 2017-2010خالل الفترة أسفرت مراقبة تسيير الجماعة 

 همت تدبير المداخيل، وبعض المرافق الجماعية.

 أوال. تدبير المداخيل 
كيفية تدبير كل رسم  يهم والبعض اآلخر ،القرار الجبائيبعضها يهم  ،سجلت بخصوص تدبير المداخيل مالحظات

 على حدة.

 القرار الجبائي .أ

 الجماعة أن غير ،2008 يناير فاتح من ابتداء التنفيذ حيز المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم القانون دخل

 لهذا ونتيجة. 2010 دجنبر 14 في عليه المصادقة تمت حيث ،2010 سنة متم إال الجبائي قرارها بتحيين تقم لم

 األمر ،01/1999 رقم الجبائي القرار في المحددة واإلتاوات الرسوم أسعار اعتماد في الجماعة استمرت التأخير،

 المبالغ بعض يلي وفيما. الرسوم أسعار عرفتها التي التغيرات تطبيق عدم نتيجة مهمة مبالغ تحصيل عليها فوت الذي

 :التأخر هذا جراء الجماعة على فوتت التي

الذي فوت على ، و2010عن سنة يهم الرسم على عمليات البناء درهم  461.685,00 مبلغ يعادل -

 درهما( 20درهما كفرق بين السعر المطبق )خمسة دراهم( والسعر األدنى ) 15باعتماد الجماعة 

 سالف الذكر؛ 47.06بموجب القانون رقم 

 ، والذي فوت علىض على النقل العمومي للمسافرينالرسم المفروبهم درهم  2.440,00 مبلغ بقيمة -

درهما عن كل ربع سنة بالنسبة لسيارات األجرة من  20,00نتيجة عدم استخالص فارق  الجماعة

 .2010و 2009و 2008درهما للصنف الثاني خالل السنوات  30و ،الصنف األول

شغل األمالك العامة لى وع م على األراضي الحضرية غير المبنية وعلى عمليات التجزيئوالرس .ب

 مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء

 لوحظ ما يلي: ،موالرس هبخصوص هذ

  غياب اإلحصاء السنوي وعدم استغالل المعطيات المتوفرة لدى الجماعة لحصر الوعاء الضريبي 

هذا لجماعة بعمليات اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية، كما لم تتخذ أية مبادرة تصب في ام وتق ال

التي تحث على  المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47.06من القانون رقم  49، مما يخالف مقتضيات المادة االتجاه

 إجراء إحصاء سنوي لألراضي الحضرية غير المبنية. 

التعرف على  هاعلى تصفية واستخالص الرسم عن الملزمين الذين تتيح تعامالتهم مع مصالح لجماعةاويقتصر عمل 

عناصر الوعاء الالزمة لتصفية الرسم المذكور، كما هو الحال عند تسليم رخص البناء أو السكن أو عند تسليم الشهادات 

نها للغير. بينما ال يتم استغالل المعطيات المتوفرة اإلدارية بغاية تحفيظ األراضي أو بيعها أو تقسيمها أو التنازل ع

لدى المصالح األخرى للجماعة والمصالح الخارجية كالمحافظة العقارية، ومصلحة التسجيل، التي من شأنها توفير 

 معلومات عن التغييرات التي تطرأ على األراضي من قبيل تغيير المالك.
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 الجماعة على مداخيل مهمةت يفووت 2011و 2010فرض واستخالص الرسم خالل سنتي  عدم 

، وذلك بالرغم من توفر 2011لجماعة بفرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية إلى حدود سنة الم تقم 

سيما طلبات إمكانية حصر الوعاء الضريبي )ولو بشكل جزئي(، باستغالل المعطيات المتاحة بقسم التعمير، وال 

من  158المادة  الواردة فيرخص البناء، وهي المعطيات التي تتيح لها فرض الرسم بطريقة تلقائية وفق الشكليات 

 .سالف الذكر 47.06القانون رقم 

درهم، منها مبلغ  161.644,00، تقدر على األقل بحوالي 2011و 2010الجماعة مداخيل مهمة عن سنتي  فوتت وقد

درهم يمثل جزاءات عن عدم وضع اإلقرارات،  104.000,00كمنتوج لهذا الرسم، ومبلغ قدره درهم  57.644,00

سالف الذكر في درهمين للمتر  47.06من القانون رقم  45وذلك باعتماد السعر األدنى للرسم الذي حددته المادة 

 درهم عن عدم وضع اإلقرار برسم كل سنة. 500المربع، وغرامة 

سنتي خالل نه في غياب إجراءات التحصيل، فإن هذه المبالغ يكون قد طالها التقادم الرباعي وتجدر اإلشارة إلى أ

 سالف الذكر. 47.06من القانون رقم  160، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 2015و 2014

 2014-2012ة فترنقائص في فرض واستخالص الرسم عن البقع األرضية موضوع رخص البناء خالل ال 

بالنسبة للبقع األرضية التي يتقدم أصحابها بطلبات رخص البناء، بالفرض التلقائي للرسم عن السنة  عةال تقوم الجما

التي تقدم خاللها صاحب البقعة بطلب رخصة البناء، وكذا السنوات السابقة التي لم يطلها التقادم بعد، باإلضافة إلى 

من القانون رقم  147والمادة  134بالمادة تباعا ا ماإلقرار وجزاءات التحصيل المنصوص عليهإيداع جزاءات عدم 

 .سالف الذكر 47.06

درهم كمنتوج للرسم على األراضي  54.386,00، استخلصت الجماعة ما مجموعه 2014-2012 الفترةوخالل 

 درهم، وذلك باعتماد السعر 229.096,00الحضرية غير المبنية، بينما كان بإمكانها أن تحصل على األقل ما قدره 

األدنى المحدد في درهمين للمتر المربع. وبذلك، تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها مداخيل تناهز في حدها األدنى 

 درهم. ويوضح الجدول التالي طريقة احتساب هذه المبالغ: 174.710,00مبلغ 

 السنة
مجموع مساحات البقع موضوع 

 (2طلبات رخص البناء )م

السنوات مبلغ الرسم عن 

 األربع الماضية )بالدرهم(

مبالغ الرسم 

 المقبوضة

مبالغ الرسم غير 

 طبقةالم

2012 9.328  74.624,00 6.010,00 68.614,00 

2013 9.409 75.272,00 9.326,00 65.946,00 

2014 9.900 79.200,00 39.050,00 40.150,00 

 174.710,00 54.386,00 229.096,00 المجموع

 اإلعفاء الكلي المؤقت مدة تجزئة "ق" بعد انتهاء ة األرضية موضوع فرض الرسم على البقع عدم 

. 2014ماي  28المتعلقة بتجزئة "ق" بتاريخ  01/2014رخصة رقم البوعرفة" من  .استفادت جمعية "أ.ج.م.أ.ج

المتعلق  25.90من القانون رقم  11، سقط اإلذن بإحداث التجزئة تطبيقا لمقتضيات المادة 2017متم سنة  معو

المنصوص نتهي أجل اإلعفاء الكلي المؤقت ابالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وبالتالي، 

لتجزئة، فإنها لم المؤقت لتسلم الب قمن الجماعة لم تسالف الذكر. ورغم أ 47.06من القانون رقم  42المادة عليه في 

، وكذا الجزاءات المحددة في المادتين 2017و 2016و 2015عن سنوات  هذه البقعةتعمل على فرض الرسم على 

الجزاءات ذات الصلة وسالف الذكر. وقد قدر مجموع مبلغ الرسم غير المطبق  47.06من القانون رقم  147و 134

 درهم. 293.250,00بما يناهز 

 عدم فرض الرسم على عمليات التجزيئ 

من القانون  63اء الرسم على عمليات التجزيئ وفق الشكليات المحددة بالمادة بوعرفة" بأد .لم تقم جمعية "أ.ج.م.أ.ج

كدفعة  %75سالف الذكر. وقد كان على الجماعة عند تسليم رخصة التجزيئ، استخالص ما يعادل نسبة  47.06رقم 

من  %5م في سعر الرس 2011بتاريخ فاتح يناير  02/2011من مبلغ الرسم المستحق. ويحدد القرار الجبائي رقم 

 مجموع تكلفة اإلنجاز دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

  على ربع سنة واحد فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا ألغراض البناءاقتصار 

عشر دراهم للمتر المربع  سعرلرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا ألغراض البناء تطبق الجماعة بالنسبة ل

. وبما مع حصر فترة شغل الملك العام الجماعي في ربع سنة واحد لمحددة بالقرار الجبائي( بالنسبة لكل رخصة بناء)ا

 وضعية، فإنه كان يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة استحقاق هذا الرسم مرتبط باستمرار شغل الملك العامأن 
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، وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من ربع السنة المؤدى عنهأوراش البناء بعد انصرام 

 به الجماعة.  ال تقوماألمر وهذا شغل الملك الجماعي العام حتى يتم فرض الرسم من جديد، 

 على اإلقامة بالمؤسسات السياحية المفروضالرسم  .ج

  2014ما قبل سنة عدم فرض الرسم بصورة تلقائية مقابل عدم اإلدالء باإلقرارات عن السنوات 

" بإيداع إقرارات بعدد ليالي المبيت لدى مصلحة الوعاء، CM، لم يقم مستغل مؤسسة "2014-2010 الفترةخالل 

على تطبيق  الجماعةسالف الذكر. بالمقابل، لم تعمل  47.06من القانون رقم  74وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 

 فرض الرسم بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادةوال على  ،من نفس القانون 134طبقا للمادة  ذلكالجزاءات عن 

من القانون المذكور. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع مبالغ الرسم والجزاءات المذكورة غير المؤداة عن السنوات  158

 سالف الذكر. 47.06القانون رقم  160قد طالها التقادم الرباعي طبقا لمقتضيات المادة  2010-2013

 وال مراقبة صحة أخير عن األداء مخالفة المقتضيات المتعلقة بتحصيل الرسم وعدم تطبيق جزاءات الت

 اإلقرارات

تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل  ودفعه يعتبر مستغلو المؤسسات السياحية مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء

على أساس عدد الزبناء وليالي المبيت بواسطة بيان  ،الجماعي كل ربع سنة قبل انقضاء الشهر الذي يلي ربع السنة

ر أن مستغل فندق "ش" يقوم بأداء الرسم عن عدد من أرباع السنة دفعة واحدة )أداء الرسم لكامل السنة بعد لألداء. غي

 الجزاءات المتعلقة بالتأخير عن األداء في هذه الحاالت.  الجماعةانقضائها(، وبالرغم من ذلك، ال تطبق 

تواريخ استحقاق الرسم، مما يؤشر على الطابع ن بعض بيانات األداء تحمل تواريخ سابقة عن فإباإلضافة إلى ذلك، 

" CMلفندق " 2015الصوري لألرقام المصرح بها، ويتعلق األمر ببيان األداء التلقائي عن الربع األول من سنة 

 .2014دجنبر  26لفندق "ش" المؤرخ في  2014، وبيان األداء الوحيد لسنة 2015مارس  05المؤرخ في 

عبر مراقبة الوثائق المحاسبية، ال سيما  باي طريقة كيفما كانت دى صدقية اإلقراراتبة مراقالجماعة بم تقومال كما 

التحقق من مطابقة العناصر المصرح بها في اإلقرار وبيانات األداء ألرقام المعامالت الحقيقية،  حيث ال تعمل على

 سالف الذكر. 47.06من القانون رقم  151و 149وذلك كما هو مخول لها بمقتضيات المادتين 

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة له .د

  التقادم  وسقوط جزء منه فيارتفاع الباقي استخالصه 

-2010تراكمت المبالغ المستحقة عن الرسمين خالل الفترة فقد  شساعة المداخيل، حسب المعطيات المتوفرة لدى

وعلى  ،للتحصيلدرهم. وفي ظل عدم سلك اإلجراءات القانونية  105.030,00حيث ناهز مجموعها حوالي  ،2017

فإن جزءا من هذه المستحقات  الخصوص إصدار أوامر التحصيل والتكفل بها من طرف المحاسب العمومي المختص،

 .2017ادم الرباعي في نهاية سنة درهم قد طاله التق 48.770,00، والمقدر بحوالي 2013-2010المتعلقة بالفترة 

  جزاءات التحصيلو عدم إيداع اإلقرار بالتأسيسجزاءات عدم تطبيق 

يتعين على الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين إيداع تصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء بالجماعة 

يتوجب كان سالف الذكر. كما  47.06رقم  من القانون 87عند الشروع في مزاولة النشاط تطبيقا لمقتضيات المادة 

 30.89من القانون  71عليهم إيداع إقرار بوقوف العربات المعدة للنقل لدى مصلحة الوعاء كما تنص على ذلك المادة 

سالف الذكر. غير أن الجماعة لم تعمل على فرض غرامات على الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع إقراراتهم، حيث 

 درهم. 9.980,00الرسمين دون فرض هذه الغرامات التي بلغ مجموعها  قامت باستخالص

عن عدد من أرباع السنوات،  المستحقةبعد تراكم المبالغ على النقل العمومي يلجأ بعض الملزمين إلى أداء الرسم و

يضيع على وتقوم شساعة المداخيل بتحصيل هذه الرسوم دون تطبيق جزاءات التحصيل عن األداء المتأخر، وهو ما 

 مالية الجماعة مداخيل إضافية، كما يتعارض مع غاية المشرع باألداء المنتظم كل ربع سنة.

 الرسم على محال بيع المشروبات  .ه

 وعدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسمعدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس 

درهم  500,00التصريح بالتأسيس والمحددة قيمتها في مبلغ  الجزاءات عن اإلخالل بواجب إيداع ال تطبق الجماعة

( ملزمين لم يودعوا تصاريحهم 08سالف الذكر. ويتعلق األمر بثمانية ) 47.06من القانون رقم  146حسب المادة 

سالف الذكر. وبذلك، تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها ما مجموعه  47.06من القانون  67طبقا للمادة 

 درهم. 4.000,00

 طالها الديون قدمجموعة من  وبالتالي فإن، 2016سنة إال خالل الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسم ولم تباشر 

والمتعلقة بجزاءات عدم إيداع إقرارات  درهم، 10.000,00مبالغ مقدرة بحوالي  يتم استخالصلم  ، كماالتقادم

 . 2011و 2010بالمداخيل خالل سنتي 
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  وتلك المفروضة بطريقة تلقائية وعدم تفعيل المراقبة بشأنها بها مبالغ المداخيل المصرح ضعف 

بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها  ال تقوم مصلحة الوعاء

 التالمحأصحاب ومقاربتها مع حقيقة النشاط التجاري، وذلك بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف 

 . درهم 27,4و 16,44بين به ضمن اإلقرارات يتراوح المعدل اليومي للمداخيل المصرح الخاضعة للرسم، حيث 

نفس مستوى المبالغ المصرح بها عند تطبيقها لمسطرة الفرض التلقائي للرسم، حيث ال تقوم بإعمال  وتعتمد الجماعة

ن تفيد في مراقبة وضبط الرسم صالحياتها المتعلقة بالمراقبة وحق االطالع على جميع المعلومات التي من شأنها أ

سالف الذكر، وذلك بهدف التحقق من صحة  47.06من القانون رقم  151و 149على الملزمين طبقا للمادتين 

اإلقرارات المدلى بها، واستغالل مسطرة الفرض التلقائي لتصحيح األساسات الواجب اعتمادها لتصفية الرسوم 

 سالف الذكر.  47.06قم من القانون ر 155المستحقة طبقا للمادة 

 الموارد المتأتية من كراء بعض الممتلكات الجماعية .و

 ارتفاع الباقي استخالصه من األكرية وتقادم جزء منها 

بخصوص مداخيل كراء واستغالل األمالك الجماعية، إجراءات تحصيل المبالغ المتبقية في ذمة ال تتخذ الجماعة 

، ويتضمن 2016-2010درهم خالل الفترة  1.087.684,00 هم والتي بلغتديون بذمتالمكترين، مما ساهم في تراكم 

من  391طبقا لمقتضيات الفصل الخماسي درهم من المستحقات التي طالها التقادم  232.478,00هذا المبلغ حوالي 

 قانون االلتزامات والعقود. 

 لغالبية المحالت الكرائية ةضعف السوم 

درهما بالنسبة للبنايات  65 ، إذ تتراوح بين مبلغالمكترين بضعف السومة الكرائيةالمبرمة مع  الكراءتتسم جل عقود 

معظم درهم بالنسبة ل 230أو  200ومبلغ  ،درهم بالنسبة للمحالت بالسوق المغطى القديم 110و 80مبلغ السكنية، و

، 2011 سنة زيادة قيمتها منذالمطالبة ب على، فإن الجماعة لم تعمل ذلكورغم  .1المحالت التجارية بالسوق المغطى 

أو االستعمال المهني أو  المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى 03.07أن القانون رقم  علما

( خول من خالل المادتين الثالثة والرابعة إمكانية الرفع من ثمن 2007نونبر  30التجاري أو الصناعي أو الحرفي )

بالنسبة للمحالت  %8نوات على األقل من تاريخ مراجعة العقد، وحدد نسبة هذه الزيادة في الكراء بعد مضي ثالث س

 بالنسبة لباقي المحالت. %10المعدة للسكنى و

 ثانيا. تدبير بعض المرافق الجماعية

 المحطة الطرقية  .1

   بها كراء المحطة الطرقية قبل انتهاء األشغال 

لمدة خمس سنوات، وصادقت سلطة المراقبة من طرف الخواص أبرمت الجماعة عقد استغالل مرفق المحطة الطرقية 

. وقد عاينت لجنة تقنية هذا المرفق بتاريخ 2012أكتوبر  24اإلدارية على محضر طلب العروض بتاريخ 

 وأبدت بشأنه عدة مالحظات. 2012 كتوبر  16

وبالتالي  ،استدراك النقائص والقيام باإلصالحات الالزمةلمالحظات اللجنة التقنية وولم تستطع الجماعة االستجابة 

القاضي بذلك، أي بعد أكثر  ، تاريخ األمر بالخدمة2015فاتح يونيو الشروع في استغالل المحطة الطرقية إال بتاريخ 

إلزام أرباب النقل باستعمال المحطة القاضي ب 1191.15قرار الوزير المكلف بالنقل رقم أشهر، علما أن  7من سنتين و

 .2015أبريل  27نشر بتاريخ قد صدر والطرقية ببوعرفة 

  نقائص على مستوى دفتر التحمالت والعقد 

لم يحدد دفتر التحمالت مقاييس دقيقة لقبول المتنافسين، حيث اقتصر على وضع شروط عامة من قبيل التوفر على 

التوفر على مستوى ثقافي لتسيير هذا المرفق، غير الطرقية، و بهيكلة لتدبير المحطةالوسائل المالية والبشرية واإلدالء 

، مما جعل المعيار الوحيد الختيار المستغل هو العرض المالي األكثر أفضلية. كما أغفل ةر غير دقيقيياأن هذه المع

المستغل اقتناؤها خالل فترة دفتر التحمالت التنصيص على مآل التجهيزات واألشياء المنقولة التي يتوجب على 

من دفتر التحمالت، بعد انتهاء مدة االستغالل. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم التنصيص  25و 19استغالله بموجب الفصل 

 في العقد وفي دفتر التحمالت على إمكانية مراجعة البنود المتعاقد بشأنها في حالة تغير المعطيات االقتصادية. 

فإنه رغم تعديل سعر الواجبات المفروضة على الوقوف والمرور بالمحطة بموجب القرار ، ه النقائصوفي ظل هذ

، لم يتم تحيين بنود العقد لمالءمتها مع األسعار الجديدة. وبذلك 2016بتاريخ فاتح مارس  03/2016الجبائي رقم 

ة العقد رغم التغييرات التي ، تاريخ نهاي2017دجنبر  31استمر المستغل في أداء نفس السومة الكرائية إلى غاية 

 طالت األسعار. 
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درهما )بالنسبة للمسافات القصيرة من  85رفع السعر بالنسبة للحافالت التي تنطلق من المحطة إلى قد تم ولإلشارة، ف

ما بين كانت تتراوح كيلومتر( عوض أسعار  401درهم )بالنسبة للمسافات التي تفوق  200كيلومتر( و 400إلى  50

 درهما بالنسبة للحافالت العابرة. 50درهما عوض  20تخفيض السعر إلى مقابل  ،درهما 15و 10و 7و 5

  تأخر الجماعة في فسخ عقد تفويض االستغالل 

المستغل عن  وامتنع ، تاريخ األمر بالخدمة،2015فاتح يونيو  ذاالستغالل الفعلي للمحطة الطرقية منتم الشروع في 

. وبالرغم من هذا اإلخالل، لم تبادر الجماعة إلى تفعيل مقتضيات 2015أداء المستحقات الكرائية منذ شهر شتنبر 

، 2017 نونبر 30من العقد، والقاضي بسقوط حق المفوض إليه في االستغالل. ولم يتم فسخ العقد إال بتاريخ  20الفصل 

 .2017درهم نهاية سنة  641.477,72الي بلغت حو تراكم ديون بذمة المستغل بعد

 المسبح البلدي  .2

  الخاص بكراء المسبح البلديتحمالت النقائص على مستوى دفتر 

إعداد دفتر التحمالت المتعلق بإيجار المسبح البلدي الطابع الموسمي للنشاط، ثناء أالجماعة بعين االعتبار لم تأخذ 

أن المسبح ال يمكن  علماحيث تم تحديد قيمة اإليجار شهريا طوال أشهر السنة تؤدى بصفة دورية كل ثالثة أشهر، 

غل األول إلى طلب فسخ عقد وهو ما يخل بالتوازن المالي للعقد. ونتيجة لذلك، لجأ المست ،استغالله طيلة أشهر السنة

. ومن اإليجار بعد مضي سنة واحدة من االستغالل. كما أن المستغل الثاني لم يف بالتزاماته بأداء مستحقات الجماعة

مقتضيات تتعلق بضمان استخالص المستحقات داخل  التحمالت على تضمين دفترالجماعة جهة ثانية، لم تحرص 

 المتأخر. اآلجال عبر فرض غرامات عن األداء

  من طرف المستغل الثاني وتأخر الجماعة في تفعيل مقتضيات دفتر عدم أداء مستحقات كراء المسبح

 التحمالت

كراء الواجب وحدد ، 2013دجنبر  24عليه بتاريخ  ةلمصادقتمت اعقد كراء  مع المستغل الثانيالجماعة أبرمت 

حيث بلغ  2014ماي  منذمستغل المسبح البلدي لم يؤد واجبات الكراء غير أن  ،درهم 7.100,00 في مبلغشهري ال

وبالرغم من اإلخالل بالتزاماته، . 2017إلى غاية ماي  .درهم 276.900.00 ما قدره بذمته المترتبةمجموع المبالغ 

والفصل من دفتر التحمالت  12لم تلجأ الجماعة إلى تفعيل مسطرة فسخ عقد الكراء المنصوص عليها في الفصل 

 .السادس من عقد الكراء

 وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

 العمل على اإلحصاء الدوري للملزمين بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية؛ -

لى محال بيع تطبيق الجزاءات القانونية عن عدم إدالء الملزمين بتصاريح تأسيس النشاط المتعلق بالرسم ع -

المشروبات، أو اإلدالء بها خارج اآلجال وكذا تفعيل المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين لم يدلوا 

 باإلقرارات السنوية؛

للتحصيل للحد من تراكم الديون المتعلقة بالرسوم المحلية وكذا المتعلقة بمنتوج  تفعيل اإلجراءات القانونية -

 األكرية.
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II. جلس الجماعي لبوعرفةجواب رئيس الم 

 )نص مقتضب(

.)...( 

 أوال. تدبير المداخيل 

 الجبائي القرار .أ

يعود عدم إدراج تحيين القرار الجبائي )...(، إلى الخالفات السياسية الحادة بين مكونات األغلبية والمعارضة التي 

. هذه الصراعات السياسية كانت السبب في رفض الميزانية والحساب 2008عانى منها المجلس الجماعي خالل سنة 

ة مؤقتة مكلفة بتسيير شؤون المجلس الجماعي في سنة اإلداري وإصدار قرار بتوقيف المجلس وتعيين لجنة إداري

. هذا الوضع حال دون 2009. فتلتها بعد ذلك مباشرة ظروف التهيئ لالستحقاقات الجماعية لشهر شتنبر 2009

 )...(. 2010قيام المجلس بمراجعة وتحيين القرار الجبائي ومالئمته مع مستجدات القانون المذكور إلى غاية سنة 

ى األراضي الحضرية غير المبنية وعلى عمليات التجزيئ وعلى شغل األمالك الرسوم عل .ب

 العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء

  غياب اإلحصاء السنوي وعدم استغالل المعطيات المتوفرة لدى الجماعة لحصر الوعاء الضريبي 

المبنية تعود أساسا إلى النقص إن طريقة العمل المتبعة في تدبير واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير 

الكبير في عدد الموظفين المزاولين بوكالة المداخيل وضعف مستوى تكوينهم في مجال الجبايات المحلية 

 والمعلوميات وعدم وجود مصلحة الوعاء الضريبي )...(.

عا في إثبات وتجد الجماعة صعوبات في إنجاز هذا اإلحصاء، حيث تشكل العقود العرفية الوثيقة األكثر شيو

الحيازة، باإلضافة إلى المضاربة العقارية وسرعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر، مع تواجد عدد هام من 

الملزمين خارج التراب الوطني، وكذلك جهل هوية الحائزين للبقع األرضية غير المبنية وعدم وجود مصالح 

 وعاء العقاري بالمدينة.المحافظة العقارية صعب من إجراء عملية إحصاء مضبوطة لل

وعمال بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات تم تكوين لجنة إلحصاء األراضي الحضرية غير المبنية عقدت 

لتدارس السبل العملية الكفيلة إلنجاز إحصاء شامل  2018شتنبر  19اجتماعا بحضور ممثل السلطة المحلية بتاريخ 

تماع بمجموعة من االقتراحات )...(. وفي نفس السياق، قامت مصالح لهاته األراضي بالمدينة. وقد خلص هذا االج

شخص(  100الوكالة بمراسلة مالكي وحائزي األراضي الحضرية غير المبنية قصد أداء الرسم إال أن نسبة كبيرة )

م لم تتوصل بالبريد المضمون. وقام أعوان السلطة من جهتهم بتبليغ المراسالت للملزمين بواسطة وصل استال

 والتحق الباقي منهم بوكالة المداخيل ألداء ما بذمتهم.

 2011و 2010فرض واستخالص الرسم خالل سنتي  عدم  

  2012نقائص في فرض واستخالص الرسم عن البقع األرضية موضوع رخص البناء خالل الفترة-

2014 

 لكلي المؤقتعدم فرض الرسم على البقعة األرضية موضوع تجزئة "ق" بعد انتهاء مدة اإلعفاء ا 

)...( تم استصدار أمر باالستخالص من طرف وكالة المداخيل تم رفضه من طرف الخازن اإلقليمي ببوعرفة الذي 

المتعلق بالجبايات المحلية مشفوعا بشهادة مسلمة من  47.06من القانون رقم  42قام بإرجاعه استنادا على المادة 

ية ربط التجزئة المعنية بشبكة الكهرباء )...(. وتم استخالص الرسم طرف المكتب الوطني للكهرباء تفيد بعدم إمكان

الواجب أداؤه عن هذه البقعة األرضية وفق اإلقرار المودع لدى مصالح الجماعة من طرف رئيس جمعية 

 )...(. 2018يونيو  01"أ.ج.م.أ.ج. بوعرفة" بتاريخ 

 عدم فرض الرسم على عمليات التجزيئ 

 غل الملك الجماعي العام مؤقت األغراض البناء على ربع سنة واحدةاقتصار فرض الرسم على ش 

هذا األمر يعود باألساس إلى ضعف التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل. ولتدارك الموقف قامت المصلحة 

لمتأخرات التقنية بمراسلة جميع الملزمين بتجديد رخص شغل الملك العام مؤقتا ألغراض البناء وطالبتهم بأداء ا

 كما عملت الجماعة على تكثيف عمليات مراقبة أوراش البناء والرفع من مستوى التنسيق بين المصلحتين )...(.

 الرسم المفروض على اإلقامة بالمؤسسات السياحية .ج

  2014عدم فرض الرسم بصورة تلقائية مقابل عدم االدالء باإلقرارات عن السنوات ما قبل 

تكن مدينة بوعرفة تتوفر إال على فندق مصنف واحد هو فندق "م.م" ولقد طالبت وكالة ، لم 2014إلى حدود 

، ونظرا لعدم توفر الجماعة على 2012دجنبر  27بتاريخ  1902المداخيل هذا األخير بأداء ما بذمته برسالة عدد 

 791ة )رسالة عدد المعلومات الضرورية لتحديد الوعاء الضريبي، بادرت إلى مراسلة كل من السلطة المحلي
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( للحصول على معلومات 2018أبريل  25بتاريخ  1961( واألمن اإلقليمي )رسالة عدد 2018مارس  27بتاريخ 

، وبذلك تم استخالص هذا الرسم لسنة واحدة، وفي مراسلة 2014تتعلق بعدد الزبناء وليالي المبيت لفترة ما قبل 

درهم  3.492,00)...(، تمكنت الجماعة من استخالص  2018مارس  27ثانية لمسير فندق "م.م" بتاريخ 

 .2018أبريل  23مع احتساب الزيادات والجزاءات )...( بتاريخ  2014و 2012و 2011بخصوص السنوات 

  مخالفة المقتضيات المتعلقة بتحصيل الرسم وعدم تطبيق جزاءات التأخير عن األداء وال مراقبة صحة

 اإلقرارات

بخصوص تطبيق المراقبة على صحة اإلقرارات المودعة لديها قامت مصالح الجماعة فور توصلها بالمالحظات 

( 2018مارس  27بتاريخ  803في إطار ممارسة حقها في مراجعة اإلقرارات الخاصة بفندق "ش" )رسالة عدد 

حاسبة تمكنت كما طالبت مسير الفندق بتزويدها بالوثائق المحاسباتية )...(. وبعد الفحص والتدقيق في سجالت الم

. 2015المصلحة من وجود تصريحات غير صحيحة تخص الرسم المفروض على المؤسسات السياحية لسنة 

مع احتساب الغرامات  2019يناير  10درهم تم استخالصه )...( بتاريخ  1.826,00وعليه طالبته بأداء دين يقدر ب 

 (.2018غشت  01بتاريخ  2208درهم )مراسلة عدد  311,00والزيادات المقدرة ب 

، تبين للجماعة 2017و 2016و 2015وبخصوص وضع اإلقرار خارج اآلجال من خالل تفحص أداء الرسم لسنة 

. كما 2019يناير  10درهم )...( بتاريخ  3.181,00رمات فطالبته بأداء مبلغ أنها أغفلت احتساب الجزاءات والغ

 و)...( وأدى ما عليه من مستحقات )...(. 2018أبريل  02راسلت الجماعة صاحب فندق "ج" )...( بتاريخ 

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة له .د

 ط جزء منه في التقادمارتفاع باقي استخالصه وسقو 

بخصوص الباقي استخالصه ولتفادي سقوطه في التقادم، قامت مصلحة الوعاء الضريبي بعدة تدابير وإجراءات 

من أجل إرغام الملزمين على أداء متأخراتهم بخصوص الرسم المفرض على النقل العمومي للمسافرين ورسم 

درهم للسنوات  34.759,20أوامر باالستخالص بمبلغ قدره  الوقوف على العرابات المعدة له حيث قامت باستصدار

بخصوص الرسم على استغالل رخص سيارات األجرة بصنفيها، وتم قبوله من  2015و 2014و 2013و 2012

 درهم )...(. 17.510,00طرف الخازن اإلقليمي، وكذلك بالنسبة للرسم على وقوف العربات بمبلغ 

منحته السلطة لمستغلي رخص سيارات األجرة بصنفيها، تمكنت الجماعة من  ومن أجل االستفادة من الدعم الذي

تدارك جميع ديونها من خالل المعلومات المتوصل بها من العقود النموذجية التي فرضتها السلطات المحلية 

 بخصوص استغالل الرخص مع تقديم تسهيالت في إطار القانون مع احتساب الغرامات والزيادات في هذا الشأن

 وبالتالي أصبح أغلب المستغلين في وضعية قانونية.

كما راسلت مصلحة الوعاء الضريبي أرباب الحافالت المنطلقة من مدينة بوعرفة وهم مديرو شركات "ر.ز" 

و"س" و"أ.ط" )...( قصد أداء الرسم. وبخصوص هذا اإلجراء، تمكنت شركة "س" من تأدية متأخراتها المقدرة 

)...(. وستقوم المصلحة باستصدار أمر  2018و 2017و 2016و 2015م عن السنوات دره 23.760,00بمبلغ 

 باالستخالص فور توصلها بالمعلومات الدقيقة عن باقي الملزمين من اإلدارات المختصة )...(.

 عدم تطبيق جزاءات عدم إيداع اإلقرار بالتأسيس وجزاءات التحصيل 

قرار بالتأسيس لعدم توفر الجماعة على المعلومات الضرورية للقيام يرجع عدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع اإل

باإلجراءات الالزمة في هذا الشأن، حيث أن اللوائح المتوصل بها من مصالح اإلقليم تتضمن فقط أسماء المستغلين 

جهيز وأرقام رخص االستغالل وكذلك غياب التنسيق بين الجماعة والمصالح الخارجية رغم مراسلة مديرية الت

 . 2018يناير  26والنقل والعمالة )...( بتاريخ 

ورغم اإلكراهات المذكورة أعاله ولتدارك الموقف، قامت مصلحة وكالة المداخيل باستصدار أمر باألداء في حق 

مجموعة من مستغلي سيارات األجرة بصنفيها حول عدم إيداع اإلقرار بالتأسيس، ولكن لألسف تم إرجاعه لكون 

 )...(. 97الملزمين طالها التقادم وتم قبول واحد ويتعلق األمر بسيارة األجرة الصنف األول رقم ديون أغلب 

 الرسم على محال بيع المشروبات  .ه

 عدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم  

المؤسسات المعدة لبيع المشروبات، قامت الجماعة بخصوص عدم وضع إيداع التصريح بالتأسيس لمجموعة من 

 درهم )...(. 6.000,00ملزما بلغ ما مجموعه  12باستصدار أمر باألداء في حق 

 29وحول مسطرة الفرض التلقائي للرسم، قامت وكالة المداخيل بتفعيلها على مرحلتين: المرحلة األولى بتاريخ 

درهم.  0017.903,أمر باألداء )...( في حقهم بلغ مجموعه  في حق عشرة ملزمين، حيث تم وضع 2016دجنبر 

، تم وضع أمر باألداء كمرحلة ثانية )...( تهم ثالثة ملزمين )...( بمبلغ إجمالي قدره 2018يناير  09وبتاريخ 

درهم مع تطبيق الغرامات والزيادات عن التأخير. ومكنت هاتان العمليتان من إنقاذ مبالغ مهمة من  5.527,50
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 2.349,00. كما قامت اإلدارة بتحصيل بعض المبالغ تقدر ب 2014و 2012لسقوط في التقادم بخصوص سنوات ا

 تخص الرسم المفروض على بيع المشروبات مع احتساب الزيادات والغرامات. 2011درهم لسنة 

 نهاضعف مبالغ المداخيل المصرح بها وتلك المفروضة بطريقة تلقائية وعدم تفعيل المراقبة بشأ 

)...( اتخذت الجماعة عدة تدابير أولية وعملية إلدراك ما فات وإنقاذ بعض الرسوم من السقوط في التقادم. وألجل 

بتاريخ  1133استخالص الرسوم المفروضة على بيع المشروبات راسلت اإلدارة مديرية الضرائب )رسالة عدد 

ألرباب المقاهي والمطاعم وضمن جوابها أكدت المديرة ( من أجل موافاتها بقيمة المداخيل السنوية 2018أبريل  18

 أن مصالحها ال تتوفر على معطيات دقيقة وحقيقية باعتبار أن اإلقرارات المودوعة لديها جزافية.

تم عقد اجتماع مع أرباب المقاهي بحضور السلطة المحلية والخازن اإلقليمي ومدير  2018ماي  10وبتاريخ 

االتفاق على حث الملزمين على الرفع من المبالغ المصرح بها وجعلها نسبيا مطابقة للواقع. مصلحة الضرائب وتم 

وقامت مصالح الجماعة بمراسلة جميع أرباب المقاهي من أجل تصحيح الرسم المفروض على بيع المشروبات 

آخر بمقر  مع احتساب الجزاءات المترتبة. )...( وتم عقد اجتماع 2017و 2016و 2015بخصوص السنوات 

برئاسة رئيس المجلس بخصوص مراسلة التظلم  2018دجنبر  26الجماعة حضره معظم أرباب المقاهي بتاريخ 

 التي توصلت بها الجماعة من مكتب الجمعية، والتي رفض من خاللها الملزمون هذه المراجعة جملة وتفصيال.

القرار الجبائي بخصوص فصل نسبة الرسم  وبعد مناقشة )...( حيثيات هذه المراجعة تم االتفاق على تعديل

المفروض على بيع المشروبات والتداول بشأنه في أقرب دورة للمجلس نظرا لهشاشة المنطقة وقلة الدخل ولتشجيع 

االستثمار وخلق فرص الشغل؛ وعلى تسهيالت في األداء بخصوص المراجعة. كما التزم أرباب المقاهي بالرفع 

 ا مطابقة للواقع في اإلقرارات المقبلة.من قيمة التصريحات وجعله

درهم دون احتساب  62.147,00هذه اإلجراءات التي قامت بها الجماعة ستمكنها من تحصيل مداخيل مهمة تقدر ب 

 الجزاءات والزيادات )...(.

 الموارد المتأتية من كراء بعض الممتلكات الجماعية .و

 نهاارتفاع الباقي استخالصه من األكرية وتقادم جزء م 

اتصلوا  2018فبراير  03)...( بتاريخ  02و 01بعدما راسلت الجماعة مستغلي الدكاكين بالسوق المغطى الجديد 

بوكالة المداخيل ألداء ما بذمتهم. كما أن الجماعة اتخذت كافة اإلجراءات القانونية لتحافظ على مداخيلها المتأتية 

واتفقت  2019درهم إلى حدود شهر يناير  394.234,00لترتفع إلى من منتوج كراء محالت ألغراض تجارية 

الجماعة مع بعض الملزمين )...( ألداء ديونهم عبر دفعات )...(. في حين قامت اإلدارة بتوجيه باقي الملزمين إلى 

 .2018غشت  29المحامي قصد اتخاذ اإلجراءات القانونية في حقهم وتم توجيه إنذار إليهم )...( بتاريخ 

 ضعف السومة الكرائية لغالبية المحالت 

 ثانيا. تدبير بعض المرافق الجماعية

 المحطة الطرقية  .1

  كراء المحطة الطرقية قبل انتهاء األشغال 

شتنبر  24بتاريخ  16/2012قامت الجماعة بتفويض استغالل المحطة الطرقية عن طريق طلب العروض رقم 

. إال أن تسليم المحطة تعثر من جهة بسبب 2012أكتوبر  24بتاريخ صادقت عليه سلطة المراقبة اإلدارية  2012

 2013عدم قدرة الجماعة للقيام باإلصالحات الضرورية لعدم توفرها على االعتمادات بميزانيتها برسم سنتي 

، ومن جهة أخرى بسبب التأخر في اتخاذ قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك آنذاك والقاضي بإلزام 2014و

صحاب حافالت النقل العمومي للمسافرين بدخول المحطة وفور توصلها بقرار الفتح وبعد إجراء اإلصالحات أ

التقنية موضوع مالحظات اللجنة التقنية قررت الجماعة بواسطة أمر بالخدمة الشروع في استغالل هذا المرفق 

 . 2015ابتداء من فاتح يونيو 

 نقائص على مستوى دفتر التحمالت والعقد 

بكون الجماعة حديثة العهد في نهج التدبير المفوض عمدت مصالحها إلى اإلعالن عن تفويض تدبير المحطة 

الطرقية لمدينة بوعرفة عن طريق عرض أثمان مفتوح وعلى كناش تحمالت نموذجي المتوصل به من المصالح 

المتنافسين وهما توفر األهلية المهنية المركزية لوزارة الداخلية والذي حدد في فصله الرابع شرطين أساسين لقبول 

  لتسيير شركة الخدمات وأن تكون لديه الوسائل البشرية والمالية والتقنية لتسيير هذا المرفق.

  تأخر الجماعة في فسخ عقد تفويض االستغالل 

، عرف هذا المرفق تعثرات كبيرة بسبب 2015يونيو  01بعد حصول المستغل على األمر بالخدمة بتاريخ 

عدم التزام أرباب الحفالت بالولوج إلى أرصفة المحطة وتأدية واجباتهم )...( مما دفع بالجماعة إلى إصدار 

يقضي بفسخ عقد تفويض استغالل وتسيير المحطة الطرقية ومرافقها )...( ومطالبته  01/2017قرار رقم 
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 01/2016لى دفعتين: األول عدد بأداء المستحقات عن فترة االستغالل باستصدار أمر باالستخالص في حقه ع

درهم  734.658,16بمبلغ  01/2018، والثاني عدد 2016نونبر  22مؤدى بتاريخ درهم  794.190,15بمبلغ 

 . )...( وقام الملزم بتأدية المبالغ المذكورة وفق تواريخها. )...(.2018أبريل  06مؤدى بتاريخ 

 المسبح البلدي   .2

  نقائص على مستوى دفتر التحمالت الخاص بكراء المسبح البلدي 

اعتبارا لمكونات المسبح البلدي التي تضم مقهى ومطعم وفضاء يمكن استغالله في جلب الزبناء ونظرا لعدم توفر 

لمقهى المدينة على مثل هذه الفضاءات العائلية التي يمكنها تلبية حاجيات األسر واألطفال من الترفيه وارتياد ا

درهم شهريا اقتناعا منها  5.000,00والمطعم، عملت لجنة التقييم على تحديد الحد األدنى إليجار المرفق في مبلغ 

بتفعيل وتشغيل المسبح طوال السنة لالعتبارات المذكورة، وبنفس الرؤية تقدم المستغل بعرض أكبر من المحدد 

هريا. إال أن فتور هذا الحماس وعدم انضباط المستغل درهم ش 7.100,00من طرف اللجنة حيث بلغ عرضه مبلغ 

وتقاعسه في تشغيل هذا المرفق والرفع من مردوديته جعل منه مرفقا موسميا يعتمد بشكل أساسي على عائدات 

المسبح خالل موسم الصيف فقط، مما قلل من عائداته وأدى بالمستغل إلى عدم الوفاء بالتزاماته، وبالتالي، فإن 

 ن في مدى اجتهاد ومثابرة هذا األخير نظر للمكونات المحفزة للمرفق.الخلل يكم

أما بخصوص النواقص المسجلة في عدم تضمن كناش التحمالت لمقتضيات تنص على فرض غرامات عن التأخير 

في األداء لضمان استخالص المستحقات داخل اآلجال، ستأخذ الجماعة هذه المالحظة بعين االعتبار وقت إبرام 

 تدبير الرفق مع مستغل جديد. عقد

  عدم أداء مستحقات كراء المسبح من طرف المستغل الثاني وتأخر الجماعة في تفعيل مقتضيات دفتر

 التحمالت

طالبت الجماعة مستغل المسبح مرات عديدة بأداء ما بذمته من مستحقات عن كراء المرفق لتقرر بعد ذلك رفع 

يقضي  2018يوليوز  09ا أصدرت المحكمة حكما لصالح الجماعة بتاريخ دعوة قضائية على المعني باألمر. وهكذ

أبريل  01درهم كمستحقات عن واجب الكراء للفترة الممتدة ما بين  262.700,00بأداء المستغل ما مجموعه 

. وفي اجتماع عقد بدعوة من عامل اإلقليم وبحضور رئيس الجماعة أصر المستغل 2017ماي  31إلى غاية  2014

 .2018غشت  31إلى  2017دجنبر  01أخرى عن امتناعه من أداء المستحقات بخصوص الفترة الممتدة من  مرة

وبهذا تم استصدار أمر باألداء تطالبه فيه بأداء المبلغ المضمن في الحكم ومستحقات الفترة الثانية بعدما تم فسخ 

، إال أن الخازن اإلقليمي 2018شتنبر  07 بتاريخ 01/2018العقد مع المستغل بموجب قرار لرئيس الجماعة رقم 

 رفض التكفل به بحجة أن الحكم ذي صبغة مدنية تسري عليه إجراءات المحكمة المدنية )...(.   

، قامت اإلدارة بتوجيه دعوة للجنة 2019يناير  31وبعد انتهاء المدة المحددة إليجار المسبح الجماعي بتاريخ 

تسلم تجهيزاته ومفاتحه من المستغل، إال أن هذا األخير امتنع عن الحضور. المختصة من أجل معاينة المسبح و

وأمام وجود أبواب المسبح مغلقة، لم تتمكن اللجنة من القيام بمهمتها، وبهذا قامت الجماعة بمراسلة المحامي قصد 

 ني )...(.رفع دعوة قضائية استعجالية تطالبه فيها بإفراغ المرفق الذي أصبح يستغله بدون سند قانو
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 "عين الركادةجماعة "

 (بركان)إقليم 
 

المتعلق  2.59.1834 رقم المرسوم بموجب 1959عين الركادة على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة حدثت جماعة أ

 .1959 دجنبر 2 موافق 1379 الثانية جمادى فاتح بتاريخ بالمملكة والقروية الحضرية الجماعات وتعداد إحداثب

سنة كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في  1,44 تها بتقدر مساحو

 .نسمة 2.694في  2014

درهم، منها  10.020.681,88ما يناهز  ،2017خالل سنة  ،بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعةوقد 

برسم ميزانية التجهيز. بينما  درهم 3.922.427,91و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 6.098.253,97

درهم تتعلق  6.098.253,97 درهم، منها 8.045.811,51حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 .درهم بنفقات التجهيز 1.947.557,54وبنفقات التسيير 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

وإصدار  مالحظات عدةعن تسجيل ، 2017-2010خالل الفترة  ،عين الركادةأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

 والتي همت الممتلكات الجماعية الخاصة والمداخيل والصفقات العمومية. ،بعض التوصيات

 أوال. استغالل الممتلكات الجماعية الخاصة وتدبير المداخيل
لكراء، منها دار سكنية ومطحنة وفرن وحمام، إضافة إلى ا المستغلى عن طريقمالك تتوفر الجماعة على عدد من األ

محال بالسوق المغطى بتجزئة األمل معدة لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية،  34و ،محال بتجزئة "بام" 45

 مسجلة بشأنها:كما توجد بنفس التجزئة األخيرة مقهى ومقشدة وصيدلية. وفيما يلي أهم المالحظات ال

 لجوء بعض المكترين إلى دمج بعض المحالت التجارية وتغيير معالمها دون موافقة اإلدارة 

تنص مختلف كنانيش التحمالت المنظمة لعمليات كراء المحالت التجارية والدور السكنية على أنه ال يمكن للمكتري 

أو تغييرات إال بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس بأي حال من األحوال أن يدخل على العين المكتراة أية إصالحات 

من خالل مراجعة ملفات الممتلكات التي تعرضت لتغييرات في معالمها من طرف المكترين )على  ،الجماعي؛ إال أنه

تلك و ،33و 32و 23و 10و 9و 8لمحالت المتواجدة بالسوق المغطى بتجزئة "األمل" ذات األرقام اسبيل المثال 

تبين أن الجماعة ال تمسك أية مستندات توثق لعمليات إدخال  ،(13و 12و 11بام" ذات األرقام "لمتواجدة بتجزئة ا

طلبات المكترين وترخيصات اإلدارة بإجراء دمج المحالت  ،وعلى الخصوص ،التغييرات السالفة الذكر بصفة قانونية

ة فيما بينها من شأنه أن يغير أيضا من طبيعة االستغالل أو فيما بينها. وتجدر اإلشارة إلى أن دمج المحالت التجاري

النشاط الممارس )تحويل محل بيع المواد الغذائية إلى مقهى...(، وهو ما يستلزم موافقة اإلدارة طبقا للفصل السادس 

 .1996أبريل  18( من كناش التحمالت المؤرخ في 16عشر )

  دورية رغم ضعف قيمتهاعدم المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بصفة 

الممتلكات مستغلة بموجب  هذهيتسم تدبير استغالل الممتلكات الجماعية الخاصة بنقص في المردودية. وبالرغم من أن 

درهم بالنسبة لفئة أولى  100و 75عقود كراء، إال أن السومة الكرائية المطبقة ال زالت ضعيفة، حيث تتراوح ما بين 

 درهم بالنسبة لفئة أخرى. 240و 120وما بين  ،من المحالت

وبالرغم من هذه الوضعية، فإن الجماعة ال تلجأ إلى المطالبة بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية عمال بمقتضيات 

 التجاري أو المهني االستعمال أو للسكنى المعدة المحالت بعض كراء أثمان مراجعة المتعلق بكيفية 03.07القانون رقم 

 .2007 نوفمبر 30 بتاريخ 1.07.134 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الحرفي أو الصناعي أو

 إجراء تعامالت على مختلف المحالت المكرية أو تنازالت بين المستغلين دون احترام لبنود عقود الكراء 

هذه العقود عرفت كل المحالت التجارية والدور السكنية المستغلة بموجب عقود كراء تعامالت ال تحترم مقتضيات 

وكذا دفاتر الشروط الخاصة المنظمة إلجراءات وعمليات الكراء، حيث أن معظم المكترين المتعاقبين غالبا ما كانوا 

 100يتنازلون عن الكراء لفائدة مستغلين آخرين ال تربطهم بالجماعة أية عالقات تعاقدية، وتم الوقوف على أكثر من 

 حالة تنازل عن الكراء.

من عقود الكراء قد نص على أنه ال يجوز للمكترين أن يتنازلوا عن الكراء أو أن يبيعوا  10، أن الفصل وجدير بالذكر

أو يؤجروا حق الكراء للغير؛ كما أن دفاتر التحمالت الخاصة بالكراء قد منعت تولية الكراء أو التنازل عنه لفائدة 

صة لمزاولة األنشطة التجارية من أجل ضمان الغير ووضعت عدة شروط على مستغلي المحالت الجماعية المخص

 استمرار االستغالل وعدم إخالله بالعالقة الكرائية. 
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 عدم إعمال المقتضيات الواردة في دفاتر التحمالت وعقود الكراء بخصوص الضمانات المالية 

نهائية بالنسبة نص الفصل السابع من كناش التحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية على تكوين ضمانة مالية 

تقدر بما يعادل ثالثة أشهر من الكراء على األقل، تودع لدى التي و ،للمتعهدين بالكراء الذين رست عليهم السمسرة

المتواجد  3القابض مقابل توصيل، وحدد مبلغ هذه الضمانة في دفتر الشروط الخاص بكراء المحل التجاري رقم 

في مبلغ  2017يونيو  07والذي اعتمده المجلس الجماعي خالل دورته االستثنائية بتاريخ  ،بالسوق المغطى

درهم؛ إال أن دفاتر الشروط هذه لم تبين طريقة استرجاع هذه الضمانات المالية ألصحابها وال إجراءات  5.000,00

 تحويلها في حساب الجماعة، كما لم تشر للحاالت التي تستدعي حجزها.

عقد كراء المبرم الستغالل المحالت التجارية لم يتجاوز عدد الحاالت التي  160توى العملي، فمن أصل وعلى المس

( حاالت؛ مما يفيد أن العمل بالمقتضى التعاقدي الخاص بوضع 6تم فيها إيداع مبلغ الضمانات لدى المحاسب ست )

 الضمانات المالية ال يتم احترامه إال نادرا.

 قة ببعض الرسوم المحلية مع احتمال أن يطال التقادم جزءا منهاتراكم الديون المتعل 

 على محال بيع المشروبات الرسمو على األراضي الحضرية غير المبنية الرسم استخالص وضعيات تتبع خالل من

على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية لغرض تجاري أو مهني أو  الرسمو

الجماعة ال تقوم بمباشرة اإلجراءات القانونية ذات المفعول اإليجابي على عمليات التحصيل؛ إذ  ي، تبين أنصناع

تقتصر على توجيه استدعاءات لبعض الملزمين، في حين أن اإلجراء المناسب الذي يتعين اتخاذه يتمثل في إصدار 

فل بها وجبايتها طبقا لمقتضيات القانون رقم أوامر باالستخالص وتوجيهها إلى المحاسب العمومي المختص للتك

 يتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97

بالنسبة للرسم على االراضي الحضرية غير  2017مجموع مبالغ هذه الديون إلى غاية شهر دجنبر من سنة  بلغ وقد

 15.054,00و ،المشروباتدرهم بالنسبة للرسم على محال بيع  6.605,00درهم، وحوالي  52.353,00المبنية 

درهم  6.965,00درهم بالنسبة للرسم على شغل االمالك الجماعية العامة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، و

 ،بالنسبة للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه الديون قد سقطت بالتقادم

والرسم على النقل العمومي للمسافرين )تاريخ  ،مالك الجماعية العامةفيما يتعلق بالرسم على شغل اال ،خاصة

 (.2013و 2011االستحقاق يعود لسنتي 

 ثانيا. الصفقات العمومية
( صفقة عن طريق طلبات العروض 11إحدى عشرة ) ،2017-2013خالل الفترة  ،جماعة عين الركادة أبرمت

 م، ويورد الجدول الموالي بعض المعطيات المتعلقة بهذه الصفقات:دره 9.130.765,59المفتوحة؛ بمبلغ إجمالي قدره 

رقم 

 الصفقة
 المبلغ )درهم( الموضوع

 4.490.400,00 أشغال تقوية الطرق بعين الركادة 01/2013

 175.800,00 حداث مصلى بعين الركادةإ 02/2013

 763.783,20 أشغال التطهير السائل بعين الركادة 03/2013

 715.920,00 بناء وتجهيز دار الطفل للتعليم االولي 04/2013

 219.249,60 تجهيز دار الطفل للتعليم االولي 01/2014

 40.512,00 المراقبة والتتبع(و)بناء مؤسسة للتعليم االبتدائي بما فيها الدراسات  االستشارة المعمارية 02/2014

 654.328,50 1االبتدائي الشطر أشغال بناء مؤسسة للتعليم  01/2015

 1.000.754,46 أشغال تقوية الطرق بعين الركادة 02/2015

 738.438,87 2أشغال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائي الشطر  03/2015

 252.774,72 3أشغال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائي الشطر  01/2016

 78.804,24 فضاء للترفيه والتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي(االستشارة المعمارية )بناء وتجهيز  01/2017

 9.130.765,59 المجموع
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باعتماد منهجية المراقبة  ،بتدقيق المستندات الخاصة بها، وتارة أخرى ،تارة ،وقد تمت مراقبة هذه الصفقات باالكتفاء

 ها:فيما يلي أهممالحظات، وأسفرت العملية عن تسجيل عدد من ال .الميدانية

  تحديد الحاجياتاإلعالن عن طلبات العروض دون  

أعلنت الجماعة عن عدة طلبات عروض إلنجاز بعض المشاريع دون اإلحاطة بمختلف جوانبها، ال سيما تحديد 

من حيث غياب التنسيق وتأخر إنجاز  ،سلبا على إنجازهاالحاجيات واإلطار التعاقدي لتمويلها وكيفية تنفيذها، مما أثر 

 وغياب عنصر الترشيد في إنجازها. وفيما يلي بعض الحاالت التي تم الوقوف عليها: ،األشغال

  01/2014 رقم الصفقة إطار في الطفل دار مؤسسة تجهيز .أ

من أجل معاينة التوريدات التي تم اقتناؤها، لوحظ أن بعضها  2018يوليوز  11خالل زيارة مؤسسة دار الطفل بتاريخ 

تم ثم  ،والكراسي قد تم تخزينها واالستغناء عنها كليادرهم(  59.920,00وحدة بمبلغ  140)وخاصة الطاوالت 

نية. ويرجع ذلك لعدم مالءمة التوريدات موضوع تعويضها بطاوالت قديمة مسلمة من طرف وزارة التربية الوط

الصفقة مع شروط السالمة والمتطلبات واالحتياجات الخاصة بالطفل لكونها عبارة عن طاوالت فردية كل واحدة منها 

 معزولة عن الكرسي المخصص للجلوس، بشكل ال يجعل الطفل محميا من السقوط أرضا.

 02/2013و 01/2013 رقم الصفقتين ارإط في المصلى وإحداث الطرق تقوية أشغال .ب

المبرمتين مع  02/2013و 01/2013أنجزت الجماعة أشغال تقوية الطرق وإحداث مصلى في إطار الصفقتين رقمي 

لشروع في إنجازهما باوصدر األمر بالخدمة  ،2013مارس  21تمت المصادقة عليهما بتاريخ التي و ،شركة "م.ال."

 للثانية.بالنسبة أشهر  3أشهر بالنسبة للصفقة األولى و 9أجل التنفيذ قد حدد في أن علما  ،2013أبريل  26بتاريخ 

غير أن قرار الجماعة اإلعالن عن صفقتين عوض إنجاز األشغال كلها في إطار صفقة واحدة ال ينسجم وقواعد حسن 

وتشابه محتويات األشغال  ،قتينوذلك بالنظر لوجود تداخل على مستوى مواقع استقبال المنشآت الخاصة بالصف ،التدبير

المتعلقة بإحداث مصلى يتألف أساسا من  02/2013المتعلقة بهما؛ فجدول أثمان البيان التقديري المفصل للصفقة رقم 

من الثمن اإلجمالي للصفقة،  %96" بما نسبته Revêtement en enrobé bitumineux 0/10"التلبيس اإلسفلتي" 

 .01/2013موضوع الرئيسي للصفقة رقم وتشكل هذه األشغال أيضا ال

درهم نتيجة اعتماد ثمن  36.000,00ونتيجة لتجزيء األشغال على صفقتين تحملت ميزانية الجماعة تكاليف قدرها 

درهم في الصفقة رقم  520,00مقابل  ،درهم 700,00قدره  02/2013أحادي للتلبيس اإلسفلتي في الصفقة رقم 

 متر مربع. 200نجزة قدرها ، علما أن الكمية الم01/2013

 01/2016و 03/2015و 01 أرقام الصفقات إطار في االبتدائي للتعليم مؤسسة بناء أشغال .ج

أبرمت الجماعة اتفاقيات شراكة مع كل من المبادرة الوطنية للتنمية  في إطار إنجاز مشروع " مدرسة قاسم أمين"،

اإلقليمي لبركان، حددت بموجبها توزيع المساهمات المالية على مختلف البشرية ووزارة التربية الوطنية والمجلس 

وإسناد مهام معينة لكل طرف. وتبعا لذلك تولت الجماعة إعداد الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع وبناء  ،الشركاء

وملعبين لكرة  ،( مرافق صحية3وثالثة ) ،وإدارة المدرسة وبهو ،وقاعة متعددة الوسائط ،( حجرات مدرسية5خمس )

وحائط خارجي؛ على أن يقوم المجلس اإلقليمي ببناء حجرة دراسية واحدة، فيما أسند لوزارة التربية  ،اليد وكرة السلة

 ( حجرات مدرسية.6الوطنية إنجاز ست )

ما التوفر ال سي ،غير أن الطريقة المعتمدة في توزيع المهام بين األطراف المتعاقدة ال تنسجم وقواعد إنجاز المشاريع

على نظرة شمولية وتنسيق األوراش وتكامل المنجزات باعتبارها مشروعا واحدا يصعب تجزيئه دون التأثير سلبا 

 على جودة اإلنجاز، فضال عن االقتصاد في الكلفة التي من شأن إنجاز المشروع دفعة واحدة أن يوفرها.

منشآت، واجهت المصالح المختصة بالجماعة أثناء المعاينة ونتيجة لهذه الطريقة المعتمدة، وكذا لغياب تصاميم جرد ال

الميدانية للمشروع صعوبات في تحديد األشغال المنجزة من طرف كل متدخل على حدة وكذا األشغال المنجزة من 

 طرف الجماعة في إطار كل صفقة على حدة.

 ان فحص العروضعدم حرص الجماعة على وفاء المهندس المعماري بالتزاماته وحضوره أشغال لج 

على أن يتولى المهندس المعماري مساعدة صاحب 02/2014من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم  51نصت المادة 

واختيار طبيعة األثمان وشكل صفقة األشغال والمسطرة المالئمة التي يتعين اتباعها  ،المشروع في إعداد طلب المنافسة

وأن يشارك  ،ا في لجان فتح عروض الصفقات المرتبطة بأشغال البناءوأن يكون حاضر ،في إبرام صفقات األشغال

ويقدم اقتراحاته للجنة فيما يتعلق بتقييم عروض المتبارين، دون تدخل من جانبه في  ،في أعمالها بصوت استشاري

 عملية االنتقاء.

مد على مساعدة المهندس ، أبانت أن الجماعة لم تعت03/2015و 01/2015إال أن فحص وثائق صفقتي األشغال رقمي 

 أو في تقديرها لكلفة األعمال المرتبطة بكل شطر على حدة. ،سواء في األخذ بطريقة اإلبرام عبر أشطر ،المعماري
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والمنعقدة بتاريخي  ،األولالشطر المتعلقة  01/2015كما أبانت محاضر لجان فتح األظرفة سواء بالنسبة للصفقة رقم 

غشت  14و 04والمنعقدة بتاريخي  ،الثانيالشطر المتعلقة  03/2015بة للصفقة رقم أو بالنس ،2015مارس  10و 02

 ، أن المهندس المعماري المتعاقد معه لم يشارك في أشغال هذه اللجان. 2015

وفضال عن عدم احترام مقتضيات عقد االستشارة المعمارية، فإن هذه اللجان كانت في أمس الحاجة إلى خدمات 

حيث كانت أشغالها تتطلب إلماما بالجوانب التقنية نتيجة وجود عروض تتضمن أثمان أحادية  ،المعماريالمهندس 

وكانت تستدعي مثال دراسة ورأي ذوي االختصاص فيما يتعلق باألجوبة التي  ،مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية

 أدلى بها المتنافسون الذين طلب منهم تقديم التبريرات.

 أثرت على تفعيل مبدأ المنافسةوابت أشغال لجان فحص العروض نقائص عدة ش 

، المسطرة الواجب اتباعها من طرف لجنة 2013من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  40حددت مقتضيات المادة 

فحص العروض إذا الحظت أن عرضا ماليا أو أحد األثمان األحادية أو عددا منها الواردة في جدول األثمان أو في 

يان التقديري المفصل أو فيهما معا، المتعلق بالعرض األفضل، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا. كما بينت الب

من نفس المرسوم المبررات التي يمكن أخذها بعين االعتبار عند دراسة التبريرات المقدمة من طرف  41المادة 

توجات أو كيفيات أداء الخدمات أو أساليب البناء، الناتج عن نماذج صنع المناالقتصاد المتنافس والتي تتمثل في 

والصبغة المالئمة بصفة استثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس، وأصالة المشروع أو العرض، واالستعمال 

االت الرشيد للموارد. إال أن لجان فحص العروض التي شكلتها الجماعة، لم تحترم هذه المقتضيات وفيما يلي بعض الح

 التي تم الوقوف عليها:

 المتعلقة بتجهيز مؤسسة دار الطفل 01/2014الصفقة رقم  .أ

سالفة الذكر، بالرغم من أن عرض  40لم تقم لجنة فحص العروض بتطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 

الفرق بين  تضمن خمسة أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية )تراوحت نسبة 01/2014صاحب الصفقة رقم 

في  275وزائد  27في المائة( وستة أثمان أحادية مفرطة )تراوحت نسبة الفرق بين زائد  56وناقص  25ناقص 

 المائة(.

 أشغال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائيالمتعلقة بالشطر األول من  01/2015الصفقة رقم  .ب

 ي المفصل الذي أدلى به المتنافس لتبرير عرضهللبيان التقدير (sous détail des prix)تبين من الجدول التحليلي 

منخفضة بكيفية غير  6)ثمنان مفرطان و بكيفية غير عاديةالمفرطة أو المنخفضة ألثمنة األحادية المتضمن لبعض ا

من شأنها تبرير اقتصادية أو تقنية أو تنظيمية  مؤهالتأية اعتبارات أو  علىستند تال  عادية(، أن التبريرات المقدمة

أن  ،من خالل الجدول التحليلي المذكور ،سواء المفرطة منها أو المنخفضة بشكل غير عادي؛ حيث لوحظ ،ثماناأل

 وهو أمر غير منطقي. ،مما يعني أن نائل الصفقة سينجز األشغال بخسارة ،المبلغ اإلجمالي لهامش الربح سلبي

 سة للتعليم االبتدائيأشغال بناء مؤسالمتعلقة بالشطر الثالث من  01/2016الصفقة رقم  .ج

، باستدعاء شركة "د.إ" 2016يونيو  15بعد ترتيب عروض المتنافسين المقبولين، قامت لجنة فحص العروض بتاريخ 

صاحبة العرض األكثر أفضلية من أجل استكمال ملفها، وتبرير بعض األثمنة األحادية التي اعتبرت منخفضة بكيفية 

. وخالل اجتماعها 110و 109و 106و 105و 103و 102و 101وهي األثمان ذات األرقام التالية:  ،غير عادية

على  ،، اعتبرت اللجنة أن األجوبة المقدمة من طرف هذا المتنافس غير مقنعة مستندة2016يونيو  23بتاريخ 

للشرب بما في ذلك ثمن المتعلق بأشغال "الربط بشبكة الماء الصالح  110على الثمن األحادي رقم  ،الخصوص

في حين أن الكلفة الحقيقية التي حددها المكتب الوطني  ،درهم 3.000,00االشتراك"، حيث اقترح المتنافس مبلغ 

 درهم.  48.000,00للماء الصالح للشرب مسبقا تبلغ 

أيام  7مهلة  قامت نفس اللجنة باستدعاء المتنافس صاحب العرض الموالي شركة "أ.ب" مع إعطائه ،وعلى إثر ذلك

 110و 106و 101وتقديم تبريراته بخصوص األثمنة رقم  ،من أجل استكمال وثائق الملف اإلداري الخاص به

التي اعتبرت أثمان مفرطة؛ ونتيجة لهذه العملية  108و 107و 105و 104المنخفضة بشكل غير عاد، واألثمنة رقم 

 تم اقتراحها نائلة للصفقة.

من جدول األثمان  110غير منسجم لكون مبررات المتنافس الثاني وخاصة منها ما يهم الثمن رقم غير أن قرار اللجنة 

والذي تم إقصاؤه، حيث أن مبلغ عرض المتنافس الثاني بالنسبة لنفس الثمن  ،ال تختلف عن مبررات المتنافس األول

لكان حريا بها  ،ى المتنافسيندرهم. ولو طبقت لجنة فحص العروض نفس المعايير عل 10.000,00األحادي هو 

علما أنها أقل من المبلغ  ،إقصاء هذا العرض أيضا والمرور إلى العروض األخرى إلى غاية السابع حسب الترتيب

 التقديري الذي حددته الجماعة.

 لزيادة في حجم األشغال ا 

شغال المنجزة لحساب الدولة قد من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األ 52بالرغم من أن المادة 

أتاحت إمكانية الزيادة في حجم األشغال التي توقعتها الصفقات األصلية، في ظل احترام بعض اإلجراءات، إال أن 
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يدل على  ،2017-2013خالل الفترة  ،اللجوء المتكرر لهذه اإلمكانية في جميع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة

دراسات المنجزة قبل اإلعالن عن طلبات العروض، علما أن الزيادة المسموح بها يجب أن السبب يرجع إلى ضعف ال

 سالفة الذكر. 52كما يستفاد من المادة  ،أن تكون مترتبة عن إكراهات تقنية أو نقص في الكميات المقررة في الصفقة

في حجم أشغالها دون احترام  يالحظ أنه قد جرى الزيادة ،ومن خالل تفحص الوثائق المضمنة بملفات هذه الصفقات

اإلجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط اإلدارية العامة. ويلخص الجدول الموالي الحاالت التي تم الوقوف 

 عليها:

 رقم

 الصفقة
 الموضوع

الحجم األولي 

 )درهم( لألشغال

الزيادة في حجم 

 األشغال )درهم(
 مالحظات مستمدة من وثائق الصفقة

01/2013 
أشغال تقوية 

 الطرق 
4.490.400,00 449.028,00 

المتوقع تاريخ الغياب ما يثبت إخبار صاحب المشروع ب  -

 بلوغ الحجم األولي لألشغال،ل

03/2013 
أشغال التطهير 

 السائل 
763.783,20 75.160,80 

ضرورة ب 19/11/2013إخبار صاحب المشروع بتاريخ  -

التاريخ المحتمل لبلوغ  تحديد، بدون األشغال الزيادة في حجم

 الحجم األولي لألشغال،

بزيادة حجم  09/12/2013إصدار أمر بالخدمة بتاريخ  -

 ،%10األشغال بما قدره في 

04/2013 

بناء وتجهيز دار 

الطفل للتعليم 

 االولي

715.920,00 75.592,00 

تم إخبار اإلدارة من طرف المقاول  09/12/2013بتاريخ  -

الحجم األولي لألشغال سيتم الوصول إليه في غضون بأن 

 أيام، 10

استجابت الجماعة بإصدار أمر  10/12/2013بتاريخ  -

 ،%10بالخدمة بزيادة حجم األشغال بما قدره في 

01/2015 

أشغال بناء 

مؤسسة للتعليم 

االبتدائي شطر 

1 

654.328,50 64.773,60 

بضرورة  30/11/2015إخبار صاحب المشروع بتاريخ  -

التاريخ المحتمل لبلوغ  تحديد، بدون األشغال الزيادة في حجم

 الحجم األولي لألشغال،

بزيادة حجم  17/12/2015إصدار أمر بالخدمة بتاريخ  -

 ،%10األشغال بما قدره في 

02/2015 
أشغال تقوية 

 الطرق 
1.000.754,46 99.081,60 

تصريح المقاول بضرورة الزيادة في حجم األشغال بتاريخ  -

التاريخ المحتمل لبلوغ سقف  تحديددون  08/03/2015

 الحجم األولي لألشغال،

بزيادة حجم  10/03/2015إصدار أمر بالخدمة بتاريخ  -

 ،%10األشغال بما قدره في 

03/2015 

أشغال بناء 

مؤسسة للتعليم 

 االبتدائي شطر

2 

738.438,87 73.107,60 

بضرورة  01/02/2015إخبار صاحب المشروع بتاريخ  -

التاريخ المحتمل لبلوغ سقف  تحديدالزيادة في الحجم، بدون 

 الحجم األولي لألشغال،

بزيادة حجم  18/02/2015إصدار أمر بالخدمة بتاريخ  -

 ،%10األشغال بما قدره في 

01/2016 

أشغال بناء 

مؤسسة للتعليم 

 االبتدائي شطر

3 

252.774,72 15.216,00 

بضرورة  18/09/2016إخبار صاحب المشروع بتاريخ  -

التاريخ المحتمل لبلوغ سقف الحجم  تحديدالزيادة دون 

 األولي لألشغال،

بزيادة حجم  10/10/2016إصدار أمر بالخدمة بتاريخ  -

 .%6األشغال بما قدره في 

 

 واستئنافهاإليقاف األشغال  ةمر غير مبررواإصدار أ 

أصدرت الجماعة في بعض الحاالت أوامر بالخدمة بإيقاف األشغال لفترات مختلفة وباستئنافها الحقا. غير أن دراسة 

تقارير المختبرات، إلخ( تبين أن هذه والمراسالت، ومختلف الوثائق المضمنة بملفات هذه الصفقات )دفاتر األوراش، 

 تناقض مع بعض الوقائع. وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها:معطيات هذه األوامر ت

  02/2013الصفقة رقم  .أ

مر ( أشهر انطالقا من تاريخ تبليغ األ3أجل التنفيذ في ثالثة ) 02/2013حدد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 

صفقة )دفتر الورش( أن صاحبها لم ؛ وتبين من وثائق ال2013أبريل  26، والذي تم في الخدمة بالشروع في التنفيذب

أي بعد أن اقترب نفاذ المدة المحددة إلنجاز األشغال ولم يتبق منها سوى  2013يوليوز  10يشرع في التنفيذ إال بتاريخ 

 ( يوما؛15)

غير أن الجماعة تدخلت من تلقاء نفسها، وأصدرت أمرا بالخدمة يقضي "بعدم الشروع في التنفيذ" مؤرخ في 

، مبررة ذلك بكون األشغال موضوع هذه 2013يوليوز  22وأمرا آخر بالشروع في التنفيذ بتاريخ  2013يوليوز  10

الصفقة تتطلب تدخل مقاولة أخرى إلنجاز أشغال تهيئة األرضية ووضع طبقتي األساس والقاعدة، التي تدخل ضمن 
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غير أن "المقاولة األخرى" المومأ إليها في األمر  المتعلقة بتقوية الطرق بعين الركادة. 01/2013أشغال الصفقة رقم 

بالخدمة هي نفس المقاولة نائلة الصفقتين معا؛ وكان يتوجب على هذه األخيرة أن تعد جداول تدخالتها وتنظم نفسها 

 بالطريقة التي تمكنها من الوفاء بتعهداتها من حيث احترام آجال التنفيذ. 

، وأخذا بعين االعتبار 2013غشت  13را لتاريخ التسلم المؤقت الذي كان بتاريخ ونظ ،وباستبعاد فترة توقيف األشغال

قد رتب على عدم االنتهاء من األشغال في األجل المحدد تطبيق  02/2013أن دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 

يوما،  18بلغت  من المبلغ األصلي للصفقة، فإن المدة الخارجة عن األجل قد 1/1000غرامة تأخير يومية قدرها 

 درهم. 3.164,40 كان سيبلغ التأخير المبلغ اإلجمالي لغراماتو

 01/2015الصفقة رقم  .ب

أصدرت الجماعة عدة أوامر بتوقيف األشغال وباستئنافها خالل فترة التنفيذ بلغ عددها ستة أوامر، مبررة ذلك بنزول 

صاحب الصفقة يتبين أن طبيعة األشغال التي كانت  األمطار. لكن بالرجوع إلى الجدول الزمني للتنفيذ الذي اعتمده

متبقية آنذاك )خاصة خالل فترة التوقف األخيرة( لم تكن تستلزم إصدار أي أمر بتوقيف األشغال باعتبار أن األمر 

 يتعلق بأشغال داخلية )الجدران العازلة وتبليط السقف والجدران، وأشغال الكهرباء والنجارة والصباغة( وأن تنفيذها

ال يتأثر بأحوال الطقس ونزول األمطار، إضافة إلى أن كميات التساقطات خالل الفترات موضوع أوامر توقف 

األشغال كانت متوسطة أو ضعيفة، حسب معطيات مديرية األرصاد الجوية الوطنية )المتضمنة في ملف الصفقة(، 

من الظهير الشريف الصادر في  269و 268وال تندرج ضمن حاالت القوة القاهرة كما تم تعريفها في الفصلين 

غشت بمثابة قانون االلتزامات والعقود، والذي يعتبر المرجع الذي تتم العودة إليه في تحديد مبررات إيقاف األشغال  12

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. 43كما تقضي بذلك المادة 

 مع الكميات المتوقعة بالصفقات أو تلك المضمنة بكشوفات  فعاللمنجزة عدم مطابقة كميات بعض األشغال ا

 الحساب

إمكانية  يأساس معيار )حددت العينة على 2018خالل شهر يوليوز  منشآتالشغال ولبعض األ ة الميدانيةمعاينعد الب

مع محتويات كشوفات الحساب وتوقعات ومقارنة نتائج المعاينة  ،(وعدم التأثر بعامل مرور الوقت هاأخذ القياسات وعد

 : تم الوقوف على اختالفات في بعض الكميات. وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها اتالصفق

 بناء مؤسسة دار الطفلالمتعلقة ب 04/2013الصفقة رقم  .أ

 حيث لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

بالرغم )وتهم باب حديدي ونوافذ من األلومنيوم(  206و 205و 201رقم  عدم أداء مقابل األثمان األحادية -

 ؛من أن األشغال المرتبطة بها موجودة في أرض الواقع

وما تمت من جهة على كشوفات الحساب  الكميات المتوقعة في الصفقة والمضمنةاختالفات فيما بين  -

 تارة أخرىالكم و تارة من جهة ثانية، فضال عن نقائص في جودة المنشآت. وتهم االختالفات معاينته

 .208و 201و 124و 123و 120. ويتعلق األمر باألثمان األحادية التالية: التقنية المواصفات

 

 مؤسسة مدرسيةبناء المتعلقة بالشطر األول من  01/2015الصفقة رقم  .ب

 بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:

ها بالرغم من وجود)ويهم توريد وتركيب حوضين للغسيل(  409عدم أداء مقابل الثمن األحادي رقم  -

وحدة فيما اقتصر اإلنجاز  23. كما أن التصميم المعد من طرف المهندس قد توقع أرض الواقع على

 على وحدتين؛

وما تمت من جهة ب على كشوفات الحسا الكميات المتوقعة في الصفقة والمضمنةاختالفات فيما بين  -

. ويتعلق األمر بالثمن التقنية المواصفات تارة أخرىالكم و تارة من جهة ثانية وتهم االختالفات معاينته

وحدة وأدرج  240)ويهم تغطية الجدران واألرضية بمادة الزليج حيث توقعت الصفقة  124األحادي 

)ويهم تغطية  125الثمن األحادي وط( وحدة فق 178والمنجزات المعاينة  200في كشف الحساب النهائي 

 24وحدة وأدرج في كشف الحساب النهائي  85الحائط الوقائي بمادة الزليج حيث توقعت الصفقة 

 .وحدة فقط( 13,5والمنجزات المعاينة 

 مؤسسة مدرسيةبناء المتعلقة بالشطر الثاني من  03/2015الصفقة رقم  .ج

 في هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:

)ويهم باب حديدي(  205)يهم وضع شباك وقائي للنوافذ( و 204عدم أداء مقابل األثمان األحادية رقم  -

 ؛أرض الواقع األشغال المرتبطة بها منجزة على بالرغم من أن)ويهم صباغة الحديديات(  504و
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 ؛122عدم إنجاز األشغال المتوقعة في الصفقة ويتعلق األمر بالثمن األحادي رقم  -

ت فيما بين المتوقع في الصفقة، والمجسد على كشوفات الحساب وما تمت معاينته على أرض اختالفا -

)خنادق(  111الواقع سواء من ناحية الكم أو المواصفات. ويتعلق األمر باألثمان األحادية التالية: 

(regardsو )الذي يهم الرصيف المداري، حيث توقعت  601)خزانات خشبية( و 202)أبواب( و 201(

 وحدة(. 95وحدة، فيما المنجزات المعاينة بها  120وحدة، بينما في كشف الحساب أدرج  100الصفقة 

 المتعلقة بالشطر الثالث من بناء مؤسسة مدرسية 01/2016الصفقة رقم  .د

 لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

تكن في المستوى وجود عيوب على مستوى أرضية ملعب كرة السلة، مما يدل على أن جودة األشغال لم  -

 المطلوب، وعلى الخصوص الجزء الشرقي من الملعب؛

اختالفات فيما بين المتوقع في الصفقة، والمجسد على كشوفات الحساب، وما تمت معاينته على أرض  -

 106و 105و 104الواقع، سواء من ناحية الكم أو المواصفات. ويهم األمر األثمان األحادية التالية: 

 تهم كلها تجهيزات المالعب من األرضية والصباغة والشباك. ، والتي108و 107و

  قبل انتهاء أشغال البناء موضوع العقد  االستشارة المعماريةاإلقرار بالتسلم المؤقت لعقد 

بعض االلتزامات الملقاة على عاتق المهندس المعماري  02/2014من عقد االستشارة المعمارية رقم  52بينت المادة 

ومن بينها إعداد وتوقيع كشوف الحساب المؤقتة والنهائية والعامة، وإصدار  ،تنفيذ صفقات األشغالفي مجال تتبع 

واإلشهاد على حقيقة إنجاز  ،تقييماته حول صدقية جداول المنجزات ومختلف الوضعيات المعدة من طرف المقاوالت

تسلم المؤقت لألعمال المنوطة بالمهندس المنشآت. إال أن الجماعة، ودون مراعاة لمقتضيات هذه المادة، قامت بال

لم يتم تسلمها مؤقتا إال  03/2015، في حين أن أشغال البناء موضوع الصفقة رقم 2016يناير  25المعماري بتاريخ 

. كما أن المهندس المعماري لم يوقع على جداول المنجزات وكشوفات الحساب التي 2016مارس  15الحقا بتاريخ 

 .03/2015و 01/2015بل األشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقمي اعتمدت في أداء مقا

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: 

 ؛تطبيق مقتضيات كنانيش التحمالت المنظمة لعمليات كراء المحالت المعدة لممارسة األنشطة التجارية -

ومضاعفة المجهودات الرامية إلى )عبر إحصاء الملزمين(  سومالراتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوسيع وعاء  -

ها وعلى الخصوص إصدار أوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب تحصيل مختلف الحقوق وتفادي تقادم

 العمومي للتكفل بها؛

الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات من حيث الكم والمواصفات المالئمة للحاجيات قبل اإلعالن عن طلبات  -

 العروض والتأكد من مالءمة اإلطار التعاقدي للتمويل واإلنجاز لمتطلبات التنفيذ الجيد وترشيد النفقات؛

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على  9وضع سجل لتسجيل األوامر بالخدمة طبقا لمقتضيات المادة  -

 ؛والحرص على أن تكون األوامر بالخدمة القاضية بتأجيل األشغال مبررة بما فيه الكفاية األشغال

والتأكد  التتبع الجيد لألشغال من طرف تقنيي الجماعة، وتوثيق هذا التتبع عن طريق محاضر تتبع األوراش -

 من أن المنجزات مطابقة لما تم أداء مقابله.
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II.  دةلعين الركا الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 أوال. استغالل الممتلكات الجماعية الخاصة وتدبير المداخيل
  لى دمج بعض المحالت التجارية وتغيير معالمها دون موافقة اإلدارةإلجوء بعض المكترين 

فيما يخص عملية دمج المحالت التجارية بالسوق المغطى والتي يمارس به نشاطا تجاريا يتعلق ببيع العقاقير، 

بناء على طلب  1997تمت سنة   33-32-23-22رقام ات األذفتجدر اإلشارة إلى أن عملية دمج المحالت التجارية 

إصالحات وتغييرات على المحالت المذكورة بحيث قام تقدم به صاحب الشأن ملتمسا فيه الموافقة على إدخال 

 1997يونيو  03ي بموافقتها بتاريخ ظصاحب الطلب بإيداع ملف تقني عرض على اللجنة اإلقليمية للتعمير وح

ربعة المتعلقة بدمج المحالت التجارية األوعلى إثرها رخص للمعني باألمر إدخال التغييرات المبينة في التصاميم 

 .1997يونيو  12ة الموافقة بتاريخ . وتم تسليم شهاد1997يونيو  10بتاريخ  02/97ة عدد بموجب رخص

لى تاريخ بنائها سنة إة دمجها ترجع ين عملإف "ب"،المتواجدة بتجزئة  13و 12و 11رقام أما بخصوص المحالت أ

 .المستفيدون بالبناء على نفقتهمم وقا ،بحيث قامت الجماعة بتوفير العقار ار البرنامج العالمي للتغديةطإفي  1968

  عدم المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بصفة دورية رغم ضعف قيمتها 

المرة األولى كانت سنة  ؛عمد المجلس الجماعي لعين الركادة الى تعديل السومة الكرائية للمحالت التجارية مرتين

الجبائي هو الرفع من السومة الكرائية في حدود  وكان هدف تعديل القرار .2017. والمرة الثانية كانت سنة 2011

  .كرية% بالنسبة للمحالت المعدة للسكن كما هو منصوص عليه بقانون األ8% بالنسبة للمحالت التجارية و10

  إجراء تعامالت على مختلف المحالت المكرية أو تنازالت بين المستغلين دون احترام لبنود عقود الكراء 

المصادق عليها بتاريخ عقد الكراء والفصل العاشر من دفاتر التحمالت الخاصة بالكراء  ينص الفصل الخامس من

على أن المستغل ال يتنازل أو يبيع أو يكتري المحل المستأجر أو أن يدخل عليه إصالحات أو  1996يونيو  24

على عقد تاسس مستغلين جدد تغييرات إال بالموافقة الكتابية لرئيس المجلس. وعليه فان جميع العقود المبرمة مع 

  .الس المتعاقبةالمج رؤساءتنازل بين الطرفين بموافقة 

  عدم إعمال المقتضيات الواردة في دفاتر التحمالت وعقود الكراء بخصوص الضمانات المالية 

قام برام عقد الكراء وقبل إه المحالت ذجراء السمسرة العمومية لكراء هإنه بعد أصلية تبين بعد مراجعة الملفات األ

ول المبرم بين الجماعة والمستفيد يشير عقد الكراء األ شهر.أ 3انات المالية التي تساوي مبلغ داء الضمالمستغلون بأ

 دائها ورقم التوصيل.ألى مبلغ الضمانة وتاريخ إ

ن طريقة استرجاع تبيا 1996يونيو  24غفلت دفاتر الشروط الخاصة بالكراء التي تمت المصادقة عليها بتاريخ أ

لى الحاالت التي تستدعي إجراءات تحويلها في حساب الجماعة كما لم تشر صحابها وال إهده الضمانات المالية أل

  .ه المعطياتذجل التنصيص على هأوستعمل الجماعة على مراجعة هده الكنانيش وتعديلها من  حجزها.

  التقادم جزءا منها ن يطالأتراكم الديون ببعض الرسوم المحلية مع احتمال 

بحيث تم تقليص الباقي  ،قامت الجماعة ببذل مجهودات إضافية وتم تحصيل عدد مهم من الرسوم في اآلونة األخيرة

 )...( ي جزء منها.أولم يطل التقادم  بالمائة. 29,65استخالصه بنسبة 

 ثانيا. الصفقات العمومية
  تحديد الحاجياتاإلعالن عن طلبات العروض دون 

 01/2014الصفقة رقم  إطارز مؤسسة دار الطفل في تجهي .أ

قبل اإلعالن عن الصفقة بزيارة عدد من المدارس الكراسي، فقد قامت لجنة محلية وبالنسبة للطاوالت الفردية و

 .تبين لها أن معظمها تستعمل الطاوالت الفردية بمعزل عن الكراسيو الحرة التي تتوفر على أقسام للتعليم األولي،

كما تجدر اإلشارة إلى أن تاريخ اقتناء هذه التجهيزات يفوق الثالث سنوات وأن معظم الطاوالت والكراسي في 

 الكراسي. تم إعادة استعمال هذه الطاوالت و، قد و)...(ة جيدة باستثناء حاالت معدودة. حال

  02/2013و 01/2013أشغال تقوية الطرق وإحداث المصلى في إطار الصفقتين رقم  .ب

لكن راجع باألساس إلى كون كل مشروع ليس بمحض إرادتها و إن لجوء الجماعة إلى تجزئ األشغال إلى صفقتين

زانية وال تمت برمجته على حدا بالمخطط الجماعي للتنمية باإلضافة إلى أن كل مشروع له تبويب خاص به بالمي

 .يمكن جمعهما في صفقة واحدة
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  01/2016و 03/2015و 01الصفقات  إطارأشغال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائي في  .ج

إن الظرفية التي بنيت فيها المؤسسة الجديدة للتعليم االبتدائي لتعوض مدرسة قاسم أمين القديمة اتسمت بطابع 

قاسم أمين الوحيدة جراء عملية تثنية الطريق الوطنية رقم استعجالي جراء هدم ست حجرات دراسية من مدرسة 

إنما خصصت أول األمر ول لم تكن لتغطي المشروع برمته وولإلشارة فان االعتمادات المخصصة في األ .02

ة بادرة الوطنية للتنميالم –جماعة عين الركادة  –مساهمات مالية من قبل الشركاء )المديرية اإلقليمية للتعليم ببركان 

جل انطالق أدارية من اإلالمرافق الصحية والمجلس اإلقليمي لبركان( لبناء الحد األدنى من الحجرات والبشرية و

ال إ ،جل جمع المساهمات في حساب واحدأشارة فقد تم التنسيق مع باقي الشركاء من ولإل .الموسم الدراسي الجديد

 ن كل شريك عن الصفقة التي تهم مساهمته المالية.عالإا بذن هذه العملية تعذرت على بعض الشركاء مما حأ

 ه وحضوره أشغال لجان فحص العروضعدم حرص الجماعة على وفاء المهندس المعماري بالتزامات 

ن العقد الذي تم إبرامه مع المهندس المعماري يهم فقط إنجاز األشكال الهندسية وتتبع ومراقبة أشغال الصفقة رقم إ

وقد تم استدعاؤه بواسطة  .02/2014يه بالبند الثاني من عقد االستشارة المعمارية رقم كما هو مشار إل 01/2015

 2015مارس  02ظرفة المنعقدة يوم لحضور جلسة فتح اال 23/02/2015بتاريخ  163/2015عدد رسالة تحت 

نظرا لكون حضوره يتسم بصبغة استشارية، فقد انعقدت الجلسة المخصصة لفحص . ونه تخلف عن الحضورأال إ

 ظرفة رغم غيابه.األ

من  31طبقا للمادة  عد ملف استشارة المقاوالتأمن جهة أخرى، فان المهندس المعماري هو من و هذا من جهة،

 .الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروعثمنة التقديرية وكل عقد االستشارة المعمارية الذي يتضمن طريقة اإلبرام واأل

منذ البداية ووقع  CAR/ 01/2015مراقبة أشغال الصفقة رقم دارة وإن المهندس المعماري قام بأباإلضافة إلى 

 . لى جانب باقي أعضاء اللجنة على محاضر الورش وعلى محضر التسلم المؤقت والنهائيإ

  فعيل مبدأ المنافسةأثرت على تونقائص شابت أشغال لجان فحص العروض 

 تجهيز دار الطفلب المتعلقة 01/2014 الصفقة رقم .أ

ا ذوقد تم استدراك ه ه الصفقة.ذمن قانون الصفقات العمومية بالنسبة له 40لقد تم اغفال تطبيق مقتضيات المادة 

 عالن عنها من طرف الجماعة.غفال في الصفقات الموالية التي تم اإلاإل

 ال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائيول من اشغلقة بالشطر األالمتع 01/2015رقم  الصفقة .ب

 يجابي وليس سلبي.إجمالي لهامش الربح ن المبلغ اإلأللبيان التقديري المفصل تبين للجنة  )...(بالرجوع 

 شغال بناء مؤسسة للتعليم االبتدائيأالمتعلقة بالشطرالثالث من  01/2016رقم  الصفقة .ج

ما أ .11عروض منخفضة من أصل  7ن عرضه تضمن أول على اعتبار المتنافس األقصاء إلى إعمدت اللجنة 

ر فقط شاأن المحضر المنجز إال أ .11حادية منخفضة من أثمنة أ 3ن عرضه شمل المتنافس الثاني فقد تم قبوله أل

 .110حادي رقم للثمن األ

 لزيادة في حجم األشغال ا 

ن ألى إافة باإلضي حجم الصفقة إال أنها ليست السبب الوحيد، إن ضعف الدراسة قد تكون سببا في الزيادة ف

حيان غلب األأن مبلغ الصفقة يكون في أومادام  .كملهأشغال باالعتمادات المرصودة ال تغطي حجم جميع األ

 ه الزيادةذن القانون يجيز هأل 10زيادة نسبة  لىإتلجأ  ن الجماعةلتقديرات التي حددتها االدارة. فإمنخفض عن ا

 افية.إضلتغطية كميات 

 استئنافهاوامر غير مبررة إليقاف األشغال وإصدار أ 

من الظهير الشريف  269و 268قد ال تشكل كمية التساقطات المسجلة قوة قاهرة كما تم تعريفها في الفصلين 

نه وفي غياب أو عدم توفير وسائل المواصالت لليد أغشت بمثابة قانون االلتزامات والعقود، إال  12الصادر في 

علما أن واقع الحال يثبت هذا القول  .يرة إلى عملهاالعاملة المكلفة بتنفيذ أشغال الصفقة، يحول دون ذهاب هذه األخ

 .لى عملهاإنه وعند تساقط أمطار ولو قليلة فإنها تشكل قوة قاهرة بالنسبة لليد العاملة وتمنعها من الذهاب أبحيث 

  ضمنة بكشوفات ممع الكميات المتوقعة بالصفقات أو تلك ال فعالعدم مطابقة كميات األشغال المنجزة

 الحساب

 بناء مؤسسة دار الطفل المتعلقة ب 04/2013الصفقة رقم  .أ

ووحدات لى وجود اختالف في قياسات إراجع باألساس  206و 205و 201عدم أداء مقابل األثمان األحادية رقم 

نجازها في إطار إقد لجأت الجماعة إلى . وثمنة األحادية بين التصميم الهندسي وكناش المواصفات الخاصةاأل هذه

  .2014ماي  05بتاريخ  86-85رقم  سند طلب

ختالفات فيما بين المتوقع في الصفقة، والمجسد على كشوفات الحساب وما تمت معاينته سواء اال )...(بخصوص 

  :)...(، 208و 201و 124و 123و 120من ناحية الكم أو المواصفات. ويتعلق األمر باألثمان األحادية التالية: 
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اختيار عينة من الزليج فقد أدلى المقاول بعينات لإلدارة وتم اختيار بخصوص  :120حادي الثمن األ -

يمكن الحكم بالعين  النوع الذي تم وضعه دون تحرير محضر في الموضوع. أما بخصوص الجودة فال

على  سنوات 4واألكثر من هذا مازال هذا النوع من الزليج على حالة جيدة رغم مرور  المجردة.

 ؛ليم األوليافتتاح دار الطفل للتع

 نوع بجعدلم يتم االنتباه إلى هذا المعطى بحيث تم االعتقاد أن جميع الرخام من  :123األحادي الثمن  -

 ؛درجعلى غرار ما تم وضعه على األ

  في:درج المالحظ يمكن معاينته أ 5فارق )...(  :124الثمن األحادي  -

 ؛3درج بدل أ 6مدخل البناية به  -

 .4بدل  6عن كل درج بحيث أصبح العدد  1,5درج االستراحة وهي أربعة بإضافة معامل أ -

في حين أن أبعادها بكناش  1,60عرض الباب بالتصميم الهندسي هو  :201الثمن األحادي  -

. وأن وحدة القياس هي الوحدة بدل المتر المربع. الشئ الذي 2.40X2.40المواصفات الخاصة هي 

 86-85بل هذه األثمان. وقد لجأت الجماعة إلى انجازها في إطار سند طلب رقم تعذر معه أداء مقا

 ؛2014ماي  05بتاريخ 

طريقة القياس تختلف بين التي تم اعتمادها من طرف تقنيي الجماعة وبين  :208الثمن األحادي  -

تر م 1.17الطريقة التي تم اعتمادها من طرف لجنة المجلس الجهوي للحسابات بحيث يضاف طول 

خاص بطول ركيزة االنطالقة من االينوكس إلى مجموع طول السياج الوقائي الذي تمت معاينته 

 متر. 14,72والمقدر ب 

 المتعلقة بالشطر األول من بناء مؤسسة مدرسية 01/2015الصفقة رقم  .ب

،  (lavabos)بتوريد ووضع حوض مائي المتعلق (F et P de lavabos) 409لم يتم مقابل أداء الثمن األحادي 

سمنت وتبليطه بالزليج. وقد أدرجت كميات هذا الزليج اإلية على بناء هذا الحوض باألجور وبحيث اقتصرت العمل

 . "Revêtement murs et sol en carreaux de faïence" ب المتعلق 124بالثمن األحادي رقم 

نه يجب إضافة الكميات الموجودة باألحواض المائية المبنية أفتجدر اإلشارة إلى  ،124فيما يخص الثمن األحادي 

 متر. 11 والمقدر ب

نه وقع اختالف في طريقة القياس، بحيث أن الطريقة المعتدمة أ، تجدر اإلشارة إلى 125فيما يخص الثمن األحادي 

 كالتالي:الطريقة تصبح القياسات  وبهذه .في القياس أخذت بعين االعتبار اإلطار الذي وضع به الزليج

 ؛متر مربع 3,00x  1,18x. 4  =14,16أربعة: قياسات اإلطارات المستطيلة األفقية وعددها  -

 .متر مربع 3,17x  0,43 x 6  =8,18ستة: قياسات اإلطارات المستطيلة العمودية وعددها  -

 .متر مربع 22,34أي ما مجموعه 

 المتعلقة بالشطر الثاني من بناء مؤسسة مدرسية 03/2015الصفقة رقم  .ج

لكون حجم  نجازها نظراإلم يتم  03/2015بخصوص الصفقة  204متر مربع المتعلقة بالثمن األحادي  71إن كمية 

الثمن .01/2016وتم انجاز هذه األشغال في الصفقة  .بالمائة 10األشغال تجاوز مبلغ الصفقة األصلية بما فيها زيادة 

 .107 األحادي

رض أما الباب التي تمت معاينتها على أ .03/2015تنجز ضمن الصفقة  لم ،205بالنسبة لكميات الثمن األحادي 

 .208الثمن األحادي  1/2015ا في إطار صفقة  الواقع فقد تم انجازها

، ومادام أن أشغال الصباغة ذات الثمن األحادي 3/2015لم ينجز في إطار الصفقة  204بما أن الثمن األحادي 

المتعلق بتسليم ووضع  107إدراجها ضمن الثمن األحادي  تنجز. وتممرتبط بتواجد هذه الشبابيك فإنها لم  504

 .01/2016 إطار الصفقةالشبابيك في 

والتي كان من المتوقع تجسيدها بالممرات الجانبية  122بطة بالثمن األحادي رقم إن عدم انجاز األشغال المرت

بحيث أن  ،، يعود باألساس إلى الحفاظ على التجانس بين جميع الممرات الجانبية لألقسامles courssivesلألقسام 

ال الصفقات التي أعلنت عنها والتي سبق انجازها أشغ الوطنيةتلك التي قامت بانجازها المديرية اإلقليمية للتربية 

الجماعة مضطرة إلى تبليط الممرات  أصبحت ،وبالتالي(. granito poliكانت من نوع الفسيفساء ) الجماعة،

 .(granito poliية لألقسام بنفس الطريقة أي بالفسيفساء )يالجان
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أما .03/2015جب الصفقة وحدات بكشف الحساب هي التي أنجزت فعال بمو 05فإن  ،111بالنسبة للثمن األحادي 

 .فإنها تهم صفقات اشطر أخرى وعينت بالموقعوحدة التي حددت  11

بالنسبة للمواصفات التقنية لألبواب، فقد تم اعتماد مواصفات األبواب التي قامت و 201بالنسبة للثمن األحادي 

ما على التجانس. أما بالنسبة للقياسات بالصفقة التي أعدتها حفاظا دائالوطنية نجازها المديرية اإلقليمية للتربية إب

 فان أبعاد األبواب هي كالتالي: 

  ؛متر مربع 3,33= 2,22 × 1,50القاعة متعددة االختصاصات  باب -

  .متر مربع 9,00=  2,25 × 1الحجرات الدراسية )أربع حجرات(  أبواب -

 متر مربع. 12,33أي ما مجموعه 

متر حسب كناش  0.60متر طولي بعرض  120والمتمثلة في  601بالنسبة للكمية المؤدى عنها للثمن األحادي 

إذا ما تم تحويل جميع الكميات متر مربع. و 72إنها توازي مساحة ف ،03/2015المواصفات الخاصة للصفقة 

فإننا نجد أن المساحة  ،0,40متر والرصيف بعرض  0,60المنجزة للرصيف الجانبي بما في ذلك الرصيف بعرض 

 متر مربع. 74اإلجمالية المنجزة تساوي 

 المتعلقة بالشطر الثالث من بناء مؤسسة مدرسية  01/2016الصفقة رقم  .د

على مستوى أرضية كرة السلة، فتجدر اإلشارة إلى انه أثناء التسلم النهائي لألشغال كانت وضعية  للعيوببالنسبة 

أزيد من دراسيين ) فظهور هذه العيوب بعد مرور موسمين .اينة أية عيوب ظاهرة عليهاالمنشآت جيدة، ولم يتم مع

 .سنتين( ال يدل على وجود تقصير في المراقبة والتتبع بل على نقص في الصيانة والمحافظة على هذه المنشآت

تمت معاينته على أرض أما بالنسبة لالختالفات فيما بين المتوقع في الصفقة، والمجسد على كشوفات الحساب وما 

 كالتالي:الواقع سواء من ناحية الكم أو المواصفات، فالتعقيبات على المالحظات بشأنها 

، متر مربع حدود، في فالعيب المالحظ برقعة الملعب يهم مساحة صغيرة 104بالنسبة للثمن األحادي  -

 ؛وال التسلم النهائي 2016أكتوبر  20الملعب لم تكن ظاهرة أثناء التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  من

والذي  ،نه أثناء تسلم األشغال سواء المؤقت أو النهائيأتجدر اإلشارة إلى  :105بالنسبة للثمن األحادي  -

 ؛وبمر عليه أكثر من سنتين كانت الصباغة في حالة جيدة ولم تظهر عليها أي عي

وبخصوص كون العارضتين تعرضتا للتفكيك فهذا راجع إلى إدارة  106بالنسبة للثمن األحادي  -

المؤسسة التي عليها الحفاظ واالهتمام بهذه التجهيزات والمعدات. أما بخصوص شبكة المرمى فقد تم 

لها أوقات وحتى ال تضيع عمدت إدارة المدرسة إلى االحتفاظ بها بالمخزن واستغال تسليمها للمؤسسة.

 ؛الضرورة فقط

فقد عمدت اإلدارة إلى توحيد نفس الشبابيك  ،وبخصوص الحديد المستعمل 107بالنسبة للثمن األحادي  -

 (.الحديد المسطح) األقساممع تلك التي كان المجلس اإلقليمي قد وضعها بأحد 

 موضوع العقد اإلقرار بالتسلم المؤقت لعقد االستشارة المعمارية قبل انتهاء أشغال البناء 

راقبة أشغال الصفقة رقم ن العقد الذي تم إبرامه مع المهندس المعماري يهم فقط إنجاز األشكال الهندسية وتتبع ومإ

وبما أن أشغال الصفقة  .02/2014كما هو مشار إليه بالبند الثاني من عقد االستشارة المعمارية رقم  01/2015

 ثرها اإلقرار بالتسلم المؤقت لعقد االستشارة المعمارية.موضوع العقد قد تم تسلمها، فيمكن على إ
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 "أكليم" جماعة

 (بركان إقليم)
 

 إحداث في 2.59.1834 رقم المرسوم بموجب 1959على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  أكليمحدثت جماعة أ

تقدر و .1959 دجنبر 2 موافق 1379 الثانية جمادى فاتح بتاريخ بالمملكة والقروية الحضرية الجماعات وتعداد

 2014 كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة   3,5 تها بمساح

 .نسمة 9.695في 

درهم، منها  13.144.034,99ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

برسم ميزانية التجهيز. بينما  درهم 862.270,00و ،إطار ميزانية التسييردرهم محصلة في  12.281.764,99

درهم  12.281.764,99 درهم، منها 13.942.233,77حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 .درهم بنفقات التجهيز 1.660.468,78وتتعلق بنفقات التسيير 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

همت  ،والتوصيات مجموعة من المالحظات تسجيل عن 2017-2012خالل الفترة الجماعة  تسييرمراقبة  أسفرت

 التخطيط التنموي، والنفقات، والمداخيل، والممتلكات والمرافق الجماعية.

 التخطيط التنموي .أوال
 تخطيط التنموي فيما يلي:البتتجلى أبرز المالحظات المتعلقة 

  2016-2012المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة وتنفيذ نقائص شابت إعداد  

 34، حيث تضمن 2011عتمد المجلس الجماعي مخططا للتنمية خالل دورته االستثنائية المنعقدة خالل شهر دجنبر ا

مخطط لم يراع بشكل سليم القواعد األساسية الهذا أن  غير درهم. 34.658.300,00مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 

المعتمدة في مجال البرمجة التوقعية السيما من حيث توفير الموارد المالية الالزمة واآلجال الزمنية المناسبة لتنفيذ 

 2,5%نسبة أي درهم،  855.000,00 علىمساهمة الجماعة في تمويل المشاريع المبرمجة  اقتصرت حيثالمشاريع. 

 فة اإلجمالية للمشاريع المبرمجة في إطار المخطط. من الكل

 ( لم تكن مدرجة فيخمسة مشاريع)، 2016-2012المشاريع المنجزة خالل الفترة فيما يخص التنفيذ، فإن بعض و

ماليين  10تهم بناء وإصالح الطرق، وكهربة السوق األسبوعي، بغالف مالي إجمالي فاق والمخطط الجماعي للتنمية 

غياب  هذا األمردرهم، أي أكثر من مساهمتها المتوقعة في تمويل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط. ويعكس 

 رؤية استراتيجية لدى الجماعة في إعداد وتنفيذ مشاريعها.

 2016-2012للفترة  لمضمنة بالمخطط الجماعي للتنميةضعف نسبة إنجاز المشاريع ا 

-2012نتيجة للنقائص التي عرفتها مرحلة اإلعداد، ُسجل ضعف بيّن في تنفيذ المشاريع المبرمجة بالنسبة للفترة 

، تم إنجاز ثمانية مشاريع فقط وبقيت 2017 سنة التي شملها مخطط التنمية الجماعي، حيث أنه إلى غاية نهاية 2016

 علمامشروعا مبرمجا.  34مشروعا من أصل  20ة مشاريع في طور اإلنجاز. بالمقابل، لم يتم الشروع في إنجاز ست

أن بعض المشاريع غير المنجزة يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة كمشروع بناء مدرسة بحي المخزن، 

 ع بناء مركز لمحو األمية.ومشروع التطهير السائل بنفس الحي، ومشروع إحداث محجز جماعي، ومشرو

 عدم وضع برنامج عمل الجماعة وكذا البرمجة الثالثية للميزانية المرتبطة به 

من  78(، لم يتم إعداد برنامج عمل الجماعة المنصوص عليه بالمادة 2015-2021بخصوص الوالية االنتدابية )

عة ببرمجة الميزانية على مدى ثالث سنوات المتعلق بالجماعات، كما لم تقم الجما 113.14القانون التنظيمي رقم 

( بتحديد 2016يونيو  29) 2.16.301كمرحلة أخيرة من مراحل إعداد المخطط وفق المادة السادسة من المرسوم رقم 

 مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.

 ثانيا. تدبير النفقات
همت و ،درهم  10.208.453,16، أبرمت الجماعة خمس صفقات بغالف مالي إجمالي بلغ2016-2012رة خالل الفت

 عن المالحظات التالية: هاأسفر تدقيق. كما قامت بإسناد عدة سندات طلب. وقد بناء طرق ومنشآت بتراب الجماعة

  قصور في تحديد طبيعة وحجم األشغال المزمع إنجازها 

وجود عن تم إنجازه  مع ماالمتعلقة بتهيئة وتقوية الطرق  01/2016لصفقة رقم المضمنة بااألشغال  أبانت مقارنة

جز لم تن المبرمجةفوارق كبيرة في كمية األشغال المنجزة فعليا مقارنة مع تلك المتعاقد بشأنها، بل إن بعض األشغال 

 بصفة نهائية.
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( نوعا يتضمنه جدول األثمان المتعلق بالصفقة 16( أنواع من األشغال فقط من بين ستة عشر )8إنجاز ثمانية ) تموقد 

المذكورة، الشيء الذي يدل على قصور في الدراسة وعدم التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة من هذه األشغال على 

 .المتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349ي المادة الخامسة من المرسوم رقم المستوى القبلي كما هو منصوص عليه ف

الصفقة  لصاحبإضافة إلى ذلك، فإن مقارنة العروض المالية بناء على الكميات المنجزة فعليا تبين أن العرض المالي 

درهم( هو األكثر ارتفاعا مقارنة بالعرضين المقدمين من طرف شركة "م"  1.233.777,48)

درهم(. وعليه، يتضح أن هذا العرض األخير هو  1.000.630,80" )R. Oدرهم( وشركة " 1.001.926,80)

األفضل بناء على الكميات المنجزة. وتكون الجماعة بذلك قد تحملت جراء سوء تقدير الحاجيات برسم هذه الصفقة 

 درهم. 233.146,68تكلفة الفرصة البديلة المقدرة في مبلغ 

 01/2016و 01/2015و 02/2012تنفيذ األشغال من طرف نائلي الصفقات أرقام  عدم تسليم جداول  

أجل تسليم جدول تنفيذ  02/2012من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم  "I.12"يحدد البند األول من المادة 

الشروط الخاصة المتعلق  من دفتر 38يوما الموالية لتاريخ األمر ببدء األشغال، كما تنص المادتان  15األشغال في 

على تسليم الجدول سالف  01/2016من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم  37و 01/2015بالصفقة رقم 

الذكر ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة. غير أن نائلي الصفقات المذكورة، والمتعلقة جميعها بإنجاز أشغال 

دفاتر الشروط الخاصة  م يقوموا بتسليم الجماعة جداول تنفيذ األشغال المنصوص عليها فيبناء وتقوية الطرق بأكليم، ل

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة.  37الفقرة األولى من المادة  وكذا في

  لمدة طويلة وبدون مبرر 02/2012إيقاف أشغال الصفقة رقم 

المتعلقة بإنجاز أشغال بناء وتقوية الطرق بأكليم بتاريخ  02/2012أصدرت الجماعة األمر ببدء أشغال الصفقة رقم 

ابتداء من استئنافها بعد ذلك ، ثم 2012دجنبر  10بإيقاف األشغال ابتداء من  01واألمر رقم  2012يوليوز  9

عليها إلنجاز  عاقد( أشهر أي أكثر من المدة المت7. وقد دام توقف األشغال لمدة تزيد عن سبعة )2013 غشت 12

 1( أشهر، كما أن األمر رقم 6من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة في ستة ) I.4األشغال والتي حددتها المادة 

 سالف الذكر لم يتضمن أية مبررات إليقاف األشغال.

  عة لمبدأ المنافسةمسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعدم استجابة 

المتعلقين  2.12.349من المرسوم رقم  88والمادة  02.06.388من المرسوم رقم  75مقتضيات المادة  تنص

األعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر اإلمكان، ويلزم صاحب  إخضاععلى بالصفقات العمومية، 

 .على األقل وتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمانالمشروع لهذه الغاية باستشارة ثالثة متنافسين كتابة 

ما يفيد القيام باالستشارات الكتابية المنصوص ال تتضمن ودون مراعاة لهذه القواعد، فإن ملفات بعض سندات الطلب 

ة. مسجل عليها في المقتضيات التنظيمية سالفة الذكر، وأحيانا، يتم اإلدالء ببيانات متضادة لألثمان غير مؤرخة وغير

 25/2014المتعلق بشراء البالوعات، وسند الطلب رقم  01/2015ويتعلق األمر على سبيل المثال بسند الطلب رقم 

 المتعلق بأشغال صيانة مركب رياضي.  10/2015المتعلق بشراء قطع الغيار، وسند الطلب رقم 

بسند  ،على سبيل المثال ،األمر كما أبرمت الجماعة سندات طلب أخرى في غياب بيانات متضادة لألثمان. ويتعلق

المتعلق بشراء مواد غذائية، وسند  10/2013المتعلق بشراء الحلويات، وسند الطلب رقم  48/2013الطلب رقم 

 المتعلق باقتناء أثاث المكتب. 26/2013الطلب رقم 

  إنجاز أشغال بناء بواسطة سند الطلب 

بمبلغ  16/2015سند طلب رقم  بواسطةوق األسبوعي قامت الجماعة بإنجاز أشغال بناء مأوى للتجار بالس

وذلك بالرغم من أن أشغال البناء ال تدخل ضمن قائمة األعمال الممكن أن تكون موضوع سندات  ،درهم 41.419,20

سالف الذكر. وقد كان على الجماعة اللجوء  2.12.349من المرسوم رقم  4طلب المنصوص عليها في الملحق رقم 

 إلى إبرام صفقة عمومية قصد إنجاز األشغال سالفة الذكر.

 لمنجزات المتعلقة باألشغال عن طريق سندات الطلب وباستعمال مواد البناءغياب محاضر أو جداول ا 

ال تتوفر الجماعة على محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بأغلب األشغال التي تم إنجازها عن طريق سندات الطلب 

قياسا على  ،والتي تمكن من تحديد كمية األشغال المنجزة فعليا من طرف المقاول ،2015-2012خالل الفترة 

المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة  02.99.1087من المرسوم رقم  58و 57و 56مقتضيات المواد 

المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، مما قد يؤثر على صحة تصفية النفقات المرتبطة بها. ويتعلق 

المتعلق بأشغال صيانة مركب رياضي، وسند الطلب رقم  10/2015األمر على سبيل المثال بسند الطلب رقم 

المتعلق بشراء األشجار واألزهار، وسند  37/2015المتعلق بتهيئة مساحة خضراء، وسند الطلب رقم  17/2015

 المتعلق ببناء الطرق.  35/2014الطلب رقم 

بع استالم واستعمال مواد البناء الموردة خاصا بتت لمحاسبة المواد وفي نطاق آخر، تبين أن الجماعة ال تمسك سجال

استعمال هذه المواد،  أية وثائق تثبتالصباغة وغيرها( وكذا العتاد الكهربائي. كما ال تتوفر على  )اإلسمنت والرمال
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على سبيل  في األغراض المخصصة لها. ويتعلق األمر هاحقيقة استخداموالتأكد من صحة التوريدات  مما يتعذر معه

المتعلق بشراء اإلسمنت،  36/2015المتعلق بشراء الرمال، وسند الطلب رقم  02/2015سند الطلب رقم ب المثال

المتعلق بشراء الحصى  89/2014المتعلق بشراء العتاد الكهربائي، وسند الطلب رقم  49/2015وسند الطلب رقم 

 والرمل.

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
 المالحظات المسجلة بهذا الخصوص:فيما يلي أهم 

 بناء دون أداء الرسم على عمليات البناء الرخص  بعض منح 

ثالث رخص( لمستفيدين من رخص بناء قديمة تم الوقوف على قامت الجماعة في بعض الحاالت بمنح رخص بناء )

ووصلت المبالغ غير المؤداة  المتعلق بها.لم يتمكنوا من مباشرة عمليات البناء المرخصة، وذلك دون استخالص الرسم 

 درهم. 28.040,00قيمته بخصوص الرخص المعنية ما 

  تقصير في استخالص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي 

لم تقم الجماعة بالنسبة لبعض الملزمين، باستخالص الرسمين المتعلقين بالعربات المخصصة للنقل العمومي 

 2017اكم مبالغ مهمة في ذمة الملزمين حيث ناهزت قيمتها اإلجمالية إلى غاية نهاية سنة تر ، مما نتج عنهللمسافرين

للرسم درهم بالنسبة  13.250,00ومبلغ  بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين، درهم 20.900,00مبلغ 

ورغم ذلك، لم تتخذ  .مدره 34.150,00مبلغ ، أي المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

جماعة اإلجراءات القانونية الستخالص هذه الديون السيما إصدار أوامر استخالص فردية أو جماعية بصفة منتظمة ال

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  128و 126وفق مقتضيات المادتين 

  ك الجماعية العامة بعض المستفيدين من رخص شغل األمالالرسم من طرف عدم أداء 

لم يقم بعض المستفيدين من رخص شغل األمالك الجماعية العامة ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بأداء الرسم 

الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب  30.89من القانون رقم  188كل ربع سنة حسب مقتضى المادة  وذلكالمفروض، 

ذي تظل بعض أحكامه سارية المفعول بصفة انتقالية بمقتضى القانون رقم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وال

حسب  2016-2012درهم خالل الفترة  158.188,00. وبلغ مجموع مبالغ الرسم غير المؤداة ما قيمته 39.07

 مصالح الجماعة.تقديرات 

تقادم الرباعي المنصوص عليه اإلجراءات الالزمة قصد استخالص هذه الديون، فإن جزءا منها قد طاله الفي غياب و

 2012 نتيالمتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق األمر بالديون المستحقة برسم س 47.06من القانون  160في المادة 

درهم والتي تكون قد تقادمت  35.158,00درهم( والبالغ مجموعها  18.038,00) 2013درهم( و 17.120,00)

 .2017و 2016على التوالي في نهاية سنتي 

  عدم استخالص واجبات كراء المحالت التجارية 

حوالي  2016 نهاية سنةبلغت مستحقات الجماعة المتعلقة بكراء المحالت التجارية، والتي لم تستخلص إلى 

درهم. ولم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف الجماعة قصد استخالصها. وفي غياب هذه  319.919,50

من قانون االلتزامات  391هذه الديون قد طاله التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة اإلجراءات، فإن جزءا من 

وما قبله، والمقدرة بحوالي  2011. ويتعلق األمر بالمبالغ المستحقة برسم شهر دجنبر 2016مع متم سنة  والعقود

 درهم. 73.849,50

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا

  الممتلكات المنقولةنقائص تشوب تدبير 

يتم من طرف مصلحة أخرى وهي الفعلي  تدبيرالبالرغم من توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات، فإن 

مصلحة تدبير الممتلكات المنقولة ويقوم بعمليات استالم هذه المنقوالت هذه المصلحة النفقات، حيث يتولى رئيس 

من جهة أخرى، ال تحمل  ى مستوى الفواتير وعلى مستوى سجل المنقوالت.وتدوين أرقام الجرد المتعلقة بها عل

الممتلكات المنقولة أرقام الجرد الخاصة بها، حيث تكتفي الجماعة بتقييده في السجل المتعلق بها. ويجد تدوين األرقام 

الجماعية أو من طرف الخاصة بكل هذه الممتلكات أهميته في تسهيل مهمة جردها ومراقبتها سواء من طرف المصالح 

 لجان المراقبة الخارجية.

 عدم اتخاذ الجماعة اإلجراءات الالزمة قصد تحفيظ بعض ممتلكاتها العقارية 

( 20لم تقم الجماعة بتحفيظ أمالكها العقارية، السيما دكاكين الساحة التجارية "بئر أنزران" والبالغ عددها عشرون )

( دكانا، وذلك دون مراعاة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها 50دها خمسون )ودكاكين السوق المغطى البالغ عد دكانا

الموجهة إلى والة وعمال  1998أبريل  21م.م.ج.م بتاريخ /57العمل، وال سيما مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

ام بعمليات تحفيظ ممتلكات إلى القي همعماالت وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تدعو

 الجماعات المحلية بكيفية منتظمة لتسوية وضعيتها القانونية بصفة شاملة ونهائية.
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  إقامة السوق األسبوعي ومجموعة من المرافق فوق قطعة أرضية في ملكية الخواص 

مربع  متر  48.058من أجل إقامة السوق األسبوعي، حازت الجماعة بحكم الواقع قطعة أرضية تبلغ مساحتها

المسمى "كوديت لعالم" البالغة مساحتها خمسة هكتارات  O/1313مستخرجة من قطعة محفظة ذات الرسم العقاري 

هذه سنتيارا في ملكية شائعة لمجموعة من األشخاص، حسب ما يستفاد من شهادة الملكية المتعلقة ب 70آر و 543و

برفع دعوى قضائية ضد الجماعة لمطالبتها بإفراغ العقار  هاوقد قام، في وقت سابق، مجموعة من مالكي .القطعة

 (.1993و 1991ابتدائيا واستئنافيا )سنتي به تم الحكم هو ما و ،المذكور

بإنجاز مشاريع إضافية فوق هذه القطعة، وذلك ببناء محالت تجارية وسوق السمك والمجزرة الحقا كما قامت الجماعة 

. وتجدر اإلشارة إلى أن مالك هذه القطعة األرضية قد قاموا من عية هذا العقارم تسو وضالجماعية، وذلك رغم أنها ل

 ضد الجماعة من أجل طلب التعويض عن االعتداء المادي.  ةاإلداري المحكمةجديد برفع دعوى لدى 

 نقائص تشوب تدبير وتنظيم المجزرة الجماعية 

أن هذا ال تولي الجماعة األهمية المطلوبة للمجزرة الجماعية من حيث تعبئة الموارد البشرية الالزمة، حيث تبين 

غالق وأوقات الذبح وكذا مهام ومسؤوليات كل المتدخلين في اإلفتح والتوفر على نظام داخلي يحدد أوقات يال المرفق 

ت خاصة بمستخدمي الجزارين العاملين بالمجزرة، باإلضافة إلى . من جهة أخرى، ال تتوفر الجماعة على ملفاهتدبير

أن هؤالء العاملين لم يسبق لهم االستفادة من أي تكوين في المجاالت المتعلقة بالوقاية الغذائية والسالمة الصحية. كما 

 أنهم ال يتوفرون على بطائق صحية وال على تأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة.

 سا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تأسيو

 العمل على إعداد وتنزيل برنامج عمل الجماعة في اآلجال المحددة؛ -

 ؛تحديد الحاجيات قبل اإلعالن عن طلبات العروض وإعداد جداول المنجزات وتتبع تنفيذ األشغال -

 المتعلقة بكراء المحالت التجارية؛اتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد استخالص الديون  -

 العمل على تسوية وضعية الممتلكات العقارية وتحفيظها بما يضمن حمايتها. -
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II.  ألكليمرئيس المجلس الجماعي  جواب 

 (مقتضب نص)

 التخطيط التنموي .أوال
  2016-2012إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة  شابتنقائص 

جمالية للمشاريع المبرمجة في إطار التخطيط. فكان األمر من الكلفة اإل  2,5%صحيح أن الجماعة حققت نسبة

المبرمجة في المخطط لها ارتباط بالمصالح الخارجية، وقد حاولت الجماعة طرق  المشاريعمنطقيا بحيث أن جل 

 فة األبواب الممكنة والمتاحة من أجل تمويلها لكن المصالح الخارجية لم تلتزم بمساهماتها. كا

التزامات  لجماعة إال القليل وذلك راجع إلىفيما يتعلق بتمويل المشاريع المبرمجة: فإنه لم يستهلك من مالية ا

 األولويات.احترام و ضعف الميزانية، والجماعة في تسديد حصتها من الديون

حقيقة أن الجماعة ال تزال تحاول أن تنضبط لمفاهيم التخطيط االستراتيجي، ذلك أن فلتان بعض المشاريع خارج 

عداد وقد كان يشكل ضغطا على اإلدارة قبل إنشاء المخطط وقد تم هذا اإلنجاز مع اإل )...(المخطط كان مبرمجا 

نبغي تداركه خاصة وأن بعض المشاريع ال تتطلب غالفا ماليا ي اإلنجازإن هذا الضعف في )...(  ليتم إنجازه.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات الوزن الثقيل فإنها ستكون على قائمة األولويات في برنامج العمل للفترة  معتبرا.

(2017-2022 .))...( 

 2016-2012برسم الفترة لتنمية ضعف نسبة إنجاز المشاريع الضمنة بالتخطيط الجماعي ل 

فان الجماعة  ،تعاني منها وهي التمويل مع الشركاء. فيما يتعلق بالتمويل الذاتي الجماعةمشكلة األساسية التي كانت ال

طي مشروع التطهير السائل يفوق المليار سنتيم لذلك غليس لها ما يمكن تغطيته وبخاصة حينما يكون التمويل الذي ي

 تقبال من أجل إخراجه إلى الوجود.فأهمية المشروع وأولويته يفرض نفسه آنيا أو مس

 .عدم وضع برنامج عمل الجماعة وكذا البرمجة الثالثية للميزانية المرتبطة به 

( بتحديد 2016يونيو  29) 2.16.301لقد تأخر وضع برنامج عمل الجماعة نتيجة تأخر صدور المرسوم رقم 

 .)...( .الحوار والتشاور إلعداده مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات

السعي إلى تحقيق االنسجام وااللتقائية مع  الثانية علىمن المرسوم المذكور تنص في الفقرة  الثالثةكما أن المادة 

و االقليم عند وجودها وقد ارتأينا التريث حتى يتم استكمال أتوجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة 

 11شروط الموضوعية لوضع هذا البرنامج في أحسن الظروف. وتم الشروع في إعداد هذا البرنامج بتاريخ كافة ال

  وهو اآلن في طور التأشيرة.  2017دجنبر 

 النفقات .ثانيا
  قصور في تحديد طبيعة وحجم األشغال المزمع إنجازها 

كان مبني على احتمال وقوع إتالف للبالوعات جراء األشغال وبالتالي تم فتح مواد بالصفقة  ،بالنسبة لتقدير اإلدارة

نجاز لم تتضرر العديد من األشغال وبالتالي لم يتم احتسابها وتم توفير ذلك ألشغال لكن أثناء اإل ،1/2016رقم 

ة اإلجمالية المنجزة فهي تكون تقديري أما ما يتعلق بالقيمة. أخرى أكثر أهمية بالنسبة للجماعة خاصة كمية الزفت

نجاز األشغال في ظرف شهر فقط إم المؤقت لألشغال. أما فيما يتعلق بالمدة فعال تم ولن تكون حقيقية إال بعد التسل

ن والعيد ن الفترة كانت شهر رمضاأحدهما بالنهار وآخر بالليل خاصة وأخر فريقين )...( سن نائل الصفقة نظرا أل

 نجاز األشغال قبل عيد الفطر ألنه سوف يتم تسريح العمال بمناسبة العيد.مما دفعه إل على األبواب

  01/2016و 01/2015و 02/2012عدم تسليم جداول تنفيذ االشغال من طرف نائلي الصفقات أرقام 

 كان التنفيذ في حدود الفترة الزمنية المحددة في الصفقة. )...(،بالنسبة لجدول تنفيذ األشغال 

 لمدة طويلة وبدون مبرر 02/2012ف اشغال الصفقة رقم إيقا 

 105نجاز جميع األشغال الواردة في الصفقة باستثناء الفصل إب 02/2012 لقد قامت المقاولة نائلة الصفقة رقم

ونظرا لكون أشغال  .2012دجنبر  09يوليوز إلى  09وذلك خالل المدة الممتدة من ...(، بوضع الزفت ) المتعلق

فقد ارتأت الجماعة وبتشاور مع المقاولة  ،يستحسن إنجازها في األيام التي تكون فيها الحرارة مرتفعةالتزفيت 

وتمت في  2013غشت  12تأجيل القيام باألشغال المتبقية إلى فصل الصيف وقد أنجزت هذه األشغال ابتداء من 

 أحسن الظروف وكانت نتائج المختبر إيجابية.
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  م سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لمبدأ المنافسةمسطرة إبراعدم استجابة 

إال أن مصلحة المصاريف ال تتوفر  .باالستشارات الكتابية تجدر اإلشارة إلى أن مصلحة األشغال من تقوم...( )

غير مؤرخة كونها أما  ...(،) ،على هذه االستشارات ألنها غير مطلوبة في األداء بحكم أنكم تفحصتم ملفات األداء

 ....(على تداركه )...(وغير مسجلة فهذا تقصير من اإلدارة سنعمل )

 إنجاز أشغال بناء بواسطة سند الطلب  

وستعمل الجماعة مستقبال بهذه  .2.12.349من المرسوم رقم الرابع ة لمقتضيات الملحق لم تنتبه المصلحة المختص

 ....(المالحظة )

 غياب محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة باألشغال عن طريق سندات الطلب وباستعمال مواد البناء 

 رقم المرسومادق عليه بالمصمن دفتر الشروط اإلدارية العامة  58و 57و 56 تبعا لمقتضيات المواد...( )

وهي معمول بها بمصلحة الصفقات بالجماعة أما سندات  ،ن هذه المواد تتعلق بالصفقات العموميةإف ،02.99.1087

الطلب فهي غير مذكورة وبالتالي يتم تطبيق القياسات الموجودة في التسعيرة المدلى بها من طرف المقاولة صاحبة 

ن مصالح الجماعة تتوصل بهذه إف ،خاص بتتبع استالم واستعمال مواد البناءما يتعلق بمسك سجل فأما   السند.

والمقاولة صاحبة سند الطلب وستعمل مصالح الجماعة في  المواد في عين المكان بحضور ممثلي مصلحة األشغال

 ص سجل معد لهذا الغرض.يوتخص الفترة القادمة على تجاوز هذه التقصير

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
 منح بعض رخص البناء دون أداء الرسم على عمليات البناء 

بتغييرات داخل البناية تمت وفق تصميم البناء مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية الرخص الثالث تتعلق  )...(

ألولى والمساحة رخصة تتم بناء على الفرق بين المساحة المغطاة موضوع الرخصة ا كلوأن احتساب واجب 

 المغطاة موضوع رخصة التعديل.

وبناء على هذه المعطيات فالجماعة لم تحرم من أية مداخيل وأن مصطلح "تجديد الرخصة" تم تداركه ولم يعد 

 .2013واردا في أية رخصة منذ فبراير 

  تقصير في استخالص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي 

المعنيين باألمر أصحاب المأذونيات والذين تخلفوا عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين وواجب وقوف إن 

عربات النقل العمومي للمسافرين قد تمت مراسلتهم بجميع الطرق القانونية سواء عن طريق البريد العادي أو 

الطرق الحبية  دبالطريقة اإلدارية ما جعل الجماعة تضطر إلى إصدار أوامر التحصيل بعد استنفا المضمون أو

 لتدارك تضخم وضعية الباقي استخالصه.

  بعض المستفيدين من رخص شغل األمالك الجماعية العامة الرسم من طرف عدم أداء 

دجنبر  05ش التحمالت المصادق عليه بتاريخ هي مبنية أساسا على كنافمنح األكشاك قرارات تعلق ب)...( فيما ي

فقد عملت وكالة المداخيل على مراسلة المعنيين باألمر بجميع الطرق القانونية وبصفة دورية قصد  ،عليه، و2012

فيما يتعلق ببعض الرخص المتعلقة باالحتالل المؤقت المرتبط و .أداء ما في ذمتهم من مستحقات تجاه الجماعة

وبخصوص أصحاب القرارات  .بالمقاهي فهي موضوع وسائل التبليغ بجميع أشكالها كما ينص على ذلك القانون

المتعلقة بدكاكين السوق األسبوعي فهي كذلك موضوع مراسالت عديدة ومعاينات ميدانية لموظفي وكالة المداخيل 

بمعية أعضاء من المجلس وكذا رئيس منفردين، وكذا موضوع معاينات عديدة لمختلف مصالح الجماعة مجتمعة 

المجلس والسلطة المحلية، وخالل كل مرحلة كانت المجهودات تثمر بتقليص مهم للباقي استخالصه لهذا الفصل، 

بالنسبة لمسألة التقادم فقد تمت اإلشارة مسبقا خ للملزمين في أداء ما بذمتهم. وإال أن كل فترة بينية كانت تعرف ترا

 جماعة للملزمين بأداء ما بذمتهم ال يسقط حقوق الجماعة في التقادم.إلى أن مطالبة ال

  عدم استخالص واجبات كراء المحالت التجارية 

من ساحة بئر انزران والسوق المغطى موضوع  فإن كال ،بالنسبة الستخالص واجبات كراء المحالت التجارية

ه القانون للملزمين قصد أداء مستحقات الجماعة، كناش التحمالت، وقامت الجماعة بمراسالت عديدة وفق ما يقتضي

وكذا معينات ميدانية عديدة لوكالة المداخيل وقسم الممتلكات الجماعية، إال أن هذه الجهود تصطدم بمحدوديات 

 391خارجة عن تطبيق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل. وبالنسبة للتقادم الخماسي كما نصت على ذلك المادة 

ن االلتزامات والعقود فإن الجماعة قد راسلت المعنيين باألمر بجميع الطرق والوسائل القانونية، كما قامت من قانو

والتي  ،(48-31-26-23-22-19-17-12-10-7-5)الجماعة بفسخ مجموعة من العقود للمحالت الحاملة لألرقام 

 .2017نونبر  02لهذه المحالت بتاريخ لم يلتزم أصحابها بأداء ما بذمتهم، وكذا اإلعالن عن طلبات العروض 
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 تدبير األمالك الجماعية. رابعا
  نقائص تشوب تدبير الممتلكات المنقولة 

لتسهيل  وعتادأما عن أرقام الجرد التي أثيرت فهي مدونة في السجل وفي الفواتير لكل ما اقتني من أثاث  )...(

لة جدا وقد سقطت سهوا وعن غير قصد وخير دليل على عملية المراقبة وان عدم ترقيم بعض الممتلكات فهي قلي

ذلك ترقيم كل ما اقتني من عتاد وأثاث كالحواسيب والرفوف والخزانات والمكاتب قد تم تدوين األرقام بها وأن 

سبب عدم ظهور بعضها فغالبا ما يرجع إلى المادة التي كتبت بها حيث تمحى بسرعة وبناء على مالحظاتكم فإننا 

 ى تدارك األمر بوسائل كتابة أنجع لتسهيل عملية المراقبة.سنعمل عل

 عدم اتخاذ الجماعة اإلجراءات الالزمة قصد تحفيظ بعض ممتلكاتها العقارية 

إن األمالك الجماعية لجماعة أكليم هي بدورها مبنية على أراضي اقتنتها الجماعة من أمالك الدولة والتي تم 

وعملت الجماعة على تسوية وضعيتها اإلدارية والمالية  .(PAM)لمي للتغذية االستفادة منها ضمن البرنامج العا

. أما تجزئة 92096/40 رقم الكائن بالتجزئة المسماة ملوية ذات الرسم العقاري 1حيث تم تحفيظ حي ، عبر أشطر

-04-03-02وتجزئة السعادة )حي  التي يوجد عليها السوق المغطى 29093/40 رقم الليمون ذات الرسم العقاري

  29096/40ذات الرسم العقاري رقم  06( والتي توجد بها دكاكين الساحة التجارية وأيضا تجزئة الشباب حي 05

فهي مازالت في طور التحفيظ بعد،  ألن الجماعة التستطيع القيام بعملية التحفيظ  دفعة واحدة وذلك لضعف 

تفيدين لم تؤد ثمن اقتناء األرض لفائدة الجماعة )عملية إمكانياتها المالية من جهة، ولكون نسبة كبيرة من المس

 تصفية العقار جد بطيئة( من جهة أخرى، ولبطئ اإلجراءات التقنية والطبوغرافية تجاه المحافظة العقارية.

 إقامة السوق األسبوعي ومجموعة من المرافق فوق قطعة أرضية في ملكية الخواص 

بتاريخ  1981زودت جماعة أكليم بمراسلة إدارية ذات مرجع رقم قد رباط، ن إدارة األمالك المخزنية بال)...( إ

المسمى كدية لعالم كانت موضوع  1313 رقم ، تؤكد فيها بأن المساحة المقيدة بالرسم العقاري1993أبريل  29

خالل الخمسينات من القرن الماضي، وأنه قد تم فيما بعد  "ق.ق"وبين  (الملك الخاص)بين الدولة  تبادل عقاري ما

، في حين أن العقار موضوع عملية التبادل، والمقيد "ق.ق"فعال ضم العقار التابع لملك الدولة الخاص لممتلكات 

 ."ق.ق"، والذي من المفروض أن يضم إلى حيز ملك الدولة الخاص لم يتم ضمه، وبقي في ملك "ق.ق"في اسم 

تم فيه طلب الحصول على  2017دجنبر  18بتاريخ   376اسلة مدير أمالك الدولة ببركان تحت عددوتمت مر

 رقم بخصوص الرسم العقاري"ق.ق" وبين  (الملك الخاص) نسخة من محضر اتفاق التبادل، الذي كان بين الدولة 

 ضمن ممتلكاته."ق.ق"ي حازه والذ ة )...(لرسم العقاري للملك التابع للدولوعن ا "كدية لعالم" المسمى 1313

إن القرار الذي سيتخذ في موضوع النزاع المتعلق بالسوق األسبوعي سيعتمد فيه المجلس الجماعي على اإلجابة 

التي ينتظر التوصل بها من طرف السيد رئيس دائرة أمالك الدولة ببركان، والمعطيات الجديدة التي ستظهر في 

 ى في حل النزاع. الموضوع، دون إغفال المساطر األخر

 نقائص تشوب تدبير وتنظيم المجزرة الجماعية 

تعرف المجزرة الجماعية تقادم لبنيتها التحتية، وافتقادها للتجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم )...( 

ن مة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة من قبل المجزرة، كما أءمال

الجماعة قامت بإعداد جدول زمني بتوافق مع الجزارين المرتفقين للمجزرة الجماعية، وذلك قصد تنظيم الدخول 

والخروج، وأوقات الفتح واإلغالق، ونظرا لقلة الموارد البشرية، فإن محدوديات تدبير المجزرة كما هو مقرر 

وز هذه الوضعية، وفي إطار المواكبة التي يقوم قانونا يستوجب تدخالت تفوق قدرات وإمكانيات الجماعة؛ ولتجا

نظام داخلي يحدد شروط ومعايير الصحة والنظافة  ماعية، فإنه يتم العمل على إعدادبها المجلس بمعية المصالح الج

 والتجهيزات الواجب توفرها بالمجزرة وطرق استعمالها.
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 "إسليجماعة "

 (عمالة وجدة أنكاد)
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم بموجب 1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  إسليحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع والذي ،1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب  211 تها بتقدر مساحو 1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

 موظفا وعونا. 46ويعمل بها  نسمة 6710في  2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  

ا درهم، منه 18.900.934,67ز ما يناه 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

لتجهيز. بينما درهم برسم ميزانية ا 10.619.826,10و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 8.281.108,57

درهم  8.281.108,57ا درهم، منه 14.181.766,35في حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة 

 درهم بنفقات التجهيز. 5.900.657,78و تتعلق بنفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مالحظات وإصدار توصيات همت  2017- 2010 خالل الفترةجماعة إسلي  تسيير أسفرت مهمة مراقبة

 .وتدبير النفقات ؛تدبير المداخيل ؛تدبير الممتلكات الجماعية تها؛وإدار ةالمحاور التالية: تدبير شؤون الجماع

 تهاوإدار الجماعةأوال.  تدبير شؤون 
  2021-2015الفترة االنتدابية الجماعة برسم عدم وضع برنامج عمل  

إعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور أزيد ب 2021-2015النسبة للفترة االنتدابية الحالية مجلس الجماعي بلم يقم ال

وكذا المرسوم  113.14من القانون التنظيمي رقم  78مخالفا بذلك ما ينص عليه الفصل  ،من سنتين على بداية انتدابه

 .2016يونيو  29الصادر في  2.16.301التطبيقي رقم 

 مع إمكانيات الجماعة التنمية السابق مخطط المدرجة بمشاريع لسب التكلفة التقديرية اإلجمالية لعدم تنا

 تعبئة المواردوقدرتها على 

ً  43على  2017-2012اشتمل المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة  ناهز تمالية تقديرية إجمالية  ةتكلفبمشروعا

هذه  %. غير أن92,82من مساهمة الشركاء حوالي  ةل المنتظرالتموي حصة ، شكلت فيهادرهم 88.045.000,00

توفيرها داخل اآلجال المتوقعة للتنفيذ كما التي يمكن لها  ولدى الجماعة أمع الموارد المالية المتوفرة ال تتناسب الكلفة 

عدم ارد الجماعة ومحدودية موالمتعلق بالميثاق الجماعي، وذلك بسبب  78.00 من القانون رقم 36اقتضت ذلك المادة 

نتج عن هذه الوضعية عدم قد عقد الشراكات الالزمة مع الهيئات المبرمجة مساهمتها في إنجاز المشاريع المخطط. و

 المدرجة في المخطط. األخرى التأخر في إنجاز أغلب المشاريع بعض المشاريع وإنجاز 

 وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الحاجة إلى اختصاصاتهم 

وصل عددهم  ،رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرىموظفيها  على وضع بعض 1996منذ سنة جماعة إسلي دأبت 

تفادتهم بعد اسهم، أو مباشرة اترغم حاجة اإلدارة لتخصص، وذلك موظفا، نصفهم أطر عليا 15في بعض الفترات إلى 

المساهمات المالية المرتبطة بها ولتكوين المستمر لمدة طويلة وتحمل نفقات ذلك. وقد بلغ مجموع الرواتب من دورة ل

 درهم. 9.646.292,64حوالي  1996بخصوص حاالت الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى منذ سنة 

من  4و 3و 2وظفين المعنيين باألمر وفق مقتضيات المواد وفي هذا اإلطار، لم تعمل الجماعة على تسوية وضعية الم

مكرر مرتين من النظام األساسي للوظيفة  46المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  2.13.422المرسوم رقم 

إصدار قرارات الوضع رهن اإلشارة. وال تتضمن ملفات أغلبية ، إذ لم تقم ب2014يناير  30العمومية، الصادر بتاريخ 

سالف الذكر،  2.13.422من المرسوم رقم  2ء الموظفين طلبات اإلدارات المستقبلة المنصوص عليها في المادة هؤال

 من نفس المرسوم. 7المادة  كما ال تحتوي على تقارير تقييم أدائهم من طرف هذه اإلدارات طبقا لمقتضيات

 الممتلكات الجماعية والمداخيلثانيا. 

 الممتلكات الجماعية  .1

  محاسبة الموادالمنقولة وتخزينها ومسك  على مستوى تدبير الممتلكاتنقائص 

 وأدوات وعدم معدات من مقتنياتال على الجرد أرقام تقييد من بينها عدم ،يعرف تدبير الممتلكات المنقولة عدة نقائص

ثانية على إعداد حدة، ومن جهة  على مكتبكل  تضمنهاي التي للمعدات تفصيلية قوائم وضع من جهة على الحرص

 .او االستغناء عنهاالمعدات المتالشية تالف محاضر إ
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في نفس اإلطار، ال تمسك الجماعة سجالت لمحاسبة المواد )مواد بناء، مواد كهربائية، أدوات مكتبية أو قطع غيار...( 

 والبكل نوع من التوريدات  تثبت فيها الكميات الُمستلمة أو الُمسلَّمة. كما ال تتوفر على أي دفاتر أو جذاذات خاصة

على سندات االستالم وأذونات التسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت. وتعتبر هذه الممارسات مخالفة 

يناير  03الموافق ل  1431من محرم  17بتاريخ  2.09.441 من المرسوم رقم 113إلى  111لمقتضيات المواد من 

 عمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.الخاص بسن نظام المحاسبة ال 2010

 المسلمة للجماعة كهباتألمالك العقارية لاتخاذ التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية  عدم 

، خاصة عن طريق الهبات إلقامة مرافق جماعية، غير أنها لم تتبع اإلجراءات القانونية اتالجماعة عدة عقارحازت 

من القانون رقم  47نص عليه المادة كانت تالهبات، مخالفة بذلك ما هذه عي بقبول قررات المجلس الجماملتنفيذ 

هذه الهبات ما يتعلق  ومن بينالمتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  94المادة فيما بعد و ،78.00

شتنبر  01بتاريخ  اقتنائهاقبل ) مقيدةالقطعة األرضية المقام عليها السوق األسبوعي ومقر الجماعة، والتي كانت ب

. وقد نتج عن عدم تسوية الوضعية الفالحية "الم." تعاونيةال( في سجل األمالك الخاصة على أنها هبة من 2015

تحمل الجماعة تكلفة مرتفعة قدرت في مبلغ ( 1997)شيد المقر قبل سنة القانونية لهذا العقار منذ إقامة اإلدارة عليه 

  درهم. 4.286.800,00

نقطة الماء "حاسي راقن"، والتي وهبها صاحبها قيد حالة ثانية تهم القطعة التي أقيمت عليها إضافة إلى ذلك، هناك 

وحكمت لفائدتهم حياته لفائدة الجماعة، غير أن ورثته قاموا بعد وفاته بتحفيظها ضمن العقار المستخرجة منه كهبة، 

 تعويض مالي. المحكمة ضد الجماعة بأداء

 المداخيل   .2

  الصلة ذي الرسم واستخالص وفرض المقالع استغالل .أ

  تكوين الجماعة لملفات الملزمين وعدم المبادرة إلى ذلك حال دون فرض الرسمعدم  

تعمد الجماعة على اتخاذ التدابير الضرورية )سواء التواصل مع المصلحة الخارجية المختصة أو مع الملزمين( ال 

نسخ من الرخص بفتح المقالع أو تجديد فتحها أو مقالع بنفوذها الترابي تتضمن على األخص لتكوين ملفات لمستغلي ال

أنه طبقا لمقتضيات منشور الوزير األول رقم وتجدر اإلشارة وصوالت التصريح بذلك، ونسخ من دفاتر التحمالت. 

مقالع، التي بناء على رأيها في تعتبر الجماعة عضوا داخل اللجنة اإلقليمية لل 2010يوليو  14المؤرخ في  6/2010

 حالة الموافقة يسلم وصل التصريح بفتح المقلع إلى المؤسسة مقدمة ملف الطلب. 

مقلعا بمنطقة الدشيرة الستخراج األحجار المستعملة في تصنيع مواد تستغل شركة "ص" وعلى سبيل المثال، فإن 

ديرية الجهوية للتجهيز أنه تم الترخيص بفتح هذا المقلع تضح من خالل الوثائق المدلى بها من طرف المقد االبناء. و

رغم أن وصل التصريح األول المسلم للشركة هو موضوع نزاع  2016غشت  31، ثم بتوسيعه في 2014في أبريل 

 . 2016قضائي ال زال رائجا أمام القضاء كما يشير إلى ذلك محضر اللجنة اإلقليمية للمقالع المؤرخ في ماي 

، 2017إلى غاية تاريخ المراقبة سنة لم يسبق لهذه الشركة ووفر على أي ملف يخص هذا المقلع تال تماعة غير أن الج

بالمقابل لم لمبالغ المستحقة رغم مباشرتها استغالل المقلع، كما تبين ذلك من خالل المعاينة الميدانية. اأن قامت بأداء 

التصريح بفتح المقلع وبتوسيعه، ولم تعمل على تطبيق  الجماعة على مطالبة هذه الشركة بتقديم وصوالتتعمل 

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  137الجزاءات المترتبة عن عدم اإلدالء بالرخص تطبيقا لمقتضيات المادة 

 الجماعات المحلية. 

 عدم مراقبة اإلقرارات المدلى بها رغم انخفاض الكميات المصرح بها سنويا 

ال تتخذ الجماعة أي إجراء للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف الملزمين، وتكتفي باعتماد هذه 

الكميات كأساس لتصفية الرسم؛ حيث ال تقوم مصلحة الجبايات بمراقبة البيانات الفصلية واإلقرارات السنوية. وبالرغم 

، بأن 2016وفي يناير  2010موجهة ألرباب المقالع سنة من القناعة التي عبرت عنها الجماعة، في المراسالت ال

 149مصالحها تبدو ضئيلة مقارنة بواقع االستغالل، فإنها لم تعمد إلى تفعيل مقتضيات المادة  المودعة لدىاإلقرارات 

اد الرسم على استخراج مو لفرضحق مراقبة اإلقرارات والوثائق المعتمدة  لهاالتي تخول  47.06 من القانون رقم

المقالع، ونتج عن ذلك تجاهل الحاالت الخاصة باإلقرارات الناقصة. ولم يتم تطبيق، تبعا لذلك، المقتضيات الواردة 

بالنسبة لكل إقرار ناقص أو  15%والقاضية بتطبيق زيادة قدرها  ،سالف الذكر 47.06من القانون رقم  134بالمادة 

 يتضمن عناصر غير متطابقة. 

بلغت نسبة ، و2015بإقرارات منخفضة مقارنة بسنة  2016أدلت جميع الشركات خالل سنة  ،فعلى سبيل المثال

؛ كما أن اإلقرارات المدلى ك "% لشركة " 26,1% لشركة "ه" و34,6" و2% بالنسبة لشركة "س25االنخفاض 

 ،2016مقارنة مع سنة  بتناقص عام للكميات المصرح بها من طرف أغلب الشركات اتسمت 2017بها في مطلع سنة 

% 16,5." وو.هلشركة "% 28و، ك ""بالنسبة لشركة % 37,56 ،على سبيل المثال ،نسبة االنخفاض حيث بلغت

 .."و.ألشركة "
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 عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم اإلدالء باإلقرار 

، سالف الذكر 47.06 من القانون رقم 158لرسم بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة لم تبادر الجماعة إلى فرض ا

شركة "ص" تستغل مقلعا  ، لوحظ أنعلى سبيل المثالفرغم أن عملية اإلدالء باإلقرارات شابتـها عدة اختالالت. 

لع خالل المعاينة الميدانية. ، ولم تدل للجماعة بأي إقرار رغم ثبوت استخراج األحجار من المق2014مرخصا منذ سنة 

، واستمرت في عدم اإلدالء 2011، ولم تدل باإلقرار في مطلع سنة 2010" استغلت المقلع في سنة Dكما أن شركة "

. نفس األمر بالنسبة 2016حين صرحت بإقرار عن الكميات المستخرجة خالل سنة  2017باإلقرارات إلى غاية سنة 

ولم تدل بأي إقرار عن الكميات المستخرجة  2007ريح باالستغالل منذ يوليوز حصلت على التصالتي لشركة "س" 

. أما شركة "م" فقد أدلت في يناير 2011إلى الربع الثاني لسنة  2009في الفترة الممتدة من الربع الثالث من سنة 

 . 2016بإقرار هو عبارة عن نسخة مصورة من إقرار سنة  2017

  المستحقات الجبائية أو االنقطاع عن ذلكعدم مراقبة حاالت عدم أداء 

هم )أو انقطاعالواجبات ببيانات األداء الفصلية وأداء الملزمين ال تقوم الجماعة بالمراقبة الضرورية عند عدم إدالء 

ممارسة حق االطالع عمال ما يتعلق ب خاصةوعدم مراسلتهم الجماعة إلعالمها باالنقطاع عن االستغالل؛ و ،(عن ذلك

من نفس  153الذكر، وحق فحص محاسبة الملزمين طبقا للمادة  سالف 47.06 من القانون رقم 151المادة ات مقتضيب

 القانون. ومن الحاالت المسجلة: 

، رغم أن الرخصة سارية 2010سنة  عن الربعين األول والثاني عنتدل ببيانات األداء  م. ك" لمشركة " -

 ؛االستغالل على أي وثائق تثبت توقف وال تتوفر الجماعة ،2007المفعول منذ سنة 

، وأرسلت للجماعة إشعارا بعدم االستغالل 2013شركة "ه" لم تدل ببيان األداء عن الربع الرابع من سنة  -

إلعالمها بتوقف االستخراج منذ  2014أبريل  18، ثم راسلت الجماعة بتاريخ 2013غشت  01بتاريخ 

بالتأكد من توقف لم تقم الجماعة غير أن هذه المراسلة.  إلى غاية تاريخ 2013الربع الرابع من سنة 

 االستغالل من عدمه؛

 ؛2011إلى الربع الثاني لسنة  2009" لم تدل بأي بيان لألداء منذ الربع الثالث من سنة 1شركة "س  -

واإلدالء ببيان األداء عن الربع الثالث. ثم توقفت عن األداء  2010" لم تدل خالل سنة Dشركة "  -

. ولم تبحث الجماعة عن 2016إلى غاية الربع الثالث من سنة  2011منذ الربع األول لسنة  بالبيانات

 أسباب هذا التوقف؛ 

  لألداء.شركة "ص" لم تدل بأي بيان  -

  المشروبات بيع محال على الرسم .ب

 أسيس تالعدم تطبيق اإلجراءات القانونية الجزائية الواجبة عند عدم إيداع التصريح ب 

من  146بيع المشروبات الوارد بالمادة  تلم يسبق للجماعة أن استخلصت المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح محال

، والذي بموجبه يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس سالف الذكر 47.06 القانون رقم

 ين( درهم. ويتعلق األمر بالمحل500رها خمسمائة )من نفس القانون لغرامة قد 67المنصوص عليه في المادة 

بتاريخ  01/15 وعدد ،2014أكتوبر  15بتاريخ  04/14تحت عدد  ،على التوالي ،ماالمرخص له "أن"الص" و."الم

المؤسسات التي تم تأسيسها أو افتتاحها قبل  تجدر اإلشارة إلى أن هذه الممارسة تنطبق كذلك علىو .2015فبراير  18

 .2008سنة 

  ممارسة حق مراقبة تلك المدلى بها عدموعدم فرض الرسم بصورة تلقائية لعدم اإلدالء باإلقرارات 

لم يقوموا بإيداع اإلقرارات المتعلقة بالموارد ينشط بنفوذ الجماعة ثمانية محالت لبيع المشروبات. وبالرغم من أنهم 

بإعمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم طبقا ألحكام المادة  لم تقم الجماعة، فإن المحصلة من طرفهم خالل السنة المالية

 .سالف الذكر 47.06 من القانون رقم 158

وصوالت وبيانات األداء، أن مبالغ المداخيل ال، ال سيما باستخالص هذا الرسموثائق الخاصة المن خالل  ،تبينكما 

وال تعكس حقيقة النشاط  ،جد منخفضة وغير واقعية ،والتي على أساسها تتم تصفية الرسم ،السنوية المصرح بها

 ملزممن طرف كل  2016-2010ذلك أن أكبر معدل يومي للمداخيل المصرح بها خالل الفترة  ؛التجاري لهذه المحال

القانونية مثل الحق في مراقبة لم تقم الجماعة بتفعيل صالحياتها  ،وبالرغم من ذلك درهم. 158,90يتجاوز مبلغ  مل

 الرسم. قبل تصفية اإلقرارات وفحص المحاسبة 

  لرسم في بعض الحاالت حرم الجماعة من موارد مستحقةاعدم فرض 

 ن تبعا لذلكيؤدو الو ،عن اإلدالء ببيانات األداء الخاصة بعدة أرباع من السنة في بعض الفتراتعدة ملزمين ينقطع 

غير أن الجماعة تقبل منهم فيما  علما أنهم لم يعلموا الجماعة بتوقيف النشاط. ،المستحقة برسمها المبالغ الجماعةلفائدة 

 مطالبتهم، دون أن تعمل على ألدائها وني يتقدمتع السنة الاربأ عنالرسم مبلغ تقوم باستخالص بيانات األداء وبعد 
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برسم أرباع السنة السابقة. ومن شأن هذه الممارسة أن يترتب عنها تقادم المبالغ ذات  يهمعلبأداء المبالغ المستحقة 

 .الصلة

المبالغ غير المحصلة )بالنسبة لثالث فقد قدرت  ،أخذا بعين االعتبار متوسط مبالغ األداء مباشرة قبل االنقطاع وبعدهو

 درهم. 18.150,00حاالت( فيما قدره 

 . تدبير النفقات ثالثا
 قبل االلتزام بالنفقةز بعض التوريدات والخدمات وتسلمها إنجا  

(، باقتناء حاجياتها من التوريدات 2016لسنة  278و 203و 202 أرقام قامت الجماعة، في حاالت عدة )الحواالت

 األمروالخدمات وتسلمها قبل مباشرة عملية االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة. ويعتبر هذا 

سن ب 03/01/2010الصادر بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  68و 65و 61و 52و 49مقتضيات المواد مخالفا ل

 نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 

  تصفية وأداء مبالغ سندات طلب لتوريد الوقود قبل التسلم الفعلي للتوريدات 

تصفية النفقات المتعلقة بالوقود وتبـرير األداءات التي لمن خالل الوثائق المعتمدة )األوراق ألجل( كأساس  ،يتضح

أن الجماعة عند إصدارها للحواالت ألجل تسوية نفقات استهالك الوقود المسبقة،  ،2016-2010تمت خالل الفترة 

كانت تقوم كذلك بتخصيص جزء من هذه المبالغ ألداء مقابل كميات إضافية من الوقود قبل تسلمها فعليا، أي أنها كانت 

 2.09.441من المرسوم رقم  69و 67و 54و 53تقوم باألداء قبل إنجاز العمل. ويعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 

  .سالف الذكر

  استعمالها والنفقات المرتبطة بهاتتبع اعتماد كناش لكل آلية لعدم  

ال تقوم الجماعة بتوثيق تتبع عمليات استعمال السيارات واآلليات الجماعية في دفاتر أو خالفا لقواعد حسن التدبير، 

صة المسافات المقطوعة، والمهمات التي سخرت فيها مع اإلشارة إلى جذاذات خاصة بكل عربة أو آلية على حدة، خا

وكميات الوقود التي تم  ،مراجع األوامر بالمهمات اإلدارية المنجزة، واإلصالحات والصيانة التي استفادت منها

 وتوضيح هوية األعوان القائمين بسياقتها. ،تزويدها بها

 جماعيةارتفاع تكلفة إصالح وصيانة بعض السيارات ال 

ما قدره  ،2016-2010خالل الفترة  ،بلغ مجموع نفقات إصالح وصيانة السيارات واآلليات الجماعية

والتي لم تمض  ،درهم. وبالنظر لعدد السيارات المتوفرة 39.743,30متوسط سنوي قدره أي ب درهم، 278.203,10

 :يلي بعض الحاالت التي تبين ذلك وفيما. ، فإن هذه التكلفة تبدو مرتفعةمدد طويلة على اقتناء أغلبها

إلصالحات خالل  خضعت، 2012والتي تم اقتناؤها أواخر دجنبر  (J.0188038ذات الرقم )سيارة ال -

أي ما مجموعه  ،درهم 10.008,00بكلفة  2016درهم، ثم في سنة  7.200,00بكلفة  2015سنة 

 ؛درهم 17.208,00

 2012خضعت إلصالحات خالل سنة  ،2010والمقتناة منتصف سنة  ،(J.175843) ذات الرقمسيارة ال -

بكلفة  2016درهم، ثم في سنة  15.501,20بكلفة  2014درهم، وفي سنة  3.480,00 قدرها بكلفة

 درهم. 27.970,70أي ما مجموعه  ،درهم 8.989,50

  إغفال تنفيذ نفقة أداء أقساط تأمين اليد العاملة 

 ،كل سنةأجورهم  كتلةوبلغت  ،بتشغيل األعوان العرضيين ،2016إلى  2014 من خالل السنوات ،قامت الجماعة

درهم. وبالرغم من إدراج اعتمادات  52.355,00ودرهم  28.300,00ودرهم  29.715,00ما قدره  ،على التوالي

 41المادة بالتأمين عن هؤالء األعوان، علما أن درهم، فإن الجماعة لم تقم  8.600,00بلغت سنويا  ةميزانيالضمن 

من القانون التنظيمي  181والمادة  ،المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها 45.08 من القانون رقم

 كما أن الجماعة قد تتحمل ،نفقة أداء أقساط التأمينأدرجا ضمن النفقات اإلجبارية المتعلق بالجماعات  113.14رقم 

 مصاريف أكبر في حال وقعت حادثة شغل ألحد األعوان.

 تتبع األشغال المنجزة في إطار االتفاقيات المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب  عدم 

لماء الصالح للشرب لتمويل وإنجاز مشاريع تزويد اأبرمت الجماعة أربع اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء و

فإن الجماعة ال تتوفر على أية معطيات حول وضعيات  ،الجماعة بالماء الشروب. ورغم أهمية هذه المشاريعدواوير 

وكذا حول الكلفة الحقيقية لإلنجازات، وبذلك فإن الجماعة قد أغفلت تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في  ،تنفيذها

 األشغال. بتتبع تي تسمح لها االتفاقيات سالفة الذكر، خاصة الفصول ال
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 تأسيسا على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط سجل جرد الممتلكات المنقولة حتى يكون متضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها،  -

 توريد المواد للمخزن واستعمالها في إطار وتوثيق عمليات تتبعها،من ترقيم المعدات واألثاث بشكل يمكن و

 مسك محاسبة المواد باعتماد سجالت وجذاذات الدخول والخروج؛

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية وبالخصوص تلك التي  -

 أنجزت فوقها المشاريع؛ وحماية الممتلكات الجماعية وصيانتها؛

صالحيات رئيسها في ميدان الشرطة اإلدارية، وذلك بتنسيق مراقبة استغالل المقالع بتراب الجماعة تفعيال ل -

 المتدخلين المعنيين؛باقي مع 

وفق المسطرة المنصوص عليها  الملزمينعلى جميع المستحقة للجماعة م والحرص على فرض الرس -

، وعلى قانونا، خاصة تفعيل مسطرة الفرض التلقائي ضد الذين ال يقومون باإلدالء باإلقرارات السنوية

 ؛الخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على محالت بيع المشروبات

ين، وتفعيل حق المراقبة التحقق من صحة المعلومات الواردة في اإلقرارات المقدمة من طرف الملزم -

بالنسبة لمستغلي المقالع وأصحاب محالت  المصرح بهاوأرقام المعامالت الكميات  للتأكد من صحةواالطالع 

 ؛بيع المشروبات

ترشيد وضبط النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت وإصالح السيارات واآلليات من خالل إرساء نظام للمراقبة  -

 .ك هذه التوريدات بالنسبة لكل آلية أو سيارة على حدة وتوثيقهالداخلية لضمان تتبع استهال
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II. إلسلي الجماعي المجلس رئيس جواب 

 )نص مقتضب(

(…) 

  أوال. تدبير شؤون الجماعة وإدارتها
  2021-2015عدم وضع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة االنتدابية  

، إال أن تأخر إعداد برامج 2021-2015الفترة االنتدابية قام المجلس الجماعي بإعداد برنامج عمل الجماعة برسم 

العمل للجماعات الترابية األخرى التي من شانها دعم الجماعة في انجاز مشاريعها حال دون التأشير عليه من 

 طرف مصالح العمالة.

 ات الجماعة مع إمكانيالتنمية السابق مخطط المدرجة بمشاريع لعدم تناسب التكلفة التقديرية اإلجمالية ل

 تعبئة المواردوقدرتها على 

نجاز المخطط الجماعي الوقوف على مكامن القصور في التجهيزات األساسية بتراب الجماعة. إال إكان الهدف من 

نه ورغم مجهودات مصالح العمالة في التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات في هذا المجال، لم يتم بلوغ أ

وافق البرامج المسطرة من طرف هذه القطاعات الحكومية ومددها مع المشاريع المسطرة في الهدف المرجو لعدم ت

نجاز هذه المشاريع. يضاف إلى ذلك الكم الهائل المخطط الجماعي لهذه القطاعات، ولعدم توفر التمويل الالزم إل

بنك للمشاريع يبقى على  من المشاريع المقدمة في ظرف واحد من طرف عدة جماعات، وقد اعتبر المخطط بمثابة

رئيس المجلس الترافع بشأنها أمام الفاعلين اإلقليميين. وقد قامت الجماعة في غياب التمويل من طرف الشركاء 

باللجوء إلى االقتراض كما هو الحال بالنسبة لكهربة دواوير الجماعة، وتهيئة السوق األسبوعي. والحصيلة في 

 أول تجربة في التخطيط.س بها بالنظر لكونها أب مجملها ال

 إلى اختصاصاتهم وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الحاجة 

كانت الجماعة تتوفر على ملحقة إدارية باألحياء المدارية لمدينة وجدة والتابعة للجماعة، يعمل بها مجموعة من 

نسمة، إال أنه بعد توسيع المدار  24000تجاوز الموظفين. وكان العدد مناسبا بالنسبة لعدد السكان آنذاك الذي 

أصبح العدد يفوق حاجيات الجماعة أمام قلة المكاتب المتوفرة  "وجدة"الحضري بضم األحياء المدارية إلى جماعة 

إلى إنهاء وضعية أغلبية الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة،  2018بإدارتها. وقد عمدت الجماعة ابتداء من سنة 

ى أربعة منهم، مع طلب تقييم كل منهم من اإلدارات الموضوعين رهن إشارتها، وإصدار قرارات ولم يبق سو

 وضعهم رهن اإلشارة.

 ثانيا. الممتلكات الجماعية والمداخيل 

  الممتلكات الجماعية 

 نقائص على مستوى تدبير الممتلكات المنقولة وتخزينها ومسك محاسبة المواد 

 النقائص التي تمت مالحظتها بالنسبة للمنقوالت.عملت الجماعة على تدارك 

 المسلمة للجماعة كهبات عدم اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية 

بالنسبة للعقار المشيد عليه دار الجماعة والسوق األسبوعي، فلم يكن باإلمكان تفوييته إال لفائدة الدولة بمقتضى 

، بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفالحين 1972دجنبر  29الصادر بتاريخ  1.72.277رقم الظهير الشريف 

جاء  1997أراضي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص. وان إقامة دار الجماعة على العقار قبل سنة 

س ورئيس التعاونية الفالحية بناء على توافق بين السلطات اإلقليمية والمديرية اإلقليمية للفالحة ورئيس المجل

 المستغلة للعقار الذي كان نائبا أوال لرئيس المجلس آنذاك.

، هيأت الجماعة ملفا لنزع ملكية العقار المذكور بعدما 2008مارس  11وخالل انعقاد الدورة االستثنائية بتاريخ 

د استشارة المديرية اإلقليمية للفالحة، قررت الدولة تفويت العقار لمستغليه، إال أن مصالح العمالة أرجعت الملف بع

التي أوصت بضرورة االتصال مباشرة بمالك العقار الذين يناهز عددهم األربعين. ولم تتم تسوية وضعية العقار 

 بسبب تماطل المستفيدين وبدعم من السلطات اإلقليمية، ولم يكن تقاعسا من الجماعة. 2015إال في سنة 
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 المداخيل 

 استغالل المقالع وفرض واستغالل الرسم ذي الصلة .أ

 عدم تكوين الجماعة لملفات الملزمين وعدم المبادرة الى ذلك حال دون فرض الرسم  
جل مدها أمن  305تحت عدد  2018ابريل  17عملت الجماعة على مراسلة المديرية اإلقليمية للتجهيز بتاريخ 

لم تتوصل بأي جواب. أما بخصوص مقلع "ص" فقد  اآلنأنها ولحد  بملفات مستغلي المقالع بتراب الجماعة. إال

 تمت تسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة.

 .عدم مراقبة اإلقرارات المدلى بها رغم انخفاض الكميات المصرح بها سنويا 

النجاز  مع مكتب للدراسات 2018للتأكد من الكميات المستخرجة من مواد المقالع تعاقدت الجماعة خالل سنة 

تصاميم طبوغرافية لتقدير الكميات المستخرجة من المقالع. وقد تم تقدير الكميات لكل من مقلع "ص" ومقلع "س"، 

إال أن هذا األمر توقف بعد رفض أرباب المقالع األخرى االستجابة لطلب الجماعة بحجة أن أمر المراقبة موكول 

 .2017نونبر  30الصادر في  2.17.369 م رقممرسومن ال 24إلى مديرية التجهيز بمقتضى المادة 

ويعزو أرباب المقالع انخفاض الكميات المصرح بها إلى نقص الطلب، بسبب الركود االقتصادي الذي عم المنطقة 

 الشرقية خالل السنوات األخيرة.

 عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم اإلدالء باإلقرار 

المقلع من طرف شركة "ص "متوقف مع  لأن استغال 09/11/2017بتاريخ  يفيد تقرير اللجنة اإلقليمية للمقالع

وجود مخزون بعين المكان وقد عمدت الجماعة الى التعاقد مع مكتب للدراسات وتم تقديم الكمية الموجودة بالمقلع 

 .2018وأداء الواجب المطابق لها، والجزاءات المترتبة عنها خالل سنة 

سلي لفترة محددة حسب حاجتها، إات األخرى، فهي تتعلق باستخراج رمال وادي أما بالنسبة لتصريحات الشرك

 ويتوقف االستغالل عند انتفاء الحاجة ويستانف كلما دعت الضرورة لذلك. وهي رمال تستغل في بناء الطرق.

 عدم مراقبة حاالت عدم أداء المستحقات الجبائية أو االنقطاع عن ذلك 
إن النقص الكبير في الموظفين واألعوان داخل شساعة المداخيل، باإلضافة إلى عدم هيكلة هذه المصلحة ال يسمح 

فبعد أن  ،أما بالنسبة لشركة "ه" .بمراقبة حاالت االنقطاع أو عدم أداء المستحقات   لشركة "س" وشركة "م ك"

لجماعة شسيع المداخيل للتحقق من التوقف عن أوفدت ا 2013غشت  01توصلت الجماعة بإشعار التوقف بتاريخ 

هي شركات  "م ع"، "ف"، "ر"، "س"، "ك"، "،Dأما الشركات المتبقية " استغالل المقلع، ولم يجد سوى حارسه.

فقد سبقت اإلشارة إلى  ،سلي حسب األنشطة التي تزاولها في الجهة. وبالنسبة لشركة "ص"إتستغل رمال وادي 

 .اإقرار، وتمت تسوية وضعيته أسباب عدم اإلدالء بأي

 الرسم على محال بيع المشروبات  .ب

  عدم تطبيق اإلجراءات القانونية الجزافية الواجبة عند عدم إيداع التصريح بالتأسيس 

 بالنسبة للمؤسسة "الم.الص" فقد تم تسوية وضعيته وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة "أن".

 ء باإلقرارات وال ممارسة حق مراقبة تلك المدلى بها عدم فرض الرسم بصورة تلقائية لعدم اإلدال 

الجماعة ال تتوفر على محلفين يخولهم القانون حق فحص المحاسبة. وهناك حالة فرضت فيها الجماعة الرسم بصفة 

 رقم . وستعمل على تطبيق هذا المبدأ كلما طرأت حالة مماثلة طبقا لمقتضيات القانون("ر"قهى )م )...(تلقائية 

 ، وقد ارتفعت نسبة األداء مقارنة مع السابق.المحلية لجباياتالمتعلق با 47.06

 عدم فرض الرسم في بعض الحاالت حرم الجماعة من موارد مستحقة 

في نزاع فيما بينهم وصل إلى المحاكم، مما أدى إلى غلقه  ابالنسبة لمحل "ح.ر" فإن األمر يتعلق بشركاء كانو

يل. وتعمل الجماعة على تذكير أرباب المحالت باإلجراءات القانونية المعمول بها وذلك ما تأكد منه شسيع المداخ

 كلما تقدموا إلدالء بإقراراتهم لديها.

 ثالثا. تدبير النفقات 
 نجاز بعض التوريدات والخدمات وتسلمها قبل االلتزام بالنفقةإ 

" autocanfiance"من طرف الشركتين  "wolkswagen"و" kangoo" كان األمر يتعلق بإصالح السيارتين

ثمنة تم اختيارهما، وتم االتفاق معها بعدما تسلمتا رسائل االستشارة وقدمتا أقل األ " )...(ste vehicule"و

ن الخدمة المقدمة أبالتراضي على التأكد من صحة الخدمة المنجزة قبل أي التزام، وذلك بحسن النية خصوصا و

د سلع، والفترة الفاصلة ال تزيد عن أسبوع واحد وستعمل الجماعة الحقا على تفادي عبارة عن إصالح وليس توري

 هذا اإلجراء.
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 تصفية وأداء مبالغ سندات الطلب لتوريد الوقود قبل التسلم الفعلي للتوريدات 
ريقة ن الجماعة ال تتوفر على خزانات للوقود فال يمكنها شراء الوقود مرة واحدة وكانت تلتجئ إلى طنظرا أل

وفي  التوريدات عن طريق الورقة ألجل، الشيء الذي كان يحتفظ به صاحب المحطة مقابل التوريدات كضمانة له.

 نهاية السنة تتم التسوية. وستعمل الجماعة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتفادي مثل هذا التعامل.

  هاب لية لتتبع استعمالها والنفقات المرتبطةآعدم اعتماد كناش لكل 

بعض المهمات تتطلب التنفيذ السريع، لذلك لم يكن باإلمكان إخضاع اآلليات لعمليات تحديد المسافات خصوصا 

 من اجل قضاء حاجيات السكان. وستعمل الجماعة على ضبط واستعمال اآلليات.

 ةيارتفاع تكلفة إصالح وصيانة بعض السيارات الجماع 

فقد  "دوستر"لى تهالكها جعلها تخضع لعدة إصالحات. أما السيارة زيادة ع ""wolkwagenكثافة استعمال سيارة 

 تضم قطع الغيار واإلصالح. 2016خالل سنة درهم  8.088,00خضعت إلصالحات بمبلغ 

 إغفال تنفيذ نفقة أداء أقساط التامين اليد العاملة 

 .ستعمل الجماعة على تأمين اليد العاملة مستقبال واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

 الماء الصالح رمة مع المكتب الوطني للكهرباء وعدم تتبع األشغال المنجزة في إطار االتفاقيات المب

 للشرب

 الجماعة كانت على اطالع على سير األشغال وعملت مؤخرا على تعيين موظف لتتبع بنود االتفاقيات المبرمة.

.)...( 
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 "عين الصفاءجماعة "

 (عمالة وجدة أنجاد) 
 

 إحداثب  2.59.1834 رقم المرسومبموجب  1959على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  جماعة عين الصفاءأحدثت 

كما وقع  1959 دجنبر 2 موافق 1379 الثانية جمادى فاتح بتاريخ بالمملكة والقروية الحضرية الجماعات وتعداد

عدد سكانها يبلغ كلم مربع و 231 تها بتقدر مساح، وكلم من مدينة وجدة 30وتقع على بعد  .تغييره وتتميمه

، ويشتغل بها دوارا 49، وموزعين على 2014نسمة، حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  4.490

 موظفا وعونا. 33

 درهم، منها 17.240.738,24 ما يناهز 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة على المستوى المالي، و

درهم برسم ميزانية  10.962.417,74 البالغ والباقي ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 6.278.320,50

 درهم، منها 11.444.251,33 التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في

 درهم بنفقات التجهيز. 5.165.930,83و ،سييردرهم تتعلق بنفقات الت 6.278.320,50

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات  2017-2012أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة عين الصفاء خالل الفترة 

 همت بعض تدبير المداخيل والممتلكات والطلبيات العمومية. ،وإصدار عدد من التوصيات

 تدبير المداخيل والممتلكات الجماعية .أوال

 المداخيل 

في المائة خالل  83تتسم موارد التسيير باعتمادها بشكل كبير على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة )شكلت 

 1.067.314,40ن طرف الجماعة أو من طرف الدولة( لم تتجاوز (، إذ أن الموارد الذاتية )سواء المدبرة م2017سنة 

 درهم خالل نفس السنة. ورغم ذلك فجهود الجماعة لتنميتها تبقى محدودة، كما يتضح من المالحظات الموالية:

  01/2017في القرار الجبائي رقم  سليمإدراج مقتضى غير 

على األراضي الحضرية غير المبنية في درهمان للمتر سعر الرسم  32في فصله  01/2017حدد القرار الجبائي رقم 

ويعد تحديد فترة ربع السنة ألداء الرسم مخالفا لمقتضيات  بمنطقة الفيالت والسكن الفردي. المربع عن كل ربع سنة

المتعلق بالجبايات المحلية والتي نصت على أن الرسم على األراضي الحضرية  47.06من القانون رقم  44المادة 

المبينة يفرض ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها هذه األراضي في فاتح يناير من سنة  غير

 فرض الرسم.

 المستحقةم والرسبعض أداء في حق الملزمين الذين لم يقوموا بإجراءات  ةعدم اتخاذ أي 

 47.06للقانون رقم  اآلجال المحددة طبقا بالرغم من أن بعض الملزمين لم يبادروا إلى أداء الرسوم المستحقة في

، فإن الجماعة لم تتخذ في حقهم أي إجراء قانوني ال سيما تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص سالف الذكر

، أو تطبيق النصوص ذات الصلة بالنسبة لواجبات الكراء. كما يتبين من الحاالت القانوننفس من  158المادة عليها في 

 ية:التال

داء هذا الرسم أن الملزم الوحيد المرخص ألوحظ من وضعية حيث : الرسم على محال بيع المشروبات -

، 2013والربع الرابع لسنة  2011بالنسبة لسنة ، لم يقم بأداء هذا الرسم إال 2010دجنبر  30بتاريخ له 

 2014وسنوات  2013ثالث أرباع األولى لسنة الو 2012في حين لم يتم أداء أي مبلغ خالل سنة 

 درهم(؛ 1.260,00)وقد قدرت الجماعة المبالغ المستحقة غير المؤداة في  2017و 2016و 2015و

الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام  -

التوالي على  2017ة سنة نهايقدرت المبالغ غير المؤداة المرتبطة بهذين الرسمين في  حيثللمسافرين: 

 درهم. 2.100,00درهم و 1.700,00

والتي  ،واجبات كراء المحالت المتواجدة بالسوق األسبوعيبلغت إذ  :المحالت التجارية واجبات كراء -

درهم. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة  5.190,00ما مجموعه  ،2017نهاية سنة لم تستخلص إلى غاية 

المتعلق  64.99زمة ضد المتقاعسين عن األداء طبقا لمقتضيات القانون رقم باتخاذ اإلجراءات الال

 ما تنص عليه عقود الكراء المبرمة مع المستغلين.كذلك طبقا لو ،باستيفاء الوجيبة الكرائية
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بمثابة  15.97وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه الديون قد يطالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في القانون رقم 

مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يتعلق بالرسوم، والتقادم الخماسي فيما يخص واجبات الكراء والمنصوص عليه 

 من قانون االلتزامات والعقود. 391في المادة 

 الممتلكات الجماعية 

 على هذا المستوي، لوحظ ما يلي:

 وعدم تسوية وضعيتها القانونية  نقائص تشوب مسك وتحيين سجل محتويات األمالك الجماعية 

ويتعلق األمر بقطعة أرضية غير مبنية  ،بعض الممتلكات في سجل محتويات األمالك الجماعيةلم تقم الجماعة بتقييد 

تين تم جردهما لمتر مربع متواجدتين بمركز الجماعة وال 300متر مربع ومنطقة خضراء مساحتها  11.300مساحتها 

. 2015أكتوبر  2 بين الرئيس السابق والحالي والمؤرخ فيبمحضر تسليم السلط  المدرجةضمن األمالك العقارية 

لم يتم جرده ضمن محضر تسليم السلط  افندقملكا مسمى  ،26وبالمقابل يضم سجل األمالك الخاصة في الجدول رقم 

وال تشتمل على أي  ،ةفارغوفإن سجل المحتويات يتضمن جداول مرقمة  ،باإلضافة إلى ذلك المشار إليه أعاله.

 في حين أنها تحمل توقيع النائب األول لرئيس المجلس الجماعي وخاتم الجماعة.  ،معطيات

توجد معظم الممتلكات العقارية المدرجة في سجل محتويات الممتلكات الجماعية والمستغلة من وعلى صعيد آخر، 

 رة ال تتوفر على أي رسم عقاري يثبت ملكيتها.ن هذه األخيإطرف الجماعة في وضعية قانونية غير سليمة، حيث 

وتعد تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية من المهام المنوطة برئيس المجلس الجماعي كما نصت على ذلك 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  94وكذا المادة  ،المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00من القانون رقم  47المادة 

 بالجماعات. المتعلق

 الطلبيات العمومية .ثانيا
 2012درهم سنة  2.965.693,76حيث انتقلت من ، 2017-2012خالل الفترة عرفت نفقات التسيير ارتفاعا ملموسا 

ناهزت  إذ نفقات أجور الموظفين واألعوان الحصة األهم،قد شكلت ، و2017درهم سنة  4.134.021,09إلى 

درهم سنة  5.165.930,83إلى  2012درهم سنة  2.629.333,57من انتقلت يز فقد المائة. أما نفقات التجه في 70

 وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة بشأن تدبير هذه الطلبيات العمومية. .2017

 برمجة المشاريع 

اإلطار المرجعي لبرمجة المشاريع التي تعتزم عمل البرنامج فيما بعد وثيقة و ،المخطط الجماعي للتنميةتشكل وثيقة 

 المالحظات التالية:الجماعة إنجازها خالل كل والية انتدابية. غير أن إعداد الوثيقتين وتنفيذ مضامينهما يثير 

  تأخر في تنفيذ بعض مشاريع المخطط الجماعي للتنمية مع عدم إنجاز بعضها 

 مشروعا 21مشروعا من أصل 13بإنجاز  2016-2012 رسم الفترةب حصيلة تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية تميزت

غير (، فهي مشاريعباقي )ستة أما ال ،في المائة، فيما يوجد مشروعان اثنان في طور اإلنجاز 62بنسبة  مبرمجا، أي

تأخرا  تعرفالمشاريع المنجزة  ن آجال تنفيذكما أ. قبل الشروع في أي إنجاز مشروع واحد تم التخلي عنفيما منجزة 

 حيث تراوحت ما بين سنتين إلى خمس سنوات من التأخير.  ،ملحوظا مقارنة مع اآلجال المبرمجة

 إنجازه  عدم إبرام اتفاقيات الشراكة من أجلو تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

 ل الجماعةتعلق بإعداد برنامج عمي ،2016نونبر  10بتاريخ  02/2016القرار رقم  المجلس الجماعيأصدر رئيس 

تمتد من تاريخ صدور القرار برنامج العمل جدولة زمنية إلعداد هذا القرار حدد في  ، وقد2019-2016برسم الفترة 

لم تتم إال خالل الدورة  من طرف المجلس الجماعي . إال أن المصادقة على هذا البرنامج2017يناير  3إلى غاية 

وخاصة تلك التي كان من  به،أثر على تنفيذ المشاريع المدرجة ، مما 2017غشت  17االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 .2017إنجازها خالل سنة  الشروع فيالمتوقع 

الخصوص وعلى  ،بشراكة مع عدة أطراف أخرى هاإنجاز من المزمعبرنامج مجموعة من المشاريع هذا الحدد وقد 

مما يستلزم وضع إطار تعاقدي يحدد التزامات األطراف وفقا لمقتضيات مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة أنكاد، 

المتعلق بالجماعات. غير أن الجماعة لم تبادر إلى إبرام االتفاقيات  113.14من القانون التنظيمي رقم  149المادة 

 ل تجسيدها على أرض الواقع.المرتبطة بهذه المشاريع كخطوة أساسية من أج

 طلبيات العموميةالإسناد وتنفيذ  

مليون درهم تتعلق غالبيتها  11,5صفقة بمبلغ إجمالي ناهز  13 ،2017-2012خالل الفترة الجماعة، أبرمت 

إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أصدرت، خالل تندرج في المائة( بأشغال  في 60)

تم تسجيل  هذه الطلبيات،على إثر فحص عينة من و مليون درهم. 1,6سند طلب بمبلغ إجمالي قارب  36الفترة،  نفس

 المالحظات التالية:
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 الصفقات العمومية 

 وتسويتها فيما بعددون سند دراسة  نجازإ 

المتعلق بالدراسة التقنية وتتبع  08/2017سند الطلب رقم  2017نونبر  07" بتاريخ .س."ل الجماعة لشركةأسندت 

. 01/2017رقم  موضوع الصفقة، مصنفة المتواجدة بدوار أوالد موسىالأشغال بناء منشآت فنية على الطرق غير 

تم سند طلب  أنن الدراسة قد أنجزت مسبقا وبانت أالصفقة، أالطلب وسند كل من الوثائق المثبتة لمقارنة  إال أن

" إلعداد الدراسات والتصاميم .س.اعتمدت على خدمات شركة "ل ذلك أن الجماعةلتسوية. داره لمجرد القيام باإص

عن طلبات العروض وأبرمت الصفقة وتمت المصادقة  بعد ذلك ودفتر الشروط الخاصة لصفقة األشغال، وتم اإلعالن

نفس مع  08/2017بإبرام سند الطلب  ،2017 نونبر 07في الجماعة الحقا ، لتقوم 2017يونيو  28عليها بتاريخ 

من  65يعتبر مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة هو ما المالية. و مستحقاتهاالشركة من أجل تسوية 

 . بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها( 2010يناير  3) 2.09.441المرسوم رقم 

 نجاز األشغال في غياب الدارسة الجيوتقنيةالشروع في إإبرام الصفقة و 

بناء مركز والمتعلقة ب ".ع.مقاولة "شمع درهم  1.127.988,00بمبلغ  01/2013الصفقة رقم  لجماعةبرمت اأ

اعتبارا شغال األتأجيل بأمرا بالخدمة . وبعد الشروع في اإلنجاز، أصدرت الجماعة جماعةالالتربية والتكوين بمركز 

نتائج الدارسة التوصل بانتظار  بمبرريوما، وذلك  25، أي لمدة 2013أبريل  29إلى غاية  2013أبريل  4من 

هذا النوع إنجاز . غير أن والمتعلقة بالبقعة األرضية التي ستقام عليها األشغال ،الجيوتقنية من طرف مكتب الدراسات

دفتر وليس بعدها، ألن دقة مضمون  ن عن الصفقةمن اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل اإلعاليعتبر الدراسة من 

 إنجازها. التي يتعينحجم األشغال نوعية وتقدير ال سيما ما يتعلق بعلى نتائج هذه الدارسة تعتمد  الشروط الخاصة

  بالنسبة لمجموعة من الصفقاتفتح الملف اإلداري والتقني والعرض المالي في آن واحد 

 ،2007فبراير  5صادر في ال 02.06.388المرسوم رقم  من 38و 35ي المادتين لما تنص عليه على التوالخالفا 

من  39و 36والمادتين  ،قبتهاامرو هالمتعلقة بتدبيراعد القوابعض  كذاولة ولدت اصفقاام برل إشكاوط وأبتحديد شر

قام رئيس اللجنة بفتح ، ، والمتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20بتاريخ صادر ال 2.12.349المرسوم رقم 

 قامالعرض المالي في آن واحد، وبعد ذلك لعبارة ن اإلداري والتقني والغالف الحامل االملفعبارة األظرفة التي تحمل 

. ، في حين كان يتوجب عدم فتح العروض المالية إال بعد تقييم الملفات اإلدارية والتقنيةبتالوة فحوى عقود االلتزام

 الواردة في الجدول بعده: المتعلقة بالصفقات طلبات العروضعلى  هذه المالحظة نطبقوت

 موضوع طلب العرض المتعلق بالصفقة رقم ضوطلب العر

 بناء مركز التربية والتكوين بعين الصفاء 01/2013

 "ماجن بختةو تيلمامينو المازوزية"تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين  02/2013

 المكتبة الجماعية بمركز جماعة عين الصفاءتوسيع  03/2013

 تهيئة طرق غير مصنفة ومنشأة فنية 01/2014

 تهيئة مسالك جماعية 01/2015

 إلى المقاول والتأخر في إصدار األمر بالشروع في  وتبليغها ى الصفقةاألشغال قبل المصادقة عل مباشرة

 اإلنجاز

كلم  15توسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول لمتعلقة با 01/2016نائلة الصفقة رقم  "ش. س.قامت شركة "

حسب ما هو مثبت  ،2017يناير  05بمباشرة األشغال بتاريخ ، درهم 1.393.920,00وبناء حنفيات عمومية بمبلغ 

 ،2017يناير  6إال بتاريخ تتم في حين أن المصادقة على هذه الصفقة من طرف رئيس الجماعة لم ، في دفتر الورش

من دفتر الشروط اإلدارية  36لما تنص عليه المادة  ا، وذلك خالف2017يناير  11بتاريخ إال تم تبليغها إلى المقاولة لم يو

 .2000ماي  4بتاريخ  2.99.1087م المرسوم رقالمطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه ب العامة

هكتار من أشجار اللوز، فقد سجل تأخر في إصدار األمر  500المتعلقة بتسييج  04/2016أما بالنسبة للصفقة رقم 

أن ، حيث ( أشهر08الفترة بين فتح األظرفة والشروع في اإلنجاز ثمانية )بالخدمة للشروع في اإلنجاز، وناهزت 

في  ،2017يناير  17يغ المصادقة على الصفقة بتاريخ ، وتم تبل2016أكتوبر  13لجنة فتح األظرفة انعقدت بتاريخ 

 . 2017شتنبر  13بتاريخ للشروع في اإلنجاز إال تم إصدار األمر بالخدمة لم يحين 

 إصدار أمر بالخدمة من أجل تأجيل األشغال ال يعكس حقيقة الواقع 

لك الجماعية بمبلغ تهيئة مجموعة من المساالمتعلقة ب 01/2015في إطار الصفقة رقم أصدرت الجماعة 

أكتوبر  3شغال بتاريخ األتأجيل يقضي بأمرا بالخدمة  ،"ج. ت.درهم والتي تم إبرامها مع المقاولة " 928.080,00

رفض ، بمبرر يوما 25لمدة  أي أن التوقف دام، 2015أكتوبر  28بتاريخ األشغال استئناف وأمرا آخرا ب ،2015
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إال أن عدة معطيات مستوفاة من ملف الصفقة تبين أن  وضوع األشغال.مالك بقع أرضية مجاورة توسيع المسالك م

 هذا التأجيل ال يعكس حقيقة األشغال، ويتعلق األمر بما يلي:

إلى إنجاز األشغال المتعلقة  ،2015غشت  4في دفتر الورش تم تحريره بتاريخ  يشير آخر محضر مدرج -

وع الصفقة، مما يدل على أن األشغال للمسالك موض "Couche de déglaisement en MCRطبقة"ب

 ؛كانت في مراحلها األخيرة

 ؛مدته أن تحددنفس المحضر يشير إلى أن األشغال عرفت توقفا، بدون  -

به الجماعة  تمن أجل التسلم المؤقت لألشغال، وتوصل ،2015غشت  31قدمت المقاولة طلبا مؤرخا في  -

 فترةفإن  ،، مما يعني أن المقاولة كانت قد انتهت من تنفيذ الصفقة. وبالتالي2015شتنبر  11بتاريخ 

 ال يتطابقان مع المعطيات المشار إليها أعاله. المضمن بهتأجيل األشغال والسبب 

 شغال أفصل وإنجاز اختالف كبير في كميات بعض وحدات األشغال المنجزة مقارنة مع البيان التقديري الم

 إضافية دون إبرام عقد ملحق

المنجزة مقارنة مع تلك المتوقعة كميات بعض األشغال  اختالف كبير بين 02/2013تنفيذ أشغال الصفقة رقم  نتج عن

في  43المنجزة بنسبة  8و7و 5حيث انخفضت كميات وحدات األشغال أرقام  ،لصفقةفي البيان التقديري المفصل ل

 في المائة. 150التوقعات بأزيد من  3ل تجاوز كميات وحدة األشغال رقم المائة، مقاب

تحمل الجماعة  أن كما كان من شأن هذه التغييرات ،نجزةعلى نقص في جودة الدراسة المهذه التغييرات ؤشر وت

من دفتر الشروط  54مصاريف في حال طالب صاحب الصفقة بتعويضات طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 

ماي  4بتاريخ  2.99.1087إلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم ا

2000. 

متر من  615متر من أصل  78,65يتم إنجاز سوى لم حيث  ،01/2017صفقة رقم وينطبق نفس الشيء على ال

بالقنوات من فئة تنجز األشغال المرتبطة ، كما لم (2)ثمن رقم  Ø 1000-135Aالمرتبطة بالقنوات من فئة األشغال 

Ø 600  (.11( واألحجار )ثمن رقم 9( وأشغال الردم )ثمن رقم 3)ثمن رقم 

" وشركة س. س.والمبرمة مع تجمع شركة " 01/2017إطار الصفقة رقم  ومن جانب آخر، فقد قامت الجماعة في

بعدما عاينت لجنة نهاية األشغال أن وذلك  ،يوما 40أجل نجاز أشغال إضافية داخل إلتوجيه أمر للمقاولة ب "أ. ب."

وقد . (دفتر الورشب 2018يناير  23بتاريخ  41المحضر رقم ) في المائة من مبلغ الصفقة 80بلغ  اتالمنجز حجم

من دفتر  55هذا المحضر من أجل إنجاز األشغال اإلضافية، وذلك دون احترام مقتضيات المادة اكتفت الجماعة ب

أن هذا النوع من األشغال يأمر بها صاحب المشروع بواسطة أمر بالخدمة ضمن  على اإلدارية التي تنص الشروط

وأنه تجب معاينة هذه األشغال بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها وعند االقتضاء  ،حاالت محددة في نفس المادة

 أجل تنفيذها.

  فقاتبالنسبة لعدد من الصمراجعة األثمان  تطبيقعدم 

سالف الذكر، التي نصت على أن مراجعة  02.06.388من المرسوم رقم  14لمادة لم تراع الجماعة مقتضيات ا

 2.12.349المرسوم رقم من  12األثمان واجبة إذا كان األجل المقرر للتنفيذ يساوي أو يفوق أربعة أشهر، وال المادة 

تر ادفاألشغال تبرم بثمن قابل للمراجعة، وأدرجت في والتي نصت على أن صفقات  ،المتعلق بالصفقات العمومية

ثمنة تؤدى على أساس ثابت وغير قابل األبمجموعة من الصفقات بندا ينص على أن  ةالشروط الخاصة المتعلق

 .للمراجعة

الصادر  3.14.08 واستنادا لقرار الوزير األول رقمكل صفقة، بتطبيق صيغة مراجعة األثمان انطالقا من وثائق و

، فإن المبالغ المحتملة التي 2014يونيو  9فيصادر ال 3.205.14رئيس الحكومة رقم لقرار و 2008مارس  10ي ف

 ين هي كالتالي:لفائدة الجماعة أو لفائدة المقاولكانت ستعود 

 موضوع الصفقة الصفقة
 بالدرهم األثمان مراجعة المبلغ الناتج عن

 لفائدة المقاولة لفائدة الجماعة

02/2013 
 المازوزية"الرابطة بين غير المصنفة تهيئة الطريق 

 "ماجن بختةو تيلمامينو
2.827,16 - 

 603,65 - توسيع المكتبة الجماعية بمركز جماعة عين الصفاء 03/2013

 22.719,24 - تهيئة طرق غير مصنفة ومنشأة فنية 01/2014

 15.517,40 - تهيئة مسالك جماعية 01/2015
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على مراجعة األثمان  01/2013 رقم من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة 39نص الفصل ومن جانب آخر، فقد 

سالف الذكر، غير أن هذا الفصل  02.06.388من المرسوم رقم  14طبقا للصيغة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

 ."BAT6المطابق وهو"مؤشر ال( عوض تحديد Xرمز )الب ىلمؤشر الذي سيعتمد في مراجعة األثمان واكتفاحدد لم ي

  القيام بالتسلم المؤقت دون تسلم تصاميم جرد المنشآتو في إجراءات التسلم المؤقتغير مبرر تأخر 

مع المقاولة  المبرمةدرهم  928.080,00بمبلغ  01/2015التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم  لم يتم اإلعالن عن

المقاولة  ، كما أنيوما عن التاريخ المفترض لتسلم األشغال 57، أي بعد مرور 2015أكتوبر  29" إال بتاريخ ج.ت."

األجل التعاقدي انتهاء ( أيام عن 9، أي بعد مرور تسعة )2015شتنبر  11تقدم طلب تسلم األشغال إال بتاريخ لم 

 إلنجاز األشغال.

دون أن تتسلم تصاميم  2013دجنبر  17بتاريخ  01/2013م المؤقت ألشغال الصفقة رقم تسلقامت الجماعة بالكما 

ونفس الشيء بالنسبة من دفتر الشروط الخاصة.  48كما ينص على ذلك الفصل  ،المقاول عندجرد المنشآت من 

كما هو  ،وتعد تصاميم جرد المنشآت من الشروط المسبقة للتسلم المؤقت .(I-7الفصل ) 01/2014لصفقة رقم ل

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال لحساب الدولة  65منصوص عليها في المادة 

 (.2000ماي  04) 2.99.1087والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

 اب تأخر في أداء كشف حسال 

كلم وبناء حنفيات  15توسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول المتعلقة ب 01/2016في إطار الصفقة رقم تم 

 2إنجاز الخدمة المتعلقة بكشف الحساب رقم  ،"ش. س.المبرمة مع شركة "ودرهم  1.393.920,00عمومية بمبلغ 

نونبر  3ذلك، أي بتاريخ من يوما  138ه إال بعد يتم إصدارفي حين أن األمر باألداء لم  ،2017مايو  22بتاريخ 

من المرسوم رقم  2يوما والمنصوص عليه في المادة  60تجاوز األجل القانوني المحدد في  ، تموبالتالي .2017

ل ميزانية يتحمو( بتحديد آجال األداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، 2016يوليو  22) 2.16.344

 يوما من التأخير. 78 درهم، والمطابقة ل 2.855,87مبلغ فوائد التأخير بلالجماعة 

 الطلب سندات 

 االلتزام بالنفقة إسناد سند الطلب دون الدعوة للمنافسة ودون احترام قواعد 

من أجل إنجاز أشغال بناء منشآت فنية  02/2015رقم و 01/2015رقم " سندي الطلب . أ."مشركة الجماعة ل سندتأ

 يستفاد من المستندات المضمنة بملف النفقتين أن الجماعة قد راسلت. و"أوالد موسى"و "بأوالد صالح "على التوالي 

الشروع في األشغال بتاريخ و ،2015مارس  10بتاريخ  ةوتم فتح األظرف ،2015مارس  2ثالثة متنافسين بتاريخ 

 ، تاريخ تسلمها من طرف الجماعة.2015يونيو  2يوما، أي إلى غاية  82والتي استمر إنجازها  ،2015مارس  12

غير أن تدقيق مختلف الوثائق المرتبطة بالنفقة أبانت أن الجماعة لم تقم بتفعيل مبدأ الدعوة للمنافسة قبل اختيار المتعاقد 

من  66إلى  60بااللتزام بالنفقة والمنصوص عليها في المواد من المقتضيات القانونية المتعلقة معه، كما أنها لم تحترم 

 ، ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:65، وخاصة المادة سالف الذكر 2.09.441المرسوم رقم 

تقرير تحليل الخرسانة المنجز من طرف مكتب الدراسات  كما يتضح من، قام المختبر المكلف بالتجارب -

، مما يفيد أن المقاولة قد باشرت 2015مارس  3ت الخرسانة بتاريخ خذ عينابأ، 2015مارس  10بتاريخ 

األشغال التي تسبق تفريغ الخرسانة والمتعلقة بالحفر ووضع األحجار وتثبيت قضبان الحديد قبل هذا 

 ؛المتنافسين الذين تمت مراسلتهم عروضقبل تسلم  األشغال تم الشروع في تنفيذقد التاريخ. وبالتالي، ف

في حين  ،2015 وماي 22االلتزام بالنفقة من طرف المحاسب العمومي بتاريخ ر على مقترح تم التأشي -

 .2015مارس  12منذ األشغال أن الشركة كانت قد شرعت في إنجاز 

وبالنظر لما تم ذكره أعاله، يتبين أن الجماعة لم تحترم شروط تطبيق المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 

قواعد االلتزام بالنفقة  تحترملم أنها كما ، سالف الذكر العمومية المتعلق بالصفقات 2.12.349المرسوم رقم األولى من 

 نفقة تم إنجازها سابقا.التسوية ل إصدار سندي الطلب أعاله تأخذ طابععملية مما يجعل 

 إنجاز خدمات في غياب سند قانوني وتسويتها فيما بعد 

رمال من أجل تهيئة مسالك الكراء شاحنات لنقل ل 5/2017رقم و 10/2016م رقأصدرت الجماعة سندي الطلب 

( المضمنة بالوثائق المثبتة االلتزام بالنفقة وإصدار سند الطلب وإنجاز الخدمة)تواريخ بالرغم من أن الجماعية. و

ظر لمضمون األشغال ، إال أن تدقيق هذه الوثائق وبالنصفية النفقاتنفيذ وتمسطرة االلتزام وت احترامتوحي على 

 المرتبطة بها، يبين عكس ذلك، كما هو موضح فيما يلي:

يوما،  60يوما و 69بالنظر لموضوع سندي الطلب الذي يهم كراء شاحنات لنقل الرمال على التوالي لمدة  -

، فإنه يفترض اإلشهاد على إنجاز الخدمة بعد (كراء )يومن الوحدة المعتمدة الحتساب المبالغ هي بما أو

 30، أي اعتبارا من ابتداء من تاريخ إصدار سندي الطلب المتعاقد بشأنهامرور على األقل عدد األيام 

. 05/2017رقم الطلب بالنسبة لسند  2017شتنبر  04و 10/2016رقم الطلب بالنسبة لسند  2017يناير 
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 ،10/2016رقم  الطلب سندمن صدور يوما  13بعد  تم الخدمةإنجاز اإلشهاد على  إال أنه يالحظ أن

 ؛05/2017رقم الطلب يوما بالنسبة لسند  47 بعدو

 .الثانيالطلب سند بعد يوما  11األول والطلب سند بعد تاريخ يوم واحد ة الفاتورتم إصدار  -

يتضح من هذه المعطيات أن المتعاقد معه قد شرع في تقديم خدمة كراء الشاحنات قبل صدور سندي الطلب وأن و

بمسطرة تنفيذ لمقتضيات القانونية المتعلقة المتعاقد بشأنها انتهت بإصداره الفاتورة ذات الصلة، وذلك خالف لالمدة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441عليها في المرسوم رقم  النفقات العمومية المنصوص

 ومجموعاتها. 

  األشغال المنجزة في إطار سندات الطلبتتبع ومراقبة اعتماد الجماعة أية آلية لعدم 

خالفا لما هو معمول به بالنسبة لألشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية، ال تقوم الجماعة بالنسبة لألشغال 

المنجزة في إطار سندات الطلب )كأشغال بناء خزان المياه وإصالح منشآت فنية...( باعتماد آلية لتتبع تنفيذها، وعلى 

دفتر الورش أو محاضر تضمن فيها معطيات حول سير مسك الشروع في إنجاز األشغال،  حديد تاريخالخصوص ت

لمقاول من أجل إصالح وتدارك العيوب إلى ا، األوامر الموجهة عند االقتضاءو ،األشغال وكيفية تنفيذها ونسبة تقدمها

نتهاء من إنجاز األشغال، والتي قد تعرف بعض احتساب الكميات الفعلية بعد اال، والتي قد تحدث خالل مراحل اإلنجاز

 االختالفات مع الكميات المطلوبة التي تكون مبنية على تقديرات قد يصعب تحقيقها في الواقع. 

 فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي: وعليه،

 تحيين القرار الجبائي بما يتالءم مع المقتضيات القانونية المعمول بها؛ -

اتحاذ اإلجراءات القانونية للحيلولة دون تراكم المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بالرسوم وباقي المداخيل  -

 الجماعية؛

 ضبط وتحيين سجل محتويات األمالك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية؛ -

م التأخر في إلى المقاولين، وعد وتبليغها ى الصفقاتاألشغال قبل المصادقة عل الحرص على عدم مباشرة -

 إصدار األوامر بالشروع في اإلنجاز؛

 األشغال المطلوبة بناء على معطيات واقعية؛ اتإنجاز دراسات تقنية تحدد بدقة كمي -

 ؛المتعلقة باألشغال تفعيل المقتضيات المتعلقة بمراجعة أثمان الصفقات -

سندات الطلب من أجل الحرص على احترام مسطرة تنفيذ النفقات العمومية وعدم اللجوء إلى إصدار  -

 التسوية؛

 وضع نظام لتتبع تنفيذ األشغال التي يتم إنجازها عن طريق سندات الطلب وتوثيق ذلك بتقارير ومحاضر. -
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II. لعين الصفاء الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 تدبير المداخيل والممتلكات الجماعية .أوال

 المداخيل  .1

  01/2017في القرار الجبائي رقم  سليمإدراج مقتضى غير  

المتعلق بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  32تعديل الفصل  2018كتوبرأتم خالل الدورة العادية لشهر 

 .)...( 01/2017الوارد بالقرار الجبائي رقم 

 حقةعدم اتخاذ أية إجراءات في حق الملزمين الدين لم يقوموا بأداء مبالغ بعض الرسوم المست  
ألداء  "أ.د"بناء على المراسالت المتتالية الموجهة للملزم : الرسم على محال بيع المشروبات -

 2012 تين هذا الملزم التزم أمام الجماعة بأداء ما بذمته من ديون لسنإف ،)...(مستحقات الرسم 

مكتب الجبايات بإعداد ، ونظرا لتماطله عن األداءات قام 2013أن أدى الربع الرابع لسنة  بعد 2013و

، أما 2015– 2012 واتم سنملي بوجدة مع فرض الجزاءات برساأوامر بالمداخيل للسيد الخازن الع

تم إغالق هذه المقهى في إطار مشروع التهيئة التي عرفتها منطقة  2017و 2016بالنسبة للسنتين 

 صفرو )الكهف(.

على وقوف العربات المعدة للنقل العام  الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض -

كل  الرسوم من طرف تم تسديد )...( من خالل المراسالت التي وجهت إلى الملزمين،: للمسافرين

  ."ع.م" و"ق.م"و  "ح.ع"من 

إن المبالغ الغير المستخلصة لواجبات كراء المحالت التجارية كانت  واجبات كراء محالت تجارية: -

لجماعي السابق بالرغم من ذلك عملت شساعة المداخيل على تصفيتها تدريجيا متراكمة منذ المجلس ا

مع  2018لم يتبق له سوى أشهر برسم سنة  "م.م"حتى تمت تسوية وضعية كل المستغلين ما عدا 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الموضوع.

 الجماعية  الممتلكات .2

  عدم تسوية الوضعية القانونيةو الجماعيةنقائص تشوب مسك وتحيين سجل محتويات األمالك 

مع األخذ بعين االعتبار المالحظات )...( تم تحيين سجل الممتلكات الجماعية بتقييد بعض الممتلكات في هذا السجل 

لقد اتخذ مقرر من طرف  ،تسوية الوضعية القانونيةفيما يتعلق بعدم  األخرى التي شملت سجل األمالك الجماعية.

، حول التحفيظ الجماعي المجاني بعين الصفاء وسيعمل 2018عي خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر المجلس الجما

 .2019المجلس على تحفيظ جميع الممتلكات التابعة للجماعة خالل سنة 

 الطلبيات العمومية .ثانيا

)...( 

 المشاريع برمجة .3

  تأخر في تنفيذ بعض مشاريع المخطط الجماعي للتنمية مع عدم إنجاز بعضها 

إن التأخر في تنفيذ بعض مشاريع المخطط الجماعي يعود لعدم توفر الجماعة على العقار الالزم إلحداثها مما 

بالنسبة للمشاريع التي لم تنجز استدعى معه اللجوء لمسطرة نزع الملكية وإعادة برمجتها في السنوات القادمة أما 

مثال تم إلغاء مشروع ترميم السوق األسبوعي  (ى البناءلك راجع لكونها استبدلت بمشاريع تدرجت من الترميم إلذف

 ي(.نموذجالحالي واستبداله بمشروع بناء سوق أسبوعي 

 إنجازهعدم إبرام اتفاقيات الشراكة من أجل و تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

إعداده بسبب التأخر إن التأخر الحاصل في إعداد برنامج عمل الجماعة يعود إلى جمود فريق العمل المشرف على 

 .ير الوسائل اللوجيستيكية إلنجازهفي تعيين مدير مصالح جديد يعوض المدير المتقاعد باإلضافة إلى البطء في توف

عقد المجلس الجماعي عدة اتفاقيات بشراكة مع مجلس جهة الشرق  في إطار تنزيل مشاريع برنامج عمل الجماعة،

ومؤخرا مع إدارات  )...( 113.14من القانون التنظيمي رقم  149ات المادة ومجلس عمالة إقليم وجدة، وفقا لمقتضي

 وستعمل الجماعة على البحث عن اعتمادات إضافية تمكنها من إبرام اتفاقيات شراكة أخرى. .)...(عمومية 
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 طلبيات العموميةالإسناد وتنفيذ  .4

 الصفقات العمومية 

  انجاز دراسة دون سند وتسويتها فيما بعد 

 الصفقة والشروع في انجاز األشغال في غياب الدراسة الجيوتقنية إبرام 

نجاز الدراسة الجيوتقنية قبل بداية إمشاكل متعلقة بمواردها المالية مما منعها من  2013عرفت الجماعة خالل فترة 

بناية استغلها  ن البقعة كان بها، ولما تبين للجماعة أ01/2013أشغال بناء مركز التربية والتكوين موضوع الصفقة 

على  جيوتقنية،اللك إلى إيقاف األشغال إلى حين صدور نتائج تقرير الدراسة ذالمعمر الفرنسي وكان بها نفق أدى 

 حساب المقاولة، للبقعة األرضية المزمع إحداث بها مركز التربية والتكوين.

  بالنسبة لمجموعة من الصفقاتفتح الملف اإلداري والتقني والعرض المالي في آن واحد 

لقد أبلغنا قسم العمل االجتماعي التابع لعمالة وجدة أنكاد أن الصفقات التي تندرج ضمن مشاريع المبادرة الوطنية 

حاليا  .)...(قت وفقا لدليل المساطر، ظرفة طلب العروض التقنية والمالية تتم في نفس الوأللتنمية البشرية يتم فتح 

 .( المتعلق بالصفقات العمومية..) 2.12.349الجماعة تلتزم بالنصوص الواردة في المرسوم رقم 

 والتأخر في الشروع في اإلنجاز لمقاوللالصفقة وتبليغها ى مباشرة األشغال قبل المصادقة عل 

نبه رئيس  )...(و وقع خلط في التواريخ. )...( التقنية والمصلحة )...( بسب غياب التنسيق بين مصلحة المالية

 ه الهفوات الحقا.ذالمجلس رؤساء المصلحتين على ضرورة التعاون بينهما بتنسيق مع مدير المصالح وتفادي ه

 من أجل تأجيل األشغال صوري إصدار أمر بالخدمة 

وأمرا بالخدمة من أجل استئنافها  2015 أكتوبر 3أصدرت الجماعة أمرا بالخدمة من أجل تأجيل األشغال بتاريخ 

لكون الساكنة المحاذية للمسلك كانت تعارض وضعية المنشآت الفنية  يوما 25، وذلك لمدة 2015أكتوبر 28بتاريخ 

 التابعة للمسلك وطالبت بإعادة توجيهها.

  وانجاز اختالف كبير في كميات بعض وحدات األشغال المنجزة مقاربة مع البيان التقديري المفصل

 شغال إضافية دون إبرام عقد ملحق أ

 اإلقليميةضمن فريق المواكبة التابعة للجنة  أنهاالدراسة قامت بها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل على اعتبار  إن

 الواقع.، غير انه تبين خالل األشغال أن الكميات الواردة بجدول األثمان ال تعكس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  اتالصفقبالنسبة لعدد من  األثمانعدم تطبيق مراجعة 

، ناتج عن عدم 2018شتنبر  04 بتاريخ درهم 2.442,06قدره باسترجاع مبلغ  "ع. و"وقامت مقاولة  .)...(

 .احتساب مراجعة األثمان

  تسلم تصاميم جرد المنشآتوالقيام بالتسلم المؤقت دون  في إجراءات التسلم المؤقتغير مبرر تأخر 
بعد استالم طلب االستالم المؤقت من طرف الجماعة تقوم هده األخيرة بإصدار استدعاءات ألعضاء اللجنة المكلفة 

سجل  باالستالم على اعتبار أن هدا المشروع يندرج في إطار مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية، وان المقاول

 تأخرا في تنفيذ المشروع مما أدى إلى لجوء الجماعة إلى تطبيق جزاءات في حقه.

تصميم جرد المنشآت المتعلقة بأشغال واستالم  2013 دجنبر 17قامت الجماعة باالستالم المؤقت لألشغال بتاريخ 

 من طرف المقاول.والدي يتطابق مع التصميم الهندسي للمشروع  الصفقة من طرف المقاول

والجماعة تعمل حاليا على تضمين البند الخاص بوجوب اإلدالء بتصاميم جرد المنشآت بمحتوى دفاتر الشروط 

 .ومطالبة المقاولين بإيداعها الخاصة كيف ما كانت أهمية األشغال

 تأخر في أداء كشف حساب ال 

ا ذإال أن ه المصلحة التقنية.يوما، كان نتيجة غياب الخبرة لدى رئيس  60تأخر في أداء كشف حساب داخل أجل ال

 ه األخطاء في جميع الصفقات التي يشرف عليها حاليا.ذاألخير تدارك ه

 سندات الطلب  

 االلتزام بالنفقة إسناد سند طلب دون الدعوة للمافسة ودون احترام قواعد 
من أجل إنجاز أشغال بناء منشآت فنية على التوالي بأوالد  02/2015و 01/2015سندي الطلب رقمي  إن)...( 

وقد تمت  ،2015يندرجان ضمن مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية برسم سنة  صالح الفاقة وأوالد موسى

للجنة المحلية لتسريع انجاز الذي فرض من طرف االضغط  أن إالوفق المعايير المعمول بها  إعدادهامساطر 

 المشاريع أدى إلى ارتباك في ترتيب تواريخ الوثائق اإلدارية.
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  إنجاز خدمات في غساب سند قانوني وتسويتها فيما بعد 

المتعلقين بكراء شاحنات لنقل رمال من أجل تهيئة  5/2017و 10/2016أصدرت الجماعة سندي الطلب رقمي 

ع مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة أنكاد وكانت المدة المبرمجة إلنجاز في إطار شراكة ممسالك جماعية 

نه نظرا لكون إحدى الجماعات المجاورة استغنت عن حصصها في أيوما إال  60و 69األشغال هي على التوالي :

ب عنه االستفادة من آليات مجل الجهة لترميم مسالكها فقد تم تحويل تلك الحصة لجماعة عين الصفاء مما ترت

 مطالبة الشركات بمضاعفة الشاحنات المستغلة وبالتالي مضاعفة أيام عملها.

نه، الحقا وضمانا إلبراز شفافية العمليات السالفة الذكر سيتم تقديم المحاضر والمراسالت التي تثبت أي تغيير أإال 

 البرامج المتعلقة بأشغال الصفقات.

  ة األشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلبتتبع ومراقبأية آلية لالجماعة  اعتمادعدم 

تتوفر مصالح الجماعة على جميع الصور المتعلقة بمختلف مراحل انجاز األشغال في إطار سندات الطلب بكل من 

–توسيع شبكة الماء بدوار لكعاوشة-بناء منشاة فنية بدوار أوالد صالح-مشاريع: بناء منشاة فنية بدوار أوالد موسى 

 بأوالد بوجمعة لفاقا.بناء خزان 
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 "الشويحية" جماعة

 (بركان)إقليم 
 

الصادر  2.92.468 رقم المرسوم بموجب 1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  الشويحيةحدثت جماعة أ

الصادر  2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع كما 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28 بتاريخ

حصر كما كلم مربع،  222 ذه الجماعة بحواليهة تقدر مساحو .1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17 بتاريخ

يعمل بها بينما  ،نسمة 11.782في 2014 عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 

 موظفا وعونا. 24

ا درهم، منه 10.545.924,76ز ما يناه ،2017خالل سنة  ،بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعةوقد 

برسم ميزانية التجهيز. بينما درهم  5.345.588,03و ،محصلة في إطار ميزانية التسييردرهم  5.200.336,73

درهم  5.200.336,73ا درهم، منه 7.119.251,93في  ،خالل نفس السنة ،حصرت المصاريف الكلية للجماعة

 بنفقات التجهيز.درهم  1.918.915,20و ،رتتعلق بنفقات التسيي

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

همت  ،عن مجموعة من المالحظات والتوصيات، 2017-2012خالل الفترة  ،أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة

 خصوصا المجهود التنموي، والممتلكات الجماعية، والمداخيل، والنفقات.

 المجهود التنموي  .أوال
 ، بهذا الخصوص، ما يلي:لوحظ

  مع إمكانات الجماعة  2016-2012التنمية للفترة عدم تناسب التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بمخطط

 وقدرتها على تعبئة الموارد

مشروعا قدرت كلفتها اإلجمالية في  56ما مجموعه  2012-2016للفترة ماعي للتنمية تضمن المخطط الج

درهم. غير أن هذا المخطط لم يراع بشكل سليم القواعد األساسية المعتمدة في مجال البرمجة  93.558.310,00

أن مساهمة  إذفيذ المشاريع، من حيث تحديد الموارد المالية الالزمة واآلجال الزمنية المناسبة لتن ،السيما ،التوقعية

 %. 6,5الجماعة في تمويل المشاريع المبرمجة لم تتجاوز نسبة

باإلضافة إلى مشروع واحد في  ،مشروعا 56مشروعا من أصل  19لم تستطع الجماعة تنفيذ سوى ونتيجة لذلك، 

أشغال الطرق، وبناء المسالك، خصوصا تهم ، و%64طور اإلنجاز، أي أن نسبة المشاريع غير المنجزة بلغت حوالي 

 وإحداث أقسام مدرسية، وتقوية وتوسيع شبكة الماء، وتحسين مرفق جمع النفايات. كما أن كل المشاريع غير المنجزة

 لجماعة.كان متوقعا تمويلها من طرف ا

 الحالية لوالية االنتدابيةالجماعة خالل ام وضع برنامج عمل عد 

المتعلق بالجماعات أكدت على ضرورة إعداد برنامج عمل  113.14القانون التنظيمي رقم من  78رغم أن المادة 

الجماعة في السنة األولى من مدة انتخاب المجلس على أبعد تقدير، فإن المجلس الجماعي ال زال يشتغل، إلى حدود 

الجماعة برسم الوالية ج عمل إعداد برناميتم بعد ولم  ،، بالمخطط المعد من طرف المجلس السابق2017نهاية سنة 

 رغم مرور أزيد من سنتين على انتخاب المجلس.االنتدابية الحالية 

 ثانيا. الممتلكات الجماعية
 ، في هذا اإلطار، ما يلي:لوحظ

  وضبطهاالمنقولة نقائص على مستوى مسك سجل الممتلكات 

نة المنقوالت، أن تدبيرها يعرف النقائص االطالع على سجل جرد الممتلكات المنقولة، وكذا معاي خاللمن  ،تبين

 :التالية

وال حول المصالح اإلدارية الموضوعة رهن  ة المنقوالتمعلومات حول طبيععدم تضمين السجل  -

 إشارتها؛

 وخلوها من أي دمغة أو تأشيرة خاصة بالجماعة؛ ،عدم ترقيم أوراق سجل الجرد -

 الصفقة التي تم بموجبها اقتناء المعدات؛عدم اإلشارة إلى رقم وتاريخ سند الطلب أو  -

 عدم تقييد أرقام الجرد على مقتنيات الجماعة؛ -
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 .إعداد قوائم سنوية بأنواع المعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد عدم -

 نقائص على مستوى تدبير حظيرة السيارات 

ساسية من قبيل تاريخ اقتناء اآللية، ومصدرها، ال تمسك الجماعة جذاذات متعلقة بكل عربة تدون فيها المعلومات األ

مما ال يساعد على  إلخ، والسائقين المتعاقبين على قيادتها، واإلصالحات التي خضعت لها، والمسافات المقطوعة،

 تأمين.الاستغالل عربات الجماعة قصد التحكم في النفقات المرتبطة بشراء الوقود والزيوت واإلصالح وترشيد ضبط و

  في تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية الجماعيةتأخر 

ال تحرص الجماعة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لمختلف األمالك العقارية، حتى تنتقل 

و استخراج إلى مرحلة التملك القانوني لها. فبالنسبة لبعض العقارات، تأخرت الجماعة في مباشرة مسطرتي التحفيظ أ

العقارات المذكورة من الرسوم العقارية األم، وبالنسبة لعقارات أخرى، لم يتم أصال مباشرة المساطر المذكورة، حتى 

ومن شأن هذا التقصير أن يحول دون استثمار الملك  يتسنى لها تسجيلها وتحفيظها والتصرف فيها بصفة قانونية.

ايته قانونيا من شأنه أن يخلق تبعات مالية عند الترامي عليه من طرف الجماعي على الوجه األكمل، كما أن عدم حم

 .الغير

 عدم استغالل بعض أمالك الجماعة 

تتوفر الجماعة على عدد من األمالك الجماعية غير المستغلة، مما يغيب الفعالية الواجب توفرها في استغالل هذا 

)السوق األسبوعي القديم(، والنقطة المائية بدوار أوالد مهدي،  الوعاء العقاري المهم. ويتعلق األمر أساسا بسوق الفتح

 ( محالت بالسوق الجديد مخصصة للجزارة، وموقف خاص بالسيارات والشاحنات.08وثمان )

 ثالثا. المداخيل الجماعية
 على هذا المستوى، تم تسجيل ما يلي:

 من طرف الملزمين بالرسم على بيع المشروبات وعدم تفعيل حق المراقبة  اضعف المبالغ المصرح به 

يتم  التيمن خالل بيانات األداء المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، أن المبالغ  ،تبين

ف عينة من من خالل احتساب المعدل المتوسط لرقم المعامالت المصرح به من طر اتضح،أداؤها ضعيفة. وقد 

أن رقم المعامالت اليومية لم يتعد في  ،2016إلى غاية  2012الملزمين عن الربع الثالث من السنوات المالية من 

 درهما.  17 أحسن األحوال

المتعلق  47.06من القانون رقم  151و 149بالمقابل، لم تمارس الجماعة حقها في المراقبة واالطالع طبقا للمادتين 

ات المحلية بهدف التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بها، وإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح بجبايات الجماع

 من نفس القانون. 155طبقا للمادة 

 بعض الرسوم عدم إصدار أوامر باستخالص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي مع إمكانية تقادم  

 وحافلتان من صنف سلسلة ،سيارات األجرة الكبيرة(( سيارات من الصنف األول )06تنشط بتراب الجماعة ست )

من خالل تتبع وضعيات استخالص الرسم على النقل العمومي  ،"الشويحية". وقد تبين مركز، والتي تنطلق كلها من ج

 والتي ،للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي، أن أحد الملزمين لم يقم بأداء المبالغ المستحقة

 .2016-2011درهم خالل الفترة  4.400,00حوالي بلغ مجموعها 

درهم قد سقط في التقادم الرباعي  1.200,00وفي غياب إجراءات االستخالص، فإن جزءا من هذا المبلغ يقدر بحوالي 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97 رقم من القانون 123المنصوص عليه في المادة 

 على ميزانية الجماعة مهمة مداخيل تيفووتلرسم على عمليات البناء عدم استخالص ا 

الرسم على عمليات البناء عند تسليم رخص  (حاالتخمس تم الوقوف على لم تستخلص الجماعة في عدد من الحاالت )

هذا الرسم على سالف الذكر التي تنص على أنه يفرض  47.06من القانون رقم  50بناء، وهو ما يخالف أحكام المادة 

عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على كذا و ،عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها

متر مربع كمجموع  4.289درهم، وذلك باعتبار  68.255,00رخصة البناء. وقدر المبلغ غير المستخلص بحوالي 

متر مربع  52.575متر مربع لبناء مساكن فردية، و 15.680للمساحة المغطاة موضوع الرخص المذكورة )منها 

بتاريخ  03/2015باعتماد األسعار المحددة في القرار الجبائي رقم كذا لبناء عقارات معدة لغرض مهني أو إداري(، و

عن كل متر مربع مغطى على عمليات بناء العقارات المعدة لغرض  درهما 15، الذي حدد مبلغ 2015غشت  15

 عن كل متر مربع مغطى على عمليات بناء المساكن الفردية. درهما 20أو تجاري أو مهني أو إداري، ومبلغ صناعي 
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 النفقات الجماعية .رابعا
 سجل على هذا المستوى، ما يلي:

 مراجعة األثمان  صيغة عدم تطبيق 

وذلك  ،05/2013ورقم  03/2013ورقم  03/2012لم تطبق الجماعة صيغة مراجعة األثمان المتعلقة بالصفات رقم 

هاته  ألصحابنتج عنه أداء مبالغ زائدة  ها، ممابالرغم من التنصيص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة ب

لصفقة بالنسبة لدرهم  196,74)و( 03/2012صفقة رقم لل بالنسبةدرهم  41,65رغم بساطة هذه المبالغ )الصفقات. و

فإن عدم تطبيق صيغ مراجعة األثمان يبقى غير  ،(05/2013لصفقة رقم بالنسبة ل درهم 356,19( و)03/2013رقم 

 مبرر.

 عدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالعروض المنخفضة بكيفية غير عادية 

ومفرطة أحيانا  ،قبلت لجنة فحص األظرفة في حالتين اثنتين عرضين بأثمان أحادية منخفضة أحيانا بكيفية غير عادية

المتعلقة ببناء مستودع لتخزين منتوج أركان بدوار "محجوبة"،  03/2012أخرى. ويتعلق األمر بكل من الصفقة رقم 

 05/2013الصفقة رقم كذا ، و2012دجنبر  27خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ  "O.H.Cحيث تم قبول عرض شركة "

العرض المالي المقترح من  قبولزه بدوار "أوالد يعقوب"، حيث تم المتعلقة ببناء قسم خاص للتعليم األولي وتجهي

 .2013أكتوبر  22طرف نفس المقاولة المذكورة خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ 

بكيفية غير عادية، فإن  ورغم أن العرضين الماليين للمقاولة المعنية تضمنا أثمانا أحادية منخفضة وأخرى مفرطة

المتعلق بالصفقات العمومية، والتي  02.06.388من المرسوم رقم  40م الواردة في المادة اللجنة لم تتقيد باألحكا

 دعوة المتعهد المعني لتبرير هذا الثمن قبل أن تقبل العرض المذكور أو تقصيه.بتقتضي 

  إنجاز العمل قبل االلتزام بالنفقة 

رات واآلليات وكذا اقتناء قطع الغيار واإلطارات مراجعة سندات الطلب المتعلقة بصيانة وإصالح السيا خاللمن  ،تبين

أن الجماعة تقوم باقتناء وتسلم حاجياتها من التوريدات واإلصالحات قبل مباشرة عملية االلتزام بالنفقة  ،المطاطية

والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، مما يخالف قواعد االلتزام بالنفقات العمومية والمراقبة المالية 

( بسن نظام للمحاسبة 2010يناير  3) 02.09.441من المرسوم رقم  65إلى  61نصوص عليهما في المواد من الم

 العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 هذه المادة، الجماعة تقوم بتسوية نفقاتها من فقد كانت ،2016سنة كذا و 2014-2010خالل الفترة وبالنسبة للوقود، و

وتقوم الحقا بحصر المبلغ اإلجمالي وإصدار سند الطلب  ،بهذه المادة عن طريق "أوراق ألجل" التزودتشرع في حيث 

 2013"األوراق ألجل" المتعلقة بسنتي علما أن  .بالمبلغ المطابق لهذه األوراق قصد تسوية وضعيتها تجاه الممون

سابقة لتاريخ التأشير على مقترح واريخ تكانت تحمل ، 2014أكتوبر  02، والفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 2016و

االلتزام، مما يدل على أن الجماعة كانت تتزود بالوقود قبل إصدار سند الطلب والتأشير على مقترحات االلتزام، وذلك 

 سالف الذكر. 02.09.441من المرسوم رقم  65إلى  61في مخالفة لمقتضيات المواد من 

  عوض الصفقات إصدار سندات طلبتجزيء النفقات العمومية عن طريق 

كل ، أصدرت الجماعة خالل كل سنة سندات طلب بمبلغ إجمالي يفوق 2013و 2012و 2011خالل السنوات المالية 

 درهم من أجل تهيئة وإصالح المسالك. 200.000,00سنة مبلغ 

درهم،  000,00.200غ يفوق وبإبرامها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية، وإلنجاز أشغال من نفس النوع، وبمبل

 2.06.388من المرسوم رقم  75تكون الجماعة قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 

وذلك في  ،سالف الذكر التي تحدد إمكانية القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات

 .، في إطار سنة مالية واحدة وحسب أعمال من نفس النوع( درهم200.000حدود مائتي ألف )

كما أن الجماعة بتجزيئها للنفقات عبر إصدار سندات طلب بدل صفقات عمومية، تكون قد حرمت نفسها من الضمانات 

ناء والتهيئة األساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز أشغال الب

سالف الذكر، السيما من حيث تحديد الحقوق  2.06.388وفرها المرسوم رقم ي)الطرق وشبكات الماء(، والتي 

 وااللتزامات وكذا شروط اإلنجاز والتسليم وآجال التنفيذ.

واالقتصاد في وجدير بالذكر أن إبرام صفقات عمومية من شأنه كذلك أن يحقق مزيداً من الشفافية والفعالية والنجاعة 

تنفيذ النفقات، وذلك عبر توسيع دائرة المنافسة حول الطلبيات العمومية الختيار العرض األفضل من حيث الجودة 

 (économie d’échelle) الحجماالقتصاد المرتبط ب مبدأ العالية والكلفة المناسبة، أخذا في الحسبان على الخصوص

 مال المراد تلبيتها أكبر.التي يمكن تحصيلها كلما كانت كميات األع
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 بشأنها المتعاقد لتلك شاحنة المسلمةال بعض مواصفات مخالفة 

تسلمتها درهم، و 598.000,00القتناء شاحنة بمبلغ  01/2017عقد رقم ال 2017مارس  09الجماعة بتاريخ  أبرمت

، غير أنه تبين من خالل المعاينة أن هذه الشاحنة ال تستجيب لبعض الخصائص التقنية 2017غشت  15بتاريخ مؤقتا 

 المنصوص عليها في العقد. 

( المنصوص عليه في Phare de travail sur le panierفمن جهة، لوحظ غياب مصباح في سلة الشاحنة )

 ،(plate-formeسنتمترا عن منصة الشاحنة ) 90ة تبعد بمسافة أن السلة المذكوركما المواصفات التقنية بالعقد، 

سنتمترا عن مستوى األرض. كما أن الساللم الموجودة صعبة الولوج، مما يجعلها غير آمنة. ومن جهة  190وبمسافة 

 وجود تسربات للزيوت في التجهيز الهيدروليكي.أخرى، ورغم حداثة تاريخ تسلم الشاحنة، فإنه لوحظ 

يوقعوا على  قسم تقني، فإن الموظفين التابعين لهذا القسم لم توفر الجماعة على شارة إلى أنه بالرغم منوتجدر اإل

 .سالف الذكر 02.09.441من المرسوم رقم  53مقتضيات المادة  ال ينسجم معالتسلم المؤقت للشاحنة المذكورة، مما 

 بما يلي:وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي 

ضبط سجل جرد المنقوالت حتى يكون شامال ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها،  -

 والحرص على ترقيم المعدات بشكل يمكن من تتبعها؛

 والعمل على استغاللها؛ تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية -

محال على إيداع مستغلي وقبل تسليم الرخص ألصحابها الرسم على عمليات البناء  استخالصالحرص على  -

 ،47.06إلقراراتهم وأداء المبالغ المستحقة داخل اآلجال المنصوص عليها في القانون رقم  بيع المشروبات

 ؛وتفعيل حق الجماعة في االطالع والمراقبة عند االقتضاء

ال سيما  ،والحرص على تطبيق كل بنود الصفقات ،وج للطلبيات العموميةللوللمنافسة لمبدأ ااإلعمال السليم  -

  .مراجعة األثمان ومطابقة ما تم إنجازه من أشغال أو تسلمه من توريدات لما تم التعاقد بشأنهما يتعلق ب
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II.  للشويحية الجماعي المجلس رئيس جواب 

 )نص مقتضب(

 المجهود التنمويأوال. 
  المالية التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط مع إمكانات الجماعة وقدرتها على عدم تناسب التكلفة

 تعبئة الموارد
إلى  2016-2012يعزى ضعف مساهمة الجماعة في تمويل المشاريع المبرمجة ضمن المخطط للفترة الممتدة 

ن بتنفيذ المشاريع نتيجة عدم عدم التزام الشركاء المحتملي ،ومن جهة أخرى ،ضعف الموارد المالية الذاتية من جهة

التوفر على االعتمادات المالية الالزمة من الميزانية القطاعية لكل شريك للدخول في شراكة مع الجماعة خصوصا 

 أمام ارتفاع التكلفة اإلجمالية التقديرية للمشاريع المسطرة. 

 عدم وضع برنامج عمل الجماعة خالل الوالية االنتدابية الحالية 

عمل الجماعة عن طريق مكتب دراسات  برنامج إلعدادفي وضع الترتيبات الالزمة  ستشرع إدارة الجماعة

وذلك بمناسبة برمجة  ،مبلغا للدراسات العامة 2019بتخصيص المجلس الجماعي خالل دورته العادية فبراير 

  .2018الفائض الحقيقي لسنة 

 ثانيا. الممتلكات الجماعية 
 وضبطها الممتلكات سجل مسك مستوى على نقائص 

 .ى التوصيات الواردة في هذا الشأنلقد تم تدارك المالحظات الخاصة بسجل الممتلكات المنقولة بناء عل

 السيارات حظيرة تدبير مستوى على نقائص 

انكبت الجماعة عمليا على توفير سجالت "لوحة قيادة" خاصة بكل سيارة وآلية تابعة  ،بعد تسجيل هذه المالحظة

 للجماعة تستوفي جميع البيانات والمعطيات الواردة بالمالحظة المذكورة.

 تأخر في تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية الجماعية  

بعد إجراء  2018نونبر  8اص بإجراء القسمة بتاريخ فقد تم تنفيذ الملف الخ ،19282/0بالنسبة للرسم العقاري 

وعليه عملت مصالح الجماعة على مباشرة مسطرة التحفيظ الستخراج حصة الجماعة من الشياع  ،الخبرة

  .والحصول على رسم عقاري خاص بها

كين على الشياع إن سبب التأخير في تسوية الوضعية العقارية لمختلف األمالك يرجع أساسا إلى تعدد الورثة المال

وارثا حسب شهادة الملكية عندما  79ضم ت تكان 11176/0حيث أن شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري عدد 

تقدمت به مصالح الجماعة لدى  ذيتم رفع الدعوى لدى المحكمة االبتدائية ببركان لكن تم رفض طلب القسمة ال

دارة جماعة إيتم إدخالهم بالدعوى األصلية. وبتنسيق بين وارثا جديدا لم  11المحكمة المذكورة نظرا لظهور 

قد بوشرت عملية تحيين دعوى ملف استخراج حصة الجماعة من الشياع بالرسم العقاري فومحاميها،  "الشويحية"

وارثا جديدا بنفس الرسم حيث أصبحت تشمل  35المذكور أعاله وذلك بعد استخراج شهادة الملكية حديثا تتضمن 

 ا في الشياع وأن سريان هاته الدعوى سيتماشى موازاة مع هاته المستجدات وقد تم تحديد مالك 114

 كجلسة للنظر في هذا الملف. 2019فبراير  12تاريخ 

 الجماعة أمالك بعض استغالل عدم 
بالمحكمة االبتدائية ن الملف الزال رائجا إف، 11176/0اجد بالرسم العقاري عدد بالنسبة لسوق الفتح القديم المتو

الدراسة التقنية الخاصة بالنقطة المائية المتواجدة كما أن  ببركان قصد استخراج حصة الجماعة من الشياع.

نجازها من قبل وكالة الحوض المائي لوجدة وهي الجهة المعنية بهذا المشروع انطالقا إفقد تم  "أوالد المهدي"بدوار

فقد راعت إدارة الجماعة مطالب المهنيين  ،استغالل محالت الجزارةبخصوص ومن الدراسة حتى التجهيز.  

وبعد مداولة المجلس الجماعي ومصادقته على هذا  ،لحوا على تخفيض ثمن الكراء وثمن المساهمةالذين أالمعنيين 

نتيجة ن الأالتخفيض انكبت إدارة الجماعة على اإلعالن على طلب العروض المفتوح ألجل كراء هذه المحالت إال 

 ظرفة على عدم جدوى طلب العروض المتكررة.أسفرت خالل جلسة فتح األ

بسبب ندرة  "ر.ع"فسخ العقدة المبرمة بين الجماعة والسيد  أما بخصوص موقف السيارات والشاحنات وبعد

خل تبين أن مساحته غير كافية الستغاللها كموقف وتعتبر كمد ،وبعد تعيين حدود الموقف المذكور ،االستخالص

 رئيسي للسوق األسبوعي.
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  المداخيل الجماعية .ثالثا
 المراقبة  حقتفعيل  عدمبالرسم على بيع المشروبات و الملزمين طرف منا به المصرحالمبالغ  ضعف 

والتي تصنف إلى نوعين:  ،لى طبيعة هاته المقاهيإيرجع سبب ضعف المعامالت المصرح بها من طرف الملزمين 

ول مقاهي متواجدة بدواوير الجماعة داخل مناطق فالحية والتي في غالبية األحيان ال تفتح أبوابها إال مساء النوع األ

أما النوع  ،بناء الدوار بعد االنتهاء من األشغال الفالحية لمدة ال تتعدى ثالث ساعات على األكثر في اليومأالستقبال 

بتواجد مقهيين بالسوق األسبوعي الشويحية واللتان تعرفان انتعاشا نسبيا يوم انعقاد هذا السوق وهو  الثاني فيتعلق

فبالرغم من ذلك تتم عملية مراجعة اإلقرارات من طرف شسيع المداخيل في حينها  يوم األربعاء من كل أسبوع.

 مين الذين يتمسكون بإقراراتهم.   واعتماد المبلغ المالئم في حده األدنى بعد الدخول في جدال مع الملز

 عدم إصدار أوامر باستخالص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي مع إمكانية تقادم بعض الرسوم 
تم استدعاؤهما من طرف مصالح الجماعة وقد حضرا إلى مقر  و"ب.م" "ب.ب"شارة إلى أن السيدين تجدر اإل

 .اخيل بالجماعة بدفع ما بذمتهماشساعة المدالجماعة وقاما بتسوية وضعيتهما الجبائية تجاه 

 على ميزانية الجماعة  مهمة خيل مدا تيفووتعلى عملية البناء  استخالص الرسم عدم 

جل أداء أفي إطار استدراك عدم القيام بالمتعين قامت الجماعة بتوجيه استدعاءات للمعنيين باألمرمن  )..(

بأداء ما  "ل.ج"المستحقات المترتبة بذمتهم نظير الرخص التي سلمت لهم وقد استجاب من هؤالء الملزمين السيد 

والجماعة حريصة على )...(  2/2010درهم عن الرخصة المسلمة له تحت عدد  4.360,00مبلغ ببذمته كامال 

  .استخالص المبالغ األخرى التي هي في ذمة باقي الملزمين

 النفقات الجماعية .رابعا
 األثمان مراجعة صيغة تطبيق عدم 

رقم  من المرسوم 14وذلك تطبيقا للمادة  ،لم يتم تطبيق صيغة مراجعة األثمان المتعلقة بالصفقات المذكورة أعاله

 نجاز أربعة أشهر.التي تنص على أن صيغة مراجعة األثمان تطبق إذا تعدت مدة اإل 02.06388

 عدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالعروض المنخفضة بكيفية غير عادية 

اللجنة المكلفة بفتح االظرفة بتدقيق خالل جلسات فتح االظرفة المتعلقة بالصفقتين موضوع المالحظة قامت 

المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض الحسابات التي اعتمدت 

سيتم مستقبال تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن وخاصة ، ولمتنافسين اآلخرينلالمالية 

  .المتعلق بالصفقات العمومية 02.06388م رقمن المرسوم  40المادة 

 بالنفقة االلتزام قبل العمل إنجاز  
من المرسوم  65الى  61تطبيقا لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية والمراقبة المالية المنصوص عليها في المواد من 

تحرص الجماعة منذ تلقيها  ،بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 02.09.441رقم 

 نجازها ثم التصفية وإصدار الحوالة.إنجاز الخدمة واإلشهاد على وإمالحظة في هذا الباب على االلتزام بالنفقة، 

  عوض الصفقات الطلب سندات إصدار طريق عن العمومية النفقاتتجزيء 
ن مختلفين من الميزانية تتم برمجتهما خالل ن األمر يتعلق بفصلين مالييأبالنظر إلى طبيعة األشغال المنجزة يتبين 

ن برمجة مشاريع انطالقا من الفوائض المالية سواء التقديرية منها أو بشأتداول المجلس أثناء دوراته المخصصة 

 )...(.الحقيقية 

 بشأنها المتعاقد لتلك مسلمةال شاحنةال مواصفاتبعض  مخالفة 

الشاحنة بمصباح وبالسلم المناسب لتسهيل الولوج للسلة المذكورة  تجدر اإلشارة إلى أن الممون قام بتجهيز سلة

 .وإصالح تسربات الزيوت
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 "إعزاننجماعة "

 (الناضور)إقليم  
 

في إحداث وتعداد  2.59.1834على إثر التقسيم اإلداري للمملكة بموجب المرسوم رقم  أحدثت جماعة إعزانن

 1412ذي الحجة  28بتاريخ  468.92.2الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 

وتقدر  .1992غشت  17ل الموافق  1413صفر  17بتاريخ  651.92.2، وبالمرسوم رقم 1992يونيو  30الموافق ل 

حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة كما كلم مربع،  85ب ة هذه الجماعة مساح

 موظفا وعونا. 42يعمل بها فيما  ،نسمة 11.131في  2014

 6.997.729,81درهم، منها  16.971.390,86ما يناهز  ،2017خالل سنة  ،بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعةوقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف  9.973.661,05و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير

 ،درهم تتعلق بنفقات التسيير 5.070.070,94درهم، منها  10.216.286,55الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 5.146.215,61و

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار  ،2017-2010خالل الفترة  إعزانن،أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

 .والتعمير وتدبير المداخيل العمومية النفقاتهمت تدبير  ،عدد من التوصيات

  ةأوال. تدبير النفقات العمومي
يتعلق األمر و .2017-2010خالل الفترة  وسندات الطلب المبرمة من طرف الجماعةصفقات الشمل التدقيق جميع 

( 07( سندات طلب، وملف اقتناء سبعة )04باإلضافة إلى أربع ) ،واستشارتين معماريتين صفقات (08بثماني )

 دراجات ثالثية العجالت. وأسفر عما يلي:

 العمومية  الصفقات 

  عمليات سحب ملفات طلبات العروض واستالم األظرفة لتتبععدم مسك سجل 

من  19المادة مقتضيات وإيداع األظرفة طبقا ل ملفات طلب العروضتمسك الجماعة سجال تدون فيه عمليات سحب  ال

والمشار إليه فيما بعد بمرسوم  2014)بالنسبة للصفقات المعلن عنها قبل فاتح يناير من سنة  02.06.388مرسوم رقم ال

)بالنسبة للصفقات المعلن عنها بعد فاتح  02.12.349من المرسوم رقم  31و 19 تينوالماد ،(2007الصفقات لسنة 

بالرغم من أن بعض المتنافسين  ، وذلك(2013يه فيما بعد بمرسوم الصفقات لسنة والمشار إل 2014يناير من سنة 

 سحبوا ملفات طلبات العروض مباشرة من الجماعة. 

  جيوتقنية الدراسة الالقيام بدون اإلعالن عن صفقة 

از مسبقا بإنجقيام دون ال 01/2016أعلنت الجماعة عن طلب العروض المتعلق بالمشروع موضوع الصفقة رقم 

" Lأن أوصى مختبر التحاليل والدراسات " هذا التقصير كان من نتائجوعليها،  سيقامدراسة جيوتقنية لألرض التي 

 fondations، بأن تكون أسس المبنى بقواعد منفصلة )صاحبة الصفقة "B.Hفي تقرير أعده بناء على طلب شركة "

superficielles au moyen de semelles isolées ترتب عنه زيادة مهمة في بعض االقتراح المعتمد و(، وهو

)انتقلتا  %100الكميات مقارنة مع ما كان متوقعا حيث أن التغييرات همت وحدة "الحفر والردم" اللتين وصلتا إلى 

 (. %57 بلغت بنسبة تغيرأي ) 3م125إلى  3م80(، والخرسانة المسلحة لألسس التي انتقلت من 3م180إلى  3م90من 

 اترتب عنه "GID"حين نقل معطيات كشوفات الحساب إلى النظام المعلوماتي  سجلت أخطاء ومن جانب آخر، فقد

درهم، يمثل الفارق بين ما تم أداؤه في كشفي  9.120,00قدره صاحبة الصفقة " B.H" أداء مبلغ إضافي لشركة

س المعماري في كشف الحساب النهائي وما حدده المهند ،درهم( 1.106.360,44)بمجموع  02و 01الحساب رقمي 

عن وجود فوارق بين الكميات المنجزة مع تقنيي الجماعة المعاينة الميدانية  أبانتدرهم(. كما  1.097.240,44)قدره 

 "B.Hنتج عنها أداء مبلغ زائد لشركة " ،واألخير 02والكميات المحددة في كشف الحساب رقم  المنجزة على األرض

 رهم. د 25.297,44قدره 

 غير مبرر وعدم المساواة بين المتنافسين في تطبيقه انظام االستشارة شرطا إقصائي تضمين 

ضمن الملف  ،إدالء المتنافسينأدرجت الجماعة في الفصل الخامس من نظام االستشارة مقتضيات تنص على وجوب 

وإقصاء كل عرض ال يتضمنها. لكن هذا الفصل لم يحدد مضمون الشهادة  ،بشهادة إلثبات المؤهالت المالية ،اإلضافي

والمعطيات التي يجب أن تبينها ومعيار قبولها من عدمه. وقد تم الوقوف على هذا األمر في حالتي الصفقة رقم 

 .02/2016ورقم  01/2016
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حيث ال يفيد الجماعة في شيء،  02/2016مضمون الشهادة المدلى بها من طرف الشركة نائلة الصفقة رقم ذلك أن 

بالتالي، يبقى هذا الشرط غير دقيق ولى أنها )الشركة( تتوفر على حساب مفتوح بإحدى الوكاالت البنكية. إ، يشير فقط

 .وغير موضوعي

فيما يخص  ،ومن جهة أخرى، فقد تبين عدم مساواة الجماعة بين المتنافسين فيما يخص تطبيق هذا الشرط، حيث تم

عروض ثالثة متنافسين )حين فحص ملفاتهم اإلضافية( بسبب عدم توفرهم على إقصاء  ،01/2016قم الصفقة ر

مما يعتبر إخالال ، الشهادةهذه ال يتضمن رغم أن ملفها أيضا  " فائزة بالصفقةB.H" أعلنت شركةو ،الوثيقة المذكورة

 .بمبدأي المنافسة والشفافية

  لمقتضيات مرسوم الصفقات اإلعالن عن عدم جدوى طلب العروض خالفا 

أعلنت اللجان التي شكلتها الجماعة في بعض الحاالت عن عدم جدوى طلبات العروض مستندة على مبررات ال تندرج 

من  108المادة وفي  2007من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  42المادة ضمن تلك المنصوص عليها حصرا في 

 بالحاالت التالية:. ويتعلق األمر 2013مرسوم الصفقات لسنة 

 01/2014الصفقة رقم  .أ

االتفاقية المبرمة مع المهندس  كونب بررت اللجنة األمرحيث ، بناء مركز التربية والتكوينأشغال  هذه الصفقة تهم

ال ينسجم مع  ، وهو مبررالتزال في طور المصادقةسيما دفتر الشروط الخاصة وتتبع األشغال( )إلعداد الدراسة ال 

 . 2007من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  42أحكام المادة 

إنجاز العمل قبل االلتزام بالنفقة ذات الصلة مخالف لقواعد تنفيذ النفقات. ثم  في المهندس شروع فإن آخر، جانب ومن

غيرت الكلفة التقديرية التي حددها هذا األخير  ،تعاقدها مع المهندسووبالرغم من ضعف مؤهالتها التقنية  ،إن الجماعة

 ؛درهم 56.822,00درهم، عبر الزيادة فيها بمبلغ  895.558,80في مبلغ 

 01/2015قم الصفقة ر .ب

غياب ب ، حيث بررت اللجنة األمرتتعلق بدراسة وتتبع أشغال بناء دار الشبابتهم هذه الصفقة استشارة معمارية 

من مرسوم  108ال ينسجم مع أحكام المادة  ، وهو مبررعدم استدعائه، بسبب ممثل وزارة التعمير، المهندس المعماري

لجنة غياب المهندس ال وانتباهمتنافسين(  03)ثالث  العروضوحصر جلسة البعد افتتاح  إذ. 2013الصفقات لسنة 

 .طلب العروضلعدم استدعائه، أعلنت عن عدم جدوى ، ممثل وزارة التعمير ،المعماري

 أجلت ،بالتعمير المكلفة الوزارة ممثل غياب بسبب أخرى ومرة ،02/2015 رقم الثانية االستشارة عن اإلعالن وبعد

 وبالتالي. Y.H"" لمتنافسل الصفقة وإسناد به المتوصل العرض فحص بعدها ليتم ساعة، (48) وأربعين بثمان الجلسة

 103 المادة بموجب إجباريا حضوره يعد والذي ،معماري مهندس أي غياب في المعمارية االستشارة هذه إسناد تم

 .2013 لسنة الصفقات مرسوم من

  اختالفات في كمية األشغال فيما بين عروض بعض المتنافسين أو مقارنة بينها وبين الكميات الواردة في

 الكلفة التقديرية التي وضعتها الجماعة 

أن  ،درجة بعروض المتنافسين على بعض الصفقاتممضاة والممن خالل مقارنة دفاتر الشروط الخاصة الم ،تبين

ينها وبين الوثيقة المتعلقة بالكلفة التقديرية لألشغال فيما يخص كميات مختلف وحدات هناك اختالفا فيما بينها أو ب

في غياب نسخة من دفتر الشروط الخاصة المسلمة للمتنافسين(، ومع ذلك لم تثر لجان فحص العروض وذلك األشغال )

من مرسوم  40المادة   بمقتضياتأية مالحظة بهذا الشأن، رغم أن هذه االختالفات تشكل سببا من أسباب اإلقصاء عمال

. وفيما يلي الحاالت بمبدأي المنافسة والمساواة في الولوج للصفقات إخالال. ويعتبر هذا األمر 2013الصفقات لسنة 

 التي تم الوقوف عليها:

 01/2013 رقم الصفقة .أ

" التي أقصيت، S وشركة "" نائلة الصفقة Oشركة "بملفي  ،على التوالي ،المدرجينإن دفتري الشروط الخاصة 

بكيفية األحكام المتعلقة (، وI-7)الفصل رقم  يتضمنان اختالفات جوهرية بينهما فيما يتعلق بمحتويات أشغال التوطئة

الفصل ) جزاءات التأخيرو األشغالوأجل إنجاز ، (IV-5الفصل ) نابمراجعة األثم( وIV-2الفصل )تحديد األثمنة 

V-1). 

 02/2014 رقم الصفقة .ب

النظر لعدم إدالء الجماعة بنسخة من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة )سواء الذي تم نشره في بوابة الصفقات العمومية ب

" مع وثيقة الكلفة K.C" أو الذي وضعته رهن إشارة المتنافسين(، وبعد مقارنة جدول أثمان العرض المالي لشركة

 الوثيقتين. بين كميات األشغال التقديرية للجماعة، تبين اختالف 
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 01/2017 رقم الصفقة .ج

 الكلفةوثيقة وثمان األجدول األشغال ما بين كميات تتطابق فيه ي ذوال ،تي تم إقصاؤها" الB.Hشركة"عرض باستثناء 

" نائلة الصفقة والشركتين Oالتي وضعتها باقي الشركات )الشركة " األشغالللمشروع، فإن كميات بعض  ةالتقديري

فيما بينها، فيما تختلف جميعها  تتطابقفي جداول أثمانها "( المقصيتين كذلك( E.T" ركة" وشT"ركة األخريين )ش

 عن الكميات التي وضعتها الجماعة. 

على  01/2017و 02/2014 رقم الصفقتين يصاحبت" O"و "K.C"تيالتي وضعتها شركاألحادية األثمان  وبتطبيق

 ر.يخاألما قبل سيحالن من حيث ترتيب األفضلية على التوالي رابعا وا مكان عرضه ينالكميات التقديرية للمشروع

  ذلك بالعناصر التي كانت سببا في دون االحتفاظإقصاء متنافسين 

لم تحتفظ الجماعة بعقود االلتزام وجداول األثمان وكذا البيانات التقديرية المفصلة التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين 

)بناء الطريق على طول  01/2012الصفقات ذوات األرقام تلك التي تهم ويتعلق األمر ب .طلبات العروضعلى بعض 

 03/2014و )بناء مركز التربية والتكوين(، 02/2014و م(،1200)بناء الطريق على طول  01/2013وم(،  5900

 45يخالف مقتضيات المادة وهو ما  .م(7757)بناء طريق طولها  02/2016و م(، 5494)إنجاز طريق على طول 

 . 2013 الصفقات لسنةمن مرسوم  45والمادة  ،2007 الصفقات لسنةمن مرسوم 

  عرض الذي يتضمن أثمانا أحادية بعضها منخفض بكيفية غير عادية سطرة الخاصة بالمالتطبيق عدم

 والبعض اآلخر مفرط

 2013من مرسوم الصفقات لسنة  41ة مقتضيات المادبتطبيق  ،في بعض الحاالت ،لجان فحص العروض تقملم 

، ولم تطالب أثمانا أحادية بعضها منخفض بكيفية غير عادية والبعض اآلخر مفرطالمتعلقة بالعرض الذي يتضمن 

 العرض قبول ومن ثم البت في، التبريرات فرعية لفحص وتعيين لجنة ،األثمان هذه لتبرير المعني المتنافس كتابة

 ويتعلق األمر بالحاالت التالية:. إقصائه أو المذكور

الشركة لعرض وارد في جدول األثمان أحادي ثمن  92من أصل  ،أنه حيث :02/2014الصفقة رقم  -

"K.C " ،؛ثمن منخفض بشكل غير عادي 51ثمن أحادي مفرط و 16يوجد صاحبة الصفقة  

الشركة لعرض وارد في جدول األثمان أحادي ثمن  15أصل  منإذ أنه،  :02/2016الصفقة رقم  -

"B.H " ،وواحد مفرط؛ بشكل غير عادي ةمنخفضأحادية  أثمان خمسةيوجد صاحبة الصفقة  

 أصحاب أربع صفقات اإلدالء ببعض الوثائق التعاقدية مطالبة عدم 

ويتعلق األمر  .الوثائقببعض واالدالء التعاقدية  مالتزاماته أصحاب بعض الصفقات باحترامالجماعة  لم تطالب

بدء األشغال(، ودفاتر التوصيف يحتسب من تاريخ يوما  15 أجل المذكرات التقنية )التي من الواجب تقديمها داخلب

 01/2013و 01/2012الطبوغرافي )المفترض تسليمها عند بدء األشغال( بالنسبة للصفقات ذوات األرقام 

بنتائج كذا و ،من دفاتر الشروط الخاصة "I-9" الفصل رقم عليها فيوالمنصوص  ،02/2016ورقم  03/2014و

الفصل  والمنصوص عليها في 03/2014و 01/2013و 01/2012التحاليل المخبرية بالنسبة للصفقات ذوات األرقام 

 .من دفاتر الشروط الخاصة "II-4"رقم 

 طلوبة بموجب نظام االستشارة إعالن شركات نائلة للصفقات رغم عدم تضمن ملفاتها لبعض الوثائق الم 

يحدد الوسائل البشرية والتقنية  اتقني املفبالرغم من أن نظام االستشارة قد نص على تقديم كل متنافس ضمن عرضه 

نظام االستشارة موقع من ( يتضمن على الخصوص 09الفصل ا )إضافي ا(، وكذا ملف02التي يتوفر عليها )الفصل 

ولم تثر  ،، فإن لجان فحص العروض لم تحرص على احترام هذه الشروطن للورشوالئحة األجراء المخصصي هطرف

ال تتضمن هذه  01/2017و 02/2014و 01/2013أية مالحظة بهذا الشأن رغم أن ملفات أصحاب الصفقات أرقام 

 المستندات )الملف التقني واإلضافي(.

والشركة  01/2013صاحبة الصفقة رقم  "O"ولم تثر لجنة فحص العروض كذلك أية مالحظة بشأن عرضي الشركة 

"K.C"  لضمان الوطني لصندوق المن طرف لهما  تينالمسلم تينالشهادمع أن  02/2014صاحبة الصفقة رقم

 .تجاه هذا الصندوق سليمةا في وضعية غير موهو ما يجعله ،بأي أجير انال تصرح تشيران إلى أنهمااالجتماعي 

من طرف لها نسخ من شواهد مرجعية مسلمة  ثالثةيتضمن  02/2014الشركة صاحبة الصفقة رقم ملف  كما أن

لم  لشواهداذه ه الخواص مشهود بمطابقتها لألصل بتاريخ الحق النتهاء األشغال وحتى تسلمها النهائي، مما يعني بأن

 حين دراسة الملف التقني من طرف لجنة فحص العروض.ضمن عرضها تكن موجودة 

رغم أن لجنة فحص العروض لم تعقد  "O"لشركة ل 01/2017من جانب آخر، فقد تبين إسناد الجماعة الصفقة رقم و

والتي قررت )أي اللجنة( المطالبة بتقديمها داخل أجل ثمانية  ،الملف اإلداري في الناقصة وثائقالاجتماعا آخر لفحص 

، علما أن قبول عرض هذه الشركة أو إقصاءه رهين بنتائج 2017شتنبر  18أيام خالل اجتماعها األول المنعقد بتاريخ 

 .2013من مرسوم الصفقات لسنة  40فحص هذه الوثائق كما يتضح من مقتضيات المادة 
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 بشأنها أوامر الخدمة الجماعة األصلي للصفقات دون أن تصدر  ما فوق الحجمشغال األ استمرار إنجاز

 بمتابعتها

يوما مقدما، بإخبار  30، على األقل 02/2016و 01/2016و 02/2014و 01/2012 الصفقات أرقام أصحاببادر يلم 

في تنفيذ األشغال دون  وااستمرو، للصفقة صل فيه حجم األشغال حدود الحجم األولييالجماعة بالتاريخ المحتمل أن 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة  52لمادة مقتضيات امر بالخدمة بمتابعتها من عدمه طبقا لواالجماعة األ إصدار

درهم تمثل قيمة األشغال  379.603,22قدرها  فإن أداء مبالغ ،. ونتيجة لهذا اإلغفالشغالالمطبقة على صفقات األ

 .سالفة الذكر 52ال ينسجم مع مقتضيات المادة  التي تجاوزت المبالغ األصلية للصفقات المعنية

  عدم إعمال مراجعة األثمان 

 01/2012ترتب عن عدم إعمال مراجعة األثمان المنصوص على صيغتها في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 

 درهم.  2.096,60بما قدره  هاأداء مبلغ زائد لصاحب

تتضمن أشغاال مشابهة للصفقة ، وبما أنها أية صيغة لمراجعة األثمان تحددوالتي ال  ،03/2014لصفقة رقم وبالنسبة ل

 قدرهلصاحب الصفقة المؤدى  الزائدمبلغ إن ال، فالصيغة المدرجة في هذه األخيرةقياسا على و ،01/2012رقم 

 درهم. 76.108,80

 02/2014عن الصفقة رقم غرامات التأخير  خطأ في تطبيق  

، "K.C"شركة المسندة ل 02/2014الصفقة رقم أشغال ارتكبت الجماعة خطأ في احتساب غرامات التأخير في إنجاز 

 ،2014أكتوبر  27 لشروع في اإلنجاز بتاريختاريخ اول ،حيث بالنظر لألجل المتعاقد بشأنه والمحدد في ستة أشهر

الوارد في محضر التسلم  2015ماي  04بدل  2015أبريل  26الصفقة هو المؤقت ألشغال تسلم لآخر أجل لفإن 

 25. وتطبيقا ألحكام الفصل رقم المعتمدة من طرف الجماعةأيام  4أيام وليس  8، أي أن عدد أيام التأخير هو المؤقت

 درهم. 3.434,64 فإن الفرق الذي فوتته الجماعة بلغمن دفتر الشروط الخاصة، 

  01/2013تأخر الجماعة في إعالن التسلم النهائي ألشغال الصفقة رقم 

درهم التي أسندت لشركة  712.408,00بمبلغ  01/2013رقم تأخرت الجماعة في إعالن التسلم النهائي للصفقة 

"O"أبريل  27 بتاريخيشير محضر التسلم المؤقت إلى انتهاء األشغال  نفي حي 2016ماي  23بتاريخ ذلك تم  ، حيث

 168يوما عن التاريخ المتوقع للتسلم النهائي، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات المادة  25وهو ما يعني مرور  2015

 شغال.األ صفقات على المطبقةالعامة  من دفتر الشروط اإلدارية

  الطلب اتسند  

 ،21/2010و 01/2011رقمي أصدرت الجماع خالل الفترة موضوع المراقبة فيما يخص األشغال سندي طلب 

و اتفاقية في هذا الشأن. وفيما يلي أهم المالحظات أسند طلب االستناد إلى أي  دون دراجات ثالثية العجالت 7واقتنت 

 المسجلة في هذا الصدد.

  في مخالفة لمرسوم الصفقات  01/2011بناء أربعة مرائب ومحجز جماعي بواسطة سند الطلب رقم 

 شابته عدة نقائص منها:درهم  199.951,00 بمبلغسند الطلب  في إطارمرائب ومحجز  أربعةبناء إن إنجاز أشغال 

من  75أحكام الفقرة الثانية من المادة م مع لسند طلب عوض اإلعالن عن صفقة عمومية ال ينسجاللجوء  -

 ؛المرفق به 03والملحق رقم  2007مرسوم الصفقات لسنة 

 ال يستغل في الغرض المنجز ألجله وأصبحالمحجز غير مهيئ من الداخل الستقبال المحجوزات، كما أنه  -

فيه األغراض  مكانا لتخزين المتالشيات وأغراض أخرى. نفس األمر ينطبق على المرآب الذي تخزن

 ؛غير المستعملة وسيارة إسعاف معطلة

 بما يطابقكشفت المعاينة الميدانية اختالفا بين الكميات التي تم إنجازها وتلك المضمنة في سند الطلب،  -

  درهم. 2.953,00

 21/2010في تنفيذ أشغال تهيئة طريق بواسطة سند الطلب رقم  صئنقا  

" من Wدرهم لشركة " 199.200,00بمبلغ  21/2010سند الطلب رقم  2010أبريل  05أسندت الجماعة بتاريخ 

ودوار بوحمزة، إال أن تنفيذ هاته النفقة  6202أجل إنجاز أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الرئيسية رقم 

 ف النقائص التالية:عر

 وكذا المواد التي ستدخل في تركيبة األشغال؛ ،لم يحدد سند الطلب طول وعرض الطريق موضوع التهيئة -

بعد مرور سنتين فقط على إنجاز هاته األشغال أعادت الجماعة تهيئة نفس الطريق بواسطة الصفقة رقم  -

 :على أمرين تؤشراته الممارسة درهم. ه 3.544.872,00" بمبلغ Sالتي أسندت لشركة " 01/2012

األول، ضعف التخطيط وبرمجة المشاريع الذي نتج عنه في نهاية المطاف سوء ترشيد استعمال مبلغ 
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سند الطلب لم تكن في المستوى موجب الثاني، أن األشغال التي أنجزت بودرهم.  199.200,00

 تقنية أحسن. في إطار صفقة بمواصفات إعادتهاالمطلوب، مما دفع الجماعة إلى 

  عدم احترام قواعد المنافسة والمحاسبة العمومية في تنفيذ النفقة المتعلقة باقتناء سبع دراجات ثالثية

 العجالت 

، حسب ما ورد في هازعتو( دراجات ثالثية العجالت و07باقتناء سبع ) 2017غشت  29قامت الجماعة بتاريخ 

تابعين لجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي "امهاياتن"  صيادين 07، على 2016دجنبر  07محضر اجتماع يوم 

إتمام أشغال بناء الميناء. إال أن العملية  "Nador West Med"مقابل ترحيلهم من شاطئ القاالت حتى يتسنى لشركة 

 ككل شابتها النقائص التالية:

رسائل  07عكس ما ورد في  ،المورد "م"عند ال يوجد أي محضر يفيد تسلم الجماعة لتلك الدراجات من  -

على  ،معنيينصيادين التطلب فيها منه تسليم البطائق الرمادية للو ،2016دجنبر  14بتاريخ إليه وجهتها 

 ؛أن تتكفل بنفسها بتوزيع الدراجات عليهم

، مما يؤشر على 2017 يوليوز 27 هوتاريخ إنجاز العمل  إلى أنية سند األمر بصرف النفقة المعنيشير  -

ضعته حتى تكتسب هاته الوثيقة للشروط والتسلسل أن الجماعة قد وو ،أن هذا التاريخ غير صحيح

 ؛المطلوبين محاسبيا

أنه بمجرد تأكد السلطة المحلية من سحب الصياد  2016دجنبر  07 فييشير محضر االجتماع المؤرخ  -

وعندئذ ستأذن له هاته األخيرة بالتوجه عند المورد "م" لتسلم بطاقته  ،ه، فإنها ستشعر الجماعة بذلكلقارب

بعد ذلك، أن المقاول "م" هو فعال من نال سند الطلب، مما يعني أن الجماعة كانت قد  ،تبينوالرمادية. 

أن بيان كما  وثائق صورية؛ حددت سلفا المورد، وبالتالي فالرسائل االستشارية وبيانات األثمان تبقى

 32.000,00عرض الثمن الذي قدمه نائل سند الطلب هو نفسه مجموع المبلغ الذي رصد للعملية ككل )

 درهم تمثل مساهمة إقليم الناضور(؛ 80.000,00و ،درهم تمثل مساهمة الجماعة

ت الدراجات وسلم 2017يناير 19 في( موردين مؤرخة كلها 03وجهت رسائل استشارية إلى ثالث ) -

، وفي هذين التاريخين لم تكن الجماعة قد توصلت بعد بالقرار العاملي 2017فبراير  10للصيادين بتاريخ 

 (؛ILDHدرهم في ميزانيتها بالحساب الخصوصي ) 32.000,00الذي يأذن بفتح اعتمادات بمبلغ 

ن إنجاز سند الطلب أو اتفاقية بيانات أثمان وفاتورة، لكن صرفت النفقة بدو 03تتضمن الوثائق المحاسبية  -

 خاضعة للقانون العادي مما يخالف القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 اتجمعيحدى الاختالالت شابت إسناد الجماعة تدبير النقل المدرسي إل  

وكانت تتكفل بجميع  ،يسرنقل المدل، خصصت الجماعة ثالث حافالت ل2011مع انطالق الموسم الدراسي لسنة 

، أضيفت ثالث 2011توفير أربعة سائقين(. وفي متم سنة والتأمين، والصيانة، واإلصالح، و)المحروقات،  هامصاريف

تخصيص ب والتزمت هذه األخيرةالجماعة لجمعية "الم" تدبير النقل المدرسي  "أوكلت"حافالت أخرى ومنذ ذلك الحين 

سنة تلو أخرى، ارتفع وأو من جهات أخرى. الجماعة  إلعانات التي تتلقاها منسائقين إضافيين وأداء أجرهما من ا

حافلة. غير أن عملية وضع هاته الحافالت رهن إشارة  14 ما مجموعه 2016عدد الحافالت إلى أن بلغ متم سنة 

 الجمعية المذكورة يثير المالحظات التالية:

على اتفاقية شراكة  2017ماعي في دورة أكتوبر وإلى غاية مصادقة المجلس الج 2011طيلة الفترة من  -

 ،أي إطار قانوني في شكل اتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية لم يكن هناك ،بين الجماعة والجمعية

بجميع مصاريف اشتغالها الجماعة وكانت تتكفل  ،حيث وضعت األولى رهن إشارة الثانية كل الحافالت

( 2015)باستثناء سنة الجمعية تتسلم سنويا  ن عينتهم الجمعية(. كما أن)باستثناء أجور بعض السائقين الذي

 درهم؛ 150.000,00إعانة من الجماعة بمبلغ 

حافلة للجمعية المذكورة، إال أن هذا المحضر  14محضر تسليم  2017شتنبر  14أنجزت الجماعة بتاريخ  -

جهة أخرى من طرف رئيس موقع من طرف ممثل الجماعة )النائب األول للرئيس( من جهة، ومن 

أشخاص عهد إليها السهر على سير واستمرار  10مكونة من )وليس ممثل الجمعية( وكاتب عام لجنة 

 أسطول النقل المدرسي. هاته اللجنة ليس لها وجود قانوني حتى تسهر على تدبير هذا المرفق؛

 14بعد  ،أن الجماعة صرفت ،استعمال الوقود واإلصالح وقطع الغيار تتبع من خالل تتبع دفاتر ،تبين -

من شيات الوقود  8.210,00ما مجموعه  ،حافلة للجمعية المذكورة 14تاريخ تسليم  2017شتنبر 

، وذلك في مخالفة لمضمون االتفاقية التي كانت تنص على أن تتكلف الجمعية واإلصالح لتشغيل الحافالت

 .بهذه النفقات
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 ا. التعمير والمداخيل الجماعية نيثا

 التعمير   .1

 :تسجيل المالحظات التاليةعن  2017-2009أسفرت عملية فحص ملفات البناء التي تتعلق بالفترة 

  عدم ضبط حركية التوسع العمراني وانسجامه وتأخر الجماعة في إعداد تصميم التهيئة 

ئة ليحل محل تصميم تنمية التكتالت العمرانية المصادق وضع مشروع تصميم تهيلعقود  ةتأخرت الجماعة بحوالي ثالث

. فتصميم التنمية تر مربع واحدموليالذي كان يغطي فقط مركزها وعلى مساحة لم تتجاوز كو 1974سنة منذ عليه 

المذكور أصبح مع مرور الوقت متجاوزا وغير قادر على ضبط حركية التوسع العمراني التي افتقدت للتوازن 

الفالحية. كل هاته األمور، لم تعرها  األراضي فوق نمو التعمير عن وانتشار البناء غير القانوني فضالواالنسجام، 

 منها.المجالس المنتخبة االستباقية الالزمة من أجل الحد 

  دون أخذ آراء الجهات المختصةفي جميع طلبات البناء لبت لتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الجماعي 

 وتجاوز الرئيس وعضو آخر الختصاصاتهم 

 2000/1500رقمي  ، وللدوريتينكما تم تغييره وتتميمه المتعلق بالتعمير 12.90 في تجاوز ألحكام القانون رقم

وجوب إحراز آراء بعض المصالح  تنص على تيوال ،المتعلقتين بتبسيط مساطر دراسة طلبات البناء 21536/2012و

 12.90 من القانون رقم 43لوكالة الحضرية ) المادة بالبناء وعلى الخصوص الرأي المطابق لقبل الترخيص الخارجية 

خالل لم تقم الجماعة، (، 12.90 رقم القانون بتطبيقالصادر  2.92.832 من المرسوم رقم 32سالف الذكر والمادة 

أعضاء  أربعةلجنة من  تشكيلبعرض طلبات البناء على الجهات سالفة الذكر، واقتصرت على  ،2017-2009الفترة 

رخصة، بل إن المصلحة التقنية  642ت في جميع طلبات رخص البناء البالغ عددها تولت بمفردها الب من المجلس

 طلب بناء. 28في  لوحدهابالجماعة بتت 

من أجل  48أحد األشخاص الرخصة رقم  2012دجنبر  25بتاريخ  المجلس الجماعي رئيس سلمومن جهة أخرى، 

تسلم من طرف عامل  ن رخص بناء المساجد، مما يعد تجاوزا الختصاصاته على اعتبار أمسجد بتراب الجماعة بناء

المتعلق باألماكن المخصصة  1.84.150 اإلقليم حسب الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم

 إلقامة شعائر الدين اإلسالمي.

( رخص بالبناء 08بالتوقيع على ثمان ) 2016جلس الجماعي )النائب الثالث( سنة أحد أعضاء المومن جانب آخر، قام 

بهدم سقف آيل للسقوط  ةالمتعلق 101/2016رقم  الرخصةتبين أن  كمارغم عدم توفره على تفويض في هذا القطاع. 

 واستبداله بسقف باإلسمنت، يتضمن فقط خاتم المصلحة التقنية.

 مهندس  مهنة لمزاولة الالزمة الشروط ال يتوفر علىخاتم لمكتب لتصاميم تتضمن  منح رخص بناء

 معماري

تصميم معماري مختوم  247ما يناهز  2017-2010تتضمن ملفات رخص البناء التي سلمتها الجماعة خالل الفترة 

الالزمة " من غير أن تتوفر في هذا األخير الشروط A.D. bureau de planمكتب للتصاميم المسمى " من طرف

المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية  016.89من القانون رقم  04لمزاولة مهنة مهندس معماري المحددة في المادة 

 وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

 بعض رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة تختلف في مضامينها مع التصاميم المعمارية ذات الصلة 

-2010وانين واألنظمة الجاري بها العمل، لوحظ أن مضامين بعض رخص البناء الممنوحة خالل الفترة خالفا للق

 الوقوف على الحاالت التالية: ، في هذا الصدد،، وقد تمتختلف مع التصاميم المعمارية ذات الصلة 2017

قائمة أو  ياتبنارخصة تتعلق ببناء سفلي أو أكثر عكس تصاميمها التي تتعلق بتسوية وضعية  13 -

 ؛العكس

 ؛رخص تختلف كليا في مضامينها مع التصاميم المعمارية المرفقة بها 07 -

 ؛رخصة يتجاوز فيها عدد الطوابق تلك الواردة في التصاميم 17 -

 تسوية سفلي وعلوي.يتعلق بتصميم في حين أن ال ،تسوية الجزء العلوي انتهم (02تين )رخص -

 الجماعيةالمداخيل   .2

، كانت موارد الجماعة تتشكل أساسا من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة التي 2017-2010الفترة خالل 

درهم. أما مداخيلها الذاتية فمصدرها باألساس الرسم على عمليات  4.978.000,00بلغ متوسطها السنوي حوالي 

الملك العام الجماعي للمحالت التجارية والمداخيل المتأتية من شغل  ،درهم 335.000,00البناء بمعدل سنوي بلغ 

درهم. وفيما يلي أهم  230.000,00والتي بلغت في المتوسط عن الفترة المذكورة حوالي  ،المتواجدة بالسوق

 المالحظات المتعلقة بتدبير الموارد الذاتية:
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 بعض الرسوم ضمن القرار الجبائي المعمول به  دراجعدم إ 

لرسم المفروض على شغل الملك أحكاما خاصة با ،2016إلى غاية سنة ائي المعمول به لقرار الجببالم تدرج الجماعة 

. كما أنها ال تفرض الرسم العام ألغراض البناء والرسم على شغل الملك العام ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

رغم وجود  ،أو مهنية بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة صناعية أو تجاريةعلى شغل الملك الجماعي 

 مستغلي الملك العام الجماعي سيما المقاهي والصيدليات واألبناك، إلخ.

 البناء عمليات على الرسم .أ

 اختالالت وتجاوزات تتجلى فيما يلي: الرسمهذا تدبير عرف 

 شكل غير صحيحالرسم بناء على تصاميم ب تصفية 

غير مستوفية للشروط  2017-2015بالبناء خالل الفترة  صرخ (08) ثماني ملفاتبالمدرجة إن التصاميم المعمارية 

تم والبعض اآلخر عبارة عن صور ثالثية األبعاد، ومع ذلك  ،حيث إن بعضها ال يتضمن األبعاد الطولية ،المطلوبة

 ب الرسم بالرغم من أن ذلك شبه مستحيل. ااحتسبشأنها 

مما ال ينسجم والقوانين واألنظمة  ،التصاميم المعماريةغير مدعمة ب رخصة 152وخالل نفس الفترة، تم الوقوف على 

أسس تقديرية فقط.  باعتماد هاصفيتتمت تالجاري بها العمل. وبالتالي، فمبالغ الرسم على عمليات البناء المحتسبة قد 

البناء. بدون مبرر قانوني من أداء الرسم على العمليات مستفيد  31 من بينها الجماعة وفضال عن ذلك، فقد استثنت

 عادة التسقيف باإلسمنت.إلرخصة  12رخصة تشييد مساكن حديثة أو تصحيح وضعيتها و 19توزع بين تو

وتتوفر ملفاتهم على تصاميم،  رخص بالبناء من امستفيد 14من أداء الرسم على عمليات البناء كذلك أعفت الجماعة و

 درهم. 65.420,00بحوالي  (حالة 14)لحاالت هذه افوتت عليها استخالص موارد إضافية قدرت، بالنسبة لمما 

  وتسليم رخصتين دون استخالص الرسم أخطاء على مستوى احتساب المساحات المغطاة والبروزات

 بشأنهما

إن عمليات احتساب المساحات المغطاة والبروزات والتي بناء عليها يحدد الرسم على عمليات البناء، كانت تتم بشكل 

المرخصة خالل الفترة  البناياتحيث تبين بعد إعادة احتساب المساحات المغطاة، اعتمادا على تصاميم  ،غير دقيق

، وجود العديد من األخطاء الشيء الذي ترتب عنه عدم فرض واستخالص مبلغ مقدر بحوالي 2010-2017

 درهم. 153.960,00

على عمليات الرسم  مبلغفيهما حددت و ،91/2015و 06/2013رقم  رخصتينالالجماعة  ومن جهة أخرى، سلمت

، غير أنها لم تحرص على استخالص المبلغين قبل تسليم درهم 4560,00و درهم 2.000,00 في ،على التوالي ،البناء

وينم عن سوء تدبير عمليات فرض  ،هذا األمر يؤشر على ضعف نظام المراقبة الداخلي الرخصتين للمستفيدين منهما.

 عمليات البناء.واستخالص الرسم على 

 المشروبات بيع محال على الرسم .ب

 في المالحظات التالية:  2017-2010تتلخص أهم النقائص في تدبير الرسم على محال بيع المشروبات خالل الفترة 

  ذلك  عن الجزاءاتعدم فرض وإخالل الملزمين بواجب إيداع التصريح بالتأسيس 

تصريحاتهم بتأسيس  2017-2010ملزم من أصحاب محالت بيع المشروبات المرخص لهم خالل الفترة  22لم يودع 

سالف الذكر، داخل أجل  47-06من القانون رقم  67التي يجب أن تتم، حسب المادة و الوعاء مصلحة لدىالنشاط 

الجزاءات المحددة، حسب  حقهم في الجماعة ذتتخيوما منذ الشروع في مزاولة النشاط. في مقابل ذلك، لم  30أقصاه 

درهم لكل ملزم، وبذلك وصلت المبالغ التي لم يتم فرضها  500,00من القانون سالف الذكر، في مبلغ  146المادة رقم 

 درهم. 11.000,00ما قيمته 

  2017-2010عدم اتخاذ اإلجراءات ضد الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم خالل الفترة 

، فإن ثالث مقاهي فقط الكائنة بالمركز )ذات الرخص أرقام 2017-2010مقهى المرخصة خالل الفترة  20من أصل 

( هي التي تؤدي عموما الرسم وتدلي ببيانات األداء وباإلقرارات السنوية، فيما 2016/40و 2014/39و 2010/09

وير( ومنذ حصولها على الرخص، أن بالدوا 12مقاهي متواجدة بالمركز و 05لم يسبق ألصحاب المقاهي األخرى )

 سنويا.أن قدمت إقرارا صرحت بأرقام معامالتها عن كل ربع سنة و

  األجرة سيارة مأذونية استغالل امتياز عقد وتدبير جماعية أرضية قطعة كراء .ج

 السنوية عن كراء أرض عارية  ةمراجعة اإلتاو عدم 

لشركة إذاعية  2010شتنبر  24بناء على مداوالت المجلس الجماعي، رخصت الجماعة بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 

بوضع أجهزتها فوق قطعة أرضية جماعية. وقد حدد الفصل الثالث منها المبلغ الذي يؤديه المستغل سنويا في 

 سنوات. 03ة كل في المائ 3ضاف أن واجب الكراء يزداد بنسبة أدرهم، و 30.000,00
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درهم سنويا إلى غاية سنة  30.000,00استمر المستغل بأداء و ،غير أن الجماعة لم تعمل على تفعيل هذه الزيادة

فقد فوتت الجماعة تحصيل هاته،  ة. والحال2018و 2017درهم بالنسبة لسنتي  31.800,00حيث بدأ في أداء  ،2016

  درهم. 2.106,00 ما قدره

 ما بذمتهالجماعة لمأذونية سيارة األجرة وعدم مطالبة المستغل بأداء  نقائص شابت تدبير  

 صادر فيمنحت لها بموجب القرار العاملي المؤرخ  289تتوفر الجماعة على مأذونية سيارة أجرة من النوع )أ( رقم 

عقود امتياز أبرمتها الجماعة خالل الفترة  03بواسطة عقود امتياز استغاللها ) هاتتصرف فيو 2000يونيو  07

 وقد تم بهذا الشأن تسجيل ما يلي: (.2005-2017

السيد "ع.ن"، صاحب أفضل عرض مالي، شهادة جبائية  2015دجنبر  22منح شسيع المداخيل بتاريخ  -

ائية قانونية تجاه الجماعة. لكن بهذا التاريخ ( يشهد فيها بأن المعني باألمر يوجد في وضعية جب02)رقم 

، أي 2015أشهر األخيرة من سنة  03كان مدينا بمستحقات استغالله سيارة األجرة عن 

 درهم؛ 6.000,00

بإرجاع المأذونية وبذلك  2010أكتوبر  01لم تطالب الجماعة المستغل عند انتهاء مدة العقد الثاني بتاريخ  -

يناير  14وبتاريخ  ،أشهر )أكتوبر، نونبر ودجنبر( 03غير قانوني طيلة  استمر في استغاللها بشكل

درهم عن  3.050,00بالسعر الجديد المحدد في  2016قام بأداء مستحقات شهر يناير من سنة  2016

درهم عن  6.000,00واستمر على هذا الحال دون أن تتم مطالبته بالمستحقات التي في ذمته ) ،كل شهر

من العقد الثالث التي تم تقييمها  11دون أن تفرض عليه الغرامة المالية المحددة في المادة و ،ثالثة أشهر(

 درهم.  1.944,00  ب

 بما يلي:  الجماعةتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات و

على تقييم العروض بشكل موضوعي وشفاف وباحترام المساطر القانونية  بالسهرظرفة األلجان فتح  مطالبة -

 ؛والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

واتخاذ اإلجراءات  ،تتبع تنفيذ األشغال بشكل مستمر وتسخير الوسائل اللوجستيكية المتاحة لهذا الغرض -

 ؛القانونية الالزمة في حق المقاولين في حال ما إذا ثبت تقصيرهم في القيام بواجباتهم التعاقدية مع الجماعة

 كل عند الضرورية التدابير واتخاذ ،الجمعية الموكول لها تدبير النقل المدرسي اللتزاماتها مراقبة احترام -

 الخدمة؛ استمرارية يضمن بما إخالل

لمبالغ المترتبة عن مراجعة االتاوات السنوية عن كراء القطعة األرضية الجماعية ال على استخالص العم -

 لمحاسبوعن استغالل مأذونية سيارة األجرة الجماعية، وعند االقتضاء، إصدار أوامر بالمداخيل وتوجيهها 

 ؛من أجل تحصيلها المختص العمومي

اللجنة المشكلة من بعض  للبت فيها عوض االقتصار على على الشباك الوحيدطلبات البناء عرض جميع  -

 ،أعضاء المجلس الجماعي. كما أن كل ترخيص بالبناء يجب أن يتم، بناء على رأي لجنة الشباك الوحيد

مع مراعاة أن الترخيص بالبناء يجب أن ينحصر فقط على رئيس  ،األخيرةعلى أال يتجاوز ما بتت فيه هاته 

 ؛المفوض له هذا القطاعالمجلس أو أحد نوابه 

الوقف الفوري لإلعفاءات من أداء الرسم على عمليات البناء مع ضبط المساحات التي تعتمد في احتساب  -

فيما تتولى مصلحة الجبايات استخالص المبالغ  ،لموظف متخصص التصفيةعملية  وإسناد ،هذا الرسم

 ؛ناء للمعنيين باألمرب أن يؤدى الرسم كامال قبل تسليم رخص البووجمع  ،المطابقة

تعديل القرار الجبائي المعمول به عبر إدراج الرسم على شغل الملك العام الجماعي ألغراض ترتبط بالبناء  -

كما أن الجماعة مطالبة أيضا  والرسم على شغل الملك العام الجماعي ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية،

قوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة صناعية أو بفرض الرسم على شغل الملك العام الجماعي بمن

 ؛تجارية أو مهنية على كل ملزم يستحق عنه

تطبيق الغرامات القانونية على الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين أخلوا بواجب إيداع  -

ت التي تستوجب وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي في الحاال ،التصريح بالتأسيس عند بداية مزاولة النشاط

 ذلك.
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II. إلعزانن الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

)...( 

 أوال. تدبير النفقات العمومية

 الصفقات العمومية 

 عدم مسك سجل تتبع عمليات سحب ملفات طلبات العروض واستالم األظرفة 

 طلبات العروض.الجماعة ستعمل جاهدة على تدارك هذا الخطأ بمسكها سجل تتبع عمليات سحب ملفات 

 اإلعالن عن صفقة دون القيام بدراسة جيوتقنية لألرض التي ستحتضن المشروع 

هي أنجزها و الذي هو "س" مكتب الدراساتجيوتقنية لألرض موضوع المشروع و قامت بإعداد دراسة الجماعة

 متوفرة لدى الجماعة.

 غير مبرر وعدم المساواة بين المتنافسين في تطبيقه تضمين نظام االستشارة شرطا إقصائيا  

بشهادة إثبات  باإلدالء عمومية التي تقوم بها الجماعةالجماعة ستعمل بالعدول على مطالبة المتنافسين في الصفقات ال

 المؤهالت المالية مستقبال ما دام أنه ال جدوى يرجى من اإلدالء بها.

 فا لمقتضيات مرسوم الصفقاتاإلعالن عن عدم جدوى طلب العروض خال  

كانت الجماعة تنتظر المصادقة على عقدة المهندس من طرف والي الجهة الشرقية، إال  ،عند اإلعالن عن الصفقة

 ا بهاذأنه وإلى حدود تاريخ انعقاد اجتماع لجنة فتح األظرفة لم تكن الجماعة قد توصلت بالعقدة المذكورة، مما ح

   اإلعالن عن أن الصفقة أصبحت غير ذي جدوى خشية أال تتم مصادقة الوالي على عقدة المهندس. إلى

  اختالفات في كمية األشغال فيما بين عروض بعض المتنافسين أو مقارنة بينها وبين الكميات الواردة

 في الكلفة التقديرية التي وضعتها الجماعة 

ذل ما في وسعها بوت اعة ستعمل في مستقبل الصفقات على تدارك هذا الخطألم يقع هذا بسوء نية من الجماعة. والجم

 لالرتقاء بتدبير مجال الصفقات العمومية بالجماعة إلى األحسن.

 إقصاء متنافسين دون االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في ذلك 

سين يكتسي أهمية مادام أنها كانت لم تكن الجماعة تعلم أن االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتناف

تحرص على مرور عملية فتح األظرفة في جو تطبعه الشفافية والوضوح، والمتنافسين الذين تم إقصاؤهم لم يكن 

 لديهم أي اعتراض على العملية. 

  عدم تطبيق المسطرة الخاصة بالعرض الذي يتضمن أثمانا أحادية يعضها منخفض بكيفية غير عادية

 خر مفرطوالبعض اآل

دقيق في المبالغ األحادية. إن لجنة فتح األظرفة كانت تهتم وهي تباشر عملها بمراقبة المبالغ اإلجمالية دون الت

 على تفعيل هذه المالحظة في المستقبل.الجماعة ستعمل و

  اإلدالء ببعض الوثائق التعاقديةبعدم مطالبة أصحاب أربع صفقات 

ومن جملة هذه األمور  )...(.االهتمام لبعض األمور التي كانت تعتبرها ثانوية  لم تول )...(إن لجنة فتح األظرفة 

أن  إال. المخبريةاإلدالء بالمذكرة التقنية والتوصيف الطبوغرافي ونتائج التحاليل بمطالبة المتنافسين على الصفقة 

 مستقبال.على تدارك هذه الثغرات في مجال الصفقات العمومية )...( ستعمل الجماعة 

  إعالن شركات نائلة للصفقات رغم عدم تضمن ملفاتها لبعض الوثائق المطلوبة بموجب نظام االستشارة 

وهاجسها الوحيد  لم تكن الجماعة تهتم بالتدقيق في ملف الصفقة للتأكد من وجود الملف التقني واإلضافي لكون همها

ستحرص الجماعة على إعطاء مجال الصفقة. و تي عرضت عليها فيهو عملية انتقاء األفضل من العروض ال

التعليمات الكافية والتوجيهات الالزمة لمن أوكلت إليه مهمة تدبير الصفقات للتقيد بمالحظاتكم القيمة والعمل بها 

 في مستقبل األيام. 

 الخدمة ب رماستمرار إنجاز األشغال ما فوق الحجم األصلي للصفقات دون أن تصدر الجماعة بشأنها أوا

 بمتابعتها 

ستعمل الجماعة على و )...(.بالخدمة عن الزيادة  الم تكن الجماعة تعلم أنه تم إغفال هذه الحالة، ولم تصدر أمر

 تدارك مثل هذه المالحظات مستقبال.
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  عدم إعمال مراجعة األثمان 

ذو أهمية في مجال  لم تكن المصالح الجماعية المعنية تعلم أن أمر مراجعة األثمان أصبح أمرا ضروريا وإجراء

وستعمل في مستقبل الصفقات على تدارك هذا  العنصر،الصفقات، لهذا السبب لم تول الجماعة العناية الكافية لهذا 

 الخطأ بغية تجويد عملية تدبير مجال الصفقات العمومية واالرتقاء به إلى األفضل. 

  02/2014خطأ في تطبيق غرامات التأخير عن الصفقة رقم  

، هذا النظام لم يكن يتيح فرصة فرض غرامة التأخير في GIDخاضعة لنظام  )...(في هذا الوقت كانت الجماعة 

 مجال نفقات الصفقات العمومية.

  01/2013تأخر الجماعة في اإلعالن عن التسلم النهائي ألشغال الصفقة رقم  

المذكورة مرده إلى بعض المشاكل في األشغال، مما جعلها لم تأخر اإلعالن عن التسلم النهائي ألشغال الصفقة 

 ستعمل جاهدة على تفعيلها والعمل بها بغية تجويد عملها اإلداري.  )...( . إال أن الجماعة )...(تعلن عن التسلم النهائي

 سندات الطلب  

  الصفقاتفي مخالفة لمرسوم  01/2011الطلب رقم سند بناء أربعة مرائب ومحجز جماعي بواسطة 

درهم  200.000,00لم تستند الجماعة على مرسوم الصفقات العمومية في هذه العملية ظنا منها أنه في حدود مبلغ 

 .)...(يتم اللجوء إلى سند الطلب 

  21/2010تنفيذ أشغال تهيئة طريق بواسطة سند الطلب رقم نقائص في  

)...(. 

 ي تنفيذ النفقة المتعلقة باقتناء سبع دراجات ثالثية عدم احترام قواعد المنافسة والمحاسبة العمومية ف

 العجالت

والتخفيف عنهم جراء فقدهم لمصدر رزقهم بعد  سبعة مستفيدينلجأت الجماعة لهذه العملية لرفع الضرر عن )...( 

تمت العملية وإخالئهم من المنطقة التي كانوا يصطادون فيها السمك لفائدة إنجاز ميناء الناضور غرب المتوسط 

  بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 اتجمعيحدى الاختالالت شابت إسناد الجماعة تدبير النقل المدرسي إل  

بحيث هذا الدعم الذي تتوصل به الجمعية  ،هذه المصاريف يبقى مجال النقل المدرسي يتطلب المزيد من الدعمرغم 

 من الجماعة كان من أجل تمويل برنامج محو األمية.

 ا. التعمير وتدبير المداخيل الجماعية نيثا

 التعمير  

  راني وانسجامهعدم ضبط حركية التوسع العموتأخر الجماعة في إعداد تصميم التهيئة 

  دون أخذ آراء الجهات المختصةفي جميع طلبات البناء لبت لتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الجماعي 

 وتجاوز الرئيس وعضو آخر الختصاصاتهم 

مع الرأي الملزم للوكالة الحضرية ووضع  هبحذافير 12.90رقم الجماعة تعمل على تطبيق مقتضيات القانون 

 المواطن أمام األمر الواقع مهما كان رأي لجنة التعمير بالشباك الوحيد.  

  مهندس  مهنة لمزاولة الالزمة الشروط على يتوفر اللتصاميم تتضمن خاتم لمكتب منح الخص بناء

 معماري

التعامل مع المكتب السالف الذكر لكون صاحبه ابن المنطقة ويتردد غالبية الراغبين في البناء كانوا يفضلون إن 

على الجماعة كل يوم انعقاد السوق األسبوعي وبالتالي فإنه كان يتعامل مع الراغبين في إعداد تصاميم بشكل 

 مباشر، واللجنة كانت ترضخ لألمر الواقع أمام الوضعية المالية للمواطنين.

 طرف الجماعة تختلف في مضامينها مع التصاميم ذات الصلة بعض رخص البناء الممنوحة من  

االختالف إما يكون ناتج عن المهندس أو المكتب وإما حسب إمكانيات طالب الرخصة وإما قد يكون ناتج عن خطإ 

 في طباعة الرخصة. 

 المداخيل الذاتية 

  عدم إدراج بعض الرسوم ضمن القرار الجبائي المعمول 

الثغرة في القرار الجبائي وذلك بتعديل هذا القرار بقرار جبائي تعديلي تمت المصادقة عليه الجماعة هذه  تتدارك

مؤخرا وتم تضمينه بالرسوم التالية: الرسم المفروض على شغل الملك العام ألغراض البناء، والرسم المفروض 
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غل الملك الجماعي بمنقوالت على شغل الملك العام ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على ش

    أو عقارات ترتبط بأنشطة صناعية أو تجارية أو مهنية.

 الرسم على عمليات البناء .أ

 شكل غير صحيح تصفية الرسم بناء على تصاميم ب 

بغية د األبعاد الطولية غياب وجوالمساحة بواسطة مسطرة في تلجأ المصلحة المعنية إلى احتساب المساحة بواسطة 

 . ضمان تحصيل الجماعة الرسوم المستحقة

  وتسليم رخصتين دون استخالص الرسم أخطاء على مستوى احتساب المساحات المغطاة والبروزات

 بشأنهما

البروزات احتسابها واضح ومضاعف إال أن عدم احتسابها إما قد يكون سهوا أو قد يتم رفض تلك البروزات إن 

 .لجنةمن طرف ال

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

  الجزاءات عن ذلك عدم فرض وإخالل الملزمين بواجب إيداع التصريح بالتأسيس 

بواجب ايداع التصريح  قامت مصلحة الجبايات بمراسلة الملزمين وحثهم على أداء الجزاءات المتعلقة باالخالل

 .ولقد بادر بعض الملزمين بأداء الغرامة ،بالتأسيس قبل تحصيل مبلغ الغرامة بواسطة أمر باالستخالص

  2017-2010عدم اتخاذ اإلجراءات ضد الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم خالل الفترة 

)...(. 

 سيارة األجرة  كراء قطعة أرضية جماعية وتدبير عقد امتياز استغالل مأذونية .ج

 السنوية عن كراء أرض عارية  ةمراجعة اإلتاو عدم 

مع اإلشعار  2018مارس  19خ بتاري 84إن مصلحة الجبايات راسلت المستغل بواسطة رسالة مضمونة رقم 

 .قصد استخالص المبالغ المترتبة عن مراجعة اإلتاوات السنوية بالتوصل

  ما بذمتهنقائص شابت تدبير الجماعة لمأذونية سيارة األجرة وعدم مطالبة المستغل بأداء 

وذلك راجع لضعف تكوين الموارد البشرية  ،فعال كانت هناك نقائص شابت تدبير الجماعة لمأذونية سيارة األجرة

 .)...( وسوء التنسيق بين مختلف المصالح.
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 "إكسانجماعة "

 (الناضور إقليم)
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم بموجب 1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  إكسانحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم يمهتموت تغييره وقعكما  1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

حصر عدد كما كلم مربع،  34 ة هذه الجماعة بتقدر مساحو ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

موظفا  28فيما يعمل بها  ،نسمة 8417في  2014سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 

 وعونا.

درهم، منها  7.000.733,96ما يناهز  2017ية للجماعة خالل سنة بلغت المداخيل اإلجمالوقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  882.778,11و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 6.117.955,85

درهم تتعلق  6.117.955,85 درهم، منها 6.417.955,85حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 300.000,00و ،بنفقات التسيير

I. للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 ،عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات 2017-2010خالل الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة 

 .واألمالك الجماعية والنفقات المداخيلالمحلية ثم الحكامة  محورين: فيصنفت 

 وبرنامج عمل الجماعةالمخطط الجماعي للتنمية : الحكامة المحلية .أوال
  جماعة للوالية االنتدابية الحاليةبرنامج عمل ال إعدادتأخر 

 األولى السنة، خالل 2021-2015برسم الوالية الحالية عملها  برنامج إلعداد األولية اإلجراءاتالجماعة  تباشر لم

 بالجماعات، المتعلق 113.14التنظيمي رقم  القانون من 78 المادة ذلك على تنص كما ،لسالمج انتخاب مدة من

 وآليات وتحيينه وتقييمه وتتبعه الجماعة عمل برنامج إعداد مسطرة بتحديد 2.16.301 رقم المرسوم من 4 والمادة

 .إلعداده والتشاور الحوار

 للجماعة الذاتية اإلمكانيات تفوق مالية بتكلفة مشاريع برمجة  

 اإلجمالية فتهاتكلمن  عدة مشاريع وحددت حصة الجماعة 2015-2009للتنمية للفترة  الجماعي المخططتضمن 

 اإلمكانيات فوق(. غير أن هذا المبلغ، رغم محدوديته، ي%5,3 سبة)أي ن درهم 1.700.000,00 في مبلغ المتوقعة

 ، مما يدل على أن إعداد هذا المخطط لم يأخذ بعين االعتبار الموارد المالية الواقعية المتاحة.للجماعةالذاتية 

المخطط،  هذا إطار فيفي إنجاز المشاريع المعهود بها إليهم  شركاءزام اللم تحرص على توثيق الت الجماعة أن كما

 الجماعة تجهيز برنامج أن على تنص الجماعي بالميثاق المتعلق 78.00 رقم القانون من 36 المادة مقتضيات أنعلما 

  .إشارتها رهن الموضوعة والوسائل الخاصة وسائلها حدود في يوضع أن يجب

  الجماعة عن إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنميةعجز 

من المخطط  2014-2012الجماعة تنفيذ ثالثة مشاريع من أصل أربعة كانت مدرجة في الفترة األولى  تستطعلم 

لصالح للشرب عبر الجماعي للتنمية، وتتعلق بإنجاز تصميم التهيئة بتعاون مع الوكالة الحضرية وتوسيع شبكة الماء ا

بناء مستوصف قاعدي واإليصاالت الفردية إلى سكان دواوير أوالد تحاضيت وبقوية وإحجاما السفلى وإحجاما العليا 

بمركز ويكسان. أما فيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بالفترة الثانية من المخطط والبالغ عددها سبعة، فلم ينجز منها إال 

رية التجهيز والمتمثل في فتح طريق بين مركز وكسان وطريق العروي على طول مشروعا واحدا تكلفت به مدي

 كيلومتر. 12حوالي 

  واألمالك الجماعية والنفقاتتدبير المداخيل  .انيثا

 المداخيل  .1

  الرسم على محال بيع بعدم احترام المسطرة المتعلقة باإلقرار بالمداخيل المحققة من طرف الملزمين

 الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيسيق وعدم تطب المشروبات

درهما سنويا على جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات  200,00تقوم الجماعة بفرض مبلغ جزافي قدره 

. وباالعتماد على هذا المبلغ يقوم والمداخيل المحققة من طرفه بغض النظر عن الرواج الذي يعرفه كل محل على حدة

والتي تتطابق فيها المبالغ المصرحة مع تلك المحددة من طرف الجماعة، مما  إقراراتهم،محالت بإيداع أصحاب ال

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.  47.06من القانون رقم  67يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
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من الملزمين بالرسم  عددات في حق درهم من مبلغ الغرام 5000,00لم تقم الجماعة باستخالص ما مجموعه كما 

على محال بيع المشروبات الذين لم يودعوا التصريح بالتأسيس داخل أجل أقصاه ثالثون يوما الموالية لتاريخ الشروع 

درهم  500مبلغ  47.06من القانون رقم  146. وقد حددت المادة حاالت( 10)تم الوقوف على  في مزاولة النشاط

 كجزاء لكل ملزم أخل بإيداع التصريح بالتأسيس ويجب تحصيل مبلغ الغرامة بواسطة أمر باالستخالص.  

ال تحيل مصلحة الشرطة اإلدارية كل الرخص المتعلقة بفتح محال بيع المشروبات على قسم الجبايات من جانب آخر، 

نه من التوفر على قاعدة معطيات حول الملزمين، حيث يؤدي ضعف التنسيق في هذا المجال إلى إغفال بعض لتمكي

 .عليهم لرسما فرضالملزمين، وبالتالي عدم 

  عدم فرض وتحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي رخص سيارات األجرة من الصنف األول 

النقل العمومي والرسم المفروض على وقوف سيارات النقل لرسم على استغالل رخص تراكمت في ذمة الملزمين با

ما مجموعه  2016دجنبر  31إلى غاية ديون بلغت العمومي المفروضة على سيارات األجرة من الصنف األول، 

أية إجراءات من أجل فرض لم تقم باتخاذ الجماعة . غير أن درهم دون احتساب غرامات وذعائر التأخير 42.300,00

من  160وخصوصا إصدار أوامر بالمداخيل داخل اآلجال القانونية المنصوص عليها في المادة  الديون هذهوتحصيل 

 ، مما قد يعرضها للتقادم.47.06القانون رقم 

 للمسافرين العمومي النقل على المفروض الرسم استخالص في األداء بمناسبة التأخير غرامات تطبيق عدم 

األداء  عن القانونية الجزاءات فرض المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم القانون من 147 المادة تتيح

التأخير  من األول الشهر عن% 5 قدرها وزيادة الرسم مبلغ من %10 في نسبتها حددت المحلية للرسوم المتأخر

 الجزاءات. هذه تطبيق على تحرص ال الجماعة أن غير إضافي. شهر جزء أو شهر كل عن %0,5و

ال تتوفر الجماعة على الئحة محينة لرخص النقل العمومي المشتغلة بترابها ولم تبادر إلى مراسلة ومن جانب آخر، 

 الوعاء لدى مصلحة بالتأسيس التصريح عن إيداع الملزمين خاصة أمام إحجام يهاالجهات المختصة قصد الحصول عل

 سالف الذكر. 47.06 رقم القانون من 87للمادة  طبقا طالنشا مزاولة في الشروع عند للجماعة التابعة

 المقالع باستخراجها من طرف مستغلي المصرح الكميات مراقبة عدم 

المتعلق  47.06وما بعدها من القانون رقم  149ال تقوم الجماعة بتطبيق المقتضيات القانونية المقّررة في المادة 

اإلقرارات المقدمة من طرف األشخاص الخاضعين للرسم على استخراج مواد بالجبايات المحلية، والخاصة بمراقبة 

المقالع، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها ومن ثمة استبيان األساس المطبق لتصفية الرسم المستحق 

 .لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات والمراجعات الالزمة

 وفي حالة خاصة استخالص مبلغ بدون سندجزاءات عن األداء المتأخر للرسم عدم تطبيق ال 

 96لم تقم الجماعة في بعض األحيان بتطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر للرسم، مما يخالف مقتضيات المادتين 

 16.280,55فوت على خزينة الجماعة تحصيل مبلغ مما  ،المتعلق بالجبايات المحلية 47.06من القانون رقم  147و

 درهم. 

درهم بدون سند قانوني بعد تطبيقها للجزاءات عن  2.000,00قامت الجماعة باستخالص مبلغ ومن جانب آخر، 

من مبلغ الرسم على استخراج مواد المقالع المستحق وتحديدها في  %15األداء المتأخر للرسم فضال عن زيادة بنسبة 

بدعوى عدم إيداع بياني األداء عن المبالغ  2010درهم برسم الريع الثاني والربع الثالث من سنة  1.000,00سقف 

 47.06هذا اإلجراء غير منصوص عليه في القانون غير أن المدفوعة برسم هذين الربعين داخل اآلجال القانونية. 

الذي هو األداء المتأخر للرسم الذي نصت عليه  المتعلق بالجبايات المحلية ويعتبر تضريبا مزدوجا على نفس الفعل

 من نفس القانون. 147المادة 

 النفقات  .2

 تعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين 

تعتمد الجماعة على عدد محدود من الموردين عن طريق سندات الطلب، ويتعلق األمر على سبيل المثال بالممون 

لبيات الجماعة، حيث قام بتزويدها بالعديد من التوريدات المتعلقة بقطع "الر" الذي استحوذ على العدد األكبر من ط

سند طلب خالل الفترة الممتدة  43الغيار واإلطارات المطاطية وعتاد الصيانة ولباس األعوان والمستخدمين، بواسطة 

مة مقتنيات من قي %28درهم، وهو ما يمثل  778.640,60بمبلغ إجمالي وصل إلى  2016إلى سنة  2011من سنة 

 الجماعة بواسطة سندات الطلب خالل هذه الفترة.

 عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بااللتزام بالنفقات 

، حيث يتم تسليم الممون ."الش"تتعامل الجماعة حصريا فيما يتعلق بتوريداتها من المحروقات والزيوت مع ممون واحد هو 

ليتم حصرها فيما بعد بمناسبة كل عملية تزود بالوقود المجلس الجماعي المذكور وصوالت موقعة من طرف رئيس 

 وتسديدها عن طريق سندات الطلب، وهو ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لكيفية صرف النفقات الجماعية. 
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والتي  ،2015الكميات المستهلكة خالل األشهر الستة األولى من سنة  المثال، بتسويةوقد قامت الجماعة، على سبيل 

 درهم 47.531,70من البيانات المسجلة على وصوالت التزود بالوقود والزيوت في مبلغ  انطالقا قيمتهاتم حصر 

زام ذي درهم، وتم التأشير على مقترح االلت 53.099,58بمبلغ  2015يوليوز  01بتاريخ  1بواسطة سند الطلب رقم 

، مما يفيد أن الجماعة قامت بإصدار سند الطلب من أجل تسوية الديون المترتبة عن 2015يوليوز  15الصلة بتاريخ 

 استهالك الوقود خالل الفترة السابقة إلصدار سند الطلب.

 مبالغ استهالك الوقود ال تتناسب وحجم حظيرة السيارات 

 2016-2011ة بالمحروقات حيث بلغ المعدل السنوي خالل الفترة خصصت الجماعة مبالغ مهمة لتوريداتها المتعلق

درهم، إذ أن االستهالك السنوي يعتبر غير عادي لكون حظيرة السيارات تقتصر على  75.829,28ما مجموعه 

فقط.  وفي ظل عدم تشغيل عداد المسافات من أجل تسجيل عدد الكيلومترات أثناء كل عملية واحدة سيارة وشاحنة 

بالوقود، يصعب على الجماعة تتبع االستهالك الخاص بكل عربة ومدى تطابقه مع المسافات المقطوعة، وذلك تزود 

 حتى يتسنى لها التأكد من أن المستفيد من الكمية المحددة في األذونات استغلت فعالً في خدمة مصالح الجماعة.

 2015يوليوز  18د تعرضت لحادثة سير بتاريخ ق( J 0144728) رقمذات الن سيارة الجماعة وعلى سبيل المثال، فإ

ل الفترة اكانت متوقفة طو، وولحقت بها أضرار مادية مهمة اضطرت معها الجماعة إلى إحالتها على ورشة اإلصالح

المحاسبية المتعلقة بصيانة  ذلك باالعتماد على الوثائق المثبتة، و2015دجنبر  17يوليوز إلى غاية  18الممتدة من 

بالوقود والزيوت خالل هذه الفترة  لسيارةاذه ه غير أن الجماعة أدلت بوصوالت تزود. واآلليات لسياراتا وإصالح

 درهم.  5.232,60بمبلغ 

 النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية وإصالح العربات واآلليات لمالية الجماعة  أهمية 

قطع الغيار واإلطارات المطاطية وإصالح العربات واآلليات خالل الفترة الممتدة  بلغت الكلفة اإلجمالية المتعلقة باقتناء

علما أن حظيرة الجماعة تتكون من سيارة واحدة درهم  316.183,00ما مجموعه  2016إلى سنة  2011من سنة 

أن المصلحة التقنية المكلفة وقطع الغيار تخضع لالستبدال كل سنة،  نفسوقد سجل في هذا اإلطار أن . وشاحنة واحدة

واإلطارات المطاطية قطع غيار تمسك سجالت تتبع اآلليات توثق بها تواريخ ونوعيات باإلشهاد على إنجاز العمل ال 

 .التي تم استبدالها

  01/2014رقم صفقة العدم مراجعة أثمان 

اء وتجهيز مركز التربية والتكوين المتعلقة بأشغال بن 01/2014بمراجعة اثمان الصفقة رقم جماعة إكسان  لم تقم

المتعلق بالصفقات العمومية  2.12.349المرسوم رقم من   12مقتضيات المادة ، وذلك عمال ببدوار "أوالد حدو رحو"

رقم  رئيس الحكومة وبقرار 01/2014رقم لصفقة لهذه االشروط الخاصة من دفتر  37كما تم تغييره، والفصل 

بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات  (2014يونيو  9) 1435بان من شع 11صادر في  3.205.14

واألخير من  05تصفيتها لمبلغ كشف الحساب رقم  أثناءلمقتضيات هذه الإغفال الجماعة  العمومية. وقد ترتب عن

  درهم. 6.013,39 قدرهالصفقة المذكورة، أداءها مبلغا غير مستحق للمقاول 

 األمالك الجماعية  .3

 سوية الوضعية القانونية للممتلكات العقاريةعدم ت 

دون تسوية وضعيتها القانونية كمقر الجماعة المتواجد بدوار أوالد حدو فوق عقار الجماعة بعض المرافق اقامت 

الميثاق الجماعي والمادة  47رحو والملحقة التابعة لها والمتواجدة بدوار سيدي بوصبار، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

أراضي غير مصفاة  المتعلق بالجماعات. كما أنجزت بنايات ومشاريع فوق 113.14من القانون التنظيمي رقم  94

 من الناحية العقارية حيث ال زالت تدخل ضمن أمالك الدولة.

 قصور في تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة 

 :يمكن إجمال أوجه هذا القصور فيما يلي

قوائم تفصيلية سنوية عن مكتب وال عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل  -

 استغنت عنها الجماعة وينبغي التشطيب عليها وإصدار قرارات بشأنها؛ مجموع المعدات التي

القيام بالجرد واإلحصاءات الدورية وعدم  مجموعة من المقتنيات تحمل نفس الرقم التسلسلي )رقم الجرد( -

 للمواد واألثاث والتجهيزات؛ 

 التي الصفقة أو الطلب سند بمراجع المتعلقة جميع البيانات المنقولة الممتلكات جرد عدم إدراج في سجل -

 الموجودة الجهة أو الجماعية المنقوالت والمصلحة وكذلك حالة المنقوالت، هذه اقتناء بموجبها تم تم

 لديها؛

 غياب سجالت تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة. -
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 يوصي بما يلي: وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات

التقيد بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات بتطبيق الجزاءات عن إخالل الملزمين بواجب االدالء  -

 ؛ وفرض الرسم وفق ما هو منصوص عليه قانونا بالتصريحات بالتأسيس عند بداية مزاولة األنشطة

مسافرين والرسم لل العمومي النقل على المفروض اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحصيل متأخرات الرسم -

 المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين؛

 االلتزام لقواعد تنفيذها والزيوت وإصالح السيارات واآلليات واحترام الوقود نفقات ترشيد على الحرص -

 بالنفقات؛

 تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة األثمان؛ -

 ارات وبالخصوص تلك التي أنجزت فوقها المشاريع؛تسوية الوضعية القانونية للعق -

 .إيالء العناية الالزمة لمنقوالت الجماعة وذلك بتحيين وضبط السجالت الخاصة بها -
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II.  إلكسان الجماعي المجلس رئيس جواب 

 )نص مقتضب(

)...( 

 وبرنامج عمل الجماعةالمخطط الجماعي للتنمية : الحكامة المحلية .أوال
   تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة لوالية االنتدابية الحالية 

راجع لضعف ميزانية الجماعة  )...( (2021 – 2015)تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الوالية الحالية  )...(

 2017قصد توكيل مكتب الدراسات إلعداده وكذا النقص الحاد للموارد البشرية، ولكن قد تم إعداده مؤخرا سنة 

 بتكليف مكتب للدراسات وهو موجود حاليا بعمالة اإلقليم قصد المصادقة.

  برمجة مشاريع بتكلفة مالية تفوق اإلمكانات الذاتية للجماعة 
نجاز جميع المشاريع إن إ، و(2014-2012مشاريع خالل الفترة األولى ) 04يتضمن المخطط الجماعي للتنمية 

جل الترافع قصد تعبئة الموارد أحسب مجال التدخل، ويتطلب جهدا كبيرا من المبرمجة يقتضي تعبئة شركاء آخرين 

نجاز مشروع واحد من أصل إوبالرغم من ذلك استطاعت الجماعة رغم محدودية ميزانيتها  .المالية الالزمة لذلك

 )...(. فيما تعمل جاهدة إلخراج المشاريع األخرى إلى حيز الوجود. ،مشاريع 04

أنجز منها  ،، الذي يتضمن سبعة مشاريع(2017-2015انية من المخطط الجماعي للتنمية )بخصوص الفترة الث

 أما باقي المشاريع فهي مرهونة بتعبئة الشركاء ومحدودية ميزانية الجماعة. ،مشروع واحد

  نجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية إعجز الجماعة عن 
من المخطط الجماعي للتنمية، بالنسبة  (2014- 2012) مشاريع في الفترة األولى ةربعت الجماعة أبالفعل أدرج

نجاز حيث قطع للمشروع األول شرعت الوكالة الحضرية في إعداد مشروع تصميم التهيئة وهو في طور اإل

أشواطا مهمة. والمشروع الثاني المتعلق بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب عبر اإليصاالت الفردية إلى سكان 

لقد تم توسيع شبكة الماء الصالح للشرب  "،احجاما العليا"و "احجاما السفلى"و "بقوية"و "أوالد تحاضيت"دواوير 

. أما فيما )...( ".ابلحسانيا"و "اوالد حدو عليو"، "احجاما العليا"جزء المتبقي من الو "احجاما السفلى"بدواوير 

ة من المخطط الثاني رةيتعلق ببناء مستوصف قاعدي بمركز ويكسان وهو حاليا في طور االنجاز. وبالخصوص الفت

أما باقي المشاريع فهي مرهونة بتعبئة الشركاء ومحدودية  .نجازهإوالبالغة سبعة مشاريع منها مشروع واحد قد تـم 

 ميزانية الجماعة.

 مالك بالجماعة والتعميرتدبير النفقات والمداخيل واأل .ثانيا

 المداخيل .1

 بالرسم على محال بيع المحققة من طرف الملزمين  المداخيلبقرار اإلعدم احترام المسطرة المتعلقة ب

 تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيسوعدم  المشروبات
على المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات كما حدد  % 10تفرض الجماعة 

القرار الجبائي يقوم الملزمون بإيداع لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرار بالمداخيل المحققة خالل السنة 

ها متطابقة بين تصريحات بريل من كل سنة والحظت الجماعة بان المبالغ المصرح بأالمنصرمة وذلك قبل فاتح 

 الملزمين بغض النظر عن الرواج الذي يعرفه كل محل على حدة.

المطبقة في العالم القروي إجحافا في حقهم على حد قولهم وكذا  %10ونظــرا أن الملزمين اعتبروا أن نسبة 

 .1998ف نهائيا سنة الظروف القاسية اقتصاديا واجتماعيا وتفاقم نسبة البطالة وخاصة إغالق شركة سيف الري

وأمام هذه المعطيات ارتأت الجماعة بان تركز على ترسيخ ثقافة األداء الدوري والتصريح في اآلجال المحددة بعد 

 الشروع في إمكانية تصحيح المبالغ التي تضمنها تصاريح الملزمين.

التصريح بالتأسيس وذلك راجع درهم كجزاء لكل ملزم أخل بإيداع  500لم تقم المصالح الجماعية باستخالص مبلغ 

إلى عدم توفر شساعة المداخيل على الئحة شاملة للملزمين بالرسم وقد تداركنا األمر مؤخرا وذلك بالقيام باإلحصاء 

 الشامل لمحالت بيع المشروبات وقد تم إحالتها على مصلحة الجبايات.

 من الصنف األول عدم فرض وتحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي رخص سيارات األجرة 

 بتنسيق مع السلطات المحلية، تمكنت الجماعة من استخالص المبالغ المستحقة ابتداء من السنة الماضية. )...(

 األداء بمناسبة استخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين  فيعدم تطبيق غرامات التأخير 
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  عمال بمالحظات المجلس الجهوي للحسابات شرعت شساعة المداخيل في تطبيق غرامات التأخير في األداء.

  عدم مراقبة الكميات المصرح بها باستخراجها من طرف مستغلي المقالع 

لى عدم إحداث لجنة يعهد إليها بكافة المسائل المتعلقة بالوعاء راجع إا إن غياب مراقبة الكميات المصرح به

إعادة النظر في ب 2017الضريبي والعمل على تفعيل دورها، وللتذكير فقد قامت الجماعة ابتداء من شهر يوليوز 

وية المراقبة دراهم بهدف الرفع من مردودية الرسم والجماعة بصدد التفكير لتق 06لى إ 03التعريفة برفعها من 

 باللجوء إلى مقدمي خدمات متخصصين والسيما في مهن الطبوغرافيا والكشف الجغرافي بالتقنيات الحديثة.

  وفي حالة خاصة استخالص مبلغ بدون سندعدم تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر للرسم 

اللبس بالتقدير في بداية األمر بين ده أساسا إلى درهم بدون سند قانوني مر 2000لغ وفيما يخص استخالص مب

وقد تداركت مصلحة  %15التأخــر بالتصريح ببيان األداء والتأخر بالتصريح باإلقرار السنوي الذي يطبق عليه 

 دون الوقوع وتكرار الخطأ الغير المتعمد مستقبال. الجبايات األمر

 ات النفق .2

   تعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين 
الجماعة على عدد محدود من الموردين عن طريــق سندات الطلب راجع إلى الظروف االستثنائية التي إن اعتماد 

ى إلتعرفها ميزانية الجماعة وتتمثل في العجز وارتباط ميزانيتها بمنتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهذا يؤدي 

 بعين االعتبارهــذه المالحظة فقــد بدأتعدم رغبة الموردين التعامل مع الجماعة في ظل هذه الظروف. وأخذا 

 ة وبالتالياستشارة ثالثة ممونين للمنافسالجماعة بالتعامل مع موردين آخرين وذلك بالقيام بعرض األثمان بواسطة 

 اعتماد التعامل مع اقتراح أفضل عرض.

 عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بااللتزام بالنفقات  
مالي واعتماد الجماعة على كراهات الواقع بسبب العجز الإالستثنائي الذي تعرفه الجماعة وإن الوضع الحالي ا

ت السنة وأمام هذه المعطيات الضريبة على القيمة المضافة وعدم توفر السيولة الكافية خالل فترا من منتوجحصتها 

يم هذا الممون وصوالت موقعة من جــل استمرار المرفق العمومي ارتأت الجماعة التعامل مع " الس" وتسلومن أ

 طرف رئيس المجلس ليتم حصرها فيما بعد وتسديدها عن طريق سندات الطلب.

 ود ال تتناسب وحجم حظيرة السيارات مبالغ استهالك الوق 
ن السيارة أفقط و الجماعة تتوفر على سيارة واحدة وشاحنة من الوقود يبدو غير عادي لكون استهالك السيارة ان 

 نإف ،كلم. ولكن في الواقع 12كلم و 5 ب و مدينة الناظور والتي تبعدأ ازغنغان مدينة إلى التنقل جلأ من تستخدم

 خالل وتستعمل السيارة من طرف جميع المصالح اإلدارية وذلك من مربع كلم 34ى مساحة تمتد عل الجماعة

 المعاينة والمراقبة مهمات ىإل وباإلضافة ،ينجزونها إلغراض إدارية لمختلف المصالح الخارجية التي المهمات

 13ون من تتك الدوائر والمداشر ومع العلم أن الجماعة مختلف بين المحلفين اإلدارية والتقنين الشرطة قبل نم

 )...(. دائرة موزعة على ثالث مناطــق متفرقة.

السيارة  دتوقفت عن تزوي فالجـواب أن الجماعة بالوقود رغم كونها كانت متوقفة أما كون سيارة الخدمة زودت

كانت  التي وهي الفترة 2015سبتمبر  16إلـى غاية  2015يوليوز  18أي من  شهرين لمدة سالفة الذكر بالوقود

ان ل يذكر كما هو مبين من خالل بيالسيارة متواجدة قيد اإلصالح، وخالل هذه الفترة لم يتم إصدار أي وص

يوليوز  16اص بتزويد السيارة بالوقود كان بتاريخ ة خل الحادثقب بر آخر وصل، ويعتممونالوصوالت المسلمة لل

ن إف 2015دجنبر  17استأنفت الجماعة تزويد السيارة بالوقود، أما تاريخ  2015شتنبر  17وبتاريخ  ،2015

في فاتورة واحدة  ةتتضمن إصالح وصيانة السيارة والشاحنة لكوننا نجمع إصالحهما لطول السن 15/1الفاتورة 

القيمة المضافة خالل  ن الجماعة توصلت بحصتها من الضريبة علىأفي آخر السنة وذلك النعدام السيولة حيث 

 ر من نفس السنة .شهر دجنب

  أهمية النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية وإصالح العربات واآلليات لمالية

 الجماعة 
بالجماعة عبارة عن مسالك ومناطق جبلية تؤثر سلبا على وضعية السيارة والشاحنة مما إن وضعية الطرق 

سنة وهي الوحيدة  14سنة والسيارة تفوق  31باإلضافة إلى عمر الشاحنة فوق  ،يستوجب إصالحها من حين آلخر

بها بمستودع  تم االحتفاظوفيما يخص قطع الغيار واإلطارات المطاطية فقد  ،التي تعتمد عليها جميع مصالح الجماعة

 الجماعة.

  01/2014عدم مراجعة اثمان الصفقة رقم 
وقد أخذنا بعين االعتبار هذه المالحظة  .بعد االستدراك أصدرت الجماعة أمـــر تحصيل المبلغ المذكور)...( 

 وسنعمل حاليا بمراجعة األثمان تقييدا بقواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.
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 الجماعية األمالك .3

  عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية 
بخصوص تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية فان الجماعة قامت بطلب تفويت مجموعة من القطع 

قصد  2018كما برمجت مبلغ مالي برسم فائض ميزانية  ،األرضية وقد راسلت اإلدارة المعنية في الموضوع

 تسوية الوضعية اإلدارية لهذه األراضي.

 قصور في تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة 

بالرجوع إلى سجل الممتلكات المنقولة، بالفعل قد وقع تقصير في هذا الجانب، إلى قلة التجربة في هذا الميدان، 

ة بعين االعتبار، وتم القيام بتحيين السجالت المذكورة والقيام بوضع سجالت تتبع وعليه فقد أخدت هذه المالحظ

 مصالح الجماعة. حركية المعدات والمقتنيات داخل
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 تفرسيت"جماعة "

 (الدريوش)إقليم  
 

إحداث في  2.59.1834 المرسوم رقم بموجب 1959على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  تفرسيتأحدثت جماعة 

ة وتقدر مساح .1959دجنبر  2موافق  1379وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة بتاريخ فاتح جمادى الثانية 

 2014حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة كما كلم مربع،  62ب هذه الجماعة 

 موظفا وعونا. 34يعمل بها  ، بينمانسمة 9133في 

درهم  6.386.451,97منها ، درهم 8.312.819,70ما يناهز 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة د وق

برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية درهم  1.926.367,73و ،محصلة في إطار ميزانية التسيير

 ،درهم تتعلق بنفقات التسيير 3.961.632,29منها درهم،  4.080.008,81 للجماعة خالل نفس السنة في

 درهم بنفقات التجهيز. 118.376,52و

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار  2016-2012خالل الفترة تفرسيت أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

 نفقات.المداخيل والعدد من التوصيات همت على الخصوص تدبير 

 المداخيل  .أوال
من نفقات التسيير. وقد همت  في المائة 7نسبة  سوىللجماعة المداخيل الذاتية ، لم تمثل 2016-2012خالل الفترة 

 :المالحظات المسجلة فيما يلي أهم. والمراقبة بعض الموارد المدبرة من طرف الجماعة

 على وقوف العربات المعدة الرسم و الرسم على النقل العمومي للمسافرينب تراكم ديون بذمة الملزمين

  للنقل العام للمسافرين

مما نتج عنه تراكم ، لم يؤدوا المبالغ المستحقة مين أن بعض الملزمينتبين من خالل تتبع وضعيات استخالص الرس

 :2017ديون بذمتهم بلغت إلى غاية متم نونبر 

درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين )خمسة ملزمين(، جزء منه قد يطاله  7.200,00 -

 ؛2014برسم الفترة ما قبل سنة وهو مستحق درهم  5.850,00التقادم بمبلغ 

ملزمين(،  ةبالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين )ثماني درهم، 5.400,00 -

 .2014برسم الفترة ما قبل سنة مستحق درهما  3.900,00جزء منه قد يطاله التقادم بمبلغ 

  على محال بيع المشروبات  الرسمعدة نقائص شابت تطبيق 

وضعياتهم منذ تتبع  ويتيحبالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات سجال محينا يضم كل الملزمين  الجماعةمسك تال 

، من عدمه من قبيل الترخيص للنشاطعلى عدد من المعلومات  بالتاليتوفر تال الترخيص إلى غاية وضع حد للنشاط. و

وقد نتج عن هذا . ، وتغير المستغلين، إلخكحاالت توقيف النشاط النهائي أو المؤقت وضبط التواريخ المرتبطة بذلو

 أداء الرسم على بعض األرباع وإغفال األرباع التي تسبقها.الوضع قيام بعض الملزمين ب

لتاريخ الشروع في يوما الموالية  30عدم إيداع التصريح بالتأسيس داخل أجل الجماعة الجزاءات المتعلقة بوال تطبق 

يوما  45مس حاالت( وال تلك المتعلقة بعدم إيداع إقرار بتوقيف النشاط داخل أجل )تم الوقوف على خمزاولة النشاط 

من  68و 67 تينالماد من تاريخ التوقيف )تم الوقوف على ست حاالت( كما تنص على ذلك على التوالي مقتضيات

نفس  من 135و 146 تينالماد ها كذلك على التواليد حددتسالف الذكر، علما أن الجزاءات قد 47-06القانون رقم 

 .على مبلغ الرسم المستحق في المائة 15تطبيق زيادة قدرها درهم و 500,00مبلغ في  القانون

بالنتائج المحققة خالل السنة قبل نهايتها اإلقرارات السنوية  يقومون بإيداعالملزمين بعض أن  من جانب آخر، تبين

يؤشر سالف الذكر، و 47.06من القانون رقم  67ت المادة ، وهو ما يخالف مقتضياهادجنبر من 31في خر آلوالبعض ا

وقد تبين وجود اتفاق ضمني بين الجماعة والملزمين على المبالغ الجزافية للرسم  شكلية فقط. ها تكتسي صبغةعلى أن

د مسبقا، التي يتعين أداءها كل سنة، وأن تعبئة بيانات األداء واإلقرارات السنوية يتم انطالقا من مبلغ الرسم المحد

الذي  القرار الجبائيالفصل الرابع من ، وسالف الذكر 47.06من القانون رقم  66مقتضيات المادة وذلك في مخالفة ل

% من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة. 5حدد سعر تصفية الرسم في 

 .في اليوم درهم 40و 10تراوحت ما بين و ضعيفةتبقى جد ما سبق، فإن المبالغ المصرح بها باإلضافة إلى و
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 47.06من القانون رقم  67المادة وكنتيجة لهذه الممارسة، ال تحرص الجماعة على احترام الملزمين لمقتضيات 

الموالي لربع السنة لدى صندوق  على أداء مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهرالتي تنص سالف الذكر 

 تم الوقوف علىالقانون )نفس من  147بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة ، وال تقوم شسيع المداخيل

 حالة(. 15

)محتسبة على أساس اإلقرارات لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون  الذين ملزمينال أية إجراءات في حق الجماعة لم تتخذو

 47.06من القانون رقم  158ة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة وخاص ،السابقة(

وقد تم الوقوف على فئتين: األولى لم يسبق لهم أداء الرسم )أربعة ملزمين( والثانية قاموا بأداء الرسم سالف الذكر. 

 عن بعض أرباع السنة دون أخرى.

  ي العام مؤقتا بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة بممارسة شغل الملك الجماععلى عدم فرض الرسم

 أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية 

، فإن الجماعة ال تقوم بفرض الرسم بنفوذها )السيما بالمركز(العام الجماعي بالرغم من وجود حاالت لشغل الملك 

بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة على 

من القانون رقم  50مقتضيات المادة في مخالفة لعلى الرخص الضرورية  ال يتوفرونمستغلين ال جميعأن . كما مهنية

المتعلق بالجماعات اللتين تنصان  113.14من القانون التنظيمي رقم  100المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة  78.00

 مجلس الجماعي يسلم تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي الجماعي.على أن رئيس ال

وعلى الجماعة اإلجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العمومي دون ترخيص مسبق،  تتخذلم ومن جهة أخرى، 

المتعلق باالحتالل المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير  1918نونبر  30من ظهير  12تطبيق المادة  الخصوص

 .1997يناير  25الصادر بتاريخ  1.97.03الشريف رقم 

  واجبات الستخالص المعمول بها وعدم اتخاذ اإلجراءات المسطرة المراعاة  المحالت التجارية دونكراء 

محال تجاريا متواجدة بالسوق األسبوعي يستغل بعضها عن طريق الكراء والبعض اآلخر  58تتوفر الجماعة على 

، دون مراعاة لمقتضيات الدورية المستغلة الجماعة بكراء جميع المحالت التجاريةوقد سجل بهذا الشأن قيام شاغر. 

ة الخاصة للجماعات المحلية حول مسطرة كراء األمالك العقاري 2006يوليو  25م.م.ج.م. بتاريخ /74الوزارية رقم 

تحديد ثمن تقديري لكراء العقارات من طرف لجنة إدارية والتي تنص على اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح و

 وإعداد كناش تحمالت والتداول بشأنهما من طرف المجلس الجماعي.

ديون بذمتهم بلغت إلى غاية متم راكم بأداء ما في ذمتهم اتجاه الجماعة مما أدى إلى ت المستغلينلم يقم مجموعة من و

درهم قد يطالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في  17.690,00درهم منها  46.380,00ما قدره  2017دجنبر 

 من قانون االلتزامات والعقود. 391المادة 

الضرورية وعلى  اءاتاإلجر تتابعلم  الجماعة قصد أداء ما بذمتهم، فإن بعض المستغلينوباستثناء توجيه إشعارات ل

الخصوص اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة باألداء أو اإلفراغ وإعداد أوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب 

المتعلق بمدونة تحصيل الديون  15.97العمومي لمتابعة مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في القانون رقم 

 .العمومية

 ثانيا. النفقات 
كتلة ، واستحوذت في المائة 7,6بمعدل سنوي بلغ  2016-2012الفترة تسيير ارتفاعا متواليا خالل العرفت نفقات 

أما المجهود االستثماري . 2016في المائة سنة  56مقابل  2012في المائة سنة  78بلغت  هانسبة مهمة منعلى األجور 

باستثناء سنتي في المائة خالل نفس الفترة  6جاوز نسبة )نسبة مجموع نفقات التجهيز من مجموع النفقات( فلم يت

 .حيث شهد ارتفاعا ناتج باألساس عن الدفوعات لفائدة برنامج الكهربة القروية الشامل ،2015و 2014

وقد شملت المراقبة على الخصوص برمجة المشاريع ومصاريف تدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعة واستهالك 

 النفقات األخرى، وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة.الكهرباء وبعض 

 المشاريع برمجة .أ

  االمشاريع وضعف التعاقدات المبرمة من أجل تنفيذهإنجاز اعتماد الجماعة على أطراف أخرى لتمويل 

-2012 برسم الفترة المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الجماعي للتنميةاعتمدت الجماعة فيما يخص تمويل إنجاز 

في المائة فقط من التمويل من ميزانية  2 تحملهافي المائة مقابل  98أخرى وذلك بنسبة وإدارات  أطرافعلى  2016

الجماعة، الشيء الذي يجعل تنفيذ هذه المشاريع مرهونا بمدى استجابة تلك اإلدارات وتفعيل مساهمتها المادية، خاصة 

 هذا اإلطار.أمام ضعف لجوء الجماعة إلى إبرام اتفاقيات شراكة في 

تم إنجاز  فقد، 2014-2012خالل المرحلة األولى  المبرمجةالمخطط بالنسبة للمشاريع هذا حصيلة تنفيذ  وفيما يخص

 نجاز. في اإل اعرفت تأخرا وتعثر في المائة 20و ،في المائة 38مقابل عدم إنجاز  ،من المشاريعفي المائة  42
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  2021-2015والية االنتدابية برسم التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

تبين  كما ،2017مارس  16تاريخ ب إال 2021-2015إعداد برنامج العمل برسم الوالية االنتدابية  في الشروع يتم لم

 الذي 2.16.301 رقم المرسوم من 4 المادة في عليه والمنصوص ،الصادر بهذا الشأن الجماعة رئيس قرار منذلك 

كما نصت  األولى السنة عوض االنتدابية الوالية من الثالثة السنة خالل أي ،يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة

 بالجماعات. المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 78 المادة على ذلك

لم يتم بلوغ سوى مرحلة  2017سجل تأخر على مستوى إنجازه، حيث إنه إلى غاية نهاية سنة  فقدإضافة إلى ذلك، 

 "وضع وترتيب األولويات التنموية للجماعة وتحديد المشاريع ذات األولوية".

 الجماعة وآليات سيارات حظيرة نفقات .ب

  لجماعة اعدم اعتماد أي نظام من شأنه ترشيد نفقات حظيرة سيارات وآليات 

مما يؤشر على عدم الحرص على ترشيدها،  ،أي نظام لتتبع مختلف نفقات حظيرة السيارات واآللياتالجماعة عتمد ت ال

تسجل فيها المهام التي تم القيام بها وتاريخها  حيث ال تمسك الجماعة بالنسبة لكل آلية سجالت )كيفما كان شكلها(

 ا.خضعت لهوأشغال الصيانة واإلصالح التي كة المستهلالوقود والزيوت  وكمياتوالمسافات المقطوعة 

من كميات في ملكية الخواص استفادة عدد من السيارات  ،المسلمة من طرف الجماعةذونات األمن خالل  ،تبينكما 

بتاريخ  36و 35و 34)أذونات رقم  2016أربع حاالت خالل سنة . وقد تم الوقوف على من الوقود والزيوت

 درهم.  7.972,36وذلك بقيمة  ،(2016بتاريخ فاتح أبريل  40ورقم  2016 مارس 12

  وأداء جزء منها قبل تنفيذ الخدمةإصدار سندات الطلب من أجل تسوية نفقات الوقود والزيوت  

تزود الجماعة بحاجياتها من الوقود والزيوت في غياب أي سند قانوني )سند طلب أو صفقة( خالفا لقواعد االلتزام ت

يتعلق بنظام لمحاسبة الجماعات  2.09.44رقم من المرسوم  65 إلى 61المواد من ص عليها في بالنفقات المنصو

إلى تقديم بيانات متضادة لألثمان ال تعكس حقيقة و تهاتسويلصدار سندات الطلب وتلجأ فيما بعد إل، المحلية وهيئاتها

مقارنة تواريخ أذونات الوقود ممارسة من خالل قد تم الوقوف على هذه الالواقع حيث تستغل فقط من أجل أداء النفقة. و

 2016صادرة خالل سنة الثالثة الطلب السندات  حاالتوتواريخ بيانات األثمان التي ال تتناسب مع فترات االستهالك )

 .درهم( 104.703,02 قدرهبمبلغ إجمالي 

المبلغ بأداء التصفية( المشار إليها أعاله، كما تقوم الجماعة في مخالفة لنفس قواعد تنفيذ النفقات )ال سيما ما يتعلق ب

 18/2016سند الطلب رقم حالة نذكر على سبيل المثال، . والمتضمنة بهكميات قبل تسلم جميع الطلب اإلجمالي لسند ال

درهم  26.489,00مبلغ والباقي بدرهم  12.815,00بعد تسلم كميات بمبلغ درهم والذي تم أداءه  39.304,00بمبلغ 

 .تم أداؤه قبل تنفيذ النفقة

 الكهرباء استهالك نفقات .ج

وتزويد  الستعمال اإلداريواإلنارة العمومية ا تتوزع ما بينعقدة اشتراك للتزود بالكهرباء،  25جماعة على التتوفر 

 رهما قدبلغت نفقات استهالك الكهرباء ، 2016خالل سنة مضخات جلب المياه ببعض اآلبار. و

تتعلق أبرز المالحظات المسجلة في هذا اإلطار بما ولصيانة. لدرهم  109.008,00مقابل درهم،  1.066.195,94

 يلي:

 جزء منهااستغالل غير قانوني لوتفاع متواصل لنفقات اإلنارة العمومية را  

تمثل و ،في المائة 6بلغ  وذلك بمعدل سنوي ،2016-2012عرفت نفقات اإلنارة العمومية ارتفاعا ملموسا خالل الفترة 

وقد ساهم في هذا االرتفاع االستغالل غير القانوني لشبكة اإلنارة  تسيير.الفي المائة من مجموع نفقات  29و 15ما بين 

تثبيت مصابيح داخل محيط منازلهم وتزويدها بالكهرباء مباشرة العمومية من طرف بعض الخواص الذين يعمدون إلى 

وقد قامت المصلحة التقنية، في إطار لجنة ضبط وترشيد استهالك الكهرباء المحدثة بمقرر . اإلنارة العموميةمن أعمدة 

 شأن.هذا الوتم إنجاز تقرير في  الحاالت، برصد مجموعة من 2014دورة فبراير خالل للمجلس الجماعي 

تم الوقوف على  ،بمعية المصلحة التقنية 2017دجنبر  26تاريخ بإال أنه، وعلى إثر المعاينة الميدانية التي تم القيام بها 

 ،مجموعة من مصابيح اإلنارة العمومية في وضعية غير مالئمة، ووجود قانونيالغير حاالت االستغالل استمرار 

 حيث تكون موجهة لإلضاءة على ممتلكات خاصة عوض االنتفاع منها في اإلنارة العمومية.

منها  أربعةأن  ،الكهرباء التابعة للجماعةعقود االشتراك للتزود بطالع على الئحة من خالل اال ،من جانب آخر، تبين

 مخصص لتزويد إدارات أخرى ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة.

  ضعف على مستوى تتبع استهالك كهرباء اإلنارة العمومية 

ضعف على قد سجل ، فها باستمراروتزايد الجماعةة ميزاني وثقل نفقاته علىبالرغم من أهمية مرفق اإلنارة العمومية 

كذا و ،بالنسبة لكل عقد اشتراكوغياب قاعدة بيانات محينة حول تطور استهالك الكهرباء  ،النفقاتهذه مستوى تتبع 
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آليات للعمل من قبيل خارطة لشبكة اإلنارة العمومية تحدد بدقة مكان تواجد أعمدة عدم توفر المصلحة التقنية على 

 ارة العمومية وعددها ونوعية المصابيح المستعملة وسجل لألعطاب واإلصالحات التي عرفتها. اإلن

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل فرض واستخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على  -

 العمومي للمسافرين؛وقوف العربات المعدة للنقل 

 ،وممارسة حق المراقبة واالطالع ،السهر على احترام مستغلي محال بيع المشروبات لواجباتهم الجبائية -

 وتصحيح أسس تصفية الرسم عند االقتضاء؛

واللجوء إلى القضاء للمطالبة بإفراغ المحالت عند  ،اتخاذ التدابير الضرورية الستخالص واجبات الكراء -

 الضرورة؛

ضبط وترشيد نفقات الوقود والزيوت وأشغال الصيانة قصد  سجالت التتبع الخاصة بآليات الجماعة مسك -

 ؛واإلصالح

ضبط شبكة اإلنارة العمومية على مستوى تراب الجماعة مع العمل على ترشيد نفقات استهالك الكهرباء  -

 .وتحديد مؤشرات تمكن من التتبع والتقييم
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II. لتفرسيت الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 المداخيل  .أوال
  تراكم ديون بذمة الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل

 العام للمسافرين وعدم تطبيق الجزاءات عن األداء خارج اآلجال المحددة

استدعاؤهم وهذه الرسوم )توجيه إشعار ات للمعنيين، على الرغم من اإلجراءات التي تقوم بها الجماعة الستخالص 

إال أن عملية التحصيل  ،انتقال الموظف المكلف إلى المحطة للسهر على استخالصها(وإلى مقر الجماعة، 

وامر االستخالص إلى الجماعة أل توجيه على الرغم من اعترضتها صعوبات أدت إلى تراكم بعض المستحقات

 رفض تسلم البعض اآلخر.و تسلم بعضها والذيمتعين، السيد القابض للقيام بال

عبر مختلف أشكال  )...(الرسوم المتعلقة بمستغلي العربات  هوقد واصلت الجماعة جهودها من أجل تسوية هذ

جماعة بتوقيف ال افادأن  ورثة أحد الملزمينألحد فيما سبق  زمينلتسوية وضعية ستة م تّى لهاأفت، التواصل واإلنذار

 .2009يناير  07من خالل رسالة مؤرخة في  الوفاة رخصته بسببالنشاط المتعلق باستغالل 

مرده إلى هم فعدم تطبيق الجزاءات في حق ،الملزمين الذين ال يحترمون األجل القانوني ألداء الرسمين ما يخصفي

المراجع  وكذا غياب، ين لعملية التحصيلتكوين الموظفين المباشرعدم تواجد مكتب للوعاء الضريبي وإلى ضعف 

، فضال عن إكراهات الخصاص في الموارد البشرية، في مكتب الجبايات القانونية المؤطرة لعملية الجبايات

هذه على تدارك  جماعةالستعمل و خصوصا، والذي صعّب إلى حد كبير تفعيل الهيكل التنظيمي إلدارة الجماعة.

 .لجباياتها بناء على ما جاء في هذا التقريرالمالحظة لتحقيق تدبير أفضل 

 الرسم على محال بيع المشروبات شابت تطبيق ص ائنق 

مجموعة من الصعوبات بخصوص عملية تحصيل الرسوم أدت أحيانا إلى السقوط  "تفرسيت"اعترضت جماعة 

ة لعملية الجبايات نتيجة للضعف في التكوين ولعدم وجود المراجع القانونية المؤطر، وذلك في بعض األخطاء

بالمكتب المسند إليه تحصيل المداخيل، باإلضافة إلى عدم تفعيل دور الشرطة اإلدارية وإلى النقص الحاصل في 

  .الموارد البشرية والذي حال دون تفعيل كامل للهيكل التنظيمي إلدارة الجماعة خصوصا فيما يتعلق بمكتب الجبايات

اخيل بحيث باشر، بموازاة تحصيل الرسوم، تدبير النفقات والمحاسبة، وكذا يضاف إلى ذلك تعدد مهام شسيع المد

قرارات الربع سنوية والسنوية، وعلى إاللبس الحاصل لدى مكتب الجبايات حول اآلجال القانونية المتعلقة بوضع 

  .دجنبر هو آخر يوم في السنة الجارية المشمولة بهذا اإلقرار 31هذا األساس اعتبر المكتب أن 

الملزمين وتتبع أنشطتهم. كما  سجل ضبطالجماعة إلى تدارك هذه المالحظات وذلك بتحيين  هذه بادرت)...( و

ملزمين اثنين، من الحاالت األربعة للمحالت المذكورة حيث تمكنت من تسوية وضعية أعدت إقرارات التأسيس 

عبارة عن مطعم صغير مفتوح على الرصيف إلعداد بعض الوجبات هو في حين أن محال آخر منها  ،المذكورة

. هاجر خارج المغرب فور حصوله على الرخصة وقبل استغاللها في أي نشاطفقد الملزم اآلخر أما الخفيفة للمارة، 

 المحال المعدة لبيع المشروباتعن استغالل هذه  بعض الديون المترتبةاستخالص وفي نفس الوقت واصلت الجماعة 

 في إطار تفعيل التوصيات المتوصل بها.

بمساعدة بعض الملزمين على تعبئة  فقط وعلى عكس ما جاء في المالحظة، فإن الموظف القائم بالتحصيل يقوم

بيانات األداء ربع السنوية على أساس تصاريحهم لهذه الفترة، وذلك نظرا لكونهم ال يحسنون القراءة والكتابة، 

الرسوم في آجالها، وال يعني ذلك أن هناك أي اتفاق بين مصالح الجماعة وهؤالء وللحرص على تحصيل هذه 

 الملزمين. 

فمردها إلى الركود االقتصادي الذي تعاني منه الجماعة  المحالأما هزالة المبالغ المستحقة عن النشاط المرتبط بهذه 

هجرة. وقد أثرت هذه الوضعية االجتماعية بصفة عامة، وبسبب الفقر والهشاشة االجتماعية والعطالة وكذا نزيف ال

ال في المواسم إ ها اآلخرفتح بعضيالتي غالبا ما تتعرض لإلغالق في حين ال  المحالالصعبة على مردودية هذه 

 وأيام السوق األسبوعي.

الكامل ولتدارك هذه االختالالت، وعلى ضوء هذه المالحظات، ستعمل الجماعة على تنظيم اإلدارة في إطار التفعيل 

التي تمكنها من تتبع  الالزمة اإلجراءاتكما أنها ستقوم ب، مكتب التحصيللقرارها وهيكلها التنظيمي، خصوصا 

 ، وتحصيل الرسوم في حينه.الملزمين
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  عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة بممارسة

 هنية حرم الجماعة من مداخيل ماليةأغراض تجارية أو صناعية أو م

المتعلق بجبايات  47.06إلى تحيين شامل بعد صدور القانون رقم  "تفرسيت"خضع القرار الجبائي لجماعة  لقد

من  "تفرسيت"، استنتجت جماعة 2008؛ غير أنه أثناء إعداد القرار المحين في يناير )...(الجماعات المحلية، 

الرابع والثالثين المتعلق بالرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة  ، أن البابالمعتمدةالدورية 

منقوالت أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مشمول أيضا باالستثناء الوارد في 

إذا كانت مراكز محددة، من  المادة الثالثة من الكتاب األول من هذا القانون، حيث تستثنى الجماعات القروية، إال

تحصيل مجموعة من الرسوم والضرائب من بينها هذا الرسم موضوع هذه المالحظة. وستعمل الجماعة على 

 تدارك وتصحيح هذا اللبس.

 كراء المحالت التجارية دون مراعاة المسطرة المعمول بها وعدم اتخاذ اإلجراءات الستخالص الواجبات 

 تجاريا، خضعت جلها للكراء منذ القديم، وأبرمت في حقها عقود قبل صدور الدورية محال 58جماعة على التتوفر 

 حول مسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية 2006يوليو  25م م ج م بتاريخ /74الوزارية رقم 

 يقيين لها منذ عقود.المستغلين الحق في اسم كرائهااضطرت إلى تحيين عقود  محال، باستثناء تسع بعدة سنوات

، إال أن بناءها على قطعة أرضية في وضعية "تفرسيت"خاصة لجماعة  اأمالك هذه المحالعلى الرغم من كون و

نزاع مع مندوبية أمالك الدولة حول ملكيتها عقّدت مسطرة تسويتها وكرائها؛ حيث سبق لهذه الجماعة أن سعت 

التابعة لها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الدورية الوزارية أعاله، إال أن ممثل  والمحالإلى كراء المحوتة 

، من أجل تحديد 2013نونبر  14لدولة تحفظ على أشغال اللجنة اإلدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ مندوبية أمالك ا

بنائها في أمالك الدولة، ما حرم هذه الجماعة من كرائها  بدعوى، المحالالثمن الجزافي والسومة الكرائية لهذه 

 .بعدلوك مسطرة طلب التفويت التي لم تتحقق واالستفادة من إيراداتها في تنمية مداخيلها الذاتية، والتجأت إلى س

 بهاأن عملت على تحصيل الرسوم المتعلقة  للجماعةقد سبق وبخصوص ما تراكم من مستحقات كراء هذه المحال ف

من خالل استدعاء المعنيين، وتوجيه األوامر بالتحصيل إلى القابض المحلي الذي رفض تسلمها، ما جعلها تتراكم 

 في هذه المالحظة. سجلالمالنحو هذا على 

تمكنت من تسوية ديون ف، المعنيين باألمر من أجل العمل على تسوية ما في ذمتهم. )...(الجماعة،  استدعتوقد 

االتفاق معهما على تصفية  تم آخرينملزمين باستثناء مكتريا،  13درهم تتعلق ب  9.300,00بعض الملزمين بلغت 

ولحالة الركود الذي تعاني  ألحدهم الصحية واالجتماعية للحالةذلك اعتبارا ما بذمتهما تجاه الجماعة عبر دفعات و

لى القضاء. في الوقت الذي يوجد أحد الملزمين في حالة عتحت طائلة إحالة ملفهما  ، وذلكمنه الجماعة عموما

 .)...(تحصيل والجماعة مازالت تواصل جهودها الستتمام عملية ال نزاع أمام المحكمة وآخران في عداد الموتى.

 النفقاتثانيا. 

 برمجة المشاريع .أ

 اعتماد الجماعة على أطراف أخرى لتمويل إنجاز المشاريع وضعف التعاقدات المبرمة من أجل تنفيذها 

. ففي الوقت الذي )...(لقد أثر العجز البنيوي الذي تعاني منه ميزانية الجماعة على نسبة تنفيذ مشاريعها التنموية، 

تحقق لها تنفيذ جملة من مشاريعها المسطرة في مخططها التنموي، إال أن مشاريع أخرى ظلت دون تنفيذ، على 

  )...(.الرغم من توقيع اتفاقيات في شأنها، 

اريع األخرى المتبقية، فإن الجماعة سعت إلى تنفيذها من خالل ربط االتصال مباشرة مع الشركاء أما المش

 ملتمسات الدعم. وبالفعل، تأتى لها تنفيذ مشاريع دون توفر عقد الشراكة.تقديم المحتملين، وعبر توجيه الطلبات و

بب عدم تجاوب اإلدارات والمؤسسات األخرى وسوى ذلك، تبقى جملة من المشاريع لم يتسّن للجماعة تنفيذها إما بس

  .(...) ( أو لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمة...وملتمسات الجماعة ) طلباتمع 

يتطلب من الجماعة توفير العقار في حال تعلق المشروع ببناية أو مركز أو ما  مثل هذه االتفاقيات إبرامأن  كما

ما لم تتمكن جماعة تفرسيت من توفيره لعجزها  هذاة في إنجاز المشروع؛ وشابه ذلك، أو توفير مساهمتها المالي

 .إبرام اتفاقيات في شأنهاتعذر يوبالتالي المالي 

 2015/2021سم الوالية االبتدائية تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة بر 

ماعة تفرسيت على الخصاص الذي تعاني منه ج إلى يرجعإن تأخر الشروع في إنجاز برنامج عمل الجماعة 

الضعف المالي ؛ ثم إلى دون تكوين فرقة تقنية يعهد إليها إنجاز هذا البرنامج حاللذي امستوى الموارد البشرية و

النتظار إلى غاية رصد االعتمادات الالزمة إلسناد مهمة إنجاز ل بحيث اضطرت ميزانيتها بالعجزالذي يسم 

 البرنامج إلى مكتب للدراسات.
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عدم تجاوب أغلب المصالح الخارجية التي تم مراسلتها حول مشاريعها  لمسجل في إنجازه، فيعود إلىأما التأخر ا

الصعوبات التي صادفت إنجازه خصوصا في مرحلته الثانية المتعلقة  ، وكذا"تفرسيت"المبرمجة بتراب جماعة 

  .)...(تعثرا في جدولتها الزمنية  الذي عرف بالتشخيص التشاركي

 سيارات وآليات الجماعة نفقات حظيرة .ب

  لجماعة اسيارات وآليات حظيرة عدم اعتماد أي نظام من شأنه ترشيد نفقات 

إن غياب السجالت الخاصة لتتبع نفقات واستعمال آليات الجماعة مرده إلى غياب مصلحة إدارية تعنى بتدبير 

وعلى ضوء هذه المالحظة، سارعت  البشرية.حظيرة سيارات وآليات الجماعة بسبب النقص الحاصل في الموارد 

الذي أسندت إليه جميع ما يتعلق بتدبير و وفق اإلمكانيات البشرية المتوفرة إلى تفعيل هذا المكتب "تفرسيت"جماعة 

 أسطولها بما فيه عملية تتبع استغالل واستهالك الوقود والزيوت وأشغال الصيانة واإلصالح.

فيما يخص استعمال واستهالك الوقود والزيوت وكذا إصالح  (Vignettes)يات الجماعة بنظام الش اعتمدتكما 

؛ باإلضافة إلى مسك سجالت ودفاتر خاصة لتتبع استغالل 2018وصيانة العربات واآلليات منذ شهر يوليوز 

 .  )...( ا.واستعمال آلياتها وعرباته

  جزء منها قبل تنفيذ الخدمةإصدار سندات الطلب من أجل تسوية نفقات الوقود والزيوت وأداء 

عدة مشاكل وإكراهات على مستوى التزود بالوقود والزيوت لتسيير أسطولها، وذلك  "تفرسيت"اعترضت جماعة 

 التعامل مع الجماعة. الذي تبديه في شأنرفض البسبب قلة محطات الوقود باإلقليم عموما، وانعدامها بالجماعة، مع 

تتوفر على خزان للكميات المقتناة بسندات الطلب، أن تعقد اتفاقا بينها وبين شركة ، التي ال جماعةالاضطرت  )...(و

، تحتفظ بمقتضاها هذه األخيرة بالكميات من المحروقات والزيوت "بن الطيب"بترومين للمحروقات بمدينة 

انات األثمنة وعليه فإن سندات الطلب المسجلة في هذه المالحظة وبي  .وتسليمها مجزأة للجماعة حسب الحاجة

 موضوع لسندات طلب سابقة، وليس العكس.هي المتضادة تتعلق بكميات سابقة محتفظ بها لدى شركة التزود و

وقد عمدت جماعة تفرسيت إلى العمل بنظام الشيات، كما تمت اإلشارة إليه، من أجل تدارك هذه المالحظة وتجنب 

 ما من شأنه أن يضعها أمام نفس اإلكراهات والمشاكل. 

 نفقات استهالك الكهرباء .ج

 ارتفاع متواصل لنفقات اإلنارة العمومية واستغالل غير قانوني لجزء منها  

  ضعف على مستوى تتبع االستهالك وعدم فعالية اإلجراءات المتخذة من طرف المجلس الجماعي من

 اإلنارة العمومية وترشيد نفقاتهاأجل عقلنة استهالك الكهرباء 

تتبعه لجسامة مهامه وتعدد مشاكله  ايعهد إليه مستقلةإن تدبير مرفق اإلنارة العمومية يتطلب توفر وحدة إدارية 

إلى المكتب التقني الذي ال يتوفر إال على موظفين اثنين  مهام هذا المرفقوشساعة شبكته؛ ومع ذلك، فقد أسندت 

. وبالفعل، استطاع المكتب )...( البشرية المشتغلة بالجماعة رغم كثرة مهامه وتعددها، وذلك تحت إكراه قلة الموارد

توفير بيانات حول كل محول كهربائي وما يرتبط به من عدادات ومصابيح حسب توزيعها على كل دوار، وإن 

 كان ينقصها التحيين.

مومية، وقامت وقد بذلت الجماعة جهودا متواصلة من أجل التقليص من قيمة استهالك كهرباء اإلنارة الع )...(

استبدال المصابيح ذات و ؛)...(سن نظام متقطع لإلنارة في الدواوير مع استثناء المركز بإجراءات على رأسها: 

الحد من الهدر الناتج عن تثبيت المصابيح بطرق غير قانونية )...(؛  الجهد العالي والمتوسط بأخرى اقتصادية؛

والقيام بحمالت التوعية وإزالة المصابيح وتحرير محاضر في صة ولالستعمال الخاص من خالل تشكيل لجنة خا

 )...( الموضوع وإحالتها على القضاء.

 وفيما يخص العدادات األربعة المخصصة لتزويد إدارات أخرى ال تدخل في اختصاصات الجماعة، فيتعلق األمر

، وهي جميعها قديمة شبكة الكهربائيةالمنزل بال–بعدادين يزودان مسجدين بالكهرباء، وآخرين يربطان القيادة  هنا

 .)...(هذه العدادات األربعة  تم سحبوقد )...(  موروثة عن المجالس السابقة.



 144 

 "أزالفجماعة "

 (الدريوش)إقليم  
 

 الحجة ذو 28 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم ، بموجب1992التقسيم اإلداري لسنة  أزالف على إثر جماعةحدثت أ

 1413 صفر 17 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم مهيمتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412

حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء كما ، كلم مربع 62 بذه الجماعة هة مساح وتقدر ،1992 غشت 17 ل موافق

من  هاويتكون مجلس ،موظفا وعونا 24يعمل بها فيما ، نسمة 4.919في  2014 العام للسكان والسكنى المنجز في سنة

 .( عضوا15)

درهم، منها  7320637,64ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة على المستوى المالي، و

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  3.440.127,20و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 3880510,44

درهم تتعلق  2.479.797,71درهم، منها  2.836.221,50لجماعة خالل نفس السنة في حصرت المصاريف الكلية ل

 درهم بنفقات التجهيز. 356.423,79و ،بنفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المالحظات وإصدار عن تسجيل مجموعة من  2017-2013خالل الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أزالف 

 همت نظام المراقبة الداخلية، وتدبير نفقات التسيير والتجهيز. ،عدد من التوصيات

 أوال. نظام المراقبة الداخلية
 :التاليةمالحظات العن تسجيل  ت المراقبةأسفر

  الصفقات العموميةبالمتعلقة سجالت العدم مسك 

( والمرسوم 2007فبراير  5)صادر في  2.06.388السجالت المنصوص عليها في المرسوم رقم  الجماعة ال تمسك

( يتعلق بالصفقات العمومية، وفي دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة 2013مارس  20)صادر في  2.12.349رقم 

من المرسومين  19مادة بسجل تتبع عمليات سحب ملفات طلبات العروض )العلى صفقات األشغال. ويتعلق األمر 

من المرسومين سالفي الذكر(  31سالفي الذكر( وسجل تسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بإيداع العروض )المادة 

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال(. 9والسجل المتعلق بتسجيل أوامر بالخدمة )المادة 

 تدبير المرآب الجماعيعدم مسك السجالت المتعلقة ب 

 2016درهم خالل سنة  108.616,32والتي استهلكت مبلغا يقدر ب  ،سيارة وآلية 24بالرغم من توفر الجماعة على 

على مصلحة أو خلية أو وحدة إدارية مكلفة بتدبير المرآب ال تتوفر الجماعة )مصاريف الوقود وقطع الغيار(، فإن 

والتي تقضي بمسك  ،حسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير حضيرة السياراتالجماعي، كما ال يتم إعمال قواعد 

سجل خاص بتتبع استهالك الوقود وقطع الغيار بالنسبة لكل سيارة، تبين اإلصالحات المنجزة وكميات الوقود 

 المستهلكة.

  عدم إيالء العناية االزمة لتدبير المنقوالت 

جميع الممتلكات المقتناة ومراجع اقتنائها وخصائصها وتواريخ اقتنائها  الممتلكات المنقولةال يتم تضمين سجل 

تتبع حركية المنقوالت بين المصالح الجماعية واإلشارة لهذه الحركيات ، كما ال يتم والمصالح الموضوعة رهن إشارتها

، هذا باإلضافة أو لسبب آخرحذف المنقوالت التي تم االستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها  ، والبسجل الجرد

 وضع رقم القيد بالسجل على المنقوالت للتعرف عليها والمراقبة الالحقة لمطابقة الموجود مع ما تم اقتناؤه.إلى عدم 

 عدم مسك محاسبة المواد 

الصادر  2.09.441 من المرسوم رقم 113إلى  111وذلك خالفا لمقتضيات المواد من مسك محاسبة للمواد ال يتم 

مسك سجالت تثبت فيها  من خالل، ومجموعاتها المحلية للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسن 2010يناير  3في 

جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والتوريدات المستلمة و/أو المسلمة 

 والدخول من وإلى المخزن.

إصدار سندات الطلب المتعلقة باقتناء مختلف التوريدات دون استشارة مختلف المصالح تبث أنه يتم من جهة أخرى، 

هو من يحدد الحاجيات  إن رئيس المجلس الجماعيحيث  ،الجماعية المستهلكة لتحديد الحاجيات وفق منهجية تشاركية

، أي أنه ال يتم الفصل ما بين المهام ريداتوالموردين الذين ستعهد إليهم الطلبيات ويتولى لوحده عملية تسلم التو

 المتنافية خالل جميع مراحل تنفيذ النفقة منذ تحديد الحاجيات إلى إصدار األمر باألداء.
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 تدبير نفقات التسيير .ثانيا
درهم  628.509,56سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  33ما مجموعه  2016-2013أصدرت الجماعة خالل الفترة 

 :تسجيل المالحظات التالية ت والخدمات وإنجاز بعض األشغال. وقد أسفرت مراقبة هذه السندات عنالتوريدا تهم

  إسناد الطلبياتعدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل 

بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في األنظمة الجاري بها العمل، فإن بعض  مدعمةبالرغم من أن سندات الطلب 

 2.06.388رقم  ي الصفقات العموميةالمؤشرات تبين أن الجماعة ال تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسوم

لتوالي على ا 88و 75في مادتيهما  2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.12.349ورقم  2007فبراير  5الصادر في 

تتعامل مباشرة بالتالي فهي على األقل قبل إسناد سندات الطلب، وكتابة المتعلقين بضرورة استشارة ثالثة متنافسين 

. ويتجلى وتوجيهه إلى المحاسب من أجل األداء إلى الملف كوثائق مثبتة بيانات األثمان ضم ويتم فقطمع الممونين 

 ذلك من خالل ما يلي:

 على األقل قبل إسناد الطلبيات كتابة رسائل استشارة لثالثة متنافسينغياب ما يثبت توجيه  •

على  88و 75 تينمن خالل معاينة سجالت مكتب ضبط الجماعة، أن هذه األخيرة، وخالفا لمقتضيات الماد ،تبين

ى ثالثة ، ال تقوم بتوجيه رسائل استشارة كتابة إل2013سنة ول 2007لسنة  العمومية الصفقات يمن مرسومالتوالي 

وتقييمها قبل إسناد الطلبيات للممونين  ببيانات األثمان المختلفةمتنافسين على األقل، كما أنها ال تنتظر إلى حين التوصل 

تطبيق مسطرة المنافسة المنصوص عليها في المادتين سالفتي عدم ؤشر على ي وهو ما. األثمانالذين قدموا أفضل 

 الذكر.

 دين على غالبية سندات الطلباستحواذ عدد محدود من المور •

 5وعددهم  ،عدد محدود من الموردينإلى (، 2016-2013سند طلب خالل الفترة  33أسندت جميع سندات الطلب )

في المائة  82 مما جعلهم يستحوذون على نسبة ،في ملفات هذه السندات بيانات أثمانهمأدرجت  ،موردين 10من بين 

سندات  6أي  ،في المائة 18النسبة الباقية وهي على اآلخرون  حصل، فيما طلب سند 27من جميع هذه السندات، أي 

 طلب. 

 بيانات األثمان المختلفةتدعيم ملفات سندات الطلب بنفس  •

( 33المرفقة كوثائق مبررة لسندات الطلب )عددها  بيانات األثمان المختلفةإن استعراض قائمة الممونين أصحاب 

ببيانات تم تدعيم ملفات سندات الطلب يومع ذلك  ،يسند لهم أي سند طلب خالل هذه الفترةمتنافسين لم  8يبين أن 

استحواذ عدد محدود من المتنافسين على غالبية  ويدل. (31أثمانهم )وصل عدد بيانات األثمان المقدمة من طرفهم 

وال  فقط أن هذه المساطر شكلية ىعل بيانات األثمانالطلبيات مقابل استمرار البعض اآلخر في "المشاركة" وتقديم 

 تحترم مبدأ المنافسة.

 وبعضها ال يتضمن البيانات الضرورية تحمل معلومات مشتركة بيانات األثمانبعض  •

نفس المعلومات الخاصة بالممونين مثل رقم الهاتف ورقم  بيانات األثمان التي تم بها تدعيم سندات الطلببعض  تحمل

 األداءملف  تدعيمفقط بواسطتها صادرة عن نفس الجهة وتم  البياناتأن هذه  يدل علىالفاكس وكذا نفس المسير، مما 

لطلبية تنطبق هذه الحالة على بيانات األثمان المقدمة مثال من طرف "أ. ع." والمستفيد من او. الموجه إلى المحاسب

"د. م." التي تحمل نفس عنوان البريد اإللكتروني وكذلك بالنسبة لبيانات األثمان المقدمة من طرف "أ. س." والمستفيد 

 من الطلبية "س. س." التي تتضمن نفس عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس.

 هافقط اسم وعنوان صاحب (2016-2013ل الفترة خال 54من أصل  26بيانات األثمان المدلى بها )بعض  كما تتضمن

مما يخالف  رقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهنيك في حين تغيب معظم البيانات ذات الطابع التجاري

التأكد من أن صاحب العرض في وضعية سليمة من  يتيحال مما  للضرائب،من المدونة العامة  145مقتضيات المادة 

 .انونية وأنه مازال يواصل نشاطه التجاريالناحية الق

  عدم احترام بعض النفقات لقواعد االلتزام 

مراقبة عينة من الوثائق المثبتة للنفقات عن عدم احترام الجماعة لقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها واألمر  أسفرت

 ن خالل ما يلي:سالف الذكر، ويتجلى ذلك م 2.09.441بصرفها المنصوص عليها في المرسوم رقم 

أربعة سندات طلب  الجماعة أصدرت أصدرتإذ  :تنفيذ الخدمة قبل التأشير على مقترح االلتزام بالنفقة -

التوريدات  توتسلم ،)تتعلق بشراء لوازم المكتب، الوقود وقطع الغيار( 2016-2013خالل الفترة 

 ؛المتعلقة بها قبل تأشير المحاسب العمومي على مقترح االلتزام بالنفقة

تاريخ سندات طلب  9المرفقة ب  ال تحمل الفاتورات حيث :الفاتورات على الخدمة إنجاز تاريخ غياب -

يها في المنصوص علمما ال يسمح بالتأكد من احترام مسطرة االلتزام بالنفقة  ،اإلشهاد على إنجاز الخدمة

 06/2014تبين من خالل سند الطلب رقم  كما .سالف الذكر 2.09.441من المرسوم رقم  67 المادة
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مقترح االلتزام من طرف اآلمر بالصرف  إرسالالمتعلق بإصالح وصيانة مقر جماعة أزالف أن تاريخ 

يعتبر  مماأن الخدمات قد تم إنجازها في نفس اليوم الذي تم فيه االلتزام بالنفقة  أيتاريخ الفاتورة،  يطابق

غير منطقي نظرا لطبيعة الخدمات موضوع سند الطلب )تجديد جدار وطالء المنزل وتركيب بالطات 

 ؛اإلسمنت( التي تستلزم أكثر من يوم واحد

إن عددا من اإلشهادات على حيث  :رخةعدد كبير من بطاقات اإلرساليات ومقترحات االلتزام غير مؤ -

إشهادا  23وعددها من طرف المحاسب العمومي وبطاقات اإلرساليات غير مؤرخة  مقترحات االلتزام

رساليات ومقترحات االلتزام من طرف اإلغياب التواريخ على بطاقات  ،كما تبين كذلك .33من أصل 

)بطاقات اإلرساليات/مقترحات  حالة 20باإلضافة إلى وجود ، 33من أصل  30اآلمر بالصرف على 

 )المحاسب واآلمر بالصرف(. غير مؤرخة من الطرفين االلتزام(

  غياب بعض المعلومات الضرورية في الوثائق المثبتة 

ن للضريبة إلى المشترين والخاضع أنه يجب أن يسلمعلى التي تنص من المدونة العامة للضرائب  145 خالفا للمادة

منهم أو إلى زبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي 

وفق سلسلة متصلة والتي تحتوى على مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري من بينها مبلغ الضريبة على القيمة 

مراقبة عينة من النفقات أبان عن عدم احترام الممونين ، فإن )...(على الثمن المشمول فيه  المضافة المطالب بها زيادة

سندات طلب( مما ال يسمح  6تتجلى في عدم تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة )  هذه المادة لمقتضيات

 حاالت(. 3بالتأكد من صحة حسابات التصفية، وعدم تأريخ بعض الفاتورات )تم الوقوف على 

 للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات  اعدم اعتماد الجماعة نظام 

للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع نفقات حظيرة السيارات واآلليات الجماعية، حيث ال تقوم  اماعة نظامال تعتمد الج

بتوثيق تاريخ تزويد اآلليات بالوقود وال بيان العداد أثناء التزود بالوقود، كما ال تتوفر على جذاذات التزود بالوقود مما 

ال توثق الجماعة تواريخ توقف السيارات من جهة أخرى،  .الوقودال يسمح بالتأكد من حقيقة استهالك جميع كميات 

واآلليات عن العمل أثناء خضوعها للصيانة وال تمسك سجال لكل آلية يبين مختلف أعمال الصيانة التي خضعت لها 

 هذه األعمال.إنجاز وقطع الغيار التي استعملت في صيانتها، مما ال يسمح كذلك من التأكد من حقيقة 

)كما هو  مطاطيةالطارات اإلفي المستندات المثبتة في بعض حاالت اقتناء قطع الغيار أو كذلك  درج الجماعةال تو

 مما ال يسمح،لوحة السيارة أو اآللية المعنية باألمر  ( رقم13/2015و 02/2013الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم 

بالنسبة للمستندات المثبتة التي أدرجت بها أرقام لوحات نه فعال. كما أبالتأكد من إنجاز الخدمة  ،في غياب وسائل أخرى

فقد تم تسجيل عدم احترام الجماعة لمبدأ تنزيل النفقات في  ،السيارات واآلليات التي خضعت للصيانة ونوع الصيانة

قرة الصيانة في ف المتعلقة باقتناء قطع الغيار تارة تدرج الجماعة بعض النفقاتحيث  أبواب الميزانية المرتبطة بها

الحاالت نفس قطع الغيار بالنسبة آللية في كما أدرجت الجماعة في بعض وتارة أخرى في فقرة اقتناء قطع الغيار. 

 (.15/2016و 14/2016اقتناء قطع الغيار )حالة سندي الطلب رقمي فقرة الصيانة وبالنسبة آللية أخرى في فقرة 

 الخصوصي "المبادرة المحلية للتنمية البشرية"تدبير نفقات التجهيز ونفقات الحساب  .ثالثا
بمعدل  ،درهم 7.351.869,78ما قدره  2016-2013بلغ مجموع نفقات التجهيز )الحواالت الصادرة( خالل الفترة 

فقد كانت  ،. أما نفقات الحساب الخصوصي "المبادرة المحلية للتنمية البشرية"درهم 45 ,1.837.967سنوي قدره

 .درهم 934.080,00مبلغ التي عرفت صرف  2014باستثناء سنة  نفس الفترةشبه منعدمة خالل 

سند طلب وثالثة اتفاقيات خاضعة للقانون العادي تتعلق  12وقد تم تنفيذ هذه النفقات في إطار صفقة عمومية واحدة و

 المالحظات التالية:عن تسجيل  المراقبةوقد أسفرت عملية سيارات وآليات.  3باقتناء 

 أزالف بمركز رياضي ملعب إحداث مشروع .أ

 درهم. 934.080,00بمبلغ قدره  ه.ف."لشركة " هاإسناد تم. و01/2014الصفقة رقم  المشروع في إطار هذا تم تنفيذ

درهم  109.599,60بمبلغ قدره  2016يونيو  04بتاريخ  05/2016أصدرت الجماعة لفائدة نفس المقاولة سند طلب رقم و

" بتتبع الصفقة بمبلغ . س.قامت الجماعة بتكليف مكتب الدراسات والمراقبة "أ كما تهيئة الملعب الرياضي. من أجل استكمال

 وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة في هذا اإلطار: درهم مع احتساب الرسوم. 60.000,00

 وبةإسناد الصفقة لمقاولة ال تتوفر على المؤهالت المطل 

المدلى بها من طرف صاحب الصفقة ال تتالءم مع موضوع الصفقة حيث إن معظم هذه الشهادات رجال الفن شواهد  إن

أن موضوع الصفقة يتعلق بأشغال بناء وتهيئة ملعب رياضي ة، في حين تخص أشغال غرس وتشجير أراضي فالحي

الذي ال لطبيعة نشاطها من جهة منطقي نظرا غير  ه. ف."شركة "لل إسناد الصفقةوهذا ما يجعل  ،بمركز أزالف

 كون نفس لجنة طلب العروض أقصت متنافسا آخر لنفس السبب. ،ومن جهة أخرى ،يتناسب وطبيعة أشغال الصفقة

تنص على أن اللجنة تقصي  سالف الذكر 2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم  38وجدير بالذكر أن المادة 

عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام االستشارة أو ال تستجيب للمقاييس  المتنافسين الذين قدموا
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 38مما يخالف مقتضيات المادة  ،في حين أن الجماعة لم تقص المتنافس وقامت باختياره نائال للصفقة ،المحددة فيه

 .المذكورة

 ة غير سليمإدراج نفقة مكتب الدراسات ضمن المبالغ التي ستؤدى لصاحب الصفق 

في حين أن عقد االلتزام المتعلق  ،درهم )باحتساب الرسوم( 934.080,00تضمنت الصفقة المصادق عليها مبلغ 

. ويطابق الفرق بين مبلغ عقد االلتزام ومبلغ الصفقة، )باحتساب الرسوم( درهم 874.080,00مبلغ  بذات الصفقة حدد

، وهو ما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات ن طرف نائل الصفقةالمبلغ التي سيؤدى لمكتب الدراسات والمراقبة م

 العمومية ألن عقد االلتزام هو الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز األعمال موضوع الصفقة.

جعل من طريقة تعامل الجماعة مع يأن تكليف المقاولة بأداء مستحقات مكتب الدراسات والمراقبة  ىوتجدر اإلشارة إل

نظرا لغياب سند قانوني بين الجماعة ومكتب الدراسات يحمي الجماعة في  ،مكتب الدراسات والمراقبة غير سليمة

 حالة وجود اختالالت أو نقائص.

 حاجيات اإلعالن عن الصفقة دون التحديد الدقيق لل 

 05/2016، بإصدار سند الطلب رقم 2015أكتوبر  01 بتاريخ 01/2014قامت الجماعة بعد تسلم أشغال الصفقة رقم 

وذلك من أجل إتمام درهم،  109.599,60 " بمبلغه.ف." نائلة الصفقة لفائدة نفس الشركة 2016يونيو  04 بتاريخ

مختلف جوانب المشروع )كميات مختلف  تضبطة لم على أن الجماع وهو ما يؤشر أشغال إصالح نفس الملعب.

من مرسوم  5وحدات األشغال ومحيط إنجازها( قبل اإلعالن عن طلب العروض المفتوح، في مخالفة لمقتضيات المادة 

 .2013الصفقات العمومية لسنة 

  عدم إنجاز الدراسات المتعلقة بالتجارب والمراقبة 

أن على صاحب التين تنصان على من دفتر التحمالت التقنية  4اصة والمادة من دفتر التحمالت الخ 62مادة لل خالفا

يعرض نتائج هذه وأن  ،قبل الشروع في إنجاز األشغال للتجارب يُخضع المواد المستعملة في تنفيذ االشغالالصفقة أن 

 ،والجودة المطلوبة مكتب الدراسات والمتابعة والجماعة من أجل التأكد من مطابقة المواد للخصائص التجارب على

بطلب هذه  هذه األخيرةبنتائج التجارب والمراقبة، ورغم ذلك لم تقم لم تتوصل الجماعة فإن  ،والتي تم التعاقد بشأنها

يخالف مقتضيات المادتين سالفتي  مما .علما أن بعض أوامر توقف األشغال قد تم تبريرها بإنجاز التجارب ،التقارير

 .بشأنهاوال يسمح كذلك بالتأكد من احترام صاحب الصفقة لخصائص وجودة المواد التي تم التعاقد  ،الذكر

 تأخر في صرف مستحقات صاحب الصفقة 

في إن مقارنة تاريخ إنجاز العمل المتضمن بكشف الحساب وتاريخ إصدار الحوالة ذات الصلة أبان عن تسجيل تأخر 

المتعلق بآجال  2.03.703يوما، مما ال ينسجم ومقتضيات المرسوم رقم  80تسديد مستحقات صاحب الصفقة، فاق 

وذلك  ،درهم 1.637,76. وقد تم تقدير مبلغ فوائد التأخير المستحقة في األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة

)دورية الخازن العام للمملكة رقم  2007الل الثالثي الثالث لسنة في المائة التي كان معموال بها خ 3,3باعتماد نسبة 

 (.2007يونيو  25بتاريخ  26

 العادي للقانون خاضعةال عقودالو الطلب سندات بعض إطار في المنجزة المشاريع بعض .ب

ميزانية  سيارات وآليات( في إطار 3عقود خاضعة للقانون العادي )تتعلق باقتناء  3سند طلب و 12أبرمت الجماعة 

. وقد سجلت بشأنها نفس المالحظات المتعلقة بعدم احترام قواعد االلتزام 2016إلى  2014خالل السنوات من التجهيز 

 :المالحظات التاليةتسجيل بالنفقات التي تمت عرضها سابقا. كما تم 

  عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة بمناسبة اقتناء الشاحنة 

بمبلغ  2014نونبر  24بتاريخ  186)حوالة رقم  "م. ك.الوثائق المثبتة المرفقة بالعقد المبرم مع شركة "أبانت مراقبة 

بيان األثمان المقدم صاحب نفسه الذي أبرمت معه الجماعة العقد هو  شركةالعلى أن صاحب  درهم( 900.000,00

مما يدل على عدم تفعيل الدعوة  ،عرضا واحدا فالعرضين من أصل الثالثة المقدمة يعتبران ،وبالتاليباسم "م.ه."، 

 للمنافسة.

  سيارة  باقتناء المتعلقإنجاز العمل اإلشهاد على األمر بصرف النفقة قبل 

ذات اللوحة المعدنية رقم  المتعلقة بشراء سيارة 2015دجنبر  12بتاريخ  229/2015الحوالة رقم  أصدرت الجماعة

فإن الجماعة  ،إنجاز الخدمة. وبالتالي اإلشهاد علىن المورد ورغم غياب قبل التوصل بالفاتورة م "0200873"ج.

أنه ال يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة التي تنص على من المرسوم سالف الذكر  67لم تحترم مقتضيات المادة 

كشف تفصيلي يتضمن واألمر بصرفها إال بعد إثبات حقوق الدائن ويكون اإلثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو ب

 الكمية والمبلغ النقدي للتوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو األشغال المنجزة. 
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 تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

 وضبط سجل الجرد وفق الشكليات المنصوص عليها؛ ،إجراء جرد كامل للمنقوالت التي تتوفر عليها الجماعة -

اعتماد نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع مصاريف حظيرة السيارات )من وقود وقطع الغيار وصيانة(  -

 ويضمن ترشيد هذه النفقات؛

( )توجيه رسائل استشارة كتابيةالتقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة باإلعمال السليم لمبدأ المنافسة  -

 والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية؛

دفتر الشروط اإلدارية العامة و)مرسوم الصفقات العمومية،  العمل بها التنظيمية الجاري التقيد بالمقتضيات -

ال  ،العمومية الصفقات وتنفيذ إبرام مجال دفتر التحمالت الخاصة...( فيوالمطبقة على صفقات األشغال، 

 الخاصة وإعداد الشروط دفتر في عليها المنصوص والمراقبة المخبرية التجارب نجازما يتعلق بإ ،سيما

 سليمة. بصورة الورش دفاتر ومسك المنجزات جداول
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II. ألزالف الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 نظام المراقبة الداخلية .أوال
  الصفقات العموميةبعدم مسك السجالت المتعلقة 

الصادرات في تسجيل جميع عمليات تمد الجماعة على سجالت الوادات والصفقات العمومية فتعفيما يتعلق بسجل 

ستعمل الجماعة على )...( المتعلقة بالصفقة سواء عمليات سحب ملفات العروض او تسجيل اظرفة المتنافسين. و

 تخصيص سجل خاص بالصفقات العمومية.

 عي عدم مسك السجالت المتعلقة بتدبير المرآب الجما 

 عدم إيالء العناية االزمة لتدبير المنقوالت 

تابع لمصلحة التعميير والبيئة  مقتنياتها وهوالجماعة على سجل للمنقوالت يتم فيه حصر ممتلكات الجماعة وتتوفر 

. ولتدارك الهفوات التي تعتري هذا السجل باشرت الهيكل التنظيمي الدارة الجماعة الممتلكات حسبواالشغال و

التحمالت الخاص بييع ت وإعداد كناش الشروط وجراء جرد شامل لجميع المنقوالإالجماعة تحيينه من خالل 

  .المتالشيات المستغنى عنهاومحجوزات 

  عدم مسك محاسبة المواد 

 ثانيا. تدبير نفقات التسيير

 قبل إسناد الطلبيات  عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة 

 غياب ما يثبت توجيه رسائل استشارة لثالثة متنافسين كتابة على األقل قبل إسناد الطلبيات •

 عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلب  استحواذ •

 ملفات سندات الطلب بنفس بيانات األثمان المختلفة  تدعيم •

  الضرورية البيانات يتضمن ال هاوبعض مشتركة معلومات تحمل األثمان بيانات بعض •

لى االستشارة مع الموردين المحتملين الذين تتوفر فيهم الشروط إتعتمد الجماعة فيما يتعلق بمختلف التوريدات 

خذ باالعتبار مع األ القدرة على تلبية حاجيات الجماعة ال من حيث نوع التوريدات او الجودة المطلوبةوالقانونية 

المتنافسين على سندات وغلبية الموردين أهو ما يفسر تكرار و ،األقاليم المجاورةوالموردين المتواجدين باالقليم 

 حيث يفتقر اإلقليم لمقاوالت تستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون. ،الطلب

  عدم احترام بعض النفقات لقواعد االلتزام 

  بالنفقة االلتزام مقترح على التأشير قبل الخدمة تنفيذ -

  الفاتورات على الخدمة إنجاز تاريخ غياب -

  مؤرخة غير االلتزام ومقترحات اإلرساليات بطاقات من كبير عدد -

  غياب بعض المعلومات الضرورية في الضرورية في الوثائق المثبتة 

البيانات الحسابية لتكون شاملة لكل وستعمل الجماعة مستقبال تحري التدقيق سواء في مراقبة الفاتورات و )...(

 .المعلومات وفق المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل

 عدم اعتماد الجماعة نظاما للمراقبة الداخلية لتتبع نفقات حظيرة السيارات 

ات فيما يتعلق بتسيير حظيرة السيارات سواء فيما يتعلق بالتزود بالوقود لقد باشرت الجماعة اعتماد نظام الشي

حداث خلية تقنية تواكب تسيير المرآب الجماعي إكما ستعتمد الجماعة على  ،مصاريف اإلصالح وقطع الغيارأو

 رقم النقص الحاد الذي تعرفه الجماعة على مستوى الموظفين.

 حساب الخصوصي " المبادرة المحلية للتنمية البشرية "تدبير نفقات التجهيز ونفقات ال .ثالثا

 (1/20114) أزالف بمركز رياضي ملعب إحداث مشروع .أ

 سناد الصفقة لمقاولة ال تتوفر على المؤهالت المطلوبةإ 

بخصوص هذه النقطة فإن الجماعة قامت باإلعالن عن الصفقة للمرة الثانية بعدما تم تحرير محضر في اإلعالن 

دالئها بالملف إقصيت لعدم أاألولى : . وقد استجاب لإلعالن الثاني ثالث مقاوالت"INFRECTUAUX"األول 

لمعايير المطلوبة حسب رأي الثالثة استجابت ل، والثانية عرضها المالي يفوق الغالف المخصص للصفقة، والتقني

وهو ما جعل اللجنة تقتنع بملفها  .()... دلت بمجموعة من الشواهد تؤكد قيامها بمشاريع تخص البناءأوقد  اللجنة،

 تنال الصفقة بالمبلغ األقل عرضا.والتقني 



 150 

 لتي ستؤدى لصاحب الصفقة غير سليمدراج نفقة مكتب الدراسات ضمن المبالغ اإ 

 ،نظرا لكون الجماعة لم تكن تتوفر على اعتماد مالي في الفصل المتعلق بالدراساتو وع،نظرا الستعجالية المشر

بعد االستشارة و ،الستشارة مع مصالح عمالة الدريوش حيث كانت المصادقة من طرف المصالح المحليةوبعد ا

التتبع في كناش التحمالت المشار ون الجماعة أدرجت مصاريف الدراسة التقنية إف .كذلك مع قابض قباضة ميضار

وذلك بعد  ،جماليمن مبلغ الصفقة اإل والتتبعالذي يلزم المقاولة أداء واجب مصاريف الدراسة  63اليه في الفصل 

جراء المنافسة حيث تقدم العديد من مكاتب الدراسات إل .االجراء القانوني الختيار مكتب الدراسات المناسب

وحتى ال تتكرر مثل هذه الهفوات . وفي األخير وقع االختيار على مكتب الدراسات المختص بأقل تكلفة ،المناقصةو

  .القدرات المالية للجماعةوتفاديها مستقبال تماشيا  فان الجماعة ستعمل على

 اإلعالن عن الصفقة دون التحديد الدقيق للحاجيات 

بعد التسليم النهائي للمشـروع سلمت و ش التحمالت،كناوعند االنتهاء من االشغال التي كانت مقررة في الدراسة 

الرياضة مفاتيح الملعب لجمعية نادي أزالف ومندوبية وزارة الشباب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة 

وفدت لجنة للوقوف على مدى استجابة الملعب لمعايير أهذه األخيرة  .لكرة القدم المنخرط ضمن عصبة الشرق

ياج يفصل الجمهور عن رقعة وضع سالخصوص شغال إضافية منها على وجه أنجاز إوصت بضرورة أو العصبة

 .منتعلية السياج للحفاظ على األ، والحكاموخاص بالالعبين  1.00*2.00فتح باب صغير ، والملعب

خذ بعين االعتبار االحتماالت الممكنة فيما األوسنعمل مستقبال على إعطاء العناية الكافية لتدقيق الدراسات )...( و

 .يتعلق بااللتزامات اإلضافية

 المراقبةوز الدراسات المتعلقة بالتجارب عدم انجا 

لى نهايته تنفيذا إبتنفيذ أشغال هذه الدراسات قبل بداية المشروع )...(  "L-E"الدراسات ولقد تكلف مختبر التجارب 

وذلك بحضور مكتب الدراسات  من دفتر التحمالت التقنية، 4مادة الومن دفتر التحمالت  62لمقتضيات المادة 

 )...(. والتتبع،ف بالدراسة التقنية المكل

  تأخر في صرف مستحقات صاحب الصفقة 

  .شغالمبين في قرارات وقف واستئناف األ شغال هذا المشروع عرف عدة توقفات خالل مدة إنجازه حسب ماهوأن إ

شغال )...( سنعمل مستقبال على تفادي هذه ر تقدم األضتقدم للجماعة بمحا ما جعل المقاولة صاحبة المشروع الم

  .نجع للمقتضيات القانونية في هذا الصددالتطبيق األوالثغرات 

  العادي للقانون خاضعةال عقودالو الطلب سندات بعض إطار في المنجزة المشاريع بعض .ب

 عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة بمناسبة اقتناء الشاحنة 

وهو ما اسقطنا في )...( متاح لها من معلومات و لمتنافسين موضوع سند الطلب بما هلقد قامت الجماعة بمراسلة ا

وسنعمل مستقبال على تحري التدقيق  .تعود ملكيتهما لذات الشخص )...( ةصل ثالثأن شركتين من ألى إعدم االنتباه 

 .التنافسيةوتفعيال لمبدأي الشفافية وتطبيقا للقانون الجاري به العمل 

 از العمل المتعلق باقتناء سيارة نجإشهاد على مر بصرف النفقة قبل اإلاأل 

 2015دجنبر  08نجاز الخدمة بتاريخ إالتي تثبت وبالعودة الى نسخة األرشيف المودعة لدى مصالح هذه الجماعة 

 )...(. 2015دجنبر  12مر بالصرف يحمل تاريخ وتاريخ األ
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 "اتسافتجماعة "

 "(الدريوش)إقليم " 
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم ، بموجب1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  اتسافتحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم مهيمتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

 حصر عددكما كلم مربع،  170 ة هذه الجماعة بتقدر مساحو ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

موظفا  24يعمل بها  ، فيمانسمة 9578في 2014 سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  

 وعونا.

ا منهدرهم،  9.507.386,56ز ما يناه 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

برسم ميزانية التجهيز. بينما درهم  4.437.805,45ومحصلة في إطار ميزانية التسيير درهم  5.069.581,11

درهم تتعلق  2.953.080,36ا درهم، منه 4.814.722,52في حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة 

 بنفقات التجهيز. تتعلق درهم 1.861.642,16وبنفقات التسيير 

I.  وي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجه  

عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار  2017-2013خالل الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة اتسافت 

 همت أساسا نظام المراقبة الداخلية ومجاالت الموار ونفقات التسيير والتجهيز. ،عدد من التوصيات

 نظام المراقبة الداخلية .أوال
 يعتري نظام المراقبة الداخلية بالجماعة عدة نقائص يتجلى أبرزها فيما يلي:

  المتعلقة بالصفقاتسجالت العدم مسك 

السجل الخاص بسحب ملفات طلبات العروض بالصفقات العمومية. ويتعلق األمر بالمتعلقة السجالت الجماعة ال تمسك 

السجل الخاص بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا و (،2013ومرسوم سنة  2007مرسوم سنة من  19 )المادة

صادرة السجل الخاص بتسجيل مختلف األوامر بالخدمة ال( و2013و 2007مرسومي من  31 )المادةبإيداع العروض 

 (.من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال 9 )المادةعن الجماعة 

 جماعيةعدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات ال 

ممتلكات المنقولة جميع الممتلكات المقتناة وتواريخ ومراجع اقتنائها وخصائصها والمصالح السجل  ال يتم تضمين

تتبع حركية المنقوالت بين المصالح الجماعية وتدوين هذه الحركيات بسجل  ، كما ال يتمرتهاالموضوعة رهن إشا

وضع رقم ، وال يتم الجرد وعدم حذف المنقوالت التي تم االستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر

 .الموجود مع ما تم اقتناؤهالقيد بالسجل على المنقوالت للتعرف عليها والمراقبة الالحقة لمطابقة 

أن كل األمالك حيث  العقارية العامة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الجماعة أمالكها ضبطت كما ال

ألن  محتويات األمالك الجماعية، سجل لم تؤشر سلطة المراقبة اإلدارية على . من جهة أخرى،غير محفظة الجماعية

 الفصل مقتضيات شاملة وتنقصها مجموعة من المعطيات مما يخالف به غير بجميع األمالك المقيدة المتعلقة البيانات

 .الجماعات أمالك كيفية تسيير بموجبه والمحدد 1959 فبراير 4 في المؤرخ 2.58.1341 رقم المرسوم من األول

  عدم مسك محاسبة المواد 

 2.09.441من المرسوم رقم  113إلى  111لمقتضيات المواد من  محاسبة للمواد وذلك خالفاال تمسك الجماعة 

من خالل المعاينة  ،من جهة أخرى، تبينو. ومجموعاتها المحلية للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسنالصادر 

المخزونات، وجود تسربات مائية قد تتسبب في إتالف  ،للمخزن الجماعي 2018أبريل  81الميدانية المنجزة بتاريخ 

 ووجود مجموعة من األدوات والمتالشيات موضوعة على األرض بطريقة غير منظمة.

 تدبير نفقات التسيير .ثانيا
درهم.  4.383.856,65ما قدره )دون احتساب الفائض(  2016-2013نفقات تسيير الجماعة خالل الفترة  متوسطبلغ 

المائة، ومصاريف استهالك الماء  في 70,18 بنسبة نواألعواويتوزع هذا المبلغ ما بين مصاريف الموظفين 

منح ومساعدات وفي المائة(،  5,13مصاريف حظيرة السيارات )وفي المائة(،  16,23والكهرباء والمواصالت )

الفترة مجموعة هذه أصدرت الجماعة خالل وقد  في المائة(. 5,37في المائة(، وباقي المصاريف ) 3,09ودفعات )

درهم(،  2.863.731,68سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  90)العينة تضم  تهاأسفرت مراقبة غالبي، وطلبالمن سندات 

 :تسجيل النقائص التاليةعن 
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 عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة واللجوء لتسوية النفقات 

قات العمومية أن الجماعة ال تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسوم الصف ،من خالل بعض المؤشرات ،يتبين

( والمتعلقة بضرورة االستشارة الكتابية لثالثة متنافسين على األقل قبل إسناد 2013 مرسوم سنةو 2007)مرسوم سنة 

من أجل  العروض المضادة إلى الملف كوثائق مثبتة ضمسندات الطلب، وتتعامل مباشرة مع الممونين وبعدها يتم 

 ما يلي: أبرز هذه المؤشرات. واألداء

من خالل معاينة  ،تبثحيث  :ما يثبت توجيه الجماعة لرسائل استشارة كتابة قبل إسناد الطلبيات غياب -

والمادة  2007لسنة  العمومية من مرسوم الصفقات 75خالفا لمقتضيات المادة أنه  ،سجالت كتابة الضبط

استشارة كتابة إلى ال تقوم بتوجيه رسائل فإن الجماعة ، 2013سنة  الصفقات العمومية من مرسوم 88

 ؛ثالثة متنافسين على األقل

أسندت جميع سندات الطلب إذ لوحظ أنه  :استحواذ عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلب -

وردت عروضهم ضمن ملفات األداء.  69من بين  20المكونة للعينة لعدد محدود من الموردين وعددهم 

ممونا  16والباقي  السندات،من هذه  في المائة 62,22ى نسبة عل منهم حصلوا 20بل إن أربعة من بين 

ممونا آخر فلم تسند إليهم أي  29، أما سند طلب 34أي  في المائة، 37,78تقاسموا النسبة الباقية وهي 

 طلبية ومع ذلك استمروا في تقديم بيانات اثمان؛

بيانات بعض ذلك أن  :الطلبصادرة عن جهة واحدة ضمن مسطرة إسناد سند  بيانات لألثماناعتماد  -

المدلى بها ضمن مسطرة إسناد نفس سند الطلب تحمل نفس العنوان أو نفس الهاتف أو نفس رقم  األثمان

السجل التجاري، مما يوحي أن هذه العروض صادرة عن نفس الجهة وبالتالي ليس هناك أي تفعيل 

ألثمان المقدمة من طرف "س. س" و "أ. س" كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لبيانات اللمنافسة. 

 طلب؛سند  24ونفس رقم الهاتف والفاكس في  تحمل نفس العنوان اإللكترونيالتي 

بيان لألثمان من  82إن حيث  ال تتضمن بعض المعطيات:المدلى بها  بيانات األثمان المختلفةبعض  -

وهو ما يخالف مقتضيات المادة ات، توقيع وختم الشركة دون تحديد باقي المعلوم تتضمن فقط 168أصل 

من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أن يتم تضمين الفاتورات أو البيانات الحسابية مجموعة  145

 من البيانات كهوية البائع، رقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهني.

 متكرر لنفس عتاد التزيين وغياب محاسبة للمواد  اقتناء 

)يتعلق األمر بأربعة سندات طلب( درهم  39.992,34ما مجموعه  2016-2013صرفت الجماعة خالل الفترة 

وبناء من عند نفس الممون.  توريد األعالم الوطنية بمختلف أحجامها وأمتار الثوب األحمر بنجمة ورزم العلم األحمرل

هذه التوريدات، ويتجلى ذلك  حقيقةشكوكا حول هناك ف وفي غياب مسك محاسبة للمواد، على مضامين سندات الطلب،

 يلي:فيما 

وكذا كمية  ،وحدة 1404إن كميات األعالم الوطنية الموردة ال سيما األعالم مع األكمام التي وصلت  -

بالنظر  ،متر خالل فترة أربع سنوات تبدو مبالغا فيها 543الثوب األحمر بنجمة التي وصلت إلى 

 الستعمال هذه التوريدات؛

أبريل  18فرت عملية الجرد التي تم القيام بها بمعية مدير المصالح ورئيس المجلس الجماعي بتاريخ أس -

تسجيل فوارق بين الكميات المقتناة بموجب سندات الطلب وتلك المتواجدة سواء خارج عن  2018

 المخزن الجماعي أو بداخله.

  إصالح الحواسيب  نفقاتاختالالت في 

وأسندت الطلبيات جميعها  ،2016-2013" سنويا خالل الفترة 4بانتيوم اسوبين من نوع "قامت الجماعة بإصالح ح

 من بينها: ،عدة اختالالتهذه العملية  تباشقد و. س".لنفس الممون "س

خرى األلحواسيب لسنوات متتالية في ظل غياب أي إصالح آخر  4حواسيب لمدة نفس الإصالح  -

 تكرار نفس اإلصالحات خالل هذه الفترة بالنسبة لنفس الحواسيب؛و ،الموجودة لدى الجماعة

درهم خالل هذه الفترة، وهو مبلغ يتجاوز ثمن حاسوبين  15.992,40إصالح حاسوبين بمبلغ يصل إلى  -

 .جديدين

تخالف ما تم التعاقد بشأنه وااللتزام به في  )بناء على الفاتورة( تي تم اإلشهاد على تنفيذهاالخدمات ال -

الخدمات التي  كما ينطبق نفس األمر على .2013فبراير  06بتاريخ  05/2013إطار سند الطلب رقم 

ات المنفذة تطابق الخدم التي ال 2013نونبر  13بتاريخ  158تم األمر بأدائها في إطار الحوالة رقم 

وتؤشر هذه التناقضات على مخالفة ذات الصلة. والتي تم اإلشهاد على إنجازها في الفاتورة  ،فعليا

 .سالف الذكر 2.09.441من المرسوم رقم  69و 68مقتضيات المادتين 
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 عدم اعتماد الجماعة أي نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات 

حوالي  2016-2013)مثلت في المعدل خالل الفترة الجماعية قات حظيرة السيارات واآلليات نف أهميةبالرغم من 

فإن الجماعة  ،2016-2013( والمنحى التصاعدي لهذه النفقات خالل الفترة في المائة من مجموع نفقات التسيير 5,13

ال تتوفر على مصلحة أو خلية مكلفة بتدبير لم تعتمد أي نظام للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع وضعية هذه المكونات، و

ال تقوم بتوثيق كميات الوقود المستهلكة من قبل كل آلية على حدة وال تواريخ تزويدها وال بيان ي. كما آب الجماعرالم

 اسبية.العداد أثناء التزود بالوقود، مما ال يسمح بالتأكد من حقيقة استهالك جميع كميات الوقود المدرجة في الوثائق المح

  عدد اإلطارات المطاطية المقتناة في سنة واحدة ال ينسجم مع عدد سيارات الحظيرة 

دهم،  39.740,40بمبلغ وصل إلى  2016أكتوبر  26بتاريخ  26/2016قامت الجماعة، بموجب سند الطلب رقم 

 2016سنة المكونة للحظيرة خالل  سيارات الجماعة لعدد بالنظر ةغير منطقيمطاطيا، وهي كمية  إطارا 73باقتناء 

، إذ أنه وفرضا تم تغيير 2014ها إال خالل سنة سيارات حديثة االقتناء لم يشرع في استعمال 8من بينها  12عددها و

 إطارات لكل سيارة(.  4)أي  48يتجاوز عددها  فإن عددها لن ،جميع اإلطارات المطاطية لجميع السيارات

 تدبير نفقات التجهيز ونفقات الحساب الخصوصي "المبادرة المحلية للتنمية البشرية" .ثالثا
أما نفقات الحساب الخصوصي  درهم. 9.899.375,33ما قدره  2016-2013ة بلغ مجموع نفقات التجهيز خالل الفتر

 5.056.035,45 نفس الفترة"المبادرة المحلية للتنمية البشرية" فقد بلغ مجموع الحواالت الصادرة في إطاره خالل 

سندات  (3ثالثة )و (العادي )القانون اثنين عقدينوصفقات عمومية  (6ست )درهم. وقد تم تنفيذ هذه النفقات في إطار 

 وقد شملت مهمة المراقبة المشاريع التالية: طلب.

 التسلم المؤقت المبلغ )درهم( طريقة اإلنجاز المشروع

بناء ثالث سقايات بدواوير "تزيمي" 

 و"إدرازان" و"لبعول"
 2013نونبر  7  479.565,60 01/2012الصفقة رقم 

إصالح الطريق الرابطة بين مركز "قاسيطة" 

 ودوار "اتسافت الجبل"

 2014ماي  12  717.416,17  06/2013الصفقة رقم 

 2014ماي  23  72.999,99  05/2014سند الطلب رقم 

 2014دجنبر  26   33/2014سند الطلب رقم  إصالح بعض المؤسسات التعليمية

 2015أكتوبر  30  826.173,54  06/2015الصفقة رقم  "اعصفوران"كهربة مجموعة سكنية بدوار 

بناء الطريق الرابطة بين مركز "قاسيطة" 

 متر 500والثانوية التأهيلية على مسافة 
 2016يونيو  27  580.352,84  11/2015الصفقة رقم 

تربوي )الشروع في اإلنجاز  بناء مركز سوسيو

 (2016يوليوز  5بتاريخ 

 03/2016سند الطلب رقم 

 )الدراسة(
 2016يونيو  08 36.000,00

 - 508.908,00  01/2016الصفقة رقم 

 وقد أسفرت مراقبة ملفات هذه المشاريع وكذا المعاينة الميدانية لبعضها عن تسجيل المالحظات التالية:

 تأخر إصدار األوامر بالخدمة للشروع في اإلنجاز وعدم ترقيمها 

بين  ات منذ انعقاد لجان فتح األظرفة تراوحتتبليغ المصادقة على الصفقالمدة التي استغرقتها الجماعة من أجل إن 

فإن المدد التي استغرقتها اإلجراءات ما بين فتح األظرفة إلى  ،وبشكل عام يوم بالنسبة لجميع الصفقات. 101و 34

د تراوحت ما في المائة من الصفقات( ق 83,33غاية الشروع في اإلنجاز بالنسبة لخمس صفقات من أصل ستة )أي 

يوم بالنسبة للصفقة  81، مقابل (06/2013)الصفقة رقم  يوم 145و (06/2015)الصفقة رقم  يوم 120بين 

11/2015 . 

مما ال ينسجم مع مقتضيات  ،وغير مسجلةالصفقات غير مرقمة  بالنسبة لجميعإضافة إلى ذلك، فإن األوامر بالخدمة 

في دفتر  9)المادة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  من دفتر الشروط اإلدارية العامة 9المادة 

 (.2016في دفتر سنة  11والماجة  2000سنة 

  عدم احترام آجال تبليغ المصادقة على الصفقات 

في المائة من الصفقات( لم يتم بشأنها احترام أجل تبليغ المصادقة  83,33إن خمس صفقات من أصل ستة )أي 

ه في مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات، حيث نصت هذه األخيرة على أن يتم المنصوص علي

 06/2013و 01/2012 ذات األرقام يوما بالنسبة للصفقات 90تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها في أجل أقصاه 

ابتداء من تاريخ فتح  11/2015و 10/2015و 06/2015 ذات األرقام بالنسبة للصفقات يوما 75و 01/2016و

غياب موافقة أصحاب يوم. وهو ما يخالف، في  59و 33األظرفة، بينما قد تم تجاوز هذا األجل بمدة تتراوح بين 
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( والمادة 2007من مرسوم الصفقات العمومية ) 79مقتضيات المادة ، العروض اإلبقاء على عروضهم لمدة إضافية

 (.2013من مرسوم الصفقات العمومية ) 153

 المتعاقد بشأنها تلك اختالفات بين الكميات المنجزة و 

 وتلك لبعض الصفقات لألثمان المفصل التقديري البيان في المدرجة األشغال وحدات مختلف كميات مقارنة أظهرت

يلي بعض وفيما  بينها. كبيرة اختالفات وجود عن أو النهائي واألخير المؤقت التفصيلي بالكشف المتضمنة المنجزة

 الحاالت التي تم الوقوف عليها:

لم يتم حيث  المتعلقة بمشروع كهربة مجموعة سكنية بدوار "اعصفوران": 06/2015الصفقة رقم  -

 المبرمجة الكميات ن. وبالنسبة للوحدات األخرى فإلألثمان التقديري البيان منأشغال  وحدة 22 إنجاز

 المقترحة األحادية األثمان تطبيق أن كما .متفاوتة بنسب فعليا إنجازها تم ما مع تختلف التقديري البيان في

 يفضي للصفقة، النهائي الحساب بكشف والمثبتة فعليا المنجزة الكميات على المتنافسين أحد طرف من

 متنافس عرض مع مقارنة مرتفعا يصبح الصفقة صاحب طرف من المقدم العرض أن على الوقوف إلى

 ؛درهم 5.558,16 إلى يصل بفرق." ك.ا" آخر

المتعلقة بمشروع "بناء الطريق الرابطة بين مركز قاسيطة والثانوية التأهيلية  11/2015الصفقة رقم  -

في المبرمجة الكميات كما أن  ،وحدات من البيان التقديري 4لم يتم تنفيذ إذ  متر": 500على مسافة 

تطبيق األثمان . وبمع ما تم إنجازه فعليا بنسب متفاوتة البيان التقديري المفصل للصفقة تختلف بالمقارنة

األحادية المقترحة من طرف بعض المتنافسين على الكميات المنجزة فعليا والمثبتة بكشف الحساب 

النهائي للصفقة، يفضي إلى الوقوف على أن العرض المقدم من طرف صاحب الصفقة يصبح مرتفعا 

 ؛درهم 118.842,72بمبلغ  "د. م" ةمنافس ةشركمع عرض مقارنة 

من أصل حجم األشغال األولي حيث أنه، : المتعلقة بمشروع بناء ثالث سقايات 01/2012الصفقة رقم  -

 18,88أي بنسبة تقليص ناهزت  ،درهم 389.023,10 لم يتم إنجاز سوى ،درهم 479.565,60البالغ 

 في المائة.

 اتقبل اإلعالن عن طلب المشاريععلى أن الجماعة لم تحط بمختلف جوانب  التغييرات التي طالت هذه الصفقاتدل تو

من مرسوم الصفقات العمومية  5والمادة  2007من مرسوم الصفقات لسنة  4في مخالفة لمقتضيات المادة  العروض،

 .2013لسنة 

 الحاجيات  حديدتغياب سوء البرمجة و 

اتسافت "ودوار  "قاسيطة"لقة بإصالح الطريق الرابطة بين مركز المتع 06/2013 ة رقممباشرة بعد تسلم أشغال الصفق

لنفس  2014ماي  23المؤرخ في  05/2014، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2014ماي  12في  "الجبل

وذلك من أجل إتمام أشغال إصالح نفس الطريق، مما يدل على  ،درهم 72.999,99بمبلغ  صاحبة الصفقةالشركة 

من  4مقتضيات المادة ويخالف بالتالي  ،رمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل اإلعالن عن الصفقةنقص في الب

 .2007مرسوم الصفقات لسنة 

 نجاز أجل اإلعدم تحديد المؤسسات المعنية باإلصالح و 

مما ال يسمح بالتأكد من حقيقة األشغال  ،المؤسسات التعليمية المعنية بالتأهيل 33/2014رقم  ال يحدد سند الطلب

والتي تنص على وجوب  2013لسنة  من مرسوم الصفقات العمومية 88المادة  ويخالف بالتالي مقتضياتالمنفذة 

 تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها.

 عمليةأي أن  ،(2014دجنبر  26جاز العمل )كما أن تاريخ مقترح االلتزام بالنفقة هو نفسه تاريخ اإلشهاد على إن

ويدل ، المطلوبة حجم وطبيعة األشغال ما ال يتناسب معوهو  ،وتسلم األشغال استغرقت يوما واحداااللتزام والتأشير 

قواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها المنصوص  مما يخالف ،إنجاز األشغال قبل التأشير على مقترح االلتزامعلى  ،بالتالي

 سالف الذكر. 2.09.441ليها في المرسوم رقم ع

 إعداد الدراسة في غياب سند تعاقدي ولجوء الجماعة لتسويتها فيما بعد 

المتعلق بالدراسات التقنية وتتبع إصالح الطريق الرابطة بين مركز  04/2014قامت الجماعة بإسناد سند الطلب رقم 

من خالل  ،. إال أنه تبين2014أبريل  09" بتاريخ س.س" قاسيطة ودوار "اتسافت الجبل"، إلى مكتب الدراسات

أن  ،المتعلقة بأشغال إصالح هذه الطريق 06/2013مقاربة الوثائق التبريرية لهذا السند مع وثائق ملف الصفقة 

مكتب الدراسات قد أعد دفتر الشروط الخاصة، وتمت المصادقة ألن  ،قبل إسناد سند الطلبالدراسة قد أنجزت سلفا 

، ثم تم إنجاز جزء من األشغال في إطار الكشف التفصيلي المؤقت األول بتاريخ 2013دجنبر  31ى الصفقة بتاريخ عل

مع نفس مكتب  04/2014 رقم بإبرام سند الطلب 2014أبريل  09في الجماعة لتقوم بعدها  2014مارس  26

المنصوص  بالنفقات العمومية وتصفيتها قواعد االلتزاممما يخالف  ،الدراسات من أجل تسوية وضعيته المحاسبية

 سالف الذكر. 2.09.441من المرسوم رقم  65عليها في المادة 
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  إعداد أوامر بالتوقف واستئناف األشغال موقعة على بياض 

أمرا بتوقف األشغال موقعا من طرف رئيس الجماعة دون تحديد تاريخ األمر  01/2012 ة رقميتضمن ملف الصفق

 .خ تبليغه، أي أن هذه الوثيقة تم إعدادها وتوقيعها من طرف الجماعة على بياض قبل توقف األشغالبالتوقف وال تاري

 .ايوم 169والتي تم بها تبرير فترات توقف وصل عدد أيامها اإلجمالي  ،األوامرهذه  عدم صدقيةويدل هذا األمر على 

فإن التعليل المدرج في بعض األوامر بالخدمة لتوقف األشغال والمتمثل في عبارة "سكان الدوار  ،ومن جهة أخرى

ومن المفروض أن  ،يقررون وضعية المشروع"، غير ذي معنى ما دام أن الطرفين المتعاقدين هما المقاول والجماعة

 التنفيذ.هذه األخيرة التي تمثل الساكنة قد قررت في المشروع قبل المرور لمرحلة 

 بما يلي: الجماعةوتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي 

مسك سجل محتويات األمالك الجماعية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير  -

 واإلجراءات الالزمة من أجل تسوية وضعيتها القانونية؛

لية، مع العمل على إعداد سجل لتسجيل المنقوالت يتضمن مسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخ -

 المعطيات الكفيلة بتتبعها وإحصائها ووضع أرقام الجرد عليها؛

مسك سجالت وجذاذات خاصة بكل آلية من حظيرة السيارات من أجل تتبع ومراقبة استهالك الوقود  -

 النفقات المتعلقة بها.والزيوت، وكذا اإلصالحات التي خضعت لها وذلك مع العمل على ترشيد 

الحرص على شفافية مسطرة الولوج إلى الطلبيات العمومية، والتتبع الجيد لألشغال واحترام مقتضيات دفاتر  -

 الشروط الخاصة؛

إعطاء األهمية للدراسات األولية للمشاريع المزمع إنجازها قبل إبرام الصفقات بشأنها وذلك من أجل ضبط  -

 ر المتوقعة أثناء إنجازها؛تكلفتها وتفادي التغيرات غي

التفعيل السليم لمسطرة الدعوة للمنافسة عند االقتناء بواسطة سندات الطلب ال سيما االستشارات الكتابية،  -

 وتفادي اللجوء لتسوية النفقات.
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي التسافت 

 )نص مقتضب(

 أوال. نظام المراقبة الداخلية
  المتعلقة بالصفقاتعدم مسك السجالت 

، عملت الجماعة اتسافت على 2018ابريل  18بعد زيارة لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للمحاسبة بتاريخ 

تدارك النقائص التي تم ذكرها في تقرير المجلس، حيث قامت الجماعة مباشرة بعد زيارة اللجنة وقبل التوصل 

امر الصادرة ودفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل، باإلضافة إلى بتوصيات المجلس بتوفير الدفتر اليومي ألو

السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية، وخاصة السجل الخاص بسحب ملفات طلبات العروض والسجل الخاص 

بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بإيداع العروض والسجل الخاص بتسجيل مختلف األوامر بالخدمة الصادرة 

 جماعةعن ال

 عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات الجماعية 

)...( تم تعيين موظف مكلف بمكتب الممتلكات والصفقات العمومية، حيث تم استصدار قرار في هذا الشأن مع 

 مذكرة تحدد اختصاصات المكتب )...(. 

قوالت وتضمينه جميع الممتلكات هذا و)...( شرعت الجماعة بجرد كل الممتلكات المنقولة، وتحيين سجل المن

المقتناة ومراجع اقتناءها وخصائصها والمكاتب الموضوعة رهن إشارتها مع وضع رقم القيد بالسجل على جميع 

المنقوالت، باإلضافة الى وضع قوائم تفصيلية للمعدات المتالشية التي سيتم االستغناء عنها مع إنجاز محاضر في 

 الموضوع.

مالك الجماعة العقارية، فإن الجماعة في صدد البحث عن السبل القانونية واإلجراءات الكفيلة أما فيما يخص ضبط أ

 بتسوية وضعية هذه األمالك.

 عدم مسك محاسبة المواد 

 )...(، إن الجماعة عمال على تصحيح الوضع عمدت إلى فتح سجالت المحاسبة المتعلقة بالتوريدات: 

 سجل لتضمين األدوات المكتبية ولوازم اإلدارة التي تم توريدها والمصالح التي وزعت عليها؛  -

 سجل لتضمين التوريدات والمواد التي تخزن خارج اإلدارة بمخزن الجماعة؛  -

 سجل لتضمين المواد واألدوات التي يتم توزيعها أو إخراجها من المخزن والجهة المستلمة. -

ونات االستالم والتسليم المتعلقة بالتوريدات والمنقوالت. كما عملت الجماعة على تنظيم دون إغفال استعمال أذ

 امخازنه

 ثانيا. تدبير نفقات التسيير
 عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة واللجوء لتسوية النفقات 

إن )...( عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة واللجوء لتسوية النفقات، يرجع باألساس إلى انعدام األطر المتخصصة 

بالجماعة وافتقار موظفيها لدورات تكوينية في مجال المالي والمحاسباتي، وافتقار الجماعة واإلقليم ككل للعديد من 

غبة الكثير من الممونين التعامل مع اإلدارات العمومية وخاصة المؤسسات التجارية وانعدام بعضها، )...( وعدم ر

الجماعات الترابية بدعوى أن تسديد المستحقات يتطلب مساطر وإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويال. مما حتم 

جد  على الجماعة تحمل مسؤوليتها آنداك وتعاملت مع الممونين الذين أبدوا استعدادهم التعامل مع الجماعة وبأثمنة

 مرضية. غير أن هذا لم يمنع الجماعة من تقصي أثمنة توريداتها بالقرب من مؤسسات تجارية أخرى. )...(.

  اقتناء متكرر لنفس عتاد التزيين وغياب محاسبة للمواد 

 لقد دأبت الجماعة على اقتناء نفس العدد الستعمالها عند الحاجة والسيما خالل المناسبات الوطنية )...(. علما أن

)...( هذا العتاد خالل هذه االحتفاالت غالبا ما يتعرض للضياع رغم حرص الجماعة على إرجاعها بعد انتهاء 

المناسبات التي استعملت من أجلها والسيما تلك المحمولة والمستعملة يدويا )...(، مما أدى إلى تسجيل فوارق بين 

 اء خارج المخزن الجماعي أو بداخله.الكميات المقتناة بموجب سندات الطلب وتلك المتواجدة سو

  اختالالت في نفقات أصالح الحواسيب 

إن عدم تمكن بعض موظفي الجماعة من النظام المعلوماتي وفي غياب دورات تكوينية خاصة بهذا المجال، وكذا 

( حاملة لفيروسات يؤدي الى تعرض هذه األجهزة لألعطاب، وهذا ما USBاستعمال بعض مفاتيح التخزين )

يتطلب إصالحها. وفي ظل غياب سجالت الممتلكات المنقولة المقتناة وتواريخ ومراجع اقتنائها وخصائصها 
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والمصالح الموضوعة رهن إشارتها وغياب رقم القيد بالسجل على المنقوالت للتعرف عليها، هو الذي يوحي بأن 

األخرى الموجودة لدى الجماعة، علما سنوات متتالية دون الحواسيب  4اإلصالح اقتصر على حاسوبين فقط لمدة 

أن كل مكتب بالجماعة يتوفر على األقل على حاسوبين أو أكثر، في حين أن اإلصالح طال معظمها إن لم نجزم 

 كلها.

 05/2013أما فيما يخص تخالف ما تم التعاقد بشأنه وااللتزام به في إطار سند الطلب بالنسبة لسند الطلب رقم 

المقدمة والصحيحة هي الواردة في الفاتورة. أما ما ورد في الحوالة من مضامين فيعود إلى )...(، فإن الخدمة 

السهو وعدم التمكن من استعمال الحاسوب من طرف المستخدمين، وكذا االشتغال في صفحات قديمة في الحاسوب 

 راسالت اإلدارية.يتم تغيير بعض األرقام واألسطر الشيء الذي نلمسه مرارا وتكرارا في العديد من الم

وعليه، فإن الجماعة ستعمل جاهدة على تفادي مثل هذه الهفوات الناتجة عن عدم التركيز وإيالء اهتمام كبير 

لمضامين المراسالت، وهو الشئ الذي ألحت عليه قراراتها التنظيمية األخيرة، حيث حددت وبصفة دقيقة التزامات 

 لهم.جميع الموظفين المكلفين بالمهام الموكلة 

 عدم اعتماد الجماعة أي نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات 

إلى المسؤول عن مكتب األشغال والصيانة واآلليات، إعداد ومسك ملفات  )...( من بين االختصاصات الموكولة

السيارات والشاحنات اآلليات التابعة للجماعة، وهو ما سيساعد الجماعة على التدبير الجيد للمرآب الجماعي وبالتالي 

 صيانتها. ة على حدة أوتتبع وضعية جميع مكوناته، سواء تعلق األمر بتوثيق كميات الوقود المستهلك من قبل كل آلي

 عدد اإلطارات المطاطية المقتناة في سنة واحدة ال ينسجم مع عدد سيارات الحظيرة 

إطارات  6إطارا مطاطيا صغير الحجم للسيارات و  12إن العدد الحقيقي الذي تم اقتناؤه من طرف الجماعة هو 

درهم. أما العدد الوارد في  4039.740,هو كبيرة للشاحنة وبه يكون المبلغ اإلجمالي الذي كان بذمة الجماعة 

الفاتورة فلم نعر له االهتمام الكافي بقدر ما تم االهتمام بمبلغ الفاتورة، هذا وقد تم اإلدالء بتصريح بالشرف للممون 

 يذكر فيها العدد الحقيقي الذي تم اقتناؤه من طرف الجماعة.

العمل دون إشراك المصلحة المختصة، فيرجع باألساس إلى إن قيامنا بصفتنا اآلمر بالصرف بالتأشير على إنجاز 

غياب مصالح بالجماعة واقتصار الجماعة على مكاتب وكذا غياب مسؤول عن تدبير مرآب السيارات سابقا، وهو 

 ما تداركته الجماعة مؤخرا بعد أخذها علما بالهفوات والنقائص التي شابت تسيير حظيرة سيارات الجماعة.

 نفقات التجهيز ونفقات الحساب الخصوصي " المبادرة المحلية للتنمية البشرية"ثالثا. تدبير 

 تأخر إصدار األوامر بالخدمة للشروع في اإلنجاز وعدم ترقيمها 

إن تأخر إصدار األوامر بالخدمة بالشروع في اإلنجاز راجع باألساس إلى المقاولة النائلة للصفقة واإلكراهات التي 

ت، كما أن عدم تسجيل أوامر بالخدمة للشروع في اإلنجاز فمرده أن الجماعة آنذاك لم تكن تواجهها هذه المقاوال

 تتوفر على سجل خاص بأوامر الخدمة الشيء الذي تم تداركه )...(. 

 عدم احترام آجال تبليغ المصادقة على الصفقات 

للصفقات المشار إليها أعاله، فمنها ما هو راجع فيما يتعلق بعدم احترام آجال تبليغ المصادقة على الصفقات بالنسبة 

إلى المقاولة النائلة للصفقة واإلكراهات التي تواجهها هذه المقاوالت، ومنها ما هو راجع إلى اإلدارة نفسها بحكم 

 تكدس مجموعة من المهام )...( في يد شخص واحد.

مكلف بمكتب الممتلكات والصفقات  وعليه، فإن الجماعة قامت بتصحيح الوضعية، حيث قامت بتعيين موظف

العمومية حيث حددت اختصاصاته بشكل دقيق )...( في قرار تنظيم إدارة الجماعة الجديد، كما تتعهد الجماعة أيضا 

 باحترام جميع المقتضيات التي تتطلبها المساطير اإلدارية في هذا الشأن، والسيما، احترام آجال التبليغ.

 نجزة وتلك المتعاقد بشأنها اختالفات بين الكميات الم 

)...( فيما المتعلقة بمشروع كهربة مجموعة سكنية بدوار " اعصفوران":  06/2015الصفقة رقم  -

يخص عدم إنجاز مجموعة من بنود الصفقة، فإن المبلغ بقي كما هو دون زيادة أو نقصان، إال أن 

إلى أن الجماعة، وفي غياب إطار  مبالغ أشغال هذه البنود عوضت في البنود األخرى. وتجدر اإلشارة

خاص بالكهرباء من أجل الدراسة والتتبع، سنعمل مستقبال مع مهندس كهربائي أو شركة مختصة في 

هذا المجال من أجل إعطاء العناية الكافية لتدقيق الدراسات واألخذ بعين االعتبار كل االحتماالت 

 ذه الهفوات الغير مقصودة.الممكنة )التقنية والكمية( وتفادي الوقوع في مثل ه

المتعلقة بمشروع " بناء الطريق الرابطة بين مركز قاسيطة والثانوية  11/2015الصفقة رقم  -

والمتعلقة ببناء  11/2015إن تقليص حجم األشغال لصفقة رقم  متر": 500التأهيلية على مسافة 

دراسات المكلف بالدراسة والتتبع الطريق الرابطة بين مركز قاسيطة والثانوية التأهيلية، فإن مكتب ال
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هو الذي أشرف على هذا المشروع، كما يمكن تعليله أيضا إلى مجموعة من اإلكراهات والمعيقات 

 التي اعترضت سير األشغال وغياب اطر متخصصة على مستوى الجماعة.

 المتعلقة بمشروع بناء ثالث سقايات: 01/2012الصفقة رقم  -

)...( 

 يد الحاجيات سوء البرمجة وغياب تحد 

)...( يعود هذا النقص في البرمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل اإلعالن عن الصفقة إلى أن الجماعة ال 

تتوفر على أطر مختصة في ميدان األشغال العمومية وذوو الخبرة التي تتطلبها مثل هذه الصفقات وهو ما أثر سلبا 

و ما حدث بالنسبة لمشروع إصالح الطريق الرابطة على تحديد كميات ووحدات األشغال بالنسبة ألي مشروع وه

بإتمام إصالح  06/2013بين مركز قاسيطة ودوار اتسافت، مما حتم على الجماعة مطالبة شركة نائلة الصفقة 

بحكم تقديمها ألقل األثمنة خالل الصفقة سالفة الذكر، وبحكم تواجد  05/2014نفس الطريق بإصدار سند الطلب 

 اإلصالح بعين المكان وكذلك لربح الوقت وإلتمام أشغال الطريق بصفة نهائية.  المعدات الخاصة ب

 عدم تحديد المؤسسات المعنية باإلصالح وأجل اإلنجاز 

)...( إن تحديد المؤسسات المعنية باإلصالح ومدة إنجاز الخدمة تم بموجب اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة 

حضر اللجنة المحلية اللذان رفعهما إلى المجلس الجهوي للحسابات ضمن الوثائق الوطنية للتنمية البشرية وكذا م

 المرفقة إلجابتها على تقرير المجلس.

( فمرده إلى أخطاء 2014دجنبر  26أما أن تاريخ مقترح االلتزام بالنفقة وتاريخ اإلشهاد على نفس العمل ) 

 خطاء اإلدارية.إدارية والذي تعهدت بموجبه الجماعة على تدارك هذه األ

 إعداد الدراسة في غياب سند تعاقدي ولجوء الجماعة لتسويتها فيما بعد 

فعال هذا ما حدث )...( األسباب التي دفعت الجماعة إلى سلك هذه الطريقة، والتي كانت ناجمة عن نقص في 

ألطر متخصصة في هذا  البرمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل اإلعالن عن الصفقة، بسبب افتقار الجماعة

المجال، وكذا ربحا للوقت بحكم تواجد الشركة النائلة للصفقة بعين المكان بمعداتها وكونها قدمت أقل عرض خالل 

 .06/2013الصفقة 

 إعداد أوامر بالتوقف واستئناف األشغال موقعة على بياض 

لم تكن من وراءه أي نية  01/2012ة إن تواجد أوامر بالتوقف واستئناف األشغال موقعة على بياض بملف الصفق

سيئة بحكم أن لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، وخالل زيارتها الميدانية وجدت نسخ ألوامر 

بالتوقف والتبليغ تحمل تواريخ، أما تلك النسخ فهي عبارة عن نسخ زائدة عن العدد المطلوب وبدل تمزيقها أو 

أرشيف الملف ال غير ويمكن رد هذا السهو إلى كثرة المهام التي كانت بين أيدي  تضمينها بتواريخ بقيت ضمن

 الموظف المكلف بالصفقات آنذاك الغير.
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 "بني مرغنينجماعة "

 (الدريوش)إقليم  
 

 2.92.468 رقم المرسوم ، بموجب1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  بني مرغنينحدثت جماعة أ

 2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28 بتاريخ

حصر كما كلم مربع،  59 ة هذه الجماعة بتقدر مساحو ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17 بتاريخ

 13يعمل بها  ، بينمانسمة 6.263في  2014سنة عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في 

 .( عضوا15يسهر على تدبير شؤونها مجلس مكون من )موظفا وعونا، و

درهم، منها  11.210.705,67 ما يناهز 2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  7.494.031,27و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 3.71.6674,40

درهم تتعلق  2.373.520,77 درهم، منها 4.988.900,35 حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في

 بنفقات التجهيز. درهم 2.615.379,58و ،بنفقات التسيير

I.  جهوي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس ال  

عن تسجيل مجموعة من المالحظات  2017-2013خالل الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة بني مرغنين 

 وإصدار عدد من التوصيات همت على الخصوص نظام المراقبة الداخلية وتدبير نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

 نظام المراقبة الداخلية .أوال
فحص مختلف السجالت والمساطر المعتمدة من طرف الجماعة عن تسجيل مجموعة من المالحظات المتعلقة  أسفر

 بالمراقبة الداخلية، وتتجلى فيما يلي:

  محاسبة الموادعدم مسك سجالت 

 المواد وذلك خالفا لمقتضيات ،سجالت لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو المسلّمةال تمسك الجماعة 

جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على وكذا  ،سالف الذكر 2.09.441من المرسوم رقم  113إلى  111من 

ال تتوفر على أذونات االستالم والتسليم  الجماعة حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أن

 .المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت

 سجالت المتعلقة بتدبير المرآب الجماعيعدم مسك ال 

درهم ما بين الوقود  130.000,00حوالي  2016سيارة وآلية استهلكت خالل سنة  12تتوفر حظيرة الجماعة على 

وقطع الغيار والصيانة واإلصالح. وقد تم على هذا المستوى تسجيل غياب مصلحة أو خلية بالجماعة مكلفة بتدبير 

قواعد  ا ما يتعلق باستهالك الوقود وقطع الغيار. وقد ترتب عن هذه الوضعية عدم إرساءالمرآب الجماعي، وخصوص

والتي تقضي بمسك سجل خاص بتتبع استهالك الوقود  ،يرة السياراتظحسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير ح

 .بين اإلصالحات المنجزة وكميات الوقود المستهلكةت، وقطع الغيار بالنسبة لكل سيارة

 عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات المنقولة 
حيث ال يتم تضمينه جميع المقتنيات ومراجع شرائها،  ،ال يستجيب سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المتعارف عليها

حذف كما ال يتم تتبع حركية المنقوالت بين المصالح الجماعية واإلشارة لهذه الحركيات بسجل الجرد، وال يتم 

المنقوالت التي تم االستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر. من جانب أخر، تبين عدم وضع رقم 

اقتناء بعض الممتلكات المنقولة، ويتعلق األمر على سبيل المثال بالمنقوالت موضوع سند  تالقيد بالسجل على فاتورا

 المعلوماتي.المتعلق باقتناء العتاد  03/2016الطلب رقم 

  عدم تحديد مضمون الطلبيات بالدقة الكافية 

ال تتضمن بعض سندات الطلب المتعلقة باألشغال )الصيانة أو اإلصالح( أي تحديد لمحتويات ومواصفات األعمال 

وكذا آجال التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط الضمان. وعليه، فإن هذا األمر ال يسمح بمراقبة مدى  ،المراد إنجازها

 .المواصفات التقنية للتوريدات ،ال سيما ،مطابقة ما تم توريده بما تم االلتزام به
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 ثانيا. تدبير النفقات الجماعية

 نفقات التسيير  .1

درهم، منها  13.866.478,61ما مجموعه  2016-2013بلغت نفقات تسيير الجماعة خالل الفترة 

( دفع إلى الجزء الثاني باعتباره فائض الجزء األول لتمويل نفقات في المائة 30,67درهم )أي  4.252.777,06

درهم، أي بمعدل سنوي قدره  9.613.701,55 ما مجموعهالتسيير األخرى  . فيما بلغت نفقاتالتجهيز

 درهم 2.403.425,39

درت الجماعة خالل هذه الفترة مجموعة من سندات الطلب تهم التوريدات والخدمات وإنجاز بعض األشغال. وقد أص

درهم(، عن الوقوف على  841.557,19سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  57وقد أسفرت مراقبة غالبية هذه السندات )

 عدة اختالالت، تتمثل فيما يلي:

 إسناد الطلبيات عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل 

بالرغم من أن سندات الطلب مرفقة بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في األنظمة الجاري بها العمل، فإن بعض 

 2.06.388المؤشرات تبين أن الجماعة ال تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية رقم 

والمتعلقة بضرورة االستشارة  ،2013مارس 20الصادر في  2.12.349والمرسوم رقم  ،2007فبراير  5الصادر في 

ويتم بعد ذلك  ،الكتابية لثالثة متنافسين على األقل قبل إسناد سندات الطلب، وبالتالي فهي تتعامل مباشرة مع الممونين

 ضم بيانات األثمان إلى الملف كوثائق مثبتة من أجل األداء. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

 مستندات غير مؤرخةعدد من ال •

إن عددا من المستندات )سندات الطلب وكذا عروض األثمان( غير مؤرخة، مما ال يسمح بالتأكد من إعدادها من 

طرف المتنافسين قبل إسناد الطلبية للممون المتعامل معه أو بعده. وتتوزع هذه المستندات ما بين سندات الطلب )تم 

غير موجودة(. إن عدم تأريخ بعض  7غير مؤرخة و 3انات األثمان )سندات غير مؤرخة( وبي 10الوقوف على 

سالف الذكر، والتي تنص على الخصوص  2.09.441من المرسوم رقم  125سندات الطلب مخالف لمقتضيات المادة 

 على أن اآلمر بالصرف يمسك دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو األشغال لسندات الطلب المؤرخة.

 عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلباستحواذ  •

 47من بين  13، لعدد محدود من الموردين وعددهم 2016-2013أسندت جميع سندات الطلب الصادرة خالل الفترة 

من جميع هذه السندات،  %72استحوذوا على نسبة  13من بين  3مورد شارك في مساطر إسناد هذه السندات. بل إن 

متنافسا  34سند طلب. وفي المقابل، فإن  16، أي %28ممونين تقاسموا النسبة الباقية وهي  10اقي سند، والب 41أي 

 لم يسند لهم أي سند طلب خالل هذه الفترة ومع ذلك يستمرون في تقديم عروضهم.

 تدعيم ملفات سندات الطلب بنفس بيانات األثمان •

، أي 58سند من أصل  28أكبر عدد من سندات الطلب ) إن سندات الطلب المسندة لشركة "س.ب." التي استفادت من

والتي استمرت في تقديم بيانات أثمان  ،في المائة( مرفقة دائما ببيانات أثمان صادرة عن نفس الشركات 49,12 بنسبة

 .2016-2013رغم عدم فوزها بأي طلبية خالل الفترة 

 عدم احترام بعض النفقات لقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها 

تبين عدم احترام الجماعة لقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها واألمر بصرفها المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 سالف الذكر، ويتجلى ذلك من خالل ما يلي: 2.09.441

 بالنفقة قبل االلتزامإصدار سندات الطلب  •

تنص على أنه يتعين على اآلمرين سالف الذكر، والتي  2.09.441من المرسوم رقم  65لمقتضيات المادة  خالفا

بالصرف قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم للتوريدات أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول 

سند  20مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على بطاقات اإلرساليات المتعلقة بسندات الطلب، قامت الجماعة بإصدار 

 مومي على مقترح االلتزام بالنفقة.طلب قبل تأشير المحاسب الع

  غياب تاريخ إنجاز الخدمة على الفاتورات •

 ،(2016/28و 27/2016ال تحمل بعض الفاتورات تاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة )يتعلق األمر بسندي طلب رقم 

رقم  من المرسوم 67ة مما ال يسمح من التأكد من أن أداء وتصفية النفقة تم طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الماد

 سالف الذكر. 2.09.441

  نفقات اقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية  شابتنقائص 

مرات  8وتضاعفت بحوالي  2016إلى  2015من سنة  مهماعرفت نفقات قطع الغيار واإلطارات المطاطية ارتفاعا 

المكونة للحظيرة  12سيارات من أصل  09بالرغم من أن  درهم 920,00. 61إلى درهم  380,00. 7حيث انتقلت من 
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درج الجماعة في المستندات المثبتة لهذه النفقات رقم لوحة تمن جهة ثانية، ال  .(2016هي حديثة االقتناء )خالل سنة 

كما  ،ة أو اآللية التي خضعت للصيانة بموجب هذه الوثائق، مما ال يسمح بالتأكد من إنجاز أعمال الصيانة فعالالسيار

 .06/2015ورقم  10/2013 رقمسندي الطلب ل هو الشأن بالنسبة

 جهيز نفقات الت .2

دره درهم بمعدل سنوي ق 2.604.912,71ما قدره  2016-2013مجموع نفقات التجهيز خالل الفترة  بلغ

 درهم. وقد تم تسجيل المالحظات التالية: 651.288,18

 إنجاز أشغال بناء في إطار سند طلب ال ينسجم ومرسوم الصفقات العمومية 

صحية بشاطئ "سيدي ادريس"  قمراف (03)أشغال بناء ثالثة  18/2013أنجزت الجماعة بواسطة سند الطلب رقم 

الجماعة لمسطرة سند الطلب إلنجاز أشغال بناء، ال ينسجم مع غير أن اعتماد  درهم، 116.519,16بمبلغ قدره 

(، وهو ما حرمها من الضمانات األساسية التي توفرها 3والملحق رقم  75)المادة  2007مرسوم الصفقات لسنة 

نجاز منظومة الصفقات العمومية سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات التي يستلزمها إ

 أشغال البناء.

  تسوية نفقات أنجزت مسبقا 

أداء  2016خالل سنة  اآلمر بالصرف أنه تم وكذا إفادات، 2018أبريل  25خالل المعاينة الميدانية بتاريخ من  تبث

سندات طلب بمبلغ  4)يتعلق األمر ب  2015الوالية السابقة المنتهية في شتنبر فترة مقابل أعمال تم إنجازها خالل 

 وهوما فإن األمر يتعلق بتسوية نفقات أنجزت سابقا ،وبالتالي ،درهم باحتساب الرسوم( 524.268,00إجمالي قدره 

سالف الذكر. من جهة أخرى، فإن الجماعة لم تدل  2.09.441من المرسوم رقم  57و 56يخالف مقتضيات المواد 

ا األوامر للموردين في حينه )خالل الوالية السابقة( إلنجاز االشغال وتسلم التوريدات بالمستندات التي أعطيت به

 واألشغال ذات الصلة.

 إنجاز دراسة دون استغالل نتائجها 

تعلق تدرهم  12.000,00 ( بمبلغ2013مارس  04سند الطلب بتاريخ بموجب الجماعة بإنجاز دراسة تقنية ) قامت

في اتجاه طريق "بودينار بني مرغنين" على طول حوالي  "تمسمان-بن الطيب 610ريق ط"ببناء المسار الرابط بين 

أي مبررات في  دون تقديممتر، من طرف مكتب دراسات تقنية، غير أن الجماعة لم تستغل نتائج هذه الدراسة  800

 هذا الشأن.

تزام بالنفقة وفي غياب ما يبين من جهة أخرى، فإن هذه الدراسة قد أسندت بصفة مباشرة دون احترام مسطرة االل

فإنه لم يتم إثبات الجدوى منها خاصة أنها تستوجب التحيين بالنظر لتاريخ إنجازها )سنة  وعليه، استغالل نتائجها،

 ( في حالة ما إذا قررت الجماعة استغالل نتائجها مجددا.2013

 فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي: ،وتأسيسا على ما سبق

ضبط سجالت محاسبة المواد وسجل جرد المنقوالت حتى يكون شامال ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة  -

 باقتنائها واستعمالها، إضافة إلى ترقيم المعدات بشكل يمكن من تتبعها؛

 االستشارات الكتابية؛ فيما يخص ال سيما ،ةاإلعمال السليم للمنافسة في إسناد الطلبيات العمومي -

تتبع استهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار من خالل وضع منظومة فعالة للمراقبة الداخلية في هذا المجال،  -

 ؛ت لمكونات حظيرة السياراتاال سيما اعتماد السجالت ومسك جذاذو

 وضع حد للجوء إلى تسوية النفقات. -
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II. لبني مرغنين الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 نظام المراقبة الداخليةأوال. 
  محاسبة الموادعدم مسك سجالت 

لى النقص المهول في عدد الموظفين الذين تتشعب مهامهم وتستغرق كل المدة الزمنية الوظيفية إهذا راجع 

فمهمة ، خر متعدد المهامحدهما مشرف على التقاعد واآلأال عونان إعوان فليس لدى الجماعة وحتى األ، لمداومتهم

وكذلك تدبير الممتلكات المنقولة  ب الجماعيآمهمة تدبير المردارية ومحاسبة المواد ومسك سجالت المحاسبة اإل

 سيتم تكليف أحدهم بذلك. عوان جددأومتى تم تعزيز الموارد البشرية بموظفين و، تتطلب موظفا خاصا بذلك

 عدم مسك السجالت المتعلقة بتدبير المرآب الجماعي 

 عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات المنقولة 
  عدم تحديد مضمون الطلبيات بالدقة الكافية 

 ثانيا. تدبير النفقات الجماعية

 نفقات التسيير  

 عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل إسناد الطلبيات 

إن موقع الجماعة في منطقة نائية في جبال الريف حيث المسالك الوعرة ال يشجع الكثير من المقاولين على القبول 

ف صعبة، ناهيك عن ارتفاع األجر اليومي لليد العاملة وصعوبة نقل مواد البناء لصعوبة باالشتغال في ظرو

 المسالك، مما يضطر رئيس الجماعة االقتصار على مقاول من المقاولين المحليين وعددهم جد قليل.

الطلبات وكذلك  إن الجماعة في أمس الحاجة إلى موظف تسند إليه مهام كل ما يتعلق بالطلبيات العمومية من سندات

الصفقات العمومية وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات االستشارة الكتابية ومسك سجل خاص بالطلبيات العمومية 

 والتوريدات واالشغال لسندات الطلب المؤرخة وكذلك االشهاد على إنجاز الخدمة.

)...( 

 عدم احترام بعض النفقات لقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيته 

 نفقات اقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية تشاب نقائص 

 نفقات التجهيز  

 إنجاز أشغال بناء في إطار سند طلب ال ينسجم ومرسوم الصفقات العمومية 

 تسوية نفقات أنجزت مسبقا 

هو سبب التأخر في تسوية  (...)إن عدم توصل الجماعة باإلذن الخاص بالصرف من طرف السلطات المختصة 

 وأداء نفقات لتوريدات وأشغال أنجزت مسبقا.

 إنجاز دراسة دون استغالل نتائجها 

الطريق الجماعي تمسمان( و-)بن الطيب 610جراء الدراسة التقنية المتعلقة ببناء المسار الرابط بين الطريق رقمإ إن

متر كان قرارا اتخذه الرئيس السابق وال علم لنا بأسباب عدم  800بني مرغنين( على طول حوالي -)بودينار

 استغالل هذه الدراسة.

)...(. 
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 "سيدي علي بلقاسم"جماعة 

 (تاوريرت)إقليم 
 

 2.92.468 رقم المرسوم ، بموجب1992على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  بلقاسم علي سيديحدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم ميمهتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28 بتاريخ

حصر عدد سكانها  كماكلم مربع،  693 ب ة هذه الجماعةتقدر مساحو ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

 ة.نسم 14.984في  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 

درهم، منها  21.609.068,61ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  11.534.783,56و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 10.074.285,05

درهم  10.074.285,05 درهم، منها 10.892.954,46حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 818.669,41و ،تتعلق بنفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

عن مجموعة من المالحظات والتوصيات همت خصوصا  2017-2010خالل الفترة أسفرت مراقبة تسيير الجماعة 

 تدبير المداخيل، والنفقات، والممتلكات الجماعية.

 تدبير المداخيل الجماعية .أوال
 تتجلى أبرز المالحظات المسجلة بهذا الشأن فيما يلي:

  في إطار الرسم على عمليات البناء ل مبالغ مهمةتحصي وتفويتتأخر تحيين القرار الجبائي 

الرسم على عمليات البناء خالفا لمقتضيات  2008مايو  05الصادر بتاريخ  16/2008القرار الجبائي رقم لم يتضمن 

 2016أبريل  11ولم تعمد الجماعة على تحيينه إال بتاريخ  ،المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47.06القانون رقم 

  حيز التنفيذ. 14/2016ل القرار الجبائي رقم بدخو

منها قبل تغيير القرار الجبائي. وقد بلغ مجموع المساحة  16رخصة بناء  18، تم إصدار 2016-2010وخالل الفترة 

متر مربع، مما فوت على الجماعة تحصيل مبالغ تقدر على األقل  8.261المغطاة موضوع هذه الرخص ما يناهز 

درهما عن كل متر مربع( المنصوص  20، وذلك باعتماد الحد األدنى لسعر الرسم )درهم 165.220,00 بحوالي

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  54عليه في المادة 

  على استخراج مواد المقالععدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم 

لم  هاالضرورية لربط وفرض الرسم على استخراج مواد المقالع، إال أنعلى الرغم من توفر الجماعة على العناصر 

 تقم في بعض الحاالت باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحصيل. 

متر مكعب  12.000 يتضمن استخراج كمية 2015نونبر  16" تصريحا بتاريخ .وفي هذا اإلطار، قدمت شركة "أ.م

قامت  ،درهم. وفي نفس السياق 60.000,00بأداء مبلغ الرسم المحدد في  من مواد البناء من أحد الوديان، لكنها لم تقم

درهم المتعلق  180.750,00ب.م" من أجل أداء مبلغ "إلى شركة  2012ماي  25بتاريخ مراسلة الجماعة بتوجيه 

ا قامت بنفس متر مكعب من مواد البناء من أحد الوديان التابعة للنفوذ الترابي للجماعة. كم 36.150باستخراج كمية 

متر  33.636درهم المتعلق باستخراج  168.180,00بمبلغ قدره  ها" التي ما زالت مدينة ل.اإلجراء مع شركة "ب.أ

 .2010فبراير  05مكعب من مواد بالبناء حسب محضر المعاينة بتاريخ 

وتوجيهها ر التحصيل أوامعداد غير أن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة في الحاالت المذكورة، وال سيما إ

مبلغ  عدم تحصيل. وهو ما قد يؤدي إلى تقادم الديون وبالتالي للمحاسب العمومي المختص لمتابعة مسطرة التحصيل

 درهم. 408.930,00

  عدم تفعيل تقارير المراقبة 

رخصة المتواجدة لجماعة في العديد من األحيان بمعاينة استغالل المقالع المرخصة وغير المباالتقنية  ةحلتقوم المص

، وتبعا لذلك تقوم بتحرير محاضر تتضمن الكميات الفعلية التي تم استخراجها من طرف للجماعة نفوذ الترابيالداخل 

مما أدى إلى عدم تحصيل مبلغ قدره  مضامين هذه المحاضر، بتفعيل الجماعة ال تقومالمستغلين، غير أن 

متر  50.894من طرف خمسة مستغلين ) ين الكميات المصرح بهالفرق ب، وهو المبلغ المطابق لدرهم 411.755,00

 متر مكعب(. 133.245مكعب( وتلك المستخرجة فعليا حسب تقارير المراقبة )
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  استغالل قطعة أرضيةالمستحق عن عدم فرض واستخالص الرسم 

درهم  3.000,00، تم تحديد مبلغ 2010فبراير  25بناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي بتاريخ 

هذه كواجب شهري لكراء القطعة األرضية التابعة للملك العام الجماعي والمتواجدة بمحاذاة مقر الجماعة. غير أن 

 ويتم استغالل شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا. علىلم تقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد فرض الرسم  األخيرة

مبالغ الرسم غير المستخلصة تعادل  ، أي أن" لمدة تزيد عن عشر سنوات.القطعة المذكورة من طرف شركة "ا.م

  درهم. 360.000,00 على األقل

 عدم فرض واستخالص الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين 

استغالل بتاريخ تي " الذين حصال على رخص." و"م.ز.أن كال من "ع.م ،ين بهذا الرسمالئحة الملزممن خالل  ،يتضح

 47.06من القانون رقم  88لم يواظبا على أداء الرسم داخل اآلجال المنصوص عليها في المادة  2011يناير  20

الرسم ذي الصلة عن السنوات بالمقابل، لم تبادر الجماعة إلى القيام بالمتعين من أجل استخالص مبالغ . وسالف الذكر

 درهم دون احتساب الذعائر والزيادات والغرامات. 25.500,00، والتي يقدر مجموعها بحوالي 2017إلى  2011من 

 ضعف المداخيل المرتبطة بالرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة 

في األسواق وأماكن البيع العامة، يتبين أنها من خالل االطالع على وضعية المداخيل المتعلقة بالرسوم المقبوضة 

هزيلة وال تتناسب مع الرواج التجاري الذي تعرفه األسواق األسبوعية، حيث لم يتعد معدل المدخول األسبوعي مبلغ 

حيث بلغ  2016، فيما تم تسجيل أدنى معدل خالل سنة 2016إلى  2010درهما خالل السنوات الممتدة من  13

 درهم أسبوعيا. 4,80والي متوسط المدخول ح

 ا. تدبير النفقات الجماعيةنيثا

 النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية  .1

صفقة عمومية تتعلق أساسا بفتح المسالك وتعبيد الطرق وتزويد  18، أبرمت الجماعة 2016-2010خالل الفترة 

وقد بلغ المبلغ اإلجمالي الذي تم  .التجهيزاتالساكنة بالماء الشروب والتيار الكهربائي، باإلضافة إلى بناء بعض 

 وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة بهذا الخصوص: درهم. 7.436.015,46رصده لهذه الصفقات حوالي 

  03/2013اختالالت شابت جلسة فتح األظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 

ل بناء حائط وقنطرة على واد "أكريج" من أج 2013دجنبر  10بتاريخ  03/2013قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 

درهم. وقد عرفت جلسة فتح األظرفة المتعلقة بهذه الصفقة عددا  52.725,00بدوار "بني فشاة" بمبلغ إجمالي قدره 

 من االختالالت يمكن إجمالها فيما يلي: 

قيادة "القعدة". بغياب قائد  معللة ذلك، 2013شتنبر  27قامت اللجنة بتأجيل جلسة فتح األظرفة إلى يوم  -

سالف الذكر  02.06.388من المرسوم رقم  34غير أن هذا المبرر ال يستند على أساس حيث أن المادة 

تشير إلى تأجيل الجلسة في حالة غياب أحد األعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا والمنصوص عليهم 

 ؛ممثل السلطة المحليةفي نفس المادة والذين ليس من ضمنهم 

، قام رئيس اللجنة الجلسةأنه بالرغم من قرار تأجيل  ،2013شتنبر  25من المحضر المؤرخ في  ،يتبين -

عضاء الحاضرين المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة األعمال، وبعد األوناول تاحها فتاب

 . 2013شتنبر  27تأجيلها لتاريخ أعلن ذلك رفع الجلسة و

  دون سبب وجيه  04/2016الصفقة رقم إقصاء أحد المتنافسين على 

األقل تكلفة بالنسبة للصفقة  هعرض الذي كانأ"  المقاول السيد "ع. طالبت اللجنةمحضر لجنة طلب العروض،  حسب

اإلدالء بتبريراته لألثمان المنخفضة التي تم اقتراحها  المتعلقة بتهيئة عين الماء المسماة "عين الكرمة" 04/2016رقم 

اكتفى المحضر قد إقصاؤه وإسناد الصفقة لشركة "م" التي تم ترتيبها ثانية. وقررت اللجنة  ،. وبعد ذلكتزامفي عقد االل

الذي أعدته لجنة طلب العروض باإلشارة إلى كون تبريرات المقاول المعني غير كافية، من دون تبيان أوجه عدم 

 كفاية هذه التبريرات.

ثمانا أحادية منخفضة وقدم نفس التبريرات التي قدمها أيتضمن أيضا فقة الشركة التي نالت الصعرض  وقد تبين أن

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الممارسة تتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها  الذي تم إقصاؤه.أ"  السيد "ع.المقاول 

من نفس  41والفقرة الثانية من المادة  18المتعلق بالصفقات العمومية وخاصة المادة  2.12.349في المرسوم رقم 

 المرسوم. 

  03/2015نقائص شابت تنفيذ الصفقة رقم 

ن أجل توفير الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل مضخة المياه وجرها الصفقة وضع لوحات شمسية مهذه تضمنت بنود 

مترا خطيا. غير أن ألواح الطاقة الشمسية ال  350غاية الحنفية العمومية التي تبعد عن مكان تواجد البئر بحوالي إلى 

باإلضافة إلى ذلك، وفي  تشتغل بالفعالية الالزمة، ذلك أنها غير مزودة بالبطاريات الضرورية من أجل تخزين الطاقة.
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غياب الصيانة الالزمة للمنشأة، فقد تبين أن نظام الطاقة الشمسية الذي يزود مضخة الماء المتواجدة في أسفل البئر 

 بالكهرباء معطل. 

 02/2013الصفقة رقم  في إطار ةالمنجزمراكز التربية والتكوين ستغالل تخاذ التدابير الضرورية العدم ا  

ر "علوانة" ويمن أجل إتمام بناء مراكز التربية والتكوين المتواجدة بدوا 02/2013الصفقة رقم  الجماعة أبرمت

درهم، وقد تبين بعد المعاينة الميدانية  120.000,00و"أوالد الشريف" و"فلوش" بمبلغ إجمالي قدره  و"لكرانزة"

إن مراكز التكوين المعنية ال تزال غير ، أنه بالرغم من إنجاز األشغال موضوع الصفقة، ف2017أكتوبر  11بتاريخ 

بعض التجهيزات المنجزة تالشت وأصبحت ومكتملة التجهيز حيث أن بعضها غير مزود بشبكتي الماء والكهرباء، 

غير صالحة لالستغالل. بالمقابل، لم تقم الجماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل توفير االعتمادات المالية الالزمة 

سنة  غاية متمإلى ود القيام باألشغال الضرورية بغية التعجيل بفتح هذه المراكز في وجه المستفيدين، فيما بعد قص

 ، لم يتم بعد استغالل هذه المراكز في أي نشاط.2017

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب .2

  قواعد تنفيذ النفقاتلمخالفة تسلم التوريدات في 

التصال المباشر بالمورد، الذي يقوم بتزويدها بالحاجيات المطلوبة مقابل سندات تسلم، لتلبية حاجياتها، تقوم الجماعة با

. فعلى سبيل المثال، خالل السنة المالية بذمتهاوتعمل بعد ذلك على إصدار سندات الطلب قصد تسديد المبالغ المترتبة 

التقني والمعلوماتي من طرف المورد المسمى ، قامت الجماعة باقتناء العديد من اللوازم المكتبية ولوازم العتاد 2016

قصد  2016دجنبر  16بتاريخ  25ورقم  24سندي الطلب رقم  تصدرأ ،مكتبة "أط" بواسطة سندات تسلم، وبعد ذلك

 التسوية المالية لهذه التوريدات.

 18بتاريخ  001344سند التسلم رقم  موضوع( GPSوفي نفس السياق، قامت الجماعة بتوريد جهاز تحديد المواقع )

بموجب سند الطلب رقم  ،، وذلك2015، وقامت بأداء النفقة المتعلقة بها الحقا خالل السنة المالية 2014أكتوبر 

 سالف الذكر. 2.09.441من المرسوم رقم  65مما يخالف مقتضيات المادة  ،درهم 5.479,20بمبلغ  48/2015

 المثبتة اختالف الكميات المنجزة  مع تلك المدرجة في الوثائق 

، قامت الجماعة ببناء مرآب وتشيد سور على المحجز الجماعي بمبلغ إجمالي قدره 02/2010بموجب الصفقة رقم 

بمبلغ إجمالي قدره  2013أكتوبر  21بتاريخ  39/2013درهم. كما قامت بإبرام سند الطلب رقم  176.872,08

الجماعي. وقد تبين من خالل المعاينة الميدانية ومقارنة مجموع المساحة  درهم من أجل تهيئة المحجز 35.056,08

 299,32التي تم تشييدها بموجب الصفقة وسند الطلب مع ما تم بناؤه على أرض الواقع، أن المساحة المشيدة فعال بلغت 

متر مربع. وباعتماد  18,5متر مربع، أي بفارق  317,82عنها بلغت  ىمتر مربع، في حين أن مجموع المساحة المؤد

قدره درهم، فإن الجماعة تكون قد أدت مبلغا زائدا  245تكلفة المتر المربع المحددة في سند الطلب المذكور في مبلغ 

من  18الثمن رقم ) درهم 1.000,00 تركيب باب من الحديد بمبلغمقابل درهم. كما قامت الجماعة بأداء  4.532,50

 تبين من خالل المعاينة الميدانية أنه لم يتم إنجازه.في حين  ،(02/2010الصفقة رقم 

 وعدم تحديد المواصفات التقنية لألشغال بناء على سند طلب النفقات عن طريق سندات الطلب تجزيئ 

درهم من أجل  234.272,28قدره سبعة سندات طلب بمبلغ إجمالي ، أصدرت الجماعة 2013المالية  ةخالل السن

 .53/2013و 49و 45و 36و 29و 26و 20ويتعلق األمر بسندات الطلب أرقام  .قفتح المسالك وبناء الطر

درهم،  000,00.200وبإبرامها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية، وإلنجاز أشغال من نفس النوع، وبمبلغ يفوق 

 2.06.388رقم من المرسوم  75تكون الجماعة قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 

وذلك في  ،سالف الذكر التي تحدد إمكانية القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات

 .( درهم، في إطار سنة مالية واحدة وحسب أعمال من نفس النوع200.000حدود مائتي ألف )

ال تقوم الجماعة في العديد من األحيان بالتحديد الدقيق لنوعية الخدمات المراد إنجازها بواسطة ومن جهة أخرى، 

الجودة والضمان بالرغم من أن بعضها يتعلق بإنجاز أشغال وشروط نجاز اإلمكان وآجال  ال سيماسندات الطلب، 

تعلق بتزويد ووضع مال 27/2011رقم تدخل في صنف أشغال الهندسة المدنية، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب 

المتعلق بتهيئة وتوسعة ممر "اللة ميمونة" وسند الطلب رقم  28/2011البالط داخل مقر الجماعة، وسند الطلب رقم 

 )غير مؤرخ( بمبلغ المتعلق بتهيئة ممر "أوالد شريف بني ريس". 21/2014

  ية للسيارات الجماعيةالوقود والزيوت مع الحظيرة الفعل كميات استهالكعدم تناسب 

، كانت حظيرة السيارات الفعلية التي تستغلها الجماعة تتكون من سيارة واحدة من نوع 2014-2010 فترةخالل ال

"بوجو برتنر"، بينما كانت ثالث سيارات أخرى معطلة. غير أن كمية الوقود المستهلكة خالل نفس الفترة عرفت 

، بارتفاع بلغت 2014لتر خالل سنة  6.313إلى  2010لتر خالل سنة  2.449,40حيث انتقلت من  ،ارتفاعا ملحوظا

خالل نفس الفترة، كما أن المبالغ التي تم رصدها القتناء هذه المادة عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا، ذلك  %61نسبته 

 .2014ل سنة درهم خال 59.904,32إلى  2010درهم خالل سنة  27.189,83أنها انتقلت من 
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 . تدبير الممتلكات الجماعيةثالثا
  التوريدات نقائص شابت تدبير 

الجهة التي  لمعرفةالمواد ال يتم تدوين توزيع كما  ،بتسجيل التوريدات المتوصل بها في سجل خاصالجماعة ال تقوم 

ظفين بطريقة عشوائية ودون تسلمتها. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخزين التوريدات في أماكن متفرقة داخل مكاتب المو

 ترتيب، مما ال يتماشى مع قواعد التدبير الجيد للمخزون.

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات 

فوقها مقر الجماعة، ومقهى، ودارين  أقامت( هكتارات 03تستغل الجماعة قطعة أرضية مساحتها حوالي ثالثة )

مخصصة لسوق الثانية شيدت فوقها مجزرة، وواحدة ع أخرى للسكنى، ومحجز ومرآب جماعي. كما تستغل ثالث بق

 مخصصة لسوق "بني ريس". األخيرة "تانزارت"، و

غير أن الجماعة ال تملك المستندات التي تثبت ملكيتها لهذه العقارات. فباستثناء عقد هبة مصحح اإلمضاء يعود تاريخه 

سنتيارا لصالح الجماعة،  80آر و 50، والذي تم بموجبه تحويل بقعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارين و1995إلى سنة 

 .اوثيقة تثبت ملكيتها لهأية بشأنها ال تملك الجماعة  العقاراتفإن باقي 

 استغالل الدور السكنية التابعة للجماعة بدون عقود كراء وبدون دفتر تحمالت 

والذين يتم استغاللهما عن طريق  ،يتكون الملك الخاص الجماعي من منزلين يتواجدان بالقرب من مقر الجماعة

، ويستغل 2008منذ سنة  2" المنزل رقم ..عدرهم شهريا لكل واحد منهما، حيث يستغل السيد "ح 200الكراء، بمبلغ 

 .2010منذ سنة  1" المنزل رقم .السيد "ع.م

المنصوص عليها  تلك ال سيما ،غير أن الجماعة لم تحترم المساطر المتعلقة بكراء هذا النوع من األمالك الجماعية

اللجنة اإلدارية  طرفحديد الثمن من لم يتم ت، حيث 2006يوليو  25بتاريخ  .م.م.ج.م/74في دورية وزير الداخلية رقم 

يحدد  للتحمالتحدد مباشرة من طرف رئيس المجلس باتفاق مع المكترين. كما لم يتم إعداد كناش  وإنماللتقويم، 

 الشروط العامة وااللتزامات المفروضة على المكري والمكتري، وكذا مسطر ة إجراء المنافسة.

 للحسابات يوصي بما يلي:وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي 

تثمين الموارد المالية للجماعة من خالل الحصر الدقيق للملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع مع  -

 العمل على استخالصه بصفة منتظمة، والتأكد من صحة تصاريح الملزمين؛ 

وذلك بالتتبع الدقيق  ،تحديد الحاجيات بدقة قبل إبرام الصفقات العمومية، والسهر على حسن تنفيذها -

 لألشغال؛

، وذلك بالتأكد من فحص العروض وفق الكيفيات اإلعمال السليم لقواعد المنافسة على الطلبيات العمومية -

واستجابة المتنافسين المقبولين للشروط المحددة في نظام  ،المنصوص عليها في مرسوم الصفقات

 وتبيان مبررات إقصاء أي متنافس؛ ،االستشارة

 تحيين سجالت الممتلكات الجماعية، وتصفية الوضعية القانونية للعقارات عن طريق تحفيظها.ضبط و -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي علي بلقاسم 

 )نص مقتضب(

(…) 

 أوال تدبير المداخيل الجماعية
  البناءتأخر تحيين القرار الجبائي وتفويت تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات 

  على استخراج مواد المقالععدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم 

بعد معاينة استغالل مواد البناء من واد علوانة من طرف الشركة، تم االتصال بالمسؤول على الشركة مباشرة 

، تقدمت الشركة 2015نونبر  16بمكان االستغالل ومطالبته بالقيام باإلجراءات القانونية لفتح مقلع. وبتاريخ 

متر مكعب. )...(. وبعد التأكد من مماطلة الشركة، وجه الملف )...( إلى  12000بتصريح يتضمن استخراج كمية 

 27)...(. لكن  بتاريخ  2018يناير  31السيد الخازن الجماعي قصد مواصلة إجراءات التحصيل )...( بتاريخ 

صيل من طرف السيد القابض الستكمال بعض الوثائق، وبعد ، أرجع الملف المتعلق باألمر بالتح2018فبراير 

لكن أرجع الملف للمرة  2018مارس  11القيام بالواجب وجه الملف للمرة الثانية إلى الخازن الجماعي بتاريخ 

الثالثة من طرف السيد القابض طالبا منا الترخيص المسلم للشركة وكناش التحمالت في حين مصالحنا اإلدارية 

المسلم من طرف وكالة الحوض المائي المتضمن  047/3/2016ن طرف الشركة بمقرر الترخيص رقم توصلت م

في حين الشركة  2016يوليوز  01لمدة سنة ابتداء من تاريخ   2016ماي  05متر مكعب بتاريخ  7000لكمية 

. وبناء على وثيقة الورش 2015 أكتوبر 06ابتدأت االستغالل لمواد البناء من واد علوانة من تاريخ المعاينة  بتاريخ 

متر مكعب، وبناء  12000والمتضمنة ل  لبناء سد تلي ببني ريص المتضمنة للكميات المراد استخراجها لألشغال

على التصريح الذي تقدمت به الشركة المتضمن كذلك لنفس الكمية تم اعتماد الكمية المستخرجة والمقدرة ب 

 متر مكعب. 12000

للجنة اإلقليمية لمراقبة المقالع وعلى محاضر جماعية، وعدة مراسالت مع إشعار باستالم بناءا على محاضر ا

 2013أكتوبر  07موجهة لشركة "ب.أ" وشركة "ب" )...( تم توجيه أمر بالتحصيل )...( للسيد القابض بتاريخ 

لجماعي، كما وجه تذكير )...(، ولم تتوصل مصالحنا اإلدارية بأي جواب يفيد التكفل أو عدمه من طرف القابض ا

 )...(، وإلى حدود اآلن لم نتوصل بأي جواب. 2017دجنبر  27في الموضوع إلى السيد القابض بتاريخ 

  عدم تفعيل تقارير المراقبة 

بدون ترخيص، كما يدل  واد تنيت-" مواد البناء من مقالع أودية بني فشاتD.Bبعد التأكد من استغالل شركة "

قامت الجماعة بمراسلة الشركة قصد تأدية الواجبات المستحقة  2012يناير  23على ذلك محضر جماعي بتاريخ 

)...(، وتم إخبار السلطة المحلية )...(. ومن خالل هذه المراسلة تمت دعوة اللجنة اإلقليمية لمراقبة المقالع، وعليه 

بمقر الجماعة وعاينت االستغالل لمواد المقالع من طرف الشركة المذكورة  2012ماي  22اجتمعت اللجنة بتاريخ 

وفي اجتماع ثان لنفس اللجنة بتاريخ -وجدة-بدون الحصول على تصريح من طرف وكالة الحوض المائي لملوية

 ألف درهم كواجب مستحق على 70بدعوة من الجماعة بمقرها خلص االجتماع بأداء الشركة  2012يونيو  26

مقرر بمحضر اللجنة اإلقليمية  استغالل المقالع من تراب الجماعة. وقد أدت الشركة الواجبات المستحقة كما هو

لمراقبة المقالع. وعلى هذا األساس، فإن الجماعة اعتمدت محاضر اللجنة اإلقليمية كمرجع الحتساب مبلغ الرسم 

 .لكون الكمية المسجلة بمحاضر جماعية تبقى تقديرية. )...(

عاينت لجنة جماعية استغالل مواد المقالع من واد ويزغت من طرف شركة "ب". وبعد  2012أبريل  03وبتاريخ 

دعوة اللجنة اإلقليمية لمراقبة المقالع لالجتماع بمقر الجماعة لتدارس هذا المشكل، اطلعت اللجنة على ملف الشركة 

 42.150 متضمن للكميات المستخرجة والمقدرة ب المتضمن لعدة مراسالت مع إشعار باستالم ومحاضر معاينة

متر مكعب، وتقرر خالل  23.515متر مكعب، وبقيت الكمية المقدرة ب  6.000متر مكعب. أدت الشركة منها 

هذا االجتماع مطالبة المقاول بتكوين ملف طلب الترخيص الستخراج مواد المقالع. إال أن الشركة لم تقم بالواجبات 

 2013أكتوبر  07لمراسالت المتعددة. وبناء عليه، تم توجيه أمر بالتحصيل للسيد القابض بتاريخ القانونية رغم ا

متر مكعب، إال أن الجماعة لم تتوصل بأي جواب من طرف القابض في هذا الشأن.  23.515)...( متضمن لكمية 

 أي جواب. ولم تتلق الجماعة 2017شتنبر  27كما وجهت مراسلة تذكيرية في الموضوع بتاريخ 

قامت الجماعة بتوجيه عدة مراسالت مع إشعار باستالم لشركة "ب.أ" إللزامها بأداء الواجبات المستحقة على 

أكتوبر  07استخراج واستغالل مواد المقالع بتراب الجماعة )...( تم توجيه أمر بالتحصيل للسيد القابض بتاريخ 

عب. إال أن الجماعة لم تتوصل بأي جواب من طرف متر مك 33636)...( متضمن للكمية المقدرة ب  2013

 ولم تتلق الجماعة أي جواب. 2017شتنبر  27القابض )...( كما وجهت مراسلة تذكيرية في الموضوع بتاريخ 
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بعد عدة مراسالت مع إشعار باستالم وجهت لشركة "أ. ج" تقدم المعني باألمر بطلب إلى الجماعة يفيد بأن الكمية 

لمعاينة تفوق بكثير الكمية المستخرجة وبأن الكمية التي استعملها )...( في األشغال تقدر ب المسجلة بمحضرا

متر مكعب فقد تقرر احتساب الكمية المقدمة بالطلب التي تقدر ب  5.040متر مكعب عوض  2.000

 مكعب. متر 2.000

 .3.000متر مكعب عوض  190شركة "ز" تقدم بتصريح موقع من طرفه ومن طرف التقني يفيد بأنه استخرج فقط 

 عدم فرض واستخالص الرسم المستحق عن استغالل قطعة أرضية 

إن األمر يتعلق بقطعة أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي وليس الملك العام، وقد تم ارتكاب أخطاء أدت إلى 

ي خاصة وأنها صعوبة استخالص الرسم وعدم اتباع المساطر للتنفيذ، حيث كانت الجماعة تبحث عن حل رضائ

درهم كواجب شهري لكراء القطعة المستغلة من طرف  3.000لم تتبع مسطرة الكراء بداية األمر وأن تحديد مبلغ 

اتصاالت المغرب، كان قرارا للمجلس وليس للجنة تحديد األثمنة. كل ذلك ساهم في عدم التنفيذ رغم المراسالت 

 الموجهة إلى المؤسسة المعنية.

 ص الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرينعدم فرض واستخال 

)...(، فإن المعني باألمر صرح بأن تاريخ  2011يناير  20الرخصة المسلمة للسيد "ع.م" للنقل المزدوج بتاريخ 

، وبعد عدة مراسالت موجهة لصاحب الرخصة )...( فقد أبدى موافقة مبدئية لتسديد ما 2012االستغالل هو سنة 

. )...(. وبناء على مداوالت المجلس في إطار 2012أدى الواجب عن ربع السنة األول من سنة بذمته من ديون، ف

، تقرر تخفيض سعر الرسم المفروض على النقل العمومي 2017مايو  04بتاريخ  2017دورته العادية لشهر مايو 

نة النقل المزدوج ألداء درهم لربع السنة. وبعد التأكد من تماطل مالك شاح 300درهم إلى  500للمسافرين من 

)...( وأرجع الملف  2018فبراير  15الواجبات المستحقة، تم توجيه األمر بالتحصيل للسيد القابض )...( بتاريخ 

 2018يونيو  11)...(. وبعد القيام بالواجب أرسل إلى القابض للمرة الثالثة )...( بتاريخ  2018مارس  12بتاريخ 

 ولألسف أرجع من طرف القابض.

أما بالنسبة لرخصة "ز.م"، فهي غير مستغلة )...( بصفة نهائية مند تاريخ التسليم لكون نقطة االنطالق غير مالئمة 

 للمعني باألمر كما صرح بذلك المستفيد من الرخصة.

 ضعف المداخيل المرتبطة بالرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة 

 الجماعيةثانيا. تدبير النفقات 

 النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية .1

  3/2013اختالالت شابت جلسة فتح األظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 

)...( نظرا إللحاح السيد القائد على حضور جلسات فتح االظرفة أخطأ األعضاء الحاضرون في اعتباره عضوا 

 أعضاء اللجنة وكذا المتنافسين بالتاريخ الجديد. في اللجنة وغيابه أدى الى تأجيل الجلسة )...( مع إخبار جميع

  دون سبب وجيه 04/2016إقصاء أحد المتنافسين على الصفقة رقم 

)...( بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو القياس الوحيد الواجب مراعاته ألجل إسناد الصفقة. إال أنه بالنسبة 

ارد الصيانة أو هما معا في هذه الحالة يمكن أن يؤخذ بعين االعتبار للتوريدات المفضية لتكلفة االستعمال أو مو

مقياس كلفة االستعمال أو الصيانة أو هما معا. في هذه الحالة، تسند الصفقة على أساس الثمن اإلجمالي الذي يجمع 

 . بين ثمن الشراء والتقييم النقدي لكلفة االستعمال أو الصيانة طيلة المدة المحددة أو هما معا

من جدول األثمان، ثمن عملية الحفر سواء كان منخفضا أو مرتفعا ليس مهما في رأي  1بالنسبة للبند  -

 الجماعة؛

درهم القتناء ووضع القنات من  340من جدول األثمان، الثمن التقديري لإلدارة هو  5بالنسبة للبند  -

نجاز عملية الوضع، وهذا درهما إل 150مم، وكان ثمن المقاولة " ع.أ" هو  300" سعر PVCنوع "

 غير كاف برأي اإلدارة؛

 800,00من جدول األثمان، عملية البناء بالبطون ووضع الحجر )تقدير اإلدارة كان  9بالنسبة للبند  -

 درهم غير كاف إلنجاز هذا الشطر من البناء؛ 70,00درهم( وثمن المقاولة "ع. أ" هو 

 كانت مفيدة إلنجاز المشروع. )...(ما بالنسبة للتوضيحات التي قدمتها شركة "م" ف -
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  03/2015نقائص شابت تنفيذ الصفقة رقم 

عند بداية انطالق أشغال مشروع تعميق بئر المقطع بدوارعلوانة حيث أن المقاولة باشرت األعمال على أحسن 

التحمالت. إال أن الزيارة الميدانية من طرف السادة القضاة المكلفين بالمراقبة تزامنت  وجه طبقا لما جاء في كناش

وتم إصالح العطل والمشروع يشتغل بشكل جيد،  مع عطل في البطاريات حيث لم تعد تشتغل بالشكل المطلوب

 علما أن الجمعية المكلفة لم تتصل بالجماعة إلخبارها بالعطل حديث العهد. 

  التدابير الضرورية الستغالل مراكز التربية والتكوين المنجزة في إطار الصفقة رقم عدم اتخاذ

02/2013 

إن )...( عدم تفعيل الجمعيات رغم االتصاالت وعدم وفاء التعاون الوطني بالتزاماته الواردة في االتفاقيات والمتعلقة 

رة لجماعة سيدي علي بلقاسم ساهمت في في تجهيز المراكز وكذا وجود معمل الخياطة بجماعة المريجة المجاو

عدم استغالل المراكز حيث التحقت الفتيات من الدواوير المجاورة بمعمل الخياطة )...(. كما أن إحداث معمل 

تعليب السمك بتاوريرت ساهم بشكل آخر في عدم التحاق الفتيات بمراكز التكوين. فيما يخص المركز المتواجد 

 لألطفال.بدوار علوانة يشتغل كروض 

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب .2

 تسلم التوريدات في مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات 

حرصا منا ونظرا للحاجة الملحة القتناء العديد من اللوازم المكتبية ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي واللحصول 

 ال المباشر ببعض الممونين.على جودة التوريدات يتم أحيانا اللجوء إلى هدا الخيار أي االتص

 اختالف الكميات المنجزة مع تلك المدرجة في الوثائق المثبتة 

( أماكن وضع Encoffrementمتر مربع كتعويض عن أشغال الحفر ) 18,5)...( لقد تم احتساب هذه الزيادة 

إنجاز هذه األشغال بموجب األعمدة التي لم يتم التنصيص عليها في كناش التحمالت، والتي تتطلب يدا عاملة مقابل 

 2م 18,50المتعلقة ببناء مرآب وتشييد صور على المحجز الجماعي. ففارق المساحة هو  02/2010الصفقة رقم 

 درهم. 245درهم المنصوص عليها بكناش التحمالت عوض  120وتكلفة المتر مربع آنداك هو 

 تقنية لألشغال بناء على سند طلبتجزيئ النفقات عن طريق سندات الطلب وعدم تحديد المواصفات ال 

اعتمدت طريقة سندات الطلب بناء على الطابع االستعجالي لهذه المشاريع، وتباعد أماكن التدخل نظرا لشساعة 

 الجماعة يجعل صعوبة في جمع هذه المشاريع وإنجازها عبر الصفقات العمومية، )...(. 

 ة الفعلية للسيارات الجماعيةعدم تناسب استهالك كميات الوقود والزيوت مع الحظير 

إن عملية استهالك الوقود إذا قورنت بعدد السيارات المتواجدة لدى الجماعة تبدو )...( مرتفعة نوعا ما لكن تدخالت 

 الجماعة وشساعتتها وتعدد دواويرها يجعل استهالك هذه الكمية من الوقود مناسبة إلى حد ما.

 ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
 ص شابت تدبير التوريداتنقائ   

لقد تم إعداد سجل خاص بالتوريدات، كما تم تخصيص قاعة لتخزين التوريدات، وتنظيم عملية الصيانة بالتعامل 

 مع كهربائي مؤقت للقيام باإلصالحات والتأكد من استعمال العتاد. 

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات 

إن صعوبة مساطر تسوية وضعة العقارات كان سببا في تأخير تسويتها وسيعمل المجلس على تجاوز الصعوبا ت 

واتخاذ مقررات لتوفير اعتمادات مالية قصد تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية، وفيما يتعلق بالمحجز 

 لجماعة مسطرة التفويت، المتواجد فوق القطعة التابعة لألمالك الخاصة الجماعية ستتبع ا

 استغالل الدور السكنية التابعة للجماعة بدون عقود كراء وبدون دفتر تحمالت 

لم تلجأ الجماعة إلى إتباع المساطر نظرا لكونها تعتبر أن المنازل معدة للسكن الوظيفي، مخصص للموظفين 

 ة بإنجاز عقدي كراء.واعتبارا لعدم وجود طلبات أو منافسة بين موظفي الجماعة اكتفت الجماع
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 جماعة "أوالد بوريمة"

 )إقليم جرسيف( 
 

إثر التقسيم اإلداري الذي على انبثقت جماعة "أوالد بوريمة" عن جماعة "مزكيتام" الواقعة بتراب إقليم جرسيف، 

في إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية  2.59.1834بموجب المرسوم رقم  1992عرفته المملكة سنة 

عدد سكانها حسب اإلحصاء  حصرو ،كلم مربع 219تمتد على مساحة تناهز حيث  .لمملكة، كما تم تتميمه وتغييرهبا

  .نسمة 8.087في  2014 العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 

درهم  2.241.033,34ا ، منهدرهم 6.171.368,11قدره ، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما 2017خالل سنة و

برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية درهم  3.930.334,77و ،رمحصلة في إطار ميزانية التسيي

بنفقات درهم  1.078.990,58و ،تتعلق بنفقات التسييردرهم  2.241.033,34منها  درهم، 3.320.023,92في 

 التجهيز.

I.  اباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحس  

إصدار بعض عن تسجيل مجموعة من المالحظات و 2016-2010خالل الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة 

 الممتلكات الجماعية وتدبير النفقات.التخطيط التنموي وهمت  ،التوصيات

 التخطيط التنموي والممتلكات الجماعية .أوال
 على هذا المستوى سجل ما يلي:

  2015-2009عدم إنجاز ثالثة مشاريع مبرمجة في إطار الفترة األولى للمخطط الجماعي 

من خالل االطالع على وضعية ومآل المشاريع المبرمجة في إطار الفترة األولى للمخطط الجماعي للتنمية  ،تبين

أن عدة مشاريع لم يتم إنجازها بالرغم من أهميتها في تحسين ظروف عيش الساكنة.  ،2015-2009برسم الفترة 

وهي "تقوية المسالك  ،درهم 1.207.200,00في  بثالثة مشاريع بكلفة تقديرية محددة ،على سبيل المثال ،ويتعلق األمر

كلم بين دوار أوالد محند في اتجاه شابة" و"تقوية المسالك والمنشآت الفنية على مسافة  6والمنشآت الفنية على مسافة 

 2وفتح المسالك الرابطة بين شابة دار احمد البشير على مسافة  ،شابة""كلم بين عين زيتونة لالصافية في اتجاه  8

 في المائة من ساكنة الجماعة. 55كلم"، وتروم المشاريع الثالث فك العزلة عن حوالي 

  2021-2015عمل عن الفترة العدم وضع الجماعة لبرنامج 

عن الفترة الجماعة برنامج عمل ، بوضع 2017سنة  المجلس الجماعي ألوالد بوريمة إلى حدود إجراء المراقبة يقملم 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78، والذي نصت عليه مقتضيات المادة 2021إلى  2015الممتدة من 

 بالجماعات.

 هااإلجراءات الالزمة لتحفيظوعدم اتخاذ  الممتلكات الجماعيةبعض صيانة  عدم 

تتوفر الجماعة على عدة ممتلكات عقارية من بينها السوق األسبوعي الذي يضم مجزرة وعدة دكاكين مخصصة 

 مستودعات مختلفة، إضافة إلى بعض األمالك األخرى.وين وللتجار وبناية تستعمل كقاعة االجتماعات للجزار

ممتلكات أنها توجد في حالة متردية على عدد من المستويات )انتشار األوساخ، هذه المعاينة وضعية عدد من وقد أبانت 

صيانة هذه المنشآت لمدة طويلة؛ وفي  عدمو بها عنايةمما يؤشر على قلة ال ،انعدام الصباغة...إلخ(وتهالك الجدران، و

 ،هذا الصدد، تعاني المجزرة الجماعية مثال من غياب الشروط الصحية المفترض توفرها في هذا النوع من المرافق

 من غياب التجهيزات الضرورية.كذا و

مباشرة اإلجراءات اإلدارية والقانونية من أجل التسوية القانونية  إلى 1992الجماعة منذ إحداثها سنة  تبادرلم كما 

كما تحث على تحصينها من الضياع،  ،وبالتالي ،لوضعية العقارات الجماعية من أراض وبنايات عن طريق تحفيظها

 .1998أبريل  21م م ج م بتاريخ /57دورية وزير الداخلية رقم  ذلك

 تدبير النفقات .ثانيا
درهم  3.459.381,00صفقات عمومية بواسطة طلبات عروض مفتوحة بمبلغ إجمالي قدره  10إبرام ب قامت الجماعة

بناء الماء الصالح للشرب والتزويد بالمسالك و فتحوهمت هذه الصفقات على الخصوص  ،2015-2010بالنسبة للفترة 

المتعلقة باتفاقية النقل المدرسي،  تلك ال سيما ،إضافة إلى نفقات أخرى ،مقر الجماعة. وقد أسفرت تدقيق عينة منها

 عن تسجيل المالحظات التالية:
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 الصفقات العمومية  .1

  استالم أظرفة المتنافسين بتسجيل عملية غياب سجل خاص 

، أعلنت عنهاأظرفة المتنافسين على طلبات العروض التي في سجل مخصص لذلك عملية استالم جماعة  تسجل الال

خالفا وذلك ولم تقم كذلك بوضع رقم التسجيل وتاريخ وساعة الوصول على هاته األظرفة،  ،حسب ترتيب وصولها

، وكذلك ألحكام 2007المتعلق بالصفقات العمومية والصادر في سنة  02.06.388من المرسوم رقم  30ألحكام المادة 

 .العمومية بالصفقاتوالمتعلق  2013مارس  20الصادر في  2.12.349 من المرسوم رقم 19المادة 

 نقائص في دفاتر الورش 

إن المعلومات المدونة بسجالت الورش جد مقتضبة يعتري توثيق تتبع األشغال من طرف الجماعة بعض النقائص، إذ 

 المدونة بها محضرين أو أربع محاضر في أحسن األحوالعدد زيارات الورش تعدى يومتكررة وتنقصها الدقة، وال 

تصار فيها على تدوين النسب المختلفة لتقدم األشغال دون إشارة لطبيعتها والمشاكل التي ، مع االقبالنسبة لكل صفقة

 تعترض تنفيذها.

  منخفضة بكيفية غير عادية وأأثمانا أحادية مفرطة  الخاصة بالعرض الذي يتضمنعدم تطبيق المسطرة 

صاحب  لمتنافسل بالنسبةقر الجديد للجماعة المتعلقة ببناء الم 01/2015لم تقم لجنة فتح األظرفة في إطار الصفقة رقم 

بالرغم من أن تفحص بيان  ،األحادية المضمنة بعرضهكتابة لتبرير األثمان بدعوته "ب"  وهو مقاولة ،أفضل عرض

 البعض اآلخرو ،أثمان( 8)األثمان المقترح من طرف هاته المقاولة يبين أن عددا مهما من األثمان األحادية مفرط 

 رقم من المرسوم 41من المادة  3، وذلك خالفا لمقتضيات البند ثمن أحادي( 30) منخفض بكيفية غير عادية

 سالف الذكر. 2.12.349

  استعمال مواد لم يتم التنصيص عليها في دفتر الشروط الخاصةو دالء بجدول تنفيذ األشغالاإلعدم 

يوما جدول  15داخل أجل  هذه األخيرةالمتعلقة ببناء المقر الجديد للجماعة، بتسليم  01/2015لم يقم نائل الصفقة رقم 

من دفتر  37لمادة مقتضيات اتطبيقا ل ، وذلكمن دفتر الشروط الخاصة 33تنفيذ األشغال المنصوص عليه في البند 

 ال.الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغ

مواد لم يتم التنصيص عليها في دفتر الشروط الخاصة وال في جدول األثمان، دون الحصول على  المقاول استعملكما 

 أمر بالخدمة بهذا الشأن، ويتعلق األمر:

 ؛25/36عوض الزليج المتعاقد بشأنه من حجم  20/60استعمال الزليج على الجدران من حجم  -

 ؛43/43عوض الزليج المتعاقد بشأنه من حجم  45/45حجم استعمال الزليج على األرضيات من  -

التي تم التعاقد على أساس استعمالها في تكسية أدراج  (GPO Granite Poli Ordinaire) تغيير مادة -

 .مواد أخرى غير ذلكب (marches et contre-marches)الساللم اإلسمنتية 

  األشغال الكبرى ب المتعلقةضعف التقديرات 

 636.236,60ما قيمته المتعلقة ببناء مقر الجماعة  01/2015األشغال الكبرى المنجزة في إطار الصفقة رقم استهلكت 

 .بالمائة 35عادل حوالي تدرهم، أي بزيادة  471.740,00متجاوزة بذلك المبلغ األصلي للصفقة المحدد في  ،درهم

وصل  ،ها للمقاول، وبالتاليمقابل ولم يتم تسديد درهم 93.239,00بقيمة  كما تم الوقوف على إنجاز أشغال أخرى

 .درهم 787.887,60 المبلغ اإلجمالي للمنجزات ما قدره

 ،أن الجماعة لم تحترم التصميم الذي أعده المهندس المعماري ،من خالل المعاينات الميدانية لورش البناء ،وقد اتضح

ويستخلص من هذه الوضعية أن التقديرات  لبها أو بمبادرة من صاحب الصفقة.سواء بط ،وأدخلت عليه عدة تغييرات

، الشيء الذي أدى إلى وضعية لم تكن بالدقة الضروريةالتي حددتهما الجماعة والمهندس المعماري كل من جانبه 

إلى  الجديد للجماعةعدم اكتمال بناء المقر  ، أدى ذلك إلىالجمود وتوقف األشغال في حدود األشغال الكبرى وبالتالي

 .2018غاية سنة 

 تجاوز أجل التسلم النهائي لألشغال لعدد من الصفقات 

عدد من الصفقات دون  ه فيتجاوزتإذ  ،ال تحترم الجماعة أجل سنة ما بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي لألشغال

وأن الجماعة لم تسجل ولم توجه إلى المقاولين بعد عشرة أشهر من تاريخ التسلم المؤقت على أبعد تقدير  ،سيما ،مبرر

أي مالحظات عن الشوائب أو العيوب المحتملة التي يمكن أن تعتري األشغال المنجزة، كما نصت على ذلك المادة 

وتنطبق هذه المالحظة على الصفقات ذات  من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. 68

 .02/2014و 01/2013و 01/2011األرقام: 
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 تدبير حظيرة السياراتاالتفاقية المتعلقة بالنقل المدرسي ونفقات  .2

اتفاقية مع "جمعية آباء وأولياء تالميذ مجموعة مدارس بمعية طرفين آخرين  2013أكتوبر  28بتاريخ  الجماعةأبرمت 

وأن تتكفل  ،حافلتين معدتين للنقل المدرسيهذه الجمعية رهن إشارة خاللها على أن توضع وتم االتفاق  أوالد بوريمة"،

الجمعية بالتكفل بتحمل على أن تلتزم  الجماعة بتسجيل وترقيم الحافلتين وبتوفير سائقين وبدعم ومواكبة الجمعية؛

بالتكفل بمصاريف كذا و ،السنوية على السيارات( مصاريف إعداد الوثائق الخاصة بالحافلتين )التـأمين والضريبة

التأكد من أن األشخاص المسؤولين يتوفرون على الكفاءة ومؤهلون إضافة إلى  ،الصيانة والمصاريف اليومية للحافلتين

 .لذلك

 هذه االتفاقية ما يلي: تنفيذثير يو

 بموجب االتفاقيةجمعية تحمل الجماعة لنفقات من نصيب ال 

من االتفاقية الذي يلزم جمعية آباء وأولياء تالميذ مجموعة مدارس أوالد بوريمة بأداء  8مضمون الفصل ل اخالف

درهم  14.193,59بأداء مبلغ  2015و 2014و 2013قامت الجماعة خالل سنوات  ،التأمين السنوي على الحافلتين

دى الحافلتين الموضوعتين رهن إشارة وهي إح J.187711جمالي عن مصاريف تأمين الحافلة رقم يمثل المبلغ اإل

 .الجمعية بموجب االتفاقية

  على مالية الجمعية ومراقبة مصاريفهاحق االطالع الجماعة عدم ممارسة 

بموجب الفصل المنصوص عليه لم تبادر الجماعة طيلة السنوات التي تلت تسليم الحافلتين إلى استعمال حق االطالع 

وإطالع األطراف  ،الحافلتين المذكورتين لنفقاتى الجمعية مسك محاسبة إثباتية الذي أوجب علو ،من االتفاقية 6

كذا إما بطلب منهم أو حسب الجدول الزمني المتفق عليه، على البيانات المتعلقة بمصاريف الحافلتين، و ،األخرى

فيدين والمبالغ وضع سجل خاص لجرد المستإضافة إلى أشهر لألطراف بطلب منهم،  3وضع تقرير مالي يقدم كل 

 التي تسلمتها الجمعية منهم.

 نقائص على مستوى تدبير حظيرة السيارات 

 : ما يلي ،من خالل مراقبة تدبير الجماعة لحظيرة السيارات ،تبين

 ، بما في ذلكهذا األمررئيس الجماعة شخصيا يتولى حيث  ،تدبير الحظيرةغياب وحدة إدارية مكلفة ب -

 صالحات؛اإلتزويد بالوقود وال إشراف مباشرة على عملية من

من قبيل تاريخ اقتناء اآللية، ومصدرها،  ،مسك جذاذة خاصة بكل ناقلة على حدة تدون فيها معلومات عدم -

الشيء الذي ال يساعد على ضبط تدبير  ،واإلصالحات التي خضعت لها، والمسافات المقطوعة، إلخ ...

  والتحكم في التزايد المضطرد لنفقات الحظيرة؛ ،واستغالل ناقالت الجماعة

بالنظر لخصوصية  ،المستعملة(مسك سجل خاص بسيارات اإلسعاف الجماعية )سواء المتوقفة أو  عدم -

وكذا المسافات المقطوعة  ،تدون فيه معلومات تهم األشخاص المستفيدين من خدماتها ،هذه الناقالت

من شأنها عقلنة استغاللها والتحكم في مصاريفها وحصر الموارد المحصلة والتي والوجهات المقصودة، 

 .عن الخدمات التي توفرها للمرتفقين

 سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:وتأسيسا على ما 

  ؛والرفع من مردوديتها المالية ،تحفيظهااتخاذ اإلجراءات الضرورية لو ،صيانة الممتلكات الجماعية -

مسك السجالت الخاصة بتتبع  فيما يخض ال سيما ،التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية -

السهر كذا وتفعيل مسطرة العرض المتضمن ألثمان أحادية منخفضة أو مفرطة، و ،عمليات إيداع العروض

 ؛ومطابقة مواصفات المنجزات لما تم التعاقد بشأنه ،على تقديم جداول تنفيذ األشغال

 لجمعيات التي تعنى بالنقل المدرسي؛الحرص على التطبيق السليم لبنود االتفاقيات التي تربط الجماعة با -

كمسك جذاذة لكل آلية تدون  ،وذلك بتفعيل آليات التدبير الجيد ،نفقات حظيرة سيارات الجماعةوتتبع ضبط  -

 .بها جميع أعمال الصيانة ومصاريفها واستعماالتها
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II. ألوالد بوريمة الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 والممتلكات الجماعيةأوال. التخطيط التنموي 
  2015-2009عدم انجاز ثالثة مشاريع مبرمجة في إطار الفترة االولى للمخطط الجماعي 

، وضع على عاتقه 2009في شهر اكتوبر  منذ انتخاب المكتب المسير للمجلس الجماعي الوالد بوريمة)...( 

ومسؤوليته توفير خدمات القرب للساكنة و المساهمة مع جميع الفرقاء  والمتدخلين المعنيين من اجل تنمية الجماعة 

في جميع المجاالت ومحاربة الفوارق المجالية، عبر رؤى استراتيجية واقعية قابلة للتنزيل على ارض الواقع، وفق 

لموارد المالية سواء الذاتية او االعانات المقدمة من طرف قطاعات الدولة، و بالنسبة للمشاريع الثالث االمكانيات وا

التي لم يتم انجازها فقد  تبنت انجازها وكالة تنمية اقاليم الشمال، خالل المصادقة على برنامج الوكالة بالمخطط 

صبح بموجبه أعملية التقسيم الجهوي الجديد الذي  ، وقد صادفت هذه البرمجة2017-2014قليم جرسيف قليمي إلاإل

فعند قيام  ذا،قاليم الشمال، لأقاليم جهة الشرق بدال من تلك المتعلقة بتنمية ألى وكالة تنمية إداريا إقليم جرسيف تابع إ

 نجاز.إي رد في الموضوع. لتبقى هذه المشاريع دون أالجماعة باالستفسار عن مصير المشاريع المعنية، لم تتلقى 

 2021-2015عمل عن الفترة  عدم وضع الجماعة لبرنامج 

ولى ثناء انعقاد الجلسة األأ 2016كتوبر أ 5ربعاء طالقة برنامج عمل الجماعة يوم األول عن انعالن األتم اإل

يونيو  29نجاز برنامج العمل بالجريدة الرسمية بتاريخ إبعد صدور مرسوم  2016كتوبر أللدورة العادية لشهر 

عداد البرنامج من كثرة إطر بالجماعة وما يتطلب صدار. ونظرا لقلة األالذي عرف بدوره تأخرا في اإل 2016

دارات المصالح الخارجية، إولي، وتحيين وثيقة واقع الحال، ومراسلة وزيارة المراحل كالتشخيص المؤسساتي األ

دواوير الجماعة بدون استثناء، وعقد لقاءات مع  والتشخيص التشاركي الميداني وعقد ورشات وتجمعات مع سكان

ن التكلفة أال إن يكلف مكتبا للدراسات بإنجاز هذا العمل أمر جمعيات المجتمع المدني، فقد فكر المجلس في بداية األ

نجاز برنامج عملها، طر الجماعية إلالمرتفعة التي تطلبها مكاتب الدراسات فقد قررت الجماعة االعتماد على األ

خراج الوثيقة لحيز الوجود، وبعد مجهودات الفريق التقني واللجن إل هذه العوامل كانت سببا رئيسيا في تأخير ك

المجلس  نأال إ 2018نجاز البرنامج الذي تم تقديمه للمصادقة بالدورة العادية لشهر ماي إالوظيفية، تم بالفعل 

عليه خالل الدورة العادية  ةله تم بالفعل المصادقدخال مجموعة من المالحظات عليه، وبعد تعديإرفضه بدعوى 

 (....)  2018دجنبر  19بتاريخ  )...(جل التأشير عليه أرساله من إ، ليتم 2018كتوبر ألشهر 

 عدم صيانة بعض الممتلكات الجماعية وعدم اتخاد االجراءات الالزمة لتحفيظها 

سبوعي هي فقط قاعة االجتماعات التي تضم السوق األالممتلكات الجماعية التي تتوفر عليها الجماعة بالمركز و

وفيما يخص  )...(والمجزرة الجماعية، وقاعة االستقباالت ومستودعين جماعيين وبعض دكاكين للجزارة 

ستعمل الجماعة في القريب العاجل مباشرة اإلجراءات اإلدارية والقانونية جراءات الالزمة لتحفيظ الممتلكات فاإل

مام القيام بالصيانة أحقيقيا  ا، وتبقى قلة االعتمادات المادية عائقالعقارات الجماعيةلجميع  الوضعية القانونية لتسوية

 الدورية للمنشآت والممتلكات الجماعية.

 ثانيا. تدبير النفقات

 العمومية الصفقات  .1

 غياب سجل خاص بتسجيل عملية استالم اظرفة المتنافسين 

كل صفقة ببإعداد سجل لجميع الصفقات فإنها تقوم عوض ذلك بإعداد سجل خاص ات مصلحة الصفقن تقوم أبدل 

ملف الخاص بكل صفقة، وسيتم تدارك هذا المشكل مستقبال. بوضع اليتم تدوين عروض المتنافسين به، ويحتفظ مع 

 ة.ميع المتنافسين لكل صفقة على حدسجل عام يتضمن مشاركة ج

 نقائص في دفاتر الورش 

لتوظيف تقني مختص  2016قليم سنة قليمية اشرفت عليها عمالة اإلإمشتركة  ةالجماعة قامت بتنظيم مباران أرغم 

يبقى عدم توفر الجماعة على تقني و ،ةي من المرشحين النجاح في هذه المباراأنه لم يتمكن أال إلمدنية، افي الهندسة 

لها في هذا الشأن، وعليه فالجماعة ستعمل على توظيف يتم تسجي التيو مهندس هو السبب الرئيسي لكل االختالالت أ

 تكرار مثل هذه المالحظات. في أقرب اآلجال لتفادي اخرى داراتإو الحاقه بمصالحها من أتقني في الهندسة المدنية 

 فرطة او منخفضة بكيفية غير عدم تطبيق المسطرة الخاصة بالعرض الذي يتضمن اثمانا احادية م

 عادية

لى االستعانة بتقنيين إ تكون مضطرةن الجماعة إفر الجماعة على تقني مختص في هذا المجال، فنظرا لعدم تو

كمستشارين  قلمية للتجهيزاإلخرى كالمندوبية و بعض المصالح الخارجية األأ العمالةمختصين سواء من مصالح 
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ء، وعليه فان الجماعة ستأخذ بعين االعتبار هذه الوقوع في مثل هذا االخطا من اجل تفاديرفة ضفي لجنة فتح اال

 جل عدم تكرارها مستقبال.أالمالحظة من 

 صيص عليها في دفتر الشروط الخاصةعدم االدالء بجدول تنفيذ األشغال واستعمال مواد لم يتم التن 

االختالالت التي يتم تسجيلها في هذا الشأن،  يبقى عدم توفر الجماعة على تقني او مهندس هو السبب الرئيسي لكل

في أقرب  وعليه فالجماعة ستعمل على توظيف تقني في الهندسة المدنية او الحاقه بمصالحها من ادارات اخرى

 لتفادي تكرار مثل هذه المالحظات. االجال

  األشغال الكبرى المتعلقةبضعف التقديرات 

و مهندس هو السبب الرئيسي لكل االختالالت التي يتم تسجيلها في هذا الشأن، أيبقى عدم توفر الجماعة على تقني 

في أقرب  خرىأدارات إو الحاقه بمصالحها من أفالجماعة ستعمل على توظيف تقني في الهندسة المدنية  ،وعليه

 لتفادي تكرار مثل هذه المالحظات. جالاآل

  النهائي لألشغال لعدد من الصفقات جل التسلمأتجاوز 

جل تكليف لجنة للقيام بالتسلم أما على مراسلة مصالح العمالة من دائ في ظل غياب تقني تابع للجماعة، فاننا نحرص

السلم االداري،  نها ترسل عن طريقأعلى اعتبار ن المراسلة ربما تصل متأخرة أال إالنهائي في الوقت القانوني 

كراهات الخارجة عن ن رغم هذه اإللك، التقنيين العاملين بمصالح العمالة الذين يتم تعيينهم لذلكوكذلك نظرا لقلة 

على توظيف تقني في الهندسة  الجماعة ستعملحيث  رادة الجماعة ستعمل على استدراك هذا التأخير مستقبالإ

 المالحظات.دارات اخرى، لتفادي تكرار مثل هذه إلحاقه بمصالحها من إو أالمدنية 

 االتفاقية المتعلقة بالنقل المدرسي ونفقات تدبير حظيرة السيارات  .2

  من نصيب الجمعية بموجب االتفاقيةتحمل الجماعة لنفقات 

تالميذ ولياء أباء وآالجماعة التجاوز الغير المقصود في الشق المالي لالتفاقية المبرمة بينها وبين جمعية  أدركتلقد 

قامت فعلى التطبيق السليم لبنودها  الجماعة  حرصت 2017و 2016وخالل سنة  .وريمةمجموعة مدارس اوالد ب

الجماعة باالكتفاء بإعانة هذه الجمعية من خالل الدعم السنوي للجمعيات المحلية والتخلي عن القيام بتأمين حافلة 

والد بوريمة أذ مجموعة مدارس ولياء تالميأباء وآمن االتفاقية الذي يلزم جمعية  8النقل وتصحيح  مضمون الفصل 

قامت  2019بالتأمين السنوي على الحافلة كما اثير انتباهكم على ان الجماعة وخالل دورتها العادية لشهر فبراير

قليمي لجرسيف المجلس اإلمع جرسيف  بإقليمتتعلق بتدبير النقل المدرسي  طار جديدةإبالمصادقة على اتفاقية 

المسيرة للنقل المدرسي تتضمن فصول اتفاق جديدة والد بوريمة أباء تالميذ مجموعة مدارس آولياء وأوجمعية 

  .على تطبيق جميع بنودها  بطريقة سليمة وستعمل الجماعة مستقبال

 مالية الجمعية ومراقبة مصاريفها عدم ممارسة الجماعة حق االطالع على 

  تمت مالحظته.م لجميع بنود االتفاقية وعدم تكرار ما السلي تطبيقالعلى ن الجماعة ستعمل مستقبال إ )...(

 على مستوى تدبير حظيرة السيارات نقائص 

لى االعتماد على الشيات عبر إ 2015لجأت الجماعة منذ سنة  تجل ضبط وحسن تدبير حظيرة السياراأمن 

بانت هذه أصالحها، وقد إو أفي تزويد سيارات الحظيرة بالوقود  (SNTL)االتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل 

ن كل دفتر الشيات أعلى اعتبار  استهالك الوقود لكل سيارة على حدةالطريقة في التسيير حسن نجاعة مراقبة وتتبع 

مالحظتكم لغياب وحدة ادارية مكلفة وحول . (Carnet de bord) يتوفر على حساب العداد للمسافات المقطوعة

 لتسييره،تابعين للجماعة  ونائبا له الموظفين أحد ث مكتب خاص لذلك وتم تعيينحداإتم بتدبير حظيرة السيارات فقد 

السيارات ناقلة لضبط وتتبع نفقات حظيرة  جذاذات لكلبوضع  مافهيكلت تم كما بذاتهاحتى تصبح مصلحة قائمة 

 .وتدبيرها الجماعية
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 "مريجةجماعة "

 )إقليم جرادة(
 

 إحداث في 2.59.1834 رقم المرسوم بموجب 1959على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  مريجةحدثت جماعة أ

تقدر حيث  .1959 دجنبر 2 موافق 1379 الثانية جمادى فاتح بتاريخ بالمملكة والقروية الحضرية الجماعات وتعداد

في 2014 كلم مربع، وحصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  1.150 تها بمساح

 .نسمة 3.359

درهم، منها  3.567.432,89ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  1.015.324,76و ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 2.552.108,13

درهم تتعلق  2.552.108,13 درهم، منها 2.882.456,36حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 330.348,23و ،بنفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

عدد عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار ، 2017-2010لفترة خالل اأسفرت مراقبة تسيير جماعة مريجة 

 توصيات، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: من ال

 تدبير المداخيل .أوال
مليون درهم )أي  10,40منها  ،مليون درهم 13,90، حوالي 2016-2011خالل الفترة  ،بلغ مجموع مداخيل التسيير

مليون درهم )أي  3,5حوالي  البالغ والباقي ،حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة تهم في المائة( 75

منتوج الممتلكات وبعض الرسوم المحلية. وفيما يلي أهم المالحظات يخص ألف درهم(  583بمعدل سنوي قدره 

 :المسجلة في هذا الشأن

 م ومداخيل نقط الماءولرسبعض امداخيل  شساعةرار إحداث عدم تضمين ق 

وكذا منتوج نقط الماء،  الرسم على النقل العام للمسافرين ال تتضمن حداث شساعة المداخيلإلقرارات المتوالية إن ال

كذا و، بر الجماعة نقطة انطالقهاتعت، 1987تعود رخصتها لسنة  ،أجرة صنف )أ(بالرغم من وجود على األقل سيارة 

 تدبير الجماعة بصفة مباشرة مرفق توزيع الماء في عدة دواوير باستثناء المركز.

ثالث برسم استخالص الرسم على النقل العام للمسافرين ب 2017شسيع المداخيل خالل سنة  ولتجاوز هذا الخلل، قام

كما واظب على  ."مختلفةمداخيل طارئة و"بالخانة المالية أدرجه درهم و 1.473,00 بما قدرهسنوات األخيرة 

 واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق العموميةالخانة المالية المخصصة لب وإدراجهامداخيل نقط الماء  استخالص

المقبوضة بساحات  الخانة المالية المخصصة للواجباتب )سنة كراء السوق( ليدرجها فيما بعد 2013سنة  غايةإلى 

 سنة خالل درهم 25.680,00و درهم 35.928,00 مجموعه ما 2014 سنة خالل بلغت حيث .أخرى للبيع العمومي

2015. 

م ولرس، ال يتضمن ا2016و 2013والمعدل سنتي  2008من جانب آخر، فإن القرار الجبائي المعمول به منذ سنة 

رية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة على شغل الملك الجماعي العام سواء ألغراض تجا

-2010أو ألغراض البناء، علما أن الجماعة سلمت خالل الفترة  بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

)بدون ترخيص( العمومي شغل الملك مركز الجماعة بعض مظاهر رخصة بناء، فضال عن معاينة ب 31حوالي  2016

 المحالت التجارية.ل استغالل األرصفة من طرف بعض من خال

  والدور السكنية المحالت التجارية  واجبات كراءإمكانية مراجعة  تفعيلعدم 

 30,00بين ما تتراوح في ملكية الجماعة تستغل مقابل واجبات كراء  امحال تجاري 160 بالسوق األسبوعييوجد 

ورغم ضعف هذه المبالغ، ال تقوم  بالنسبة للدور السكنية. درهم 80,00و، للمحالت التجاريةدرهم بالنسبة  50,00و

المتعلق بكيفية  07.03القانون رقم  طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مراجعة السومة الكرائيةالجماعة بالمطالبة ب

الحرفي، المتمثلة في مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو 

فرصة إعادة كراء مجموعة من المحالت من أجل رفع السومة  في المائة من قيمة ثمن الكراء. كما ال تستغل 10

 .الكرائية

وعة من المستغلين عن تسديد واجبات الكراء وبلغت المتأخرات إلى غاية شتنبر ومن جانب آخر، فقد تقاعس مجم

هذه اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص  لم تتخذالجماعة  درهم. غير أن 1.274.890,00، ما مجموعه 2017

ص عليها في التحصيل المنصو العمومي لمواصلة مسطرةلمحاسب ل وتوجيههاأوامر بالمداخيل  الديون ال سيما إعداد
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المحالت.  األداء أو إفراغللمطالبة باللجوء إلى القضاء  أو ،بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 القانون رقم

 على أداء ما بذمتهم. المعنيين باألمر لحثهم ةبمراسلالجماعة تكتفي و

  لرسم اإلضافي لمستحقيهاعدم دفع وتصفية الرسم عن الذبح بالمجازر عدم صحة 

 ،رغم عدم وجود ميزان بالمجزرة )بصورة تقديرية( الوزنعلى في تصفية الرسم على عمليات الذبح  تعتمد الجماعة

نص  والذي ،كما تم تتميمه وتعديله 2008أبريل  14بتاريخ  09من القرار الجبائي عدد  09في مخالفة ألحكام الفصل 

 7,00و ،من البقردرهم عن كل رأس  60,00)بالمجزرة ن ميزاإذا لم يوجد تحديد سعر الرسم باعتماد الوحدة على 

 الرسممبلغ من الماعز(. وقد نتج عن هذا األمر تقليص  دراهم عن كل رأس 6,00و ،من الغنمكل رأس عن دراهم 

 .2017إلى متم شهر غشت من سنة  2010الممتدة من سنة  درهم خالل الفترة 39.918,60قدره ما على الذبح ب

كل من المشاريع  الذبح، المستحق لفائدةالجماعة الرسم اإلضافي المفروض على  ومن جهة أخرى، فقد استخلصت

درهم خالل الفترة  18.609,30بمجموع قدره  (،20%)والتعاون الوطني  (80%)االجتماعية والخيرية المحلية 

  أنها لم تقم بصرفه لفائدة مستحقيه.، إال2010-2016

  اعتماد مبلغ جزافي للموارد المحصلة في وغياب بيانات األداء واختالالت في اإلدالء باإلقرارات السنوية

  الرسم على محال بيع المشروباتتصفية 

على محال بيع المشروبات، المتعلقة بالرسم  للمداخيلببيانات األداء وباإلقرارات السنوية ملزم(  12)الملزمون  دليال ي

ال حيث  ،. أما اإلقرارات السنوية المدلى بها فتكتسي طابعا شكليا2017و 2016سنتي  خاللباستثناء بعض الحاالت 

تضمن مبالغ المداخيل المحققة أو تخص فقط الربع األول من السنة أو غير موقعة يال وبعضها  ،تعكس حجم النشاط

  .من طرف الملزمين

في تصفية الرسم على محال بع المشروبات على مبلغ جزافي للموارد المحققة بالنسبة لكل محل، مما  ماعةوتعتمد الج

، ومن جهة ثانية المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47.06من القانون رقم  66مقتضيات المادة يخالف من جهة 

من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات  ي المائةف 5القرار الجبائي، الذي حدد في فصله الرابع سعر تصفية الرسم في 

 التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة.

  دور الشرطة اإلدارية في حق تفعيل  عدموالتصريح بالتأسيس إيداع عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم

 المزاولين ألنشطة بيع المشروبات دون ترخيص 

بتأسيس النشاط في حق مزاولي نشاط بيع المشروبات عن عدم إيداع التصريح بتطبيق الجزاءات الجماعة ال تقوم 

 دون مراعاة للمقتضيات، حالة( 12)تم الوقوف على  تهيوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاول 30داخل أجل أقصاه 

درهم المحدد  500آنف الذكر، وبالتالي تفوت استخالص مبلغ  47.06 من القانون رقم 67المنصوص عليها في المادة 

 القانون. نفس من  146المادة  في

لم مع ذلك و ،بيع المشروبات دون التوفر على رخصة تسمح لهم بذلكاط ( يزاولون نش12كما أن هؤالء الملزمين )

طبقا وذلك  الجاري بها العمل،مراقبة مدى احترامهم للقوانين واألنظمة بتفعيل دور الشرطة اإلدارية لتقم الجماعة 

هذه لمجلس والتي تخول لرئيس ا ،المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات 113.14من القانون رقم  100للمادة 

  .صالحياتال

 قيام بعض المصالح الخارجية بعمليات البناء دون أداء الرسم على عمليات البناء 

فرض واستخالص الرسم على عمليات دون أن يتم بشأنها البناء باشرت مجموعة من اإلدارات العمومية عمليات 

بناء على المساحة  ،متر مربع(110ودار الشباب ) متر مربع( 540البناء والذي تم تقديره بالنسبة للمدرسة الجماعاتية )

 درهم. 13.000,00 هفي مبلغ إجمالي قدر ،المغطاة

 تدبير الطلبيات العمومية .ثانيا

 برمجة المشاريع  .1

  المالية للجماعة اتيمكاناإلمع الجماعي للتنمية عدم تناسب التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط 

مشروعا بكلفة إجمالية تقديرية  132ما مجموعه  2015-2010برسم الفترة  ةالجماعتنمية مخطط أدرجت الجماعة في 

الغالف المالي يفوق اإلمكانيات المالية هذا . وبصرف النظر عن دقة هذه التوقعات، فإن مليون درهم 199فاقت 

ما أثر و وه ،االعتبار الموارد المالية الواقعية المتاحة للجماعة، مما يدل على أن إعداد هذا المخطط لم يأخذ في عين

 المشاريع المبرمجة.من في المائة(  80)أي مشروعا  106 يتم إنجازلم حيث  ،سلبا على إنجازه

 العمل برسم الوالية االنتدابية الحالية برنامج إعداد الجماعة في تأخر 

 ذلك كما ،2017 فبراير 15 بتاريخ إال 2021-2015االنتدابية إعداد برنامج العمل برسم الوالية  في الشروع يتم لم

 الذي 2.16.301 رقم المرسوم من 4 المادة في عليه الصادر بهذا الشأن والمنصوص الجماعة رئيس قرار تبين من
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كما نصت  األولى السنة عوض االنتدابية الوالية من الثالثة السنة خالل أي ،يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة

 بالجماعات. المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 78 المادة على ذلك

 الصفقات العمومية  .2

 قدره إجمالي بمبلغ أشغال صفقات خمس وتنفيذ بإبرام ،2015-2010 الفترة خالل الجماعة، قامت

 التالية: المالحظات تسجيل إلى بعضها مراقبة وأفضت، درهم 4.325.387,78

  بعض الصفقات في ألشغال لعدم احترام مسطرة التسلم المؤقت 

مايو  04الصادر في  02.99.1087من المرسوم رقم  65إلجراءات المنصوص عليها في المادة ال تحترم الجماعة ا

والتي  بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، 2000

 بقبول أو عدم قبول إعالن التسلم المؤقت للمنشآتستفاد منها أن صاحب المشروع مطالب بإخبار المقاول بقراره ي

تاريخ تسلم اإلشعار التخاذ القرار( اعتبارا من  15يوم للعمليات التي تسبق التسلم المؤقت و 20يوما ) 35داخل أجل 

 . ويتجلى ذلك في الحالتين التاليتين:غالأو التاريخ المبين في اإلشعار إلنهاء األش

وجه المقاول للجماعة إشعارا يعلمها فيه أن تاريخ انتهاء األشغال محدد في  :01/2010الصفقة رقم  -

، أي بعد حوالي 2012فبراير  22بتاريخ  إال التسلم المؤقت ولم يتم اإلعالن عن ،2011أبريل  18

 أشهر؛ 10

بتاريخ  أنجزالتسلم المؤقت أن في حين  ،2011فبراير  25األشغال بتاريخ  انتهت :2010/03رقم  الصفقة -

 .أشهر 04أكثر من  ، أي بعد2011يوليو  05

  الصفقات بالنسبة لبعضعدم تطبيق غرامات الـتأخير  

والتي  ،03/2010و 02/2010و 01/2010بالرغم من التأخر الحاصل وغير المبرر في تنفيذ أشغال الصفقات أرقام 

، اآلجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط المدعمة بأوامر بالخدمة التوقففترات تجاوز تنفيذها، أخذا بعين االعتبار 

من دفتر  "3.14"وفقا للبند  المستحقةق غرامات الـتأخير تطبيب تقمفإن الجماعة لم  ،الخاصة المتعلقة بكل صفقة

المبلغ األصلي للصفقة عن كل يوم تأخير  من 1/1000غرامة قدرها والتي حددت في  ،كل صفقةلالشروط الخاصة 

 غرامات التأخير غير المطبقة بالنسبة للصفقات الثالث مافي المائة من المبلغ المذكور. وقد بلغ مجموع  10 في حدود

 درهم. 130.116,31قدره 

 سندات الطلب   .3

 سجل في هذا اإلطار ما يلي.

 الوثائق وترقيم تأريخ عدم  

( فاتورات الطلب، سندات مضادة، بيانات االستشارة، رسائل) المضمنة بملفات سندات الطلب الوثائق ال تحمل أغلب

 أحيانا الخدمة إنجاز تواريخ غياب إلى باإلضافة ،التسلسلية أرقامها تحمل ال األحيان بعض في بل إصدارها تواريخ

 هذه تنفيذ في واألداء االلتزام لمسطرتي واحترامها المنافسة لمبدأ الجماعة إعمال مدى مراقبة معه تعدر مما ،أخرى

 16/2013و 13و 12و 13/2011و 12سندات الطلب رقم نذكر ومن بين الحاالت التي تم الوقوف عليها . النفقات

 .10/2016و 02و 06/2015و 02و 01و 21/2014و

، مما يخالف الموردين قبل إسناد سندات الطلبجيه استشارات كتابية إلى ثيق توال تقوم الجماعة بتووفضال عما سبق، 

واللتان تلزمان  ،2013من مرسوم الصفقات لسنة  88والمادة  2007من المرسوم الصفقات لسنة  75أحكام المادة 

الولوج بضرورة االستشارة الكتابية لثالثة متنافسين على األقل من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة في اإلدارة 

 طلبيات العمومية. لل

  بالماء الصالح للشرب المنازلتجزيئ نفقة متعلقة بتزويد مجموعة من 

 "الشالفة"بكل من دوار  )المنازل( بالماء الصالح للشرب قامت الجماعة بإنجاز أشغال تزويد مجموعة من الكوانين

. درهم 270.372,00 إلى بمبلغ إجمالي وصل 16/2013و 13/2013طلب رقم السندي بواسطة ، "النكاكزة"ودوار 

 تحصر إمكانية، والتي 2007الصفقات لسنة من مرسوم  75مقتضيات المادة غير أن هذه الممارسة ال تنسجم مع 

 على أن يراعىألف درهم،  200 فيما دونعلى سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات  القيام بناء

في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بااللتزام بالنفقات وحسب أعمال من نفس النوع  هذا الحد

 بصرف النظر عن سندها المالي.

  ات بالنفقعدم احترام مسطرة االلتزام 

 75وأداء النفقة ذات الصلة بواسطة الحوالة رقم  02/2016بإصدار سند الطلب رقم  2016قامت الجماعة خالل سنة 

، 2011" المنجزة منذ سنة 1وذلك لتسوية وضعية أشغال إتمام كهربة دوار "أوالد لغريب  ،2016أبريل  25بتاريخ 
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سالف الذكر، والتي تنص على  2.09.44رقم رسوم من الم 65 إلى 61المواد من مقتضيات وذلك في مخالفة ل

 الخصوص على عدم الشروع في اإلنجاز قبل الحصول على تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات.

  صيانة مكونات حظيرة سيارات الجماعةتتبع استهالك الوقود والزيوت وأي نظام لغياب 

استهالك الوقود ت أو جذاذات على سبيل المثال( لتتبع ال تعتمد الجماعة أي نظام )سجالخالفا لمباديء حسن التدبير، 

، الشيء وكذا أعمال الصيانة التي خضعت لها وقطع الغيار الموردة ،والزيوت من طرف سيارات وآليات الجماعة

  التأكد من حقيقة التوريدات وإنجاز العمل.الذي يتعذر معه 

 الجماعيةالممتلكات  .ثالثا
للسكنى. وقد أفضت محال  115محال تجاريا و 173تتكون من  ،ة العامة أمالكا عقاريةيتضمن سجل األمالك الجماعي

 :المراقبة إلى تسجيل مجموعة من المالحظات أبرزها ما يلي

 والتأخر في تسوية وضعيتها القانونية عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعدم ضبطها 

تاريخ  يرجعلم تقم الجماعة بتحيين السجلين المخصصين للممتلكات الجماعية العامة والخاصة من أجل ضبطها، حيث 

التي طرأت المدرجة بها متجاوزة بفعل التغييرات المعلومات قد أصبحت بعض . و2001 إلى سنةإنجاز هذين السجلين 

كما لم تباشر  جلها عن تلك المضمنة بالقرار الجبائي.هذه المحالت وأرقامها التي تختلف  مستغليعليها كأسماء 

 . وعلى الخصوص مسطرة التحفيظالعقارية،  ة القانونية لهذه الممتلكاتوضعياللتسوية الجماعة اإلجراءات الضرورية 

 التجارية والسكنية دون إجراء سمسرة  بعض المحالت كراء 

 إعمال مباشرة مع المستفيدين من استغاللها دون التفاوض إلى المحالت التجارية والسكنية بعض كراءل تلجأ الجماعة

 .تعلن عن إجراء أي سمسرة بهذا الشأن دون أنو ،المواطنين بين الفرص وتكافؤ المنافسة لمبدأي

 تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:و

على شغل الملك م على النقل العام للمسافرين وولرسالجبائي اوالقرار المداخيل  شساعةتضمين قرار إحداث  -

أو ألغراض بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية الجماعي 

 مداخيل نقط الماء؛البناء و

ة حق وممارس ،تصفية الرسمين على الذبح وعلى محال بيع المشروبات طبقا لما ورد بالقرار الجبائي -

 االطالع والمراقبة بالنسبة لإلقرارات التي ال تعكس حقيقة النشاط؛

 ؛وحصر اإلعفاءات في تلك المنصوص عليها قانونا ،فرض الرسم على عمليات البناء على جميع المشاريع -

وتطبيق غرامات التأخير  لسندات التسويةوضع حد و ،إعمال مبدأ المنافسة للولوج إلى الطلبيات العمومية -

 ؛د تجاوز اآلجال التعاقدية في إنجاز األشغالعن

وتسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية  ،ضبط سجالت المحتويات المتعلقة باألمالك الجماعية -

 .وتحسين شروط استغاللها وحمايتها وصيانتها ،الجماعية
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II.  لمريجة الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 تدبير المداخيل  .أوال
 عدم تضمين قرار إحداث شساعة المداخيل بعض الرسوم ومداخيل نقط الماء 

الرسم على النقل العام للمسافرين ومداخيل نقط الماء مدرجة بالقرار الجبائي الجماعي الذي يحدد مبلغ  )...(

ة مريجة، غير أنها لم تدرج ضمن الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابي

 قرار إحداث وكالة المداخيل لتمكين شسيع المداخيل من استخالصها بطريقة قانونية وتنزيلها التنزيل الصحيح. 

باستخالص الرسم عل النقل العام للمسافرين  2017وحتى ال تضيع هذه المداخيل فقد قام شسيع المداخيل خالل سنة 

درهم وأدرجه بالخانة المالية "مداخيل طارئة ومختلفة"،  1473.00بما قدره  برسم ثالث سنوات األخيرة

، كمداخيل لنقط 2015درهم عن سنة  25.680,00و 2014درهم عن سنة  35.920,00واستخلص ما مجموعه 

 الماء وأدرجها ضمن الخانة المالية المخصصة للواجبات المقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي.

ت الجماعة هذه الوضعية حيث عمدت إلى إعداد قرار إحداث وكالة المداخيل جديد اقترحت فيه الرفع هذا وقد تدارك

من سقف المبالغ الموجودة بصندوق شسيع المداخيل وضمنته الرسوم والمداخيل التي تم إغفالها سابقا حسب ما 

 ووجهته إلى المصالح المختصة قصد التأشير عليه. وردت في مالحظتكم،

عدم تضمين القرار الجبائي لرسوم شغل الملك الجماعي العام ألغراض البناء وألغراض تجارية أو للنسبة أما با

بناء على مقرر المجلس الجماعي  2016صناعية أو مهنية، فكلها مدرجة بالقرار الجبائي الجماعي المعدل سنة 

  )...(. ، كما ينص على ذلك الباب الثالث من القرار المذكور2016 ماي 03بتاريخ المتخذ في دورته العادية الثانية 

  عدم تفعيل إمكانية مراجعة واجبات كراء المحالت التجارية والدور السكنية 

محالت تجارية بالحي  10داخله.  160خارج السوق األسبوعي و 13محال تجاريا،  173الجماعة على تتوفر  )...(

درهم. بعض المحالت  150درهم وتم الرفع من سومتها الكرائية إلى أن وصلت إلى  100اإلداري كانت مكتراة ب 

كانت  1986يناير  4داخل السوق األسبوعي بناها أصحابها بناء على كناش التحمالت المصادق عليه بتاريخ 

اقي المحالت درهما. أما ب 50دراهم، وتم الرفع من سومتها الكرائية تدريجيا إلى أن وصلت  10مكتراة بأقل من 

الذي ينص في  )...(التجارية داخل السوق األسبوعي فقد تم تحديد واجبات كرائها انطالقا من كناش التحمالت 

خالل ؛ درهما 20 األولى:خالل الخمس سنوات  يلي:فصله الخامس على أن عملية استغالل هذه المحالت تقنن كما 

 تطبق الجماعة تلقائيا هذه المراجعة.. ودرهما 50سنوات: بعد انصرام عشر ؛ درهما 30 الثانية:الخمس سنوات 

 أنواع: مقسمة إلى ثالثة ، بل هي )...(درهم  (80,00ليست ثمانون ) الكرائية تهاما بالنسبة للدور السكنية فسومأ

وتمت مراجعة السومة إلى  ،درهم 100محالت سكنية كانت مكتراة بمبلغ  10به  اإلداري:الحي  -

 ؛درهم 150

 )...(؛درهم  250وحدة سكنية مكتراة بمبلغ  25حي اإلمارات توجد به  -

 .)...(درهم  300وحدة سكنية مكتراة بمبلغ  80حي النهضة توجد به  -

ماعي بالرفع من السومة الكرائية للمحالت التجارية اكتفى المجلس الج ،2016خالل تعديل القرار الجبائي سنة 

 دون المحالت السكنية التي ارتأى تأجيلها إلى وقت الحق.

إلى جانب ذلك وجهت المصلحة المختصة بالجماعة إنذارات إلى بعض المتقاعسين عن تسديد واجبات كراء 

متهم واإلفراغ، وباشرت في هذا اإلطار دعوة المحالت السكنية والتجارية التي يستغلونها تطالبهم فيها أداء ما بذ

(. كما شرعت في إعداد أوامر بالمداخيل في اسم المتقاعسين وستعمل على ...) "ح.ب."استعجالية ضد السيدة 

 .)...(توجيهها فور االنتهاء منها إلى المحاسب العمومي من أجل مواصلة مسطرة التحصيل الجبري 

  المجازر وعدم دفع الرسم اإلضافي لمستحقيهتصفية الرسم عن الذبح بعدم صحة 

غير أنه  في البداية كانت شساعة المداخيل تعمل على تحصيل هذه الرسوم من خالل اعتماد طريقة الوزن، )...(

وبعد ضياع الميزان، وبسبب ضعف التكوين والفهم الخطأ لمقتضيات القرار الجبائي، شرعت في تحصيلها 

كم. والجماعة حاليا أصلحت هذه الوضعية وأصبحت تستخلصها طبقا لمقتضيات بالطريقة الواردة في مالحظت

 .2016شتنبر  15بتاريخ  11القرار الجبائي رقم 
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يتعلق بعدم دفع الرسم اإلضافي لمستحقيه، فالجماعة بادرت إلى تسوية هذه الوضعية حيث قامت بتحويل  فيماأما 

 )...(:درهم  10.532,00بتحويل مبلغ  2018قامت سنة  كما)...(.  2017ا الرسم لفائدة مستحقيه سنة هذ

 درهم لفائدة الجمعية الخيرية اإلسالمية مريجة. 8.426,04؛ ودرهم لفائدة التعاون الوطني 2.106,51

  غياب بيانات األداء واختالالت في اإلدالء باإلقرارات السنوية واعتماد مبلغ جزافي للموارد المحصلة

 ال بيع المشروبات في تصفية الرسم على مح

يقوم بتحصيل المداخيل المتعلقة  اواحد انظرا لغياب التكوين وضعف الموارد البشرية بالجماعة، فإن موظف )...(

 2017الجماعة شرعت منذ بداية و .)...( بالرسم على محال بيع المشروبات، بدءا من اإلقرار إلى االستخالص.

قلة الرواج لأغلقت، وذلك  )...(إلى أن أغلب المحالت  )...(در اإلشارة وتجةّ. مالحظالفي األخذ بعين االعتبار ب

 كون هذا النشاط موسمي ومرتبط في أغلب الحاالت بأيام انعقاد السوق األسبوعي وفي فصل الصيف.لو

 تفعيل دور الشرطة اإلدارية في حق  عدمعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس و

 بات دون ترخيص.المزاولين ألنشطة بيع المشرو

ال على مصلحة للشرطة اإلدارية لمراقبة توفر  )...(و .)...(الجماعة ال تتوفر على مصلحة للوعاء الضريبي )...(

بإحصاء هذه المحالت  محال بيع المشروبات على رخصة تجارية في الموضوع، وفي المقابل تقوم شساعة المداخيل

ويعزى السبب في كون الجماعة ال تتوفر على مصلحة للشرطة اإلدارية إلى الخصاص  وإلزام أصحابها باألداء.

 الكبير الذي تعاني منه في الموارد البشرية خاصة في األطر اإلدارية والتقنية.

ضعف النشاط لرى نتيجة من جهة بعد إغالق المحالت األخ 6إلى  12فإن عدد المحالت انخفض من  ،لإلشارة

 كون هذا النشاط موسمي ومرتبط في بأيام انعقاد السوق األسبوعي وفي فصل الصيف.لالتجاري ومن جهة أخرى 

 قيام بعض المصالح الخارجية بعمليات البناء دون أداء الرسم على عمليات البناء 
اإلقليمية للتربية والتكوين بجرادة، وقد راسلتها صاحب المشروع بالنسبة للمدرسة الجماعاتية هو المديرية  )...(

 المصلحة التقنية الجماعية في عدة مناسبات ولم تتوصل بأي جواب في الموضوع.

صاحب المشروع بالنسبة لدار الشباب هو مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على اعتبار أن المشروع أنجز 

بتمويل من صندوق الجماعات الساللية، وقد قامت المصلحة التقنية الجماعية بمراسلة السيد عامل إقليم جرادة، 

 ، ولم تتوصل بأي جواب في الموضوع.)...(

أن الجماعة توجد بها مشاريع جديدة في طور اإلنجاز من طرف مصالح  ، إلىي هذا الصددف ،وتجدر اإلشارة

والتي اتخذت الجماعة بشأنها اإلجراءات القانونية  خارجية من بينها توسيع المدرسة الجماعاتية وبناء دار الطالبة،

 .لبناءالمناسبة حيث مكنتها من رخصة البناء وأجبرتها على دفع الرسوم على عمليات ا

 تدبير الطلبيات العمومية  .ثانيا

 برمجة المشاريع  .1

  عدم تناسب الكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية مع اإلمكانيات المالية

 للجماعة
كي أثناء إعداد المخطط طلب من الفرق التقنية الجماعية إدراج جميع المشاريع التي تنبثق عن التشخيص التشار)...( 

 سواء تلك الممكن إنجازها من طرف الجماعة أو تلك الممكن إنجازها في إطار شراكات مع جهات خارجية.  

ويعزى السبب في إدراج هذه المشاريع ذات الكلفة العالية إلى وجود مرحلة بالمخطط الجماعي للتنمية تسمى مرحلة 

أن يقوم الفريق اإلقليمي للمواكبة بتنظيم لقاءات الترافع حيث كان متوقعا، في إطار البحث عن مصادر التمويل، 

للجماعات التابعة لإلقليم مع المصالح الالممركزة للدولة وهيئات دبلوماسية خارجية وذلك إلعطاء فرص للجماعات 

 من أجل الترافع عن مخططاتها التنموية والبحث عن ممولين لها.  

مراسلة المصالح الخارجية بشأن المشاريع المبرمجة من  وتجدر اإلشارة في نفس السياق إلى أن الجماعة رغم

 طرفها على مستوى النفوذ الترابي للجماعة، فإنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع. 

  تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل برسم الوالية االنتدابية الحالية 

من القانون التنظيمي المتعلق  78عليه في المادة تأخر الشروع في إعداد برنامج عمل الجماعة المنصوص  )...(

( 2016يونيو  29بتاريخ  2.16.301بالجماعات مرتبط باألساس بتأخر صدور المرسوم التنظيمي )المرسوم رقم 

يوليوز  14بتاريخ  6482الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 لجماعة تعاني من نقص ملحوظ في الموارد البشرية المؤهلة إلعداد هذا البرنامج.. إلى جانب ذلك ا2016
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من طرف مدير المصالح الجماعية وعرض على  2017/2022برسم الفترة برنامج عمل جماعة مريجة  وقد أنجز

 2018راير اللجان الدائمة من أجل إبداء رأيها بشأنه وكذا على مصادقة المجلس الجماعي خالل العادية شهر فب

 التأشير عليه من طرف السيد عامل إقليم جرادة. تم  حيثوأرسل إلى المصالح اإلقليمية 

توصل بالبرنامج مؤشر عليه، فإنها شرعت في تنفيذ وإنجاز قبل أن توتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجماعة 

ماعة أو تلك المبرمجة من طرف المصالح مجموعة من المشاريع سواء تلك المبرمجة في إطار التمويل الذاتي للج

 الخارجية.

 الصفقات العمومية .2

 بعض الصفقات  عدم احترام مسطرة التسلم المؤقت لألشغال في 

إن الصفقات المشار إليها أعاله تم برمجتها وإنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكات مع  )...( 

لمعنية )المكتب الوطني للكهرباء ومصلحة الماء بوجدة( وعمالة إقليم جرادة. المصالح المختصة في المجاالت ا

كانت مسبوقة برسائل إخبار بانتهاء  03/2010و 02/2010و 01/2010إن عمليات التسلم المتعلقة بالصفقات )...( 

ية لتنفيذ األشغال، بحيث ( داخل اآلجال التعاقد...األشغال وجهتها المقاوالت المكلفة بإنجاز األشغال إلى الجماعة )

عملت الجماعة مباشرة على توجيه دعوات للشركاء من أجل القيام بزيارات ميدانية لتسلم األشغال، ونظرا لتعذر 

  )...(.حضور ممثلي الشركاء فقد تكررت هذه الدعوات لعدة مرات 

 )...(عة على موظفين مختصين إن الطابع الخاص لألشغال موضوع الصفقات المشار إليها أعاله وعدم توفر الجما

حال دون تسلمها لألشغال وفق ما تنص عليه بنود دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال 

المنجزة لحساب الدولة، بحيث أنه لم يكن بإمكان ممثلي الجماعة إخضاع المنشآت المنجزة لعمليات المراقبة المتعلقة 

 )...(.لتزامات الصفقة وال سيما المواصفات التقنية التي تتطلب كفاءات خاصة. بمطابقة األشغال لمجموع ا

  عدم تطبيق غرامات الـتأخير بالنسبة لبعض الصفقات 

.)...( 

 سندات الطلب .3

  عدم تأريخ وترقيم الوثائق 

محاضر تسلم األشغال مؤرخة وموقعة من طرف وإن ملفات سندات الطلب تتضمن محاضر فتح األظرفة  )...(

لجان مختلطة تضم في عضويتها رئيس المجلس الجماعي، ممثل السلطة اإلقليمية، السلطة المحلية، ممثلي الشركاء، 

 الكاتب العام للجماعة )مدير المصالح الجماعية(، ممثلي المصلحة التقنية الجماعية؛ 

إن الوثائق المتعلقة بأداء مستحقات المقاوالت يتم إصدارها على صيغتها النهائية على مستوى مصلحة المصاريف 

 وهي تحمل تواريخ إنجاز الخدمات المثبتة بمحاضر تسلم األشغال المنجزة على مستوى المصلحة التقنية. 

اقد بواسطة سندات الطلب نظرا لغياب التكوين لتعلكانت الجماعة تتصل مباشرة بالمقاولين ، 2015قبل سنة )...( و

 .)...(فإننا نقوم بتوجيه االستشارات كتابة إلى مجموعة من المقاوالت  2015في هذا الميدان، أما بداية من سنة 

 بالماء الصالح للشرب  منازلتجزيئ نفقة متعلقة بتزويد مجموعة من ال 

 75الشالفة )منطقة شافية( كان موضوع عقد شراكة عدد إن مشروع تزويد مجموعة من الكوانين بدوار  )...(

بين عمالة إقليم جرادة )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(، مصالح المكتب الوطني للماء  05/12/2012مؤرخ في: 

 الصالح للشرب بجرادة )سابقا( وجماعة مريجة. 

مؤرخ  76يز( كان موضوع عقد شراكة عدد إن مشروع تزويد مجموعة من الكوانين بدوار النكاكزة )منطقة الرك

بين عمالة إقليم جرادة )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(، مصالح المكتب الوطني للماء الصالح  05/12/2012في: 

 للشرب بجرادة )سابقا( وجماعة مريجة. 

 ةتحت خان GIDنظام تم في إطار  2013/16إن صرف مستحقات المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال سند الطلب رقم 

«Bon de commande spécifique» .وستعمل الجماعة على تفادي المالحظات المسجلة في هذا الموضوع 

 االلتزام بالنفقات  مسطرة احترام عدم 

الحتواء )...( درهم جاء  132.669,60بمبلغ  2011أبريل  18بتاريخ  05/2011إن إبرام سند الطلب رقم  )...(

ايات والمشاكل المتعددة التي قد يسببها أصحاب الكوانين الغير مستفيدة من مشروع كهربة االحتجاجات والشك

 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  01/2010موضوع الصفقة رقم  2والشالفة  1دواري أوالد لغريب 



 182 

ح اإلدارية اإلقليمية التي إن إنجاز هذا المشروع جاء بناء على محضر لجنة مختلطة وبناء على وعود من المصال

. إال أنه ورغم برمجته من طرف )...( 2011وعدت ببرمجته في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية لجماعة مريجة فإنه كان يرفض من طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية. 

جاء بنفس شروط ومحتوى سند الطلب األول رقم  2016برسم سنة  02/2016د إن إبرام سند الطلب الثاني عد

التي بذلتها الجماعة من أجل تسديد المصاريف المستحقة  )...(وبنفس الكلفة وذلك بعد المجهودات  05/2011

 .2015إلى  2011للمقاولة والتي باءت كلها بالفشل خالل الفترة الممتدة من 

ل وتسوية سند الطلب كانت موثقة بمراسالت وبمحاضر لجان مختلطة تضم في إن كل مراحل إنجاز األشغا

ممثلي مكتب المجلس وممثلي اللجان الدائمة للمجلس، ورئيس المجلس الجماعي، وعضويتها السلطة المحلية، 

 ممثلي المصلحة التقنية الجماعية. ومدير المصالح الجماعية، وممثلي الشركاء، والجماعي، 

 لتتبع استهالك الوقود والزيوت وصيانة مكونات حظيرة سيارات الجماعة  غياب أي نظام 

كان رئيس المجلس هو الذي يتكلف بكل ما يتعلق بتزويد اآلليات بالوقود والزيوت وكذا قطع  2016قبل سنة  )...(

 ن إشارتها.الغيار. أما اآلن فقد تم تكليف المصلحة التقنية بهذه المهمة حيث تم وضع السجالت المطلوبة ره

 الجماعيةثالثا. الممتلكات 
 عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعدم ضبطها والتأخر في تسوية وضعيتها القانونية 

ن المجلس الجماعي فإ )...(وفي هذا اإلطار  .)...(الجماعة توجد حاليا بصدد تحيين سجل الممتلكات الجماعية  )...(

، قام بإحداث لجنة مكلفة بإحصاء وحصر الممتلكات الجماعية ستعمل على تحيين هذه الممتلكات. والجماعة )...(

ستواكب أنشطة اللجنة وتجديد سجل الممتلكات الجماعية وستحرص على تضمينه جميع المالحظات الواردة بشأنه 

 )...(.( عقارات اقتنتها الجماعة 04)، وذلك حتى تتمكن من إدراج المعطيات الجديدة المتعلقة بأربعة )...(

 عدم العناية ببعض الممتلكات العقارية يحول دون تنمية منتوجها 

الجماعة لم تهمل أبدا ممتلكاتها وهي تقوم بصيانتها حسب اإلمكانيات المالية المتوفرة لديها. وفي هذا اإلطار  )...(

لك من أجل تسوية الوضعية القانونية والمالية للبنايات ( عقارات جماعية اقتنتها وذ04باشرت مسطرة تحفيظ أربعة )

 )...(. "سيدي علي بوشنافة"المشيدة فوقها، وهي بصدد اإلعداد لتفويت بقع أرضية لفائدة مستغليها بحي 

  دون إجراء سمسرة والسكنيةكراء بعض المحالت التجارية 

عي محدد طبقا لكناش التحمالت المنظم لعملية ثمن كراء المحالت التجارية الموجودة داخل السوق األسبو )...(

، في حين أن ثمن 2003رجنبد 16تهيئة وكراء محالت تجارية داخل السوق األسبوعي المصادق عليه بتاريخ 

الجماعة، ضمانا لتفعيل مبدأي المنافسة وتكافؤ و للتقييم.كراء المحالت السكنية محدد من طرف اللجنة اإلدارية 

ن، سبق لها أن أعدت كناش تحمالت جديد خاص بكراء المحالت السكنية وآخر خاص بكراء الفرص بين المواطني

وتم إرجاعهما إلى الجماعة دون  )...(المحالت التجارية حيث وجهتهما إلى المصالح اإلقليمية قصد التأشير عليهما 

 اج إلى كناش تحمالت.القيام بالمطلوب بدعوى أن ثمن كراء هذه المحالت محدد بالقرار الجبائي وال يحت
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  "بوعنانجماعة "

 (فجيج إقليم)
 

في إحداث وتعداد  2.59.1834المرسوم رقم  بموجببوعنان على إثر التقسيم اإلداري للمملكة أحدثت جماعة 

 1412ذي الحجة  28بتاريخ  468.92.2المرسوم رقم ب الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، كما تم تتميمه وتغييره

حيث  .1992غشت  17الموافق ل  1413صفر  17بتاريخ  651.92.2بالمرسوم رقم و ،1992يونيو  30 الموافق ل

حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة  كماكلم مربع،  5.000 تها بتقدر مساح

 موظفا وعونا. 27ويعمل بها  ،نسمة 10.035في  2014

درهم، منها  13.407.128,14ما يناهز  2017بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وقد 

درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما  8.118.710,11و ،التسييردرهم محصلة في إطار ميزانية  5.288.418,03

درهم تتعلق  5.288.418,03 درهم، منها 7.174.064,91حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة في 

 درهم بنفقات التجهيز. 1.885.646,88و ،بنفقات التسيير

I.   مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار  2017-2010خالل الفترة  بوعنانأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

 التدبير اليومي لشؤون الجماعة والمجهود االستثماري. همت ،عدة توصيات

 تدبير نفقات التسيير .أوال
 تسجيل عدةدرهم، عن  4.419.385,00سند طلب بمبلغ إجمالي قدره  194تضم  من النفقات أسفرت مراقبة عينة

 :هاوفيما يلي أهم ،مالحظات

  إسناد الطلبياتعدم تفعيل مسطرة الدعوة إلى المنافسة قبل 

 يلي ما خالل من ذلك ويتجلى االلتزام بالنفقات،إسناد الطلبيات والجماعة مسطرة الدعوة إلى المنافسة قبل  تحترم ال

مما  ،غياب ما يثبت توجيه الجماعة لرسائل استشارة كتابة لثالثة متنافسين على األقل قبل إسناد الطلبيات -

  ؛2013 مرسوم الصفقات لسنة من 88 والمادة 2007 الصفقات لسنة من مرسوم 75يخالف المادة 

مما ال يسمح بالتأكد من إعدادها من  ،عدد كبير من سندات الطلب و/أو العروض المضادة غير مؤرخة -

 ،سند طلب 194حيث إنه من أصل طرف المتنافسين قبل إسناد الطلبية للممون المتعامل معه أو بعده. 

 في المائة، غير مؤرخة؛ 31,96منها، أي  62فإن 

 مما يعني أن ،تحمل تواريخ الحقة لمقترحات االلتزام بالنفقات ذات الصلة حالة( 12)بعض العروض  -

سندات الطلب ذات الصلة قد أسندت بطريقة مباشرة للممونين وتم الحقا إعداد هذه العروض لإلدالء بها 

 .فقط ضمن الملف المقدم للمحاسب

 وعدم إيالء العناية الالزمة لتدبير المنقوالتمحاسبة المواد  عدم مسك 

 2.09.441من المرسوم رقم  113لى إ 111خالفا لمقتضيات المواد من  ، وذلكمحاسبة الموادال تمسك الجماعة 

الفصل بين المهام كما ال يتم  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها. 2010يناير  03بتاريخ 

المتناقضة حيث يتولى نفس الشخص ونفس المصلحة جميع مراحل تنفيذ النفقة منذ تحديد الحاجيات إلى تصفية النفقة 

 .ءوإصدار األمر باألدا

من جانب آخر، ال تمسك الجماعة سجال للممتلكات المنقولة يتم تضمينه جميع الممتلكات المقتناة ومراجع وتواريخ 

تتبع حركية المنقوالت بين المصالح الجماعية  اقتنائها وخصائصها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها، كما ال يتم

 .واإلشارة لهذه الحركيات بسجل الجرد

المقتناة بموجب سندات الطلب لعينة من المنقوالت  2017نونبر  15بتاريخ  المعاينة الميدانية أسفرتمن جهة أخرى، 

 درهم. 52.611,84عن عدم العثور على مجموعة من المنقوالت بقيمة مالية بلغت ما مجموعه 

  لمواد ااقتناء متكرر لنفس عتاد التزيين وغياب محاسبة 

درهم القتناء عتاد صغير للتزيين )األعالم  263.883,60ما مجموعه  2016-2011الفترة صرفت الجماعة خالل 

تدبير هذه التوريدات تشوبه درهم. غير أن  43.980,60الوطنية ورزم الثوب مختلف األلوان( بمعدل سنوي قدره 

 :يلي ما خالل من ذلك ويتجلى ،نقائص عدة
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 ،التوالي على بلغت، التيو ،120×90و 100×150 حجم من سيما ال ،الموردة الوطنية األعالم كميات إن -

 التوريدات؛ هذه استعمالما يتطلبه ل بالنظر فيها مبالغا تبدو ،سنوات 6 فترة خالل وحدة 159و 312

 وحدة 130 وعددها التجهيز ميزانية إطار في المقتناة (Bigs) ةيالحديد األعمدة من محدود عدد باستثناء -

 باقتناء تقم لم الجماعة فإن (،2014 سنة متر 4,5 فئة من وحدة 100و ،2011 سنة متر 6 فئة من وحدة 30)

 علما؛ 540 اإلجمالي عددها البالغ الوطنية األعالم هذه من جزء لتعليق أعمدة

 15 بتاريخ الجماعي بالمخزن المكلف بمعية بها القيام تم التي الجرد لمختلف هذه التوريدات عملية أسفرت -

 .عدم العثور على كمية مهمة من هذه التوريدات عن 2017 نونبر

  عدم ترشيد نفقات اقتناء لوازم الطابعات 

وحدة من "الطونير"  313، كانت الجماعة تتوفر على تسع طابعات واقتنت ما مجموعه 2016-2011خالل الفترة 

 2012تم اقتناؤها نهاية سنة  7وسنوات اقتنائها )درهم. وبالنظر لعدد الطابعات  222.964,80بمبلغ إجمالي قدره 

 ، وباعتبار أن الطابعات المستعملة هي تلك المقتناة2014و 2013فإنه يالحظ أنه خالل سنتي  ،(2014نهاية سنة  2و

. أما خالل سنتي 2014وحدة سنة  11,6و 2013وحدات سنة  6، فإن معدل استهالك كل طابعة هو 2012نهاية سنة 

. وتبقى هذه المعدالت 2016سنة  7,8و 2015وحدات سنة  8، فإن معدل استهالك كل طابعة هو 2016و 2015

 كبيرة نسبيا بالنظر للمهام المنوطة بالجماعة.

إلى اقتناء بعض أصناف "الطونير" مرتفعة الثمن مقارنة مع أنوع  ،في بعض الحاالت ،اعةتلجأ الجممن جانب آخر، 

فيما الثانية ال يتعدى  ،درهم للوحدة 700حيث يفوق ثمن األولى  أخرى توردها بانتظام، مما ال يراعي ترشيد النفقات،

 درهم للوحدة. 600ثمنها 

  غياب أي نظام لتتبع نفقات حظيرة السيارات 

منها واحدة في  ،2016سنة  11إلى  2011ل عدد السيارات واآلليات التي تتوفر عليها الجماعة من خمسة سنة انتق

فقد قفزت من  ،حالة عطل. أما نفقات هذه الحظيرة )الوقود وقطع الغيار والصيانة والتأمين والضريبة على السارات(

بلغ  2016-2011خالل الفترة ومجموعها  ،2016درهم سنة  379.665,32إلى  2011درهم سنة  173.523,35

 درهم. 1.475.045,02ما قدره 

وال  ،وبالرغم من حجم هذه النفقات، فإن الجماعة ال تقوم بتوثيق كميات الوقود المستهلكة من قبل كل آلية على حدة

ارات واآلليات عن العمل ال توثق كذلك تواريخ توقف السي اوال بيان العداد أثناء التزود بالوقود. كم ،تواريخ تزويدها

وال تمسك سجال لكل آلية يبين مختلف أعمال الصيانة التي خضعت لها وقطع الغيار التي  ،أثناء خضوعها للصيانة

 استعملت في صيانتها، مما ال يسمح كذلك من التأكد من حقيقة هذه األعمال.

  نقائص تشوب نفقات الصيانة واقتناء قطع الغيار 

في المستندات المثبتة لسندات الطلب المتعلقة بصيانة اآلليات أو اقتناء قطع  ،ي بعض الحاالتف ،ال تدرج الجماعة

الغيار، رقم لوحة السيارة أو اآللية التي خضعت للصيانة بموجب هذه الوثائق أو المعنية بقطع الغيار المقتناة، مما ال 

عة للصيانة في ملكية الجماعة. ويتعلق األمر مثال بسند يسمح بالتأكد من إنجاز أعمال الصيانة فعال وكون اآللية الخاض

وسندات طلب اقتناء  ،" )صيانة آلية(.درهم الصادر لفائدة شركة "م.ب 32.394,81بمبلغ  06/2014الطلب رقم 

 .2016نونبر  14و ،2015ماي  15و ،2015ماي  13و ،2014ماي  19و ،2013ماي  22قطع الغيار المؤرخة في 

واقتناء نفس قطع الغيار واإلطارات  ،متصل، خضعت بعض اآلليات لنفس أعمال الصيانة بصفة مستمرةعلى صعيد و

رقم . وعلى سبيل المثال، فإن السيارتين 2016-2011كلفت الجماعة مبالغ مهمة خالل الفترة ، حيث المطاطية

ما  ،على التوالي ،لفة الذكرقد كلفت الجماعة خالل الفترة سا 154531ج. رقم والشاحنة 177453ج.و 107213ج.

 درهم. 107.515,20و 132.034,81و 99.446,02مجموعه 

 تدبير نفقات االستثمار .ثالثا
سدد في إطارها مبلغ إجمالي قدره  ،صفقة 13ما مجموعه  2016-2011أبرمت الجماعة خالل الفترة 

ي تمويل مشاريعها. وقد أسفرت مراقبة درهم. كما قدمت الجماعة دعما لفائدة الجمعيات للمساهمة ف 2.621.617,69

 عينة من هذه المشاريع عن تسجيل المالحظات التالية:

 برمجة وتمويل المشاريع  .1

 غياب معايير الختيار المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات لالستفادة من التمويل 

 وكذا مساهمات الجماعة في تمويلها لمسطرة محددة. ،الجمعياتاختيار المشاريع المقترحة من طرف  ال يخضع

فإن بعض المشاريع التي استفادت من التمويل، على محدوديته، هي ذات طابع خاص أكثر منه عام، ضال عن ذلك، وف

إذ إن القيمة المضافة تنحصر في األشخاص حاملي المشروع. ويتعلق األمر مثال بالمساهمة الممنوحة لتعاونية 

 درهم. 30.000,00بمبلغ  واشيتربية المل ."ب.ع.س"
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بعض حاملي المشاريع لم يتم إخضاعها لمصادقة السلطة المختصة،  عالست المبرمة مإن االتفاقيات من جانب آخر، ف

 118والمادة رقم  ،يتعلق بالميثاق الجماعي 78.00من القانون رقم  68خالفا لما تنص عليه مقتضيات المادة وذلك 

 .المتعلق بالجماعات 113.14ظيمي رقم من القانون التن

  بالتزاماتهم المستفيدين من التمويل وفاءعدم حرص الجماعة على التأكد من  

توفير جزء من التمويل وتقديم ما يثبت أن  تنص علىاالتفاقيات المبرمة مع بعض حاملي المشاريع  بالرغم من أن

ال تحرص  الجماعة فإن (،ساب الهيئة )الجمعية أو التعاونيةمساهمة الهيئة والمستفيدين من المشروع قد حولت إلى ح

مبالغ مساهماتها قبل األمر بصرف  توفيرهام هذه التعهدات وال تطالب الهيئات بتقديم ما يثبت اعلى مراقبة احتر

 .المبلغعلى المساهمة دون تبيان  توالبعض اآلخر نص المبالغ تبعض االتفاقيات حدد، علما أن مساهمات الجماعة

  للمعايير المطلوبة تنفيذ مشروع التطهير السائلعدم استجابة 

طلب في إطار ميزانية التسيير، وسند طلب  سند 14و ،أربع صفقات ،2016-2010خالل الفترة  ،أبرمت الجماعة

درهم. وبالنظر  1.856.461,70 رهقد ماليإج بمبلغ ،شبكة التطهير السائلبكلها  تتعلق ،واحد في إطار ميزانية التجهيز

 حظ ما يلي:ولقد لمواضيع سندات الطلب وكذا الصفقات المبرمة، ف

بالنظر للموارد المتوفرة  ،غياب دراسة شاملة تبين الحاجيات اإلجمالية للجماعة ومراحل إنجازها -

 إلخ؛... اإلنجاز، بناء على المعايير المحددة كعدد السكان وتوفر شروط ،واألحياء ذات األسبقية

إنجاز الجماعة لجزء من األشغال بطريقة مباشرة )اقتناء التوريدات وتوظيف اليد العاملة الموسمية(  -

 دون التأكد من جدوى هذه الطريقة، ال سيما جودة األشغال وتكلفتها؛

 عدم حرص الجماعة على تلقائية المنجزات وتجانسها باعتبارها تشكل أجزاء من نفس الشبكة؛ -

 ال يسمح بالتأكد من حقيقة التوريدات. ،وكذا في إطار الصفقات ،المواد في إطار سندات الطلب نفساقتناء  -

  مرسوم الصفقات  مقتضيات إنجاز مجموعة من المشاريع في إطار سندات الطلب مععدم انسجام 

)تم الوقوف  إطار سندات طلب تتضمن أشغال بناء فيبإنجاز عدة مشاريع  2016-2011قامت الجماعة خالل الفترة 

 75)المادة  2007نسجم مع مرسوم الصفقات لسنة تال  على حاالت دار الطالب، ودار الضيافة، ومرآب ومخزن(

(، حيث إن الملحقين سالفي الذكر ال 4والملحق رقم  88)المادة  2013( ومرسوم الصفقات لسنة 3والملحق رقم 

إن هذه المسطرة من جهة أخرى، فو. مكن أن تكون موضوع سندات طلبيوردان أشغال البناء ضمن األعمال الم

ال سيما ما يرتبط بالضمانات وجودة األشغال حيث ال يتم  ،تحرم الجماعة من االستفادة من مزايا الصفقات العمومية

 إال بعد إخضاعها للتجارب المختلفة. هاتسلم

 تنفيذ المشاريع   .2

  الصفقات تأخر الجماعة في صرف مستحقات أصحاب 

، فإن كشوفات الحساب المنجزة في إطار 01/2015و 03/2011باستثناء كشفين حسابيين يهمان الصفقتين رقمي 

جميع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة )سواء المتعلقة بكشوفات الحساب المؤقتة أو بدفع االقتطاع الضامن( قد 

وبتطبيق  سنوات(. 5يوما )أكثر من  1.912و 191حت بين تأخر إصدار األمر بصرفها وتسديد مبالغها بفترات تراو

فإن مجموع فوائد األداء التي كان يتعين على الجماعة تسديدها لفائدة المقاولين قد ناهز  ،في المائة 3,30نسبة 

 درهم. 74.203,00

  اإلعالن عن الصفقات دون التحديد الدقيق للحاجيات وشروط إنجازها 

 ،في بعض الحاالت ،أعلنت الجماعة، 2007من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  4دون مراعاة لمقتضيات المادة 

حيث اضطرت لتوقيف األشغال لفترات  ،مما أثر على آجال التنفيذ ،على طلب العروض دون التحديد الدقيق للحاجيات

 إذا انعكس هذا األمر على كميات األشغال المنفذة، كم ،متفاوتة فاقت بكثير األجل التعاقدي إلنجاز أشغال الصفقة

 عرفت مختلف وحدات األشغال نسب تغيير مهمة سواء بالزيادة أو النقصان. وتهم هذه المالحظة الصفقتين التاليتين:

 2009أبريل  10الجماعة أوامر بتوقيف األشغال ما بين  أصدرتحيث  :01/2009 رقم الصفقة -

شهرا علما أن األجل التعاقدي لإلنجاز قد حدد في أربعة أشهر، كما أن  32، أي لمدة 2012مارس  02و

والنهائي  1أن مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم  في المائة إذ 50حجم األشغال المنجزة قد تقلص بحوالي 

  ؛درهم 315.374,00في حين أن مبلغ الصفقة هو  ،درهم 157.117,20هو 

لم يتم  ،درهم 149.924,88أصل حجم األشغال األولي البالغ من  أنه، ذلك :01/2011الصفقة رقم  -

 في المائة. 44أي بنسبة تقليص ناهزت  ،درهم 84.310,80إنجاز سوى 
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  لجوء غير مبرر لطلب العروض المحدود 

 ،( إلى مسطرة طلب العروض المحدود2015-2009خالل الفترة  13لجأت الجماعة بشأن تسع صفقات )من أصل 

من مرسوم الصفقات  17ذلك غير منسجم مع شروط إبرام هذا النوع من الصفقات والمحددة في المادة  بالرغم من أن

ويمكن لعدد كبير من  ،ال تكتسي صبغة خاصة (وبناء وتهيئة أشغال) ذلك أن األعمال المراد إنجازها ،2007لسنة 

 .07/2011و 06و 04و 03و 02و 01و 06/2009و 04و 01. ويتعلق األمر بالصفقات رقم االستجابة لها الشركات

، فإن رسائل االستشارة لم توجه للمتنافسين إال الحقا الجتماع لجنة فتح األظرفة 07/2011لصفقة رقم بالنسبة لكما أنه، 

 30"، إذ أن هذه الرسائل قد وجهت بتاريخ .وقررت خالله إسناد الصفقة لشركة "م.ع.ر ،2011أكتوبر  15بتاريخ 

 ، مما يدل على أن الجماعة قد أسندت الصفقة للشركة المعنية بدون منافسة.2011نونبر  30و 2011أكتوبر 

 إقصاء غير مبرر لبعض المتنافسين 

وتارة أخرى بتعليل.  ،تارة بدون تعليل ،بإقصاء ملفات بعض المتنافسين ،في بعض الحاالت ،قامت لجان فتح األظرفة

لسنة  وم الصفقاتمن مرس 39و 35ر غير منصوص عليها في المادتين غير أن المبررات المشار إليها في المحاض

 وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها: .2007

" وشركة "ص." مبررة ذلك ."أ.ب شركة قامت اللجنة بإقصاء عرضيحيث  :04/2009الصفقة رقم  -

واهد لموضوع الصفقة وعدم مطابقة الش ،ألوللعرض ابعدم كفاية مبالغ الشواهد وموضوعها بالنسبة ل

 بالنسبة للثاني. غير أن نظام االستشارة لم يحدد معايير يستند عليها لتقييم هذا األمر؛

" معللة ." وشركة "أ.ف.اتخذت اللجنة قرارا بإقصاء عرضي شركة "أ.زإذ  :04/2011الصفقة رقم  -

تفصيلي لألثمان تتجلى في ووجود أخطاء في البيان ال ،قرارها بالنسبة لألولى بنقص المؤهالت التقنية

بتجاوز االعتمادات بالنسبة للثانية. غير أن هذه المبررات غير كذا اختالف ما بين األرقام واألحرف، و

 ؛2007لسنة  العمومية وم الصفقاتمن مرس 39و 35منصوص عليها في المادتين 

" وشركة ."ش.امقامت لجنة فحص العروض بإقصاء عرضي شركة  حيث :06/2011الصفقة رقم  -

من مرسوم الصفقات العمومية  35" دون تعليل قرارها. وهو ما ال ينسجم مع مقتضيات المادة ."ن.م

 ؛، والتي تحدد بصفة حصرية الحاالت التي يمكن فيها إقصاء عرض ما خالل هذه المرحلة2007لسنة 

جهيز المركز سوسيو بالرغم من أن موضوع الصفقة يتعلق بتوريدات لتإذ،  :03/2013الصفقة رقم  -

تربوي )أثاث المكتب( وال تستلزم تقنيات وال مؤهالت محددة، فإن لجنة فحص العروض قامت بإقصاء 

 " معللة قرارها بنقص المؤهالت التقنية للشركة بالنظر للخدمات موضوع الصفقة..عرض شركة "ت.ر

عدم كفاية المؤهالت ونقص الملفات اإلدارية كما أن مبررات إقصاء العروض المشار إليها في المحاضر، والمتعلقة ب

"( غير .وشركة "س.ك ،".وشركة "أ.ز ،"."ا.شوشركة  ،"."أ.بشركة والتقنية )الملفات التي تم إقصاؤها تهم: 

ولشركة  ،02/2011" الصفقة رقم ."أ.ب شركةمبررة بالنظر لتعامل الجماعة مع هذه الشركات، حيث أسندت سابقا ل

 وعدة سندات طلب لجميع المعنيين بالملفات التي تم إقصاؤها. ،01/2011 " الصفقة رقم."س.ك

التي تحمل إشارة الملفان  فتح األظرفة، فقد قام رئيس اللجنة ب03/2013ومن جهة أخرى، وبالنسبة للصفقة رقم 

 واحد حسب محضر لجنة فتح األظرفة، وبعد ذلك تالفي آن  اإلداري والتقني والغالف الحامل إلشارة العرض المالي

الصفقات العمومية من مرسوم  38و 35المادتين  ، وهو ما يخالف المسطرة المنصوص عليها فيااللتزام عقودفحوى 

 .2007لسنة 

 صادقة عليها والشروع في اإلنجاز قبل إخضاعها لتأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقةإبرام الصفقات والم 

صفقة( وإسنادها وتبليغ المصادقة عليها لنائليها قبل التأشير  12تقوم الجماعة باإلعالن عن الصفقات )تم الوقوف على 

قامت في بعض الحاالت بتبليغ األمر على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف المحاسب العمومي المختص. بل إنها 

مما يخالف  ،تم تسلم األشغال قبل إخضاع الصفقة لمراقبة االلتزام ،وأحيانا أخرى ،بالخدمة للشروع في تنفيذ األشغال

 سالف الذكر. 2.09.441من المرسوم رقم  65مقتضيات المادة 

 في اإلنجاز تأخر إصدار األوامر بالخدمة للشروععدم ضبط آجال إبرام الصفقات و 

استغرقت اإلجراءات ما بين فتح األظرفة إلى غاية الشروع آجال إبرام بعض الصفقات، حيث  لم تستطع الجماعة ضبط

ما بين  ،في المائة من الصفقات( 60صفقة التي تم تسلمها مؤقتا )أي  15صفقات من أصل  لتسعبالنسبة  ،في اإلنجاز

 بالنسبة للصفقات الست األخرى.  ايوم 81و 39، مقابل ما بين ايوم 363م وايأ 104

  يهاقبل انتهاء أشغال لجنة فحص العروض وتأخر المصادقة عل 04/2013الصفقة رقم توقيع 

على  ،من جهة ثانية ،ورئيس المجلس الجماعي وممثل السلطة المحلية ،من جهة ،تم توقيع الصفقة من طرف المقاولة

، أي قبل أن تقرر لجنة فحص العروض بشأن المقاولة التي ستنال 2013يل أبر 19و 2013أبريل  14بتاريخ التوالي 
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 26و 25، وواصلت أشغالها يومي 2013أبريل  18 ، حيث إنها شرعت في فحص العروض بتاريخالصفقة المعنية

 .)بعد التوصل بأجوبة المقاولتين اللتين تبين أن عرضيهما الماليين منخفضين بشكل غير عاد( 2013أبريل 

، أي بعد مرور أزيد من أربعة 2013أكتوبر  08بتاريخ حيث لم يتم ذلك إال  ،المصادقة على الصفقة سجل تأخرا كم

أشهر على تاريخ انعقاد لجنة فحص العروض، في حين ينص دفتر الشروط الخاصة على أن تبلغ هذه المصادقة بعد 

قاولة على اإلبقاء على عرضها بموجب رسالتها بالرغم من موافقة الموستين يوما من انعقاد لجنة طلب العروض. 

 .، فإنه ال دليل على مراسلة الجماعة للمقاولة في هذا الشأن2013أكتوبر  4المؤرخة في 

 تأخر تبليغ المصادقة على بعض الصفقات 

 60لك )تأخرت الجماعة في كثير من الحاالت في تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها متجاوزة األجل المحددة لذ

والتي  ،2007من مرسوم الصفقات لسنة  79ومع ذلك لم تقم بتفعيل مقتضيات المادة  ،يوما من تاريخ فتح األظرفة(

أيام قبل انقضاء أجل الستين يوما لتطلب منه الموافقة على اإلبقاء على عرضه.  10تنص على مراسلة نائل الصفقة 

 وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها:

وتم تبليغ المصادقة عليها  ،2010أريل  12تم فحص العروض بتاريخ حيث  :06/2009قة رقم الصف -

 أشهر ونصف عن تاريخ فتح األظرفة؛ 3، وذلك بعد مرور أكثر من 2010غشت  03للمقاول بتاريخ 

وتم توجيه رسالة تبليغ المصادقة  ،2013فبراير  28تم فتح األظرفة بتاريخ إذ  :01/2013الصفقة رقم  -

 .يوما 20أشهر و 3والي ، أي بعد مرور ح2013يونيو  19على الصفقة للمقاول بتاريخ 

  الصفقاتبعض وجود اختالالت في تنفيذ 

تم الوقوف في عدة حاالت على نقائص في الوثائق والمستندات المتضمنة بملفات بعض الصفقات، مما قد يؤشر على 

 وجود اختالالت في تنفيذها. وفيما يلي أهمها:

في اريخين مختلفين، األول مؤرخ إنجاز محضرين للتسلم المؤقت بتتم  حيث: 06/2009الصفقة رقم  -

 ؛2010نونبر  30والثاني في  ،2010نونبر  10

السجل التجاري لصاحب الصفقة الحق لتاريخ فتح األظرفة، تاريخ التقيد بأن  ذلك: 01/2011الصفقة رقم  -

، في حين أن رسائل 2010ماي  21بتاريخ  6452الشركة بالسجل التجاري تحت رقم حيث تم تقييد 

 أي قبل إحداث الشركة؛ ،2010يناير  24االستشارة قد وجهت للمتنافسين بتاريخ 

مما عدم تأشير أعضاء لجنة فحص العروض على عقد االلتزام،  لوحظ حيث: 02/2011الصفقة رقم  -

 ؛2007من مرسوم الصفقات لسنة  38ال ينسجم مع مقتضيات المادة 

 تحمالن تاريخين مختلفين،محضر التسلم المؤقت وجود نسختين من تبين  إذ :07/2011 رقم الصفقة -

والنسخة  2012ماي  25األصلية مؤرخة في علما أن ألخرى، لأن واحدة هي نسخة مطابقة لألصل مع 

 ؛2012يونيو  15مؤرخة في 

مما ال يسمح باحتساب الفترة عدم تأريخ محضر التسلم المؤقت، لوحظ  حيث :01/2013 رقم الصفقة -

كما نص على  ،ومدى احترام المقاول اللتزامه بتنفيذها داخل أجل ستة أشهر ،استغرقتها األشغالالتي 

 من الصفقة. 20تطبيق غرامات التأخير الواردة في الفصل  ،وعند االقتضاء ،من الصفقة 3ذلك الفصل 

ادقة تمت المصالتواريخ بين بعض الوثائق، حيث  في تناقضسجل وجود  إذ :02/2014 رقم الصفقة -

، غير أن األمر 2014شتنبر  01وتم تبليغها للمقاول بتاريخ  ،2014يوليوز  25على الصفقة بتاريخ 

ونص على  ،2014غشت  27القاضي بالشروع في إنجاز األشغال صدر سابقا بتاريخ  1بالخدمة رقم 

 . 2014شتنبر  02أن يكون الشروع في اإلنجاز اعتبارا من يوم 

 عدم حجز الضمان المؤقت  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات  15و 12لم تعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات الفصلين 

، والتي تنص على حجز الضمان 2000ماي  4بتاريخ  2.99.1087األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

ا الموالية لتبليغ المصادقة على الصفقة(. يوم 30المؤقت في حال تكوين الضمان النهائي خارج األجل )المحدد في 

 وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها:

نونبر  18تم توجيه رسالة تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاولة بتاريخ حيث  :04/2009رقم  الصفقة -

األشغال بمبرر تاريخ صدور أمر بالخدمة بتوقيف  2010يناير  19التبليغ تم على األقل قبل ) 2009

 ؛2010أكتوبر  04تم تكوين الضمان النهائي بتاريخ  ، بينما(تصفية وضعية العقار المحتضن للمشروع
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تم  ، بينما2010غشت  29تم تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاولة بتاريخ إذ  :01/2010الصفقة رقم  -

الضمان المؤقت المحدد في  لم يتم حجزمع ذلك ، و2010أكتوبر  06تكوين الضمان النهائي بتاريخ 

 درهم؛ 10.000,00

فيما ، 2011ماي  08المصادقة على الصفقة للمقاول بتاريخ  تبليغ تم أنه ذلك: 02/2011الصفقة رقم  -

لم يتم حجز مع ذلك ، و2012يناير  19تم تقديم الكفالة البنكية التي تقوم مقام الضمان النهائي بتاريخ 

 درهم. 1.350,00الضمان المؤقت البالغ 

ومن جانب آخر، فإن الكفالة البنكية المقدمة بمثابة الضمان النهائي ال تستجيب للشروط المطلوبة، إذ أن مبلغها إما اقل 

كما أنها صادرة لفائدة "عمالة فجيج" وليس لفائدة  ،في المائة من مبلغ الصفقة 3أو أكثر من المبلغ المطابق لنسبة 

 هم هذه المالحظة الصفقتين التاليتين:جماعة بوعنان صاحبة المشروع. وت

درهم( أقل من  3.000,00مبلغ الضمان الوارد في الكفالة البنكية ) أن حيث :04/2011 رقم الصفقة -

في المائة من المبلغ األصلي للصفقة الذي هو  3درهم ) 3.497,40 يبلغوالذي  ،المبلغ الواجب تكوينه

 بمبلغ 2012 أكتوبر 19 بتاريخ تكوينه تم الذي التكميلي الضمان مبلغ أن كما. درهم( 116.580,00

(، الصفقة على المصادقة تبليغ لتاريخ الموالية يوما 30) القانوني األجل خارج قدم قد درهم 500,00

 .درهم 3.000,00 البالغ المؤقت الضمان مبلغ حجز الجماعة على يتعين وكان

درهم( يتجاوز  10.000,00الضمان الوارد في الكفالة البنكية ) مبلغأن  إذ: 07/2011 رقم الصفقة -

في المائة من المبلغ األصلي للصفقة الذي هو  3درهم ) 4.788,00 يبلغوالذي  ،المبلغ الواجب تكوينه

 ،كونه الذي الضمان بمبلغ فيها يلتزم وثيقة بتوقيع المقاول الجماعة مطالبة أن كما. درهم( 159.600,00

في المائة من مبلغ الصفقة المنصوص عليها في العقد، هو إجراء غير  3عوض  ،درهم 10.000,00أي 

 ساس.مبني على أي أ

  عتمدةونقائص في الصيغة الممراجعة األثمان  تطبيقعدم 

 ،02/2014بالنسبة للصفقة رقم  29خالفا لمقتضيات فصول من دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات )الفصل 

بالنسبة للصفقات األخرى( والتي نصت على  23الفصل و ،01/2015و 06/2014بالنسبة للصفقتين رقم  14و

األثمان وحددت الصيغ الواجب تطبيقها، فإن الجماعة لم تعمد على تفعيلها، مما نتج عنه أداؤها لفائدة المقاولين مراجعة 

 مبالغ زائدة أو حرمانهم منها. وفيما يلي الحاالت التي تم الوقوف عليها:

 درهم؛ 1.706,38أداء مبلغ زائد للمقاول قدره حيث تم  :04/2009الصفقة رقم  -

 ؛درهم 468,41قدره زائد للمقاول أداء مبلغ إذ تم  :01/2013الصفقة رقم  -

 درهم؛ 784,90أداء مبلغ زائد للمقاول قدره حيث تم  :04/2013الصفقة رقم  -

 ؛درهم 5.576,73أداء مبلغ زائد للمقاول قدره إذ تم  :06/2014الصفقة رقم  -

 رهم؛د 9.980,08حرمان المقاول من مبلغ قدره حيث تم  :02/2014الصفقة رقم  -

 درهم. 2.796,02حرمان المقاول من مبلغ قدره حيث تم  :01/2015الصفقة رقم  -

( INDEX BAT60ومن جانب آخر، فقد نصت الفصول المشار إليها أعاله على تحديد القيمة المرجعية للمؤشر )

من قرار  13الفصل  في قيمته بالتاريخ الذي يلي نهاية أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، مما ال ينسجم مع مقتضيات

والمتعلق بمراجعة األثمان، والذي حدد التاريخ المرجعي للمؤشر في  2008مارس  10الوزير األول المؤرخ في 

 التاريخ األقصى المحدد لتقديم العروض، دون أن يفسح المجال لدفتر الشروط الخاصة لتحديد تاريخ مرجعي آخر.

 2013من مرسوم الصفقات لسنة  12وكذا المادة  2007الصفقات لسنة من مرسوم  14وتجدر اإلشارة إلى أن المادة 

على أن دفاتر التحمالت تبين صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها طبقا لقواعد وشروط مراجعة  اقد نصت

 األثمان كما هي محددة بقرار الوزير األول مؤشر عليه من طرف وزير المالية.

 04/2011فقة رقم ير في حق صاحب الصغرامات التأخ خطأ في احتساب  

، تم الشروع في إنجاز األشغال اعتبارا 2011يونيو  07الذي تم تبليغه للمقاول بتاريخ  03بموجب األمر بالخدمة رقم 

من الصفقة(. وبالنظر لتاريخ التسلم  5يوم )الفصل  110، علما أن األجل التعاقدي قد حدد في 2011يونيو  14من يوم 

، فإن المقاول لم يحترم التزاماته التعاقدية ولم تقم الجماعة بتطبيق 2011أكتوبر  03المؤقت لألشغال الذي كان بتاريخ 

 درهم. 3.921,09من الصفقة والمقدرة في  5غرامات التأخير المستحقة وفقا للمادة 
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  ات التعاقديةللمقتضي 02/2014رقم التسلم المؤقت الجزئي لألشغال موضوع الصفقة مخالفة 

، غير أن 2ورقم  1قامت الجماعة بالتسلم المؤقت الجزئي لألشغال المنجزة في إطار كشفي الحساب المؤقتين رقم 

والتي نصت  ،من دفتر الشروط الخاصة للصفقة 25هذه العملية )التسلم المؤقت الجزئي( مخالفة لمقتضيات المادة 

 كما أنها لم تحدد آجاال جزئية لمنشآت معينة لتسلمها جزئيا. ،العلى أن التسلم المؤقت سيتم عند نهاية األشغ

ومن جهة ثانية، فقد أعدت الجماعة محضرين للتسلم المؤقت الجزئي لألشغال المنجزة في إطار كشف الحساب المؤقت 

ت محضرا فقد أعد 2. أما كشف الحساب رقم 2014نونبر  03والثاني بتاريخ  ،2014أكتوبر  2، األول بتاريخ 1رقم 

. وباستثناء إرفاق كل محضر بنسخة من كشف الحساب، فإن المحضر في 2015يناير  30للتسلم المؤقت مؤرخ في 

 وال يشير إلى كشف الحساب المعني. ،ال يبين األشغال التي تم تسلمها ،حد ذاته

 تأسيسا على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

االستشارة الكتابية  فيما يخص ال سيما ،نافسة في إسناد الطلبيات العموميةالحرص على تفعيل مبدأ الم -

 لثالثة متنافسين على األقل قبل إصدار سندات الطلب وتوثيق هذه المساطر؛

ووضع إطار تعاقدي لهذه المساهمات تحدد التزامات وواجبات  ،منح اإلعانات للجمعيات وفق معايير دقيقة -

واستعمال التمويل في األغراض  ،مع التأكد من احترام حاملي المشاريع لتعهداتهم المالية ،كل طرف

 المخصصة له؛

ترشيد وضبط النفقات المتعلقة بلوازم المكتب وعتاد التزيين والوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة  -

 واآلليات من خالل إرساء نظام المراقبة الداخلية لضمان تتبع االستهالك؛ السيارات

 :التطبيق السليم للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وال سيما -

 ؛وإعدادها وفق النماذج المعمول بها ،التحقق من الوثائق المطلوبة من المتبارين -

 ؛اآلجال خارج النهائي الضمان تقديم حال في النهائي الضمان حجز -

 ؛التأخير غراماتتأريخ جميع الوثائق وتطبيق  -

 وصرف النفقات المستحقة داخل آجالها الزمنية. ،مراجعة أثمان الصفقات في حالة التنصيص على ذلك -
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II. لبوعنان الجماعي المجلس رئيس جواب 

 بأي تعقيب حول المالحظات التي تم تبليغها إليه. رئيس المجلس الجماعي لبوعنانلم يدل 
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 "عبو لكحلجماعة "

 (فجيج)إقليم  
 

 بتاريخ 2.92.468 رقم المرسوم بموجب ،1992التقسيم اإلداري لسنة عبو لكحل على إثر حدثت جماعة أ

 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوم مهيمتوت تغييره وقع والذي، 1992 يونيو 30 ل موافق 1412 الحجة ذو 28

حصر عدد سكانها كما كلم مربع،  3.000تها ب تقدر مساححيث  ،1992 غشت 17 ل موافق 1413 صفر 17

موظفا  14يعمل بها ، فيما نسمة 2.017في  2014سنة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في 

 وعونا.

، منها ما درهم 3.094.111,38مجموعه ما  2017على المستوى المالي، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة سنة و

التجهيز. أما  درهم يهم ميزانية 1.256.828,84غ في إطار ميزانية التسيير، ومبلدرهم  1.837.282,54 يعادل

 درهم 1.837.282,54 مبلغ منها درهم، 2.509.358,26ه المصاريف اإلجمالية في نفس السنة، فبلغت ما مجموع

 درهم يهم مصاريف التجهيز. 672.075,72غ برسم نفقات التسيير، ومبل

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

همت  ،والتوصيات مجموعة من المالحظات تسجيل عن 2017-2013خالل الفترة الجماعة  سييرمراقبة ت أسفرت

 النفقات.نظام المراقبة الداخلية وتدبير 

 نظام المراقبة الداخلية  .أوال
 تتجلى أبرز المالحظات المسجلة في هذا اإلطار فيما يلي:

  عدم مسك السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية 

 ال تمسك الجماعة السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية، ويتعلق األمر بالسجالت التالية:

من  19والمنصوص عليه في المادة  ،سحب ملفات طلبات العروضتتبع عمليات لمتعلق بالسجل ا -

الصادر في  2.12.349والمرسوم رقم  ،2007فبراير  5الصادر في  2.06.388رقم المرسوم 

 ؛المتعلقين بالصفقات العموميةو ،2013مارس  20

 31والمنصوص عليه في المادة  ،روضالسجل المتعلق بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بإيداع الع -

 سالف الذكر؛  2.06.388من المرسوم رقم 

والمنصوص عليه في المادة التاسعة من  ،السجل المتعلق بتسجيل األوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة -

دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

 (.2000ماي  04) 02.99.1087

وجدير بالذكر أن الغاية من مسك السجالت المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وتلك المتعلقة بتسجيل أظرفة 

 السجل مسكتكمن في تكريس مبدئي الشفافية والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية. كما أن من شأن المتنافسين 

 إنجاز المشاريع وتطبيق غرامات التأخير عند االقتضاء. الخدمة أن يساعد على ضبط وتيرة بأوامر الخاص

 عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات المنقولة 

 يمكن إجمالها كما يلي: ،نقائص عدةلممتلكات المنقولة يعرف تدبير الجماعة ل

عدم استجابة سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المطلوبة، حيث ال يتم تضمينه جميع الممتلكات المقتناة  -

 ومراجع اقتنائها وخصائصها وتواريخ اقتنائها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها؛

كذا بسجل الجرد، و ةاإلشارة لهذه الحركيعدم المصالح الجماعية، وعدم تتبع حركية المنقوالت بين  -

 لحذف المنقوالت التي تم االستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر؛

عدم وضع رقم القيد بالسجل على المنقوالت للتعرف عليها وللمراقبة الالحقة لمطابقة الموجود مع ما تم  -

 اقتناؤه؛

القيد بالسجل على فواتير اقتناء الممتلكات المنقولة، مما يحول دون تتبعها ومراقبتها  عدم وضع رقم -

 البعدية.
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من  ،للحفاظ على هذه الممتلكات ن تدبير الممتلكات المنقولة بالمعايير المذكورة يكتسي أهمية بالغةوجدير بالذكر أ

 من جهة أخرى. ،المرتبطة بها التوريداتولترشيد  ،جهة

  نقائص في المراقبة الداخلية وعدم مسك محاسبة المواد 

 في هذا اإلطار سجلت النقائص التالية:

إصدار سندات الطلب المتعلقة باقتناء مختلف التوريدات دون استشارة المصالح الجماعية المستهلكة  -

ئيس هو من يحدد الحاجيات، لتحديد الحاجيات وفق منهجية تشاركية تروم ترشيد النفقات، حيث أن الر

 والموردين الذين ستعهد إليهم الطلبيات، كما يتولى لوحده عملية تسلم التوريدات؛

عدم الفصل بين المهام المتناقضة، حيث يتولى نفس الشخص جميع مراحل تنفيذ النفقة منذ تحديد  -

 الحاجيات إلى تصفية النفقة وإصدار األمر بأدائها؛

مواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، وعدم مسك جذاذات خاصة غياب سجالت لمحاسبة ال -

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، وذلك خالفا 

بسن  2010يناير  03الصادر في  02.09.441من المرسوم رقم  113إلى  111لمقتضيات المواد من 

 لجماعات المحلية ومجموعاتها.نظام لمحاسبة ا

وتنطوي هذه النقائص على مجموعة من المخاطر، أهمها صعوبة مراقبة حقيقة التوريدات، وغياب ترشيد النفقات 

 المرتبطة بها.  

 ثانيا. تدبير النفقات
نفقات  تتوزع بين ،درهم 11.788.971,72ما قدره  ،2016-2013لفترة اخالل  ،بلغ مجموع الحواالت الصادرة

في المائة في إطار الحساب  16,01و ،في المائة لنفقات التجهيز 30,64مقابل  ،في المائة 53,34التسيير بنسبة 

 الخصوص للتنمية البشرية.

درهم )أي  1.119.816,21درهم، منها  7.408.085,77بلغت نفقات التسيير خالل هذه الفترة ما مجموعه قد و

استحوذت مختلف نفقات بينما باعتباره فائض الجزء األول لتمويل نفقات التجهيز. ( دفع إلى الجزء الثاني 15,12%

درهم. وفيما يلي  1.572.067,39درهم، أي بمعدل سنوي قدره  6.288.269,56 التسيير األخرى على الباقي البالغ

 :في هذا الصدد أهم المالحظات المسجلة

 النفقات عن طريق صفقات عمومية  .1

 ( صفقات همت التطهير السائل لمركز "عبو لكحل" وأحياء08أبرمت الجماعة ثمان ) ار إليها أعاله،المشخالل الفترة 

، وتهيئة السقايات والخطارات وقنوات الري بعدة دواوير، وتهيئة بعض مرافق الجماعة، وذلك بغالف مالي أخرى

 ن المالحظات التالية:أسفر تدقيق ملفات هذه الصفقات عقد درهم. و 795.494,37إجمالي بلغ حوالي 

  نقائص شابت تقييم عروض المتنافسين 

اعتبرت لجنة فتح األظرفة، خالل ، قنطرة مغمورة بدوار "بورمانة"، المتعلقة بإنجاز 01/2014في إطار الصفقة رقم 

يتعلق األمر عروض ثالثة متنافسين منخفضة بكيفية غير عادية، وأن ، 2014مارس  27جلستها األولى بتاريخ 

 تناهز بنسبالذين قدموا عروضا منخفضة، على التوالي،  "." وشركة "ف.ع." وشركة "د.م.مقاولة "ب.ن.عب

"، وأسندت ." و"د.م.. وعلى إثر ذلك، تم إقصاء عرضي المقاولتين "ب.ن.ع25,04%و 27,15%و %29,76

 درهم. 213.193,68" بمبلغ قدره .ف.ع الصفقة لشركة "

" لتبرير عرضها المنخفض بكيفية غير عادية، وال يتضمن .اإلدالء بما يثبت مراسلة المقاولة "ب.ن.عغير أنه لم يتم 

ملف الصفقة أية إشارة إلى توصل أو عدم توصل اللجنة بإجابة هذه المقاولة أو سبب إقصائها. كما اعتبرت اللجنة 

ذ المشروع وقررت إقصاءه دون تبيان أسباب " ليست في صالح السير الجيد لتنفي.تبريرات المتنافس الموالي "د.م

من جهة أخرى، لم يتضمن المحضر تعليال إلسناد الصفقة للشركة الثالثة، كما لم يتضمن ما يفيد استدعاءها واإلقصاء. 

سالف  02.12.349من المرسوم رقم  41لتبرير عرضها المنخفض بكيفية غير عادية، مما يخالف مقتضيات المادة 

 الذكر. 

 ،وبالتالين ملف الصفقة ال يتضمن المحضر النهائي لجلسة فتح األظرفة الذي يفترض أن يبين النتائج النهائية، أكما 

من  43" دون إتمام أشغال لجنة فحص العروض، مما يخالف مقتضيات الفصل .تم إسناد الصفقة لشركة "ف.عقد ف

ح األظرفة يجب أن يبين أسباب إقصاء والتي تنص على أن محضر فت ،سالف الذكر 02.12.349المرسوم رقم 

 المتنافسين المبعدين. 
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 إقصاء متنافس دون سبب مقبول 

" .. وأسندت الصفقة لشركة "ف.عبناء مرآب بمركز الجماعةإلنجاز أشغال  01/2012أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

 درهم. 119.334,24بمبلغ قدره 

المالي كان هو  ها" رغم أن عرضL.Mإقصاء ملف شركة " ، أنه تممن محضر جلسة فحص العروض ،تبينقد و

األفضل. وقد بررت اللجنة هذا اإلقصاء بكون العرض المالي للشركة كان منخفضا بكيفية غير عادية، في حين أن 

% فقط عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، 12,42عرضها كان يقل بنسبة 

من المرسوم رقم  40المحددة في المادة  25%ومعدل العروض المالية للمتنافسين اآلخرين، أي أقل من نسبة 

متنافس المذكور المتعلق بالصفقات العمومية. وبالتالي، فإن إقصاء عرض الو 2007فبراير  5الصادر في  2.06.388

 لم يستند على أساس قانوني.

 عدم تأريخ بعض المستندات وعدم ترقيم صفحات بعض الوثائق 

أن مجموعة من الوثائق  ،03/2015و 02/2015و 02/2014و 01/2014من خالل ملفات الصفقات رقم  ،تبين

وامر بالخدمة، ال تحمل تواريخ والمستندات مثل كشوفات الحساب، ورسائل تبليغ المصادقة على الصفقة، وتبليغ األ

التبليغ أو التوصل بها من طرف الجماعة. وبالنظر ألهمية هذه التواريخ في معرفة تاريخ معاينة العمل المنجز 

واحتساب اآلجال، فإن غيابها ال يسمح بالتأكد من احترام الطرفين للبنود التعاقدية ولألنظمة الجاري بها العمل في 

 مية.مجال الصفقات العمو

من جهة أخرى، تبين أن صفحات مجموعة من محاضر جلسات فتح األظرفة ودفاتر الشروط الخاصة ونظم االستشارة 

 02/2014و 01/2014و 03/2012و 01/2012غير مرقمة وال تحمل أي خاتم. ويتعلق األمر بالصفقات رقم 

وال سيما تلك المتعلقة  ،ر المعنية. وبالنظر ألهمية مضامين المحاضر والدفات03/2015و 02/2015و 01/2015و

ببعض االلتزامات التي تقع على عاتق صاحب الصفقة، فإن العيوب المسجلة ال تسمح بالتأكد من سالمة الوثائق 

عدد صفحاتها وموثوقية مضامينها. كما أن من شأن هذه العيوب أن تفتح المجال لتغيير صياغة  ،وال سيما ،المذكورة

ن هذه الدفاتر، أو إتالفها، مما ينطوي على مخاطر تتعلق بإمكانية لجوء صاحب الصفقة مقتضيات في أي صفحة م

مثال للطعن )بحجة ضياع صفحة من الصفحات( في قرار قد تتخذه الجماعة في حقه في حال اعتبرت أنه قد أخل 

 بالتزاماته. 

 تأخر إصدار األوامر بالخدمة للشروع في اإلنجاز 

غرقها الشروع في تنفيذ غالبية الصفقات المبرمة من طرف الجماعة )منذ انعقاد لجان فتح بالنظر للفترات التي است

ضبط عمل على األظرفة إلى غاية إصدار األمر بالخدمة القاضي بالشروع في اإلنجاز(، يتضح أن الجماعة ال ت

 من جهة ثانية.  ،وعلى الجماعة ،من جهة ،مما ينعكس سلبا على المقاوالت ،اآلجال

اوحت المدة التي استغرقتها اإلجراءات ما بين فتح األظرفة إلى غاية الشروع في اإلنجاز بالنسبة لست صفقات وتر

 يوما بالنسبة لصفقتين.  81و 48 أيام، مقابل 308يوما و 90في المائة من الصفقات( ما بين  75ثمانية )أي  من أصل

 تأخر كبير في صرف مستحقات أصحاب الصفقات 

تواريخ إنجاز العمل المضمنة بكشوفات الحساب وتواريخ إصدار الحواالت ذات الصلة عن تسجيل تأخر  أبانت مقارنة

في تسديد مستحقات الشركات المتعاقدة مع الجماعة، فاق في بعض الحاالت سنتين. وباستثناء كشف حساب واحد 

فات الحساب، وذلك بفترات (، فقد تأخر إصدار األمر بصرف مبالغ جميع كشو01/2012الصفقة رقم يتعلق ب)

 أيام.  606يوما و 37تراوحت بين 

وجدير بالذكر أن من شأن التأخر في صرف مستحقات المقاوالت المعنية أن يعرض الجماعة ألداء فوائد التأخير 

 02.99.1087من دفتر الشروط العامة المتعلقة باألشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم  61تطبيقا لمقتضيات المادة 

المتعلق بآجال األداء و 2003نونبر  13 الصادر في 02.03.703والمادة األولى من المرسوم رقم  سالف الذكر،

وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، والتي تنص على أنه "يتعين األمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة 

 .( يوما"90)...( داخل أجل ال يتعدى تسعين )

  عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة األثمان 

خالفا لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة والتي نصت على مراجعة األثمان، فإن الجماعة لم تعمل على احتساب هذه 

بتحديد  2008مارس  10الصادر بتاريخ  3.14.08المراجعة. وبتطبيق الصيغة الواردة في قرار الوزير األول رقم 

مراجعة األثمان أخطاء في تصفية المبالغ إعمال فقد نتج عن عدم  ،روط مراجعة أثمان صفقات األشغالقواعد وش

المستحقة للمقاوالت التي أنجزت الصفقات المعنية. ويورد الجدول التالي مراجع الصفقات المعنية ومبالغ المراجعة 

 غير المحتسبة برسم كل صفقة: 
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 مبلغ المراجعة بالدرهم نائل الصفقة بالدرهمالمبلغ  موضوع الصفقة رقم الصفقة

03/2012 
تعميق وصيانة وتجهيز بئرين بدوار 

 "بورمانة" ودوار "شقة المازوج"
 T.C" 596,04شركة " 475.154,64

 750,05 شركة "ف.ع" 213.193,68 بناء قنطرة مغمورة بدوار "بورمانة" 01/2014

 (-) T.C" 732,00شركة " 283.332,54 تجهيز بئر بجماعة "عبو لكحل" 03/2015

01/2015 
تجهيز نقطتي الماء "شقيقة الريح" 

 و"شقة المازوج"
 (-) A" 1.350,68شركة " 229.226,31

 310,54 شركة "ف.ع" 119.334,24 بناء مرآب بمركز الجماعة 01/2012

التنصيص عليها في الصفقات المعنية، فإن كذا وفضال عن الطابع التنظيمي للمقتضيات المتعلقة بمراجعة األثمان، و

إعمالها يكتسي أهمية بالغة في ضمان التوازن االقتصادي للصفقات، وذلك حماية لمصالح كل من الجماعة والمقاوالت 

 المتعاقد ة معها تجاه التقلبات االقتصادية خالل مدة اإلنجاز.

 النفقات بواسطة سندات طلب ونفقات أخرى  .2

سند طلب تهم التوريدات والخدمات وإنجاز بعض األشغال، وذلك  130، أصدرت الجماعة 2016-2013خالل الفترة 

 درهم. وأسفر فحص ملفات هذه السندات عن المالحظات التالية: 2.588.740,45بمبلغ إجمالي قدره 

  عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل االلتزام بالنفقات 

ا يثبت قيامها بتوجيه رسائل استشارة كتابة إلى ثالثة متنافسين على األقل قبل إسناد الطلبيات ال تمسك الجماعة م

للممونين الذين قدموا أفضل العروض، حيث تسند الجماعة الطلبية مباشرة الى المورد الذي سيقوم بإنجازها دون 

من  88والمادة  سالف الذكر، 02.06.388من المرسوم رقم  75دعوة للمنافسة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

 2.09.441، وكذا قواعد تنفيذ النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم المذكور أعاله .12.3492المرسوم رقم 

 سالف الذكر.

وعلى سبيل المثال، تبين أثناء المعاينة الميدانية أن الجماعة تسلمت من عند أحد الممونين آلة للنسخ وجهاز تلفاز، في 

 ولم تصدر بعد سند الطلب المتعلق بهذه التوريدات. ،بالنفقةااللتزام الدعوة للمنافسة ولم تكن قد باشرت بعد مسطرة  حين

دون التقيد بمقتضيات المادتين سالفتي الذكر يؤشر على اعتباطية في تحديد األثمنة. وهو  طلب توريدات إنوعيه، ف

جهة أخرى. كما أنه  من، العمومية الطلبيات ولوج في المساواة مبدأ من ويحد جهة، من، ما يتنافى مع مبدأ المنافسة

 المستوى على اختيارها جودة من في غياب تطبيق سليم للمقتضيات التنظيمية المذكورة، ال يمكن لإلدارة أن تتأكد

 التقني. أو المالي

  عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات 

باإلضافة إلى عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة والطابع الشكلي لالستشارات، فإنه ال يتم احترام قواعد االلتزام 

إصدار سندات الطلب قبل التأشير على مقترح االلتزام بالنفقة أو في غيابه أو عدم بالنفقات وتصفيتها. ويتجلى ذلك في 

سالف الذكر. ويتعلق األمر  2.09.441من المرسوم رقم  65ت المادة خالفا لمقتضياوضع تاريخ هذا التأشير، وذلك 

سند طلب تم إصدارها قبل تأشير المحاسب العمومي على مقترح االلتزام بالنفقة،  11( سند طلب، منها 20بعشرين )

ال طلب  ( سندات04( سندات طلب بدون تأشير المحاسب العمومي على مقترح االلتزام بالنفقة، وأربعة )05وخمسة )

 تاريخ تأشير المحاسب العمومي على مقترح االلتزام بالنفقة.تتضمن 

ن بعض سندات الطلب غير مؤرخة )أربع حاالت(، مما ال يسمح بالتأكد من احترام مراحل من جهة أخرى، تبين أ

يخ الفاتورة، مما االلتزام والدعوة إلى المنافسة. كما أصدرت الجماعة ثالثة سندات طلب تواريخها جاءت الحقة لتار

 أن الجماعة لم تتقيد بمساطر االلتزام والدعوة للمنافسة. يثبت

 استفادة عدد محدود من الموردين من سندات الطلب 

تؤول إلى عدد محدود من الموردين.  طلب سنداتمجموعة من يتبين من قائمة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة أن 

% من مجموع 83نسبة ، أي ب130طلب من أصل  سند 108، استفاد ثمانية موردين من 2016-2013فخالل الفترة 

وجدير بالتذكير أن من شأن اإلعمال الجيد موردا.  15سند طلب( لحوالي  22النسبة الباقية ) فيما آلت هذه السندات،

 يمكن الجماعة من اقتناء حاجياتها بشروط أفضل فيما يخص الجودة والكلفة المالية.لقواعد المنافسة أن 

 إنجاز أشغال بناء قنطرة بواسطة سندات طلب 

سند طلب إلنجاز مشروع بناء قنطرة مغمورة بواد "الدفيلية  12، أصدرت الجماعة 2016-2013خالل الفترة 

ال ينسجم في إطار سندات طلب أشغال بناء م. غير أن إنجاز دره 251.209,45الحلوف"، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 
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 02.12.349من المرسوم( والمرسوم رقم  3والملحق رقم  75)المادة  02.06.388مع مقتضيات المرسوم رقم 

من المرسوم( سالفي الذكر، حيث إن الملحقين المذكورين ال يوردان أشغال البناء ضمن  4والملحق رقم  88)المادة 

يحرم الجماعة من مزايا  بهذه الطريقةل الممكن أن تكون موضوع سندات طلب. كما أن إنجاز أشغال بناء األعما

 الصفقات العمومية، ال سيما ما يرتبط بالضمانات وجودة األشغال وكلفتها.

 عدم تحديد الخاصيات التقنية آللية تم اقتناؤها في إطار اتفاقية 

درهم، وذلك في إطار اتفاقية مع  797.820,00" بمبلغ JCB 3DXوع "، جرافة من ن2015اقتنت الجماعة سنة 

األمر بليغ وت ،2015غشت  28شركة تجارية تكلفت بتوريد هذه اآللية لصالح الجماعة. وتم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 

االتفاقية لم هذه . غير أن 2015نونبر  10بتاريخ  لآللية ، وتم التسلم المؤقت2015أكتوبر  16في للشركة بالخدمة 

 ة مواصفاتهاومدى مطابق ،تبين الخاصيات التقنية لآللية المراد شراؤها، وهو ما ال يسمح بالتحقق من جودة هذه اآللية

 للحاجيات المراد تلبيتها.

 تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:و

النفقات االعتيادية )اقتناء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي، وضع نظام للمراقبة الداخلية يروم ترشيد  -

 واستهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار...(؛

 ،وال سيما اإلعمال السليم لقواعد المنافسة ،التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية -

 واحترام قواعد االلتزام بالنفقات؛ 

وتطبيق  ،وال سيما ما يتعلق بآجال األداء ،في احترام للبنود للتعاقدية الحرص على إنجاز المشاريع -

 المقتضيات المتعلقة بمراجعة األثمان.
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II.  لعبو لكحل الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 نظام المراقبة الداخلية. أوال
 عدم مسك السجالت المتعلقة بالصفاقات العمومية 

باألساس الطريقة التطبيقية للعمل داخل و ،يخضعوا لتكوينات تهم تنظيم مصالحهمأغلب موظفي الجماعة لم 

 المصلحة، وستبذل اإلدارة جهد من أجل احترام عملية مسك جميع السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية.

  عدم إيالء العناية الالزمة لتدبير الممتلكات المنقولة 

ولة وفق ما هو متعارف عليه وما تعلمناه من خالل اجتهاداتنا عبر الجماعة تتوفر على سجل الممتلكات المنق

م ال وهدا راجع لكون موظفي الجماعة أاستشارات ادارات اخرى وال نعرف هل يستجيب للمعاير المتعارف عليها 

 ي ستعملالمكلفين بهده المصلحة لم يستفيدو من تكوينات في هدا المجال كما أن ادارة الجماعة وفق الهيكل التنظيم

 ايالء العناية االزمة لعملية تنظيم وتدبير الممتلكات المنقولة. على

 نقائص في المراقبة الداخلية وعدم مسك محاسبة المواد 

 .ستعمل الجماعة على تفعيل عملية مسك محاسبة المواد )...(

 تدبير النفقات .ثانيا

 النفقات عن طريق الصفقات العمومية  .1

ملف الصفقة مرورا  تهيئكل ما تعرض له التقرير بخصوص النفقات عن طريق الصفقات العمومية من مرحلة 

ة الجماعة على رداإالصفقة وصرف مستحقات أصحاب الصفقات ستعمل  تنفيذلى عملية إبتقيم عروض المتنافسين 

عملية المصاحبة واالستشارة  إطارقليمية في الخارجية اإل وأطر المصالحة قليمياالستعانة على أطر الخزينة اإل

 لموظفي الجماعة حتى نتمكن من تحسين أداء موظفي الجماعة.

 ونفقات أخرىالنفقات عن طريق سندات الطلب  .2

 88ة والماد 02.06.388من المرسوم رقم  75دارة الجماعة على العمل بهده التوصية وفق المادة إستعمل  )...(

 .2.09.441النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم  تنفيذا قواعد ذوك 2.12.349من المرسوم رقم 

لى إلكون الجماعة ال تتوفر على موردين ونلجأ  راجععدد محدود من الموردين من سندات الطلب  ةاستفادإن 

 )...(.  .موردي مدينة بوعرفة وفجيج
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 "بني كيل جماعة "

 (فجيج)إقليم  
 

 بتاريخ 2.92.468 المرسومرقمبموجب  ،1992التقسيم اإلداري لسنة بني كيل على إثر حدثت جماعة أ

 صفر 17 بتاريخ 2.92.651 رقم بالمرسوموتتميمه  تغييرهتم  والذي، 1992 يونيو 30 موافقل 1412 ذوالحجة 28

حصر عدد سكانها حسب اإلحصاء كما كلم مربع،  8.835تها ب تقدر مساححيث ، 1992 غشت 17 موافقل 1413

، موظفا وعونا 26يعمل بها فيما أسرة،  1.305 ينتمون إلى نسمة 6.726في  2014سنة العام للسكان والسكنى المنجز 

 عضوا. 15من  هاتكون مجلسوي

، منها درهم 7.116.288,01مجموعه ما  2017على المستوى المالي، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة سنة و

التجهيز. أما المصاريف  درهم يهم ميزانية 2.560.893,77غ ومبل ،رهم في إطار ميزانية التسييرد 4.555.394,24

برسم  درهم 4.555.394,24 درهم، منها مبلغ 6.425.654,24ه بلغت ما مجموعقد نفس السنة، فاإلجمالية المتعلقة ب

 .مصاريف التجهيزدرهم برسم  1.870.260,00 ومبلغ ،نفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 ،عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات 2017-2013خالل الفترة الجماعة هذه أسفرت مهمة مراقبة تسيير 

 المراقبة الداخلية، وتدبير نفقات التسيير، وتدبير نفقات التجهيز.نظام همت 

 المراقبة الداخلية نظامأوال. 
 يتسم نظام المراقبة الداخلية على مستوى الجماعة بعدة نقائص تتجلى فيما يلي:

  عدم مسك بعض السجالت 

 ،انين واألنظمة الجاري بها العملسواء تلك المنصوص عليها في القو ،مجموعة من السجالتبمسك الجماعة تقوم ال 

 أو تلك التي تستلزمها قواعد حسن التدبير، ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي:

سحب ملفات طلبات تتبع عمليات السجل المتعلق بومنها  ،السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية -

 ،2007فبراير  5صادر في  2.06.388 المرسوم رقممن  19العروض والمنصوص عليه في المادة 

والمرسوم ، قبتهاامروا هلمتعلقة بتدبيراعد القوا بعضا كذو لةولدا تصفقا امبرإل شكاوط. وأبتحديد شر

وكذا السجل المتعلق بتسجيل  ، المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس  20صادر في  2.12.349رقم 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة  9المادة كما تنص مختلف األوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة 

 المطبقة على صفقات األشغال؛

تتبع ت أو جذاذات سجالب ،على الخصوص ،يتعلق األمرو ،الجماعيالسجالت المتعلقة بتدبير المرآب  -

، علما أن نفقات تدبير بالنسبة لكل سيارةالمقتناة المنجزة وقطع الغيار  استهالك الوقود واإلصالحات

 ؛2016-2013خالل الفترة من مجموع نفقات التسيير في المائة  8,11حظيرة السيارات قد شكلت 

التوريدات  يتم فيها إثبات ويتعلق األمر بالسجالت التي ،محاسبة المواد وفق المعايير المتعارف عليها -

عمليات ضبط فيها  يتم ة و/أو الُمسلَّمة وكذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة،الُمستلم

لمقتضيات المواد من . ويعتبر غياب هذه المحاسبة مخالفا أذونات االستالم والتسليم ، إضافة إلىالمخزن

لمحاسبة بسن نظام ل ،2010يناير  03بتاريخ الصادر  2.09.441 من المرسوم رقم 113إلى  111

 العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 المنقوالت لتدبير الالزمة العناية إيالء عدم 

 من خالل ما يلي: أبرزهايتجلى  ،تدبير الجماعة للممتلكات المنقولة عدة اختالالت تعتري

جميع الممتلكات عدم استجابة سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المتعارف عليها، بحيث ال يتم تضمينه  -

 المقتناة ومراجع اقتنائها وخصائصها وتواريخ شرائها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها؛

وعدم حذف المنقوالت التي تم  ،سجل الجردالجماعية عبر عدم تتبع حركية المنقوالت بين المصالح  -

 االستغناء عنها سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر؛

 ؛وتسهيل أي مراقبة الحقةل على المنقوالت للتعرف عليها عدم وضع رقم القيد بالسج -
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عدم وضع رقم القيد بالسجل على فواتير اقتناء بعض الممتلكات المنقولة، خالفا لقرار وزير المالية  -

 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. ،1993مايو  19المؤرخ في 

 فقات التسييرتدبير ن ثانيا.
درهم، منها  16.885.819,72ما مجموعه  ،2016-2013خالل الفترة  ،بلغت نفقات تسيير الجماعة

إلى الجزء الثاني باعتباره فائض الجزء األول لتمويل نفقات التجهيز. ( حول 11,78%درهم )أي  1.989.467,66

درهم، أي بمبلغ سنوي متوسط 14.896.352,06  يعادلما  والتي بلغت ،مختلف نفقات التسييرخصص الباقي لبينما 

بمبلغ سنوي قدره  ،في المائة 65,85 فيه مصاريف الموظفين واألعوان نسبةشكلت  ،درهم 3.724.088,02قدره 

 درهم. وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة بهذا الشأن: 2.452.216,63

 تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل إسناد الطلبيات  عدم 

 بعض فإن العمل، بها الجاري األنظمة في عليها المنصوص المثبتة بالوثائق مرفقة الطلب سندات أن من بالرغم

 والمتعلقة ،الذكر سالفي الصفقات مرسومي في عليها المنصوص المقتضيات تحترم ال الجماعة أن المؤشرات تبين

 ،الممونين مع مباشرة تتعاملحيث  الطلب، سندات إسناد قبل األقل على متنافسين لثالثة االستشارة الكتابية بضرورة

 :يلي ما خالل من ذلك ويتجلى. مثبتة كوثائق الملف إلى لضمها العروض المتعارضة إحضار ذلك بعد ويتم

 غياب ما يثبت توجيه الجماعة لرسائل استشارة كتابة لثالثة متنافسين على األقل قبل إسناد الطلبيات: -

كما أن بعض بيانات  ،الجماعة بتوجيه كتابة رسائل استشارة إلى ثالثة متنافسين على األقلال تقوم حيث 

 بمكتب الضبط حين التوصل بها؛المتعارضة ال تسجل األثمان 

بعض سندات وضع التاريخ على لم تقم الجماعة بإذ  سندات الطلب:ووضع التاريخ على عدم ترقيم  -

الذي  قبل إسناد الطلبية للممون تم بالصرف عدادها من طرف اآلمرإ أن الطلب، مما ال يسمح بالتأكد من

من المرسوم  125مما يخالف مقتضيات المادة  ،كما لم تقم بترقيم بعضا من هذه السندات تم التعامل معه،

 ؛سالف الذكر 2.09.441رقم 

سند  163لطلب )الجماعة جميع سندات ا أسندت حيث اسناد غالبية الطلبيات لعدد محدود من الموردين: -

أدرجت عروضهم  مورد 19من بين موردين  04 عددهم لم يتجاوز ،طلب( لعدد محدود من الموردين

 ،من جميع هذه السنداتفي المائة  46,67على نسبة واحدا حصل ضمن الوثائق المثبتة. بل إن ممونا 

 ،تقاسموا النسبة الباقية( فقد 18) ينممونأما باقي ال"، .خ.ب.ويتعلق األمر بشركة "ا طلب، سند 77أي 

 في المائة؛ 53,33سند طلب أي  86وهي 

سندات الطلب المبرمة  إن حيثمتعارضة صادرة عن نفس الشركات:  أثمانتدعيم سندات الطلب بيانات  -

مع بعض الموردين مرفقة بيانات أثمان متعارضة صادرة عن نفس المتنافسين الذين لم يستفيدوا من أي 

منها أرفقت بسندات الطلب التي  19عرضا ) 24قدمت شركة "تو"  ،وعلى سبيل المثالسند طلب، 

غير أنه "(، .م.عروض لتدعيم سندات الطلب التي آلت إلى الممون "ف 05"و.خ.ب.أسندت للممون "ا

 لم يتم إسناد أي طلبية لها؛

إن بعض إذ  :ات ذات الصلةااللتزام بالنفق تاريخ الحق لمقترحاتتحمل  المتعارضةبعض بيانات األثمان  -

لمقترحات االلتزام بالنفقات المتعلقة بها، مما يعني أن المتعارضة تحمل تاريخ الحق بيانات األثمان ا 

 .هذه العروضللممونين قبل توصل الجماعة بسندات الطلب ذات الصلة قد أسندت 

كذلك قواعد االلتزام بالنفقة، حيث تم إصدار وبصرف النظر عن عدم تفعيل مبدأ المنافسة، فإن الجماعة ال تحترم 

لمقتضيات سند طلب قبل تأشير المحاسب العمومي على مقترحات االلتزام بالنفقات ذات الصلة، وذلك في مخالفة  21

 .سالف الذكر 2.09.441من المرسوم رقم  65المادة 

 فعليا وردالم العتاد عن الطلب سندات في المبين المعلوماتي العتاد خصائص اختالف 

الجماعة قامت بتسلم عتاد معلوماتي بمواصفات مختلفة ، أن 2018أبريل  25أبانت المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 

 عن تلك المضمنة بسندات الطلب. ويتعلق األمر بالحالتين التاليتين:

في حين أن  "Lenovoحاسوب محمول من نوع "الذي يشير إلى اقتناء  13/2014سند الطلب رقم  -

 ؛"Niwad soft" من نوعالحاسوب الذي تم توريده هو 

في حين أن الحاسوب ، I5)من فئة ) حاسوب محمولالذي يشير إلى اقتناء  16/2016سند الطلب رقم  -

 ."Processeur: Intel(R) celeron(R)صنف "المورد هو من 
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يمس بمبدأ  المضمن بسد الطلب من طرف المورد، المعلوماتي الخصائص التقنية للعتادعدم احترام إن وعليه، ف

 اضررأن يلحق  كما أنه يمكن ،الواردة بسند الطلب اعتبار أن األثمان المقترحة مرتبطة بالخصائص التقنيةب ،المنافسة

 بالجماعة يتمثل في أداء مبالغ غير مستحقة للمورد.

 لسياراتغياب أية مسطرة موثقة كفيلة بتتبع نفقات حظيرة ا 

من مجموع نفقات  8,11%حوالي  2016-2013خالل الفترة حظيرة السيارات قد شكلت بالرغم من أن نفقات 

، فإن الجماعة لم 2016درهم سنة  356.993,35إلى  2013درهم سنة  255.093,09من ، حيث انتقلت التسيير

ال تقوم بتوثيق كميات الوقود المستهلكة من قبل  ، إذ أنهاتعتمد أي نظام للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع هذه النفقات

 توقف السيارات واآلليات عنتوثق تاريخ ال  هاتزويد وال بيان العداد أثناء التزود. كما أنتاريخ الكل آلية على حدة وال 

 تم وال تمسك سجال يبين مختلف أعمال الصيانة التي خضعت لها وقطع الغيار التي ،العمل أثناء خضوعها للصيانة

المدرجة في الصيانة واإلصالح  أعمالوإنجاز حقيقة استهالك جميع كميات الوقود  اله. مما يحول دون مراقبةاستعم

 الوثائق المحاسبية.

ت في المستندات المثبتة للنفقات رقم لوحة السيارة أو اآللية التي خضعت للصيانة ال تدرج الجماعة في بعض الحاالكما 

، 42/2014و، 54/2013و، 40/2013و، 13/2013بموجب هذه الوثائق. ويتعلق األمر بسندات الطلب ذات األرقام 

 .20/2015، و58/2014و

قتناء نفس قطع الغيار واإلطارات اعرفت و ،كما أن بعض اآلليات خضعت لنفس أعمال الصيانة بصفة مستمرة

التي كلفت  171246ج.)السيارة رقم  2016إلى  2013سنوات من الوكلفت الجماعة مبالغ كبيرة خالل  ،المطاطية

 درهم(. 33.828,00الجماعة خالل هذه الفترة مبلغا قدره 

 نفقات التجهيز تدبير ثالثا.
في المائة  60 . وتتكون حواليدرهم7.225.910,92 ما قدره  2016-2013بلغ مجموع نفقات التجهيز خالل الفترة 

بلغ مجموع الحواالت  وقد"المبادرة المحلية للتنمية البشرية".  :دفعات لفائدة الحساب الخصوصيالمبلغ من من هذا 

أبرمت الجماعة كما درهم.  4.540.221,33ا مجموعه الحساب الخصوصي خالل نفس الفترة مإطار هذا الصادرة في 

 كما هو مفصل بالجدول الموالي:( صفقات 6ست ) خالل هذه الفترة،

 الموضوع الرقم اإلطار
المبلغ األصلي 

 للصفقة )بالدرهم(

تاريخ التسلم 

 المؤقت

 ميزانية التجهيز

 29/10/2014 144.231,00 قنطرة مغمورة بواد الغتار أشغال بناء 03/2013

 21/10/2014 180.960,00 قنطرة مغمورة بواد معدار لكبش أشغال بناء  04/2013

 17/11/2014 139.675,20 أشغال بناء محجز للسيارات المصادرة 05/2013

الحساب 

 :الخصوصي

المبادرة المحلية "

 "للتنمية البشرية

02/2015 
األمطار بحي أشغال بناء قناة انحراف مياه 

 المنجم
175.614,00 07/04/2016 

01/2016 
توريد مجموعات شمسية لتهيئة خيام الرحل 

 جماعة بني كيل باأللواح الشمسية 
1.980.000,00 02/11/2016 

 06/12/2016 103.935,00 جزء من طريق واد فاليطأشغال تجهيز  04/2016

 تسجيل المالحظات التالية:هذه الصفقات وعينة من سندات الطلب واتفاقيات عن أسفرت مراقبة قد و

  إليه بدون مبرر 04/2016تغيير العرض المالي ألحد المتنافسين قصد اسناد الصفقة رقم 

، حصرت اللجنة عدد العروض المتوصل بها والمقبولة 04/2016في إطار طلب العروض ذي الصلة بالصفقة رقم 

 قدره درهم وعرض "م.الذ" بمبلغ 106.665,00منها عرض المتنافس "ع ع " بمبلغ  في تسعة عروض

وعقد االلتزام الخاص  ،درهم. لكن اللجنة قامت بإدخال تغييرات غير مبررة على البيان المفصل لألثمنة 104.832,00

، مما أدى إلى انخفاض درهم 230درهم الى  250من  02إلى تغيير ثمن الوحدة رقم  عمدتحيث  ،".ع.بالمتنافس "ع

، وبذلك أصبح هذا العرض هو العرض األكثر درهم103.935,00درهم إلى  106.665,00عرضه المالي من 

 أفضلية.

  تناقض تواريخ المستندات المثبتة وعدم تحديد الخصائص التقنية لآللية المراد اقتنائها 

األول  المؤقت، محضرين للتسلمالمتعلقة باقتناء سيارة مجهزة لصيانة نقط الماء  06/2014االتفاقية رقم ملف  تضمن

في  ،دون التجهيزاتالسيارة تسلم  يشيران إلىواللذان  ،2015أبريل  07 بتاريخوالثاني  ،2015 مارس 24بتاريخ 
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وقد رفض المحاسب التأشير على  .الالزمة تجهيزاتاألداء قد تضمن المبلغ اإلجمالي بما فيها الحوالة  أن مبلغحين 

 .2015فبراير  27علما أن األمر بالخدمة كان بتاريخ  ،الحوالة بمبرر تجاوز األجل المحدد للتسليم

من االتفاقية، حيث تضمنت هذه  19ات التقنية للسيارة المراد شراؤها في المادة وكانت الجماعة قد حددت الخاصي

خاصية تقنية مختلفة عن تلك المدرجة في  77في حين أن الفاتورة عند التسليم تضمنت  ،خاصية تقنية 14األخيرة 

 االتفاقية ما عدا الخاصية األولى. مما يدل على أن الجماعة لم تحدد بما يجب من الدقة المواصفات التقنية لهذه السيارة.

وعلى  ،لتعاقدية والتنظيمية المتعلقة بالصفقاتتطبيق المقتضيات اتلتزم بال وتنم هذه الممارسة أيضا على أن الجماعة 

، وتطبيق الغرامات عند االقتضاءالتوريدات ومطابقتها لما تم التعاقد بشأنه احترام آجال تنفيذ ا  ، ما يهمالخصوص

 مما يحد من تفعيل مبدأ المنافسة في الولوج للطلبيات العمومية.

  إلبرام صفقة تسوية أشغال منجزة مسبقاإقصاء غير مبرر لمتنافسين وإعالن طلب عروض شكلي 
 في إطار بعض الصفقات بإقصاء غير مبرر لمتنافسين، ويتعلق األمر بالحاالت التالية:ن فحص العروض اقامت لج

" وال يشير .د.إقصاء المتنافس "أ مبرراتفتح األظرفة ال يبين  محضرحيث لوحظ أن  :01/2013الصفقة رقم  -

 ؛لتبريرات المتنافس من طرف أعضاء اللجنةإلى أية مناقشة 

اللجنة مراسلة شركة "ان"  ، قررتفتح األظرفة المتضمنة للعروض الماليةبعد ذلكأ نه،  :02/2015الصفقة  -

مرسوم رقم المن  41وذلك عمال بمقتضيات المادة  ،تبريراتها بشأن عرضها المنخفض بكيفية غير عادية لتقديم

بمبرر أن إقصاء هذا المتنافس، ، قررت 2015مارس  27بتاريخ في جلستها الثانية و سالف الذكر. 2.12.349

وأن التبريرات المقدمة من طرفه غير مقنعة.  ،األثمنة ضعيفة وال يمكنها االستجابة للمنشئات موضوع الصفقة

يشير إلى أية مناقشة وال  ،هذا اإلقصاء ت عليها اللجنة فيالجلسة ال يبين األسباب التي استندهذه غير أن محضر 

 ؛لتبريرات المتنافس من طرف أعضاء اللجنة

قامت اللجنة  ،( وفتح العروض المالية5قائمة المتنافسين )وعددهم  حصر بعدأنه،  إذ: 03/2016الصفقة رقم  -

 2. وفي الجلسة الثانية بتاريخ بكيفية غير عادية ةالمنخفض مضهوبشأن عر متبريراتهبمطالبة ثالثة منهم بتقديم 

غير أن ملف هذه الصفقة  "..أ."خ، قامت اللجنة بإقصاء هذه الشركات واسندت الصفقة لشركة 2016دجنبر 

وأن هذه الصفقة هي عبارة عن تسوية أشغال سبق لهذه الشركة أن أنجزتها  ،يبين أن هذه اإلجراءات كلها شكلية

)رقم الصفقة هذه محضر الورش المتعلق ب. ويتضح هذا األمر في كون 02/2014في إطار الصفقة الملغاة رقم 

افتتاح الورش تسلم بعض المنشآت الموجودة بمناسبة أنه تم  قد أكد ،2016نونبر  14المؤرخ في و ،(03/2016

 (تسوية نفقات منجزة سابقاوتعتبر هذه الممارسة )المفسوخة.  02/2014 رقم في إطار الصفقة والمنجزة سابقا

 2.12.349رقم المرسوم ا في ملمسطرة الدعوة للمنافسة وقواعد االلتزام بالنفقات المنصوص عليه ةمخالف

لمحاسبة العمومية للجماعات المحلية بسن نظام ل 2.09.441المرسوم رقم في و ،الصفقات العموميةالمتعلق ب

 ومجموعاتها.

  المقاول وفي األمر بالشروع في اإلنجازتأخر الجماعة في تبليغ المصادقة على الصفقة إلى 
أن الجماعة عادة ما تتأخر في تبليغ المصادقة على الصفقات إلى نائليها، وال  ،من خالل وثائق بعض الصفقات ،تبين

 تبادر في نفس الوقت إلى مراسلتهم من أجل طلب اإلبقاء على عروضهم. وتنطبق هذه المالحظة على الحاالت التالية:

ولم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة  ،2015مارس  17فتح األظرفة بتاريخ  تم حيث :02/2015 الصفقة رقم -

لم تحترم الجماعة مقتضيات  ،، وبالتاليأشهر 10، أي بعد مرور أكثر من 2016ر يناي 19إال بتاريخ  إلى المقاول

يوما  75من دفتر الشروط الخاصة للصفقة التي نصت على تبليغ المصادقة على الصفقة داخل أجل  11الفصل 

 ؛سالف الذكر 2.12.349رقم  مرسومالمن  153اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح األظرفة، وكذا مقتضيات المادة 

ولم يتم تبليغ  ،2013دجنبر 20بتاريخ انعقاد لجنة فتح العروض وإسناد الصفقة تم  إذ :05/2013الصفقة رقم  -

أشهر على تاريخ انعقاد لجنة ثمانية ، أي بعد مرور أزيد من 2014 شتنبر 24بتاريخ إال المصادقة على الصفقة 

يوما من انعقاد لجنة  90فحص العروض، في حين ينص دفتر الشروط الخاصة على أن تبلغ هذه المصادقة بعد 

 طلب العروض.

 جزات المتعلقة بصفقات األشغال وعدم تطابق كميات األشغال المنجزة عن طريق سندات غياب جداول المن

 الطلب مع تلك المدرجة بهذه السندات 

المختصة في بعض الحاالت بإعداد جداول المنجزات المتعلقة باألشغال التي تم إنجازها  ة الجماعيةال تقوم المصلح

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة  57و 56 تينداالم عليها فيعمومية رغم التنصيص عن طريق صفقات 

 تصفية النفقات المرتبطة بها.حسابات مما قد يؤثر على صحة  ،على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة
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وجود  ،من خالل مقارنة الكميات المبينة في بعض سندات الطلب مع الكميات المنجزة فعليا ،ومن جانب آخر، فقد تبين

مجموعة من االختالفات، مما يؤكد على أن سندات الطلب ال يتم إعدادها بالدقة المطلوبة وبناء على حاجيات محددة، 

 وهو ما نتج عنه أداء مبالغ غير مستحقة، كما يتبين من الحاالت التي تم الوقوف عليها:

يتعلق هذا السند بإنجاز أشغال تهيئة مكاتب بمقر الجماعة، وقد تم تقدير حجم  :54/2014سند الطلب رقم  -

 درهم؛ 11.517,60االختالف في الكميات باعتماد األثمان األحادية لهذا السند في مبلغ غير مستحق قدره 

والني  ،نجزةيهم هذا السند أشغال استكمال بناء المحجز، وقد قدرت األشغال غير الم :11/2015سند الطلب رقم  -

درهم دون  18.000,00، في charpente métallique))المتعلقة باإلطار المعدني  21تهم وحدة األشغال رقم 

 احتساب الرسوم.

 إنجاز أشغال تكميلية أو إضافية في نفس األماكن التي أنجزت فيها أشغال لم يتم بعد تسلمها نهائيا 

أشغال تكميلية أو إضافية بموجب سند طلب في نفس األماكن التي أنجزت قامت الجماعة في بعض الحاالت بمباشرة 

وذلك قبل أن يتم تسلمها نهائيا، مما ال يسمح بالتأكد من أن األشغال األولى قد  ،فيها أشغال بموجب صفقة عمومية

 أنجزت وفق معايير الجودة المطلوبة، كما يتبين من الحالتين التاليتين:

من أجل إنجاز أشغال بناء قناة انحراف مياه األمطار تم تسلمها مؤقتا  02/2015رقم  أبرمت الجماعة الصفقة -

وبتاريخ  ،(، إال أنه2017أبريل  7)أي أن التسلم النهائي سيكون مبدئيا بتاريخ  2016أبريل  07بتاريخ 

موضوعه نفس والذي يهم  ،21/2016أصدرت الجماعة لفائدة نفس المقاولة سند الطلب رقم  ،2016أكتوبر  12

 أشغال الصفقة؛

التسلم النهائي لألشغال بتاريخ  تم وقد ،مع شركة "و" إلنشاء محجز 05/2013صفقة رقم الأبرمت الجماعة  -

طلب  ، أصدرت لفائدة المقاولة "ع.ع."سند2015يوليوز  16، إال أن الجماعة وقبل ذلك في 2015نونبر  20

أصبح المبلغ  وهكذا درهم. 104.994,00محجز بمبلغ قدره ال نفسمن أجل القيام بأشغال تهيئة  11/2015رقم 

درهم، وهو مبلغ يفوق العرض المالي األكثر ارتفاع المقدم في  244.669,20اإلجمالي إلنجاز المحجز هو 

أن  2013دجنبر 20ة المؤرخ في سالفة الذكر، حيث أشار محضر فتح األظرف 05/2013إطار الصفقة رقم 

درهم، وأن اللجنة قد قررت إقصاءها بمبرر أن  243.924,00" قد قدمت عرضا ماليا قدره .ل.شركة "ك

 عرضها المالي مرتفع بشكل غير عادي.

 صرف مبالغ مالية مهمة على مشاريع دون استغاللها 

، أن الجماعة ال تستغل بعض المشاريع المنجزة أو 2018 أبريل 24أبانت المعاينة الميدانية التي تم القيام بها بتاريخ 

 أنها تستغلها في غرض آخر غير الذي تم اقتناؤها أو إنجازها من أجله. ويتعلق األمر بالحاالت التالية:

صيانة وإصالح غرض مجهزة ل "PIK-UPمن نوع "سيارة  06/2014الجماعة بموجب االتفاقية رقم  اقتنت -

مبلغ درهم لشراء السيارة و 335.000,00تتوزع ما بين درهم،  498.880,80نقط الماء بمبلغ 

أن رئيس المجلس الجماعي يستغل هذه السيارة في تنقالته  غير أنه تبيندرهم للتجهيزات األخرى.  96.880,80

 ؛للتلف والتالشي مما يعرضها ،التجهيزات المقتناة بالمخزن، في حين أودعت 2015الشخصية منذ سنة 

بمبلغ  11/2015طلب رقم السند درهم و 139.675,20بمبلغ  05/2013رقم أنجزت الجماعة بموجب الصفقة  -

 . غير أن هذه البناية بقيت غير مستغلة منذ ذلك الحين؛شغال تهيئة محجزأ درهم 104.994,00

درهم بتهيئة قاعة لألكل بداخلية المدرسة  187.854,00بمبلغ  03/2016قامت الجماعة بموجب الصفقة رقم  -

، غير أن هذه القاعة غير مستغلة إلى 2017نونبر  28وتم التسلم المؤقت لألشغال المنجزة بتاريخ  ،الجماعاتية

في إطار الصفقة  2014لعدم اكتمال األشغال بها. علما أنه تم الشروع في إنجازها في سنة  2018غاية أبريل 

 تم فسخها فيما بعد.التي  02/2014رقم 

وأخرى خارج الجدول  ،إنجاز أشغال إضافية ، أنه تم03/2016 رقم ملف الصفقةمن خالل  ،ومن جانب آخر، فقد تبين

من المبلغ في المائة  31,34أي ما يناهز نسبة  ،درهم 59.038,80التفصيلي التقديري لألثمان بمبلغ إجمالي قدره 

حسب رسالة تظلم موجهة من  شفاهيدرهم، وذلك بناء على أمر   187.854,00البالغالتقديري اإلجمالي للصفقة و

 ، واليزال هذا المبلغ موضوع نزاع بين الجماعة والمقاول.لجماعةإلى ا طرف المقاول

هذه األخيرة ، فإن 2017سنة عدة مراسالت في لجماعة بموجب الموجهة إلى اوبصرف النظر عن دفوعات الشركة 

أن التي تنص على من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  52المادة ضيات لم تراع مقت

الزيادة في حجم األشغال التي يمكن أن تترتب عن إكراهات تقنية أو عن نقص في الكميات المقررة في الصفقة ال 

 في المائة من الحجم األولي لألشغال. 10تتجاوز 
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  أداء مبلغ زائد لفائدة صاحب الصفقة أو حرمانه منه نتيجة عدم تطبيق مراجعة األثمان 

بالرغم من التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات على مراجعة األثمان وتحديد الصيغة التعاقدية لذلك، لم 

ا نتج عنه إما أداء مبلغ زائد لفائدة مم ،إعداد بيان احتساب مراجعة األثمانتبادر الجماعة إلى تطبيق هذه المقتضيات و

 منه، كما يتبين من الحالتين التاليتين: صاحب الصفقة أو حرمانه

من دفتر  06الفصل لم تقم الجماعة فيما يتعلق بهذه الصفقة بتطبيق مقتضيات حيث  :02/2015الصفقة رقم  -

مبلغ زائد مما نتج عنه أداء على مراجعة األثمان وتحديد الصيغة التعاقدية لذلك، التي تنص الشروط الخاصة 

ومبلغ  ،1درهم بالنسبة لكشف الحساب رقم  16.489,17 درهم )مبلغ 24.479,03قدره لفائدة المقاول 

 ؛(2درهم بالنسبة لكشف الحساب رقم  7.989,86

من دفتر  06 بخصوص هذه الصفقة بتطبيق مقتضيات الفصللم تقم الجماعة كذلك إذ  :04/2016الصفقة رقم  -

مما نتج عنه حرمان المقاول على مراجعة األثمان وتحديد الصيغة التعاقدية لذلك،  التي تنص الشروط الخاصة

 .درهم 2.011,35مبلغ قدره من 

  الشمسية لفائدة الرحلالمتعلقة باقتناء ألواح الطاقة  21/2014نقائص شابت تنفيذ االتفاقية رقم 

من أجل تزويد خيام الرحل بألواح الطاقة الشمسية المبرمة مع الوكالة  21/2014نصت المادة الثالثة من االتفاقية رقم 

مساهمة مالية  نالوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان وجمعية النور لكهربة خيام الرحل على أداء المستفيدي

درهم لكل مستفيد، توضع في حساب  330مائة من كلفة التجهيزات المسلمة، وقد قدرت في بال 10حددت نسبتها في

خاص باسم المشروع يتم فتحه من طرف "جمعية النور لكهربة الرحل ببني كيل". غير أن تنفيذ هذه االتفاقية شابته 

 عدة نقائص من بينها ما يلي:

ي "جمعية النور لكهربة حاسي العرابي بني كيل" تم إيداع المساهمات المحصلة في حساب جمعية أخرى وه -

 عوض حساب الجمعية المشار إليه في االتفاقية؛

طابق مساهمة تي تدرهم، وال 10.890,00 ة فيقدروالملوحظ نقص غير مبرر في مبلغ المساهمات المحصلة  -

لوحة، غير أن كشف الحساب  600درهم بعد توزيع  198.000,00مستفيد، حيث يفترض تحصيل مبلغ  33

درهم. وهو ما  184.977,97البنكي للجمعية التي تم فتح الحساب المذكور باسمها يشير إلى رصيد في حدود 

 درهم بعد خصم المبالغ المدينة بالحساب؛ 10.887,00يعني نقصا بمبلغ 

تواجد ألواح لمقر الجماعة عن  2018أبريل  28اريخ المنجزة بتأسفرت المعاينة الميدانية ومن جهة أخرى، فقد 

 -أية وثيقة تعاقدية )سند الطلبفي غياب  حديثا تسلمتها الجماعة، لوحة 28شمسية مع مستلزماتها )البطاريات( وعددها 

ة للمنافسة مخالفا لمسطرة الدعو أو تعاقدية سند التسلم(. ويعتبر استالم توريدات في غياب أية وثيقة قانونية -الفاتورة

 .ومجموعاتها المنصوص عليها بمرسوم الصفقات العمومية ولمبادئ المحاسبة العمومية للجماعات المحلية

 بما يلي: الجماعةفإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي  ،وتأسيسا على ما سبق

المحاسبية ومحاسبة المواد، وإعداد مسك كافة السجالت فيما يتعلق ب ،ال سيما ،لمراقبة الداخليةلوضع نظام  -

 سجل لتسجيل المنقوالت يتضمن المعطيات الكفيلة بتتبعها وإحصائها ووضع أرقام الجرد عليها؛

ترشيد استهالك الوقود والزيوت ونفقات قطع الغيار عبر وضع منظومة فعالة للمراقبة الداخلية في هذا  -

من أجل تتبع ومراقبة استهالك الوقود آلية صة بكل مسك سجالت وجذاذات خا ، فيما يخصالسيما ،المجال

 اإلصالحات التي خضعت لها؛لك فترات الوقوف ووالزيوت، وكذ

 إسناد الطلبيات العمومية، وعدم اللجوء لتسوية النفقات،عند اإلعمال السليم لمسطرة الدعوة للمنافسة  -

 المقتضيات المتعلقة بمراجعة األثمان؛ وتطبيق ،وإعداد جداول المنجزات ،والسهر على توثيق تتبع األشغال

والعمل على استغاللها فور االنتهاء  ،الحرص على برمجة المشاريع التي تستجيب لحاجيات ساكنة الجماعة -

 منها وفي األغراض التي أنجزت من أجلها.
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II.  كيللبني  الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

)...(. 

 نظام المراقبة الداخلية .أوال
  عدم مسك بعض السجالت 

الموظفين  المتمثلة في انعدام تكوين )...(كراهات رغم اإل العمومية:السجالت المتعلقة بالصفقات  -

 )...( ،تباعها في مختلف مراحل الصفقات العموميةااإلدارية الواجب  اإلجراءاتضبط خاصة في 

قاموا بإيداع  المتنافسين الذين ظرفةأتعمل المصالح الجماعية على اعتماد سجل خاص بتسجيل 

لكترونية للصفقات قاموا بسحب الملفات وبعد اعتماد البوابة اإل العروض. أما عن المتنافسين الذين

فتكتفي الجماعة عن تسجيل األوامر بالخدمة  االمذكورة. أمفإن العملية تتم خارج الجماعة عبر البوابة 

 ؛الصفقةبتوقيع المقاولة على نسخة من الدعوة باألمر بالخدمة وتحتفظ بها بملف 

على الرغم من عدم توفر الجماعة على مرآب أو مستودع : المرآب الجماعي السجالت المتعلقة بتدبير -

حيث يتم تزويدها  يرة هذا المستودع تتم بانتظامظعاب آلياتها وسياراتها فإن عملية تزويد حياست هيمكن

إال  .بكمية محدودة أسبوعيا بالنسبة لتلك التي تعمل وفق جدول وتوقيت محدد كحافلة نقل الموظفين

ونقل الموتى  اإلسعافأن بعض اآلليات تعرف نشاطا وتنقال استثنائيا يشمل أيام العطل كسيارة 

كثير من األحيان ضبط أجندة  بذلك في يتعذرمما يضاعف كمية الوقود المستهلك و ،وشاحنة نقل الماء

جاد حل لواقع استعمال اآلليات والسيارات يإ )...(ستعمل على )...( الجماعة  أن )...(إال  .تزويدها

علما بأن شساعة نفوذ الجماعة والتدخالت الكثيرة تؤثر على الكميات  وضبط العملية بشكل أنجع

  ؛المستهلكة

ونظرا لضعف الموارد البشرية من حيث الكيف )...( : محاسبة المواد وفق المعايير المتعارف عليها -

بقواعد نظام المراقبة والتتبع الداخلي تفتقر الجماعة لمخزن وسجالت التخزين  أطرهاوعدم دراية 

ختلف التوريدات باستثناء المطبوعات واللوازم المكتبية التي تديرها مصلحة المصاريف، إضافة لم

إلى ضيق مقر الجماعة وعدم توفره على مكاتب يمكن استعمالها كمخزن حيث تقوم مختلف المصالح 

. ..().دون اعتماد سجالت لذلك  اإلصالحباستعمال التوريدات خاصة العتاد الكهربائي باالستعمال و

)...( كما ستعمل على تسطير برنامج لتكوين اعتماد نظام للتتبع والتخزين  )...(وستعمل الجماعة على 

  .الموظفين في هذا المجال

ن مصالح الجماعة تكتفي بطلبات االستشارة موقعة من الممونين دون تخصيص إوفيما يخص سجل سندات الطلب ف

 )...(.ادي كل هاته االختالالت سجل لها، سهوا وعدم دراية وستعمل على نف

 الزمة لتدبير المنقوالتلعدم إيالء العناية ا  

اعتبارا لعدم تلقي موظفي الجماعة خاصة مصلحة وكالة المصاريف أي تكوين خاص بكيفية تدبير الممتلكات 

تقوم المصلحة المعنية بتسجيل هاته المنقوالت بسجل قد ال يستجيب  ،المنقولة وطريقة مسك سجالتها وتتبع حركيتها

 )...(مالحظة البعين االعتبار  ذخن هذه األخيرة ستعمل على األإوعليه ف )...( .للمعايير والكيفية المنصوص عليها

 .)...(صفات المنصوص عليها قانونيا اوستعيد تسجيل الممتلكات المنقولة بسجل يستجيب للمو

 تدبير نفقات التسيير  .ثانيا

  الطلبيات إسنادعدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل 
ا المبدأ ذت أو تجار أو ممونين كبار يعيق هونظرا لغياب خيارات كافية من الممونين بالجماعة لغياب شركا )...( 

نه ورغم استشارة ثالثة ممونين تعود الطلبية لممونين بعينهم سواء فيما يخص المكتبيات، أ)الدعوة للمنافسة( حيث 

دون  اآلخرينو اإلطعام أو توريدات أخرى لكونهم يهيمنون على السوق وتبقى االستشارات الموجهة للممونين أ

)...(  ،بيات المرغوب فيهاجدوى لضعفهم وعدم قدرتهم على المنافسة سواء من الناحية المادية أو تلبيتهم للطل

على  )...(. وستعمل الجماعة )...(وبالتالي هيمنة هؤالء على النسبة الكبيرة أو كل سندات الطلب المرغوب فيها 

 .)...( في هذا الصددل المزيد من الجهود ذب

  المورد فعليا موصفات العتاداختالف خصائص العتاد المعلوماتي المبين في سندات الطلب عن 

نه وفي ظل أتعمل المصلحة المختصة بالجماعة قدر اإلمكان على التحقق من تنفيذ الخدمة وجودة التوريدات إال 

ه المعلومات ذب وقدرتها، وفي ظل جهل موظفي الجماعة بهيغياب تقني مختص في المعلوميات ونوعية الحواس

ة بسند نب المقتناة مع الخصائص المبييل عدم موافقة الحواسوعدم قدرتهم على التمييز بين العالمات قد يطرأ مشك
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عن ومدى مالءمتها لسند الطلب  ةستحرص على التدقيق في نوعية األجهزة المقتنا )...( الجماعة نأالطلب، إال 

  .)...(. الميداناالستعانة بمختصين في طريق 

 حظيرة السيارات  ية مسطرة موثقة كفيلة بتتبع نفقاتغياب أ 

ا لعدم توفر الجماعة على مرآب أو مستودع خاص بسياراتها وآلياتها ونظرا للواقع العملي الذي تتم فيه عمليات نظر

تنقل هذه السيارات خاصة سيارة اإلسعاف وسيارة نقل الموتى، وكذا شاحنة محملة بصهريج المخصصة لتوريد 

ت المواطنين عليها، ونظرا لعدم توفر الجماعة نظرا لطلبا اوسقي الكسابة هذه التنقالت التي تعرف منحى تصاعدي

باإلضافة إلى الحالة الميكانيكية لهذه  ،اآللياتو على ميكانيكي أو موظف مختص في تتبع حظيرة هذه السيارات

دون اعتماد نظام المراقبة.  . كل هذه االكراهات حالت)...(اآلليات والسيارات التي فاق معظمها الخمس سنوات 

 .)...(الجماعة تعمل جاهدة على ترشيد نفقات حظيرة السيارات  )...( غير ان

 ثالثا. تدبير نفقات التجهيز 
  مبرر إليه بدون 04/2016رقم الصفقة  إسنادتغيير العرض المالي ألحد المتنافسين قصد 

عرف تصحيحا جل إسناده الصفقة وإنما ألم يعرف تغييرا من  04/2016العرض المالي لنائل الصفقة رقم  )...(

ظرفة حيث تم التنصيص على ح األلخطأ وقع عند احتساب مبلغ العرض وقد أشير إلى ذلك في محضر لجنة فت

( فقد تلقته اللجنة كما هو 02أما عن ثمن الوحدة رقم ) .المبلغ قبل وبعد إجراء عملية التأكد من العمليات الحسابية

ثمنة العرض كانت أعلما بأن جميع  الوحدة،في مجموع وكل ما قامت به هو تصحيح خطأ مادي عالق  ،)...(

اللجنة  أنكما  حمر على مستوى عقد االلتزام.أوقد تم تصحيح الخطأ بقلم  الحروف،مكتوبة باألرقام فقط دون 

  .المقدم من طرف المقاول والذي تم تحريره بوضوح األثمانمع الرقم بوثيقة تبرير  تأكدت

 لية المراد اقتناؤها تحديد الخصائص التقنية لآلعدم وبتة تناقض تواريخ المستندات المث 

بخصوص  أما .ضد المقاولة المعنيةدرهم  498,88تم استدراك هذا األمر وتم إصدار أمر بالتحصيل بمبلغ  ،)...(

 .فرغم إغفالها بالمحضر فقد تم تسلمها مع السيارة وهي بمقر الجماعة ومسجلة بسجالت الممتلكات ،التجهيزات

في  باآلليةالمواصفات التقنية الخاصة  19اقتناء سيارة مجهزة بأدوات تم بناء على اتفاقية تتضمن في بندها  نأا كم

 "FACOM" بل تهم التجهيزات المصاحبة، وقد حددت العالمة اآلليةحين أن المواصفات التقنية األخرى ال تهم 

 . ، )...(استالم التجهيزات المذكورةعلى اعتبارها العالمة األكثر جودة وقد تمت عملية 

 وإعالن طلب عروض شكلي إلبرام صفقة تسوية أشغال منجزة مسبقا مبرر لمتنافسين غير إقصاء 

الخاصة ببناء  03/2013عرضا بالصفقة رقم  األقلالمتنافس  إقصاء )...(: 03/2013الصفقة رقم  -

ة الفرعية المنبثقة عن لجنة طلب العروض رصيف مغمور بواد الكطار تم بناء على تقرير اللجنة التقني

وبالتالي  .الموكولة رئاستها لتقني الجماعة حيث اعتبر الجواب المقدم من طرف المقاولة غير مقنع

 ؛األحسناعتماد العرض  إلىعمدت اللجنة 

بعد فحص العروض المقدمة من طرف المتنافسين بالصفقة رقم )...( : 02/2015الصفقة رقم  -

لالشغال"  أ.أ."" علقة ببناء قناة لتصريف مياه األمطار بحي المنجم، تمت مراسلة شركةالمت 02/2015

بشكل  منخفضة )...(التفصيلية  األثمانأن التبريرات غير مقنعة و )...(إال  المنخفض،لتبرير عرضها 

% وبناء 34,70بلغت في بعض االثمنة إلى حدود  وأنهاخاصة  األشغالنجاز إكبير ال يمكنها من 

 ؛كنائلة للصفقة "د. م"شركة  على محضر اللجنة الفرعية قررت لجنة فتح االظرفة اإلعالن عن

دارة على حد سواء في السماح له ببدء اإلنظرا للخطأ الذي ارتكبه المقاول و :03/2016الصفقة رقم  -

 خ.أ."، قامت مقاولة "السلطات المختصة على الصفقة ادقةأشغال بناء قاعة لألكل دون انتظار مص

نه وبعد إعادة إبرام الصفقة من جديد مع المقاول نفسه بناء على أ، إال جزء من هذه األشغال بانجاز

تم حصر األشغال المنجزة من طرف نفس المقاولة وبما أنها أشغال  03/2016نتائج الصفقة رقم 

  .)...(منجزة 

  لشروع في اإلنجازبا ليغ المصادقة على الصفقة للمقاول وفي األوامرالجماعة في تبتأخر 

إصدار األوامر بالخدمة واستغرقت وقتا طويال بين و تبليغ المصادقة مجموعة من الصفقات عرفت تأخرا في )...(

هو التأخير الذي كانت تعرفه عملية المصادقة  )...(ظرفة وتاريخ انطالق األشغال والسبب في ذلك تاريخ فتح األ

 على الصفقات على مستوى مصالح العمالة.

مر بالشروع في يرجع التأخير الذي عرفه تبليغ المصادقة على الصفقة واأل: 02/2015الصفقة رقم  -

حيث لم تتوصل الجماعة بملف هذه  )...(لى التأخر الذي عرفته عملية المصادقة إ )...(نجاز اإل

لى تبليغ المقاول إوفور التوصل بالمصادقة عمدت  2015نونبر  24صفقة مصادق عليه إال بتاريخ ال

 ؛بهذه المصادقة
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 05/2013عرفه تبليغ المصادقة على الصفقة رقم  الذييرجع سبب التأخر : 05/2013الصفقة رقم  -

 .عرفته مسطرة المصادقة من طرف مصالح العمالة الذيالتأخير  )...( إلى

  بصفقات األشغال واختالف كميات األشغال المنجزة في إطار سندات  المتعلقةغياب جداول المنجزات

 الطلب مقارنة مع تلك المدرجة في هذه السندات 

أعادت تحديد )...( و، المطلوبةالمصلحة المختصة قامت بالقياسات  )...(: 54/2014سند الطلب رقم  -

هاته القياسات وبعد بيان النقص الحاصل في الكميات المنجزة تم تهيئ أمر باألداء تجاه المقاولة 

 ؛درهم 9.499,20 بمبلغ المعنية ألداء الفرق الحاصل

المتمثلة في األشغال الناقصة  تمامإلتمت دعوة المقاولة المعنية  )...(: 11/2015سند الطلب رقم  -

 نجاز األشغال المذكورة.إحيث ثم ( la charpente métallique) اإلطار المعدني.

 بعد تسلمها نهائيا لم يتم  نجزت فيها أشغالأأو إضافية في نفس األماكن التي  إنجاز أشغال تكميلية 

ن هاته القناة أصبحت أفي حدود قياساتها المبينة في جدول الكميات تبين  02/2015 بعد تنفيذ أشغال الصفقة )...(

ا بالجماعة إلى ذخطرا على أطفال الحي حيث أصبحت ملجأ للمواشي والكالب التائهة تستظل بها مما حتشكل 

بشرية وتم إعداد ملحق اتفاقية تمت المصادقة عليه من طرف رئيس اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية ال

نجاز شباك بمخرجها لتفادي ولوج األطفال إا ذللزيادة في طول القناة وإبعادها عن الساكنة وك  اعتماد سند طلب

ه األشغال اإلضافية لم تهم األشغال ذن هأعلما ب ،والمواشي والبهائم لها في حدود االعتماد المتبقي من الصفقة

 .للقناة فقط ام األشغال سواء المؤقت أو النهائي لها وإنما كانت امتداداألصلية في الصفقة ولم تؤثر على عملية استال

الخاصة بتهيئة المحجز الجماعي لم تكن موضوع الصفقة رقم  11/2015أشغال موضوع سند الطلب رقم 

ي ن الجماعة لم تكن تتوفر حين اإلعالن عن الصفقة إال على المبلغ الذأببناء هذا المحجز حيث  الخاصة 05/2013

قامت  أخرى أشغال إلضافةنظرا للحاجة الملحة ونها أدرهم، إال  190.000,00 ب المقدروتمت به هذه األخيرة 

 45.000,00بمبلغ  24/06/2015بتاريخ   SFL/73بموجب ترخيصين اثنين رقم إضافيالجماعة ببرمجة اعتماد 

امت الجماعة باإلعالن عن سند درهم بعدها ق 60.000,00بمبلغ  24/06/2015بتاريخ  SFL/74 رقمودرهم 

 .المذكورين وقت اإلعالن عن الصفقةن تالي لم تكن تتوفر على االعتماديبالوالطلب. 

 صرف مبالغ مالية مهمة على مشاريع دون استغاللها 

في ظل ونه أإال  .ببعض التجهيزات المخصصة لذلك عملت الجماعة على اقتناء سيارة إلصالح نقط الماء مرفوقة

عجز الجماعة عن التوظيف لفائدة هذا النوع من  أمامو اإلصالحاتغياب ميكانيكي مختص في هذا النوع من 

مخصصة لهذا الغرض على المستوى اإلقليمي نظرا  اإلقليمي تابعة للمجلس، أصبحت تعتمد على شاحنة التخصص

عدم قدرة  إكراه أماموفي غياب سيارة يمكن استعمالها لتنقل الرئيس وميكانيكي مختص. توفرها على و لجاهزيتها

التنقل من و اإلداريالجماعة على اقتناء سيارة مصلحة لهذا الغرض ورغم عدم صالحية هذه السيارة لالستعمال 

 )...(لحضور االجتماعات أو استعمالها في تنقالته خاصة  إلى األخيرفقد اضطر هذا  ،للرئيس اإلداريةأجل المهام 

، علما أن السيارة المعنية الزالت في وضعية جيدة ويمكن استعمالها مختلف لجن الجماعة استعمالها كذلك لتنقلو

فور توفر الشروط الالزمة لذلك والتي على رأسها توفر ميكانيكي يمكنه استعمالها في إصالح  هال دفي الغرض المع

 )...(.، نقط الماء

قامت بطلب ربطه بالماء ومين حراسته أن الجماعة عملت على تإف ،وص تشغيل المحجز الجماعيما بخصأ

  إيداعها به.و المحجوزاتاخيل لتوجيه دأعطت األمر لوكيل الموالكهرباء و

حاجياتها وبما يتالءم ن الجماعة ستعمل على شغل هذه البناية إف ،استغالل داخلية المدرسة الجماعاتيةبفيما يتعلق و

 .ان مديرية التعليم قامت ببناء داخلية جديدةوخاصة 

 نتيجة عدم تطبيق مراجعة األثمان أداء مبلغ زائد لفائدة صاحب الصفقة أو حرمانه منه 

راجعة أثمان ن مصالح الجماعة استدركت األمر وقامت بإجراء م)...( إ: 02/2015الصفقة رقم  -

 درهم(. 4.257,97الصفقة وكانت لفائدة الجماعة بمبلغ )

 هاونسب األثماننظرا للتأخر الذي تعرفه مؤشرات وطريقة احتساب مراجعة : 04/2016الصفقة رقم  -

كراهات المالية التي تعيشها المقاوالت رص المقاولين على قبض مستحقاتهم نظرا لإلم حوأما

 أنعلى أساس  األثمانلمسطرة  إغفالالصغرى باإلقليم تعفي مصالح الجماعة تلك المستحقات في 

ذلك  إثارةتغفل حتى تلك المصالح عن  األحياننه في بعض أإال  ،ارة ذلكثهناك جهاز للمالية يمكنه إ

 .اإلقليميةينص عليه القانون باستشارة مصالح الخزينة وفق ما  األمروستعمل الجماعة على تدارك هذا 

 

 



 206 

  المتعلقة باقتناء لواح الطاقة الشمسية لفائدة الرحل   21/2014نقائص شابت تنفيذ اتفاقية رقم 

 ،لكهربة حاسي العرابي التي أشرفت على كهربة الحي أو الدوار المذكور "ن"االسم األول للجمعية هو جمعية  )...(

نظرا لضرورة ونه وتهاونا منه في استبدال وتغيير اسم الجمعية األول ليتالءم ومشروع كهربة الرحل بالجماعة أإال 

المستفيدين في لوحة، اضطر لتحويل مساهمة  600التي حددت في الطاقية المقتناة من الجماعة و توزيع األلواح

قد عمل على عقد الجمع العام وتم تعديل اسم الجمعية بنفس ى، على أساس التسريع بالعملية. وحساب الجمعية األول

الحساب وتمت تسوية وضعية اسم الجمعية. أما عن النقص المسجل في دفوعات المستفيدين فمرده حسب رئيس 

ح الطاقية، وبعد مالحظة مجلسكم وبعد التدقيق في وصوالت الجمعية هو الضغط الذي عرفته عملية توزيع األلوا

الدفوعات تبين أن مجموعة من المستفيدين لم يحولوا مساهماتهم لحساب الجمعية وتم تدارك األمر وتم دفع المبلغ 

  .الناقص لحساب الجمعية

واعتبارا  1439 شهر رمضانلواح الطاقة الشمسية مع مستلزماتها قبل حلول أنظرا لرغبة الجماعة في توزيع و

، نظرا لكون المقاولة التي فازت قبل حلول شهر رمضانتوزيع هذه التجهيزات ب التسريع ، قررت الجماعة)...(

كونها الوحيدة التي و محليا ة الوحيدة المتخصصة في مثل هذه التوريداتلهي المقاو 01/2016بالصفقة رقم 

اعتبارا لكونها ونظرا لكون الثمن خضع للمنافسة خالل الصفقة و ماإلقليشاركت في الصفقة مع مقاولين خارج 

دعوة ومعاينتها  أساس ىعل األلواحمن هذه  ةدعوتها إلى موافاة الجماعة بعين األفضل، تمتوصاحبة العرض األقل 

ية التفاقبعد اكتشاف مشكل إداري بالجمعية الطرف في اونه أ إال .اللجنة المختصة لذلك نظرا لالستعجال المذكور

المقاولة  قد عملتوقبل حلول شهر رمضان  األلواحنه ال يمكن عمليا توزيع تلك أتم العدول عن ذلك على اعتبار 

الجماعة في وعلى سحب تلك التجهيزات من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية لتنفيذ ما تبقى من التزامات الجمعية 

 .بتجهيزاتها(لوحة شمسية  600)ت الدفعة األولى من التجهيزات هذا المشروع. علما بأن الجماعة سبق لها أن وزع

.)...( 
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 "بني تدجيتجماعة "

 (فجيج)إقليم  
 

 2.59.1834 رقم لمرسومبموجب ا 1959" على إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة بني تدجيت"أحدثت جماعة 

، 1959 دجنبر 2 موافق 1379 الثانية جمادى فاتح بتاريخ بالمملكة والقروية الحضرية الجماعات وتعدادبإحداث 

 رقم المرسومبموجب  1992وكانت تابعة إلقليم قصر السوق. وألحقت بإقليم فجيج بعد التقسيم اإلداري لسنة 

على هذه الجماعة تمتد كما تم تتميمه وتغييره. و 1992 يونيو 30 ل موافقال 1412 ذوالحجة 28 بتاريخ 2.92.468

ما يناهز  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  هاعدد سكانوقد بلغ  .مربع ترموليك 2.630 مساحة

 هاموظفا وعونا، ويتكون مجلس 40يشتغل بها بينما  .دوار 32أسرة تقطن في  3.372موزعين على ، نسمة 16.149

 مستشار. 27من 

، درهم 18.160.137,79قدره  ما 2017ل سنة بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالفقد ، على المستوى الماليو

برسم ميزانية التجهيز. درهم  12.327.252,93ومبلغ  ،درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير 5.832.884,86 منها

درهم  5.832.884,86منها درهم،  14.614.811,06في بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة 

 بنفقات التجهيز.درهم  8.781.926,20ومبلغ  ،تتعلق بنفقات التسيير

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 همت ،والتوصيات المالحظات من مجموعة تسجيل عن 2017-2013خالل الفترة  الجماعة تسيير مراقبة أسفرت

 .الجماعية والمرافق والممتلكات والمداخيل، التنموي، والنفقات، التخطيط

 التنموي تخطيطال .أوال
 :فيما يلي التنموي تخطيطالبأبرز المالحظات المتعلقة تتجلى 

  2015-2012نقائص شابت تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 

 38، وتضمن 2012أبريل المجلس الجماعي مخططا للتنمية خالل دورته االستثنائية المنعقدة خالل شهر اعتمد 

، أي درهم 600.000,00في مساهمة الجماعة ، حددت فيها درهم 70.600.451,20 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها

 . كبيرة بالتزامات الشركاء رهين بنسبةغالبية هذه المشاريع مما يجعل إنجاز فقط، في المائة  0,85نسبة ب

مشروعا في طور اإلنجاز.  12، ال يزال انتهاء مدة المخطط أزيد من سنتين علىأي بعد ، 2018 يونيووإلى غاية شهر 

ال سيما في مجال البنية التحتية كمشروع  ساكنة،للكبيرة بالنسبة  المنتهية أهميةالمشاريع غير هذه بعض وتكتسي 

توسيع الشبكة الكهربائية بدواوير الجماعة ومشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه، وفي الميدان الصحي كمشروع ترقية 

ميدان التربية والتكوين في ي إلى مستشفى متعدد االختصاصات ومشروع إحداث مستوصفات صحية، والمركز الصح

 كمشروع إحداث مركز للتكوين المهني.

 تأخر في إعداد والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 

بعد أزيد  أي، 2017لم يصادق المجلس الجماعي على برنامج عمل الجماعة إال خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 

سالف الذكر، التي  113.14من القانون التنظيمي رقم  78المادة وذلك خالفا لمقتضيات انتداب المجلس، من سنة على 

برنامج في السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. وبالرغم من صدور المرسوم هذا التنص على إعداد 

فإن الجماعة  وتتبعه وتحيينه وتقييمه، طرة إعداد برنامج عمل الجماعة( بتحديد مس2016يونيو  29) 2.16.301رقم 

 .2017سنة  خالل النصف الثاني منلم تبدأ في إعداده إال 

 تدبير النفقات .ثانيا
نفقات  تتوزع ما بين ،درهم 8.467.103,00قدره بلغ متوسط النفقات اإلجمالية ما ، 2017-2013خالل الفترة 

عينة من تدقيق  أسفرقد و. درهم 2.958.805,00بمبلغ نفقات االستثمار و درهم 5.508.297,00 بمبلغالتسيير 

 عن المالحظات التالية: المذكورة،الفترة  المنجزة خالل نفقاتال

 عموميةالصفقات ال .1

 هذه الصفقات عن من أسفر تدقيق عينةقد و، ( صفقة همت أساسا إنجاز أشغال19تسعة عشر )أبرمت الجماعة 

 المالحظات التالية:
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  02/2013الصفقة رقم عن طريق قصور في تحديد حجم األشغال المزمع إنجازها  

وجود فوارق كبيرة بين  ،"بني تدجيت"بإصالح األرصفة بمركز المتعلقة  02/2013من ملف الصفقة رقم  ،تبين

 ث، حي1ألشغال رقم لوحدة اخاصة بالنسبة كميات األشغال المنجزة فعليا مقارنة بكميات األشغال المتعاقد بشأنها، 

هذا االختالف على غياب الدقة في تحديد  يبرهنن. وضعفيالبما يقارب  المنجزة الكميات المتوقعةالكميات تفوق 

 سالف الذكر. 2.12.349المرسوم رقم عليه في المادة الخامسة من الحاجيات خالفا لما هو منصوص 

إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق األثمان األحادية المدرجة بالعروض المالية على الكميات المنجزة فعليا يبين أن المبلغ 

" AM.Tلشركة " درهم( أكبر من المبلغ الذي كان سيؤدى 241.113,84المالي المسدد للمقاولة "ع. م" نائلة الصفقة )

درهم( لو أنها حصلت على الصفقة، وبذلك تكون الجماعة قد تحملت تكلفة إضافية قدرها  230.397,69)

 درهم. 10.716,15

 اتالصفق بعض ينائلمن طرف ول تنفيذ األشغال اجد عدم تسليم  

ول تنفيذ األشغال اأجل تسليم جد 01/2014من الصفقة رقم  34والمادة  02/2013من الصفقة رقم  16المادة  تحدد

هذا األجل في  01/2016من الصفقة رقم  34المادة  تيوما الموالية لتاريخ األمر ببدء األشغال، كما حدد 15في 

قوموا بتسليم الجماعة . غير أن نائلي الصفقات المذكورة، لم ي( أيام ابتداء من تاريخ تبليغ األمر ببدء األشغال4أربعة )

المطبقة على  من دفتر الشروط اإلدارية العامة 37جداول تنفيذ األشغال المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

وبالمقابل (. 2000ماي  4) 1087.99.2صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

هاته الشركات باحترام التزاماتها، مما يبرهن على عدم حرص الجماعة على تنفيذ لم تبادر الجماعة إلى مطالبة 

 األشغال في اآلجال المحددة.

 المنفذة آت عدم تسليم تصاميم جرد المنش 

خالفا لمقتضيات ، وذلك 01/2014ورقم 02/2013رقم تين بالصفق ةالمتعلق آتجماعة تصاميم جرد المنشاللم تتسلم 

، سالف الذكرمن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  65الثانية من المادة والفقرة  16المادة 

والتي نصت على أنه من بين العمليات السابقة للتسلم المؤقت "تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ 

 تين المعنيتين.ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراء في حق الشرك ".)...(األشغال 

 سندات طلب ونفقات أخرى .2

 :التاليةأسفرت مراقبة النفقات التي تم تنفيذها بواسطة سندات طلب إضافة إلى نفقات أخرى، عن المالحظات 

  إسناد سندات الطلب دون االستشارة الكتابية للمتنافسين 

 من المرسوم 88 ، والمادة2007فبراير  5في  الصادر 02.06.388من المرسوم رقم  75مقتضيات المادة خالفا ل

ال تقوم الجماعة، قبل إصدار سندات الطلب، ، سالفي الذكر، 2013مارس  20بتاريخ  الصادر 2.12.349رقم 

ة، وفي من المنافس الحد األدنىلتحقيق  انلألثمبيانات مختلفة  ةاستشارة ثالثة متنافسين كتابة على األقل وتقديم ثالثب

سندا للطلب، 17ويتعلق األمر بحوالي . مسجلةبيانات متعارضة لألثمان غير مؤرخة وغير ب اإلدالء يتمبعض األحيان، 

أرقام آالت الطبع، وسندات الطلب اقتناء حواسيب والمتعلقين ب 17/2015ورقم 09/2013منها سندي الطلب رقم 

 .مصاريف اإلطعامالمتعلقة ب 02/2016و 07/2015و 20/2013

 استعماالت مواد البناء التي تقتنيها الجماعة غياب توثيق 

 ،اإلسمنت والجير والصباغة والقواديسكاستالم واستعمال مواد البناء المقتناة  سجل خاص بتتبع بمسك قوم الجماعةال ت

التأكد من صحة  مما يتعذر معه ،هذه المواد باستعمالالمتعلقة منجزات المحاضر أو جداول  تقوم بمسككما ال 

 26/2013م ارقأسندات الطلب يتعلق األمر بفي األغراض المخصصة لها. و هاحقيقة استخداموالتوريدات 

 ،المتعلق بشراء الصباغة 11/2016وسند الطلب رقم  ،اإلسمنتالمتعلقة بشراء  11/2017و 05/2016و 09/2014و

 المتعلق بشراء القواديس. 13/2016وسند الطلب رقم 

 نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار واستعماالتها 

تعتمد الجماعة أي نظام للمراقبة الداخلية يضمن لها تتبع استعمال قطع الغيار واإلصالحات التي خضعت لها ال 

توريدات األعطاب وكذا تاريخ يبين  ،كل عربة أو آلة، بالنسبة لأو كناشجذاذة  مكونات حظيرتها، كمسك سجل أو

مراقبة هذا معه القيام بتعذر ، مما يوتوقيع الموظف أو السائق المكلف بها هاقطع الغيار المتعلقة بها وتاريخ استبدال

 سواء من طرف مصالح الجماعة أو من طرف لجان المراقبة الخارجية. الجانب

سند أداء مزدوج لبعض الخدمات والتوريدات المضمنة بب ،الجماعةوعلى سبيل المثال، فقد نتج عن هذا األمر، قيام 

األداءات  ةقيموقد بلغت نفس الخدمات مرتين "، حيث تم أداء KIA"من نوع  بعربة والمتعلقة 23/2013الطلب رقم 

في ا الخدمات ورد نوعين منإضافة إلى ذلك، فإن  .نوعا من الخدمات 13عن  درهم 6.300,00ما يعادل المزدوجة 

 pompe àإصالح المضخة )و درهما، 360,00بثمن أحادي قدره  ((radiateurكإصالح المبرد ، الفاتورة مرتين

injection ) درهما، أي أنه تم أداء مبالغ زائدة عن هاتين الخدمتين  360,00و درهم 300,00بثمنين أحاديين قدرهما
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سند الطلب رقم بوبالتالي فإن قيمة األداءات غير المبررة برسم النفقة المتعلقة  .درهما 2.280,00تقدر بحوالي 

 درهم. 8.580,00تعادل على األقل  23/2013

 والممتلكات والمرافق الجماعية تدبير المداخيل ا.ثالث

 المداخيل الجماعية  .1

إضافة إلى ضعف الموارد الذاتية المتأتية من مختلف الرسوم المحلية، فإن تدبيرها من طرف الجماعة ال يسمح 

 بتنميتها، ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

  نقائص تشوب تدبير الجماعة للرسم على محال بيع المشروبات وتحد من مردوديته 

 2017-2013 الفترةخالل  هبلغ منتوج، وقد للرسم على محال بيع المشروبات امحال خاضع 16جماعة اليوجد بتراب 

 درهم. وتتجلى النقائص المسجلة بشأنه فيما يلي: 13.965,80قدره ما 

بعض مستغلي محالت بيع المشروبات  ملم يقإذ : عدم تطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس -

قاموا  ، حيث أن خمسة منهمبإيداع التصريح بالتأسيس 2017و 2016الذين بدأوا نشاطهم خالل سنتي 

، خارج األجل القانوني، بينما صرح مستغل واحد مصالح الجماعةدى بفتح محالتهم دون التصريح بذلك ل

ورغم  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون  67خالفا لما تنص عليه المادة وذلك 

 ؛من نفس القانون 146درهم المنصوص عليها في المادة  500تطبيق غرامة  ذلك، لم تعمل الجماعة على

أرقام المعامالت المصرح بها من طرف أرباب المقاهي  تتسم إذضعف أرقام المعامالت المصرح بها:  -

حيث لم عة النشاط التجاري الذي تعرفه هذه المحالت، طبي في إقراراتهم بضعفها مقارنة مع

ال تقوم الجماعة بدورها في مجال مراقبة  درهم. ورغم ذلك، 8,76مبلغ المعدل اليومي للمداخيل يتجاوز

والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات  ،صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها للواقع

من القانون رقم  155والمراجعات الالزمة طبقا لمسطرة تصحيح الرسم المنصوص عليها في المادة 

 سالف الذكر؛ 47.06

ملزما  15جماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية في حق اللم تقم حيث : ورة تلقائيةعدم فرض الرسم بص -

من القانون  158فق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ذلك وإقراراتهم السنوية، وبإيداع موا ولم يق

 . سالف الذكر 47.06رقم 

  ربات المعدة للنقل العمومي وعلى وقوف الع على النقل العمومي للمسافرينالملزمين بالرسمين ضبط عدم

 للمسافرين وتراكم هذه الديون في ذمة بعضهم

مستفيدا من رخص سيارات األجرة من الصنف  13على معطيات تهم  2017سنة غاية نهاية الجماعة إلى  رغم توفر

وف العربات وعلى وق على النقل العمومي للمسافرين". إال أن تدبير الرسمين بني تدجيت"جماعة  انطالقا مناألول 

 :، من بينها ما يليالمعدة للنقل العمومي للمسافرين تعتريه بعض النقائص

مراسلة الدورية ال تقوم الجماعة بالحيث : مينبالرس الملزمينضبط الضرورية لالتدابير عدم اتخاذ  -

ال سيما العربات التي توجد نقطة  ،للسلطات المختصة قصد مدها بالئحة المستفيدين من رخص النقل

النقل  يكاالتصال بأمين مهنيمحدودة األثر، ، وتكتفي ببعض اإلجراءات "بني تدجيت"انطالقها بجماعة 

 الملزمين بالرسمين سالفي الذكر؛ضبط هو ما ال يسمح بو، هذا الشأنفي قصد مدها بمعلومات 

باستخالص جزء من الجماعة  لم تقم إذها: تراكم ديون بذمة الملزمين وتقادم إجراءات تحصيل بعض -

، مما أدى إلى تراكم هذه الديون في ذمة 2017-2013خالل الفترة لفائدتها  ينالمستحق ينمبالغ الرسم

درهم بالنسبة للرسم على النقل  14.400,00ما قدره  2017الملزمين، حيث بلغت إلى غاية متم سنة 

على وقوف العربات المعدة للنقل العام سبة للرسم درهم بالن 14.040,00العمومي للمسافرين و

من القانون رقم  128و 126تين الماد فيإجراءات التحصيل المنصوص عليها وفي غياب  للمسافرين.

قدر والم 2014و 2013 تيفإن الباقي استخالصه برسم سن المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 47.06

من القانون رقم  123م الرباعي المنصوص عليه في المادة درهم قد طاله التقاد 6.840,00 حواليب

 . 2018يناير شهر وذلك بمتم  ،المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية 15.97

 مجموعة من المستفيدين من رخص اإلصالحمن  عدم استخالص الرسم على عمليات البناء 

، وذلك خالفا من رخص اإلصالح وادااستفملزما  22على عمليات البناء بخصوص لم تقم الجماعة باستخالص الرسم 

عن الرسم المذكور ، وبلغ مجموع المبالغ غير المستخلصة سالف الذكر 47.06من القانون رقم  50المادة  لمقتضيات

 03/2008في المادة الثانية من القرار الجبائي رقم درهم، المحدد  100، وذلك باعتماد سعر درهم 2.200,00حوالي 

 .2008دجنبر  22بتاريخ 
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  لمحالت التجارية دون اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية في حقهممستغلي افي ذمة  مهمةتراكم ديون 

مداخيل بشأنها م إصدار أي أمر بالمستحقات الجماعة المتعلقة بكراء المحالت التجارية، والتي لم تستخلص ولم يت بلغت

لم  ورغم ذلكدرهم.  155.869,01 ، حوالي2015دجنبر  31إلى غاية  ،كفل المحاسب العمومي بتحصيلهحتى يت

 قصد استخالص هذه الديون. المستغلينالجماعة اإلجراءات الضرورية في حق تخذ ت

  تدابير لمراقبة استخراج مواد المقالعأية عدم اتخاذ 

( 10على البيانات المتعلقة بعشرة )ها توفر مصالحرغم ظاهرة االستغالل العشوائي للمقالع، وجماعة من التعاني 

، رغم 2017و 2013مستغلين لمقالع الرمال الذين قاموا بالتصريح بالكميات المستخرجة وأداء مبالغ الرسم بين سنتي 

للحد من اتخاذ أية مبادرة لجماعة ب. لم تقم اتوفرهم على الترخيص باالستغالل من لدن السلطات المختصة عدم

 واآلثار السلبية التي يلحقها بالمجال البيئي.العشوائي للمقالع ستغالل اال

 األمالك والمرافق الجماعية .2

  تدبير الممتلكات المنقولةنقائص بخصوص  

 فيما يلي: أهمها تجلىيتدبير الممتلكات المنقولة عدة نقائص  تشوب

جرد المنقوالت إلى جميع المواصفات التقنية للمنقوالت، وأسماء الممونين سجالت في عدم اإلشارة  -

 ؛العمومية أو سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم وتاريخ الصفقاتوكذا أرقام  ،وأثمان االقتناء

 ؛تحويل تخصيص المنقوالت وتغيير أماكنها دون أن يشار إلى ذلك في السجالت المعنية -

حيث تكتفي الجماعة بتقييده في السجل  ،لكات المنقولة أرقام الجرد الخاصة بهاال تحمل أغلب الممت -

 مهمة جردها ومراقبتها. ، مما يصعبالمتعلق بها

  ممتلكات العقاريةالعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد تحفيظ بعض 

كزي وبساحة بئر أنزران البالغ المحالت التجارية المتواجدة بالسوق المرعلى بعض األمالك العقارية كجماعة تتوفر ال

 . لى المرافق الجماعية كالسوق األسبوعي والمجزرةإإضافة ت، محال 8محال و 63على التوالي عددها 

غير أن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الضرورية لتحفيظ هذه األمالك، وعلى الخصوص رصد االعتمادات المالية 

الموجهة إلى والة  1998أبريل  21م.م.ج.م بتاريخ  /57وزير الداخلية رقم  الكافية لذلك، كما تحث على ذلك دورية

حول تحفيظ الممتلكات العقارية  ،وعمال عماالت وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها

 للجماعات المحلية وهيئاتها.

  والمجزرة محجز النقائص تعتري تدبير 

 ص تتجلى فيما يلي:تسم تدبير المحجز بعدة نقائي

غير  هأن ، معب الجماعي الذي يستعمل في نفس الوقت كمحجزآداخل المريتم االحتفاظ بالمحجوزات  -

 ؛السرقةاإلتالف ولمخاطر  ات ويعرضهاعلى حالة المحجوز سلباقد يؤثر  مما ،مغطى وغير مؤمن

سجل ا ال تمسك أي من وإلى المحجر. كم المحجوزاتمسطرة لدخول وخروج  ةتعتمد الجماعة أي ال -

المعرفة الدقيقة  ، مما يحول دونالخروجو تاريخ الدخولوكرقم التسجيل،  اتبيانات المحجوز يوضح

 ؛إحصاء ومعرفة المحجوزات التي يمكن بيعها في المزاد العلني بالتاليوال يتيح  ،آلجال المكوث القانونية

خول إلى المحجز والخروج منه وبيانات الدتاريخ شساعة المداخيل ال تمسك سجال تقيد فيه أن  كما -

ال تحتفظ بنسخ من البطائق الرمادية للعربات  ها. كما أنفيه العربات والمبالغ المستخلصة عن المكوث

من القرار  22المادة باعتبار أن السعر المحدد في  ،التصفية صحةالتأكد من سمح بال ي ، مماالمحجوزة

 .حسب نوع العربة المحجوزة الجبائي

 أما تدبير المجزرة الجماعية، فتشوبه بدوره عدة نقائص، منها على الخصوص ما يلي:

 هذا المرفق؛ تجهيزاتكما يتبين من الحالة المتردية ل ة،نظافالو ةصياننقص في ال -

م مها اوكذ ،وأوقات الذبح ،أوقات فتح وإغالق المرفقعلى الخصوص حدد ينظام داخلي  غياب -

 ؛ومسؤوليات كل المتدخلين

المادة فق ما تنص عليه لمراقبة البيطرية بصفة مستمرة قصد التأكد من سالمتها وعدم إخضاع الذبائح ل -

تعلق الم( 1977أكتوبر  8) 1397شوال  24بتاريخ  1.75.291ظهير بمثابة قانون رقم الالسابعة من 

حيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات األصل بتدابير التفتيش من حيث السالمة والجودة بالنسبة لل

 ؛الحيواني
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 حيث ،العربة المخصصة لنقل اللحوم على ترخيص خاص بذلك من طرف المصالح البيطريةعدم توفر  -

من المرسوم  18المادة المنصوص عليها في  ال تستجيب للشروط، وكانت تستعمل سابقا كسيارة إسعاف

مما قد يعرض هذه  ،لمتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلفا( 1999مارس  23) 2.97.177رقم 

 .جة غياب الوقاية والسالمة الصحيينينتصحية الذبائح لمخاطر 

 :يلي بما الجماعة للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق، ما على تأسيساو

عن طريق التحديد الدقيق للحاجيات ونشر البرنامج  الطلبيات العموميةفيما يتعلق باحترام مبدأ المنافسة  -

 ؛ التوقعي للصفقات واالستشارة الكتابية للمتنافسين

الحرص على تضمين الملفات المتعلقة بالصفقات وبسندات الطلب الوثائق الضرورية طبقا للمقتضيات  -

 الجاري بها العمل؛

يخص مسك السجالت والجذاذات المتعلقة بمختلف  وال سيما فيما ،إيالء العناية الالزمة للمراقبة الداخلية -

 التوريدات كمواد البناء واستهالك الوقود وقطع الغيار؛

كراء ها وباستخالص الديون المتعلقة بضبط الملزمين بمختلف الرسوم واتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد  -

وعند االقتضاء، إعدادا أوامر بالمداخيل توجه إلى المحاسب العمومي لمواصلة مسطرة  ،المحالت التجارية

 ؛التحصيل

وكذا على مستوى  ،مستوى تدبيرهما التابعين للجماعة علىإيالء العناية الالزمة لمرفقي المجزرة والمحجز  -

 ا؛ماستخالص الرسوم المرتبطة به

 تحفيظها.العمل على تسوية وضعية الممتلكات العقارية و -
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II.  لبني تدجيت الجماعي المجلس رئيس جواب 

 (نص مقتضب)

 التنموي التخطيطأوال. 
  2015-2012نقائص شابت إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 

 الالزمة المالية الموارد توفير حيث من السيما التوقعية البرمجة مجال في المعتمدة األساسية لقد تمت مراعاة القواعد

الصعوبات التي وكراهات ن هناك مجموعة من اإلأال إتحقيقها،  المراد المشاريع لتنفيذ المناسبة الزمنية واآلجال

 . )...(: حالت دون تحقيق ذلك

همها أكراهات إن واقع الحال يحتم ذلك بسبب وجود عدة أل تبقى مساهمة الجماعة في تمويل المشاريع جد ضعيفة

االعتماد بشكل كبير على و هزالة حجم المداخيل الذاتية للجماعة، وجور التي تستنزف ميزانية التسييرلة األتك

 .ارتفاع حجم مصاريف استهالك الكهرباء، ومدادات الدولةإ

لى عدم موافقة الشركاء المحتملين إالسبب يرجع وهميتها، أنجاز مجموعة من المشاريع بالرغم من إلم يتم  )...(

حداث مركز للتكوين المهني بالمركز الذي هو في طور إعلى المساهمة في تمويل هذه المشاريع باستثناء مشروع 

 .البرمجة

 التأخر في اإلعداد والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 

 إعداد مسطرة بتحديد( 2016 يونيو 29) 2.16.301 رقم رسوملم تتوصل مصالح الجماعة بالنسخة المتعلقة بالم

  .2017واخر سنة أال في إإلعداده  والتشاور الحوار لياتآو وتقييمه وتحيينه وتتبعه الجماعة عمل برنامج

 تدبير النفقات  .ثانيا

 الصفقات عمومية .1

  02/2013الصفقة رقم عن طريق قصور في تحديد حجم األشغال المزمع إنجازها  

من الناحية  شغالمن هذه األ لحاجيات الجماعة مع التحديد الدقيق نجاز المشاريعالجماعة تولي اهتماما كبيرا إل نإ

ن الجماعة إر متوقعة، وعليه فشغال غيفي كمية األ لى الزيادةإالحاجة  ثناء التنفيذ قد تظهرأ لكن التقنية والمالية،

 شغال المنجزة.األ من و الرفعألتغيير  ستولي هذه المالحظة األهمية تفاديا

 الصفقات بعض  نائلي من طرف جداول تنفيذ االشغال تسليم عدم 

تنفيذ المشاريع من  تسليم جداول طلب وحثهم على ضرورة طالع المصالح التقنية حول هذه المالحظةإ تم لقد

  الشركات والمقاولين.

 المنفذة  المنشات جردتصاميم  عدم تسليم 

الحرص  شغال ليست معقدة، وسيتمأن األب لى اقتناعهاإيرجع  المنفذة تآبتصاميم جرد المنش مطالبة الجماعة ن عدمإ

 شغال.طبيعة األ كيفما كانت بهذه التصاميم المطالبة مستقبال على

 طلب ونفقات أخرىالسندات  .2

 سندات الطلب دون االستشارة الكتابية للمتنافسين  سنادإ 

 سندات الطلب التي كل في الموردين مراسلة ضرورة على حثهم تمو نقاش هذه المالحظة مع المكلفين بالنفقات تم

 القانونية مستقبال.  على التقيد بالمقتضيات العملو ،الجماعة تقوم بها

 الجماعة تقتنيها مواد البناء التى استعماالت غياب توثيق 

المواد  وخروج لتتبع دخول قصد تضمين جميع البيانات على دعم المكلف بالمخزن الجماعي بسجالت سنعمل

 وشفاف. جل تدبير سليمأوالتوريدات من 

 نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار واستعماالتها 

الجماعة من قطع الغيار  شراف على تدبير مقتنيات، حيث تم تكليف موظف لإلالمالحظة بعين االعتبارخذ هذه أتم 

 مع مسك سجل لتدوين وتتبع استعمال قطاع الغيار لجميع العربات والسيارات.

 "réparation du radiateur"هناك ازدواجية في أداء بعض الخدمات، فمثال  فليس داء المزدوجفيما يخص األ

 ، نفس الشىء4ن تجمع الكميتان لتصبح أكان من المفروض  فترات زمنية مختلفة وهي خدمات على مرتين ورد

بار اخذ هذه المالحظة بعين االعت لى ضرورةإ مصالح النفقات ثارة انتباهإينطبق على باقي الخدمات وقد تمت 

  وتفادى ذلك مستقبال.
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 تدبير المداخيل والممتلكات والمرافق الجماعية .ثالثا

  تدبير المداخيل الجماعية .1

 تحد من مردوديتهو المشروبات على محال بيع للرسم الجماعة تدبير تشوب نقائص 
ن المداخيل الخاصة بالرسم على محال بيع المشروبات جد منخفضة حيث توجد صعوبة للحصول على إفعال 

غلبية الملزمين لم يستوعبوا فكرة التصريح بمجموع المداخيل المحصل أالوثائق المحاسبية كالفاتورات وغيرها و

 .47.06 رقم من القانون 155ة لى مسطرة تصحيح الرسم المنصوص عليها في المادإعليها وسيتم اللجوء مستقبال 

تسلم األوامر  الماليين لم تقم الجماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين نظرا لرفض القباض

  .2018مر ابتداء من السنة المالية باالستخالص وقد تم تدارك األ

 للنقل  لمعدةللمسافرين وعلى وقوف العربات ا على النقل العمومي بالرسمين عدم ضبط الملزمين

 سافرين وتراكم ديون في ذمة بعضهمللم العمومي

وامر باستخالص الرسمين المتعلقين بالعرابات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين سواء الرسم أصدار إلقد تم 

و الرسم المفروض على وقوف عربات النقل العمومي وتم رفض أالمفروض على النقل العمومي للمسافرين 

ستخالص الخاصة بهذا الرسم الوامر باأمر وتم تسليم طرف القابض المالي سابقا وقد تم تدارك األاستالمها من 

 .2018و 2017 تيعن سن

 كما قامت مصالح الجماعة بمراسلة قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية بعمالة بوعرفة قصد تزويدها بالئحة

 شهر.أقل مرة كل ثالثة أن على األا الشذ، وسنقوم بمراسلتها بشكل دوري في همستغلي النقل العمومي للمسافرين

 مجموعة من المستفيدين من رخص اإلصالح عن عدم استخالص الرسم على عمليات البناء 

بتسليم رخص البناء ووكالة البناء تتم بتنسيق مع المصالح التقنية المكلفة عمليات ن عملية استخالص الرسم على إ

 .التقنية المصلحة على رفع التنسيق مع وسنعمل .قرار خاص بكل عمليةإالمداخيل عبر ملء 

 لإلجراءات الضرورية في  دون اتخاذ الجماعة المحالت التجارية مستغلي ديون مهمة في ذمة تراكم

 حقهم

رفضهم تسديد ومام تعنت المكترين وأسنوات،  يشكل الباقي استخالصه مشكال كبيرا تعاني منه الجماعة منذ عدة

 .قد تم تعيين محامي لهذا الغرضولى رفع دعوى قضائية في حقهم، إفي ذمتهم اضطرت الجماعة  المتراكمةالديون 

 فور توصلهم باإلنذارات. جل هؤالء المكترين في تصفية الديون المستحقة للجماعة أوقد بد

 مواد المقالع استخراج لمراقبة ية تدابيرأاتخاذ  عدم 

واسع جدا يصعب التحكم في مراقبته وستتخذ الجماعة  "بني تدجيت"ن مجال استخراج مواد المقالع بجماعة إ

وكالة الحوض  كل من عبر مراسلة جراءات الضرورية للحد من االستغالل العشوائي لهذه المقالعمستقبال كل اإل

 كذلك اللجنة اإلقليمية المكلفة بالمقالعو بالمستغلين الحاصلين على الترخيص قصد موافاتنا غريس-زيز-المائي لكير

لما لذلك من انعكاسات على البيئة  قصد التتبع والمراقبة مع ضرورة تفعيل اإلجراءات الزجرية ضد المخالفين،

 وعلى الموارد الجبائية للجماعة.

 تدبير األمالك والمرافق الجماعية .2

  تدبير الممتلكات المنقولةنقائص بخصوص  
مكلفة بالمصلحة،  عيين موظفةوتم ت الهيكل التنظيمي المصادق عليه، وفق بالممتلكات مصلحة مكلفة بإحداث قمنا لقد

 باتخاذ اإلجراءات ذلكوالتدابير الفورية لمعالجة النقائص التي تشوب تدبير الممتلكات المنقولة  وتم تكليفها باتخاذ

 رقام الجردأ مع كتابة قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات عدادإالمتواجدة بكل مصلحة و لجرد المنقوالت الالزمة

 رقامأبه تهم  بيانات مع إضافة اصةخ المنقوالت لسجل مع إعطاء عناية وبكل مصلحة من مصالح الجماعة، بها

 وسندات التسليم. و سند ات الطلبأالصفقة  وتواريخ

 بعض الممتلكات العقارية الالزمة قصد تحفيظ جراءاتعدم اتخاذ اإل 

لى الوضعية المالية إالعقارية  ممتلكاتها بعض تحفيظ قصد الالزمة اإلجراءات الجماعة اتخاذ يرجع سبب عدم

ن عملية التحفيظ تتطلب رصد اعتمادات مالية تتجاوز بكثير قدرات وأالصعبة التي تعرفها الميزانية الجماعية، سيما 

 .الجماعة

 المجزرةوتدبير المحجز  تعتري نقائص 

البحث وسة حدى الدورات العادية المقبلة قصد الدراإعمال المجلس في أسيتم طرح هذا المشكل كنقطة في جدول 

 حداث محجز جماعي بالمواصفات الضرورية المعتمدة في هذا المجال.إعن شركاء حقيقيين لتمويل مشروع 
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 السجالت مع وضع عون تكليف حيث سيتم، قصد النهوض بتدبيره العناية الخاصة إيالء المجلس على سيعمل

 بالمحجوزات. مختلف البيانات المتعلقة لتضمين الضرورية

التعامل معها بكل جدية ون الجماعة تتعهد بأخذ هذه المالحظات بعين االعتبار إف )...( ،المجزرة صما فيما يخأ

 التنظيم.والرفع من جودة الخدمات على مستوى التدبير وحزم قصد تصحيح الوضع و

الجماعة وبناء على اتفاقية ن إوحماية البيئة بالنسبة للمجزرة ف الصحية والنظافة ولضمان الوقاية، وفي هذا الصدد

 شاحنة مبردة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر األركان ستقوم باقتناء المجلس اإلقليمي شراكة موقعة مع

لنقل اللحوم، والجماعة حاليا في انتظار تسلم هذه الشاحنة من المجلس اإلقليمي باعتباره صاحب المشروع حسب 

 االتفاقية.

 ستمد مختلف جماعات اإلقليم باللحوم. ببوعرفة بمنطقة المنكوب إقليمية نجاز مجزرةإ ن هناك مشروعأكما 

لى المراقبة إل المجزرة خيتم ذبحها دا خضاع الحيوانات التيإوجوب  على الجماعة ستعمل مع المصالح البيطرية

 حفاظا على صحة وسالمة المستهلكين.

 في مادة اللحوم. األسبوع نظرا لضعف االستهالكثالث مرات في  ن المجزرة تشتغلأوتجدر اإلشارة 

 لى ضرورة القيام بإجراءات المراقبةإعوان هذه المصلحة تم التطرق خالله وألقد تم عقد اجتماع مع وكيل المداخيل 

الجماعية مع األخذ بعين  المجزرة باستغالل المرتبطة الرسوم واستخالص الجماعية المجزرة تدبير في الداخلية

 الحيوانات ونوع عدد يبين سجل الرسوم، مع ضرورة مسك واستخالص التصفية مهمتي بين الفصل أاالعتبار مبد

 ذبحها. قصد الجماعية للمجزرة إدخالها يتم التي
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  تقديم

تافياللت، في مزاولة مهامه بعد إحداثه وتنصيب قضاته بتاريخ  –شرع المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

( 2015أكتوبر    05)  1436ذي الحجة    21بتاريخ في    2.15.556، تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم  2016مارس   31

الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. وانطلق المجلس في مباشرة أشغاله بتحديد عدد المجالس 

وتسلم حسابات التسيير المحالة عليه من طرف المجلس  2016مايو  03بعد صدور رأي الغرف المجتمعة بتاريخ 

 –جهة سوسحسابات ل، ومن طرف المجلس الجهوي لل2016مايو    05مكناس بتاريخ    –الجهوي للحسابات لجهة فاس  

 .2016مايو  10ماسة بتاريخ 

 2.15.40تافياللت التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم  –وتشمل دائرة االختصاص الترابي للمجلس جهة درعة 

وتضم  .1بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت واألقاليم المكونة لها 2015فبراير  20الصادر بتاريخ 

( هيئة للجماعات الترابية وثالث 13( جماعة وثالثة عشرة )125( أقاليم ومائة وخمسة وعشرين )5خمسة )هذه الجهة  

( شركات مفوض إليها تدبير مرافق جماعية عامة، ومؤسسة عمومية واحدة، هذا باإلضافة إلى عدد غير محصور 3)

 من الجمعيات التي تتلقى الدعم من طرف األجهزة سالفة الذكر.

 تافاللت. –الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة الهيئات 

 الهيئات إقليم الرشيدية إقليم ميدلت إقليم ورزازات إقليم زاكورة إقليم تنغير المجموع

 جهة  1 0 0 0 0 1

 إقليم 1 1 1 1 1 5

 جماعة   29 29 17 25 25 125

 هيئة الجماعات الترابية  1 0 4 4 4 13

 مؤسسة عمومية  1 0 0 0 0 1

 شركة التدبير المفوض 1 0 2 0 0 3

 المجموع 34 30 24 30 30 148

تافياللت ثاني أكبر جهات المملكة من حيث المساحة، بعد جهة العيون الساقية الحمراء، إذ تمتد  –تعتبر جهة درعة 

مكناس   –% من المساحة اإلجمالية لتراب المملكة. تحدها شماال جهة فاس  12,5وتمثل بذلك نسبة    2كلم  88.836على  

ماسة، وجنوبا   –أسفي وجهة سوس    – خنيفرة، وشرقا جهة الشرق والجزائر، وغربا جهة مراكش    –وجهة بني مالل  

، ما مجموعه 2014السكنى المنجز سنة  الجزائر. وقد بلغ عدد سكان الجهة استنادا إلى نتائج اإلحصاء العام للسكان و

% منهم بالوسط الحضري )المعدل 34% من العدد اإلجمالي لسكان المغرب(، يقطن  4,8)أي  2نسمة 635 1 008

 (. 2نسمة/كلم 47,6)المعدل الوطني  2نسمة/كلم 18,4%(. وتبلغ بذلك الكثافة السكانية للجهة 61الوطني 

، 3كلم مربع  78.290متجانس تمتد فيه الجماعات الواحاتية على مساحة تقدر ب  تافياللت بفضاء    –وتنفرد جهة درعة  

% من مساحة المناطق الواحاتية المغربية. كما تتميز الجهة بعدة مؤهالت 46% من مساحة الجهة، و  88وتمثل بذلك  

 : 4طبيعية واقتصادية في مجاالت واعدة أهمها

المجال الفالحي: يشكل إنتاج التمور الرافعة االقتصادية األساسية بالجهة، حيث تمتد المساحة المزروعة  -

. يليه من حيث األهمية 2017طن في سنة    100.000هكتارا وبلغ اإلنتاج    5.200بأشجار النخيل على  

د )المساحة طن( والورو 255.000هكتارا، اإلنتاج  13.500إنتاج التفاح )المساحة المزروعة 

 produits de)طن(، هذا إلى جانب منتجات مجالية محلية  2.000هكتارا، اإلنتاج  800المزروعة 

terroir) كالزعفران والكمون واألعشاب العطرية والطبية؛ 

، الزنك، الفضة، (Barytine)المجال المعدني: تزخر الجهة بمعادن متنوعة منها النحاس، البارتين  -

... وقد بلغ اإلنتاج في هذا  ،(Fossiles)، الرمل الصناعي، الرخام، المستحثات (Cobalt)الكوبالت 

% من مجموع الرخص 33، واستأثرت الجهة بحوالي 2017طن في سنة  611.000المجال ما قدره 

 المسلمة على الصعيد الوطني؛

 
 2015مارس   5بتاريخ  6340الجريدة الرسمية عدد  1
 (. /https://www.hcp.ma)  2014والسكنى  المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب/ اإلحصاء العام للسكان  2
 ( http://www.pncl.gov.maتافياللت )  –البوابة الوطنية للجماعات الترابية/ مونوغرافيا جهة درعة   3
 تافياللت.  –المصدر: المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة   4
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الطاقات   مجال الطاقات المتجددة: تضم الجهة مشاريع كبيرة ومهيكلة لالقتصاد الوطني )مخطط -

، مركب نور (MW 580)المتجددة(، منها على الخصوص مركب نور للطاقة الشمسية بورزازات 

 ؛ (MW 180)، وحظيرة للطاقة الريحية بميدلت (MW 580)للطاقة الشمسية بميدلت 

مجال السياحة: تتوفر الجهة على مواقع ذات شهرة عالمية بالنسبة للسياحة الطبيعية واالستشفائية   -

ن الرملية بمرزوكة، مضايق تودغى بتنغير، حامات موالي علي الشريف، ...(، باإلضافة إلى )الكثبا

موروث تاريخي وثقافي غني ومتنوع، حيث تعتبر الجهة مهد الدولة العلوية الشريفة، وتتواجد بها مآثر 

مدغرة، معمارية فريدة وعريقة )قصبات وقصور(، إلى جانب منتجات تقليدية )زربية تازناخت، حايك  

أحجار أرفود، والحلي الفضية لتنغير ...(. وتتميز الجهة كذلك بتنظيم مهرجانات ومواسم وملتقيات  

ثقافية وتجارية ورياضية دولية تستقطب أعدادا متزايدة من الزوار والمهتمين والممارسين من داخل 

الورود بقلعة مكونة، وخارج الوطن )مهرجان التمور بأرفود، ملتقى سجلماسة لفن الملحون، مهرجان  

 ...(؛  Rallye Aïcha des Gazellesماراطون الرمال، رالي عائشة للغزاالت 

تصوير   200مجال الصناعة السينمائية: تعتبر الجهة رائدة على مستوى اإلنتاج السنيمائي برصيد يبلغ   -

هة على استديوهات % من األفالم المصورة بالمغرب. وتتوفر الج45ألفالم سينمائية، وقد تم بها إنتاج  

 Gladiator, Babel,  Kingdom ofبورزازات أنتجت بها أفالم عالمية منها على الخصوص : 

Heaven, Kundun, Le Diamant du Nil, La Momie, Les Chemins de la liberté,…  

 وفي المقابل، تواجه الجهة مجموعة من المعيقات والتحديات أهمها: 

)المزدوجة المسار(، وال بشبكة خطوط السكة الحديدية،  عدم ربطها بشبكة الطرق السيارة أو السريعة -

ل من وإلى الجهة سواء بالنسبة وعدم توفرها على أي مطار دولي؛ مما يصعب من حركة التنق

 لألشخاص أو البضائع، ويقّوض بالتالي الجهود الرامية إلى تشجيع االستثمار بالجهة؛

 شساعة الجهة وقساوة مناخها الصحراوي شبه القاحل؛ -

تافياللت المرتبة األولى على الصعيد الوطني  –ارتفاع معدالت الهشاشة والفقر، إذ احتلت جهة درعة  -

بإقليم زاكورة  %27,8، ويصل هذا المعدل إلى 2014( سنة %20,7معدل الفقر اإلجمالي ) من حيث 

بإقليم ميدلت. وهي تعد بالتالي من األقاليم األكثر فقرا التي تتجاوز  %25,2بإقليم تنغير و  %26,2و

(. أما فيما يخص الحرمان فهو يساهم ب  %11,7معدالت الفقر بها المتوسط الوطني بالضعفين )

 ؛5في مجال السكن  %20,7في مجال التعليم، و  8,72%

(، بينما وزنها الديموغرافي يساوي 2013)سنة    %2,6مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام ال تتعدى   -

 .6(؛ مما يعني أن الجهة تنتج مقابل نصف وزنها الديموغرافي2014)سنة  4,83%

 

  

 
 المندوبية السامية للتخطيط.  – الترابي والدينامية المشهد    –  2014النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد األبعاد لسنة   5
 (. http://www.pncl.gov.maتافياللت )  –البوابة الوطنية للجماعات الترابية/ مونوغرافيا جهة درعة   6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Babel_%28film,_2006%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Heaven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Heaven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diamant_du_Nil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Chemins_de_la_libert%C3%A9_%28film%29
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 تافياللت  –خريطة جهة درعة 

 

 تافياللت   –درعة   مونوغرافيا جهة

 

 

  

من العدد اإلجمالي لسكان المغرب% 4,8مليون نسمة أي 1,6• الساكنة 

من المساحة اإلجمالية للمغرب% 12,5أي 2كلم88.836• المساحة 

(2كلم/نسمة47,6المعدل الوطني )2كلم/نسمة18,4• الكثافة السكانية 

%(61المعدل الوطني % )34• التمدن 

(الوطني)من الناتج الداخلي الخام% 2,6• الوزن االقتصادي 

(من مساحة الجهة% 88الواحات تمثل )(oasienne)جهة واحاتية • لخصوصيةا
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الفصل األول: نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية بجهة درعة 

 2017-2015تافياللت خالل الفترة 

فبراير   20بتاريخ    2.15.10تافياللت بموجب المرسوم رقم    –كما سبقت اإلشارة إلى ذلك آنفا، تم إحداث جهة درعة  

تافياللت سابقا، وكذا أقاليم   –ة وميدلت اللذين كانا تابعين لجهة مكناس ، وذلك بعد ضم كل من إقليمي الرشيدي2015

 131تافياللت  –درعة سابقا. وتضم جهة درعة  –ماسة  –ورزازات وزاكورة وتنغير التي كانت تابعة لجهة سوس 

تم    7( هيئة13شرة )( أقاليم. وقد أحدثت هذه الجماعات الترابية ثالثة ع5( وخمسة )1جماعة ترابية منها جهة واحدة )

 .2017-2015( منها فقط خالل الفترة 7تشغيل سبعة )

تافياللت، واستنباط أهم التغيرات  –وعليه، وألجل إعطاء نظرة موضوعية حول المالية العامة المحلية بجهة درعة 

تنفيذ ميزانيات الجماعات ، فقد تم تجميع المعطيات المالية التي تخص  2017  –  2015التي طرأت عليها خالل الفترة  

الترابية ومجموعاتها التابعة لألقاليم الخمسة السالف ذكرها. كما تجدر اإلشارة، إلى أن التحليل المالي المعتمد في هذا 

اإلطار، يرتكز على المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العمومين المكلفين بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية 

. وقبل التطرق إلى تحليل المعطيات المالية 8لتابعة للجهة، وذلك بعد معالجتها وفق المنهجية الواردة بعدهومجموعاتها ا

المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة للجهة، يجب تعريف بعض المصطلحات المستعلمة في هذا التحليل، حيث يقصد 

 ب: 

 ت الفائض للجزء الثاني من الميزانية.نفقات التسيير العادية: نفقات التسيير دون احتساب دفعا -

 نفقات االستثمار: االقتناءات والتجهيزات واألشغال وكذا مساهمات وإمدادات التجهيز.  -

 المداخيل اإلجمالية: مداخيل التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة. -

 والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة.النفقات اإلجمالية: نفقات التسيير والتجهيز  -

 الفائض الحقيقي الخام: المداخيل اإلجمالية ناقص النفقات اإلجمالية. -

 االستقاللية المالية: نسبة تغطية نفقات التسيير العادية بواسطة المداخيل الذاتية للتسيير. -

ة نفقات استهالك رأسمال الدين معدل استهالك رأسمال الدين المقترض في مداخيل التسيير الذاتية: نسب -

 المقترض على مداخيل التسيير الذاتية.

 معدل التحمالت المالية من نفقات التسيير العادية: نسبة التحمالت المالية في نفقات التسيير العادية. -

 حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من مداخيل الجبايات المحلية: الجبايات المحلية عن كل فرد بالدرهم.  -

 المداخيل الجبائية من مداخيل التسيير: حصة مداخيل الجبايات المحلية في تمويل الميزانية. حصة -

 حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من نفقات االستثمار: نفقات االستثمار عن كل فرد بالدرهم. -

 ثقل كتلة األجور: نسبة نفقات التسيير العادية المخصصة لتحمالت األجور. -

 االستثمار: نسبة تمويل االستثمار بواسطة القروض. حصة القروض في تمويل -

تغطية االستثمار بواسطة اإلمدادات الخارجية: نسبة تغطية نفقات االستثمار بواسطة اإلمدادات  -

 الخارجية )من الدولة والهيئات العمومية األخرى(.

  

 
سات التعاون  ، مؤس2015تشمل هيآت الجماعات الترابية، حسب التعريفات الواردة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة سنة    7

 بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.  
تافياللت، والمقدمة في حسابات تسيير المحاسبين العموميين وبيانات  – لم يتم في معالجة المعطيات المالية للجماعات الترابية بجهة درعة  8

كما لم يتم احتساب معطيات مجموعات الجماعات الترابية  اآلمرين بالصرف، تحييد التحويالت داخل الميزانية أو بين الجماعات الترابية، 

 ضمن المبالغ المدمجة للجماعات الترابية. 
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 2017لت سنة  تافيال –أهم المعطيات الرقمية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية بجهة درعة 

 

، مقابل 2017مليون درهم خالل سنة  1.434بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية بالجهة  •

 2017. وتتوزع هذه المداخيل بالنسبة لسنة 5%أي بارتفاع قدره  2016مليون درهم سنة  1.365,7

 كالتالي:

 مليون درهم؛ 123,3موارد الضرائب والرسوم المحلية بمبلغ  -

 مليون درهم؛  1.047,8موارد محولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية بمبلغ  -

 مليون درهم. 262,8 باقي المداخيل العادية )مداخيل الخدمات واألمالك ...( بمبلغ -

 

، مقابل 2017مليون درهم خالل السنة المالية  825,6سجلت النفقات العادية للجماعات الترابية بالجهة  •

وتتوزع هذه النفقات بالنسبة لسنة  %3أي بارتفاع قدره  2016يون درهم خالل السنة المالية مل 800,7

 كالتالي: 2017

 مليون درهم؛  507نفقات الموظفين والمنتخبين بمبلغ  -

 مليون درهم؛ 46,3تكاليف الديون بمبلغ  -

 مليون درهم. 272,3باقي نفقات التسيير بمبلغ  -

 

مليون درهم سنة   670,3، مقابل 2017مليون درهم خالل السنة المالية  630وصلت نفقات التجهيز إلى  •

 . 6%أي بانخفاض قدره  2016
 

 النتائج المالية حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها .1

 المداخيل 1.1

تافياللت خالل الفترة  –استفادت الجماعات، نسبة إلى المداخيل اإلجمالية للجماعات الترابية وهيآتها بجهة درعة 

بمبلغ  19%مليار درهم، متبوعة باألقاليم بنسبة  2,5بحوالي  65%، في المتوسط السنوي من نسبة 2015-2017

درهم. بينما حققت هيآت الجماعات الترابية في   مليون 542,7بمبلغ  14%مليون درهم، ثم الجهة بنسبة  735,6

من مجموع المداخيل اإلجمالية )للجماعات الترابية وهيآتها( بمتوسط  %1نسبة  2017-2015المعدل خالل الفترة 

 مليون درهم. 33,6سنوي بلغ 

حّصلت منها   مليار درهم، 4,3، بلغ مجموع المداخيل اإلجمالية للجماعات الترابية وهيآتها 2017وخالل سنة 

مليون درهم لألقاليم. أما المداخيل المحققة من  687,0مليار درهم للجهة و 1,1مليار درهم، مقابل  2,5الجماعات 

 مليون درهم. 30,8طرف هيآت الجماعات الترابية، فقد بلغت 

 الغ بمليون درهم(حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها )المب  2017-2015توزيع المداخيل المحققة خالل الفترة 

 نسبة التغير

2016 /2017 

المتوسط 

 السنوي
 البيانات  2015 2016 2017 المجموع

 الجهة 0,00 567,90 060,10 1 628,00 1 542,67 %86,67

 األقاليم  774,10 745,70 687,00 206,80 2 735,60 7,87-%

 الجماعات 441,40 2 432,10 2 538,40 2 411,90 7 470,63 2 %4,37

 هيآت الجماعات الترابية 29,20 40,90 30,80 100,90 33,63 24,69-%

 المجموع 244,70 3 786,60 3 316,30 4 347,60 11 782,53 3 %13,99
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 2017- 2015توزيع معدل المداخيل اإلجمالية حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها خالل الفترة  

 

 النفقات 2.1

، 2017-2015تافياللت خالل الفترة  –بالنسبة لمجموع النفقات اإلجمالية للجماعات الترابية وهيآتها بجهة درعة 

 413,8لألقاليم بمعدل  25%مليون درهم، مقابل  976,2بحوالي  59%أنجزت منها الجماعات في المتوسط نسبة 

مليون   21أنجزت هيآت الجماعات الترابية حوالي    . بينما15%مليون درهم للجهة بنسبة    246,6مليون درهم، ومعدل  

 في المتوسط من مجموع النفقات اإلجمالية )للجماعات الترابية وهيآتها( خالل الفترة المذكورة. 1%درهم بما يمثل  

مليار درهم، توزعت بين الجماعات  1,6، بلغ مجموع النفقات اإلجمالية لدى الجماعات الترابية 2017وخالل سنة 

مليون درهم. أما النفقات  437,6مليون درهم، والجهة بمبلغ  339,5مليون درهم، واألقاليم بمبلغ  859,7 بمبلغ

 مليون درهم. 16,7اإلجمالية لهيآت الجماعات الترابية، فقد بلغت 

 م(حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها )المبالغ بمليون دره 2017-2015توزيع النفقات المنجزة خالل الفترة 

نسبة التغيير  

2016 /2017 

المتوسط 

 السنوي
 البيانات  2015 2016 2017 المجموع

 الجهة 0,00 302,30 437,60 739,90 246,63 %44,76

 األقاليم  463,80 438,00 339,50 241,30 1 413,77 22,49-%

 الجماعات 171,70 1 897,10 859,70 928,50 2 976,17 4,17-%

 هيآت الجماعات الترابية 18,10 28,30 16,70 63,10 21,03 40,99-%

 المجموع 653,60 1 665,70 1 653,50 1 972,80 4 657,60 1 0,73-%

 2017-2015توزيع معدل النفقات اإلجمالية حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها خالل الفترة 

 

 الفائض الحقيقي الخام 3.1

تافياللت   –من مجموع الفائض الحقيقي الخام للجماعات الترابية بجهة درعة    %70حققت الجماعات في المتوسط نسبة  

مليون درهم، ومعدل   321,8لألقاليم بمعدل    %  15مليون درهم، مقابل    1.494,5، بحوالي  2017-2015خالل الفترة  

مليون درهم بما يمثل  12,6جماعات الترابية حوالي . بينما حققت مجموعات ال%14مليون درهم للجهة بنسبة  296

 في المتوسط من مجموع الفائض الحقيقي الخام )للجماعات الترابية وهيآتها( خالل الفترة المذكورة. %1

14%

19%

65%

1%

الجهة

األقاليم

الجماعات

هيآت الجماعات الترابية

15%

25%
59%

1%

الجهة

األقاليم

الجماعات

هيآت الجماعات الترابية
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مليار درهم، توزعت بين الجماعات   2,7، بلغ الفائض الحقيقي الخام لدى الجماعات الترابية وهيآتها  2017وخالل سنة  

مليون درهم. أما االدخار الحقيقي  347,5مليون درهم، واألقاليم بمبلغ  622,5مليار درهم، والجهة بمبلغ  1,7بمبلغ 

 مليون درهم. 14,1الخام لهيآت الجماعات الترابية، فقد بلغ 

 أصناف الجماعات الترابية وهيآتهاحسب   2017-2015اتوزيع الفائض الحقيقي الخام المحقق خالل الفترة 

 )المبالغ بمليون درهم(

نسبة التغيير  

2016 /2017 

المتوسط 

 السنوي
 البيانات  2015 2016 2017 المجموع

 الجهة 0,00 265,60 622,50 888,10 296,03 %134

 األقاليم  310,30 307,70 347,50 965,50 321,83 %13

 الجماعات 269,70 1 535,00 1 678,70 1 483,40 4 494,47 1 %9

 هيآت الجماعات الترابية 11,10 12,60 14,10 37,80 12,60 %12

 المجموع 591,10 1 120,90 2 662,80 2 374,80 6 124,93 2 %26

 2017-2015توزيع معدل الفائض الحقيقي الخام حسب أصناف الجماعات الترابية وهيآتها خالل الفترة 

 

 النتائج المالية .2

، دون األخذ بعين االعتبار 2017-2015تافياللت خالل الفترة    –أفرز تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، بجهة درعة  

 المعطيات المالية المتعلقة بهيآت الجماعات الترابية، عن تحقيق األرقام التالية: 

 )المبالغ بمليون درهم( 2017-2015النتائج المالية خالل الفترة 

التغيير نسبة 

2016\ 2017 
 البيانات 2015 2016 2017

 . مداخيل التسيير1 027,23 1 365,71 1 433,97 1 %5,00

 . الضرائب والرسوم المحلية1.1 97,20 109,26 123,31 %12,87

 . الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة2.1 831,41 999,01 047,82 1 %4,89

 . باقي مداخيل التسيير3.1 98,63 257,44 262,84 %2,09

 . نفقات التسيير العادية2 716,32 800,66 825,56 %3,11

 . الموظفون والمنتخبون1.2 442,07 467,62 506,96 %8,41

 . تكاليف الديون2.2 33,71 45,72 46,33 %1,33

 . باقي نفقات التسيير العادية3.2 240,54 287,31 272,27 5,24-%

 ( 1-2. االدخار الخام ) 3 310,91 565,06 608,41 %7,67

 . فائض مداخيل السنة المنصرمة4 981,69 044,09 1 337,79 1 %28,13

 . مداخيل القروض5 65,99 67,40 24,15 64,16-%

14%

15%

70%

1%

الجهة

األقاليم

الجماعات

هيآت الجماعات الترابية
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 . باقي موارد التجهيز6 410,26 328,52 439,20 %33,69

 ( 3+4+5+6التجهيز ). مجموع موارد 7 768,84 1 005,06 2 409,55 2 %20,17

 . نفقات التجهيز8 727,00 670,31 630,02 6,01-%

 . االستثمار1.8 685,01 615,11 571,06 7,16-%

 . استهالك رأسمال الدين المقترض2.8 35,30 49,34 48,64 1,42-%

 . مجال اندماج النتائج3.8 6,69 5,87 10,32 %75,91

 ( 7-8. فائض االستثمار ) 9 041,84 1 334,75 1 779,54 1 %33,32

-2015تافياللت، خالل الفترة  –عرفت مداخيل التسيير )العادية(، المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة درعة 

، وذلك بفضل تحسن 2017مليار درهم سنة    1,4إلى    2015مليار درهم سنة    1ارتفاعا مضطردا، وانتقلت من    2017

عوائد األمالك والخدمات، لكن ارتفاع مداخيل الضرائب مداخيل الضرائب والرسوم المحلية والمداخيل األخرى مثل  

والرسوم المخصصة من طرف الدولة ساهم بأكبر جزء من ارتفاع مداخيل التسيير. وكانت تركيبة مداخيل التسيير 

 وفق ما يلي:  2017سنة 

 2017تركيبة مداخيل التسيير سنة 

 

مليون   825,6مليون درهم و  800,7، إلى  2015مليون درهم سنة    716,3وسجلت نفقات التسيير العادية ارتفاعا من  

، ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع نفقات الموظفين والمنتخبين التي  2017و 2016درهم على التوالي سنتي 

 2017. أما تركيبة نفقات التسيير العادية سنة 7,1%بمعدل سنوي متوسط قدره  2017-2015ارتفعت خالل الفترة 

 فكانت وفق ما يلي: 

 2017تركيبة نفقات التسيير العادية سنة 

. 

مليار درهم على التوالي سنتي   2,4مليار درهم و 2إلى  2015مليار درهم سنة  1,8وارتفعت موارد التجهيز من 

، وذلك نتيجة االرتفاع المضطرد لفائض مداخيل السنة المنصرمة واالدخار الخام أساسا. أما 2017و 2016

االستثمار، والذي يضم نفقات االقتناءات والتجهيزات واألشغال وكذا مساهمات وإمدادات التجهيز، فقد تراجع من 

. 2017و 2016مليون درهم على التوالي سنتي  571,1مليون درهم و 615,1إلى  2015مليون درهم سنة  685

، فقد واصلت نفقات 2017و 2016ورغم ارتفاع نفقات استهالك رأسمال الدين المقترض واندماج النتائج بين سنتي 

 .2017مليون درهم سنة  630إلى  2015مليون درهم سنة  727التجهيز التراجع من 

9%

73%

5%

13%

الضرائب والرسوم المحلية

الضرائب والرسوم المخصصة من طرف 

الدولة

مدخول األمالك والخدمات

باقي المداخيل

61,4%

5,6%

33,0% نفقات الموظفين والمنتخبين

نفقات تسديد تكاليف الديون

نفقات مختلفة
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ر، الذي يساوي الفرق بين موارد ونفقات التجهيز، تطورا مضطردا حيث انتقل من وهكذا عرف فائض االستثما

. ويخصص هذا الفائض، إلى جانب تغطية مقابل االعتمادات 2017مليار درهم سنة    1,8إلى    2015مليار درهم سنة   1

 تنمية الجماعات الترابية.المنقولة، لبرمجة وتنفيذ مشاريع استثمارية، ال سيما تلك الواردة في برامج عمل ومخططات  

 االدخار الخام  .3

تتأتى القدرة الذاتية على التمويل لدى الجماعات الترابية، أساسا من االدخار الخام وهو فائض الموارد التي يمكن 

 تعبئتها بعد أداء نفقات التسيير العادية، لتغطية نفقات االستثمار أو جزء منها. ويعبر االدخار الخام عن: 

 التسيير: ارتفاع االدخار الخام يمثل قدرة ذاتية على تغطية نفقات تسيير جديدة؛ مرونة نفقات -

 قدرة على تسديد الديون أو االستثمار: توالي تحقيق االدخار يمكن من تمويل االستثمار بنسب مضاعفة. -

نفقات التسيير مقابل ارتفاع  18,2%بنسبة  2017-2015ونتيجة ارتفاع مداخيل التسيير في المتوسط خالل الفترة 

-لدى الجماعات الترابية بجهة درعة 39,9%فقط، فقد ارتفع االدخار الخام في المعدل بنسبة  7,4%العادية بنسبة 

مليار درهم وبلغت نفقات التسيير العادية  1,4بلغت مداخيل التسيير  2017تافياللت خالل الفترة المذكورة. وسنة 

 مليون درهم. 608,4لخام مليون درهم، فيما بلغ االدخار ا 825,6

 نفقات التسيير العادية )المتعلقة باالستغالل(

 مليون درهم 779,3

 مداخيل التسيير

 مليون درهم 434,0 1

 تكاليف الديون

 مليون درهم 46,3

 االدخار الخام

 مليون درهم 608,4

    

 االستثمار

 مليون درهم 571,1

 االدخار الخام

 مليون درهم 608,4

 باقي نفقات التجهيز

 مليون درهم 59,0

 مداخيل القروض

 مليون درهم 24,2

 فائض االستثمار

 مليون درهم 779,5 1

 باقي مداخيل التجهيز

 مليون درهم 777,0 1

تافياللت، عرف االدخار الخام تطورا ملحوظا خالل  –ونسبة إلى مداخيل التسيير للجماعات الترابية بجهة درعة 

. 2017و  2016على التوالي سنتي    42,4%و  41,4%إلى    2015سنة    30,3%، حيث انتقل من  2017-2015الفترة  

ة المعنية، ويتيح لها بالتالي تسديد ديونها وتمويل ويؤشر ذلك على تحسن هامش التدبير الحر للميزانية للجماعات الترابي

 جزء أكبر من حاجياتها االستثمارية.

  



 16 

   2017-2015نسب االدخار الخام خالل الفترة 

. 

 تافياللت من المالية العمومية المحلية –حصة الجماعات الترابية بجهة درعة  .4

 الحصة في مداخيل التسيير 1.4

مليار  1,4، ما مجموعه 2017تافياللت، برسم سنة  –بلغت مداخيل التسيير لدى الجماعات الترابية بجهة درعة 

 39,2من مجموع مداخيل التسيير لدى الجماعات الترابية )على المستوى الوطني( التي بلغت    3,5%درهم، أي بنسبة  

 .2016سنة  3,6%إلى  2015نة س 2,8%مليار درهم خالل نفس السنة. وارتفعت هذه النسبة من 

 لت ولدى مجموع الجماعات الترابية مداخيل التسيير لدى الجماعات الترابية بجهة درعة تافيال

 )المبالغ بمليون درهم(  2017-2015خالل الفترة 

نسبة التغيير  

2016 /2017 

نسبة النمو  

السنوي 

 المتوسط

 البيانات  2015 2016 2017

 ( 1مداخيل التسيير للجماعات الترابية بالجهة ) 027,23 1 365,71 1 433,97 1 %18,15 %5,00

 ( 2مداخيل التسيير لمجموع الجماعات الترابية ) 883,00 35 155,00 37 151,00 39 %4,45 %5,37

 (1+2( / )2النسبة ) %2,78 %3,55 %3,53 %12,67 0,34-%

 الحصة في نفقات التسيير العادية 2.4

 825,6، ما مجموعه 2017تافياللت، برسم سنة  –بلغت نفقات التسيير العادية لدى الجماعات الترابية بجهة درعة 

من مجموع نفقات التسيير العادية لدى الجماعات الترابية )على المستوى الوطني(   3,4%مليون درهم، أي بنسبة 

 .2016سنة  3,5%إلى  2015سنة  3,3%النسبة من مليار درهم خالل نفس السنة. وارتفعت هذه  23,7التي بلغت 

 لت ولدى مجموع الجماعات الترابية نفقات التسيير العادية لدى الجماعات الترابية بجهة درعة تافيال

 )المبالغ بمليون درهم(  2017-2015خالل الفترة 

نسبة التغيير  

2016 /2017 

نسبة النمو  

السنوي 

 المتوسط

 البيانات  2015 2016 2017

 ( 1نفقات التسيير العادية للجماعات الترابية بالجهة ) 716,32 800,66 825,56 %7,35 %3,11

 (2نفقات التسيير العادية لمجموع الجماعات الترابية ) 350,00 21 349,00 22 672,00 23 %5,30 %5,92

 (1+2( / )2النسبة ) %3,25 %3,46 %3,37 %1,89 2,56-%

 االستثمارالحصة في  3.4

، ما مجموعه 2017تافياللت، برسم سنة  –بلغت نفقات االستثمار لدى الجماعات الترابية بجهة درعة 

من مجموع نفقات االستثمار لدى الجماعات الترابية )على المستوى  3,5%مليون درهم، أي بنسبة  571,1

إلى  2015سنة  4,5%مليار درهم خالل نفس السنة. وارتفعت هذه النسبة من  15,5الوطني( التي بلغت 

 .2016سنة  %4,8

42,43% 41,37%

30,27%
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 لت ولدى مجموع الجماعات الترابيةاالستثمار لدى الجماعات الترابية بجهة درعة تافيال 

 )المبالغ بمليون درهم(  2017-2015ة خالل الفتر

نسبة التغيير  

2016 /2017 

نسبة النمو  

السنوي 

 المتوسط

 البيانات  2015 2016 2017

 ( 1نفقات االستثمار للجماعات الترابية بالجهة ) 685,01 615,11 571,06 8,70-% 7,16-%

 (2االستثمار لمجموع الجماعات الترابية )نفقات   482,00 14 332,00 12 545,00 15 %3,61 %26,05

 (1+2( / )2النسبة ) %4,52 %4,75 %3,54 11,42-% 25,42-%

 الحصة من الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي 4.4

% 5,1مليار درهم، أي بنسبة    1,4ما قدره    2016تافياللت سنة    -بلغت مداخيل تسيير الجماعات الترابية بجهة درعة  

من   3,0%مليون درهم، أي بنسبة    800,7من الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي؛ في حين بلغت نفقات التسيير العادية  

من الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي،    2,9%سوى    2015م يمثل سنة  الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي. أما االستثمار فل 

من الناتج الداخلي اإلجمالي  2,5%مليون درهم أي  670,3إلى  2016مليون درهم، وتراجع سنة  727,0بما قدره 

 الجهوي.

 ()المبالغ بالدرهم 2017-2015تطور الموارد والنفقات مقارنة بالناتج الداخلي الخام خالل الفترة 

نسبة التغيير  

2016 /2017 

نسبة النمو  

السنوي 

 المتوسط

 البيانات  2015 2016 2017

%5,00 
 مداخيل التسيير القيمة بمليون درهم 027,23 1 365,71 1 433,97 1 %18,15

 بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي* %4,03 %5,14 ** **

%3,11 
نفقات التسيير  القيمة بمليون درهم 716,32 800,66 825,56 %7,35

 العادية 
 بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي %2,81 3,01% ** **

%-6,01 
 االستثمار القيمة بمليون درهم 727,00 670,31 630,02 6,91-%

 بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي %2,85 %2,52 ** **

 المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. *

لم يتسن الحصول على مبلغ الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي لجهة درعة تافياللت برسم سنة 2019إلى حدود أواخر شهر أبريل  **

2017 . 

  4%ارتفاعا على التوالي من  2016و  2015وقد عرفت كل من مداخيل التسيير ونفقات التسيير العادية بين سنتي 

بين هاتين السنتين، وذاك نسبة إلى الناتج   2,5%إلى    2,9%، وتراجع االستثمار من  3%إلى    %2,8% ومن  5,1إلى  

 الداخلي اإلجمالي الجهوي.

 المؤشرات المالية .5

 2017-2015تطور المؤشرات المالية خالل الفترة 

 المجال  المؤشرات المالية 2015 2016 2017

 الميزانية  االستقاللية المالية  %27,20 %26,19 %28,49

 معدل استهالك رأسمال الدين المقترض في مداخيل التسيير الذاتية  %18,12 %23,53 %20,68
 المديونية 

 معدل التحمالت المالية من نفقات التسيير العادية %4,71 %5,71 %5,61

 المحلية حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من مداخيل الجبايات  59 67 75
 المداخيل 

 حصة المداخيل الجبائية من مداخيل التسيير %9,46 %8,00 %8,60

 حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من نفقات االستثمار 419 376 349
 النفقات

 ثقل كتلة األجور %61,71 %58,40 %61,41

 حصة القروض في تمويل االستثمار %9,63 %10,96 %4,23
 االستثمارات

 تغطية االستثمار بواسطة اإلمدادات الخارجية 5%8,20 %53,05 %75,44
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يفيد مؤشر االستقاللية المالية، وهو نسبة مداخيل التسيير الذاتية في نفقات التسيير العادية، بوجود هامش مرض نسبيا 

للتدبير الحر وهو ما يتيح للجماعات الترابية المعنية تسديد ديونها وتمويل جزء أكبر من استثماراتها، بحيث تراوحت 

 .2017-2015خالل الفترة  28,5%و 26,2%النسبة بين 

وتظهر المؤشرات المتعلقة بالدين، أن مديونية الجماعات الترابية ال تشكل ثقال كبيرا في ميزانياتها، حيث أن معدل 

من مداخيل التسيير الذاتية، فيما يتراوح معدل التحمالت المالية 24%استهالك رأسمال الدين المقترض ال يتعدى نسبة  

 عادية.من نفقات التسيير ال 5,7%و4,7%بين 

وبخصوص المداخيل، تظهر المؤشرات أهمية الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة وضعف عائدات 

 8,0%الضرائب والرسوم المحلية، حيث أن المداخيل الجبائية ساهمت في مجموع مداخيل التسيير بنسبة تتراوح بين  

 د خالل الفترة المذكورة.درهم كمعدل للفرد الواح 67، بواقع 2017-2015خالل الفترة  9,5%و

إلى  2016وتراجعت سنة  2015سنة  61,7%أما نفقات التسيير العادية، فتتصدرها تكاليف األجور التي مثلت 

 2015درهم سنة  419. وبلغ المجهود االستثماري عن كل فرد 61,4%إلى  2017لترتفع من جديد سنة  %58,4

 .2017درهم سنة  349وتراجع بشكل مضطرد إلى 

، في 2017-2015في المعدل خالل الفترة  8,3%يما يخص تمويل االستثمار، ساهمت القروض بنسبة ال تتجاوز وف

، وهو ما يؤشر إلى اعتماد الجماعات الترابية 75,4%و 53,1%حين غطت اإلمدادات الخارجية نسبة تتراوح بين 

المعبئة بمناسبة تنفيذ ميزانية التسيير، على اإلمدادات في تمويل استثماراتها، إلى جانب الفوائض المالية ال سيما 

 والمساهمات الخارجية. 

 خاتمة

مقارنة بسنة  5,0%نموا بلغت نسبته  2017تافياللت، سنة  –حققت مداخيل التسيير، للجماعات الترابية بجهة درعة 

طرف الدولة على التوالي ، حيث ارتفعت الضرائب والرسوم المحلية وكذا الضرائب والرسوم المخصصة من  2016

نتيجة تراجع نفقات وسائل  3,1%. وسجلت نفقات التسيير العادية نموا طفيفا لم يتجاوز 4,9%و 12,9%بنسبتي 

. وفيما 2016مقارنة بسنة    2017سنة    7,7%التسيير. وبذلك استمر رصيد االدخار الخام في النمو حيث ارتفع بنسبة  

مليون درهم بعدما سجل أعلى مستوى له  571,1حوالي  2017تراجع، وبلغ سنة يتعلق باالستثمار فقد استمر في ال

 مليون درهم. 685,0بمبلغ  2015سنة 

-2015تافياللت خالل الفترة  –وهكذا، يتضح من خالل تحليل المعطيات المالية للجماعات الترابية بجهة درعة 

ها. فضال عن توفرها على قدرة واسعة على تمويل ، أنها تتمتع بوضعية مالية تمكنها من الوفاء بالتزامات 2017

االستثمار ال سيما بتعبئة مزيد من الموارد الذاتية أو عن طريق االقتراض، وهو ما يلزم مواكبته بالرفع من القدرات 

 التدبيرية لهذه الجماعات الترابية، قصد تدارك الخصاص في التجهيزات والبنيات التحتية.
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 أنشطة المجلس الجهوي للحساباتالفصل الثاني: 

 معطيات تلخيصية ألنشطة المجلس الجهوي للحسابات .1

، في المعطيات المدرجة بالجدول 2018تافياللت برسم سنة    –تتلخص أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 أدناه:

 2018تافياللت برسم سنة  –ملخص أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 2018سنة  صاتاالختصا

ضائية
الق

 

 التدقيق والبت في الحسابات

 350 الحسابات الجاهزة للتدقيق

 265 الحسابات المدققة

 95 مذكرات المالحظات الموجهة

 254 التقارير المنجزة

 257 اآلراء المنجزة

 32 األحكام التمهيدية الصادرة

 232 األحكام النهائية الصادرة

 0 االستئنافات المودعة

 1 القضايا المحالة التسيير بحكم الواقع

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 04 القضايا المحالة

 16 األشخاص المتابعين

 08 التقارير المنجزة

 09 األحكام الصادرة

 0 االستئنافات المودعة

ضائية
غير الق

 0 القضايا المحالة تنفيذ الميزانية مراقبة إجراءات  

 مراقبة التسيير

 40 المهمات المبرمجة

 36 المهمات المنجزة

 35 المهمات المدرجة بالتقرير السنوي

 642 عدد المصرحين مراقبة التصاريح اإلجبارية بالممتلكات

 2018تنفيذ البرنامج السنوي ألشغال المجلس برسم سنة  .2

 القضائيةالمهام  1.2

 . التدقيق والبت في الحسابات1.1.2

حساب تسيير جاهز للتدقيق  145تافياللت ب  –، توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 2018خالل سنة 

حسابا  86حسابا. وبالمقابل ُسجل عدم تقديم  350والبت، وبذلك يكون مجموع الحسابات الجاهزة للتدقيق والبت هو 

 03حسابات( والريصاني ) 03زاكورة )حساب( وكلميمة )حسابين( و 78تخص المراكز المحاسبية لورزازات )

%. وتجدر اإلشارة إلى أنه بناء على ملتمسي وكيل الملك لدى 96حسابات(؛ وعليه فإن معدل تقديم الحسابات يناهز 

تافياللت، تم توجيه أمرين لرئيس المجلس إلى الخازن اإلقليمي لورززات  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 كورة لتقديم الحسابات غير المدلى بها.والخازن الجماعي لزا
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 2018تقديم الحسابات خالل سنة 

 األجهزة

عدد 

الخاضعين 

برسم سنة 

2018 

  2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

 والمتعلقة بتدبير سنوات

مجموع 

الحسابات 

المقدمة إلى 

نهاية سنة  

2018 

عدد الحسابات  

التي يتعين 

اإلدالء بها إلى  

نهاية سنة  

2018 

معدل تقديم  

   2015 الحسابات

 وما قبلها 
2016 2017 

 %100,00 2 2 1 0 0 1 الجهات 

 %94,83 58 55 4 1 0 5 العماالت /األقاليم 

 %96,80 1750 1694 105 25 0 125 الجماعات

 %81,12 143 116 8 0 1 12 مجموعات الجماعات

 %95,60 1953 1867 118 26 1 143 المجموع

 2018تفصيل الحسابات غير المدلى بها برسم سنة 

المركز 

 المحاسبي
 األجهزة

 الحسابات غير المدلى بها المتعلقة بالسنوات 

وما   2015

 قبل 
 المجموع 2017 2016

الخزينة 

اإلقليمية  

 ورزازات

 0 0 0 0 الجهات

 3 1 0 2 العماالت /األقاليم 

 51 17 0 34 الجماعات

 24 3 2 19 الجماعاتمجموعات  

 78 21 2 55 المجموع

 قباضة كلميمة

 0 0 0 0 الجهات

 0 0 0 0 العماالت /األقاليم 

 0 0 0 0 الجماعات

 2 1 1 0 مجموعات الجماعات

 2 1 1 0 المجموع

 قباضة زاكورة

 0 0 0 0 الجهات

 0 0 0 0 العماالت /األقاليم 

 2 0 0 2 الجماعات

 1 0 0 1 الجماعاتمجموعات  

 3 0 0 3 المجموع

قباضة 

 الريصاني

 0 0 0 0 الجهات

 0 0 0 0 العماالت /األقاليم 

 3 3 0 0 الجماعات

 0 0 0 0 مجموعات الجماعات

 3 3 0 0 المجموع

 86 25 3 58 المجموع

حسابا  15التدقيق حسابا واحدا للجهة وحساب تسيير؛ وهمت عمليات  265( تدقيق 2018وقد تم خالل هذه السنة )

%. 76بلغت    9حسابا للجماعات وحسابا واحدا لمجموعات الجماعات. وهكذا، فإن النسبة العامة لإلنجاز  248لألقاليم و

إلى المحاسبين العموميين، بينما أرسلت  88مذكرة مالحظة، وُجّهت منها  95وأسفرت عمليات التدقيق عن تسجيل 

رأيا من أجل البت في الحسابات المدققة. وقد  257تقريرا و  254مرين بالصرف. وتم أيضا إعداد إلى اآل 07منها 

 12حكما نهائيا بإبراء الذمة و 220حكما تمهيديا و 32تافياللت  –أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

درهم، مع اإلشارة إلى   182.522,12حكما نهائيا بوجود عجز في حسابات تسيير المحاسبين العموميين بلغ مجموعه  

 
 عدد الحسابات الجاهزة للتدقيق   \عدد الحسابات المدققة   9
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حساب تسيير قيد البت. ولم يقدم إلى المجلس الجهوي أي طلب الستئناف األحكام الصادرة في هذا الميدان.   130وجود  

 ويمكن تفصيل هاته النتائج من خالل المعطيات المدرجة في الجدولين أسفله:

 . 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 ةاألجهز

عدد 

الحسابات 

التي تم  

 تدقيقها 

 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى 
عدد التقارير 

 المنجزة

عدد اآلراء  

 المنجزة
المحاسبين 

 العموميين 

اآلمرين 

 بالصرف
 المراقبين 

 1 1 0 6 0 1 الجهات 

 11 12 0 0 10 15 العماالت /األقاليم 

 244 240  1 78 248 الجماعات

 1 1 0 0 0 1 مجموعات الجماعات

 257 254 0 7 88 265 المجموع

 .2018وضعية الحسابات التي تم البت فيها خالل سنة 

 األجهزة
الحسابات في  

 طور البت 

األحكام 

 التمهيدية 

طلبات  األحكام النهائية

 مبلغ العجز عجز إبراء الذمة  االستئناف

 0 0 0 0 1 1 الجهات 

 0 0 0 15 1 5 العماالت/األقاليم 

 0 182 .522,12 12 205 30 122 الجماعات

 0 0 0 0 0 2 مجموعات الجماعات

 0 182 .522,12 12 220 32 130 المجموع

 . التسيير بحكم الواقع2.1.2

تافياللت، قضية واحدة تخص تسييرا بحكم   –أحيلت على وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

الواقع، تم اكتشاف عناصره من طرف المجلس الجهوي للحسابات بمناسبة تداوله بشأن التقرير الخاص المتعلق 

ألطلس للتنمية بأكوديم ونواحيه، التي يرأس مكتبها بمراقبة تسيير جماعة أكوديم بإقليم ميدلت. ويتعلق األمر بجمعية ا

 المسير، رئيس المجلس الجماعي ألكوديم.

 ة. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي3.1.2

تافياللت في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،   –أحيلت على المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

( لم يقّرر فيها  01ملفا )متابعا(، وُرفعت إلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي قضية واحدة ) 16تتضمن قضايا  04

درهم   19.000,00أحكام قضى بموجبها بأداء مبلغ إجمالي قدره  09بعد. وقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات 

ملفات   08مومية المعنية. وتم التحقيق في  درهم كخسارة لفائدة األجهزة الع  3.529,50كغرامات، وبإرجاع مبلغ قدره  

 ملفات قيد التحقيق. ويبرز الجدول المعطيات المتعلقة بهذه الملفات:  07أصحبت جاهزة للحكم، بينما توجد  03منها 

 2018أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 

 العدد 
 البيانات 

 (1القضايا ) (2الملفات )

 2018القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير  4 16

 اإلحاالت الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات 1 --

 المتابعات التي تم رفعها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة  0 0

 إنجازهاعدد تقارير التحقيق التي تم  -- 8

 عدد الملفات الجاهزة للحكم --- 3

 العدد 2 9

 مبلغ الغرامة )بالدرهم( -- 19.000,00 األحكام الصادرة عن المجلس الجهوي

 إرجاع األموال )بالدرهم( -- 3.529,50

 2018القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة  2 7

 الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.( القضية تطابق جهازا من األجهزة 1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)
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 المهام غير القضائية 2.2

 . مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية1.2.2

أخذا في الحسبان معيارين أساسيين هما: شمول جميع الهيئات الخاضعة للمراقبة، وتغطية مجموع األقاليم الخمسة 

 36مهمة في مجال مراقبة التسيير تخص األجهزة المبينة في الجدول أدناه، وأنجزت منها  40ة بالجهة، تمت برمج

. وتشمل المهمات  2019مهمات قصد إتمامهما في إطار برنامج أشغال المجلس برسم سنة    04مهمة، بينما تم ترحيل  

تافياللت، ومهمة  –درعة  مهمة تخص األجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 35المنجزة 

مشتركة مع المجلس األعلى للحسابات )الغرفة الثالثة(، فضال عن االنخراط في توفير المعطيات المتعلقة بالدراسة 

الموضوعاتية حول أسواق الجملة، المبرمجة في إطار الشراكة بين المجالس الجهوية للحسابات. ويبرز الجدول 

 جزة:الموالي تفصيل هذه األعمال المن

 2018مهمات مراقبة التدبير واستخدام األموال العمومية المنجزة خالل سنة 

المهمات  

 المنجزة * 

المهمات  

 المبرمجة
 األجهزة

 الجماعات 34 33

 المهمات الذاتية 

 مجموعات الجماعات 01 01

 الجمعيات 01 01

 المهمات الموضوعاتية 01 0

 المجموع 37 35

المهمات   المجلس األعلى للحسابات الثالثةالغرفة  02 01

 المجالس الجهوية للحسابات المهمات الموضوعاتية 01 0 المشتركة

 المجموع العام  40 36

 المشتركة.* المهمات التي تم التداول بشأن تقاريرها الخاصة بالنسبة للمهمات الذاتية، والتي تم إعداد تقارير مالحظاتها بالنسبة للمهمات  

 2018المهمات األفقية أو الموضوعاتية خالل سنة 

 األجهزة المعنية  سنة اإلنجاز سنة البرمجة المجال الترابي  المهمات المبرمجة )اسم المهمة(

 ---- ---- 2018 تافياللت  –جهة درعة   المشاريع المتعثرة

 125 ___  2018 تافياللت  –جهة درعة   تقييم المخططات الجماعية للتنمية 

 . تتبع التوصيات2.2.2

تافياللت، بالتقرير   – لم يتم نشر أية توصيات تخص األجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس للجهوي للحسابات لجهة درعة  

 .2015السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

 . مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية3.2.2

، أية قضية تتعلق بمراقبة إجراءات 2018تافياللت خالل سنة    –للحسابات لجهة درعة  لم تُحل على المجلس الجهوي  

 تنفيذ الميزانية.

 . مراقبة التصاريح اإلجبارية بالممتلكات4.2.2

تافياللت،   –تصريحا إجباريا بالممتلكات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  642تم إيداع 

 487( و%86تخص الموظفين )  2.906تصريحا، منها    3.393تصاريح المودعة لدى المجلس  ليصل بذلك مجموع ال

 (. %14تصريحا تهم المنتخبين )

 2018التصاريح اإلجبارية بالممتلكات خالل سنة 

 فئة المصرحين

 اإلنذارات الموجهة التصريحات المودعة بصرف النظر عن صنفها

قبل سنة  

2018 
 المجموع 2018سنة 

سنة  قبل 

2018 
 المجموع 2018سنة 

 139 139 0 2.906 355 2.551 الموظفون

 150 150 0 487 287 200 المنتخبون

 289 289 0 3.393 642 2.751 المجموع

 2016مارس   31* شرع المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافياللت بتلقي التصاريح بعد بتنصيبه ابتداء من 



 
 

23 

 الجهوي للحسابات أنشطة أخرى للمجلس  3.2

تافياللت،   –باإلضافة إلى األنشطة المنجزة تنفيذا لبرنامجه السنوي، انخرط المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 في أنشطة أخرى منها على الخصوص التكوين المستمر وأعمال مختلفة.

 . التكوين المستمر1.3.2

استفاد تسعة قضاة من دورات تكوينية لتقوية قدراتهم المهنية، نُظمت بمركز التكوين التابع للمجلس األعلى للحسابات 

أيام خارج أرض الوطن نظمت بالمملكة األردنية الهاشمية. وبلغ عدد أيام    05بالرباط، إلى جانب دورة تكوينية مدتها  

يوم( لكل قاض في السنة )مع اعتبار أن يوم عمل يساوي   6,2ساعة )  49,8يوما أي بمعدل    56هذه الدورات التكوينية  

يوما بالمجلس األعلى للحسابات بالرباط، أي   32موظفين من دورات تكوينية بلغت مدتها    07ساعات(. كما استفاد    8

 يوم( لكل موظف. 5,2ساعة ) 36,6بمعدل 

 2018االستفادة من التكوين المستمر خالل سنة 

 الموظفون قضاةال البيانات 

 8 9 العدد 

 7 9 المستفيدون

 عدد الساعات
 256 448 المجموع

 36,6 49,8 المعدل 

 . أعمال مختلفة2.3.2

والمدرج بالتقرير السنوي ألشغال  2016إعداد التقرير حول مالية الجماعات الترابية برسم سنة  -

 ؛2017و 2016المجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 

لتسيير الجماعات الترابية ذات الموارد   (Contrôle modulé)المساهمة في إعداد دليل مراقبة تراتبية   -

 المالية المحدودة )محور تدبير النفقات العمومية(؛ 

إعداد مشروعي مذكرتين استعجاليتين حول تدبير توزيع الماء الشروب من طرف الجمعيات، وحول  -

 متعهدي شركات االتصاالت؛ شغل الملك الجماعي العام من طرف 

 مالي للجماعات الترابية؛ –إعداد مشروع دليل حول التحليل الماكرو  -

 إعداد ملف حول أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبات جنائية.  -
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 الفصل الثالث: مهام مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية

مهمة تتعلق بمراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية.   36تافياللت    –أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

جماعات ترابية وجمعية واحدة مبينة في الجدولين أدناه، باإلضافة إلى مهمة   34وشملت هذه المهمات الرقابية المنجزة  

الشريف بالرشدية، أنجزت بشراكة مع المجلس األعلى للحسابات   رقابية حول تسيير المستشفى الجهوي موالي علي

)الغرفة الثالثة(. وبخصوص الجماعات الترابية التي تمت مراقبتها، فقد بلغت مداخيلها ومصاريفها اإلجمالية )ميزانية 

ون درهم ملي 601,31التسيير + ميزانية التجهيز + الحسابات الخصوصية + الميزانيات الملحقة( على التوالي 

 مليون درهم.  327,14و

تافياللت، عن تسجيل مجموعة  –وقد أسفرت عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

من المالحظات وأصدر بشأنها توصيات قصد معالجتها واإلسهام في تحسين أداء األجهزة المراقبَة. ويستفاد من 

الترابية التي تمت مراقبتها تعرف اختالالت على مستوى الحكامة وتدبير شؤونها  المالحظات المسجلة أن الجماعات

العامة السيما فيما يخص عمل المجلس الجماعي وأجهزته المساعدة، وكذا تنظيم وتسيير اإلدارة الجماعية، وتدبير 

إعداد التراب. وتُستشف من الموارد البشرية، باإلضافة إلى تدبير الممتلكات وبعض المرافق الجماعية، والتعمير و

مجمل المالحظات المسجلة كذاك، األهمية البالغة التي يتعين على الجماعات الترابية المعنية إيالءها لتحسين أدائها 

 بخصوص تعبئة مواردها المالية وترشيد نفقاتها بشكل أكثر فعالية ونجاعة.

فضال عن بعض الممارسات غير القانونية التي تمت  ونتيجة لهاته االختالالت التي سيأتي تفصيل أهمها الحقا، و

اإلشارة إليها، لم تتمكن الجماعات الترابية المعنية من تعبئة موارد مالية مهمة مستحقة لها عن الرسوم والواجبات 

ن مليون درهم، دو 21,1التي تدبرها بشكل مباشر خالل الفترة التي شملتها المراقبة، يقدر مبلغها اإلجمالي بحوالي 

األخذ بعين االعتبار مداخيل أخرى تعذر تقديرها النعدام المعطيات الالزمة )شغل الملك العمومي الجماعي ألغراض 

مهنية، ...(. أما على مستوى تنفيذ النفقات، فقد أبانت مراجعة عدد من ملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب التي 

تي شملتها المراقبَة، عن عدم مراعاة المصالح الجماعية المختّصة في أبرمتها أو أصدرتها الجماعات إباّن الفترة ال

كثير من الحاالت، لمعايير النجاعة والفعالية واالقتصاد. مما حال دون توفير مصاريف تقدر مبالغها المالية بحوالي 

 مليون درهم، كما هو ُمبيّن في الجدول اآلتي:  12,5

 كان الجماعات تحصيلها أو توفيرها خالل فترة المراقبةتقدير المداخيل والمصاريف التي كان بإم

 فترة المراقبة  التي بإمكان الجماعات تعبئتها  الموارد المصاريف التي كان بإمكان الجماعات توفيرها 

7 986 621,87 15 329 529,65 2012  –  2016 

4 428 333,28 5 778 253,06 2013  –  2017 

 المجموع 782,71 107 21 955,15 414 12
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 "خزامة"جماعة 

 )إقليم ورزازات(
 

. 1992يونيو  30 الصادر بتاريخ 2.92.468رقم  التابعة إلقليم ورزازات بموجب المرسوم أحدثت جماعة خزامة

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة   7.922، وتقطن بها ساكنة قدرت ب  2كلم  647تبلغ مساحة الجماعة  

. تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة، خصوصا زراعة األشجار 2014

 واألعشاب الطبية والعطرية والرعي. 

شخصا. وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة   11موظفيها    عضوا ويبلغ عدد   15يتكون المجلس المنتخب للجماعة من  

مليون درهم،   6,7مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها اإلجمالية خالل نفس السنة  10,3ما يعادل  2016في سنة 

 مليون درهم. 3,6وهو نجم عنه تحقيق فائض إجمالي قدرهم 

I. مالحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 تافياللت حول تسيير جماعة خزامة –اقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة أسفرت المر

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوالا 

 التدبير اإلداري  .1

 الجماعة  منه تعاني الذي الخصاص رغم أخرى إدارات إشارة رهن موظفين وضع 

( رهن إشارة قيادة أنزال رغم افتقارها لألطر الكافية بالمصالح التابعة لها. 2قامت جماعة خزامة بوضع موظفين )

نتين ويتعلق األمر بالسيدة )ف.أ( التي تم تعيينها بالجماعة كمساعدة إدارية ووضعها رهن إشارة القيادة بعد قضائها لس

. وجدير بالذكر أن السيد 2014يناير  01 بالجماعة، والسيد )ع.ع.ك( الذي تم وضعه كذلك رهن إشارة القيادة منذ 

)ع.ع.ك( تم وضعه رهن اإلشارة بتاريخ توظيفه بالجماعة أي أن هذه األخيرة لم يسبق لها أن استفادت من خدماته،  

 ة لحاجيات الجماعة.مما يؤكد أن عملية التوظيف لم تهدف إلى االستجاب

  عدم التقيد بإجراءات الوضع رهن اإلشارة 

والموجه من قيادة أنزال إلى جماعة  2015غشت  10/م.ش.ق المؤرخ في 495من خالل االطالع على الطلب رقم 

خزامة قصد وضع موظفين رهن إشارتها، لوحظ أنه لم يتضمن المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد 

من   2مما يخالف ما جاءت به المادة   شارتها، كما أنه لم يحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها،وضعه رهن إ

المكرر مرتين من الظهير  46بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  2014يناير  30صادر في  2-13-422المرسوم رقم 

لعام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع بمثابة النظام األساسي ا  1958فبراير    24الصادر في    1.58.008الشريف رقم  

 رهن اإلشارة.

ومن جهة أخرى، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف اإلدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط 

من مرسوم رقم  7الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما ألدائه، وذلك خالفا لما جاءت به المادة 

 سالف الذكر.. 2014يناير  30ر في صاد 422-13-2

 تدبير الممتلكات الجماعية .2

 غياب مسطرة واضحة لتدبير المخزن الجماعي منذ تسلم المواد والمعدات إلى توزيعها 

ال تعمد الجماعة على سلك مسطرة واضحة لتدبير مخزون المواد والمعدات، منذ تسلمها وإيداعها بالمخزن حتى  

كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، بحيث يتم االكتفاء بوضع التوريدات والمعدات  خروجها منه بناء على أوامر

والمواد في المخزن وتسليمها إلى مستعمليها دون وضع سندات الدخول والخروج ودون تتبع حركيتها عبر تسجيلها 

 2.09.441مرسوم رقم  من ال  112و  111في البيانات والسجالت الضرورية لذلك.  مما يخالف ما جاءت به المادتين  

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  2010يناير  3صادر في 

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

ال تتوفر الجماعة على سجل جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خالله بالخصوص أعداد 

وخروج هذه  دخول سجل خاص لتتبع العتاد وتاريخ بداية االستعمال. كما أنها ال تتوفر على نقط اإلضاءة ونوعية

ألف  152العمومية. وقد فاق مجموع المقتنيات الكهربائية  اإلنارة مصابيح استبدال التوريدات في غياب لمحاضر

الحاجيات من العتاد الكهربائي  . فماعدا محضرين متعلقين بتحديد 2016إلى  2012درهم خالل الفترة الممتدة من 

 بعمليات المتعلقة المعلومات يتضمن كافة مضبوط سجل ، فإن الجماعة ال تقوم بمسك2016و 2015برسم سنتي 
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 المكلف، مع تحديد  التقني اسم نوعها، المصابيح المستبدلة، عدد  التدخل، نوع التدخل، تاريخ (والصيانة اإلصالح

بالمخزن، وال  الكهربائية المواد  من الموجودات معرفة الكهربائية(، الشيء الذي ال يمكن معه المواد  استعمال أماكن

 حقيقة األشغال المنجزة.

 المرافق الجماعية تدبير .3

 غياب الشروط الصحية للمجزرة الجماعية 

ر الخاصة بالبنايات  بمركز الجماعة، هي عبارة عن قاعة للذبح ال تستجيب للمعايي تم تشييد المجزرة الجماعية لخزامة

المعدة لمزاولة العمليات المرتبطة بالذبح وتفتقر لشروط الوقاية الصحية والصيانة في التجهيزات والمعدات األساسية 

للذبح والسلخ وللتعامل السليم مع اللحوم وحفظها أثناء التحميل والنقل والتوزيع. وتجب اإلشارة إلى أن البنايات الخاصة 

قائمة المحالت المضرة التي يجب إنشاؤها في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية وذلك طبقا  بالذبح تندرج ضمن

المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة  1914غشت  25لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 

ت المضرة بالصحة بترتيب المؤسسا 1933أكتوبر  13كما تم تغييره وتتميمه، وفي القرار الوزيري بتاريخ في 

 والمزعجة والخطرة، كما تم تتميمه وتعديله.

 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تنمية مداخيل المجزرة ومحاربة الذبيحة السرية 

، وأرجعت 2012توقفت المصالح الجبائية لخزامة عن استخالص الواجبات المستحقة عن المجزرة الجماعية منذ سنة  

التزام مصالح حفظ الصحة بالحضور كل أسبوع قصد التأشير على اللحوم والتأكد من سالمتها.    السبب في ذلك إلى عدم

مارس  06لكن المصالح الجماعية لم تراسل مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية والمنتجات الغذائية إال بتاريخ 

همة البحث عن المخالفات ألحكام القانون ، من أجل تكليف األعوان المؤهلين التابعين للمكتب المذكور للقيام بم2017

المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، مما فوت على ميزانية الجماعة تنمية مداخيلها باستخالص  28.07رقم 

من جهة، وتفشي الذبيحة السرية من جهة أخرى   2016إلى  2012الرسوم المتعلقة بالذبح طول الفترة الممتدة من 

 من أضرار على صحة المستهلك. وما قد تسببه 

 غياب مقرر إحداث وتنظيم مرفق السوق الجماعي 

تعتبر األسواق الجماعية من بين المرافق والتجهيزات الجماعية التي أنيط إحداثها وتدبيرها قصد تقديم خدمات القرب 

بالميثاق الجماعي كما تم تغييره المتعلق    78.00من القانون    39للساكنة، إلى المجالس الجماعية طبقا لمقتضيات المادة  

المتعلق بالجماعات. ودون مراعاة لمقتضيات المادتين  113.14من القانون التنظيمي رقم  83وتتميمه، والمادة 

المذكورتين، لم تقم جماعة خزامة باتخاذ أي مقرر تنظيمي تحدد فيه يوم انعقاد السوق األسبوعي، والعمل على تطوير 

لهذا السوق، وإيالئه العناية الالزمة لضمان االستقرار البشري في مجالها الترابي، والرفع من الدينامية التجارية 

 2013درهم سنة    740,00مواردها الذاتية، خصوصا وأن عائدات هذا السوق األسبوعي هزيلة، حيث تراوحت بين  

 . 2016درهم سنة  246,00و

 التعمير والبناء .4

 ة القروية مصادق عليهغياب تصميم نمو التكتالت العمراني 

بالرغم من أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق 

استعمال األراضي وكذا االرتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة خزامة ال تتوفر على أية وثيقة تعمير 

أو على األقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية الذي يهدف باألساس، حسب والسيما تصميم تهيئة 

بشأن توسيع نطاق العمارات   1960يونيو    25الصادر بتاريخ    1.60.063من الظهير الشريف رقم    2مقتضيات الفصل  

الفالحي، والمناطق  القروية، إلى تحديد المناطـق المخصصة لسكنى الفالحين وتشييد مرافـق خاصة باالستغالل

المخصصة للسكنى من نوع غير فالحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية، والمناطق التي يمنع فيها كل بناء،  

وتخطيط الطرق الرئيسية للسير، باإلضافة إلى األمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة، 

مصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة االجتماعية والسيما بالسوق واألمكنة المخصصة للبنايات وال

من الظهير الشريف  3وبملحقاته. ويشار إلى أن قرار المصادقة على تصميم التنمية يعد استنادا إلى أحكام الفصل 

م تعتبر من المصلحة سالف الذكر، بمثابة التصريح بأن األشغال والعمليات العمومية الضرورية إلنجاز هذا التصمي

 العمومية.

 تشييد بنايات دون الحصول على رخصة البناء 

، تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع 2017ماي    12تبين من خالل المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ  

 12.90من القانون    40في تشييدها دون الحصول على الرخصة الالزمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة  

دون الحصول على  2016انجاز مشروع المدرسة العتيقة سنة المتعلق بالتعمير. فعلى سبيل المثال، تم الشروع في 

رخصة البناء مسلمة من طرف المصالح الجماعية، وهو ما نتج عنه باإلضافة إلى مخالفة القوانين و األنظمة الجاري  

ة بها العمل في مجال التعمير، عدم فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماع

متر مربع في   8.160درهم، والذي يساوي جداء المساحة المغطاة لهذه البنايات والمقدرة في  81.600,00وقدره 



 
 

27 

درهم، سعر الرسم المفروض على عمليات بناء عمارات السكن أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض  10

بتاريخ  01ول من القرار الجبائي رقم صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري كما هو محدد في الفصل األ

 .2008 نونبر 25

  منح شواهد إدارية للربط بشبكة الكهرباء لبنايات دون مراعاة اإلجراءات والشروط القانونية 

شهادة ربط بشبكة الكهرباء   243ما مجموعه    2016إلى    2012منح رئيس المجلس الجماعي خالل الفترة الممتدة من  

مصالح الجماعية المعنية إلى إجراء معاينة ميدانية واألخذ في الحسبان األشخاص الذين شيدوا وذلك دون أن تعمد ال

بنايتهم دون الحصول على الرخص الالزمة لذلك. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية بنايات أنجزت  

انوني. إضافة إلى ذلك فإن تسليم هذه بشكل مخالف لقانون التعمير مما من شأنه أن يشجع على تنامي البناء غير الق

الشواهد اإلدارية للمستفيدين قصد ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء بدل رخص السكنى أو المطابقة، ال يراعي اإلجراءات 

من القانون رقم   55و 40والشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة تلك المقررة في المادتين 

 2013ماي  24الصادر في  2.13.424من المرسوم رقم  43و 42و 41بالتعمير، وفي المواد المتعلق  12.90

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية  

 صوص الصادرة لتطبيقها.المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والن

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل اإلجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين وفق حاجيات الجماعة، والعمل على وضع التقارير المتعلقة  -

بأنشطة الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة، مع وجوب تقديم طلبات اإلدارة المستقبلة قصد الوضع 

هن اإلشارة من طرف رؤساء اإلدارات العمومية األصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات ر

 الترابية.

 الجماعة؛ تملكها التي والمنقوالت المواد سجالت محاسبة مسك -

 إيالء العناية الالزمة لتدبير السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية؛  -

الحرص على إعداد تصميم النمو، ومراعاة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في مجال منح رخص    -

 التعمير، مع فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة.

 لشؤون المالية الميزانية وا .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

  2016-2012عدم استخالص منتوج استغالل مصلحة الماء خالل السنوات المالية 

، يتبين أن منتوج استغالل مصلحة 2016إلى    2012من خالل تفحص الحسابات اإلدارية المتعلقة بالفترة الممتدة من  

قيام الجماعة بربط المحالت المعدة للسكنى بعدادات الماء.  الماء ظل منعدما طوال الفترة المذكورة على الرغم من 

من  30حيث لم تعمد إلى استخالص الواجبات المتعلقة بمنتوج استغالل مصلحة الماء المنصوص عليه في الفصل 

. هذه الواجبات تتعلق بعمليات وضع العدادات المقدرة ب 2008نونبر  25بتاريخ  01القرار الجبائي رقم 

درهم  2,00درهم، وكذا كراء وصيانة العدادات ب  100,00هم، وفتح أو غلق أماكن اإليصال البالغة در 200,00

عن كل عداد وعن كل شهر، إضافة إلى احتساب استهالك الماء من طرف المستفيدين من هذا المنتوج. وعالوة على 

 من القرار الجبائي سالف الذكر. 31درهم طبقا للفصل  200,00ذلك، لم يتم استخالص الضمان المحدد قدره في 

  عدم تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في القرار الجبائي بشأن استخالص واجبات األمالك الجماعية 

نونبر  25بتاريخ  01من القرار الجبائي رقم  53لم تقم الجماعة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 

االستغالل المتعلقة بالدكاكين والحوانيت واألماكن المهنية والخاصة ، حيث لم تعمل على استخالص واجبات 2008

بممارسة التجارة أو الصناعة ومحالت السكن واألراضي الفالحية وغيرها، مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر 

ة لصندوق وعن الشهر كله. كما أن نفس الفصل من القرار الجبائي المذكور يلزم المستغلين أن يدفعوا مسبقا ضمان

القابض الجماعي تساوي واجب االستغالل لمدة شهرين وذلك عند تسلمهم الدكان أو السكن أو غيرها، غير أن الجماعة 

 لم تعمل على تفعيل هذه الشروط والواجبات من أجل تنمية مواردها وحماية أمالكها الجماعية.

 الموجودة بتراب الجماعة عدم تنظيم ومراقبة المقالع 

الل المراقبة الميدانية، أن المقالع الموجودة بتراب جماعة خزامة غير محددة وغير مراقبة، وأن المصالح تبين من خ

 78.00من القانون رقم  50الجماعية ال تبذل أي مجهود من أجل مراقبتها وتنظيمها مما يخالف مقتضيات المادة 

المتعلق بالجماعات،   113.14من القانون رقم  100 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره، وكذا المادة

والتي تلزم رئيس المجلس الجماعي بتنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا الميدان. 

وفي هذا الصدد، لم تقم المصالح الجماعية بأية مراقبة ألماكن تواجد هذه المقالع من أجل الوقوف على طريقة 

 ستغاللها، كما لم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغالل هذه المقالع. ا
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وحري ذكره، أن الجماعة الترابية خزامة تعتبر من أكثر الجماعات تنوعا من حيث تضاريسها، إذ تتكون من الجبال 

ستغاللها بشكل عشوائي والهضاب واألودية التي تستغل في استخراج مواد البناء من أحجار ورمال وصخور ويتم ا

دون أداء الواجبات المترتبة عن هذا االستغالل. باإلضافة لذلك، وعلى سبيل المثال، فقد تم إنجاز الطريق الرابط بين 

دواري أماسين وتلمسين من طرف المقاولة نائلة الطلبية العمومية مستغلة المقالع المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة 

ر للجماعة، لكن هذه األخيرة لم تقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد الفرض التلقائي ومباشرة دون تقديم أي إقرا

 مسطرة استخالص الرسم المستحق على المقاولة المعنية.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 عدم مسك السجل الخاص باستالم األظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية 

المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية،  2.06.388من المرسوم رقم  30خالفا لمقتضيات المادة 

يتعلق بالصفقات العمومية، والتي تفيد أن  2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  31والمادة 

في سجل خاص، ويوضع على  األظرفة تسجل عند استالمها من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها

 الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإن الجماعة ال تعمل على مسك هذا السجل.

  عدم مسك سجل أوامر الشروع في الخدمة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  9خالفا لمقتضيات المادة 

، والتي تنص على أن األوامر بالخدمة 2000مايو  4صادر في  2.99.1087ه بموجب المرسوم رقم المصادق علي

(Les ordres de service)   تكون كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فإنه يالحظ

 أن جماعة خزامة ال تعمل على مسك سجل خاص باألوامر بالشروع في الخدمة.

  د الحاجيات بالدقة الالزمة أخل بشروط المنافسة وبقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصادعدم تحدي 

 « C.C.Eدرهم، إلى الشركة المسماة    553.368,00بمبلغ إجمالي قدره    07/2013أسندت جماعة خزامة الصفقة رقم  

ن خالل مراجعة ملف الصفقة أن الجماعة «، قصد إنجاز أشغال بناء أربعة محالت معدة للسكنى بالجماعة. وقد تبين م

لم تراع قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد في تنفيذ هذه الطلبية العمومية، كشرط لضمان حسن استعمال 

المال العام. ويتجلى ذلك من خالل الزيادة في بعض بنود األشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق بشكل الفت تلك 

 105.02)في إحدى وحدات األشغال    %327الشروط الخاصة، والتي تجاوزت على سبيل المثال نسبة  المضمنة بدفتر  

Maçonnerie en agglos)  درهم دون احتساب الرسوم. وفي المقابل لم  29.991,50نجم عنه مبلغ إضافي قدره

م باحتساب الرسوم، أي ما ألف دره 100بندا من أشغال الصفقة، يصل مجموع مبالغها إلى ما يناهز  22يتم إنجاز 

 من المبلغ األصلي للصفقة.  %18يشكل 

  (étanchéité)وتجب اإلشارة كذلك إلى أن بعض األشغال األساسية لم يتم إنجازها، خصوصا تلك المتعلقة بسماكة 

بسبب  المحالت المذكورة، مما يشكل خطرا على سالمة البنايات، والتي يمكن أن تصبح آيلة لالنهيار في أية لحظة

 تسرب مياه األمطار.

المذكورة، مما حذا بها إلى إصدار  07/2013وقد اكتفت الجماعة بإنجاز جزئي فقط لألشغال موضوع الصفقة رقم 

" لكن C.C.Eدرهم، إلى نفس الشركة "  152.085,60بمبلغ قدره    2015ماي    19بتاريخ    28/2015سند الطلب رقم  

 %425تها المحددة في الصفقة المذكورة، حيث فاقتها في بعض األحيان بنسبة  بأثمان أحادية جد مرتفعة مقارنة بمثيال

بالنسبة للصفقة، والمتعلقين بأشغال الربط بشبكة  500.01بالنسبة لسند الطلب والبند رقم  2فيما يخص البند رقم 

 Branchement au réseau extérieur y/c frais de branchement, compteur et câble)الكهرباء 

armé du poteau au coffret)  درهم فقط برسم    34.000,00، وهو ما نجم عنه تحمل الجماعة لمبلغ إضافي قدره

هذا البند. وهكذا، فإن إنجاز هذه األشغال بواسطة سند الطلب المشار إليه لم يستحضر قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة 

ات العمومية، حيث كان بإمكان الجماعة توفير مبلغ مالي قدره واالقتصاد التي يجب االلتزام بها لتنفيذ النفق

درهم لو أنها قامت بتنفيذ تلك األشغال في إطار الصفقة سالفة الذكر، وطبقت عليها )األشغال( أثمانها  87.156,00

 األحادية )الصفقة(.

 غياب بعض التوريدات المؤداة من طرف الجماعة 

 Moquette Marron1er choix et Rideaux) على استالم أثاث المكتبقام رئيس المجلس الجماعي باإلشهاد 

complet pour bureau)  ( 05/ 2014درهم )الفاتورة رقم  2.498,40بمبلغ  22/2014موضوع سند الطلب رقم

و ، غير أنه تبين من خالل المعاينة الميدانية غياب هذه المقتنيات بالجماعة، حيث أكد مسؤول2014دجنبر    19بتاريخ  

المصالح الجماعية أن هذه المقتنيات تم تسليمها إلى قيادة أنزال دون اإلدالء بما يثبت ذلك، هذا من جهة. ومن جهة 

 PC bureau core)أخرى، لوحظ عدم تواجد مجموعة من المقتنيات األخرى بالجماعة، ويتعلق األمر بالمقتنيات ) 

2duo et écran plat clavier et souris et imprimante hp 1320   المنجزة بواسطة سند الطلب رقم

موضوع   DELL Inspironدرهم )مع احتساب الرسوم(، وكذا الحاسوب المحمول 3.540,00بمبلغ  32/2013
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درهم )مع احتساب  9000,00بمبلغ  2013/160DF0 والمتضمن بالفاتورة رقم 2013/287حوالة األداء رقم 

 الرسوم(.

 توريد مقتنيات غير مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة ودون مراعاة معايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد 

لوحظ انطالقا من فحص عينة من التوريدات المنجزة من طرف مصالح الجماعة، عدم تطابق المواصفات التقنية  

اينتها على أرض الواقع. ويبرز الجدول الموالي المطلوبة والمضمنة في سندات الطلب ذات الصلة مع تلك التي تمت مع

 أمثلة على سبيل االستدالل:

 أمثلة لعدم مطابقة المواصفات التقنية المضمنة بسند الطلب مع تلك المنجزة

 الحوالة 

 الفاتورة
المبلغ  

 بالدرهم

المقتنيات  

موضوع سند 

 الطلب

 المواصفات التقنية للتوريدات 

 التي تمت معاينتها المضمنة بسند الطلب التاريخ الرقم

344 23 /12 /2013 FA2013/0675 6.200,00 
شراء حاسوب  

 المكتب 
ACER VM2610G 

مركب )ال يحمل أية عالمة  

 تجارية( 

199 30 /08 /2013 2013/104 62.796,00 
مكيف   11شراء  

 هوائي 
Marque AIRWEL Marque Goldvision 

مكيفا هوائيا لوضعها بقاعة االجتماعات وبعض المكاتب الجماعية بناء على   11باإلضافة إلى ذلك، فقد تبيّن أن اقتناء  

درهم، لكن لم يتم استخدام هذه المكيفات قط، بل ظلت عاطلة بسبب  796,00 62بمبلغ  30/2013سند الطلب رقم 

صالح الجماعية. مما يؤكد أن إنجاز هذه النفقة تم دون مراعاة غياب الطاقة الكهربائية الالزمة لذلك حسب تصريح الم

لقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد التي يجب التقيد بها في تدبير الطلبيات العمومية، كما تم التأكيد على ذلك 

 20صادر في  2.12.349والمرسوم رقم  2006فبراير  7صادر في  2.06.388في المادة األولى من المرسوم رقم 

 سالفي الذكر. 2013مارس 

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على مراقبة وتحصيل المداخيل الجماعية المرتبطة باألمالك الجماعية، وبمنتوج استغالل  -

 مصلحة الماء مع مراعاة تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في القرار الجبائي؛

ين واألنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب جماعة خزامة، تطبيق القوان -

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل فرض واستخالص الرسوم المستحقة على المستغلين

 تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة مراعاة لشروط المنافسة ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد. -
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II. -  خزامة ل   ياعجمالمجلس ل اجواب رئيس 

 )جواب مقتضب(

 المحــــــــــــور األول: الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة

 التعقيب المالحظة

1
ي

ار
إلد

 ا
ير

دب
لت

 ا
.

 

 )...(  )...( 

تفويض غير قانوني لمهمة اإلشهاد 

على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ 

 ألصولها.

موظفين وأطر متوفرين  في ظل عدم توفر الجماعة على 

على شروط تمكنهم من مزاولة مهام رؤساء المصالح 

واألقسام، إضافة إلى قلة األطر، ارتأى المجلس منح 

تفويض اإلمضاء على اإلشهاد على صحة اإلمضاءات 

ومطابقة النسخ ألصولها للسيد: لحسن إد لحسن ضمانا 

لخدمة مصالح المرتفقين وعدم تأخيرها. وبعد تأكد 

عة من عدم قانونية هذا القرار تم سحبه وإلغاؤه الجما

 .2017يناير  03بتاريخ: 

وضع موظفين رهن إشارة إدارات 

أخرى رغم الخصاص الذي تعاني  

 منه الجماعة.

فيما يخص الوضع رهن اإلشارة فقد تم وضع السيد: 

)ع.ع.ك( رهن إشارة قيادة وسلسات )القيادة األم( منذ 

الرؤساء في تحسين الخدمات المقدمة توظيفه، ورغبة من  

لفائدة الساكنة من جهة أخرى. والسيدة )ف.اض( لم يتم  

وضعها رهن اإلشارة في نفس تاريخ توظيفها، فاألمر  

 يتعلق هنا بالسيد )ع.عك(. 

وفيما يرتبط بإجراءات الوضع رهن اإلشارة والمواصفات 

المطلوب توفرها في الموظف المطلوب وضعه رهن 

مرد ذلك إلى نوع الخدمات التي يقوم بها  اإلشارة ف

الموظف بمصالح القيادة من تسليم الشواهد وتسيير مكتب  

الضبط وما إلى ذلك من مهام بسيطة ال تتطلب أية 

مؤهالت محددة. لإلشارة فمصالح الجماعة راسلت القيادة 

فيما يخص إعداد تقارير سنوية حول أداء الموظفين 

 الموضوعين رهن إشارتها.

عدم التقيد بإجراءات الوضع رهن 

 اإلشارة
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غياب عقود الكراء بين الجماعة 

ومستغلي المحالت المعدة للسكنى  

 أو لالستعمال المهني. 

توجد بالسوق األسبوعي تسع طاوالت للجزارة وثمانية 

عشر محال تجاريا وتم تجديد وتحيين عقود الكراء وكذا 

رخص االحتالل المؤقت مع مستغليها بعد القيام بإجراء 

المسطرة القانونية )طلب العروض( فيما يخص طاوالت 

الجزارة. أما محالت سكنى الموظفين فمصالح الجماعة لم 

الكراء إال بعد مصادقة المجلس على إدراجها تبرم عقود 

ضمن القرار الجبائي وتحديد سومتها الكرائية بعد تقييمها  

 من طرف لجنة إدارية. وقد جاء هذا المقرر متأخرا.

 )...(  )...( 
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عدم توفر الجماعة على دفاتر 

التحمالت المنظمة لكراء المحالت 

 المهني.المعدة للسكنى أو لالستعمال  

بالنسبة للمحالت التجارية أو المعدة لالستعمال المهني 

فالجماعة تتوفر على كناش التحمالت الخاصة بهذا 

الغرض. أما المحالت المعدة للسكنى فقد تم تخصيصها 

للموظفين وعلى هذا األساس تم إبرام عقود الكراء 

 الخاصة بها بعد مصادقة المجلس.

 )...(  )...( 

مسطرة واضحة لتدبير  غياب 

المخزن الجماعي منذ تسلم المواد 

 والمعدات إلى توزيعها. 

ضمانا للتدبير السليم للمخزن الجماعي، تم اعتماد نظام  

ضابط لعملية دخول وخروج المعدات والمواد من خالل 

سندات وأذونات محددة لحاجيات كل مكتب بعد التأشير 

ن المكلف عليها من طرف مدير مصالح الجماعة والعو

بالمخزن الجماعي، وبعد ذلك تمسك العملية في سجل  

 خاص يسمح بتتبع حركية المخزن.

اختالالت في تدبير المقتنيات  

 الكهربائية.

)...( تم اعتماد نظام لعملية اقتناء وتوزيع اللوازم والعتاد 

الكهربائي باستعمال أذونات محددة لحاجيات كل دوار بعد 

طرف مدير مصالح الجماعة والعون التأشير عليها من 

المكلف بالمستودع الجماعي، مع مسك سجل خاص، وفي  

هذا السياق فقد تم ترقيم نقط اإلنارة العمومية )األعمدة( 

بالدواوير بهدف تسهيل عملية الصيانة وضبط أماكن 

 التدخل.

وأمام محدودية اإلمكانات المتوفرة، تعمل الجماعة في 

من توفير المصابيح والصيانة حدود حاجيات الدواوير 

وكذا اإلصالحات الضرورية، نظرا لعدم تجاوب مصالح 

 المكتب الوطني للكهرباء مع الجماعة في هذا الصدد.
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غياب الشروط الصحية للمجزرة 

 الجماعية.

بخصوص المجزرة الجماعية فإنها تعود إلى عقد 

المراكز الفالحية )المصلحة السبعينيات وبعدها عن 

البيطرية( يجعلها في منأى عن المراقبة وبالتالي يستحيل  

استخالص الرسوم المتعلقة بالذبح من قبل مصلحة 

الجبايات الجماعية. وحالتها الراهنة وقربها من الجماعة 

والمحالت السكنية يجعلها غير قابلة لالستعمال وقد توقف 

محالت الجزارة بخطورة بها الذبح. وتم تحسيس أصحاب  

 الذبيحة السرية ونتائجها الوخيمة المستهلكين.

عدم اتخاد اإلجراءات الالزمة من 

أجل تنمية مداخيل المجزرة 

 والتصدي لظاهرة الذبيحة السرية.

غياب مقرر إحداث وتنظيم مرفق 

 السوق الجماعي.

إن السوق األسبوعي المنجز في السبعينات من بين 

المرافق الجماعية المتواجدة قبل التقسيم الجماعي لسنة 

الذي بموجبه أحدثت الجماعة القروية لخزامة  1992

المنتمية سابقا إلى الجماعة األم أسكاون التابعة إلقليم  

تارودانت وهي المختصة آنذاك التخاذ مقرر تنظيمي تحدد 

 انعقاد السوق األسبوعي.فيه يوم 
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غياب تصميم نمو التكتالت 

 العمرانية القروية مصادق عليه.

في هذا الصدد الجماعة ال تتوفر حاليا على تصميم نمو 

للتكتالت العمرانية إال أنها مقبلة على إنجازه بناء على 

زاكورة  - اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية لورزازات

 وتنغير. 

وفي غياب تصميم النمو يستحيل منح رخص البناء وفق 

 ضوابط قانون التعمير 

الحصول على تشييد بنايات دون 

 رخصة البناء

منح شواهد إدارية للربط بشبكتي  

الماء والكهرباء لبنايات دون مراعاة 

 اإلجراءات والشروط القانونية.

فيما يتعلق بمنح الشواهد اإلدارية للربط بشبكة الكهرباء  

فإن مصالح الجماعة تعتمد على شواهد إدارية يتم تسليمها 

غياب تصميم النمو الذي من طرف أعوان السلطة في ظل  

بموجبه تنجز تصاميم البناء ووفقها يتم منح الشواهد 

 الخاصة بالربط بالشبكة الكهربائية.

 

 

 الماليـــــــــــــــــــــــــــــة المحـــــــور الثانــــــــــــــــي: تدبيــــــــر الميزانيــــــــــــة والشؤون 
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عدم استخالص منتوج استغالل 

مصلحة الماء خالل السنوات المالية 

2012-2016. 

تم الشروع في عملية استخالص منتوج استغالل مصلحة 

بعد إبرام العقود الخاصة بهذا  2017الماء بداية سنة 

 الغرض مع المستغلين.

انتشار النقل غير المنظم يحول دون 

فرض وتحصيل الرسم على النقل 

 العمومي للمسافرين.

بالرغم من وجود وسائل النقل العمومي بالجماعة إال أنها 

تندرج في إطار النقل غير المنظم وغير المزدوج وعد 

حصول أصحاب النقل بالجماعة على التراخيص 

نقل المزدوج الضرورية من الجهات المختصة لمزاولة ال

يحول دون إمكانية فرض الرسم على النقل العمومي 

 للمسافرين.

عدم تطبيق اإلجراءات المنصوص 

عليها في القرار الجبائي بشأن 

استخالص واجبات األمالك 

 الجماعية.

من خالل الممارسة يتبين أن تطبيق اإلجراءات 

المنصوص عليها في القرار الجبائي ستؤدي إلى فسخ 

معظم الملزمين وبالتالي تفويت المداخيل المتوفرة عقود 

على الجماعة إضافة إلى زيادة مصاريف إعادة مسطرة 

كراء هذه المحالت لمستغلين جدد، وبالتالي فالجماعة 

تتعامل بنوع من المرونة مع الملزمين حتى يتم تسديد 

 جميع الواجبات المتعلقة بهذا الباب.

لموجودة عدم تنظيم ومراقبة المقالع ا

 بتراب الجماعة.

إن عدم توفر أغلب مستغلي المقالع بنفوذ الجماعة على 

رخص االستغالل وعالوة على غياب المعلومات 

بخصوص المقاوالت والكميات المستخرجة سابقا بالرغم 

من مراسلة مصالح التجهيز باإلقليم، يحول دون 

استخالص الواجبات المترتبة عن هدا االستغالل. إال أنه 

في الوقت الراهن يتوفر الملزمون على رخص االستغالل 

وتقوم الجماعة باستخالص الرسوم المتعلقة باستغالل هاته 

 المقالع.
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عدم مسك السجل الخاص باستالم 

األظرفة المتعلقة بالصفقات 

 العمومية.

عملت الجماعة على إعداد سجل  2017مع بداية سنة 

خاص بمسك األظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية،  

 وستسير على هذا النهج بشكل دائم.

عدم مسك سجل أوامر الشروع في  

 الخدمة.

تعمل الجماعة على إعداد سجل  2017مع بداية سنة 

خاص بمسك أوامر الشروع في الخدمة، وستعمل على 

 النهج بشكل منتظم. هذا 

عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة 

أخل بشروط المنافسة وبقواعد 

ومعايير الفعالية والنجاعة 

 واالقتصاد.

بخصوص إنجاز السكنيات الوظيفية موضوع الصفقة رقم  

فقد تم تكليف المهندس المعماري )م.ب( لتتبع  07/2013

دس المكلف المشروع. لكن، أثناء اإلنجاز تبين أن المهن

أخطأ في تحديد حاجيات المشروع بالدقة الالزمة، مما حدا 

بالجماعة بشكل اضطراري إلى إصدار سند الطلب 

 الستكمال أشغال بناء السكنيات الوظيفية.

 )...(  )...( 

غياب بعض التوريدات المؤداة من 

 طرف الجماعة

تتوفر الجماعة على جميع التوريدات المضمنة بسندي 

وهي موضوعة رهن   32/2013و  2014/ 22قم:  الطلب ر

إشارة قيادة أنزال مقابل إشهاد باستالمها. تتوفر الجماعة 

 على نسخة منه.

 DELLأما بخصوص الحاسوب المحمول 

INSPIRON  فهو متواجد بالجماعة )وقد تم إرسال

 صوره ضمن ملحقات التعقيب عن المالحظات(.

توريد مقتنيات غير مطابقة 

للمواصفات التقنية المطلوبة ودون 

مراعاة معايير الفعالية والنجاعة 

 واالقتصاد.

في إطار سعي الجماعة للحصول على مقتنيات ذات جودة 

مادي الواقع في الفاتورة عالية فقد قامت باستدراك الخطأ ال

مكيف    11عن طريق استبدال نمط بآخر ويتعلق األمر ب  

 هوائي وحاسوب

 )...(  )...( 

 )...(  )...( 
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 "تمكروت"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

وتمتد  .1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834التابعة إلقليم زاكورة بمقتضى المرسوم رقم  أحدثت جماعة تمكروت

، بلغ عدد سكان الجماعة 2014العام للسكان والسكنى لسنة  . حسب نتائج اإلحصاء²كلم 610على مساحة تناهز 

ناخ جماعة تمكروت . ويتسم م2004بالمقارنة مع إحصاء سنة  10,6%نسمة، مسجال بذلك ارتفاعا قدره  21.603

استناداً إلى منوغرافيتها، بالجفاف وبتساقطات غير منتظمة تتناقص من الشمال نحو الجنوب. ويعبر الجماعة وادي 

 مترا. 20درعة، كما تتوفر فرشاة مياه جوفية يصل عمقها إلى حوالي 

، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة )مداخيل التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية( ما يفوق 2016في سنة 

مليون درهم، وسجل بذلك الفائض اإلجمالي مبلغا  10,5مليون درهم، في حين بلغ مجموع المصاريف  23,9

هر على تدبير الجماعة مجلس موظفا وعونا مرسمين. ويس 32مليون درهم. تتوفر الجماعة على  13,4قدره 

 عضوا، فيما يتألف مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب. 27جماعي يتكون من 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 تافياللت حول تسيير جماعة تمكروت-أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة

 تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات، يمكن عرض أهمها على النحو اآلتي:، عن  2016  –  2012عن الفترة  

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التدبير اإلداري .1

 أداء مصاريف التأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفائدة أعوان رسميين 

إلى غاية السنة  ZA/0011/2010قامت الجماعة بعقد اتفاقية تأمين عن حوادث الشغل رقم  2010ابتداء من سنة 

وتضم اإلتفاقية األولى تسعة موظفين رسميين  2016وتم عقد اتفاقية أخرى قابلة للتجديد تلقائيا سنة  2015المالية 

 موظف آخر أي معظم الموظفين بالجماعة.  31فتضم    2016بالجماعة. أما اإلتفاقية الثانية المبرمة برسم السنة المالية  

المتعلق  18.12الموظفين العموميين غير خاضعين للتشريع المتعلق بحوادث الشغل )القانون رقم وجدير بالذكر بأن 

في شأن النظام    1.58.008من الظهير الشريف رقم    45بالتعويض عن حوادث الشغل(، حيث يخضعون ألحكام المادة  

لعمل. كما تشملهم المقتضيات المتعلقة األساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق باإلصابات الناتجة عن مزاولة ا

المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد  71.011من القانون رقم  30إلى  25براتب الزمانة المحددة في الفصول من 

المدنية. وقد ترتب عن هذا اإلجراء إثقال الذمم المالية للجماعات المعنية بأداء نفقات سنوية غير مقررة بمقتضى 

 نظمة الجاري بها العمل. القوانين واأل

ومن جهة أخرى، تبين من خالل تفحص االتفاقية الخاصة بتأمين اليد العاملة، أنها تشوبها بعض العيوب نذكر منها: 

غياب قاعدة الحتساب مبلغ مصاريف الـتأمين؛ وعدم تحديد نوع المخاطر المؤمن عليها؛ وعدم تحديد مبلغ التعويض 

 األقصى في حالة حادثة عمل.

 دبير الممتلكات الجماعيةت  .2

 كراء المحالت التجارية المتواجدة بالمركز التجاري دون سند قانوني 

محال تجاريا متواجدة بالمركز التجاري بجماعة تمكروت،   29من أصل    22من خالل تفحص الملفات المتعلقة بكراء  

يتم بعد ذلك التقدم بطلب تولية كراء تبين أنه يتم إسناد استغالل هذه المحالت عن طريق مسطرة طلبات العروض و

من القرار الجبائي  10المحالت لفائدة الغير دون سند قانوني. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم احترام مقتضيات الفصل 

والتي تنص على أنه تحدد مدة كراء المحالت التجارية في ثالثة سنوات قابلة  2013أكتوبر  21المؤرخ في  7رقم 

ه ال يحق للمستفيد التنازل عن العقار لفائدة الغير إال بعد مرور سنتين من ممارسة النشاط التجاري بكيفية للتجديد. وأن

فعلية وبعد الحصول على الموافقة الكتابية لآلمر بالصرف مقابل إبرام عقدة جديدة مع المكتري الجديد. لكنه المكترين 

 المحالت قبل انصرام المدة المذكورة.قاموا بتفويت هذه  19و 7و 6األصليين للمحالت رقم 

كما قامت الجماعة بإبرام عقود الكراء الناتجة عن تحويل محالت تجارية من طرف شركة "ب" إلى األغيار دون 

لمسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم   إخضاعها

حول مسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، والتي تهدف  2006يوليو  25/م.م.ج.م بتاريخ 74

بالدرجة األولى إلى الرفع من مداخيل كراء أمالك الجماعة وتمكين المجلس الجماعي من التداول حول الثمن التقديري  

 للكراء والمحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقويم.
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 ية لدور السكنى  عدم مراجعة السومة الكرائ 

من خالل فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحالت المعدة 

درهم. ويجب  50بمبلغ  2003التي تم كراؤها منذ سنة  4و 3و 2للسكنى منذ كرائها ويتعلق األمر بالمحالت رقم 

المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحالت المعدة   67.12  من القانون رقم  33التذكير أن المادة  

للسكنى أو لالستعمال المهني، والتي يمكن بموجبها رفع ثمن الكراء خالل مدة ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من 

طرفين اتفاق على شروط مراجعة تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين ال

% 8ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل. وتحدد نسبة الزيادة في  

 % بالنسبة للمحالت األخرى. 10بالنسبة للمحالت المعدة للسكنى، وفي 

وتم خفض   2013ح " بتاريخ فاتح أبريل  وحري بالذكر أن الجماعة قامت بتجديد عقد الكراء مع المكتري "م ب

 4درهم في الشهر دون أي مبرر، ودون مراعاة لمقتضيات المادتين    150درهم للشهر إلى    250السومة الكرائية من  

المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى والنصوص التنظيمية المتعلقة بكراء   07.03من القانون رقم    6و

 عات الترابية.ممتلكات الجما

 تدبير المرافق الجماعية .3

  عدم معالجة مخلفات عمليات الذبح بالمجزرة 

لوحظ في هذا اإلطار، عدم اضطالع المجلس الجماعي ورئيسه بالمهام المنوطة بهما فيما يتعلق بحفظ الصحة والنظافة 

 92المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادتين  78.00من القانون رقم  50و 40والبيئة المنصوص عليها في المادتين 

المتعلق بالجماعات. فبعد القيام بعمليات الذبح، يقوم مستخدمو المجزرة  113.14من القانون التنظيمي رقم  100و

باستعمال المياه غير المراقبة للبئر المتواجد بالسوق األسبوعي، في تصريف الدماء والمخلفات المترتبة عن هذه 

بساحة مجاورة للمجزرة. حيث لوحظ انتشار كبير لهذه النفايات في محيط المجزرة مما شجع على انتشار  العمليات

الحشرات والحيوانات والروائح الكريهة، وذلك نتيجة عدم قيام الجماعة أو مستغل هذا المرفق بالتخلص من هذه 

شكل خطرا على الصحة العامة. وعليه، فإن  المخلفات بالطريقة الصحيحة عبر حرقها أو طمرها في أماكن آمنة ال ت

صرف المياه المشبعة بالدماء والمخلفات بهذه الطريقة العشوائية يساهم في انتشار كثير من األمراض واألوبئة، 

 وبالتالي له تأثير سلبي على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة.

  للعربات  تصفية الرسم على المحجز دون االحتفاظ بنسخ البطاقات الرمادية 

عند تصفية الرسم على المحجز للعربات يقوم شسيع الجماعة باالستناد على نوع العربة وحمولتها المضمنة في البطاقة 

الرمادية من أجل احتساب الرسم على المحجز لكن دون االحتفاظ بنسخ من البطاقة الرمادية الشيء الذي ال يتيح 

 جبائي أي أخذا بالوزن الحقيقي للعربة أم ال.التحقق ما إذا تمت التصفية طبقا للقرار ال

  االحتفاظ بالسيارات واألشياء المحجوزة لمدة طويلة داخل المحجز دون بيعها في المزاد العلني 

يونيو  29إثر الزيارة الميدانية لمحجز الجماعة، تم الوقوف على تواجد مجموعة من اآلليات والمعدات به إلى غاية 

مر باإليداع بالمحجز تبين أن مجموعة من هذه اآلليات لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبيعها . ومن خالل األوا2017

. كما أن الجماعة لم تبادر إلى 2013أكتوبر  11المؤرخ ب  7من القرار الجبائي عدد  15خالفا لمقتضيات الفصل 

انات الخاصة بهوية أصحابها والتي لم استصدار إذن قضائي بمصادرة السيارات المحجوزة الغير المتوفرة على البي

يتم بيعها بالمزاد العلني نظرا لعدم توفر المستندات المتعلقة بها )سند الدخول الذي تنجزه السلطات المختصة وسند 

 الدخول الذي تنجزه وكالة المداخيل(.

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

لكفيلة بتحديد وتحفيظ الملك الجماعي، وتصفية وضعيته القانونية، ثم العمل على اتخاذ اإلجراءات ا -

 الرفع من عائداته المالية؛ 

تدارك االختالالت والنقص الحاصل في تدبير مرفقي المجزرة الجماعية والمحجز، حتى يتسنى  -

 استغاللهما بشكل أنجع.

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 ماعيةتحصيل المداخيل الج .1

 عدم إصدار األوامر بالتحصيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي 

ال تبادر المصالح الجبائية بالجماعة إلى إصدار أوامر باستخالص الديون العمومية ووضعها موضع التحصيل 

وتوجيهها إلى القابض الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري في حق المدينين الذين 

ترتبة على التوالي عن فرض الرسم على استغالل لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، خاصة الديون الم

رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام 
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 47.06من القانون رقم  160للمسافرين. مما قد يعّرض بعض الديون للتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،   15.97من القانون رقم  123الجماعات المحلية، والمادة  المتعلق بجبايات

 وبالتالي عدم إمكانية اتباع المساطر الزجرية الستخالصها. 

 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستخالص ديون الكراء المتعلقة بالمحالت السكنية والتجارية 

 2صه المتعلق بكراء المحالت المعدة للسكنى يتبين أن مكتري المحل رقم من خالل تفحص الباقي استخال

درهم في الشهر بالرغم من استغالله للسكن الجماعي.  50السيد " م ك " ال يؤدي واجبات الكراء المحددة في 

درهم، أي ما يعادل ثمن الكراء لمدة  5.400مبلغ  2016دجنبر  31وقد بلغ الباقي استخالصه إلى حدود 

شهرا )تسع سنوات(. وأخذا بعين االعتبار التقادم الخماسي الذي تخضع له الديون المتعلقة باألكرية فإن  108

المبالغ المرتبطة باألربع السنوات الالحقة معرضة للتقادم، مما قد يفوت على الجماعة تحصيل مبلغ قدره 

 درهم(. x 12 x 50  =2.400 4درهم ) 2.400,00

الع على سجالت تتبع أداء المداخيل المتعلقة بكراء المحالت التجارية، تبين أن مجموعة من أيضا ومن خالل االط

المكترين ال يؤدون وجيبات الكراء مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة والتي بلغت إلى حدود 

 .2017رض للتقادم بحلول سنة درهم مع 34.350,00درهما، منها مبلغ  58.362,50ما مجموعه   31/12/2016

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 اختالالت في البرنامج المعلوماتي المتعلق بالحالة المدنية 

 10بموجب سند الطلب غير مؤرخ رقم  2014قامت الجماعة باقتناء برنامج معلوماتي وملحقاته برسم السنة المالية 

. لكنه بعد مرور سنة 2014دجنبر  11سلمه بتاريخ " تم تMCGدرهم من لدن شركة " 000,00 75بما مجموعه 

واحدة من استعماله لوحظ أن البرنامج ال يعمل وال يمكن من الولوج إلى منظومته إال بعد تجديد رخصة اإلستغالل 

"licence d’exploitation وبعد اإلستعانة بالشركة فقد تبين أن مدة الترخيص الستغالل البرنامج حددته الشركة "

ة واحدة ويجب على الجماعة على إثر ذلك تجديد رخصة اإلستغالل. أمام هذا الوضع قامت الجماعة بإبرام في سن

اتفاقية مع الشركة من أجل القيام بإصالح البرنامج والمعدات المرافقة له. لكن هذه االتفاقية تجعل من الجماعة في  

 ه. فعلى سبيل المثال تشير االتفاقية إلى ما يلي: وضعية تبعية للشركة، تحت طائلة توقف البرنامج وعدم صالحيت

 تحديد مدة االتفاقية في خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بعد المصادقة عليها؛ -

 درهم سنويا دون احتساب القيمة المضافة؛  000,00 13حصر مبلغ االتفاقية في مبلغ  -

الشركة المعنية، أي أنه في حالة ضياع حصر عملية اإلصالح على المعدات التي تم اقتناؤها من لدن  -

حاسوب أو آلة الطباعة أو أي آلة أخرى، فإن الجماعة مجبرة على اقتنائها من الشركة وإالّ لن يتم  

 إصالحها في حالة تعطلها أو أداء مبلغ إضافي في حالة قبول التدخل من أجل إصالحها.

 صرف مبالغ مالية لكراء أرض عارية دون استغاللها 

، على عقد 2012دجنبر  27المجلس الجماعي لجماعة تمكروت، خالل الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ صادق 

درهم،   000,00 21سنوات قابلة للتجديد بسومة كرائية سنوية قدرها  9متر مربع لمدة  6000كراء عقار مساحته 

الزيارة الميدانية للقطعة األرضية التي تم   . لكنه من خالل2012دجنبر  28وتم إبرام عقد الكراء ابتداء من تاريخ 

. وقد نتج عن ذلك 2017كراؤها تبين أنها الزالت عارية ولم يتم استغاللها من طرف الجماعة إلى غاية شهر يوليوز  

 درهم )مبلغ كراء خمسة سنوات( بدون جدوى. 000,00 105أداء مبالغ تناهز 

داف المتوخاة من كراء البقعة األرضية وكلفة الكراء في األمد وحري بالذكر أن المجلس الجماعي لم يناقش األه

 المتوسط مقارنة بعملية شراء األرض والجدوى منها وحدود الجماعة في استغاللها.

 عدم نشر البرامج التوقعية 

معنية، ال يقوم رئيس جماعة تمكروت بنشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية المزمع طرحها خالل السنة المالية ال

بتحديد شروط وأشكال   2007فبراير    5صادر في    2.06.388من المرسوم رقم    87وهو ما يحيد عن مقتضيات المادة  

 2.12.349من المرسوم رقم  14إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذلك المادة 

بإبرام   2016-2012. ويشار إلى الجماعة قامت خالل الفترة  المتعلق بالصفقات العمومية  2013مارس    20صادر في  

 مليون درهم. 15,8صفقة بمبلغ إجمالي قدره  20

  عدم مسك السجالت الخاصة بالصفقات العمومية 

، فإنه ال يتم مسك سجل 2016-2012طلب عروض مفتوح خالل السنوات المالية  12رغم إعالن الجماعة عن 

وا بسحب أو تحميل ملفات طلبات العروض من بوابة الصفقات العمومية مع اإلشارة إلى بأسماء المترشحين الذين قام

ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، وال يتم أيضا مسك سجل خاص بأظرفة المتنافسين حسب ترتيب وصولها، وتاريخ 

ن بشأن تأكيد تصحيح وساعة سحبها عند االقتضاء، بالنسبة للصفقات، باإلضافة إلى سجل خاص بأجوبة المتنافسي
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األخطاء المادية المسجلة، أو تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملف المتنافس، أو تبرير عرضه 

إذا اعتبر منخفضا بكيفية غير عادية أو تبرير الثمن أو األثمان األحادية إذا اعتبرت هذه األثمان منخفضة بكيفية غير 

صادر  2.06.388من المرسوم رقم   40و  30و  19ما يخالف على التوالي مقتضيات المواد عادية أو مفرطة، وهو 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذلك   2007فبراير  5في  

 الصفقات العمومية.يتعلق ب 2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  40و  31و  19المادة 

   عدم احترام آجال تسليم األمر بالخدمة للشروع في تنفيذ األعمال وعدم مسك سجل خاص باألوامر بالخدمة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب  36في مخالفة لمقتضيات المادة 

، والتي تنص على أنه: "يتم  04/05/2000صادر في  2.99.1087الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

الشروع في األشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع والذي يجب تسليمه خالل أجل أقصاه ستون 

ذ ( يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة"، لم يتم احترام آجال تسليم األمر بالخدمة للشروع في تنفي 60)

 األعمال بالنسبة للصفقتين المدرجتين في الجدول التالي:

 صفقات لم تحترم بشأنها آجال تسليم األمر بالخدمة ببدء األشغال

المدة  

الفاصلة 

 )باليوم( 

تاريخ اال مر 

بالخدمة لبدء  

 االشغال

تاريخ تبليغ  

المصادقة 

 لنائل الصفقة

 رقم الصفقة الموضوع

130 24/12/2012 16/08/2012 

Travaux de construction d'un 

complexe culturel à la 

commune rurale Tamegroute, 

province de Zagora. 

02/TAMG/INDH/LCP/2012 

103 21/01/2013 10/10/2012 

Construction des murs de 

clôtureaux écoles centrales 

Zaouite sidi ali et Ouled 

brahim cr Tamegroute, 

province de Zagora. 

03/TAMG/INDH/LCP/2012 

كما لوحظ أن المصالح الجماعية ال تمسك سجال خاصا لتسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية 

 " تكونمن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال، التي تنص على أنه    9طبقا لمقتضيات المادة  

 ومسجلة". ومرقمة ومؤرخة المشروع صاحب قبل من موقعة وتكون كتابية بالخدمة األوامر

 إسناد بعض الصفقات لمتنافسين ليسوا في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

طرف الصندوق الوطني  تم إسناد بعض الصفقات المبينة في الجدول أسفله، لمتنافسين قدموا شهادات مسلمة من 

للضمان االجتماعي تشهد بأن المقاول ال يصرح بالعدد الحقيقي لعمال الورش المحدد في مذكرة الوسائل البشرية التي 

صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  24يتقدم بها المقاول لصاحب المشروع قبل بدء األشغال. وقد نصت المادة 

ومية على أنه " يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية يتعلق بالصفقات العم  2013مارس    20

]...[ األشخاص الذاتيون أو االعتباريون الذين: ]...[ يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

ن في وضعية أو في نظام خاص لالحتياط االجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة باألجور ويوجدو

قانونية إزاء هذه الهيئات". فالشهادة المسلمة من طرف صندوق الضمان االجتماعي، باعتبارها من وثائق الملف 

اإلداري للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، تمكن اللجنة، زيادة على مراقبة انتظام التصريح باألجور، من تقدير 

 قدرة المتنافس على إنجاز الصفقة.
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 عدد عمال الصفقة

 الموضوع الرقم

المصرح بهم 

لصندوق 

الضمان 

 االجتماعي

حسب 

مذكرة 

الوسائل  

 البشرية

03/2016/TAMEGROUTE 

Travaux de construction d’une salle de 

soins à douar Timtigue 2 6 

04/TAMEGROUTE/2015 

Travaux de construction d'une salle au 

siège de la commune rurale 

Tamegroute province de Zagora 
4 13 

03/TAMEGROUTE/2015 

Travaux de la construction de six abris 

d'attente devant les principaux douars 

de la commune rurale Tamegroute, 

province de Zagora 

13 3 

02/TAMEGROUTE/2015 

Travaux d'achèvement de la 

construction d'un logement au siège de 

la commune rurale Tamegroute 

province de Zagora 

13 4 

 توفر الجماعة على تصاميم الجرد للمشاريع التي تم إنجازها عدم 

يتم تسلم المنشآت موضوع الصفقات التي تبرمها الجماعة دون وضع تصاميم لها مطابقة لتنفيذ األشغال، كما يتم  

من دفتر الشروط   16و    65مقتضيات المادتين  تحرير الضمانات دون تسلم هذه التصاميم، وهو ما يخالف على التوالي  

اإلدارية العامة سالف الذكر، حيث تم التنصيص فيهما على أن " تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة  

لتنفيذ األشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة " وأنه " يرجع الضمان 

دفع االقتطاع الضامن أو يتم االفراج عن الكفاالت التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه النهائي ]...[ وي 

صاحب المشروع داخل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي، وذلك ]...[ إذا سلم صاحب الصفقة فعال تصاميم  

 ة:جرد المنشآت المنفذة ". وينطبق ذلك مثال على الصفقات التالي

- (02/TAMG/INDH/LCP/2012 المتعلقة ب "أشغال بناء مركز ثقافي بالجماعة القروية )

 تمكروت، إقليم زاكورة"؛

- (01/TAMEGROUTE/2015 المتعلقة ب "أشغال استكمال بناء مسكن بمقر الجماعة القروية )

 تمكروت، إقليم زاكورة"؛

- (04/TAMEGROUTE/2015 المتعلقة ب "أشغال بناء قاعة بمقر ) جماعة تمكروت، إقليم

 زاكورة"؛

- (2016//TAMEGROUTE01 ،المتعلق ب "أشغال صيانة وبناء طرق بمركز جماعة تمكروت )

 .إقليم زاكورة"

  عدم إنجاز تقرير انتهاء األشغال المتعلق بالصفقة رقم/TAMG/INDH/LCP/201301 

المتعلقة ب  TAMG/INDH/LCP/201301/لم تقم الجماعة بإعداد تقرير انتهاء األشغال بالنسبة للصفقة رقم 

"أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب لدواوير سريت، النقيزات، آيت خدو، بني عثمان، أسرير إكناون، أكرور، آيت 

مع احتساب الرسوم، وذلك دون مراعاة لمقتضيات    درهم  2.967.001,15بولغمان، أغالودرار" علما أن كلفتها بلغت  

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة  2.06.388من المرسوم رقم  85المادة 

، والتي تنص على أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم، يجب أن 2007فبراير  5بمراقبتها وتدبيرها المؤرخ في 

 قرير عن االنتهاء يعده صاحب المشروع.تكون موضوع ت
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 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم الجماعية، خصوصا المتعلقة بمحالت بيع المشروبات   -

 واألكرية، وإعمال مسطرة الفرض التلقائي والجزاءات عند االقتضاء؛

ية للصفقات التي تعتزم الجماعة إبرامها، وإنجاز تقارير انتهاء األشغال للصفقات نشر البرامج التوقع -

 التي يفوق مبلغها مليون درهم؛ 

مسك السجالت والوثائق الالزمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، من مثل التأمينات الضرورية وتصاميم  -

 الجرد. 
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II.  تمكروتل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 .بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه تورتمكمجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "الرشيدية"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

، وتعتبر مركزا لإلقليم ولجهة درعة 13تقع جماعة الرشيدية في الجنوب الشرقي للمملكة، على الطريق الوطنية رقم  

، وتمتد على مساحة 1959دجنبر  02صادر في  1834.59.2وقد تم إحداثها بمقتضى المرسوم رقم  .تافياللت –

نسمة، بكثافة سكانية  92.374ما تعداده  2014، وبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ²كلم 25

 . ²نسمة / كلم 3.655قدرها 

نساء؛ ويتشكل المكتب المسير من  04عضوا، منهم  35ن من يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكو

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة 2016الرئيس وسبعة نواب. في سنة  

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة  34مليون درهم، منها حوالي  149,3ما يناهز 

. أما مجموع مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت  %23ما يمثل نسبة أي 

مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى مائتين   27، منها حوالي  2016مليون درهم في نفس السنة   97,5

 (. 248وثمانية وأربعين )

I. جهة درعة تافياللت مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ل 

تافياللت حول تسيير جماعة الرشيدية  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التسيير اإلداري .1

 وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية 

قامت جماعة الرشيدية بوضع السيد "ع ق ر"، محرر من الدرجة الثالثة، رهن إشارة الخزينة اإلقليمية بالرشيدية 

لمصلحة المستقبلة بطلب في الموضوع. أما بخصوص السادة "أ س" ، وذلك دون تقدم ا2015إبتداء من فاتح أبريل 

و"ج ه" و "ر ح"، فال يوجد ما يفيد إبداء موافقتهم على وضعهم رهن اإلشارة ضمن ملفاتهم المدلى بها من طرف  

ن الجماعة. باإلضافة لما ذكر، فقرارات الوضع رهن اإلشارة لم تحدد المدة الزمنية للوضع رهن اإلشارة، لكل م

 ،2014يناير  30 في صادر 2.13.422 رقم من المرسوم   4و  3و  2" و"أ س". وهذا يخالف مقتضيات المواد   ه "ج

 العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد 

 رهن اإلشارة. بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة

 التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان المياومين والعرضيين عدم إبرام عقد 

تبين من خالل مراجعة عقد التأمين الخاص باليد العاملة عدم استيفاء إلزامية التأمين لفائدة األعوان الميامين 

مغيرة ال 18.01من القانون  2. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2013و 2012والعرضيين، وذلك خالل السنتين 

المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر   1.60.223من الظهير الشريف رقم    330والمتممة للفصل  

بالتعويض عن حوادث الشغل. وتجدر اإلشارة إلى أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، قد  1927يونيو  25في 

مكرر من  357الية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل تزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها الم

 بالتعويض عن حوادث الشغل.  1.60.223الظهير الشريف رقم 

 المرافق الجماعية .2

 المجزرة الجماعية ونقل اللحوم .أ

 انعدام شروط السالمة الصحية في المجزرة الجماعية وشاحنة نقل اللحوم 

المنجزة بالمجزرة الجماعية أن أبوابها جد متردية مما يجعل المجزرة مفتوحة للكالب الضالة أبرزت المعاينة الميدانية  

والقطط والقوارض الناقلة لألمراض، حيث لوحظ تواجد بعض القطط بداخل المجزرة وتمت معاينة جثة كلب نافق 

مياهها دون معالجة في عملية   على مقربة من أحد األبواب. كما تم الوقوف على استغالل بئر غير مرخصة واستعمال

غسل وتنظيف الذبائح، وذلك بالرغم من ربط المجزرة بشبكة الماء الصالح للشرب، وفي غياب دور المكتب الصحي 

الجماعي الذي ال يقوم بأخذ عينات من هذه المياه وتحليلها. هذا باإلضافة إلى غياب مجموعة من التجهيزات والمعدات 

س، أغطية البالوعات المخصصة لتصريف المياه الملوثة، جهاز حرق اللحوم المحجوزة )مستودعات تغيير المالب

(incinérateur وانعدام شروط حفظ اللحوم ألن الطاقة االستيعابية لغرفة التبريد ال تتجاوز ،)... ،)أطنان، بينما  4
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رة أطنان، مع العلم أن المنطقة يتم إيداع كميات تفوق في أغلب األحيان هذا السقف، بل وقد تصل إلى تسعة أو عش

 أشهر في السنة. 5تتميز بحرارتها المرتفعة طوال قرابة 

ومن جانب آخر، تفتقر الشاحنة المستعملة من طرف الجماعة لنقل اللحوم، للمواصفات التقنية المحددة في المرسوم 

لف. وقد اتضح أن الجوانب الداخلية المتعلق بنقل المواد القابلة للت 1999مارس  23الصادر بتاريخ  2.97.177رقم 

للشاحنة، بما فيها األرضية والسقف، غير مصنوعة من مواد سميكة ومقاومة للتآكل والتعفن والصدأ، كما أن هذه 

الشاحنة غير مجهزة بمعدات لقياس حرارة الجو، وللتبريد أو التجميد، كما أنها ال تتوفر على شواهد االعتماد الصحي 

 من المرسوم سالف الذكر. 21و 18ي المشار إليهما في المادتين وال الفحص التقن

 سوق الجملة للخضر والفواكه .ب

  انتشار المخازن السرية للخضر والفواكه بالمدينة 

لوحظ من خالل الزيارة الميدانية لسوق الجملة وحسب إفادات بعض موظفي الجماعة، انتشار المخازن السرية في 

. وتشكل هذه الوضعية عقبة كبيرة أمام تطوير سوق الجملة بالمدينة. حيث تنشط عمليات العديد من األحياء بالمدينة

الواد األحمر"،  كه، في كل من أحياء "البيطا" و"تاركة الجديدة" وقبالة السوق اليومي "البيع المباشر خصوصا للفوا

والتي  30/99لبلدية الرشيدية رقم من النظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه  2مما يخالف مقتضيات الفصل 

تنص على أنه " يجب لزاما مرور كافة الخضر والفواكه التي ترد على المدينة قصد بيعها بالجملة أو نصف الجملة 

مهما كانت أشكالها على سوق الجملة بالرشيدية حيث تجري عمليات البيع ]...[ ". كما يسجل عدم تدخل الجماعة 

وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة. ويتبين من المعطيات  والسلطة المحلية من أجل

المتوفرة تراجع مداخيل سوق الجملة وذلك خالفا للتطور الذي تعرفه المدينة من حيث الزيادة المطردة لعدد السكان 

الشرائية بالمدينة نتيجة استقرار عدد   تافياللت وما لذلك من انعكاسات على القدرة  –وتحول المدينة لمركز جهة درعة  

مهم من األطر والموظفين المنتمين للطبقة الوسطى. فالجماعة لم تعمل على استبيان أسباب تراجع مداخيل السوق 

 واتخاد ما يجب من إجراءات لتصحيح الوضع.

 ضعف المراقبة بسوق الجملة 

لوزن المنتوجات الواردة على السوق، لكن تبين أن أغلب يتوفر سوق الجملة للخضر والفواكه على ميزان جسري 

الشاحنات التي تدخل السوق تكون محملة بشحن مختلطة من الخضر والفواكه حيث يتم احتساب وزن الشاحنة في  

سجالت الدخول على أساس خضر وفواكه دون تحديد لكميات كل نوع من السلع على حدة، ما يفتح الباب أمام كل  

 ر المحيطة بعمليات البيع والتصريح بالكميات المباعة.أنواع المخاط

من جهة أخرى لوحظ شبه غياب لمراقبة المصالح الجماعية لكميات وأنواع الخضر والفواكه التي تخرج من السوق 

قبة  حيث أن الجماعة ال تضع العدد الكافي من الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة حيث لم تعين عونا مختصا بهذه المرا

، حيث تبين أن مداخيل السوق عرفت ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد هذا اإلجراء بلغت نسبته 01/03/2017إال بتاريخ  

. إال أن هذه العملية ال تتجاوز 2017بين العشرة أيام األخيرة من فبراير والعشرة أيام األولى من مارس لسنة   % 87,7

للخضر والفواكه المحملة دون وزن أو التأكد من الكميات الحقيقية  التأكد من وجود ورقة الخروج ومعاينة شكلية 

 المصرح بها، في حين كان يمكن القيام بعملية وزن ومراقبة دقيقة ولو لعينة من الشحن.

 جمع النفايات المنزلية والمشابهة   .ج

 عدم توفر الجماعة على مطرح عمومي مراقب 

ات بنقلها بواسطة شاحنات الجماعة وتفريغها بمطرح عمومي عبارة يقوم األعوان الجماعيون المكلفون بجمع النفاي

كيلومترات وتقع بالنفوذ الترابي لجماعة الخنك. وقد تم إحداث  10عن أرض عارية تبعد عن مدينة الرشيدية بحوالي 

رغم من في غياب أية دراسة تقنية لتحديد موقع مناسب للمطرح بال 2000هذا المطرح العمومي للنفايات منذ سنة 

االنعكاسات والتأثيرات البيئية الخطيرة لهذا المرفق. حيث يتواجد المطرح العمومي الحالي بالجهة الشمالية الغربية  

( التي تغذي الوديان والشعاب المارة bassins versantsللمدينة، على مقربة من الجبال المحيطة بها وباألحواض )

ذي يمر وسط المدينة ويصب بوادي زيز. وهو ما يزيد من خطر تلويث  بالمدينة وحولها، خاصة الوادي األحمر ال

كما أن قرب موقع المطرح من المجال الحضري يشكل عامل تلوث للمجال   .المياه السطحية والجوفية للمدينة ومحيطها

 البيئي بالمدينة. 

لبيئي في تدبيرها لهذا المرفق إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، ال تستحضر البعد ا

العمومي، وذلك من شأنه اإلضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية، مّما يخالف مقتضيات 

بشأن حماية واستصالح البيئة، التي تحّث كال من اإلدارة والجماعات المحلية وهيآتها  11.03من القانون  41المادة 

التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة مالئمة على اتخاذ كل 

 .تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة
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رح العمومي، مبنية من القصب والقش والبالستيك وعالوة على ذلك، لوحظ تواجد عدد من المساكن المحيطة بالمط

تقطنها عائالت رفقة أطفالها وماشيتها التي ترعى بالمطرح. هذه الوضعية تهدد بشكل خطير ومحدق السالمة الصحية 

العمومية وتشكل مصدرا حقيقيا النتشار األمراض واألوبئة الخطيرة بالمنطقة ككل، كمرض اللشمانيا الذي تتمركز  

 ا.بؤره به

 التعمير وإعداد التراب .3

  عدم معرفة مصالح الجماعة بحدود مجالها الحضري 

ال تتوفر المصالح الجماعية على أي نص تنظيمي يتعلق بتحديد المجال الحضري لمدينة الرشيدية؛ كما أنها لم تبادر 

يكون بمرسوم، وأن تعيين    إلى اتخاذ أية إجراءات لمعرفة حدود هذا المجال. وتجدر اإلشارة إلى أن إحداث الجماعات

المتعلق بمبادئ  131.12من القانون رقم  7حدودها يتم بموجب قرار يصدره وزير الداخلية، طبقا لمقتضيات المادة 

تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. كما يشار إلى أن مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة 

بمبادرة من طرف المجلس الجماعي، أو السلطة اإلدارية المحلية أو الوكالة الحضرية أو المصالح   يمكن أن يتم إعمالها

 الخارجية للتعمير.

 منح اإلذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار 

لفائدة شركة )ع.م( بإحداث تجزئة   2012دجنبر    21بتاريخ    01/2012منحت مصالح جماعة الرشيدية اإلذن رقم ت  

رياض الرشيدية، وذلك بالرغم من خلو ملف طلب صاحب الشأن مما يفيد كون العقار المراد تجزئته محفظا أو في  

 من المرسوم 6وكذا المادة  25.90من القانون  5طور التحفيظ. مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون لتطبيق 1993أكتوبر  12 في الصادر 2.92.833 رقم

بتاريخ   1/2016العقارات. األمر نفسه ينطبق كذلك على تجزئة وفاق الرشيدية موضوع الرخصة رقم   وتقسيم السكنية

 . 2013دجنبر  27بتاريخ  1/2013، وتجزئة مرحبا العودة ذات الرخصة رقم 2016غشت  19

 إلزام أصحابها بالحصول على رخص جديدة  سقوط اإلذن بإحداث تجزئات دون 

لشركة )ع.م( إلنجاز  21/12/2012بتاريخ  2012/ 01رغم مرور أكثر من ثالث سنوات على منح اإلذن رقم ت 

تجزئة رياض الرشيدية، دون حصولها على التسلم المؤقت ألشغال التجهيز، لم تتقدم الشركة بطلب الحصول على 

لمصالح الجماعية المعنية إللزامها بإيقاف األشغال إلى حين تجديد الرخصة المذكورة. إذن جديد للتجزئة ولم تبادر ا

دون تمكنها من الحصول  30/01/2003نفس األمر يسري على تجزئة الصيادلة، إذ أن تسليم الرخصة يعود لتاريخ 

 .2017على التسلم المؤقت إلى غاية نهاية شهر يونيو 

تنص على أنه: "يسقط اإلذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا   25.90لقانون رقم  من ا  11وجدير بالذكر أن المادة  

أم ضمنيا إذا انقضت ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثالثة أشهر المشار إليه في المادة 

 من هذا القانون. " 18المادة  الثامنة أعاله، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها في

 منح اإلذن بتقسيم أراضي تقع في مناطق يباح بها البناء 

المذكور أعاله على أنه: " ال يقبل طلب الحصول على اإلذن المنصوص  25.90من القانون رقم  60تنص المادة 

بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.«. أعاله إذا كانت األرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها  58عليه في المادة 

، أظهر أن أغلبها تخص بقعا  2016غير أن مراقبة رخص التقسيم الممنوحة من طرف مصالح الجماعة برسم سنة 

تقع بمناطق يباح بها البناء طبقا لتصميم التهيئة الجاري به العمل. وفيما يلي عينة من الرخص المعنية على سبيل 

 االستدالل:

 بمناطق يباح بها البناءرخص التقسيم 

 موقع البقعة األرضية المعنية بالتقسيم تاريخها  رقم الرخصة

 أوالد الحاج  48رقم  10زنقة  2016/ 25/04 09/2016

 المحيط 217زنقة سيدي حمزة رقم  2016/ 25/04 08/2016

 أزمور الجديد 89رقم  3زنقة  12ّ/2/2016 05/2016

 تاركة الجديدة  314رقم  05و  32الزنقة زاوية  12ّ/2/2016 04/2016

 أزمور الجديد 150رقم  11زنقة  2016/ 02/05 11/2016

 منح ترخيص ببناء مخالف لتصميم التجزئة 

، لبناء "سفلي وطابق أول وطابق 30/04/2014بتاريخ    197أقدمت مصالح جماعة الرشيدية على منح الرخصة رقم  

ثاني" للسيد" أب ح " بالمنطقة الواقعة بتجزئة البلدية، في حين أن موقع األرض مخصص للسكن االقتصادي من فئة 
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اص بالتجزئة المذكورة. وهو ما يخالف مقتضيات "سفلي وطابق واحد" كما هو محدد في دفتر الشروط والتصميم الخ

يتعلق بالتعمير التي تنص على أنه: " تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى   12.90من القانون رقم  43المادة 

المزمع إنجازه تتوفر فيه الشروط التي تفرضها األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا األحكام  

 واردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة." ال

 وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

تأهيل المجزرة الجماعية ومعالجة المشاكل التي تعترض التسيير األمثل لها وكذلك مراقبة مصادر   -

 اللحوم وظروف نقلها؛

ن من مرور جميع الخضر والفواكه الواردة على إعمال مراقبة دائمة وفعالة لمرفق سوق الجملة تمك -

الجماعة بالسوق قبل وصولها لتجار التقسيط من جهة، وكذلك محاربة التهرب من أداء حقوق التعشير 

 عبر التصريح بكميات أقل من جهة أخرى؛ 

العمل على وضع مخطط جماعي )أو بين الجماعات( لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة  -

 مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به؛

النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجماعة في تدبير ومراقبة مرفق المحطة الطرقية للمسافرين،  -

 مع الحرص على الرفع من مردوديتها وتصحيح االختالالت التي تشوب تسييرها؛ 

بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في منح رخص التجزيء والتقسيم والبناء، السيما احترام التقيد  -

 اآلجال المحددة لدراسة الطلبات. 

 تدبير الميزانية والشؤون المالية .ثانيا

 ربط وتحصيل المداخيل .1

   على عمليات التجزئةالجماعة ال تتأكد من حقيقة المعطيات المضمنة باإلقرارات المدلى بها لتصحيح الرسم 

ال تتأكد المصالح الجبائية الجماعية من حقيقة المعلومات الواردة في إقرارات الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة 

األراضي، حيث ال تقوم هذه المصالح بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات 

ين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي تصحيح األساس المطبق لتصفية  المدلى بها من قِبل الُملَزم

الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات والمراجعات الالزمة طبقا  

 حلية.المتعلق بالجبايات الم 47.06وما يليها من القانون رقم   149لمقتضيات المادة 

وعالوة على ذلك، فإن التكلفات التقديرية لألشغال المصرح بها من طرف المجزئين حين إيداع طلبات الحصول على 

 رخص إحداث تجزئاتهم، تبدو أحياناً غير متناسبة بتاتاً وحجم األشغال التي يتطلبها تجهيز األراضي المراد تجزئتها.  

 مبنية عدم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير ال 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير   47.06من القانون رقم    42خالفا لمقتضيات  

، فقد تبين أن الجماعة لم تقم بفرض واستخالص الرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية على 2008

، وذلك بالرغم من عدم تسلم أشغال 2017وكذلك  2016و 2015و 2014و 2013شركة )ع.م( بالنسبة للسنوات 

. ويجب 01/2012اإلذن بالتجزئة رقم ت  التجهيز المتعلقة بها بصفة مؤقتة بعد انصرام أجل ثالث سنوات على منح

المذكورة لم تشر إلى  42التأكيد على أن األمر يتعلق برخصة تجزئة )وليس رخصة إعداد أو تهيئة(، وأن المادة 

المساحة بالنسبة لرخص التجزئة، عكس رخص اإلعداد والتهيئة التي جعلت مدة اإلعفاء فيها تختلف حسب معيار 

 مساحة األرض المراد إعدادها أو تهيئتها. 

مترا مربعا، كأساس لتصفية الرسم، وسعر   350.000,00وباعتبار المساحة اإلجمالية للتجزئة )الشطر األول( البالغة  

الساري المفعول، فإن   66/08ر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار الجبائي رقم  ( دراهم للمت05خمسة )

درهم، أي أن المبالغ المستحقة وغير المستخلصة   1.750.000,00قيمة الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل  

، دون احتساب 10درهم 8.750.000,00تقدر ب  2017إلى  2013عن التجزئة خالل الخمس سنوات الممتدة من 

 .2017درهم معرض للتقادم عند نهاية سنة  1.750.000,00الذعائر، منها مبلغ 

دون أن تتمكن من الحصول  2003/ 30/01نفس األمر ينطبق على تجزئة )ص(، إذ أن تسليم الرخصة يعود لتاريخ 

مترا   50.000,00جمالية للتجزئة البالغة  . وباعتبار المساحة اإل2017على التسلم المؤقت إلى غاية نهاية شهر يونيو  

( دراهم للمتر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار 05مربعا، كأساس لتصفية الرسم، وسعر خمسة ) 

درهم،   250.000,00الساري المفعول ، فإن قيمة الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل  66/08الجبائي رقم 

 
10 350.000  ×5×5  =DH 8.750.000,00   
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 2017إلى    2004ستحقة وغير المستخلصة من تجزئة الصيادلة خالل األربعة عشر عاما الممتدة من  أي أن المبالغ الم

من  147و  134، دون احتساب الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 11درهم 3.500.000,00تقدر ب 

درهم معرضة للتقادم عند   مليون  2,5وقدرها    2013إلى    2004نفس القانون، منها عشر أقساط متعلقة بالسنوات من  

  .2017نهاية سنة 

  اختالالت في فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء 

تقوم المصالح الجبائية بالجماعة بتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا ألغراض البناء، على أساس أن 

عليه يتم احتساب ربع سنة واحد لبناء سفلي فقط، وربعي المدة التقديرية الالزمة لبناء طابق واحد هي ثالثة أشهر؛ و

سنة لبناء سفلي وطابق واحد، وهكذا دواليك. ومن ثمة فإن هاته المصالح تعمد إلى تطبيق الرسم ذي الصلة انطالقاً  

ؤقتاً من عدد الطوابق المراد بناؤها، لكن دون األخذ بعين االعتبار تاريخ تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام م 

إلى المستفيدين، لمعرفة عدد أرباع السنة التي يستحق عنها الرسم. وهذه الطريقة المتبعة ال تبدو منسجمة ومقتضيات 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي أكدت  30.89من القانون رقم  182المادة 

اير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خالله في  على أرباع السنة تبتدئ " ]...[ من فاتح ين

شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله ". األمر الذي يحرم الجماعة من فرض وتحصيل مبالغ مالية 

ة. ذلك أنه إضافية مهمة من هذا الرسم، خصوصا بالنسبة للرخص الممنوحة خالل الشهرين األخيرين من كل ربع سن

بالنسبة لرخصة بناء طابق واحد مسلمة في الشهر الثاني من كل ربع سنة، وباعتماد مدة ثالثة أشهر المقدّرة والمطبقة  

من طرف المصالح الجماعية، فالمفروض إنهاء أشغال البناء في الشهر األول من ربع السنة الموالي، لذا فإن الرسم 

ألغراض البناء يستحق عن ربعي سنة وليس ربعاً واحداً فقط كما هو معمول به   على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا

 في الجماعة. 

إن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية اآلنف ذكرها، والذي يتعين بموجبه إضافة ربع سنة بالنسبة للرخص 

تر المربع عن كل ربع درهما للم 30,00الممنوحة خالل الشهرين األخيرين من كل ربع سنة، وباعتماد سعر 

، كان 12مترا مربعا كمعدل للمساحة المشغولة 15سنة كما جاء في القرار الجبائي الجاري به العمل، وباعتبار 

سيمكن الجماعة من تحصيل مبالغ إضافية بالنسبة للرخص ذات الصلة والمسلمة بعد الشهر األول من كل ربع 

 درهم، كما يبين الجدول التالي: 836.550,00، تقدر بحوالي 2016- 2012سنة خالل الفترة 

 )المبالغ بالدرهم(. 2016 –  2012تقدير المبالغ اإلضافية للرسم على شغل الملك العام لغرض البناء خالل الفترة 

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

عدد الرخص الممنوحة خالل  

الشهرين األخيرين من أرباع  

 سنة 

373 288 379 450 369 1 859 

مبلغ الرسم على شغل الملك العام  

 لغرض البناء 
167 850,00 129 600,00 170 550,00 202 500,00 166 050,00 836 550,00 

وبخصوص عمليات الترميم، وبالرغم من أن إصالح وترميم المباني بشتى أنواعها يستلزم في غالب األمر استعمال 

حيز من الملك الجماعي العام )وضع الواقيات وأدوات ومواد البناء المختلفة ... إلخ(، يالحظ أن الجماعة ال تتحقق 

ح، وال تطبق عليهم الرسم المفروض على شغل األمالك من شغل ملكها العام من طرف المستفيدين من رخص اإلصال

الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض ترتبط بالبناء. وبالنظر للعدد المتزايد لهذا النوع من الرخص، والذي حصر مجموعه 

، يتضح أن الجماعة كان بإمكانها تعبئة مداخيل مالية إضافية تقدر ب 2016- 2012رخصة خالل الفترة  307في 

درهم، وذلك بتطبيق سعر الرسم المذكور على عمليات اإلصالح التي تم الترخيص لها واعتماد  138.150,00

 مترا مربعا كمساحة مشغولة، كما يبين الجدول التالي: 15

 تقدير مبلغ الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء المستحق على رخص اإلصالح )المبالغ بالدرهم(.

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 307 65 60 76 50 56 عدد رخص اإلصالح

 150,00 138 250,00 29 000,00 27 200,00 34 500,00 22 200,00 25 مبلغ الرسم المستحق

 

 
11 50.000  ×5 ×14  =DH 3.500.000,00 
 x 1,5 = 15 10متر المطبق من طرف الجماعة    1,5أمتار وعرض    10باعتبار واجهة البناء بطول   12
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 عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسم على وسائل النقل العمومي للمسافرين 

ال تضبط المصالح الجبائية بالجماعية الوعاء المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على 

وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، بحيث ال تمسك لوائح شاملة لجميع مالكي سيارات األجرة من 

لعاملة بتراب الجماعة. فقد تبين وجود فوارق مهمة، من الصنف األول والثاني ووكاالت كراء السيارات والحافالت ا

حيث عدد سيارات األجرة، بين اللوائح الممسوكة من طرف المصالح الجماعية والمعطيات الواردة في مراسلة عمالة 

. فبينما تتوفر جماعة الرشيدية، حسب المعطيات المتوفرة لدى 06/07/2017بتاريخ  5104إقليم الرشيدية عدد 

سيارة أجرة من الصنف الثاني، تبين المعطيات  64سيارة أجرة من الصنف األول و 144مداخيلها، على  شساعة

سيارة أجرة من الصنف الثاني. مما  116سيارة أجرة من الصنف األول، و 283المدلى بها من طرف العمالة وجود 

نف الثاني للرسمين المذكورين، سيارة أجرة من الص 52سيارة أجرة من الصنف األول و 139يعني عدم إخضاع 

درهم سنويا أي ما يعادل  118.040,00وهو ما فّوت على الجماعة إمكانية تحصيل مبلغ إضافي قدره 

 .2016-2012درهم خالل الفترة  590.200,00

 عدم إخضاع وكاالت كراء السيارات والحافالت للرسم على الوقوف 

تمارس ثمان وكاالت لكراء السيارات بدون سائق نشاطها بتراب جماعة الرشيدية، حسب المعطيات المتوفرة لدى 

يحدد بموجبه نظام للضرائب   30.89من القانون رقم    71إلى    68شساعة مداخيلها. ودون مراعاة لمقتضيات المواد من  

بسن أحكام انتقالية  39.07المفعول بمقتضى القانون رقم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي الزالت سارية 

فيما يتعلق ببعض الرسوم واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، ال تعمل الجماعة على فرض واستخالص 

الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين بالنسبة للحافالت وسيارات الكراء دون سائق. 

يث أن الملزمين، مستغلي وكاالت كراء الحافالت والسيارات، لم يودعوا أي إقرار بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء ح

الضريبي بالجماعة، وبالمقابل ال يتضمن القرار الجبائي الجماعي تعريفة الرسمين بالنسبة لهذا النوع من وسائل النقل 

من القانون رقم    158تلقائية في حقهم وفق ما تسمح به المادة العمومي كما لم يتم تفعيل مسطرة فرض الرسم بصورة  

درهم  196.000,00المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويقدر مبلغ هذا الرسم المستحق لفائدة الجماعة ب  47.06

 باعتبار السعر األقصى للرسم، كما يبين الجدول أسفله: 2016-2012عن الفترة 

 ى وقوف العربات بالنسبة لسيارات اإليجار )بالدرهم(مبلغ الرسم غير المستخلص عل

 2016-2012المبلغ المستحق عن الفترة 
المبلغ السنوي  

 المستحق

سعر الرسم على 

 الوقوف 
 عدد سيارات الكراء

196.000,00 39.200,00 200,00 49 

 عدم ضبط الئحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات 

أدلت المصالح الجماعية بالئحة للملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، تتضمن ثالث مقاهي تمت اإلشارة إلى 

أنها في طور اإلنجاز. وقد تبين أن هذه المقاهي قد شرعت في العمل منذ مدة تقارب السنة؛ كما تمت معاينة مقهى 

ومركبا ترفيهيا " إيغزين " بالمنطقة السياحية بطريق  آخر " كاموياس " بتجزئة البلدية على طريق حي المسيرة،

كلميمة، وقد شرعا في مزاولة نشاطهما بعدما انتهت األشغال الجارية بها خالل إنجاز مهمة المراقبة، إال أن المصالح 

الجبائية   الجماعية لم تدل بأية معلومات تهم هاتين المؤسستين. من جهة أخرى، فالالئحة المدلى بها من طرف المصالح

ملزما، تهم المقاهي والمطاعم بشكل حصري وال تتضمن باقي الملزمين خاصة المحلبات   92والتي تتضمن 

والمقشدات. كما أنها تختلف عن المعطيات المدلى بها من طرف مصلحة الشرطة اإلدارية بخصوص الرخص 

 خصة.ر 141الممنوحة المتعلقة بمحال بيع المشروبات والتي تبلغ في المجموع 

 عدم تحصيل مدخول حق االمتياز في النقل الحضري 

فوضت جماعة الرشيدية حق استغالل مرفق النقل الحضري بواسطة الحافالت لشركة "ل" بمقتضى اتفاقية التدبير 

منها على أنه: " يلتزم المفوض له بأن يدفع سنويا،  39، والتي ينص البند 2013المفوض الموقعة بين الطرفين سنة 

درهم سنويا عن كل خط  20.000,00ب الخاص بتنمية النقل الحضري بواسطة الحافالت ]...[، إتاوة تقدر ب للحسا

مارس من السنة المالية الموالية، وكل تأخير في األداء  31]...[ ويجب أن يتم دفع اإلتاوة على أقصى تقدير بتاريخ 

اخلية للمشروع      ]...[ ". إال أنه وخالفا لهذه سيؤدي إلى تعويض يتم احتسابه على أساس نسبة المردودية الد 

. 2013وإتاوة  2012المقتضيات، لم يؤد المفوض له اإلتاوة المذكورة باستثناء ما تعلق بالربع األخير من سنة 

وبالمقابل لم تتخذ الجماعة اإلجراءات الالزمة، التي تتضمنها بنود االتفاقية من أجل إجبار المفوض له على الوفاء  

بالتزاماته المالية تجاه الجماعة، باستثناء توجيه مراسلتين إلى المعني باألمر لمطالبته بأداء ما بذمته. إال أن هذا اإلجراء 

 بقي دون نتيجة. 
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 النفقات العمومية .2

 إنجاز دراسات تهم أشغال سبق تنفيذها 

لفائدة شركة " ه.ش.ج "، إلنجاز دراسات تقنية تهم أشغال  35/2014قامت جماعة الرشيدية بإصدار سند طلب رقم 

البناء المتعلقة بكل من سوق أزمور وثالث قاعات متعددة االستعماالت وكذلك المسبح شبه األولمبي، باإلضافة لتهيئة  

 سوق 'واد لحمر'.

 المستفيد رقم األمر باألداء رهم( المبلغ )بالد موضوعه رقم سند الطلب

 شركة ه.ش.ج 422/2014 130.800,00 دراسات تقنية ألشغال البناء  35/2014

غير أنه لوحظ، وكما يبين الجدول أدناه، أن تاريخ إنجاز هذه الدراسات التقنية، جاء الحقا لتواريخ الشروع في تنفيذ 

الدراسات، مما ال يبرر الجدوى من إنجازها )الدراسات( وبالتالي من إصدار أشغال بناء وتهيئة المنشآت موضوع تلك  

سند الطلب المشار إليه وأداء نفقته، إالّ إذا كان الغرض من ذلك تسوية نفقة سبق إسناد تنفيذها إلى الشركة المعنية 

الة هاته، فقد تم إنجاز . والح2014/ 35والتي أنجزت الدراسات وسلمتها إلى الجماعة قبل إصدار سند الطلب رقم 

وهو ما يخالف أحكام   –أي إصدار سند الطلب  –الخدمة قبل االلتزام بالنفقة المتعلقة بها من طرف اآلمر بالصرف 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية   2010يناير    03الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم    65المادة  

ن يخل بالمبادئ العامة إلبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة األولى ومجموعاتها، كما أن من شأنه أ

المتعلق بالصفقات العمومية، والسيما "ضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب   2.12.349من المرسوم  

وض لتنفيذ الطلبية موضوع المشروع "، على اعتبار أن مسطرة استشارة ثالثة متنافسين وعملية انتقاء أفضل العر

 سند الطلب المشار إليه، إنما اتخذت طابعا صوريا ال غير. 

 تاريخ إنجاز الدراسة

 تاريخ الشروع في األشغال

 المسبح شبه األولمبي
القاعات المتعددة  

 االستعماالت
 سوق واد لحمر سوق أزمور

24 /05/2014 08/05 /2013 18/08 /2013 03/10 /2012 12/09 /2013 

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تطبيق الجزاءات القانونية على الملزمين في حاالت عدم إدالئهم بالتصاريح بالتأسيس أو باإلقرارات  -

 وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي عند االقتضاء؛ السنوية داخل اآلجال القانونية،

بالرسوم المحلية الجماعية وإلزامهم بأداء المبالغ المستحقة للجماعة واتخاذ ضبط الملزمين  -

 اإلجراءات الالزمة في حق المتقاعسين؛

القيام بحمالت تحسيسية بتعاون وبتنسيق بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية ومصالح وزارة   -

 المالية ألجل استخالص الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة؛

تقيد بإنجاز األشغال وأداء نفقات الخدمات التي يمكن استغاللها من طرف الجماعة أو التي تعود ال -

 بالنفع على المواطنين.
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II.  لرشيدية ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )جواب مقتضب(

 العامة للجماعة  والشؤونالحكامة  .أوال

 التسيير اإلداري .1

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول ممارسة وضع موظفين رهن إشارة هيئات عمومية دون احترام 

اإلجراءات القانونية، نوضح أن الجماعة قامت بوضع بعض الموظفين رهن إشارة القباضة والخزينة اإلقليمية 

يويتين في مجال الموارد والنفقات  بالرشيدية استجابة لطلب مسؤوليهما، سعيا وراء دعم هاتين اإلدارتين الح

الجماعية. وسيتم استجابة للمالحظة الحرص على احترام القواعد المنصوص عليها في المرسوم المحدد لكيفية 

 تطبيق مسطرة الوضع رهن اإلشارة. 

ياومين بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان الم

وصارت تبرم عقد تأمين سنوي عن  2015والعرضيين، نوضح أن الجماعة تداركت الخلل منذ السنة المالية 

 حوادث الشغل لفائدة هاته الفئة من العمال حرصا على حمايتهم وفق ما ينص عليه القانون )...(

 الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 المجزرة الجماعية ونقل اللحوم .أ

حظة المسجلة في التقرير حول عدم الحصول على الترخيص بالفتح المفروض على المؤسسات بالنسبة للمال

المضرة بالصحة والمزعجة والخطيرة، نشير إلى أن الجماعة بذلت مجهودا مقدرا في صيانة البناية وتجديد 

الصحية للحصول  التجهيزات بهذا المرفق الحيوي في أفق الوصول إلى المعايير المحددة من قبل مكتب السالمة

على التراخيص المطلوبة. غير إن ذلك يتطلب تعبئة تمويل مهم يقع غالبا التعذر في توفيره )...( بالنظر لحجم  

الخصاص الحاصل في البنيات التحتية التي تستهلك أكبر قدر من الفوائض المخصصة لالستثمار )...( ويبقى 

..( عبر بناء مجزرة جماعية جديدة تتوفر فيها المعايير  طموح المجلس الجماعي، الذي سنجتهد في تحقيقه ).

 المعتمدة، )...( 

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول انعدام شروط السالمة الصحية في المجزرة الجماعية وشاحنة نقل 

صص اللحوم، نوضح أن الجماعة بذلت مجهودا في تأهيل المجزرة وقامت بعدة تدخالت منها بناء إسطبل مخ

لمبيت الذبائح قبل ذبحها، وتغيير رافعات األثقال واقتناء ميزان الكتروني واقتناء شاحنة جديدة لنقل اللحوم متوفرة 

على االعتماد الصحي المسلم من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. وتبقى الطاقة 

ح المذبوحة وكميات اللحوم الالزم االحتفاظ بها. اللهم ما يحصل االستيعابية لغرفة التبريد كافية بالنظر لعدد الذبائ

في أحيان قليلة خالل بضعة أيام تسبق عيد األضحى المبارك. واستجابة لمالحظة مجلسكم الوجيهة سيتم الحرص 

 على مزيد من العناية بمرفق المجزرة وتبني نظام داخلي ينظم شروط استغاللها وتدبيرها.

 والفواكه سوق الجملة للخضر  .ب

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول انتشار المخازن السرية للخضر والفواكه بالمدينة، نشير لألسف بأنها 

ظاهرة ما فتئت تتفاقم سنة بعد أخرى. ومما زاد من حدتها إحداث سوق أسبوعي يوم السبت بتراب الجماعة القروية 

من مموني السوق المحلية يقومون بتفريغ شحناتهم ليال شرفاء مدغرة بالضاحية الشرقية للمدينة. كما أن عددا 

 بمختلف أحياء المدينة بشكل يصعب معه تعقب تحركاتهم في غياب دوريات للشرطة والدرك خاصة بذلك. 

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول ضعف المراقبة بسوق الجملة )...( البد من اإلشارة هنا إلى صعوبة 

منة الزهيدة المصرح بها من طرف مموني السوق المحلية حيث تصطدم لجان المراقبة غالبا مراقبة هذه األث

بمقتضيات القانون المتعلق بحرية األسعار. من جهة أخرى فإن كون المدينة معبرا للوصول لمراكز أخرى في 

خضر والفواكه وبالتالي اإلقليم يجعل من الصعب التأكد من الوجهة التي يقصدها فعال بعض الشاحنات المحملة بال

صعوبة إلزام أصحابها بالمرور عبر سوق الجملة )...( ويبقى التراجع في الموارد المالية للسوق المسجل في 

مالحظة مجلسكم شيئا مقلقا للجماعة، ال يمكن الحد منه دون تعاون جميع الجهات المختصة خاصة السلطة المحلية 

 ن وجب تكثيفه.  والمصالح األمنية. وهو تعاون حاصل لك

 جمع النفايات المنزلية والمشابهة .ج

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم توفر الجماعة على مطرح مراقب، نشير بارتياح إلى كون الجماعة 

منخرطة في مشروع طموح إلحداث مركز لطمر وتثمين النفايات في إطار "مجموعة جماعات قصر السوق" التي 

جماعة الرشيدية والمجلس اإلقليمي والجماعات القروية المجاورة، والتي تم تأسيسها لتحقيق   تضم في عضويتها

أهداف مشتركة أهمها إحداث المطرح العمومي المشترك المراقب للنفايات. وقد تم مؤخرا االنتهاء من دراسة 
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يل من الوزارة المكلفة بالبيئة المخطط المديري لتدبير النفايات الصلبة التي أشرف عليها المجلس اإلقليمي بتمو

 )...( 

 التعمير وإعداد التراب .3

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم معرفة مصالح الجماعة بحدود مجالها الحضري، نشير إلى أن 

دة لجنة إقليمية قد انكبت تحت إشراف السيد والي الجهة لتحديد المجال الحضري للمدينة استجابة للتعليمات الوار

 في دورية صادرة بهذا الخصوص من السيد وزير الداخلية.

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول منح اإلذن بإحداث تجزئات من طرف شركة )ع.م( دون التأكد من 

تحفيظ العقار، نوضح أنه تم بشكل استثنائي التوافق على التعامل بمرونة من طرف المنظومة المحلية مع هذه 

...( لتمكينها من إحداث تجزئات الرياض والوفاق وتجزئة مرحبا )...( وعلى كل حال فالشركة قامت الشركة )

باإلجراءات المتعلقة باقتناء وتحفيظ العقارات المعنية بتجزئتي الرياض والوفاق. والزالت المسطرة جارية بالنسبة 

 ملف التحفيظ مع المجلس اإلقليمي مالك العقار. لعقار تجزئة مرحبا التي لم تتسلمها الجماعة بعد في انتظار تسوية

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول سقوط اإلذن بإحداث تجزئات دون إلزام أصحابها بالحصول على 

رخص جديدة، نوضح أن شركة )ع.م( فقد تقدمت بتصميم تعديلي للتجزئة مما أصبح معه شرط الثالث سنوات 

رى واستجابة للمالحظة، فقد تمت دعوة مكتب الجمعية السكنية الصيادلة لتجديد غير ذي موضوع. ومن جهة أخ

 الترخيص بالتجزئة وفق المساطر المعتمدة قانونا.

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول منح اإلذن بتقسيم أراضي تقع في مناطق يباح بها البناء، تجدر اإلشارة 

بعض األحياء محاطة بالبناء يكون من الصعب فيها تطبيق قانون التجزئات  إلى أن األمر يتعلق ببقع قليلة في

العقارية، ويتم التوافق في المنظومة المحلية عبر محاضر لجان مختلطة على منح اإلذن بتقسيمها تفاديا النتشار 

ابة حي المحيط البناء العشوائي عبر التقسيم السري كما وقع في الماضي بشكل شوه النسيج العمراني خاصة في غ

 وتاركة الجديدة. ولكن بناء على مالحظة مجلسكم الموقر تم توقيف تسليم شواهد اإلذن بالتقسيم. 

 تدبير الميزانية والشؤون المالية .ثانيا

 ربط وتحصيل المداخيل  .1

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول كون الجماعة ال تتأكد من حقيقة المعطيات المضمنة باإلقرارات المدلى 

بها لتصحيح الرسم على عمليات التجزئة، نوضح أن الجماعة تحرص على استخالص ما تبقى من الرسم بناء على 

لحسابات النهائية بعد انتهاء هذه األشغال. وسنحرص القيمة الحقيقية لتكلفة أشغال التجهيز التي تظهرها كشوف ا

 مستقبال على مزيد من التحقق مما يتم اإلدالء به من إقرارات وإجراء التصحيحات المطلوبة عند الحاجة. 

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية في تجزئتي 

أن الجماعة بناء على مالحظة مجلسكم قامت بإصدار أمر بالمداخيل عن الفترة المذكورة  )ر.ر( و)ص(، نوضح

استجابت له شركة )ع.م( التي بادرت لتسوية الوضعية بأداء مبلغ إجمالي عن رسم األراضي غير المبنية قدره 

اعة بادرنا منذ درهم. أما بخصوص عدم فرض الرسم على تجزئة ).ص( فنوضح هنا بأننا في الجم 5.921.530

بداية الوالية الجماعية السابقة باتخاذ التدابير الالزمة لتجاوز اختالل رصدناه في هذا المجال يتمثل في عدم إخضاع 

الجمعيات والوداديات السكنية المقامة على أراضي الجموع للرسم المذكور. وقمنا بمراسلة تلك الجمعيات ووجهنا 

ا المسارعة بتسوية الوضعية وأداء ما بذمتها )...( غير أن إحدى تلك الجمعيات لها أوامر بالمداخيل طالبين منه

السكنية وهي جمعية الصفاء السكنية لموظفي وزارة العدل التي كانت مشرفة على إحداث تجزئة الصفاء لجأت 

بالتالي فهو للقضاء اإلداري طاعنة في األساس القانوني لفرض الرسم بدعوى أن العقار تابع ألراضي الجموع و

المتعلق بالجبايات المحلية )...( وكان   47-06من القانون    41مستفيد من اإلعفاء الدائم المنصوص عليه في المادة  

دفاع الجماعة في الملف منصبا على طلب رفض الطعن بالقول بأنه لئن كان العقار مملوكا للجماعة الساللية فإن 

تجزئة سكنية بمقتضى الشهادة اإلدارية التي استندت إليها الجماعة في هذه األخيرة فوتت االستفادة منه إلحداث 

الترخيص بالتجزئة، مما يخرجه من التبعية للجماعة الساللية حتى يستفيد من اإلعفاء الكلي الدائم )...( ومن ثم 

ى في جميع تكون الجمعية السكنية الطاعنة خاضعة للرسم المذكور. غير أن القضاء اإلداري لألسف الشديد رأ

مراحله خالف ذلك وتم الحكم النهائي بإلغاء األمر بالمداخيل المذكور، مما اضطرت معه الجماعة لوقف مساطر  

التضريب تجاه جميع الجمعيات السكنية المشرفة على إحداث تجزئات سكنية فوق أراضي الجموع. وهو ما كبد 

 ميزانية الجماعة خسائر بماليين الدراهم.

ارة هنا إلى أن الجماعة اضطرت إللغاء عدد كبير من أوامر المداخيل الصادرة تجاه عدد من كما تجدر اإلش

المستفيدين من عقود إيجار عقارات شاسعة المساحة تابعة ألراضي الجموع إلقامة مشاريع استثمارية، والذين 

أحكاما في مرحلة النقض  تماطلوا لسنوات طويلة في إنجاز استثماراتهم الموعودة. وذلك بعد أن أصدر القضاء
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تقضي بقبول طعون المعنيين وإلغاء أوامر المداخيل الصادرة قي حقهم. وهو ما كبد هنا أيضا ميزانية الجماعة 

 خسائر بماليين الدراهم.

ويبقى اعتقادنا جازما أن تلك العقارات ال يجب أن تستفيد من اإلعفاء الكلي الدائم بل فقط من اإلعفاء الكلي المؤقت 

، وإال انتفى شرط العدالة الجبائية، وانتفت إحدى الغايات التي قصد إليها المشرع 41لمنصوص عليه في المادة ا

من خالل فرض الرسم والمتمثلة في محاربة المضاربة العقارية، إضافة إلى ضمان موارد مالية للجماعات. وإذ 

در المجلس األعلى للحسابات إلى تبني توصية نثمن مالحظة المجلس الجهوي هاته، نرجو في هذا اإلطار أن يبا

موجهة للسلطة التشريعية بضرورة تدقيق الفقرة المتعلقة باإلعفاء الكلي الدائم من الرسم بالنسبة ألراضي الجموع 

التي تكون موضوع عقود إيجار إلقامة مشاريع استثمارية أو موضوع حيازة إلحداث   -عبر استثناء تلك األراضي  

من ذلكم اإلعفاء الكلي الدائم، احتراما لمبدأ العدالة الجبائية ومحاربة للمضاربات -ة مرخص بها تجزئات سكني

 العقارية.

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول وجود اختالالت في فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء،  

ض الرسم عن كل ربع سنة طيلة مدة البناء إلى حين نسجل أننا في الجماعة سنعمل على تجاوز تلك االختالالت بفر 

 حصول الملزمين على رخص السكن أو شواهد المطابقة.

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسم على وسائل النقل العمومي 

 144رخصة تتوزع على    204الموارد المالية تضم  للمسافرين، نوضح أن الالئحة الممسوكة حاليا لدى قسم تنمية  

في الصنف الثاني بحسب ما توصلت به الجماعة من المصالح المختصة بالعمالة. وسنعمل   64في الصنف األول و

 على تجاوز النقص الحاصل بربط االتصال بمصالح الوالية للحصول على لوائح مدققة. 

م إخضاع وكاالت كراء السيارات والحافالت للرسم على الوقوف، بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عد 

 سنعمل استجابة للمالحظة على إدراج هذا الرسم ضمن المراجعة المزمع القيام بها للقرار الجبائي. 

بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم ضبط الئحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، نسجل 

ة قامت بإحالة الئحة للمقاهي غير المرخصة على السلطة المحلية لحث أصحابها على تقديم ملف طلب أن الجماع

التراخيص، وسيتم القيام بتحيين شامل لالئحة المقاهي والمحالت المماثلة بالمدينة من أجل ضبط الوعاء الجبائي 

 للرسم المذكور.

مدخول حق االمتياز في النقل الحضري نوضح أن  بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول عدم تحصيل

الجماعة قامت بإصدار أمر بالمداخيل عن مجموع ديون الشركة المفوض لها تدبير خدمة النقل الحضري، وتم 

 التكفل باستخالص مبلغه من طرف السيد الخازن اإلقليمي للرشيدية. 

 النفقات العمومية .2

إنجاز دراسات تهم أشغال سبق تنفيذها نوضح أن األمر راجع لعدم  بالنسبة للمالحظة المسجلة في التقرير حول

، وكانت ضرورة تنفيذ األشغال قد حتمت تكليف مكتب الدراسات 2012توفر االعتمادات المالية خالل سنة 

ة المتخصص في الخرسانة المسلحة بإنجاز التصاميم المطلوبة. وتأخر في تقديم فاتورة أتعابه. وقد تم تسديد ما بذم

 . 2014الجماعة تجاهه سنة 

 )...( 
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 "سوق الخميس دادس"جماعة 

 )إقليم تنغير(
 

. 1959دجنبر    02بتاريخ    2.59.1834التابعة إلقليم تنغير بموجب المرسوم رقم    أحدثت جماعة سوق الخميس دادس

الرابطة بين بوعرفة وأكادير، ويمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها  10وهي تقع على الطريق الوطنية رقم 

والسكنى المنظم  نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان 17.054، وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة ²كلم 190

 .2014 سنة

مستشارا جماعيا. ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وستة  27يتألف المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس من 

بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما  2016نواب. وخالل السنة المالية 

ماليين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما  6من  مليون درهم، منها أزيد  23يناهز 

% من نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد تجاوزت  81يعادل  

الذين وصل عددهم ( درهم كنفقات الموظفين 2، منها ما يزيد عن مليوني )2016مليون درهم برسم نفس السنة  13

 (. 21إلى واحد وعشرين )

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة سوق  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016  –  2012الخميس دادس عن الفترة  

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التسيير اإلداري .1

 د التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان المؤقتينعدم إبرام عق 

تبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية لجماعة سوق الخميس دادس عدم إستيفاء إلزامية التأمين عن حوادث الشغل 

نون من القا 2. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2015إلى  2012لفائدة األعوان المؤقتين برسم السنوات المالية من 

المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير   1.60.223من الظهير الشريف رقم  330المغيرة والمتممة للفصل  18.01

من  29بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة  1927يونيو  25الشريف الصادر في 

. وحري بالذكر 2015يناير  22لتنفيذ ابتداء من بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز ا 18.12القانون رقم 

أن عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة 

  من القانون رقم   184وفي المادة    1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم    357توقيع الجزاءات الواردة في الفصل  

من القانون   41سالفي الذكر. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات المادة    18.12

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة  45.08رقم 

ماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الج

 .النفقات اإلجبارية

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 تخصيص عقار جماعي دون سلك المسطرة القانونية 

، دون وجود عالقة تعاقدية 2م 150تم الوقوف على استغالل وكيل لبريد المغرب لمستودع جماعي محفظ مساحته 

المتعلق  78.00من القانون رقم  69و 37عة، ودون التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في المادتين تربطه بالجما

المتعلق بالجماعات،  113.14من القانون التنظيمي رقم  92بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة 

البنايات العمومية واألمالك الجماعية طبقا  والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتخصيص أو تغيير

للقوانين واألنظمة المعمول بها، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، وإبرام اتفاقية بين الجماعة والطرف 

 المنتفع بالتخصيص.

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما  28.00من القانون رقم  16بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

لنفايات  والنفايات المماثلة لها. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات كما يحدد عمليات الجمع األولي لهذه ا

ولوحظ عدم قيام   .وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها
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المجلس الجماعي بتحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير 

  من القانون المشار إليه آنفا. 25كما تنص على ذلك الفقرة األخيرة من المادة  الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه،

،لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات، يهدف إلى تحسين تدبير  2016وحتى حدود نهاية سنة 

يات وتفريغها على وسائل النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. إذ ال زالت جماعة بومالن دادس تعتمد في تجميع النفا

وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجاري ومسيالت مياه األمطار وعدم تحديدها 

 لنوع وحجم النفايات التي تنتج بتراب الجماعة.

 غياب مقرر أو نظام داخلي لمرفق المجزرة الجماعية 

من القانون  100ق الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، و المادة المتعل 78.00من القانون  50بناء على المادة 

يتعلق بالجماعات، يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة اإلدارية في ميادين   113.14التنظيمي رقم  

لجماعية اتخاذ الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور. وتخول هذه المقتضيات لرؤساء المجالس ا

قرارات تنظيمية في إطار ممارستهم للشرطة اإلدارية يتوخى منها تنظيم مرفق معين كمرفق المجزرة الجماعية. 

والمالحظ أن رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس لم يتخذ أي مقرر بمثابة نظام داخلي ينظم التسيير اإلداري 

 لهذا المرفق. 

 ة لمسطرة االعتماد الصحيعدم إخضاع المجزرة الجماعي 

المتعلق  28.07لم تقم الجماعة بإخضاع المجزرة لمسطرة االعتماد الصحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 

المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر.  02.10.473بالسالمة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 

مة الصحية للمنتوجات الغذائية، حيث يحدد القانون السالف الذكر مسطرة ويسلم هذا الترخيص المكتب الوطني للسال

 تدخل هذا المكتب المكلف بالتفتيش الصحي للمرافق العمومية والخاصة التي تتطلب رخصة السالمة الصحية.

المتعلق بالترخيص واإلعتماد الصحي للمؤسسات   13- 244وحري بالذكر أن قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  

والمقاوالت العاملة في مجال التغذية، قد حدد شكل الطلب والوثائق الواجب إرفاقها بالملف الخاص بالحصول على 

 اإلذن والترخيص الصحي.

 تافياللت يوصي بما يلي: –لجهوي للحسابات لجهة درعة وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس ا

 مراعاة المقتضيات التشريعية المؤطرة للتأمين عن حوادث الشغل؛ -

االعتبار  بعين النفايات المنزلية، يأخذ لتدبير بين الجماعات الترابية المجاورة العمل على إعداد مخطط -

لنفايات مع إدراج اإلتاوة المفروضة على عمومي مراقب ل إحداث مطرح الحاجة الملحة للجماعة إلى

 خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بالقرار الجبائي للجماعة؛ 

اتخاذ مقرر لتنظيم مرفق المجزرة الجماعية مع العمل على إحراز التراخيص والشهادات المرتبطة  -

 وشهادة الفحص التقني(. بتدبير هذا المرفق )شهادة اعتماد المجزرة والشاحنة

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل  .1

 بالتأسيس  التصريح إيداع لعدم الغرامة القانونية تطبيق  عدم 

مستغال لمحالت بيع المشروبات بإيداع التصريح بالتأسيس لدى  14عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري، لم يقم 

المتعلق بالجبايات المحلية.  47.06من القانون رقم  67، وذلك خالفا لما تنص عليه المادة المصالح الجبائية الجماعية

من نفس القانون تطبيق غرامة قدرها  146و  87و  67األمر الذي كان يستوجب معه عمال بأحكام المواد 

درهم على الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس لغرامة، وتحصيل مبلغ إجمالي قدره  500,00

 .2016 – 2012درهم خالل الفترة  26.500,00

 قصور في استخالص الديون المتعلقة بمنتوج استغالل مصلحة المياه 

جماعية لتوزيع الماء الصالح للشرب تقوم جماعة سوق الخميس دادس بتزويد مجموعة من المشتركين في الشبكة ال

عدادا. واستنادا إلى المعطيات المثبتة    1438، بلغ عدد العدادات المرتبطة بالشبكة  2016بهذه المادة الحيوية. وفي سنة  

في الحسابات اإلدارية للجماعة وبيانات المداخيل المقبوضة، فإن مداخيل مرفق توزيع الماء الصالح للشرب خالل 

 تتوزع كما يلي:  2016-2012الفترة 

  



 
 

53 

 المداخيل المقررة والمقبوضة لمنتوج استغالل مصلحة المياه )بالدرهم(

 السنوات الصافي من المداخيل المقررة المداخيل المقبوضة

544 739,80 546 813,24 2012 

504 463,33 506 536,77 2013 

689 782,92 691 856,36 2014 

678 682,44 680 755,88 2015 

573 084,52 575 157,96 2016 

مستفيدا( لم  531وقد تبين من خالل مراقبة سجل منتوج استغالل مصلحة المياه، أن نسبة كبيرة من المستفيدين )

إلى  2012-01-01تقم بتسوية المتأخرات الناتجة عن استهالك الماء الصالح للشرب خالل الفترة الممتدة من 

ت بالوفاء بأداء الديون المستحقة عليها، فقط من المستفيدين هي من قام %63  ، وأن نسبة2016-12-31غاية 

رغم قيام الجماعة بالعديد من المجهودات من قبيل توجيه إنذارات لبعض المستفيدين قصد تسوية وضعيتهم 

وأيضا رفع دعاوى قضائية قصد إستخالص المستحقات المترتبة عن متأخرات البعض اآلخر. ومع األخذ بعين 

ة أشهر كاستهالك متوسط بالنسبة للمستفيدين المتقاعسين عن األداء الذين لم درهم لكل ثالث 50االعتبار مبلغ 

درهم  211.950,00تحدد متأخراتهم بدقة، فإن المبالغ المالية المستحقة لفائدة الجماعة في هذا الصدد تقدر في 

 .2016-2012خالل الفترة 

 2016- 2012مبالغ منتوج استغالل مصلحة المياه غير المؤداة خالل الفترة 

 عدد المتأخرين  عدد المستفيدين
عدد األرباع غير 

 المؤداة 

مبلغ االستهالك 

 التقديري

مجموع المبالغ غير 

 المؤداة 

 درهم 211.950,00 درهم 50,00 4239 531 1438

  عدم استخالص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية 

عدم استخالص أية أجور مرتبطة ببيع  2016-2012المالية يتبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية للسنوات 

( لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو االستشارات 2013التصاميم والوثائق التقنية )باستثناء السنة المالية 

  المتعلق ببيع التصاميم  2009يناير  27بتاريخ  18المعمارية، المدرجة في الفصل الثالثين من القرار الجبائي رقم 

والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إبرام الجماعة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات 

بتحديد أجرة تسليم التصاميم   2007يوليو  4صادر في  1291.07من قرار وزير المالية والخوصصة رقم  2المادة 

من قرار   2المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة والوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو االنتقاء 

بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية   2013يونيو  13صادر في  1871.13وزير االقتصاد والمالية رقم 

المتعلق بالصفقات    2013مارس    20الصادر في    2.12.349من المرسوم رقم    99و  19المنصوص عليها في المادتين  

 . التي تحدّد تعريفات هذه األجور كالتالي:العمومية

 تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية 

 الثمن طبيعة وشكل الوثيقة

 درهم/المتر الطولي 15 التصميم

 وثائق تقنية 

 الطبع باأللوان الطبع باألسود واألبيض األبعاد

A4 (297 X 210)ميليمتر 

A3 (420297 X )ميليمتر 

A2 (420 X 594)ميليمتر 

 درهما للصفحة 20 دراهم للصفحة 5

(594 X 841) A1 مليمتر 

(841 X 1189) A0 مليمتر 
 درهما للصفحة 50 دراهم للصفحة 10
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  عدم الفرض التلقائي للرسم على المؤسسات السياحية وعدم تطبيق الجزاء عن عدم اإلقرار أو وضع

 اإلقرار خارج األجل 

تتواجد بتراب جماعة سوق الخميس دادس ثالث مؤسسات سياحية خاضعة للرسم على مؤسسات اإليواء السياحي. 

اعة وبيانات المداخيل المقبوضة، فإن مدخول هذا الرسم  واستنادا إلى المعطيات المثبتة في الحسابات اإلدارية للجم

. وهكذا، فإن مستغلي المؤسسات السياحية الكائنة بتراب جماعة سوق الخميس   2016-2012ظل منعدما خالل الفترة  

يل دادس لم يودعوا أي إقرار لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة خالل هذه الفترة، وبالمقابل لم تقم الجماعة بتفع

حقها في المراقبة، كما لم تمارس اختصاصها القانوني المتعلق بفرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم اإلدالء باإلقرار، 

و   134وتطبيق الجزاء عن عدم اإلقرار بالمداخيل المحققة أو وضع اإلقرار خارج األجل، وذلك خالفا ألحكام المواد  

 ايات الجماعات المحلية.المتعلق بجب 47.06من القانون رقم  158و 149

 عدم إدراج رسم أبحاث المنافع والمضار على مزاولي األنشطة التجارية والمهنية في القرار الجبائي 

باستثناء رخص استغالل المقاهي وبعض محالت بيع المشروبات المرتبطة بالرسم على محالت بيع المشروبات، فإن 

زعاج ومضايقة للجوار، قد شرعت في مزاولة نشاطها بعد الحصول كل المحالت األخرى والتي غالبا ما تكون محل إ 

على الترخيص وبعد إنجاز البحث المفترض القيام به من طرف السلطات المحلية لتحديد منافع أو أضرار أّي مشروع 

كما تم تغييره  1914غشت  25قبل منح أّي ترخيص بخصوصه، طبقاً لما ينص عليه الظهير الشريف المؤرخ في 

تميمه، والذي بموجبه يتحمل الصوائر الناتجة عن إجراء البحث صاحب المحل والتي تدفع إلى وكيل المداخيل. لكن وت

وحيث إن الجماعة لم تحدد وتدرج سعر الرسم على أبحاث المنافع والمضار في قرارها الجبائي الجاري به العمل، 

 فتح تلك المحالت.فإنها لم تستفد من أي مدخول مقابل عن الخدمة المتعلقة ب

 تدبير النفقات العمومية .2

   التسلم المؤقت لألشغال مع تحرير الضمان النهائي دون إلزام أصحاب الصفقات بتقديم تصاميم جرد

 المنشآت المنفذة 

لوحظ عدم تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفّذة إلى الجماعة من طرف المقاولين قبل التسلم المؤقت للصفقات التي 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة   65فيذها، مما يخالف مقتضيات المادة  قاموا بتن

، والتي تنص على ما يلي : "  04/05/2000صادر في  2.99.1087لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 

تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت   - ]...[ ز(  تشتمل العمليات السابقة للتسلم )المؤقت( على ما يلي :    -  2]...[  

مطابقة لتنفيذ األشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة ]...[ ". إن عدم 

ا إلزام المقاوالت المكلفة باإلنجاز بتقديم تصاميم الجرد التي كانت قد التزمت بتقديمها عند إبرام الصفقات يبقى أمر

غير مبرر، كما أنه يصعب إعمال المراقبة سواء اإلدارية أو التقنية في غياب كل إشارة تمكن من تحديد أماكن إنجاز 

األشغال، باإلضافة إلى العراقيل التي يطرحها كل تدخل بعد ذلك في المنشئات المنجزة، والتي تقتضي التوفر على 

  .تصاميم تحدد الشبكات المنجزة

المتعلقة ببناء قاعة  02/2013ل ال الحصر، باشرت الجماعة التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم وعلى سبيل المثا

من دفتر الشروط الخاصة  13، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة بفحوى البند 2016يناير  22لالجتماعات بتاريخ 

جرد المنشآت المنفذة )رسوم الذي ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم 

المنشآت المرئية وغير المرئية كاألساسات وقنوات صرف مياه األمطار والمياه العادمة(. وعالوة على ذلك أغفلت 

يوما على التسلم   30الجماعة تنفيذ الجزاءات الواردة في الفقرة األخيرة من هذا البند، الذي يتيح للجماعة بعد انصرام  

من المبلغ األولي للصفقة تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي   %1مة مالية تعادل المؤقت، تطبيق غرا

(397.812,00 × 1% = 3.978,12 dh)  درهم من مبلغ الضمان   4.999,98. كما تم الوقوف على عدم اقتطاع مبلغ

لقة بأشغال تهيئة السوق المتع 03/2013النهائي كجزاء عن عدم وضع نفس التصميم المتعلق بتنفيذ الصفقة رقم 

من دفتر الشروط الخاصة   44يوما. باإلضافة إلى ذلك لوحظ عدم تنفيذ مضمون البند    30األسبوعي، وذلك داخل أجل  

 5.503,00المتعلقة ببناء معبر سرغين على وادي دادس، وذلك بخصم مبلغ    INDH/2014/01المتعلق بالصفقة رقم  

ي للصفقة كجزاء عن عدم مدّ صاحب المشروع بتصميم جرد المنشآت المنفذة من المبلغ األول %1درهم المطابق ل 

 يوما عن التسلم المؤقت ألشغال الصفقة. 30بعد انصرام 

ومن جانب آخر، فإن إقدام الجماعة على تحرير الضمانات دون تسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة، يعتبر حيادا عن 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المذكورة، والتي تنص على أنه: " يرجع الضمان النهائي ]...[،    16مقتضيات المادة  

ت التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع ويدفع اإلقتطاع الضامن أو يتم اإلفراج عن الكفاال

إذا سلّم صاحب الصفقة فعال تصاميم جرد المنشئات  ]...[ :داخل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي، وذلك

 ."المنفذة
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  القانونيعدم مصادرة الضمان المؤقت رغم عدم تكوين الضمان النهائي داخل األجل 

، وتم تبليغ المصادقة 2014فبراير    04المتعلقة ببناء قاعة لإلجتماعات بتاريخ    2013/02أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

. غير أن هذا األخير لم يقم بتكوين الضمان 2014يونيو  30بتاريخ  – ES.Sو  EN.Sتجمع  –لصاحب الصفقة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   12ة يوما المنصوص عليه في الماد  30النهائي داخل أجل 

البيّن،  . ورغم هذا التأخير2015فبراير    06األشغال المنجزة لحساب الدولة، حيث لم يستكمل هذا اإللتزام إال بتاريخ  

المؤقت وقدره اتضح أن الجماعة لم تقم بتنفيذ اإلجراءات القسرية المخولة لها ال سيما اللجوء إلى مصادرة الضمان 

درهما، الذي يبقى كسبا لفائدة ميزانية الجماعة نظير عدم إنجاز صاحب الصفقة للضمان النهائي داخل  11.935,00

من ذات المرسوم التي تنّص على ما يلي : "   15األجل المذكور، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

يما في الحاالت التالية ]...[ إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي  تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة ال س

 أعاله." 12من المادة  3داخل األجل المنصوص عليه في الفقرة 

من الظهير الشريف   11و  10كما أن عدم إقدام الجماعة على مصادرة الضمان المؤقت يتنافى مع مقتضيات الفصلين  

لية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم المزاد، المتعلق بالضمانات الما 1.56.211

 حيث كان لزاما على رئيس الجماعة إصدار مقّرر الحجز على الضمان المؤقت إلى القابض الجماعي قصد تنفيذه.

 تنفيذ نفقات التأمين باكتتاب عقود للقانون العادي مخالفة ألنظمة الصفقات العمومية 

خالل تفحص الملفات المتعلقة بتأمين اليد العاملة من مخاطر حوادث الشغل وبالتأمين عن المسؤولية المدنية   لوحظ من

على إبرام عقود القانون العادي لتنفيذ النفقات المتعلقة  2013 – 2012والحريق، إقدام مصالح الجماعة خالل الفترة 

المحدد لالئحة األعمال   2007شتنبر    18بتاريخ    3.70.07رقم    بها، مما يعتبر حيادا عن مقتضيات مقرر الوزير األول

التي يمكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات القانون العادي، التي ال تتضمن الخدمات المتعلقة بالتأمين عن حوادث 

من   4مادة  بمضامين ال  2016  –  2014الشغل والتأمين عن المسؤولية المدنية والحريق. كما أنها لم تتقيد خالل الفترة  

المحدد لالئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع   5سالف الذكر التي تحيل على الملحق رقم    2.12.349المرسوم  

 عقود واتفاقات القانون العادي المبرمة من طرف الجهات واألقاليم والعماالت والجماعات. 

 ت بما يلي:تافيالل –وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق، من جهة، بين مختلف مصالح  -

الجماعة )الممتلكات، الشرطة اإلدارية، التعمير...( ومن جهة ثانية، بين الجماعة وبين المصالح 

 الخارجية للدولة؛

لمضار واألجرة عن التصاميم ضرورة تحيين القرار الجبائي وتضمينه الرسم عن أبحاث المنافع وا -

 والوثائق التقنية؛

العمل على فرض واستخالص الرسوم الجماعية والسيما الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية مع  -

 إعمال حق المراقبة وتصحيح اإلقرارات ومسطرة الفرض التلقائي عند االقتضاء؛

 بمنتوج استغالل مصلحة المياه؛ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الباقي استخالصه المرتبط -

مراعاة التأليف القانوني للجان طلب العروض والحرص على تبليغ المصادقة على الصفقات داخل  -

 اآلجال المقّررة. 
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II.  سوق لخميس دادس ل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة .أوال

 التسيير اإلداري  .1

  اليد العاملةعدم إبرام عقد تأمين 

إن المصالح الجماعية واعية كل الوعي بضرورة تأمين اليد العاملة حماية للعامل والمياوم والعرضي والمؤقت 

عقود   2016وتجنب زج الجماعة في منازعات من شأنها أن تثقل ذمتها المالية، فقد أبرمت مع حلول السنة المالية  

 مقتضيات القانونية التي تلزم التأمين لهذه الفئة )...( تأمين هذه اليد العاملة حصنا لها وتطبيقا لل

 الممتلكات والمرافق الجماعية  .2

 )...( 

 تخصيص عقار جماعي دون سلك المسطرة القانونية 

من أجل حماية واسترجاع أمالكها قامت المصلحة المكلفة بمراسلة الجهات المعنية من أجل معرفة الوضعية 

متر مربع مستغل من طرف وكيل لبريد المغرب.(  150ماعي محفظ مساحته القانونية لهذا الملك )مستودع ج

بتاريخ  229؛ مراسلة عدد 19/09/2016بتاريخ  455؛ مراسلة عدد 04/2016/ 05بتاريخ  203)مراسلة عدد 

موجهة إلى السيد المدير العام لبريد بنك بالرباط؛ مراسلة السيد المدير الجهوي بريد بنك بمراكش  30/05/2017

؛ مراسلة الكاتب العام لمؤسسة وسيط 04/2016/ 05بتاريخ  202؛ مراسلة عدد 14/01/2016بتاريخ  24عدد 

 ومراسلة محامي الجماعة من أجل سلك السبل القانونية(.   05/04/2019المملكة بتاريخ 

ماعة من بين األولويات األساسية التي تسعى الجماعة الترابية سوق الخميس بناء على برنامج عمل الج

إلى اخراجها إلى حيز الوجود إحداث مطرح يستجيب للمعايير البيئة انسجاما مع مقتضيات   2017-2022

القانون الخاص بحماية واستصالح البيئة. في افق انجاز مطرح جماعاتي يأخذ بيعين االعتبار الحاجة 

س من التلوث المهدد لالستقرار الملحة للجماعة في تدبير هذا المرفق الحيوي الهام. من أجل إنقاذ واحة داد

درهم حسب ما جاء في االتفاقية  100.000,00في هذه الواحة حيث خصصت له الجماعة مساهمة قدرها 

 المصادق عليها من لدن المجلس في هذا الشأن.

 نظام داخلي لمرفق المجزرة الجماعية غياب مقرر أو 

ة االدارية وميدان الوقاية الصحية والنظافة بناء على اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرط

والسكينة العمومية وسالمة المرور، وبناء على مالحظتكم القيمة في هذا الباب تم إصدار نظام داخلي خاص بتسيير 

 .01/2019/ 02هذا المرفق الحيوي بتاريخ 

  عدم إخضاع المجزرة الجماعية لمسطرة االعتماد الصحي 

المتعلق بالسالمة الصحية من أجل  28.07لجهوي للحسابات وكذا على القانون رقم بناء على توصيات المجلس ا

إخضاع المجزرة الجماعية لمسطرة االعتماد الصحي، تمت مراسلة الجهة المعنية من أجل إيفاد اللجنة بكتابي عدد 

 .2019أبريل  22بتاريخ  291

  )...( 

 ء واإلصالحعدم منح وصوالت تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البنا 

الجماعة بدأت على تسليم وصوالت تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح والتجزئات العقارية 

 )...(  2018والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات مع حلول السنة الجديدة 

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

من أجل ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه قصد الرفع من مداخيل الجماعة وتخفيض أو الحد من الباقي استخالصه 

لتحقيق الطفرة االقتصادية واالجتماعية بنفوذ الجماعة، تم خلق وإحداث مصلحة الوعاء الضريبي والماء الصالح 

الصه من خالل سلك عدة سبل استباقية منها للشرب هذه المصلحة التي حققت تحسنا ملموسا في خفض الباقي استخ

تعزيز مراقبتها في مراجعة إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات وتطبيق غرامات التأخير على 

المتعلق  47.06المتهاونين وكذا فرض الرسم التلقائي على عدم إيداع التصريح بالتأسيس كما ينص عليه القانون 
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حيت تم تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال وتم بدء العمل بالرسم المفروض على اإلقامة  بالجبايات المحلية.

 .2018درهم سنة  4.000,00بالمؤسسات السياحية بمبلغ 

كما أن المصلحة المعنية بتنسيق مع المصالح األخرى مكنت من تحقيق طفرة في تحصيل مستحقات الماء الصالح 

إنذارات وتنبيهات للملزمين وبرفع دعاوي قضائية من طرف المصلحة المكلفة للشرب بسلكها عدة سبل من توجيه  

بالمنازعات قصد استخالص المستحقات المترتبة عن متأخرات في حق الملزمين المستنفذ معهم كل الطرق الحبية. 

يزانية درهم متجاوزة بذلك تقديرات الم 803.572,64مبلغ  2017إذ حققت مداخيل الماء الصالح للشرب لسنة 

درهم  844.851,01تجاوزت المداخيل المحققة مبلغ  2018درهم. وكذا في سنة  00665.000,المتمثلة في 

 23درهم. كما أن المصلحة المعنية استخلصت إلى غاية  760.000,00متجاوزة تقديرات الميزانية المحددة في 

 2019طاع الماء الصالح للشرب لسنة درهم مما يوحي بارتفاع مداخيل ق 289.637,06ما مبلغه  2019أبريل 

 )...( 

 عدم استخالص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية 

سنتفادى مثل هذه األمور، بالتنسيق المحكم بين المصلحة التقنية والمالية من أجل تدارك األمر وإلزام المقاولين 

 .30/01/2019بتاريخ  03قصد أداء هذه الرسوم بناء على تضمينه في القرار الجبائي المعدل رقم 

  عدم الفرض التلقائي على المؤسسات السياحية 

، وكذا توجيهات ومالحظات المجلس الجهوي 47.06من القانون رقم  158و 149و 134بناء على أحكام المواد 

للحسابات تم العمل من طرف المصلحة المعنية وبتنسيق مع المصالح األخرى على ممارسة االختصاص المتعلق 

الرسم بصورة تلقائية عن عدم اإلقرار وتطبيق الجزاء عن عدم اإلدالء باإلقرار بالمداخيل أو وضعه خارج   بفرض 

األجل القانوني بالنسبة للمؤسسات والوحدات السياحية بنفوذ الجماعة. حيث سجل ارتفاع ملحوظ في المداخيل. كما 

فرض رسم االيواء السياحي على المؤسسات غير تمت مراسلة السيد عامل اإلقليم من أجل إيجاد سبل قانونية ل

 (.2019أبريل  19بتاريخ  289المرخص لها من لدن هذه الجماعة )كتابي عدد 

 استخالص صوائر وابحاث المنافع والمضار 

وعيا من مصالح هذه الجماعة بجدوى وموضوع المالحظة في هذا الشأن، ستعمل الجماعة على استخالص هذه 

 القرار الجبائي وتضمينه هذا الرسم. األتاوة بعد تعديل 

 تدبير النفقات العمومية .2

 )...( 

  التسلم المؤقت لألشغال مع تحرير الضمان النهائي دون إلزام أصحاب الصفقات على تقديم تصاميم

 المنشآت المنفذة 

إن المصلحة التقنية لم يكن في حسبانها أن االمر يتطلب تقديم المقاول إلى اإلدارة صاحبة المشروع تصاميم جرد  

المتعلق ببناء قاعة االجتماعات،  02/2013المنشآت المنجزة قبل التسليم النهائي للصفقة المنصوص )...( رقم 

المتعلق بأشغال  03/2013تعلق بتنفيذ الصفقة رقم درهم من مبلغ الضمان النهائي الم 4.999,98واقتطاع مبلغ 

من المبلغ األولي للصفقة   %1درهم المطابق ل    5.503,00تهيئة الساحة االمامية للسوق االسبوعي، وخصم مبلغ  

كغرامة عن عدم تقديم تصميم جرد المنشآت المنجزة بعد انصرام األجل القانوني عن التسليم المؤقت المتعلق 

 المالحظات.  المتعلق ببناء معبر سرغين. وإن المصلحة واعية بأهمية هده INDH/01/2014بالصفقة رقم 

المبرمة من طرف هذه الجماعة من أجل بناء معبر على وادي دادس   INDH/2014/01إن عدم إلزام نائل الصفقة  

لمواد المستعملة بدوار سرغين بمد المصالح التقنية بالمحاضر التفصيلية المختبرية المتعلقة بالمشروع وا

المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط االدارية  2.99.1087من المرسوم رقم  65المنصوص عليه في المادة 

 العامة المطبقة على صفقات االشغال، راجع إلى جهل المصلحة التقنية لفحوى هذا القانون )...(

  االجل القانونيعدم مصادرة الضمان المؤقت رغم عدم تكوين الضمان النهائي داخل 

درهم الناتج عن عدم تكوين الضمان النهائي داخل   11.935,00إن عدم مصادرة واسترجاع الضمان المؤقت البالغ  

 يوما )...( لم يفطن له إال بعد مرور األجل القانوني. 30أجل 

 تنفيذ نفقات التأمين باكتتاب عقود للقانون العادي مخلفة لنظمة الصفقات العمومية 

عض الخدمات )جمع النفايات ان استعانة الجماعة الترابية سوق الخميس دادس بالعرضيين والمياومين في إنجاز ب

الصلبة، إصالح تسريبات المياه ....( حتم عليها األمر اللجوء إلى إبرام عقد التأمين دون مراعاة لمقتضيات  

المنصوص عليها قانونيا حماية لمصالح هذه الفئة ولذويها. والستعجالية األمر وستسعى الجماعة إلى تطبيق 

 مالحظتكم في هذا الباب.
)...( 
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 "أكوديم"ة جماع

 إقليم ميدلت()
 

. تبلغ مساحة 1959تم إحداث الجماعة الترابية أكوديم التابعة إلقليم ميدلت بموجب التقسيم اإلداري للمملكة لسنة 

. وتضم 2014نسمة خالل اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  4.113وقدّر عدد سكانها ب  2كلم 517الجماعة 

 ة على طول ضفاف األنهار وفوق التالل وبالقرب من بعض العيون المائية.الجماعة ثمانية دواوير منتشر

مليون درهم،    4بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يناهز    2016في سنة  

الجماعة )التسيير،  مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف    2,9منها  

مليون درهم   1,4، منها حوالي 2016مليون درهم في نفس السنة  2,5التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت 

 (. 24نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى أربعة وعشرين )

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة أكوديم  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوالا 

 التنظيم والتسيير اإلداري  .1

 عدم إرسال نسخ العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر ووجود حاالت للتصديق على البصمة 

المتعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم  1998أكتوبر  31دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 

لى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين المصالح الجماعية بإرسال نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إ

 2010يونيو    2االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين باألمر. وتعود آخر مراسلة في هذا الصدد إلى تاريخ  

 ، تم إرسالها آنذاك لمصالح عمالة خنيفرة.2010وتهم الئحة العقود العرفية لشهر مايو 

المختصة تقوم في بعض األحيان بالتصديق على البصمة وليس التوقيع الكتابي   كما لوحظ أن المصالح الجماعية

، 1995دجنبر  19بتاريخ   127لصاحب اإلمضاء؛ وهو ما ال يراعي التعليمات الواردة في مذكرة وزير الداخلية رقم

لس األعلى )محكمة وكذلك االجتهاد القضائي المغربي الذي ال يعتبر البصمة توقيعا، حيث جاء في قرار سابق للمج

: " لكن حيث أن البصمة ليست بتوقيع وأن إنكار المحامي البصمة 1980يونيو    11بتاريخ    534النقض الحالية(، رقم  

 ليس بإنكار اإلمضاء وأن العقد لم يحمل أي إمضاء فهو باطل ]...[ ". 

  اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

ى مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون صادقت مصالح الجماعة عل

المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية   39.08من القانون رقم    4مراعاة لمقتضيات المادة  

على عقود بيع العقارات لكون التي حثت على عدم المصادقة  2012أبريل  05بتاريخ  D1955وزير الداخلية عدد 

 هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. 

 تدبير الموارد البشرية  .2

 الجماعة ودون احترام اإلجراءات القانونية رهن اإلشارة دون مراعاة حاجيات إلحاق موظفين أو وضعهم 

حاجتها لخدماتهم بمختلف مصالحها ومكاتبها، حيث   قامت جماعة أكديم بإلحاق ستة موظفين جماعيين على الرغم من

يتكفل الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة، بينما تظل بعض الوحدات اإلدارية غير مفعَلة بالهيكل التنظيمي  

 للجماعة، كمكتب التواصل، والكتابة الخاصة، ومصلحة المنازعات والشؤون القانونية ...

جماعة بوضع السيد "ش. س"، محرر من الدرجة الثالثة، رهن إشارة قيادة أكوديم لمدة سنة ومن جهة أخرى، قامت ال

، ولكن دون تقديم المصلحة المستقبلة ألي طلب في الموضوع، ودون إدالء الجماعة 2014أكتوبر    21واحدة ابتداء من  

األخير الزال يزاول مهامه بالقيادة حتى  بما يفيد إبداء المعني باألمر لموافقته على الوضع رهن اإلشارة. ثم إن هذا 

تاريخ زيارة لجنة المراقبة للجماعة، دون وجود ما يفيد بتجديد الوضع رهن اإلشارة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ 

غياب تقارير معدة من طرف اإلدارة المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها  

من  7و  4و  3و  2دائه. وعليه، فإن الجماعة قد خالفت في تدبير هذا الملف، مقتضيات المواد يتضمن تقديرا عاما أل

 الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير  30 في صادر 2.13.422 المرسوم رقم

 .رهن اإلشارة الوضعب المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف
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وجدير بالذكر، أن طلبات اإلدارة المستقبلة قصد الوضع رهن اإلشارة، يجب أن تقدم من رؤساء اإلدارات العمومية المعنية أو 

المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو اإلقليميين، األمر الذي ال ينطبق على قائد قيادة  

 .أكوديم

 تأمين موظفين مرَسمين دون سند قانوني 

، بخصوص 2014و    2013و    2012قامت الجماعة بأداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل المتعلقة بالسنوات المالية  

موظفين مرّسمين بمصالح الجماعة، وال يندرجون في فئة األعوان المؤقتين أو العرضيين أو المياومين أو المتعاقدين، 

المغيرة  18.01من القانون رقم  2الذين تشملهم إجبارية التأمين عن حوادث الشغل المنصوص عليها في المادة 

المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر   1.60.223رقم    من الظهير الشريف  330والمتممة للفصل  

من   45بالتعويض عن حوادث الشغل. وللتذكير، فإن الموظفين المعنيين يخضعون ألحكام المادة    1927يونيو    25في  

ومية، فيما  في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العم  1958فبراير    24الصادر في    1.58.008الظهير الشريف رقم  

يتعلق باإلصابات الناتجة عن مزاولة العمل، كما تشملهم المقتضيات المتعلقة براتب الزمانة المحددة في الفصول من 

المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وقد ترتب عن هذا اإلجراء إثقال   71.011من القانون رقم    30إلى    25

سنوية غير مقّررة في القوانين واألنظمة الّسارية، بلغ مجموعها ما يزيد عن  الذمة المالية للجماعة بأداء نفقات

 درهم، كما يظهر الجدول اآلتي : ألف 34

 أوامر بأداء تهم تأمين موظفين مرَسمين 

 المبلغ بالدرهم  موضوعه اإلدراج المالي  تاريخه سند األمر بالصرف السنة

2012 333 29/11 /2012 10.20.30.35S2/.I 090,26 11 تأمين اليد العاملة 

2013 110 31/05 /2013 10.20.30.35S2/.I 470,47 11 تأمين اليد العاملة 

2014 187 30/09 /2014 10.20.30.35S2/.I 452,82 11 تأمين اليد العاملة 

 013,55 34 المجموع

 تدبير الممتلكات والمنازعات .3

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) تبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة

لى حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على بكل نوع من التوريدات ع

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111صلين كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات الف 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  2010يناير   3صادر في  2.09.441

 تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها 

في اآلجال القانونية، أي قبل  791/12/6يتجلى تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها، في عدم استئنافها الحكم رقم 

درهما   1.061.101,70رور ثالثين يوما من توصلها بالحكم االبتدائي. فقد تم الحكم ابتدائيا ضد الجماعة بأداء مبلغ  م

دون أن تؤدي  2001مع فوائد التأخير والصائر لفائدة المدَعي )ع.ا.س( لكونه قام بتوريد مواد للجماعة خالل السنة 

ناف الجماعة للحكم االبتدائي خارج اآلجال القانونية تم رفضه من طرف الجماعة ما عليها منذ ذلك الحين. غير أن استئ

محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، وهذا ما أكسب الحكم المذكور قوة الشيء المقضي به. األمر الذي نتج عنه، بعد  

ائي وذلك منذ عجز الجماعة عن تنفيذ الحكم، حجز ممتلكات جماعية عبارة عن آلة جرافة وسيارتين ومولد كهرب

، والقاضي 2010/ 26/08بتاريخ    251/2010/3. كما لوحظ عدم استئناف الجماعة للحكم رقم  2016شتنبر    14تاريخ  

 بإلغاء قرار عزل السيدة )ع.س( مع ترتيب اآلثار القانونية.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

حاجيات الجماعة قبل إلحاق أو وضع موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى مع التقيد مراعاة  -

 بالضوابط القانونية ذات الصلة وال سيما رفع تقارير عن الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة؛

التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  -

 إلشهاد على العقود الناقلة لملكية العقارات والحقوق العينية غير المحررة من طرف المحامين؛ وعدم ا
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العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع  -

 الدقيق لجميع المقتنيات؛

 الوثائق  بمسك فيها طرفا الجماعة تكون التي المحاكم أمام المرفوعة القضائية المنازعات تتبع -

 على للحفاظ محاميها مع بتنسيق  الالزمة القانونية اإلجراءات جميع واتخاذ بها والمستندات الخاصة

 مصالحها.

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 عدم تنظيم ومراقبة المقالع 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره،   78.00من القانون رقم    50و    40دون مراعاة لمقتضيات المادتين  

المتعلق بالجماعات، ورغم كون المقالع تشكل المصدر الرئيسي لمواد  113.14من القانون رقم  100وكذا المادة 

مع باقي المتدخلين العموميين، على تنظيم ومراقبة المقالع  البناء بمختلف أنواعها، فإن الجماعة لم تعمل، بتنسيق

الموجودة بترابها، ولم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغالل هذه المقالع، ولم تتخذ اإلجراءات الالزمة من 

تحقة لفائدة وهذا يحول دون تعبئة موارد مالية مس أجل فرض واستخالص الرسوم الواجبة على مستغلي تلك المقالع.

الجماعة، ويؤثر سلبا أيضا على البيئة حيث يساهم في انجرافات التربة خاصة بمحاذاة األودية بفعل تحويل مجاري  

 المياه بسبب الحفر التي يخلفها هذا االستغالل العشوائي.

  عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين 

فر على وضعية مضبوطة عن الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم تبين أن الجماعة ال تتو

 7و  4المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. حيث تبين على سبيل المثال أن الرخصتين رقم 

فالجماعة   2012يونيو    28مكرر والمؤرخة في    5ال تتوفر الجماعة على أية معطيات بشأنهما. وبالنسبة للرخصة رقم  

لم تأخذ علما بها إال بعد حجزها من طرف مصالح الدرك الملكي بفاس بناء على شكاية لمالكة الرخصة في حق 

 المستغل السابق. 

للرسمين  التلقائي األداء بقواعد  الملزمين المخلين ضد  القانونية اإلجراءات اتخاذ  مستوى على كبير وقد لوحظ نقص

 مجموعه ما ديون الجماعة المستحقة على الملزمين المعنيين، والتي بلغت تراكم في تسبب ما المذكورين، وهو

 العمومية. الديون يطال الذي للتقادم منها جزءا قد يعرض مما ،2016درهم في نهاية سنة  16.440,00

 )بالدرهم( 2016 –  2012ة خالل الفترة تقدير مبالغ الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين غير المستخلص

 المبالغ غير المستخلصة
سعر 

 الرسم *
 الرسم نوع المركبات  العدد 

 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع

5 400,00 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 150,00 2 
سيارة أجرة  

النقل العمومي   الصنف األول 

 حافالت صنف ج 1 400,00 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 000,00 8 للمسافرين

 ( 1المجموع ) 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 200,00 2 400,00 13

1 440,00 160,00 320,00 320,00 320,00 320,00 40,00 2 
سيارة أجرة  

 الصنف األول 
وقوف  

العربات المعدة  

للنقل العام  

 للمسافرين.

 حافالت صنف ج 1 80,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 600,00 1

 ( 2المجموع ) 640,00 640,00 640,00 640,00 480,00 040,00 3

 (2( + )1المجموع العام ) 440,00 3 440,00 3 440,00 3 440,00 3 680,00 2 440,00 16

 . 02/04/2009المصادق عليه بتاريخ  1/2008* استنادا إلى القرار الجبائي رقم 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ال تقوم الجماعة بتوقيع  47.06من القانون رقم  146وخالفا لمقتضيات المادة 

الجزاءات على الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين، الذين ال يودعون إقرارات التأسيس وال إقرارات 

 توقيف النشاط عند اإلقتضاء.  العطالة أو

 عدم مراقبة اإلقرارات المقدمة من طرف مؤسسة سياحية 

"ج. ر" واستخالص مبلغ الرسم على اإلقامة في مؤسسات  قامت المصالح الجماعية بتلقي إقرارات مستغل مآوى

اإليواء السياحي، دون تفعيل حقها في المراقبة واالطالع بخصوص مضمون تلك اإلقرارات طبقا لمقتضيات المادتين 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك رغم أن المبالغ المستحقة عن ليالي  47.06من القانون رقم  151و  149

 .2016-2012درهم خالل الفترة  646,00لمبيت المصرح بها لم تتجاوز ا
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 تدبير النفقات العمومية .2

  عدم تحقيق مشروع بناء دار التلميذ للهدف المحدث من أجله 

إحداث دار التلميذ بدوار  2010درهم، تم سنة  1.499.376,00بمبلغ  ILDH/01/2011بواسطة الصفقة رقم 

فإنه لم يتم استغالله في الهدف الذي  2013اعة. وبالرغم من تسلم هذا المشروع سنة تاكوديت المحاذي لمقر الجم

أحدث من أجله، والمتمثل في إيواء وإطعام التالميذ، مما يؤكد عدم إنجازه بناء على تحديد دقيق للحاجيات. كما أن 

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية الجماعة وشركاء آخرين )الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان و

إلحداث  2017ماي  18والمديرية اإلقليمية لتربية الوطنية بميدلت( قاموا بعد ذلك بالتوقيع على اتفاقية جديدة بتاريخ 

درهم بمحاذاة البقعة التي بني عليها مشروع دار  3.120.000,00ثانوية إعدادية ودار الطالب بمبلغ إجمالي قدره 

ال أنهم لم يعملوا على دمجه في مكونات المشروع الجديد مع أنه يتضمن نفس المكونات التي تتطلبها دار التلميذ، إ

 الطالب من مراقد ومرافق صحية ومطبخ وقاعة إطعام.

 قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال 

دراسة وبناء دار التلميذ." المتعلقة ب "  ILDH/01/2011لم تعمل الجماعة على تفعيل عملية تتبع أشغال الصفقة رقم  

( مكتمل وبأوراق أصلية وبأرقام  manifoldحيث تم تسجيل محاضر الورش بأوراق متناثرة وليس بدفتر للورش )

من دفتر   30متتالية، والذي يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة السادسة من المادة  

على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم   الشروط اإلدارية العامة المطبقة

، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة 2000مايو  4صادر في  2.09.1087

 بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة.

قد عاينت مجموعة من اإلختالالت من  06/09/2011غال التي زارت الورش بتاريخ فقد لوحظ أن لجنة تتبع األش

طرف المقاول من قبيل صب الخرسانة باألساسات وبدء أشغال بناء األساسات بالحجارة قبل تسلم أشغال الحفر،  

 يوجد ما يفيد امتثال وأمرته بإزالة ما تم بناؤه كما طلبت من المهندس إعداد تصميم جديد لإلسمنت المسلح إال أنه ال

 .08/07/2011المقاول لهذه األوامر. كما ال يوجد بملف الصفقة أي تصميم جديد باستثناء التصميم األول والمؤرخ في  

 خطأ في تصفية بعض النفقات 

والمتعلق بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، أنه  12/2013الطلب رقم  فحص وثائق سند  لوحظ من خالل

من الضريبة على القيمة المضافة على الكتب المقتناة، بالرغم من كونها معفاة من الضريبة طبقا   20م تطبيق سعر %ت

. وعليه فقد تم أداء مبلغ غير مستحق بقيمة 2013من المدونة العامة للضرائب لسنة  91ألحكام المادة 

 درهم، مما يشير إلى عدم تصفية النفقة بكيفية صحيحة.  1.325,00

 عدم معرفة حقيقة ومكان إنجاز بعض األشغال 

درهم أسند للمقاول  10.800,00متعلق بأشغال إصالح البنايات اإلدارية بمبلغ  23/2016تم إصدار سند الطلب رقم 

"ب.م"، إال أنه تعذر معرفة حقيقة ومكان إنجاز هذه األشغال، نظرا لعدم إعداد المصلحة التقنية لوضعيات المنجزات 

(situations ou attachementsالتي تبين حقيقة األشغال المنفذة ).  حيث لم يتمكن ال التقني الجماعي وال رئيس

المجلس )الذي وقع على إنجاز الخدمة( من تبرير مكان إنجاز تلك األشغال باستثناء وحدة الثمن األخيرة من سند 

 درهم باحتساب الرسوم. 720,00تربوي بمبلغ -الطلب والمتعلقة بإصالح باب المركز السوسيو

   عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند

 قانوني

قامت الجماعة بأداء مجموعة من سندات الطلب تتضمن كميات من اإلسمنت والطوب والصباغة واألنابيب بمبلغ 

. وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ال تتوفر على يد عاملة 2016-2012 ألف درهم خالل الفترة 300إجمالي تجاوز 

مؤهلة للقيام بعمليات البناء والصباغة، كما أن رئيس المجلس الجماعي لم يبرر استعمال تلك المواد باستثناء جزء من 

 والتي تم تسليمها لجمعيات وأفراد. 2016الكميات المقتناة سنة 

، وكمية  CPJ45طن من اإلسمنت نوع  10,5أن الجماعة قامت بتوزيع ما مجموعه  من جهة أخرى أبانت المراقبة

وحدها على تعاونيات وجمعيات وأفراد. وفي هذا اإلطار، استفادت جمعية  2016من األنابيب )قواديس( خالل سنة 

يقارب  األطلس للتنمية البشرية بأكوديم التي يرأسها رئيس المجلس الجماعي من مساعدات عينية بمبلغ 

 درهم. 6.000,00

يجب أن يندرج في الخانة المالية  –أي بمبالغ مالية  –ويجدر التذكير، أن دعم الجمعيات والتعاونيات إذا كان نقديا 

والمعنونة " اإلعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية "؛ أما  10.10.20.02.01/10المناسبة، أي ذات الرمز 

فيجب أن يتم في إطار اتفاقيات شراكة أو تعاون تحدد فيها على  –بمواد ولوازم ... إلخ.  أي –إذا كان الدعم عينيا 

الخصوص التزامات األطراف المتعاقدة حتى يتسنى للجماعة وهيئات المراقبة التأكد من استخدام األموال المقدمة في 
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ال يرتكز على أي سند قانوني مما يجعل   تحقيق األهداف المتوخاة من الدعم. أما بخصوص منح اإلسمنت لألفراد، فإنه

 أداء النفقات ذات الصلة غير مبرر على اإلطالق.

 تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمة 

بشراء وتثبيت برنامج معلوماتي لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة  2012قامت الجماعة بداية من سنة 

المتوفر بالمصالح الجماعية. إال أنه  19/11/2012( المؤرخ في Bon de livraisonيم )المدنية كما يبين سند التسل

مما يؤكد أن كل   25/2015بواسطة سند الطلب رقم    25/10/2015تبين أن الجماعة لم تقم بأداء هذه النفقة إال بتاريخ  

فاتورة ومحضر االستالم ...( هي وثائق الوثائق المدلى بها لتبرير هذه النفقة )سند الطلب واالستشارات الكتابية وال

وضعت لتسوية خدمة سبق تنفيذها دون اللجوء المسبق الى المنافسة، بحيث تسلمت الجماعة الخدمات والتوريدات وتم  

بعد ذلك إصدار سند الطلب لتسوية وأداء ما بذمتها للخدماتي، وهو ما يخالف قواعد االلتزام وتنفيذ النفقات العمومية. 

 وبقواعد  المنافسة يشكل إخالال بمبدأ لك على المسطرة المتبعة في هذا اإلطار طابعا شكليا صرفا، مماويضفي ذ 

 بالنفقات العمومية. االلتزام

لفائدة شركة "م.س.ج" والذي يتضمن  25/2015كما قامت الجماعة بأداء مجموع النفقة المتعلقة بسند الطلب رقم 

قدا )اإلزدياد والوفيات(. إال أنه تبين من خالل المعطيات واإلحصائيات  ع 18.870رقن/نسخ الشركة لما مجموعه 

لم يتجاوز عدد كل العقود )اإلزدياد والوفيات( المتوفرة بالجماعة ما   31/12/2014المتوفرة بالجماعة أنه إلى غاية 

 25/2015لب رقم  درهم حسب سند الط  5,04عقدا. وباعتبار الثمن الفردي لرقن/نسخ كل عقد هو    10.558مجموعه  

درهما. مما يخالف قواعد تصفية النفقات  41.892,48يكون المبلغ غير المستحق الذي تم أداؤه للخدماتي قدره 

يناير   3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  69إلى  67العمومية واألمر بصرفها، المنصوص عليها في المواد من 

 لمحلية ومجموعاتها.بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ا 2010

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

ضبط وضعية الملزمين بأداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين وفرض أدائهما على كل  -

 الملزمين 

جزاءات ومسطرة الفرض التلقائي عند إعمال حق المراقبة واالطالع على إقرارات الملزمين وتطبيق ال -

 االقتضاء؛

تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة، واتخاذ   -

 اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص الرسم المستحق عن المستغلين؛

تحديد حاجيات الجماعة بالدقة الالزمة قبل اإلعالن عن الطلبية العمومية )صفقة أو سند طلب(، بما  -

 يحقق النجاعة والفعالية واالقتصاد في تدبير النفقات العمومية؛ 

 العمل على تتبع تنفيذ األشغال ومسك دفاتر الورش. -
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II.  كوديم أل   الجماعيمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

  إلحاق موظفين أو وضعهم رهن اإلشارة دون مراعاة حاجيات الجماعة ودون احترام اإلجراءات

 القانونية 

على  بخصوص وضع موظفي الجماعة رهن إشارة السيد قائد قيادة أكوديم فهو راجع باألساس لعدم توفر القيادة

موظفين يقومون بتقديم الخدمات الالزمة للمرتفقين، مما استوجب علينا كجماعة تابعة للقيادة المعنية المساهمة في  

 تفعيل دور مصالحها.

 تأمين موظفين مرسمين دون سند قانوني 

ساس إلى السبب الرئيسي الذي جعل مصالح الجماعة تقوم بتأمين الموظفين المرسمين )اليد العاملة( راجع باأل

قيامهم بمهام يمكن أن تمس بسالمتهم البدنية ودون التفطن إلى عدم قانونية هذا التأمين، ولم يتم تنبيهنا إلى ذلك إال 

 من طرف القابض الجماعي، ومنذ ذلك الحين تم العدول عن تأديته.  2015سنة 

 المنازعاتتدبير الممتلكات و .2

 تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها 

في اآلجال القانونية راجع باألساس إلى تهاون محامي الجماعة في   791/12/6التقصير في استئناف الحكم رقم  إن  

أداء المهام المنوط به مما يتنافى ومواد االتفاقية المبرمة معه حيث بادرت الجماعة إلى رفع دعوى قضائية ضده 

تي تتوفر عليها الجماعة، إال أنه تم رفضها حيث  طبقا للقرائن واألدلة ال 10/03/2015بتاريخ  2015/ 119عدد 

إن الطلب قدم بصفة شخصية وان موضعها خاضع للمسطرة الكتابية التي تستوجب تنصيب محامي ]...[ وبعد 

مالحظة لجنة المراقبة لمجلسكم الموقر حول هذه القضية تم تكليف محامي الجماعة لمباشرة إجراء رفع دعوى 

 قضائية مستوفية للشروط.

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

  نقائص على مستوى تنظيم وسير شساعة المداخيل 

إن محدودية الموارد البشرية المؤهلة وقلة أطرها ذات التجربة والخبرة الكافيتين وكذا غياب التكوين المستمر تعد 

من العوائق األساسية التي تحول دون تعيين أكثر من موظف في مصلحة شساعة المداخيل. أما بخصوص سالمة 

بترميم وإدخال إصالحات داخل المكتب من  2018مكتب شساعة المداخيل فقد قامت الجماعة برسم السنة المالية 

بينها تثبيت الخزانة الحديدية داخل جدار إسمنتي، فتح نافدة المكتب على بهو اإلدارة واإلغالق الكلي للنافذة 

 الخارجية مع تفعيل مداومة الحراسة الليلية.

 عدم تنظيم ومراقبة المقالع 

شوائية وموسمية مرتبطة أساسا بانطالق أشغال بعض المشاريع، وال إن اغلب المقالع بالجماعة الترابية الكوديم ع

يمكن ضبطها إال في حالة الشركات الملزمة بإعداد ملفات ودفاتر التحمالت لمديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك. 

لعاملين داخل ومنذ زيارة لجنة المراقبة التابعة لمجلسكم الموقر أصبحت مصالح الجماعة تقوم بمراسلة المقاولين ا

ترابها والمستغلين لمواد المقالع بها إلنجاز مشاريعهم ويبقى األمر بيد المصالح الزجرية إلجبارهم على التصريح 

 وتأدية رسوم الكميات المستعملة. 

   عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين 

يارات األجرة من الصنف األول المزاولة لنشاط النقل العمومي بعد توصلنا بالالئحة اإلسمية ألصحاب رخص س

بالجماعة من طرف مصالح عاملة إقليم ميدلت، باشرت مصالح الجماعة إلى مراسلة المعنيين باألمر من أجل 

 التسوية الفورية لوضعياتهم اإلدارية والمالية تحت إشراف السلم اإلداري إلى مراكز الدرك الملكي بالمنطقة، وقد 

 استجاب البعض منهم لذلك.
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 تدبير النفقات العمومية .2

  عدم تحقيق مشروع بناء دار التلميذ للهدف المحدث من أجله 

واستقطاب   2019-2018بعد إنجاز مشروع ثانوية تاكوديت اإلعدادية والداخلية بها، وبعد افتتاح الموسم الدراسي  

الفصل بينهما حيث تم إيواء الذكور بالداخلية، واإلناث  من التالميذ والتلميذات فقد كان من الضروري 113زهاء 

بدار التلميذ في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية األطلس للتنمية البشرية أكوديم ومدير المؤسسة، وذلك الستيعاب 

 جميع المتمدرسين. وبهذا يكون قد تم تحقيق هدف إنشاء دار التلميذ.

 خطاْ في تصفية بعض النفقات 

التهيئ إلنجاز أية نفقة تقوم مصالح الجماعة بتحرير التزام اإلنفاق يؤشر عليه القابض الجماعي وكذلك بالنسبة عند  

المتعلق بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز حيث لم يتم تنبيهنا أن تلك النفقة معفاة  12/2013لسند الطلب 

 من الضريبة.

 إنجاز الخدمة  تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون 

باجتماع بمقر دائرة ميدلت  2012انطلق موضوع البرنامج المعلوماتي لتدبير وثائق الحالة المدنية منذ بداية سنة 

حضره السيد رئيس الدائرة ورؤساء الجماعات التابعين لنفوذها الترابي وفي بداية االجتماع وبحضور مسؤول 

لحكومة إلى إنجاح اإلدارة االلكترونية من خالل التدبير المعلوماتي الشركة أخبرنا السيد رئيس الدائرة بتوجه ا

لوثائق مكاتب الحالة المدنية وقد كان االنطباع السائد أن وزارة الداخلية هي من ستتكلف بالموضوع وقد تم حث  

مسؤولي الشركة السادة الرؤساء تقديم جميع التسهيالت لتقنيي الشركة، الطرح الذي استحسنه الجميع. وأثناء قدوم  

للجماعة للقيام بهده المهمة طلب منا إعطاؤهم عدد العقود المتوفرة وأخبرنا أن طريقة العمل تقتضي نسخ وأدخل 

العقود وأن كل عقد ازدياد أو وفاة أو تصريح يتطلب إدخاله مرتين أي رقنه بالعربية ثم بالفرنسية بمعنى أن العدد 

فكرة التي تقبلتها الجماعة أسوة بباقي الجماعات التي اشتغلت مع نفس الذي سيتم إدخاله مضروب في إثنان ال

 الشركة. 

كما أن الشركة نائلة هذه السندات لم تتم تسوية وضعيتها المالية كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجماعات نظرا لعدم 

لة مواكبة موظفي الجماعة اثناء توفر االعتمادات المالية الالزمة بميزانيتها وصعوبة تنزيلها فقد عمدت الى مواص

واعتبارا لكون العقود يتم رقنها مرتين بالعربية أوال ثم بالفرنسية فان   10.600التكوين على إدخال ورقن أكثر من  

 المجموع يتجاوز العشرين ألف عملية.

د الطلب يتطلب أن تكون ومعلوم أن بيان األثمان الذي يتم إعداده لهذا النوع من النفقات يكون تقديريا وأن تصفية سن

ونظرا لعدم إمكانية  األرقام والمعطيات والطلبيات الواردة في بيان األثمان مطابقة لسند الطلب وبالطبع للفاتورة.

التعويض والموازنة كما هو الشأن بالنسبة للصفقات حيث التعويض بالزيادة أو النقصان فإنه طبيعي أن يكون رقم 

 وجود في الواقع.العقود أقل أو أكثر من الم
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 "آيت سدرات السهل الشرقية"جماعة 

 (تنغير)إقليم 
 

صادر في   2.59.1834أحدثت جماعة آيت سدرات السهل الشرقية التابعة إلقليم تنغير، بموجب المرسوم رقم 

. تقع الجماعة في السفح الجنوبي لألطلس الكبير األوسط على ضفتي وادي دادس أحد أهم روافد 1959دجنبر  02

الرابطة بين بوعرفة وأكادير. بلغ  10كلم مربع وتعبرها الطريق الوطنية رقم  404نهر درعة، وتمتد على مساحة 

بعد أن بلغ  2014للسكان والسكنى المنظم سنة  نسمة حسب اإلحصاء العام 15.349تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة 

 .2004نسمة حسب ذات اإلحصاء المنظم سنة  13.082

مستشارا جماعيا. ويتكون مكتبها المسير من الرئيس  27يتألف المجلس الجماعي آليت سدرات السهل الشرقية من 

التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة   ، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير،2016وستة نواب. خالل السنة المالية  

ماليين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما    4مليون درهم، منها أزيد من   15ما يناهز  

من نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد تجاوزت    88يعادل %

مليون درهم كنفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى   1,6، منها ما يزيد عن  2016برسم نفس السنة    ماليين درهم  9

 (. 16ستة عشر )

I. مالحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة آيت   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها 2016 – 2012عن الفترة  سدرات السهل الشرقية

 فيما يلي: 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

 اإلدارة العامة .1

 حاالت إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون  صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية

المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية   39.08من القانون رقم    4مراعاة لمقتضيات المادة  

التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون  2012أبريل  05بتاريخ  D1955وزير الداخلية عدد 

قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبين الجدول أسفله أمثلة من هاته العقود التي تمت   هذه العمليات

 المصادقة عليها. 

 عقود متعلقة بنقل الملكية والحقوق العينية المصادق عليها من طرف مصالح الجماعة

 موضوعه عنوانه تاريخه رقم العقد

 تنازل عن زينة منزل  بتنازل اشهاد   2015يناير   20 2015/82

 تنازل عن فدان  عقد تنازل  2016مارس  03 2016/401

 تنازل عن زينة منزل  إشهاد بالتنازل  2015يناير   15 غير مسجل وغير مرقم 

 معاوضة منزل ببقعة أرضية  عقد معاوضة وتبديل  2016مارس  14 2016/498

   األعوان المؤقتين والعرضيينعدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة 

تبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية لجماعة آيت سدرات السهل الشرقية عدم استيفاء إلزامية التأمين لفائدة 

من  2. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2016إلى  2012األعوان المؤقتين والعرضين برسم السنوات المالية من 

المغير بمقتضاه من حيث  1.60.223من الظهير الشريف رقم  330ة والمتممة للفصل المغير 18.01القانون رقم 

بالتعويض عن حوادث الشغل. والتي تنص على أنه: " يستفيد  1927يونيو  25الشكل الظهير الشريف الصادر في 

يون والمياومون من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرض

بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12من القانون رقم  29والمتعاقدون ]...[ "، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

 .2015يناير  22الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 

ثقال ذمتها المالية، وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، قد تزج بالجماعة في منازعات من شأنها إ

بالتعويض عن حوادث  1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم  357نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 

 45.08من القانون رقم  41الشغل. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات المادة 
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المتعلق بالجماعات اللتان  113.14من القانون التنظيمي رقم  181والمادة المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 

 .تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين النفقات اإلجبارية

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 لوفاق اختالالت على مستوى تفويت عقار جماعي إلنجاز تجزئة ا 

سنتيارا، متواجدة بمركز    56آرا    32هكتارات    4قام رئيس المجلس الجماعي بتفويت قطعة أرضية جماعية، مساحتها  

، لفائدة جمعيتي األعمال 28/4266مدينة قلعة مكونة، مستخرجة من العقار الجماعي موضوع الرسم العقاري رقم 

درهم )على أساس  560,00 432وقلعة مكونة بثمن االجتماعية لموظفي جماعتي آيت سدرات السهل الشرقية 

 2012يناير  23( قصد إنجاز تجزئة سكنية. وذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي المتّخذ بتاريخ ²دراهم للمتر 10

. إال أن 2014مارس  11يتاريخ  2/م ش ج/ 14/07درعة رقم  –ماسة  –والمصادق عليه بقرار والي جهة سوس 

ا مجموعة من االختالالت تتمثل بالخصوص في قيام الودادية المستفيدة من التفويت بحيازة العقار هذه العملية شابته

قبل التوقيع  2012نونبر  08من لدن جماعة قلعة مكونة بتاريخ  01/2012واستصدار اإلذن بإحداث التجزئة رقم 

 2014أبريل  10الجماعي بتاريخ وأداء ثمن البيع لدى صندوق القابض  2014أبريل  15على عقد البيع بتاريخ 

 . 2014دجنبر  15واستصدار شهادة الملكية بتاريخ 

ومن جهة أخرى، تم تسجيل استفادة كل من رئيسي المجلسين الجماعيين )ع.م.ش( و )م.أ ( وباقي المنتخبين عن 

المتعلق بالميثاق  78.00من القانون رقم  22الجماعتين من بقع أرضية بهذه التجزئة في خرق لمقتضيات المادة 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، مع العلم أن مقرر تفويت القطعة األصلية للجمعية قد خضع لتصويت هؤالء األعضاء.  

وتسري حالة تضارب المصالح أيضا على مجموعة من موظفي الدولة الذين استفادوا من بقع أرضية في إطار هذه 

قسم الجماعات المحلية )م.م( ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم تنغير  العملية، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس 

)م.ح( وكذا المكلف بملحقة تنغير للوكالة الحضرية لورززات وزاكورة )م.ر.ب(، الذين كانوا أعضاء في اللجنة 

إلى أن اعتماد اللجنة  اإلقليمية للتقويم التي أشرفت على تحديد ثمن تفويت القطع األرضية في هذه التجزئة. ويشار

المذكورة على عناصر للمقارنة منحصرة في عمليتي اقتناء سابقتين، انصبتا على أمالك ساللية أنجزتا بتاريخ 

، ودون األخذ بعين االعتبار  1976ماي  26بتاريخ  209، دون مراعاة منشور الوزير األول رقم 2007نونبر  13

صول عليها من لدن المصلحة المحلية للضرائب ومصلحة التسجيل والتنبر،  جميع العناصر والمعلومات التي يمكن الح

،  2دراهم/م   10قد أسفر عن تحديد ثمن ال يعكس القيمة الحقيقية للقطعة األرضية المراد تفويتها، حيث حدد هذا الثمن في  

 د مدخل مدينة قلعة مكونة. بمحاذاته عن 10وهو ثمن يبقى هزيال بالنظر لموقع العقار الذي تمر الطريق الوطنية رقم 

  حيازة العقارات موضوع التفويت قبل إبرام عقود البيع 

تبين من خالل المعاينة الميدانية لمختلف العقارات التي قامت الجماعة بتفويتها للخواص قصد إنجاز مشاريع استثمارية 

قيام هؤالء بحيازة هذه العقارات واستصدار رخص البناء المتعلقة بها من لدن جماعة قلعة مكونة وإقامة بنايات فوقها،  

يت بدءا بانعقاد اللجنة اإلدارية للتقييم لتحديد ثمن التفويت ومصادقة المجلس وذلك بالرغم من عدم إتمام إجراءات التفو

عليه )ثمن التفويت( فاستصدار قرارات والي الجهة بالمصادقة على التفويت ثم إبرام عقود البيع بعد تسديد ثمن 

 التفويت. 

ع المستفيدين من التفويتات من حيازة وعلى الرغم من ذلك لم يقم رئيس المجلس الجماعي بالتدابير التحفظية قصد من

المؤرخ    2.58.1341من المرسوم رقم    6العقارات إلى حين استكمال جميع اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل  

من  37المحدد بموجبه كيفية تسيير أمالك الجماعات القروية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  1959فبراير  4في 

يتعلق بالجماعات،    113.14من القانون التنظيمي رقم    94ق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  المتعل  78.00القانون رقم  

واللتان بموجبهما أوكل المشرع إلى رئيس المجلس الجماعي مهمة السهر على تدبير األمالك الجماعية والمحافظة 

 عليها وصيانتها، والقيام بجميع األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

 ياب مخطط جماعي لتدبير النفاياتغ 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما  28.00من القانون رقم  16بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

ت المماثلة لها. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات كما يحدد عمليات الجمع األولي لهذه النفايات  والنفايا

ولوحظ عدم قيام   .وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

لنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير المجلس الجماعي بتحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة وا

  من القانون المشار إليه آنفا. 25الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه، كما تنص على ذلك الفقرة األخيرة من المادة 

تدبير  ، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات، يهدف إلى تحسين2017وحتى حدود نهاية سنة 

النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. إذ ال زالت جماعة آيت سدرات السهل الشرقية تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها 

على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجاري ومسيالت مياه األمطار 

 تراب الجماعة.وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تنتج ب
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 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 عدم المصادقة على عقود عرفية غير محررة من طرف المحامين؛ -

وضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من ضبط حركية المنقوالت )دخول إلى المخزن وخروج منه(  -

 والمحافظة عليها؛

ل على التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة مطرح العم -

 مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به؛

تثمين األمالك العقارية والمحافظة عليها والحرص على تحديد أثمنة تفويت تعكس القيمة الحقيقية  -

 لمراد تفويتها.للعقارات ا

 تدبير الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل  .1

  غياب النجاعة في استغالل الجماعة لمحالتها التجارية 

من خالل المعاينة الميدانية وفحص سجل المداخيل المرتبطة بالمحال التجارية، تبين أن الجماعة توقفت عن استخالص 

، مما حال دون استفادتها من موارد مالية قدّرت عند نهاية سنة 2009ية منذ سنة مبالغ أكرية بعض المحالت التجار

وكذلك  درهما. ويبيّن الجدول أسفله المبالغ الناتجة عن عدم استخالص وجيبات األكرية 150,00 28بمبلغ  2016

 .2016المبالغ المعرضة للتقادم إلى غاية نهاية سنة 

 المتعلقة بالمحالت التجارية غير المستخلصة والمعرضة للتقادم)بالدرهم( الوجيبات الكرائية 

مبلغ الوجيبات الكرائية 

غير المستخلصة 

والمعرضة للتقادم الى  

 2016غاية نهاية 

مبلغ الوجيبات 

الكرائية غير 

 المستخلصة

عدد األشهر التي لم يتم استخالص 

وجيباتها )خالل الفترة الممتدة من 

إلى غاية نهاية سنة   2007بداية سنة 

2016 ) 

السومة الكرائية 

 الشهرية
 البيانات العدد

1200,00 28 150,00 563 
إلى    50,00من  

 درهم  330,00
76 

المحالت  

 التجارية 

للمحالت التجارية المكراة منذ إحداثها بالرغم من   ومن جهة أخرى، تبيّن أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية

من القانون رقم   3و 2تعاقب مكترين لهذه المحالت في أزمنة متفاوتة. ويجب التذكير أنه وحسب مدلول المادتين 

المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو  07.03

فإنه يجوز رفع ثمن الكراء خالل مدة ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر   الحرفي،

مراجعة قضائية أو اتفاقية. وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته، 

 بالنسبة للمحالت التجارية. %10نسبة الزيادة في  أمكن مراجعته بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل وتحدد 

وهكذا، فإن مردودية استغالل الجماعة للمحالت التجارية التي تتوفر عليها تبقى غير مالئمة، إذ من خالل فحص 

درهم شهريا وفران   140,00و   50,00محالّ تجاريا بمبلغ يتراوح بين  74عقود كراء هذه العقارات تبيّن أنه تم كراء  

درهم في الشهر. هذه المبالغ ال تعكس القيمة اإليجارية الحقيقية لتلك العقارات، بالنظر  330,00يدي ومقهى بمبلغ تقل

 إلى النشاط التجاري والنمو العمراني المتزايدين اللذين يعرفهما المجال الترابي للجماعة.

أمالك الجماعات الترابية وتقوية المنافسة،  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أنه سعيا إلى الرفع من مداخيل كراء

وتبسيط شروط المشاركة، وتمكين المجلس من التداول حول الثمن التقديري للكراء، فإن دورية وزير الداخلية عدد 

في شأن مسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، حثت على  2006يوليو  25المؤرخة في  74

عروض مفتوح موحدة ومرنة إلجراء عملية كراء األمالك الخاصة للجماعات الترابية، يتم   اعتماد مسطرة طلب

خاللها بالخصوص تقويم الثمن التقديري لكراء المحل التجاري من طرف لجنة إدارية للتقويم، وإعداد كناش التحمالت 

ك يتم تداول مجلس الجماعة من أجل المحدد الشروط العامة وااللتزامات المفروضة على الجماعة والمكتري، وبعد ذل

 المصادقة على كناش التحمالت والثمن التقديري المقترح من طرف لجنة التقويم.

 تدبير النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرامج التوقعية 

بتحديد شروط وأشكال إبرام  2006فبراير  7صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87حسب مقتضيات المادة 

صادر  2.12.349من المرسوم رقم  14صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 

ب المشروع العمل قبل متم الثالثة أشهر يتعلق بالصفقات العمومية فإنه " يتعين على صاح 2013مارس  20في 
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األولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية 

المعنية وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة ". لكن وخالفا لهذه المقتضيات فإن 

يت سدرات السهل الشرقية بصفته اآلمر بالصرف، لم يقم إال بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع رئيس جماعة آ

وبالبوابة الوطنية الخاصة  2014مارس 25، وذلك في جريدة وطنية بتاريخ 2014طرحها خالل السنة المالية 

 .2014مارس   26بالصفقات العمومية بتاريخ 

   اختيار نائل صفقة غير مستوف لشروط نظام االستشارة 

المتعلقة ببناء معبر على وادي دادس  2012/01تبين من خالل افتحاص ملف طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 

على مستوى دواري آيت يول أن لجنة فحص طلبات العروض قد اقترحت على صاحب المشروع إسناد الصفقة  

. 100/60.إ" وإبعاد المتنافس األخر "ش.ك.أ" بداعي عدم الحصول على نقطة تقنية تساوي  المذكورة إلى المقاول "ل

إال أنه اتضح من خالل المراقبة، وبعد إعادة التقييم التقني للعرض المقدم من طرف نائل الصفقة استحقاق هذا األخير 

 الحظات التالية:التي أسندتها إليه لجنة فتح األظرف، وذلك بناء على الم 60لنقطة تقل عن 

في معيار الوسائل البشرية رغم أن هذا األخير ال يصرح للصندوق الوطني  10/6حصول نائل الصفقة على نقطة 

للضمان االجتماعي، بناء على الشهادة المسلمة من هذا الصندوق والمضمنة بالملف اإلداري، إال بمستخدم وحيد مما 

ن نظام االستشارة التي تخول نقطتين عن كل إطار أو مستخدم الئق إلنجاز م  19( طبقا للمادة  2يستلزم منحه نقطتين )

 المشروع ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

عن برنامج اإلنجاز(، لكن وبإعادة تقييم   5عن المراجع و 20عن معيار الخبرة ) 65/25تخويل نائل الصفقة نقطة 

نقط عن هذا المعيار   10ظام االستشارة يتضح أن هذا األخير يستحق من ن 16عرضه التقني على ضوء المادة 

عن برنامج اإلنجاز(، نظرا ألن الملف التقني يتضمن شهادة مراجع وحيدة تتعلق بإنجاز صفقة   5المراجع و عن 5)

ألن  نقط عن المراجع 5درهم بجماعة دار ولد زيدوح، مما يستوجب منحه  734.645,34تتعلق ببناء معابر بمبلغ 

 درهم، 710,00 370مبلغ الصفقة المنجزة يفوق الكلفة التقديرية لطلب العروض والمحددة في 

المتعلقة ببناء معبر بدوار  2012/03وبخصوص إعادة تقييم العرض التقني لنفس المقاول "ل.إ" برسم الصفقة رقم 

ا األخير لم يصرح للصندوق الوطني في معيار الوسائل البشرية ألن هذ   10/4توريرت أسفرت عن حصوله على نقطة  

من نظام االستشارة التي تخول نقطتين عن كل إطار أو  19للضمان االجتماعي إال بمستخدمين، وذلك طبقا للمادة 

مستخدم مناسب إلنجاز المشروع ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وبخصوص معيار الخبرة 

نقط بناء على شهادة المراجع المدلى بها والمشار إليها  10خول لعرض المقاول  فإن تطبيق شروط نظام االستشارة

 كذلك ضمن ملف طلب العروض المذكور أعاله.

إن إعادة تقييم العرض التقني للمقاول "ل.إ" برسم طلبي العروض المتعلقين بالصفقتين المذكورتين خول له الحصول 

مما كان يستوجب استبعاد  2012/03برسم الصفقة  100/43و 2012/01بخصوص الصفقة  100/41على نقطة 

 نقطة كشرط للمرور لمرحلة تقييم العروض المالية. 60عرضه على غرار باقي المتنافسين، لعدم استيفاء  

  التسلم المؤقت لألشغال دون إلزام أصحاب الصفقات بتقديم تصاميم جرد المنشئات المنفذة 

المنفّذة إلى الجماعة من طرف المقاولين قبل التسلم المؤقت للصفقات التي لوحظ عدم تسليم تصاميم جرد المنشآت 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة   65قاموا بتنفيذها، مما يخالف مقتضيات المادة  

على ما يلي : "   ، والتي تنص04/05/2000صادر في  2.99.1087لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 

تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت   - تشتمل العمليات السابقة للتسلم )المؤقت( على ما يلي : ]...[ ز(    -  2]...[  

 مطابقة لتنفيذ األشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة ]...[ ".  

جاز بتقديم تصاميم الجرد التي كانت قد التزمت بتقديمها عند إبرام الصفقات يبقى  إن عدم إلزام المقاوالت المكلفة باإلن

أمرا غير مبرر، كما أنه يصعب إعمال المراقبة سواء اإلدارية أو التقنية في غياب كل إشارة تمكن من تحديد أماكن 

ت المنجزة، والتي تقتضي التوفر إنجاز األشغال، باإلضافة إلى العراقيل التي يطرحها كل تدخل بعد ذلك في المنشئا

وعلى سبيل المثال ال الحصر، بادرت الجماعة إلى التسلم المؤقت ألشغال الصفقة    .على تصاميم تحدد الشبكات المنجزة

، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة 2013نونبر  19المتعلقة ببناء نادي نسوي يإغرم نيكران بتاريخ  03/2013رقم 

ن دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة،  م  13بفحوى البند  

بتصميم جرد المنشئات المنفذة )رسوم المنشئات المرئية وغير المرئية كاألساسات وقنوات صرف مياه األمطار والمياه 

رة األخيرة من هذا البند، الذي يتيح للجماعة العادمة(. وعالوة على ذلك أغفلت الجماعة تنفيذ الجزاءات الوارد في الفق

من المبلغ األولي للصفقة،  %1يوما على التسلم المؤقت لألشغال، تطبيق غرامة مالية تعادل  30بعد انصرام أجل 

. كما تم الوقوف على عدم (x 1%=4.994,76 DH 499.476,00)تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي 

درهم من مبلغ الضمان النهائي كجزاء عن عدم وضع تصميم جرد المنشئات المنفذة المرتبط   1.999,75اقتطاع مبلغ  

يوما عن التسلم المؤقت بتاريخ   30المتعلقة ببناء حجرتين دراسيتين بدوار تكموت بعد مرور    2013/04بالصفقة رقم  

 . 2013ماي  27
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 يم جرد المنشئات المنفذة رفع اليد على الضمان النهائي رغم عدم مّد الجماعة بتصام 

 04/2013والصفقة رقم   المتعلقة ببناء نادي نسوي يإغرم نيكران،  2013/03لوحظ من خالل تدقيق ملفي الصفقة رقم  

على تحرير الضمانات دون  –الجماعة  –المتعلقة ببناء حجرتين دراسيتين بدوار تكموت، إقدام صاحب المشروع 

بالنسبة للصفقتين علما أن التسلم  2015فبراير  27حيث لم يدل بها إال بتاريخ  تسلم تصاميم جرد المنشئات المنفذة

من  16، وهو ما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2014ماي  26و  2014نونبر  24النهائي تم على التوالي بتاريخ 

ع االقتطاع الضامن أو يتم  دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص على أنه : " يرجع الضمان النهائي ]...[، ويدف

اإلفراج عن الكفاالت التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثالثة أشهر الموالية 

 ."]...[ إذا سلّم صاحب الصفقة فعال تصاميم جرد المنشئات المنفذة  :لتاريخ التسلم النهائي، وذلك

 إرساء إطار تعاقدي  استفادة جمعية رياضية من الدعم دون 

 30.09من القانون رقم  82منحت الجماعة دعما ماليا إلى الجمعية الرياضية "ش" دون مراعاة مقتضيات المادة 

، والتي تنص على أن الجمعيات 2011نونبر  21المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

الدولة والجماعات المحلية شريطة أن تخضع هذه اإلعانات إلطار تعاقدي وفق الرياضية يمكن أن تستفيد من إعانات  

األنظمة الجاري بها العمل مع ضرورة إلزام الجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه اإلعانات بتقديم تقارير مالية سنوية 

ت في غياب إطار تعاقدي بينها وبين لألطراف المانحة. وهو ما لم يتحقق بالنسبة للجمعية الرياضية المعنية التي استفاد 

 .2014درهم في سنة  45.000,00و 2012درهم في سنة  15.000,00الجماعة، من منحة قدرها 

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

لشروط والظروف الالزمة العمل على تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير ا -

 لعملها؛

ضبط الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، وتطبيق الجزاءات القانونية عليهم في حاالت عدم  -

وتفعيل مسطرة   إدالئهم بالتصاريح بالتأسيس أو إدالئهم باإلقرارات السنوية خارج اآلجال القانونية،

 الفرض التلقائي عند الضرورة؛ 

افسة، أثناء إبرام الطلبيات العمومية، تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في اعتماد مبدأ المن -

 الولوج للطلبيات العمومية؛

إلزام أصحاب الصفقات بالوثائق الالزمة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين  -

  واألنظمة الجاري بها العمل، والسيما تصاميم جرد المنشئات المنفذة. 
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II.  يت سدرات السهل الشرقيةآل  الجماعيمجلس ال رئيس جواب  

 )نص مقتضب(

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 االدارة العامة .1

  )...( 

إن عدم إدراج االتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المندرجة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية على المجلس 

أن جل هذه االتفاقيات يتم توقيعها بقسم الجماعات المحلية بالعمالة من لدن الجماعي للتداول، يعود باألساس إلى 

جميع األطراف، ثم يؤشر عليها السيد العامل دون تمريرها إلى المجلس الجماعي وتدرس فقط من قبل اللجنة 

ن نوعها على أنظار المحلية للمبادرة المحلية للتنمية البشرية. وعليه سيتم مستقبال عرض جميع االتفاقيات كيفما كا

 المجلس الجماعي للتداول فيها.

سوف يتم الحرص الكبير من قبل مصالح الجماعة على عدم تصحيح اإلمضاءات المتعلقة بعقود نقل ملكية العقارات 

 والحقوق العينية العرفية.

يات القانونية والتي إن عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين كان جهال ببعض المقتض

  2017، وقد تم تدارك ذلك خالل سنتي 2016إلى  2012لم يتم إدراجها في ميزانيات الجماعة برسم سنوات 

 وتم إبرام عقود التأمين المتعلقة بهذه الفئة من األعوان. 2018و

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

ات الجماعية وموظف مؤهل للسهر على هذه المصلحة يؤثر إن غياب مصلحة بالجماعة يعهد إليها بتدبير الممتلك

بشكل سلبي على مردودية هذا القطاع الحيوي. ورغم ذلك فإن الجماعة تقوم بمجهودات لتدبير أمالكها والحفاظ 

 عليها.

ئص بخصوص ضبط الممتلكات المنقولة التي اقتنتها الجماعة فقد تم تطبيق كل المالحظات المسجلة، وتم تدارك النقا

 وتتميم البيانات المتعلقة بسجل الجرد وذلك في إطار تحسين جودة ضبط سجالت الممتلكات المنقولة.

 )...( 

إن عملية تفويت عقار جماعي إلنجاز تجزئة سكنية من قبل ودادية الوفاق نهج مسطرة إدارية وتقنية قبل توقيع 

ة أمكونة التي خولت الصالحية والمساعدة لهذه بإيجاز من الجماعة الترابية لقلع 15/04/2014عقد بيع بتاريخ 

 الودادية بالتعجيل بهذا اإلجراء الذي ال تتحمل الجماعة مسؤوليته.

كما تجب اإلشارة إلى أن العقار موضوع التجزئة فوت إلى جمعيتي األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان جماعة 

خالل والية الرئيس السابق )...( الذي  2009أبريل  23ايت سدرات السهل الشرقية وبلدية قلعة أمكونة بتاريخ 

استفاد بدوره من هذه التجزئة وأن استفادة أعضاء المجلسين الجماعيين لجماعتي ايت سدرات السهل الشرقية وقلعة 

أمكونة تم من طرف ودادية الوفاق المنبثقة عن الجمعيتين، حيث تعتبر هذه األخيرة شخصا معنويا للقانون الخاص 

الصالحية الكاملة في اختيار مسـتفـيديها وكذلك لـباقي المستفيدين من المصالح اإلقليمية والخارجية. وأن الثمن   لها

الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم هو بمثابة ثمن رمزي وتحفيزي لفائدة الموظفين المستفيدين من هذه التجزئة 

وف حسنة وبتكلفة مناسبة تشجيعا لكل الفئات المستفيدة من وكذلك لمساعدة الودادية على إنجاز التجزئة في ظر

 فرصة الحصول على قطعة أرضية بثمن مناسب. 

إن رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة ساهم بدوره في عرقلة مسطرة تفويت قطع أرضية إلى بعض المستثمرين 

لى الجماعة رغم توقيعه من جميع األطراف بعدما قام بحفظ محضر اللجنة اإلقليمية للتقييم وامتنع عن تسليمه إ

الحاضرة. كما أن تعجيل رئيس الجماعة الترابية لقلعة امكونة في تسليم رخص البناء إلى المعنيين ساهم بدوره في 

لجنة إقليمية لمعاينة ملفات هذه  2012نونبر  21شل عملية التفويت، وعليه قد حلت بمصالح الجماعة بتاريخ 

مست من رئيس المجلس الجماعي لقلعة امكونة التروي بخصوص تسليم رخص البناء إلى المشاريع حيث الت

المستثمرين ريثما تتم تسوية وضعية هذه العقارات. وعليه سوف تقوم الجماعة بتسوية وضعية هذه العقارات بعدما 

تم استدعاء من جديد لجنة يتم الحصول على محضر اللجنة اإلدارية للتقييم من مصالح العمالة، وفي استحالة ذلك سي

 التقييم قصد تحديد ثمن التفويتات.

يعتبر مطرح النفايات الهاجس األكبر بالنسبة للجماعة ألن هذه األخيرة تقوم برمي النفايات المنزلية في مطرح 

عشوائي تابع لجماعة قلعة امكونة، ألن الجماعة حاليا ال تتوفر عل أي مطرح للنفايات خاص بها. إن مشروع 
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إحداث مطرح جماعي ذات المواصفات المعمول به قانونيا مطروح حاليا بين الجماعات المجاورة وسيتم إحداثه 

 مستقبال بعد موافقة المجالس الجماعية المعنية ورصد االعتمادات المالية إلنجازه.

 التعمير .3

إن عدم صدور مرسوم الموافقة على تصميم التهيئة لجماعة ايت سدرات السهل الشرقية يعود باألساس إلى خرق 

إحدى مراحل إعداد تصميم التهيئة من طرف اإلدارة حاملة المشروع حسب تصريح الوكالة الحضرية لورزازات. 

ساهمة مالية إلنجازه وذلك موجب واآلن فهي بصدد اإلعالن عن الصفقة قصد تحيينه. وإن الجماعة رصدت م

 اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية.

إن إقبال الجماعة على إنجاز ملعب رياضي لكرة القدم فوق عقار جماعي متواجد بمنطقة مخصصة للسكنى عالية 

 الكثافة حسب تصميم التهيئة يعود باألساس إلى عدم توفر الجماعة على وعاء عقاري قابل الحتضان مثل هذه 

المشاريع االجتماعية، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى هو التصدي لظاهرة الترامي على األراضي الجماعية من 

طرف سكان المنطقة. كما أن استعجاليه المشروع دفعت الجماعة إلى عدم عرضه على اللجنة اإلقليمية للتعمير 

إن تصميم التهيئة أصبح متجاوزا وغير  قصد استصدار التأشيرات والرخص اإلدارية إلنجاز أشغال البناء، حيث

 ملزم وإن الجماعة سوف تقوم بتسوية الوضعية القانونية للعقار المشيد عليه الملعب الرياضي. 

 وعليه فان الجماعة سوف تسهر على تطبيق كل المالحظات والتوصيات السالفة الذكر.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

لجماعة التجأت إلى تطبيق الجزاء عن عدم اإلقرار بالمداخيل ووضع اإلقرار في األجل القانوني تجاه الملزمين إن ا

 حيث اتخذت في حقهم مسطرة الفرض التلقائي للرسم مع غرامة التأخير.

إن انخفاض مداخيل استخالص واجبات استغالل المحالت التجارية هو ناتج عن تخلي بعض المستغلين عن 

دكاكين وهذا لم يؤثر على محصول الجماعة من جراء استخالص اإلتاوات، وإن معظم هذه الدكاكين مغلقة النعدام  ال

الرواج التجاري. أما بخصوص عدم مراجعة الجماعة للسومة الكرائية للمحالت التجارية فهذا راجع للقرار الجبائي 

من أجل تحيينه سعيا إلى الرفع من مداخيل كراء  المعتمد حاليا وسيتم عرض هذا األخير على المجلس الجماعي

بعض المحالت التجارية من جهة، والمحالت التجارية المستغلة عن طريق االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام 

 من جهة أخرى. 

 تدبير النفقات العمومية .2

ها العمل بخصوص نشر البرامج لقد تم اتخاذ هذه المالحظة بعين االعتبار تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري ب

 التوقعية.

إن عدم معرفة ودراية لجنة طلب العروض بالتقييم التقني لكل صفقة سقطت في مثل هذه الحاالت الغير المقصودة 

 وسوف تحرص الجماعة مستقبال على تفادي مثل هذه الحاالت.

 )...( 

لى الجماعة تصاميم جرد المنشأة المنفذة قبل إن المصلحة التقنية سوف تعمل على إلزامية وجوب تسليم المقاول إ

 التسليم المؤقت للصفقة طبقا للمقتضيات القانونية وعمال بتوجيهاتكم الواردة بهذه المالحظة.

 )...( 

 وعليه فإن الجماعة سوف تلتزم بكل المالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات. 
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 "تانوردي"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

حيث انبثقت عن الجماعة   1992أحدثت الجماعة الترابية تانوردي التابعة إلقليم ميدلت، في إطار التقطيع اإلداري لسنة  

. تتميز جماعة تانوردي بتضاريس جبلية شديدة االنحدار، وبمناخ شبه 2كلم  187األصلية بومية. تبلغ مساحة الجماعة  

تعتبر الفالحة وتربية   نسمة.  2.872حوالي    2014كان والسكنى ل  وبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للس رطب.

الماشية النشاط الرئيسي ألغلب ساكنة الجماعة إضافة إلى ممارسة بعض األنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية 

 خصوصا صناعة الزرابي.

مليون  5,5ماعة ما يناهز بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للج 2016في سنة 

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة   1,5درهم، منها  

، منها حوالي 2016مليون درهم في نفس السنة  4,5)التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت 

 ( موظفا.15عددهم إلى خمسة عشر ) مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل 1,54

I. مالحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة تانوردي  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012برسم الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

، 2010مارس  05قامت جماعة تانوردي بوضع السيد "س.ب"، كاتب ممتاز، رهن إشارة قيادة بومية، ابتداء من 

(. وهو ما ينطبق كذلك على السيد 20/02/2014المنظم للوضع رهن اإلشارة )وذلك في قبل صدور اإلطار القانوني  

؛ وكذلك السيد 2007فبراير    26"ع.ي"، مساعد إداري من الدرجة الثالثة، الذي وضع رهن إشارة قيادة بومية بتاريخ  

تافياللت، - اس"ع.إ.م.ر"، متصرف مساعد، الذي تم وضعه رهن إشارة مصالح المديرية العامة للضرائب لجهة مكن

 .2008يناير  07ابتداء من 

، لمدة 2014دجنبر  17من جهة أخرى، أقدمت الجماعة على وضع السيد "ع.ي" رهن إشارة قيادة بومية ابتداء من 

  2.13.422من المرسوم رقم 3ثالث سنوات، بناء على طلب رئيس قيادة بومية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

 1.58.008 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ، 2014يناير  30 في صادر

رهن اإلشارة. للتذكير فإن طلبات اإلدارة المستقبلة  بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة

المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد قصد الوضع رهن اإلشارة، يجب أن تقدم من رؤساء اإلدارات المعنية أو  

البشرية أو المسؤولين الجهويين أو اإلقليميين، األمر الذي ال ينطبق على القائد رئيس قيادة بومية. باإلضافة إلى ما 

ذكر، فقرار وضع السيد "ع.ي" رهن إشارة قيادة بومية حدد المدة الزمنية في ثالث سنوات، لكن المعني باألمر الزال 

ول مهامه بالقيادة حتى تاريخ زيارة لجنة المراقبة للجماعة دون اإلدالء بما يفيد تجديد الوضع رهن اإلشارة، كما  يزا

 من المرسوم سالف الذكر. 4تنص على ذلك المادة 

  غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

إدارات عمومية، لوحظ غياب تقارير معدة من  من خالل تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة

طرف اإلدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا 

بتحديد كيفيات    2014يناير    30صادر في    2.13.422من المرسوم رقم    7عاما ألدائه، وذلك خالفا لما جاءت به المادة  

بمثابة النظام  1958فبراير  24الصادر في  1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  46 تطبيق الفصل

 األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة.

 التدبير اإلداري .2

 عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر ووجود حاالت للتصديق على البصمة 

المتعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم المصالح  1998أكتوبر  31اعاة لما جاء في دورية وزير الداخلية بتاريخ دون مر

الجماعية بإرسال جميع نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين 

جدر اإلشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد تعود االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين باألمر. وت

 وتهم الئحة العقود العرفية لشهر أبريل من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت. 2014لشهر مايو 
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من جهة أخرى لوحظ أن المصالح الجماعية المختصة تقوم في بعض األحيان بالتصديق على البصمة وليس 

بتاريخ   127اإلمضاء. وهو ما ال يراعي التعليمات الواردة في مذكرة وزير الداخلية رقم    التوقيع الكتابي لصاحب

، وكذلك االجتهاد القضائي المغربي الذي ال يعتبر البصمة توقيعا، حيث جاء في قرار سابق 1995دجنبر  19

ن البصمة ليست : " لكن حيث أ1980يونيو  11بتاريخ  534للمجلس األعلى )محكمة النقض الحالية(، رقم 

 بتوقيع وأن إنكار المحامي البصمة ليس بإنكار اإلمضاء وأن العقد لم يحمل أي إمضاء فهو باطل ".

 التعمير  .3

  عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير 

نسمة، وأخذا  2.872ما يناهز  2014رغم تزايد الكثافة السكانية بجماعة تانوردي والتي بلغت حسب إحصاء سنة 

، على أية 2016بار اإلكراهات الجديدة للنمو العمراني للجماعة، فإن هذه األخيرة ال تتوفر إلى نهاية سنة بعين االعت

وثيقة تعمير كفيلة بتحديد حقوق استعمال األراضي وكذا االرتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة عليها، وخصوصاً 

، أو على األقل تصميما للنمو الذي يهدف باألساس، 2011نذ  تصميم تهيئة الذي لم يصدر بعد رغم الشروع في إعداده م

بشأن توسيع نطاق  1960يونيو  25الصادر بتاريخ  1.60.063من الظهير الشريف رقم  2حسب مقتضيات الفصل 

العمارات القروية، إلى تحديد المناطـق المخصصة للسكن والتي يمنع فيها البناء، واألمكنة المخصصة للساحـات 

ة، وللبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة االجتماعية والسيما بالسوق وبملحقاته. العمومي

وللتذكير فإن قرار المصادقة على تصميم التنمية هو بمثابة التصريح بأن األشغال والعمليات العمومية الضرورية 

 إلنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

 ات البناء دون الحصول على الترخيص الالزم مباشرة عملي 

لوحظ من خالل المعاينة الميدانية لتراب جماعة تانوردي، انتشار مساكن فردية بدوار رأس أكرسيف، باإلضافة إلى 

إحداث بنايات من طرف إدارات ومؤسسات عمومية، وذلك دون الحصول على الترخيص الالزم من الجماعة ودون 

ة على عمليات البناء. وبالمقابل لم تتدخل مصالح الجماعة التخاذ اإلجراءات القانونية في حق أداء الرسوم المستحق

المتعلق بالتعمير، الذي يمنع القيام   12.90من القانون رقم  40المخالفين لضوابط التعمير، حسب مقتضيات المادة 

 بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك.

الصدد، أنه لئن كانت اإلدارة العمومية المعنية تؤدي وظائف ذات نفع عام، إال أن المشرع والبد من التذكير في هذا 

لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص الالزمة قبل الشروع في إنجاز أشغال 

لتنظيمية الجاري بها العمل. كما  البناء، مما يقتضي ضرورة احترام وإخضاع هذه اإلدارات للنصوص التشريعية وا

من  52أن المشَرع لم يدرجها ضمن الئحة األشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ومن ضمن هذه المؤسسات ندكر على سبيل المثال المدرسة  47.06القانون رقم 

 المركز، والتي تضم أقساما وسكنا إداريا.االبتدائية بأكرسيف 

  منح رخص سكن وشواهد مطابقة غير قانونية 

من خالل المراقبة تم الوقوف على أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بمنح رخص السكن بشكل انفرادي دون مراعاة 

على ضابط البناء  بالموافقة  2013ماي  24صادر في  2.13.424المرسوم رقم  46إلى  41لمقتضيات المواد من 

العام. من ناحية أخرى، ومن خالل فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه األخيرة 

تمنح رخص سكن غير قانونية ألشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل 

عة تكتفي لمنح رخص السكن المذكورة بشواهد استغالل، موقعة من تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء. فالجما 

الشيخ أو المقدم، مدلى بها من طرف أصحاب الطلبات تثبت أن البناء قديم، وذلك دون معاينة البنايات للتأكد مما إذا 

وخواص لم كانت حديثة أم قديمة. كما قامت المصالح الجماعية بمنح شواهد المطابقة إلدارات ومؤسسات عمومية 

 يحصلوا مسبقا على رخص البناء الضرورية.

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مراعاة حاجيات الجماعة قبل وضع موظفيها رهن إشارة مصالح أخرى مع التقيد بالضوابط القانونية  -

 ين بهذه الوضعية؛ذات الصلة والسيما رفع تقارير عن الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة المعني

 .التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات -

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل الجماعية .1

 المقالع   مواد استخراج على عدم فرض وتحصيل الرسم 

وقفت لجنة المراقبة على وجود مقلع كبير بدوار آيت براهيم، يتبين من خالل مخلفات االستغالل وحجم الحفر العميقة  

المتواجدة به، أن الكميات التي تم استخراجها منه كبيرة. وقد صرح رئيس المجلس الجماعي أن األتربة المستخرجة 



 74 

فقات العمومية التي أسندتها الجماعة في عمليات تتريب من هذا المقلع تستعمل من طرف المقاولين نائلي الص

(remblaiementالمسالك وكذا وضع طبقة السير ) (couche de roulement)  إال أن الجماعة لم تقم بفرض

واستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع على مستغل المقلع المذكور. وباحتساب الكميات المنفذة من خالل 

مترا مكعبا، وباعتبار التعريفة  16.300والتي بلغت وحدها حوالي  2016-2012الذكر خالل الفترة الصفقات سالفة 

دراهم للمتر المكعب   3والمحدد في  24/02/2008مكرر بتاريخ  11من القرار الجبائي رقم  17المحددة في الفصل 

عية، فإن المبلغ االجمالي للرسم على بالنسبة للصخور والرمال المستعملة للبناء والصخور المستعملة ألغراض صنا

 درهم. 50.000,00استخراج مواد المقالع بالنسبة لهذه الكميات والمستحق لفائدة ميزانية الجماعة يقدر ب 

 تدبير النفقات العمومية .2

 وسجل أوامر الشروع في الخدمة  عدم مسك السجل الخاص باستالم األظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية 

المتعلق بتحديد شروط أشكال  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  30خالفا لمقتضيات المادة 

يتعلق بالصفقات  2013مارس  20صادر في  2.12.349من مرسوم رقم  31إبرام الصفقات العمومية، والمادة 

تسجل عند استالمها، من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها  العمومية، اللتين تنصان على أن األظرفة

في السجل الخاص بها، ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإن الجماعة ال تعمل على 

 مسك هذا السجل.

الف مقتضيات المادة  كما يالحظ أن جماعة تانوردي ال تعمل على مسك سجل خاص باألوامر بالشروع في الخدمة، مما يخ 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم    9

تكون   (Les ordres de service)، والتي تنص على أن األوامر بالخدمة 2000مايو  4صادر في  2.99.1087رقم 

 ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.   كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع 

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة أخل بشروط المنافسة وبقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد 

مليون درهم، همت إنجاز أشغال بناء وتهيئة سواقي  5,3صفقة بمبلغ إجمالي قدره  17أبرمت جماعة تانوردي 

الحظ أن كل هذه الصفقات تم اإلعالن عنها وتنفيذها في غياب أية دراسة ومسالك بالجماعة وكذا بناء مكاتب. لكن الم

لتحديد الحاجيات بكل ما يمكن من الدقة توخيا لمبادئ النجاعة والقدرة والجودة المطلوبة. مما يعد مخالفا لمقتضيات 

قات الدولة وكذا بتحديد شروط وأشكال إبرام صف 2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  4المادة 

 2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    5بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذلك المادة  

 يتعلق بالصفقات العمومية.

وقد لوحظ أن عدم مراعاة الجماعة لقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد في تنفيذ الصفقات العمومية التي 

، كشرط لضمان حسن استعمال المال العام، قد انعكس على إنجاز األشغال. ويتجلى 2016-2012الل الفترة  أبرمتها خ

ذلك من خالل الزيادة في بعض بنود األشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق بشكل الفت تلك المضمنة بدفتر الشروط 

الرغم من االستهالك الكلي للمبالغ األصلية لهذه الخاصة. وفي المقابل لم يتم إنجاز عدد من بنود جداول األثمان ب

الصفقات. وتجب اإلشارة كذلك إلى أن بعض األشغال األساسية لم يتم إنجازها، خصوصا تلك المتعلقة بمنشآت  

تصريف المياه، مما يشكل تهديدا للمسالك المنجزة ويعرضها لمخاطر االنجراف بسبب تسرب مياه األمطار، مع العلم 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   52كان بإمكانها الزيادة في حجم األشغال طبقا لمقتضيات المادة    أن الجماعة

صادر في  2.99.1087على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

 .2000 مايو 4

 أمثلة لبنود أشغال صفقات لم تنجز

Marché N° prix Désignation des prestations Quantité 

05/INDH/2015 

4 Terrassement en fouille 12,8 

5 Blocage 51,84 

7 Béton B2 18 

8 Acier Tors 840 

01/2016 

5 Joints de dilatation exécuté en mortier avec mastic 191,15 

6 Fourniture et pose, transport de tôle en acier 39 

2 Terrassement en déblai en terrain rocheux 520 
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كما يالحظ أنه، ورغم غياب دراسات تقنية فقد تطابقت كميات األشغال المنجزة، المضمنة في الكشوفات التفصيلية 

المبينة في الجدول أسفله. والنهائية، مع الكميات المقدرة والواردة في جداول األثمان، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات 

مع العلم أن األشغال تضمنت بنودا تتعلق بحفر وردم وتتريب في مواقع مختلفة من حيث التربة واألرض، وهو ما 

 يستحيل معه تقدير كميات األشغال المراد إنجازها بالدقة المطلقة.

 انأمثلة لصفقات تطابقت كميات أشغالها المؤداة مع تلك الواردة بجداول األثم

 المبلغ بالدرهم الموضوع مرجع الصفقة

2013/01 
عين كحلة وترميم  -اغبالو نيطو عسو وبوتسليت -توحريشت- بناء السواقي التالية: تفسكات

 الساقيتين التاليتين تختارت وتملوكت ايت سعيد اوحدو 
578 .220,00 

2013/02 
اغبالو اومليل اكني ايت ابراهيم.روث    -عين البيضة    -تدارين   أشغال فتح المسالك   بوسقيف 

 نتاقا 
516 .960,00 

 856,00. 137 أشغال حفر بئر ومشرب بسهب طويل وبناء ساقية تغزى بايت زيد  2013/05

 قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال 

العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة من دفتر الشروط اإلدارية  30من المادة  6ألزمت مقتضيات الفقرة 

، صاحب المشروع بمسك 2000مايو    4صادر في    2.99.1087لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم  

دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة وكذا 

واردة في دفتر الشروط الخاصة. لكن المالحظ أن المصالح الجماعية ال تمسك دفاتر للورش، مكتملة بالبنود التكميلية ال

وبأوراق أصلية وبأرقام متتالية، خاصة بالصفقات التي أبرمتها وقامت بإنجازها، مع العلم أنها تعتبر الوسيلة الموثقة 

. حيث تم الوقوف على عدم توثيق لجان تتبع األشغال المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال المنفذة

المنجزة لمالحظاتها وتوصياتها بدفاتر الورش، وعدم توفر ملفات الصفقات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية  

 بالجماعة إال على أوراق عادية متناثرة ال تستجيب ألدنى الشكليات المذكورة.

  تعليل تسليم أوامر بالخدمة بوقف األشغال دون 

عرفت كل الصفقات التي أسندتها الجماعة لعدد من المقاولين إلنجاز أشغال مختلفة، فترات توقف بناء على أوامر 

من دفتر الشروط  44بالخدمة مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي. إال أنه لوحظ أنه خالفا لمقتضيات المادة 

"،  شغال بموجب أمر بالخدمة معللتنص على أنه " يتم تأجيل األ   اإلدارية والعامة المطبقة على صفقات األشغال والتي

فإن األوامر بالخدمة سالفة الذكر ال تبين السبب الذي دعا إلى هذه التوقيفات، خصوصا في ظل غياب دفاتر الورش 

وامر بالخدمة والتي من شأنها أن تبين وتيرة تنفيذ األشغال، والصعوبات التي اعترضت تنفيذها وبالتالي تعلل تسليم أ

 لتوقيف األشغال عند االقتضاء.

  أداء الكشوفات التفصيلية في غياب جداول المنجزات أو الوضعيات 

 وفق لألشغال المنجزة بالنسبة  (Attachements)المنجزات جداول بإعداد  تانوردي جماعة مصالح تقوم ال

 مع العلم البناء، ممارسات وفق المنفذة لألشغال بالنسبة (Situations) أو الوضعيات  المدنية، الهندسة ممارسات

 الشروط دفتر من 57و 56المادتين  مقتضيات ذلك على نصت كما المنجز، العمل صحة إلثبات أساسية وثائق أنها

المنجزات  جداول توضع  "فيهما  الدولة، حيث جاء المنجزة لحساب األشغال صفقات على المطبقة العامة اإلدارية

 المنفذة باألشغال والكمية المتعلقة الكيفية للعناصر الورش، في تتم  التي المعاينة من انطالقا الوضعيات( )أو

 انطالقا الحسابات تنجز كشف الحسابات، لوضع مباشرة لالستعمال القابلة الكميات ولتحديد   .المنجزة وبالتموينات

كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انطالقا من جداول المنجزات أو الوضعيات  " يتم شهريا، أو العناصر" و هذه من

المقبولة من طرف صاحب المشروع إعداد كشف تفصيلي مؤقت لألشغال المنفذة والتموينات المنجزة، يكون بمثابة 

 محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس ألداء دفعات مسبقة إلى المقاول."

 شكل كاف واللجوء لخدمات نفس الممونينعدم إعمال شروط المنافسة ب 
في غياب مصلحة خاصة باالقتناءات تتولى اإلشراف على عملية التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة واستشارة الممونين الراغبين 

صلحة في التعامل معها، يتم في العديد من الحاالت التعامل مع نفس الممونين من طرف رئيس المجلس الجماعي. حيث تتوصل الم

الخاصة بالنفقات ببيانات األثمان من رئيس المجلس أو المورد عند مرحلة األداء وليس قبل إعداد االلتزام بالنفقات، مما يفيد بأن 

بيانات األثمان المرفقة بوثائق النفقات المنجزة ال تعكس وجود منافسة حقيقية حول طلبيات الجماعة. ويتجلى عدم إعمال المنافسة 

بة لتوريدات مواد البناء وقطع الغيار، وشراء الوقود والزيوت، وإصالح اآلليات والمعدات، وشراء مواد المكتب  خصوصا بالنس

والمطبوعات، ومصاريف االستقباالت واإلطعام، حيث يتقاسم عدد محدود من الموردين طلبيات الجماعة سنويا بنسب قد تصل 

 في باقي السنوات. ( و "ب.ع.ر"2012بالمائة وهما "أ.ح" )سنة  80إلى 
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 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص الرسم المستحق لفائدة ميزانية الجماعة على استخراج  -

 مواد المقالع؛ 

تحديد حاجيات الجماعة بالدقة الالزمة قبل اإلعالن عن أي طلبية عمومية )صفقة أو سند طلب(، بما   -

 يحقق النجاعة والفعالية واالقتصاد في تدبير النفقات العمومية؛ 

مسك الوثائق والسجالت المتعلقة بالصفقات العمومية ال سيما دفاتر الورش وسجالت إيداع وسحب   -

 لخدمة مع العمل على تتبع تنفيذ األشغال.األظرفة واألوامر با
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II.  تانوردي ل  الجماعيمجلس ال جواب رئيس   

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة   .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

 )...( 

عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة وغياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين 

 رهن االشارة 

استجابة لتوصياتكم فقد تمت تسوية الوضعية اإلدارية للموظف الوحيد الموضوع رهن إشارة مصالح قيادة بومية 

 تابعا للجماعة.ولقد تم إدماجه في سلك خليفة القائد ولم يعد 

 التدبير االداري  .2

 عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر ووجود حاالت للتصديق على البصمة 

بناء على مالحظاتكم في هذا الشأن فقد تم تنبيه الموظف المعني بهذا المكتب ومن اآلن فصاعدا سيتم إرسال كل 

الوثائق الواجب إرسالها إلى مصلحة التسجيل والتنبر. بالنسبة للفقرة الثانية هناك حالة واحدة الستعمال البصمة الى 

 وسنعمل مستقبال على تفادي هدا الخلط.جانب االمضاء ويتعلق االمر بمرتفق كبير في السن 

   )...( 

 التعمير  .3

  عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير 

 )...( ستعمل هاته الجماعة عل تسوية الوضعيات الممكنة والحزم في إعمال القانون مع الحاالت الحالية والمستقبلية.

 ن وشواهد مطابقة غير قانونية  مباشرة عمليات البناء دون الحصول على الترخيص الالزم ومنح رخص سك

رغم أن تراب الجماعة غير مغطاة بوثائق التعمير وأن البنايات جلها قديمة، فإن مصالح الجماعة ستعمل على منح 

 هذه الرخص في إطار لجنة محلية مختصة في مجال التعمير.

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا
)...( 

 تدبير المداخيل الجماعية .1

  المقالع   مواد استخراج على وتحصيل الرسمعدم فرض 

المقلع المذكور بدوار أيت ابراهيم والوحيد بالجماعة تمت تسوية وضعيته القانونية، إذ تم استغالله مؤقتا من طرف 

 شركة في بناء الطرق.

 تدبير النفقات العمومية .2

 المتعلقة بالصفقات العمومية وسجل أوامر الشروع في  عدم مسك السجل الخاص باستالم األظرفة

 الخدمة 

يتم تسجيل المشاركين في الصفقات سواء عند سحب الملف المتعلق بالصفقة وعند وضع عروضهم ويتم تسجيل 

 تاريخ ورقم الوصول على االظرفة واألوراق المنفردة. وسنعمل على وضع سجل لهده المجريات.

  )...( 

 ت بالدقة الالزمة أخل بشروط المنافسة وبقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة عدم تحديد الحاجيا

 واالقتصاد

)...( تم بالفعل تحديد الحاجيات من خالل تحديد السواقي والمسالك والمكاتب التي يجب بناؤها أو تهيئتها. أما 

بالفعل فقد تم استهالك  المواصفات والمعايير فهي محددة بشكل دقيق في دفتر الشروط الخاصة بكل صفقة. و

االعتمادات المفتوحة قبل إتمام األشغال المتعلقة بها نتيجة ظهور عناصر ضمن الصفقة تتطلب الزيادة في حجم 

األشغال. وستعمل الجماعة على عقد صفقات أخرى إلتمام األشغال مع ضرورة أخذ مالحظاتكم بعين االعتبار 

 )...( 
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 لقصور في مراقبة وتتبع تنفيذ األشغا 

ستعمل الجماعة على تدارك هذه المالحظة بتوثيق المالحظات بدفتر الورش وتصحيح طريقة توثيقها التي كانت 

 تدون في أوراق منفردة وتكثيف الزيارات لمواقع األشغال رغم قلة الموارد البشرية وتشتت مواقع األشغال.

 )...( 

  تسليم أوامر بالخدمة بوقف األشغال دون تعليل 

قف مردها إلى أحوال الطقس )األمطار والثلوج( إال أنه ال تتم اإلشارة إليها فعال في أوامر الخدمة أسباب التو

 بالتوقف وسيتم تصحيح هذه الوضعية مستقبال. 

  أداء الكشوفات التفصيلية في غياب جداول المنجزات أو الوضعيات 

ملخص. وستعمل الجماعة على إنجازها توجد جداول المنجزات لكن على أوراق متناثرة يتم تلخيصها في جدول 

من دفتر الشروط االدارية العامة وفي إطار الصفقة التي يتم إبرامها مع  56وفق مالحظاتكم ومقتضيات المادة 

 مكتب الدراسات المعنية بكل صفقة.

 )...( 

 عدم إعمال شروط المنافسة بشكل كاف واللجوء لخدمات نفس الممونين 

زودين وللتعامل اإليجابي معهم، خصوصا جودة الخدمات والتوريدات واألشغال المقدمة، نظرا لبعد الجماعة عن الم

وحيث أن األثمان جد مناسبة وتتم استشارة المزودين وتقديمهم للتقويمات المتناقضة باحترام مسطرة طلب العروض 

 كما هو منصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية )...(. 

  )...( 
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 "الطاوس"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

، وهي تابعة إداريا لدائرة 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834تم إحداث جماعة الطاوس بمقتضى المرسوم رقم 

بإقليم الرشيدية. تقع الجماعة في الجنوب الشرقي لإلقليم. تقدّر مساحة الجماعة بحوالي  الريصاني قيادة الطاوس

. يعتمد 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  6.770، وقد ناهز عدد سكانها 2كلم 5.440

ظر الطبيعية للمنطقة )الكثبان سكان الجماعة في أنشطتهم االقتصادية بالدرجة األولى على السياحة بالنظر للمنا

الرملية( التي تستقطب عددا مهما من السياح. كما تتوفر الجماعة على ثروات معدنية تتمثل بالخصوص في الباريتين 

 والرصاص والحديد.

مليون درهم حصتها من  2,7مليون درهم، منها  3,7بلغت مداخيل التسيير الجماعية ما يفوق  2016وخالل سنة 

مليون درهم   2,1ريبة على القيمة المضافة. بينما ناهزت مصاريف التسيير الجماعية خالل نفس السنة منتوج الض

 مليون درهم كتلة أجور الموظفين. 1,1دون احتساب فائض الجزء األول، منها ما يربو عن 

I. مالحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة الطاوس  –لحسابات لجهة درعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي ل

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التدبير اإلداري للجماعة .1

 التقاعد. رواتب لمنح الجماعي للنظام العام النظام في العرضيين عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان 

 والجماعات الدولة مع العاملين والمياومين والعرضيين المؤقتين بالرغم من كون التغطية االجتماعية للمستخدمين

اعات للجم المالي بالتنظيم المتعلق  45.08من القانون رقم    41اإلجبارية بموجب المادة   المحلية، تعتبر من بين النفقات

 العام النظام لديها في المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل تقم جماعة الطاوس بالتصريح بانخراط المحلية، لم

من الظهير   2. مما يخالف مقتضيات الفصل  2016-2012برسم السنوات المالية   التقاعد  رواتب لمنح الجماعي للنظام

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي  1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216الشريف بمثابة قانون رقم 

ينص على:" يطبق النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين 

 ة والجماعات المحلية ]...[ ".  والمياومين والعرضيين العاملين مع الدول

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 عدم استغالل وتثمين األمالك العقارية الجماعية المقتناة قصد إحداث مشاريع سياحية 

قامت الجماعة باقتناء قطعة أرضية تابعة لألراضي الساللية آليت خباش متواجدة في موقع مهم بين قصر تاناموست 

هكتارا بموجب قرار مجلس الوصاية )مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية( رقم   20ملية مساحتها والكثبان الر

، من أجل إحداث مشاريع سياحية بالمنطقة. لكنه تبين أن القطعة األرضية التي تم  1987أبريل  7بتاريخ  7/149

. وتجدر اإلشارة في هذا الشأن، إلى أن الجماعة اقتناؤها ال تزال عارية ولم يتم إحداث أي مشروع أو تجزئة سياحية بها

من  2015والذي تم تعديله سنة  2010لم تعمل على تغطية هذه القطعة األرضية بتصميم النمو الذي تم إعداده سنة 

 أجل تخصيصها للمشاريع السياحية.

 اختالالت في تفويض تدبير التطهير السائل 

على مشروع تفويض مرفق التطهير السائل لفائدة    2009دجنبر    09ة بتاريخ  صادق المجلس الجماعي في دورته االستثنائي 

  2012دجنبر   05بتاريخ    AFG/DR7112 164المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتم على إثر ذلك إبرام االتفاقية رقم 

 : . وقد تم في هذا الصدد تسجيل ما يلي 2013أبريل    9مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ  

حصر موضوع االتفاقية في الصرف الصحي، دون إدراج قنوات لتصريف مياه األمطار بالرغم من أن مركز مرزوكة 

 ؛2006وحاسي البيض تتواجد بها مناطق معرضة للفيضانات، كما حدث في شهر أكتوبر من سنة 

مة ووضع رهن إشارة عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها بخصوص سلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العا

المكتب المذكور األراضي الالزمة إلنجاز مشروع التطهير السائل. وحري بالذكر أن المجلس الجماعي صادق 

على اقتناء قطع أرضية وتخصيصها إلنشاء محطة التصفية ومحطتي الدفع   2012في الدورة العادية لشهر أبريل  
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ركزي مرزوكة وحاسي البيض، لكن رئيس المجلس الجماعي في إطار مشروع التطهير السائل بم  02 ورقم 01رقم 

 لم يقم بتنفيذ هذا المقرر؛ 

عدم مالئمة الدراسات التي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل ربط الدواوير بشبكة التطهير السائل، 

تعديله بموجب قرار والي جهة  حاسي البيض، والذي تم –مع مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الطاوس 

. حيث تم تغيير تخصيص استعمال األراضي في المخطط 2015يناير  21بتاريخ 272.15 تافياللت رقم –مكناس 

 المذكور، مما جعل الدراسات التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تصبح غير ذات جدوى.

 التعمير والبناء .3

  حاسي البيض  –تنمية الكتلة العمرانية لمرزوكة نقائص في إعداد وتعديل مخطط 

حاسي البيض وتمت الموافقة عليه   –تكفلت الوكالة الحضرية للرشيدية بإعداد مخطط تنمية الكتلة العمرانية لمرزوكة  

. وقد تبين من خالل تفحص هذا 2010يوليوز    15بتاريخ    2314.10تافياللت رقم    –بواسطة قرار والي جهة مكناس  

 عدة نقائص نذكر منها: المخطط 

 تخصيص مناطق معرضة للفيضانات لبناء مؤسسات سياحية وسكنية؛  -

عدم مالئمة المناطق المخصصة إليواء السياحة بمرزوكة الغربية والواقع، لكونها آهلة ببنايات سكنية  -

وقريبة من الحي اإلداري، كما أن مناطق منها خصصت للتشجير والتجهيزات بالرغم من تواجد 

 ات سكنية بها؛ تجمع

 اعتبار بعض مناطق قصر تاقوجت مناطق الستقبال التجهيزات بالرغم من تواجد تجمعات سكنية بها؛ -

 تخصيص مناطق بحاسي البيض للتجهيزات بالرغم من أن المنطقة تتواجد بها تجمعات سكنية.  -

بإسناد الدراسة األولية لتعديل المخطط إلى ونظرا لالختالالت التي أبانت عنها الممارسة الميدانية، قامت الجماعة 

، تم بموجبه إنجاز الدراسة 12/2014مكتب للدراسات يتواجد بمدينة فاس )ت.ع.ع.غ( وذلك بواسطة سند الطلب رقم  

درهم. وتمت    000,00 60بمبلغ    21/12/2012بتاريخ    466وتم أداؤها بواسطة الحوالة رقم    2012/ 29/11بتاريخ  

من أجل إدخال بعض التعديالت لتصميم التنمية الذي أعده لكنه لم  28/02/2013سات بتاريخ مراسلة مكتب الدرا

يول األمر أهمية في غياب إطار تعاقدي يلزمه بمواصلة العمل مع الجماعة. إثر ذلك، لجأت الجماعة إلى االستعانة 

تم إنجاز أشغاله بتاريخ  11/2014بمهندس معماري بمدينة الرشيدية إلتمام العملية وأصدرت سند الطلب رقم 

وتم أداء مصاريف طبع النسخة النهائية لتصميم التنمية لمرزوكة وحاسي البيض بواسطة الحوالة رقم    29/05/2014

درهم، وهكذا فإن تعديل المخطط كلف ميزانية الجماعة مبلغا إجمالي   000,00 42بمبلغ    27/11/2014بتاريخ    428

 2015يناير  21بتاريخ  272.15 تافياللت رقم  –ر قرار والي جهة مكناس درهم. وقد صد  000,00 102 قدره

 بالموافقة على هذا التعديل. لكن المالحظ أن هذا المخطط المعدل تشوبه أيضا نقائص يمكن تلخيصها فيما يلي: 

عدم استناد المخطط على أي دراسة طبوغرافية لتحديد إحداثيات األراضي، وعدم استصدار خريطة  -

تبين تخصيص األراضي. وقد اكتفت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات بإعادة وضع  للمخطط

خريطة المخطط الذي سبق للوكالة الحضرية أن أنجزته، وذلك بعد إدخال التعديالت يدويا باستعمال 

األقالم الحبرية. كما أن مكتب الدراسات اقتصر على إنجاز تقرير في تسع صفحات تضم صور شمسية 

 عة الطاوس ومواصفات المنطقة؛لجما

عدم تغطية المخطط سوى لمركز مرزوكة وحاسي البيض. لذا فإن المناطق المحيطة لم يتم تحديد  -

تخصيص استعمال األراضي بها بالرغم من كونها تكتسي صبغة خاصة، بحيث أنها تتشكل من كثبان 

 رملية تنشط بها السياحة.

حاسي  –اد وتعديل تصميم الكتلة العمرانية لمرزوكة عدم إشراك مصالح وهيئات عمومية في إعد -

 .البيض

المتعلق بمسطرة إعداد تصميم التكتالت العمرانية  1980نونبر  17بتاريخ   1257استنادا إلى المنشور الوزاري رقم 

هوي القروية، فإنه يجب مراسلة المصالح الخارجية للوزارات المعنية وكذا بعض الهيئات العمومية، كالمكتب الج

لالستثمار الفالحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لإلدالء بمالحظاتهم في مرحلة البحث المتعلق 

بإعداد تصميم التكتالت العمرانية القروية. لكن تبين أن الجماعة لم تقم بمراسلة المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

اكتفت بإرسال مذكرة تبريرية لمندوبية السياحة حول التعديالت التي  والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأنها

أدرجتها مسبقا بالتصميم دون عقد اجتماع لدراسة المالحظات التي أبدتها المندوبية بهذا الخصوص، وبحضور مكتب  

 الدراسات المكلف بإنجاز التصميم كما جاء بالمنشور الوزاري سالف الذكر.
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المتعلق بإدراج التعديالت بتصميم النمو أن الجماعة قامت بفتح البحث العلني خالل الفترة   كما يتضح من خالل الملف

. وخالل هذه الفترة تقدم السكان بتعرضاتهم التي بلغت في  2013أكتوبر  11إلى غاية  2013شتنبر  9الممتدة من 

ات لم تأخذ بعين اإلعتبار هذه ( تعرضا. لكن اللجنة التقنية المحلية المكلفة بالتعرض16المجموع ستة عشر )

التعرضات، بالرغم من أن جل المتعرضين يطلبون شمولهم بتصميم النمو وعدم حصره في مركز مرزوكة وحاسي 

 البيض.

تجب اإلشارة إلى الجماعة أبرمت مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتفاقية رقم وفضال عما ذكر، 

164 AFG/2012  من أجل تفويض مرفق الصرف الصحي. وقد قام المكتب  2012دجنبر  05بتاريخ

اعتمادا على تصميم  2012المذكور بإعداد دراسة من أجل ربط الدواوير بشبكة التطهير السائل منذ سنة 

  272.15 تافياللت رقم –الجاري به العمل قبل التعديل. لكن بعد صدور قرار والي جهة مكناس  النمو

بالموافقة على تعديل مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الطاوس وحاسي   2015يناير      21بتاريخ

نزيل نتائج الدراسة البيض، تم إحداث تغييرات على مستوى تخصيص األراضي، مما أدى إلى عدم قابلية ت

التي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على أرض الواقع. وهكذا، باتت قنوات الصرف الصحي 

 التي حددتها الدراسة دون جدوى، في غياب تام للتنسيق بين الجماعة والمكتب في تعديل تصميم النمو.

 نيف.منح رخص البناء لمؤسسات سياحية دون اإلدالء بقرارات التص 

رخص بناء مؤسسات سياحية دون تقديم أصحابها قرارات التصنيف، مما يخالف مقتضيات   09قامت الجماعة بمنح 

بمثابة النظام األساسي   61.00بتطبيق القانون رقم    9/10/2002صادر بتاريخ    2.02.640من المرسوم رقم    3المادة  

جهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في للمؤسسات السياحية، والتي تنص على أنه : " يقرر والي ال

الوقت نفسه، بعد استطالع رأي لجنة استشارية تسمى اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية تتألف من : مندوب 

الوقاية  السياحة، ممثل عن الوالي، ممثل عن عامل العمالة أو اإلقليم، مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله، ممثل عن

 المدنية، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية ". 

 تافياللت يوصي بما يلي: -في هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 السهر على تثمين األمالك العقارية الجماعية المقتناة قصد إحداث مشاريع سياحية؛  -

 بخصوص منح رخص البناء والسكن. التقيد بالقوانين واألنظمة الجاري بها العمل -

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

 عدم ضبط وتحصيل المداخيل المتعلقة باإلقامة بالمخيمات المتنقلة 

( تتجاوز العشرات تمت معاينتها، كما (Bivouacsتنشط في المجال الترابي لجماعة الطاوس عدة مخيمات متنقلة 

خرائط محركات البحث باألنترنت. ومعلوم أن المخيم المتنقل وسيلة إيواء تدخل في حكم   يمكن رصدها من خالل

بمثابة النظام األساسي للمؤسسات السياحية. وقد  61.00من القانون رقم  2المؤسسات السياحية حسب منطوق المادة 

، لجماعة الطاوس سعر الرسم 2011دجنبر  21بتاريخ  49من القرار الجبائي التكميلي رقم  2و 1حددت المادتان 

دراهم عن كل فرد وعن كل ليلة. لكن المالحظ أن مصالح الجبائية   5على اإلقامة في هذه المخيمات المتنقلة في 

إلى غاية  2012الجماعية قامت باستخالص هذا الرسم فقط عن ثالث مؤسسات سياحية خالل السنوات المالية من 

2016. 

نظر للعدد المتزايد للمخيمات المتنقلة بالجماعة فإن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بتفعيل وحري بالذكر كذلك، أنه وبال

 113.14من القانون التنظيمي رقم  100صالحيته في ميدان الشرطة اإلدارية الجماعية المنصوص عليها في المادة 

ث التاريخي والثقافي وحمايته وتنظيم المتعلق بالجماعات، قصد المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والترا

األنشطة السياحية غير المنظمة التي من شأنها أن تضر بالبيئة خصوصا وأن هذه المخيمات يتم نصبها داخل الكثبان 

 الرملية. وهذا له انعكاسات بيئية يمكن أن تؤثر سلبا على التنمية السياحية المستدامة بالمنطقة.

  عمليات البناءعدم استخالص الرسم على 

المتعلق بالجبايات المحلية، لم يتم إدراج الرسم على عمليات   47.06القانون رقم    168و  51و  50خالفا ألحكام المواد  

البناء الخاصة بالمساكن الفردية والجماعية في القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق 

 18جماعة الطاوس. وقد لوحظ في هذا الصدد، أن القرار الجبائي التكميلي رقم  والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية

، حدد سعر الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع العقارات المعدة لغرض صناعي 2010يوليوز    07بتاريخ  

رسم بالنسبة لرخص دراهم للمتر المربع المغطى، وذلك دون تحديد سعر ال 10أو تجاري أو مهني أو إداري، في 

 البناء ورخص اإلصالح المتعلقة بالمساكن الفردية والجماعية.
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ويجب التذكير بأن المقتضيات القانونية المشار إليها، تستلزم من جهة، تحديد الجماعة في قرارها الجبائي لتعريفات 

ى المستفيد من رخصة البناء،  وأسعار الرسوم التي لم ينص عليها القانون؛ ومن جهة أخرى، فرض الرسم المذكور عل

بالنسبة لعمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وكذا عمليات الترميم التي تستوجب الحصول 

على رخصة بناء، وذلك دون التمييز بين البناء لألغراض ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو المهني أو اإلداري أو 

وإضافة الرسم المفروض   2015أبريل    08بتاريخ    31لجماعة بعد ذلك، بتعديل قرارها الجبائي رقم  غيره. ولئن قامت ا

درهم   100درهما للمتر مربع المغطى ومبلغ    20مبلغ   على عمليات البناء المتعلقة بالمساكن الفردية، وتحديد سعره في

بالمساكن الفردية التي سلمتها الجماعة برسم  بالنسبة لعمليات الترميم، فإنه وبالرجوع إلى رخص البناء المتعلقة

رخصة بناء، فقد تم تقدير المبالغ الموافقة  74والتي وصلت إلى  2015أبريل  08إلى غاية  2012السنوات من 

 درهم. 557,20 108المستحقة عن هاته الرخص لفائدة ميزانية الجماعة، فيما مجموعه 

 تدبير النفقات الجماعية .2

 03دمة غير مبررة لوقف أشغال الصفقة رقم إصدار أوامر بالخ/CRT/2014  المتعلقة باستكمال بناء

 ساقية تامزكيدة 

المتعلقة ببناء ساقية تامزكيدة، قامت الجماعة باإلعالن عن صفقة أخرى رقم   CRT/2013/01بعد فسخ الصفقة رقم  

03/CRT/2014  ف لجنة طلب العروض المنعقدة الستكمال بناء الساقية، وتم إسنادها لشركة "ب.ت.س.ف"، من طر

قامت الجماعة بإصدار  2015فبراير  23. وقد تبين من خالل ملف هذه الصفقة أنه بتاريخ 2014يونيو  03بتاريخ 

أشهر. كما تم   10أي أنه تم إيقاف األشغال لمدة ناهزت  2015دجنبر  21أمر بوقف األشغال وأمر باستئنافها بتاريخ 

أي أن مدة توقف  2016أبريل  22، وأمر باستئنافها بتاريخ 2015دجنبر  31ال بتاريخ إصدار أمر ثان بوقف األشغ

أي بعد أربعة أيام  2016أبريل  26يوما. وقد تم التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  21أشهر و 03األشغال وصلت إلى 

يوما، في حين أن مدة إنجاز   21را وشه   13فقط من استئناف تنفيذ األشغال. وهكذا، فإن إنجاز الساقية تعثر لمدة تناهز  

 من دفتر الشروط الخاصة.  31األشغال حددت في خمسة أشهر طبقا للمادة 

 2015فبراير  05ومن خالل محاضر الورش يتبين أن اللجنة المكلفة بتتبع لألشغال قامت بمعاينة الورش بتاريخ 

وقفت اللجنة على أشغال هدم  2015فبراير  13 مترا. وبتاريخ 150حيث تم تسجيل إنجاز أشغال الساقية على طول 

التي تم فسخها من قبل. كما تم إعداد محضر  CRT/01/2013الساقية التي شابتها العيوب موضوع الصفقة رقم 

، أي خالل توقف األشغال، حثت فيه اللجنة برفع وتيرة تنفيذ األشغال واحترام 2015دجنبر    03ورش ثالث مؤرخ في  

الخاصة. وعليه فإن أوامر الخدمة بإيقاف األشغال المشار إليها تبقى غير مبررة وال تستند على أي   بنود دفتر الشروط

 43من قانون االلتزامات والعقود، وفي المادة    269و  268أساس يرتبط بالقوة القاهرة المنصوص عليها في الفصلين  

الدولة، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم   من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب

 . 2000ماي   04صادر بتاريخ  2.99.1087

يوما من التأخير تقدر  411ومن هذا المنطلق، فإن غرامات التأخير الواجب تطبيقها على المقاول والموافقة ل 

ادة . لكن وطبقا لمقتضيات الم(x 1/1000 x 411 = 95.579,69 232.554,00)درهم   95.579,69ب 

من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن سقف غرامات الـتأخير   60

من مبلغ الصفقة األصلي، وبالتالي فإن مبلغ غرامات التأخير الواجب فرضها على المقاول  %10محدد في 

 .(x 10% = 23.255,40 232.554.00)درهم  23.255,40تحدد في مبلغ 

 ف متانة أشغال بناء مصطب على وادي زيز بقصر أم الحادجضع 

قامت الجماعة بإنجاز أشغال بناء مصطب على وادي زيز بقصر أم الحادج بموجب الصفقة  

. ومن خالل المعاينة الميدانية للمصطب 2013مارس  05عليها بتاريخ  المصادق  CRT/INDH/2012/06رقم

تبين أنه يعرف تصدعات وتآكل الخرسانة بالرغم من مرور ثالث سنوات فقط على تسلمه  2017نونبر  14بتاريخ 

. ويرجع ذلك باألساس إلى مرور الوادي فوق المصطب وضعف متانة  2014شتنبر  30المؤقت والذي تم بتاريخ 

تحت المصطب لحمايته من االنجرافات الناتجة عن الوادي. كما  (Buses)خرسانة، باإلضافة إلى غياب فتحات ال

( بالحديد من أجل تثبيتها بشكل مالئم، مما   Les Plots de balisageاتضح أيضا أنه لم يتم دعم عالمات التشوير )  

للجنة التي سهرت على التتبع التقني للمشروع، كانت قد أدى إلى انهيارها على حافة الوادي وتآكلها، مع العلم أن ا

 على تزويد عالمات التشوير بالحديد. 2013ماي  14ألحت بتاريخ 

  هكتار بمركز مرزوكة  5تأخر أشغال إحداث مجال أخضر على مساحة 

هكتارات بمركز  5المتعلقة بإحداث مجال أخضر على مساحة  CRT/INDH/2013/05بعد إسناد الصفقة رقم

درهم، أصدر رئيس المجلس األمر ببدء تنفيذ األشغال بتاريخ   640,40 454مرزوكة، إلى شركة "إ.ط" بمبلغ

. لكنه من خالل وثائق الملف تبين أن المشروع عرف تأخرا ملحوظا في إنجازه مقارنة بالمدة 2014مارس  26

 تر الشروط الخاصة. من دف 12أشهر طبقا للبند  06المقّررة لتسلمه مؤقتا، والتي حدّدت في 
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شهرا، فإن هذه  20وإذا كان رئيس المجلس الجماعي قد قام بإصدار أوامر خدمة بوقف األشغال لمدة تصل إلى 

 44و 43األوامر بالخدمة ال تستند إلى أي أساس يرتبط بالقوة القاهرة وليست معللة، مما يخالف مقتضيات المادتين 

فقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم  من دفتر الشروط العامة المطبقة على ص

، فإن 2016أبريل  14. وعلما أن التسلم المؤقت للمشروع قد تم بتاريخ 2000ماي  04صادر بتاريخ  2.99.1087

 x 454.640,40)درهم  274.148,16شهرا( من التأخير تقدر ب  20يوما ) 603غرامات التأخير الموافقة ل 

1/1000 x 603 = 274.148,16) من مبلغ الصفقة األصلي،   %10. لكن، وأخذا بعين االعتبار السقف المحدد في

من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن مبلغ  60طبقا لمقتضيات المادة 

 = x 10% 454.640,40)درهم  45.464,04غرامات التأخير الواجب تطبيقها على الشركة تحدد في مبلغ 

45.464,04). 

 تافياللت يوصي بما يلي: –في هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

العمل على استخالص الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية والرسم المفروض على بيع  -

 المشروبات، ومراقبة اإلقرارات المدلى بها من طرف الملزمين؛

 الحرص على ضبط األنشطة المتعلقة باإلقامة بالمخيمات المتنقلة وتحصيل المداخيل المتأتية منها؛ -

 احترام قواعد ومبادئ المنافسة في إسناد الصفقات العمومية؛ -

احترام آجال إنجاز الصفقات العمومية طبقا لدفاتر الشروط الخاصة وفرض غرامات التأخير عند  -

 االقتضاء؛

إنجاز الدراسات التقنية القبلية الضرورية لتنفيذ المشاريع، وإخضاع المنشآت لعمليات العمل على  -

 المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال للمواصفات التقنية المقررة في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات.
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II.  لطاوس ل  الجماعيمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(  

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 تدبير الممتلكات و المرافق الجماعية  .1

 الممتلكات الجماعية .أ

 )...( 

 .عدم استغالل وتثمين األمالك العقارية الجماعية المقتناة قصد إحداث مشاريع سياحية 

أما بخصوص القطعة األرضية التي تدخل ضمن األمالك الجماعية الخاصة المتواجدة بين قصر تناموست و الكثبان 

ساحتها عشرون هكتارا والمقتناة بموجب قرار مجلس الوصاية )مديرية الشؤون القروية( رقم الرملية البالغة م

من أجل إحداث مشاريع سياحية بالمنطقة حسب ما جاء في الفصل األول من القرار   1987أبريل    7بتاريخ    7/149

على تحويل القطعة  14/07/2010المذكور، فقد تمت مصادقة المجلس الجماعي خالل دورته العادية بتاريخ 

األرضية السالفة الذكر إلى المنطقة المخصصة لالستثمار السياحي بتصميم التنمية لمركزي مرزوكة و حاسي 

البيض وذلك تماشيا و احتراما ألهداف التوجه العام لتصميم التنمية، حيث تم تعويضهما للجماعة بقطعتين أرضيتين 

دخل حاسي األبيض و قد تم تحفيظ هذه األخيرة )مطلب التحفيظ العقاري  األولى تتواجد بمدخل مرزوكة و الثانية بم

 ( واألولى في طور التحفيظ، و سوف تعمل الجماعة على إحداث مشاريع سياحية بهما. 14/37457عدد: 

 )...( 

 .إختالالت في تفويض تدبير التطهير السائل 

ع وتخصيصها إلنشاء محطة التصفية ومحطتي بخصوص مسطرة نزع الملكية من أجل المنعة العامة حول اقتناء قط

في إطار مشروع التطهير السائل بمركز مرزوكة وحاسي البيض، نحيطكم علما أن المقرر   02ورقم    01الدفع رقم  

 اإلجراءات المتعلقة بعقد البيع. القاضي باقتناء الجماعة لتلك القطع قد تم تنفيذه، مؤخرا، بعد استكمال كافة
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 "درعة"مجموعة الجماعات الترابية 

 )إقليم زاكورة(
 

، والذي أذن 2006فبراير  23تم إحداث مجموعة الجماعات الترابية درعة بمقتضى قرار لوزير الداخلية بتاريخ 

من حصص  5%( جماعة تابعة إلقليم زاكورة بإحداث هذه المجموعة، حيث تستفيد من 25لخمسة وعشرين )

من قرار اإلحداث إلى  2الضريبة على القيمة المضافة. وتهدف هذه المجموعة حسب المادة  الجماعات المشتركة في

 اقتناء وكراء وصيانة اآلليات لبناء وإصالح الطرق والمسالك، كما تبقى سارية لمدة زمنية غير محددة.

س وأربعة نواب عضوا، ويتشكل مكتبها المسير من الرئي 25يسهر على تدبير شؤون المجموعة مجلس يتكون من 

، 2016له، بينما ال تتوفر على موظفين مرسمين، حيث تلجأ لخدمات موظفين تابعين لعمالة إقليم زاكورة. في سنة 

مليون درهم. أما  27,8بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للمجموعة ما يفوق 

مليون درهم خالل نفس  15,5والحسابات الخصوصية( فقد بلغت مجموع مصاريف المجموعة )التسيير، التجهيز 

 السنة المالية. 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافياللت 

تافياللت حول تسيير مجموعة الجماعات   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2016 – 2012الترابية درعة عن الفترة 

 تسيير شؤون المجموعة .أوال

 تركيز عمل المجموعة على تحويل دفعات مالية لهيئات أخرى 

 أبرمت مجموعة الجماعات الترابية درعة عددا من االتفاقيات قامت بموجبها بتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة جماعات

وهيئات أخرى، ال سيما المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل بزاكورة. وقد مثلت هذه التحويالت نسبة مهمة من مجموع 

. وتكون المجموعة بذلك قد انصرفت عن 90%نسبة  2016مصاريف التجهيز لدى المجموعة، بحيث فاقت سنة 

ات المنتمية لها، علما أنها ال تتوفر على موارد موضوع إنشائها، بحيث صارت قناة لتحويل مبالغ مالية من الجماع

ذاتية، نحو الجهات المستفيدة من التحويل. وكان يلزم أن توفر هذه المجموعة باألحرى إطارا لمراكمة الخبرات لفائدة 

 الجماعات المشتركة، وذلك بالتركيز على إنجاز المشاريع المحدثة من أجلها.

ضوع إنشائها، ورغم أهمية المبالغ المالية التي تحولها إلى جهات أخرى في إطار وزيادة على ابتعاد المجموعة عن مو

الشراكات المبرمة معها، فإنها ال تحتفظ لنفسها بحق االطالع والمراقبة لمعرفة مدى تحقيق أهداف الدفعات المقدمة، 

من وجيبات استعمال أطراف  واالستفادة عند االقتضاء من عوائد المصاريف المنجزة، بحيث يمكن مثال االستفادة

 أخرى لآلليات المقتناة قصد تنمية الموارد الذاتية للمجموعة.

 خلل في تدبير المجموعة 

زيادة على أنه يتم تسيير مجموعة الجماعات الترابية درعة في غياب وظيفة البرمجة والتخطيط ودراسات تقييم  

، كما يتم أداء نفقات لم تقرر بشأنها الهيئات التقريرية  الحاجيات، ويتم القيام بأعمال ال تنسجم وموضوع إحداثها

للمجموعة، فإن مسيري المجموعة المتعاقبين قاموا بصرف نفقات لم يتم التحقق من حقيقة إنجازها بالكميات والجودة 

نظرا لعدم  المطلوبة. وذلك بدعوى إسناد تهييء وثائق النفقات وتتبعها وتسلمها لموظفين تابعين لعمالة إقليم زاكورة

 توفر المجموعة على موظفين للقيام بهاته األعمال.

إن إسناد مهام التتبع لموظفين غير تابعين للمجموعة، ثم الدفع بأنه ال سلطة لرؤساء المجموعة عليهم، ال يعفي هؤالء  

مليات المداخيل من مسؤولية السهر على حسن تدبير المجموعة، ومن التوفر على الوثائق والمستندات لتبرير تنفيذ ع

والنفقات عند االقتضاء. فقد عجز مسؤولو المجموعة عن مد لجنة المراقبة بملفات النفقات كاملة بدعوى اختالط 

أرشيف المجموعة مع أرشيف عمالة اإلقليم، كون المجموعة تتخذ من كتابة العمالة مقرا لها. وتم في بعض األحيان 

الذي تم استرجاعه   GCD/2014/01ل تصميم الجرد المتعلق بالصفقة رقم  استرجاع وثائق الصفقات من المقاولين مث

 . 2016\06\30بعد تنبيه لجنة المراقبة علما أن التسلم النهائي ألشغال الصفقة كان بتاريخ   2017\ 11\28بتاريخ 

 تدبير صفقات المجموعة .ثانيا

  2تغير شروط الصفقة رقم/GCD/2012  بسبب التغير الكبير لكميات األثمان المنجزة 

أبان تحليل كميات ومبالغ األثمان الواردة بجدول األثمان وكشوف الحساب التي تم صرفها لصاحب الصفقة رقم  

2/GCD/2012  المتعلقة ب " بناء الطريق الرابط بين الجماعة القروية افالندرا واسكورة )الشطر األول( عمالة

درهم، عن وجود تغير جذري في شروط الصفقة، حيث قاربت الكميات المنجزة  200,00 829 6 زاكورة "، بمبلغ
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بالنسبة لبعض بنودها الثالثة أضعاف الكميات المبرمجة في الصفقة، بينما لم يتم إنجاز أي شيء من بنود أخرى. فعلى 

( تلك المحددة في جدول 2.02) ( ورقم2.03سبيل المثال تجاوزت الكمية المنجزة بخصوص وحدتي األشغال رقم )

درهم دون احتساب الرسوم. وفي المقابل  858.065,40مما نجم عنه مبلغ إضافي قدره  %293األثمان بنسبة تفوق 

( 3.11و) (3.10و ) ( 3.08( و )30.6تم الوقوف على عدم إنجاز بعض األشغال المتعلقة بوحدات األثمان ذات األرقام  

درهم دون احتساب الرسوم. وهو ما يؤشر على  696.000,00د مجموع مبالغها في ( والتي حدّ 3.14( و)3.12و)

من المرسوم رقم   5قصور في تحديد الحاجيات وتقدير كميات األشغال المراد تنفيذها. وللتذكير فقد نصت المادة 

المتعلقة  بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد  2007فبراير  5صادر في  2.06.388

بتدبيرها ومراقبتها على أنه: " يتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما 

يمكن من الدقة المواصفات وال سيما التقنية منها ومحتوى األعمال التي يجب تحديدها بالرجوع الى المعايير المغربية  

 عايير الدولية ".المعتمدة أو عند انعدامها الى الم

  إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل األشغال 

أشهر، وأنه تم إصدار األمر   10أنه تم تحديد مدة تنفيذ األشغال في  GCD/2012/02لوحظ بشأن الصفقة رقم 

، أي 01/12/2014، وأنه تم إصدار األمر بتأجيل األشغال بتاريخ 02/04/2013بالشروع في تنفيذ األشغال بتاريخ 

لفنية ". كما يشار بعد انتهاء المدة المتعاقد بشأنها إلنجاز األشغال، وذلك بدعوى " انتظار تصاميم إنجاز المنشآت ا

إلى أن إصدار األمر باستئناف األشغال تم يومين فقط قبل التسلم المؤقت لها، أي أن إتمام إنجاز األشغال تم خالل 

اليومين المواليين لتاريخ التوصل بتصاميم إنجاز األشغال على أرض الواقع، ما يعني أن األمرين بتأجيل واستئناف 

 ات موضوعية ومقبولة.األشغال ال يستندان إلى مبرر

المتعلقة ب " أشغال بناء المقطع الطرقي الرابط بين ط.ج رقم   GCD/2014/02ونفس األمر بالنسبة للصفقة رقم 

درهم، حيث تم   823.680,00كلم جماعة ايت والل الجزء الثالث " بمبلغ  1,9ودوار تغرمت على مسافة  109

( أشهر بدعوى سوء الظروف المناخية، وهي أسباب وبغض النظر 5إصدار األمر بتأجيل األشغال لمدة تفوق خمسة ) 

 عن حقيقتها، تتطلب تقديم المقاول لمستندات لتبرير األسباب التي استدعت تأجيل األشغال.

 صفقات تم بشأنها إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل األشغال

 الصفقة
 المدة 

تاريخ األمر 

بالخدمة لبدء  

 األشغال

 تأجيل األشغال 
سبب 

 التأجيل 

تاريخ التسليم 

 المؤقت 
 الى من الموضوع الرقم

GCD/2012/02 

بناء الطريق 

الرابط بين 

الجماعة القروية 

افالندرا واسكورة 

)الشطر األول( 

 عمالة زاكورة

10  

 أشهر
02/04 /2013 01/12/2014 25/04/2015 

انتظار 

تصاميم 

إنجاز 

المنشآت 

 الفنية 

27/04/2015 

02/GCD/2014 

أشغال بناء 

المقطع الطرقي 

الرابط بين ط.ج 

ودوار  109رقم 

تغرمت على 

كلم  1,9مسافة 

جماعة ايت والل 

 الجزء الثالث

90  

 يوما
03/11/2014 16/12/2014 29/05/2015 

ظروف 

مناخية 

غير 

 مالئمة

12/06/2015 

  01خلل في إسناد وتنفيذ الصفقتين/GCD/2013 02و/GCD/2014 

إلنجاز  GCD/2014/02و GCD/2013/01أبرمت مجموعة الجماعات الترابية درعة صفقتين متتاليتين رقم 

 109للمقطع الطرقي الرابط بين ط.ج رقم   (Accotement) ثم قارعة الطريق   (Terrassement) أشغال التتريبات 

ألشغال بنفس المكان ولفائدة نفس المقاول ونفس كلم جماعة ايت والل "، حيث تمت ا  1,9ودوار تغرمت على مسافة 

 مكتب الدراسات.
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وزيادة على كون تجزيئ أشغال هاتين الصفقتين ال يحقق شروط الفعالية والنجاعة واالقتصاد المطلوبة في إبرام 

النقائض   الطلبيات العمومية، خاصة وإن إسنادهما قدم تم لنفس المقاول المستفيد، فقد عرف تنفيذ هذه األشغال بعض

مثل غياب منشآت صرف مياه األمطار، باإلضافة إلى ظهور بعض العيوب كانجراف جوانب الطريق وتشكل حفر  

 وتموجات في قارعة الطريق وكذا حفر في مقاطع منها، مما يهدد استمراريتها، وبالتالي ضياع المبالغ التي تم أداؤها. 

  08نقص في إنجاز أشغال الصفقة رقم/GCD/2014 

زاوية   –المتعلقة ب " صيانة وإصالح مسلك تمتيك    GCD/2014/08مت مجموعة الجماعات درعة الصفقة رقم  أبر

موالي لكبير الجماعة القروية تمكروت "، إلنجاز جسم المسلك وسواقي تمرير المياه. وقد تم خالل المعاينة الميدانية 

 ودة األشغال: لألشغال، الوقوف على االختالالت التالية فيما يخص كميات وج 

المبالغة في األشغال المنجزة والمؤداة: حيث أنه فيما يتعلق بكميات التتريبات المؤداة، فرغم كون األرضية وعاء 

المسلك منبسطة في جزء مهم منها بحيث يكفي كشط الطبقة العليا ثم وضع التتريبات الالزمة، فقد تم احتساب سمك 

(، وذلك على طول remblai( سنتيمترا للردم )50( وسمك خمسين )Déblai( سنتيمترا للحفريات )40أربعين )

 المسلك.

( التي تم إنجاز السواقي بواسطتها: حيث تم رصد أجزاء من الخرسانة غير B3ضعف جودة الخرسانة صنف )

 (، وكذا تشققات في جسم السواقي وظهور الحديد )تسليح الخرسانة(، وسقوط أطراف منségrégationالمتجانسة )

 الخرسانة أحيانا.

توقف السواقي )ممرات الماء( عن العمل لعدم إنجاز حواجز تمنع سقوط األتربة. يشار إلى أنه تم إنجاز هذه األشغال 

 في غياب التتبع من طرف مكتب للدراسات أو ممثلي صاحب المشروع.

 تدبير سندات الطلب .ثالثا

 عدم تبرير تنفيذ أعمال سندات الطلب المتعلقة باألشغال وباكتراء اآلليات 

عددا من سندات الطلب لتنفيذ بعض األشغال أو اكتراء    2016-2012أصدرت مجموعة الجماعات درعة خالل الفترة  

قة األعمال المنجزة، درهم. إال أن لجنة المراقبة لم تتمكن من التحقق من حقي   3.995.206,77آليات بمبلغ إجمالي قدره  

بسبب عدم تحديد رئيسا المجموعة المتعاقبان على تدبيرها لمكان تنفيذ تلك األشغال، وذلك رغم كونهما قاما باإلشهاد 

ً من عمالة إقليم زاكورة، ونظرا للطابع التقني   على صحة إنجاز الخدمة. وقد صّرح الرئيسان المعنيان بأن مهندسا

ع أشغال سندات الطلب، حيث يعرف وحده كميات وأماكن تنفيذ األشغال المذكورة. وبذلك للموضوع، هو من تكلف بتتب

 يكون رئيسا المجموعة قد أشهدا على حقيقة إنجاز الخدمة دون التوفر على ما يفيد ذلك.

ه قام  تافياللت، أن –إال أن المهندس المعني أكد خالل جلسة استماع له بمقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

، دون باقي سندات الطلب المتعلقة باألشغال 2016\08، 2016\05، 2014\02بتتبع ثالثة سندات طلب فقط، وهي 

، حيث نفى علمه بمكان أو كميات األشغال المنجزة موضوع سندات 2016إلى    2012التي تم إبرامها خالل الفترة من  

تراء اآلليات، والتي تم استعمالها في تنفيذ األشغال، فهي  الطلب األخرى. وفيما يتعلق بسندات الطلب المتعلقة باك

األخرى لم يستطع الرئيسان المتعاقبان على تدبير المجموعة، تحديد مكان إنجاز األشغال. فيما صرح المهندس المعني 

جموع فقط دون ما يتعلق بالكميات المنجزة. وبلغ م  2014\6و  2016\1بمعرفة مكان إنجاز أعمال سندي الطلب رقم  

سندات الطلب المتعلقة باكتراء اآلليات والتي لم تتمكن لجنة المراقبة من التحقق من حقيقة األعمال المنجزة بشأنها، 

 درهم. 1.442.271,57حوالي 

 عدم تبرير النفقات المتعلقة باقتناء بعض المواد 

طلب متعلقة بشراء بعض المواد رغم عدم توفر مجموعة الجماعات درعة على يد عاملة أو مخزن، تم إصدار سندات  

درهم، وذلك في غياب   892,00 698حوالي    2016-2012مثل اإلسمنت والرمال، بلغ مجموع مبالغها خالل الفترة  

أذون استالم هذه المواد. وقد أفاد رئيسا المجموعة المتعاقبان على تدبير شؤونها، أن هذه المواد تم تسليمها لبعض 

اإلدالء بأي إطار تعاقدي يربطها بالجهة المانحة )مجموعة الجماعات(، وال بأية محاضر ممثلي القبائل، ولكن دون 

تؤكد حقيقة التسليم وكذا أماكن التنفيذ والكميات المنجزة. كما أفاد التقني المكلف بتتبع صفقات أشغال المجموعة بأنه 

سندات الطلب المعنية، مما تعذر معه التحقق  ال يعلم مكان وكميات األشغال المنجزة بواسطة المواد المقتناة بواسطة

 من حقيقة تنفيذ هاته األعمال.

 إصدار سندات طلب بنفس العمل، لفائدة نفس المقاول وخالل نفس السنة 

عددا من سندات الطلب لفائدة   03/12/2012إلى    04/06/2012أصدرت مجموعة الجماعات درعة خالل الفترة من  

إقليم   -بأكدز  1515ز نفس العمل المتعلق ب " أشغال تهيئة الطريق اإلقليمية رقم إلنجا (S.C.D.S)نفس المقاول 

درهم. وباعتبار مراسلة المقاول لرئيس المجموعة )مراسلة رقم   852.621,00زاكورة "، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 

وص الصفقة رقم  ( المتعلقة بتسوية الوضعية المالية لألشغال اإلضافية بخص18/10/2011بتاريخ  32/2011

/GCD/200901  زاكورة، يالحظ أن الفرق  –بأكدز إقليم  1515المتعلقة ب " أشغال صيانة الطريق اإلقليمية رقم
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 757,32 396درهم( هو  400,00 988 1درهم( ومبلغ الصفقة ) 157,32 385 2بين مبلغ األشغال المنجزة )

درهم برسم سندات الطلب، أي أنه تم أداء مبلغ غير مستحق قدره  621,00 852درهم، فيما تم أداء مبلغ 

 درهم.  863,68 455

بإصدار سندات طلب إلنجاز نفس العمل وبمبالغ تفوق السقف المحدد   2015  –  2013كما قامت الجماعة خالل الفترة  

 لذلك. لذا يجب التأكيد على ما يلي: 

ة المالية ومن أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق إن المجموعة بإصدارها لسندات طلب برسم نفس السن

بتحديد شروط وأشكال ابرام   2.06.388من المرسوم رقم    75درهم، تكون قد خالفت مقتضيات المادة    200.000,00

ر الصاد   2.12.349من المرسوم رقم    88صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة  

المتعلق بالصفقات العمومية؛ وقد تم أداء النفقات موضوع سندات الطلب بناء على أوامر  2013مارس  20في 

 بالتسخير صادرة عن اآلمر بالصرف المعني؛ 

إن الجماعة بتجزيئها للنفقات المتعلقة بإنجاز أشغال عبر إصدار سندات الطلب عوض إبرام الصفقات العمومية تحرم نفسها  

ات األساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز األشغال،  من الضمان 

وتهدف إلى توفيرها منظومة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية )خاصة دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على  

 االلتزامات وكذا شروط اإلنجاز والتسليم وآجال التنفيذ؛ صفقات األشغال(، السيما من حيث تحديد الحقوق و 

ثم إن إبرام صفقات عمومية من شأنه كذلك أن يحقق للمجموعة مزيدا من الشفافية والفعالية والنجاعة واالقتصاد في 

دة تنفيذ النفقات، وذلك عبر توسيع دائرة المنافسة حول الطلبيات العمومية الختيار أفضل العروض من حيث الجو

( التي يمكن Economie d'échelleالعالية والكلفة المناسبة، أخذا في الحسبان على الخصوص وفورات الحجم )

 تحصيلها كلما كانت كمية األعمال المراد تلبيتها أكبر، ألنه من المفترض أن يقدم المتعهدون في هذه الحالة أثمانا أقل. 

 موح به إلصدارها أمثلة لسندات طلب تم بشأنها تجاوز السقف المس

نة
س

ال
 

سند 

 الطلب

رقم 

 الحوالة 
 المبلغ  الموضوع التنزيل المالي  تاريخ االنجاز

2
0

1
2

 

9 27 24/12 /2012 04.30.10.11.20.22 

Alignement de la route 

Provinciale N° : 1515 à 

Agdez., Province de Zagora 

199 950,00 

10 28 24/12 /2012 04.30.10.11.20.22 

Alignement de la route 

Provinciale N° : 1515 à 

Agdez., Province de Zagora 

169 911,00 

 861,00 369 المجموع

7 23 24/12 /2012 04.30.20.21.30.33 

Travaux d’Aménagement de la 

route Provinciale N° : 1515 à 

Agdez., Province de Zagora 

199 980,00 

8 22 24/12 /2012 04.30.20.21.30.32 

Travaux d’Aménagement de la 

route Provinciale N° : 1515 à 

Agdez., Province de Zagora 

85 800,00 

11 29 24/12 /2012 04.30.20.21.30.32 

Aménagement de la Route 

Reliant le centre des communes 

Tagounite et Ktaoua 

199 980,00 

 760,00 485 المجموع

2
0

1
4

 

2 12 23/06 /2014 04.30.20.21.30.33 

Travaux d’aménagement de la 

piste Coubane Route Ouled 

Lhaj à la CR Ternafta, Province 

de Zagora 

199 960,80 

10 34 19/12 /2014 04.30.20.21.30.33 
Travaux D’Installation De 

Divers Matériaux Dans Le 

Cadre D’Aménagement Des 

199 800,00 
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Piste A La Da Ouaabid Cr 

Nkob Province De Zagora 

 760,80 399 المجموع

2
0

1
5

 

7 28 07/07 /2015 04.30.20.21.10.13 

Location d’engins pour 

l’achèvement des Travaux De 

Construction De La Liaison 

Routière Reliant La Cr Ktaoua 

A La Cr Tagounite 2eme 

Tranche - Province De Zagora. 

167 400,00 

8 27 07/07 /2015 04.30.20.21.10.13 

Location d’engins pour 

l’achèvement des Travaux De 

Construction De La Liaison 

Routière Reliant La Cr Ktaoua 

A La Cr Tagounite 2eme 

Tranche - Province De Zagora. 

196 560,00 

11 34 31/08 /2015 04.30.20.21.10.13 

Location de Matériel Pour 

Aménagement des Pistes à la 

CR Ktaoua Province de 

Zagora. 

199 920,00 

14 43 28/12 /2015 04.30.20.21.10.13 

Location De Divers Matériel 

Pour Aménagement Piste 

Aflandra Skoura 

180 000,00 

 743.880,00 المجموع

  لتسوية ديون سابقةإصدار سندات طلب 

قامت مجموعة الجماعات الترابية درعة بإصدار سندات طلب لتسوية نفقات تتعلق بأعمال تم إنجازها سلفا، حيث يتم  

الشروع في تسلم الخدمات والتوريدات موضوع سندات الطلب المتعلقة بكل من اإلطعام واالستقبال، والوقود والزيوت 

بداية السنة فيما يتم إصدار سندات الطلب ذات الصلة في شهر دجنبر، أو أواسط  وقطع الغيار وكذا بعض المواد منذ 

السنة على أقرب تقدير، كما أفاد بذلك رئيسا المجموعة المتعاقبان وذلك بعلة االستعجال. وينطبق هذا أيضا على 

)تاريخ استشارة درهم، الذي أصدر بتاريخ الحق  199.200,00بمبلغ  2014\1الدراسة موضوع سند الطلب رقم 

( لتاريخ محضر فتح األظرفة لصفقة األشغال موضوع هذه الدراسة الذي تم بتاريخ 29/05/2014المتنافسين هي 

، حيث أكد رئيس المجموعة أن ذلك يعود لكون سند الطلب جاء لتسوية الدراسة التي تمت قبل الشروع 24/03/2014

 20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  88سة المحدد في المادة في إبرام الصفقة. وهذا يشكل خرقا لمبدأ المناف

من المرسوم  49يتعلق بالصفقات العمومية، ويخالف كذلك قواعد االلتزام بالنفقات المحددة في المادة  2013مارس 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010يناير  3صادر في   2.09.441رقم 

ة على ذلك، تمت اإلشارة في محضر تسلم السلط بين الرئيسين المتعاقبين على تسيير المجموعة، إلى ديون في  وعالو

درهما، تتعلق بأشغال وخدمات تم إنجازها وتسلمها قبل االلتزام بالنفقات  1.094.000,00ذمتها بمبلغ إجمالي قدره 

هذه الديون بواسطة سندات الطلب المبينة في الجدول درهم من  794.798,97ذات الصلة. وقد تم تسديد مبلغ قدره 

قصد تسوية ديون سابقة، وإرفاقها ببيانات أثمان لتبرير إجراء المنافسة   2016أدناه، وهي سندات طلب تم وضعها سنة  

 بشأنها. 

 لتسوية بعض ديون المجموعة  2016سندات الطلب الموضوعة سنة 

 السنة

رقم 

سند 

 الطلب

رقم 

 الحوالة 
 المبلغ  المستفيد الموضوع التنزيل المالي 

2016 1 14 04.30.20.21.30.33 

Location d'engins (chargeur sur 

pneu) pour enchevalement des 

travaux d'aménagement de piste 

reliant douars oussdidene et nkob 

S.SN.S 99 998,97 
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2016 4 12 04.30.10.11.10.12 

Etude de construction de la piste 

reliant la rr 108 au douar ikfrane a 

la commune rurale Tazarine du 

pk0+000 au pk18+000 

S.SG.S 196 800,00 

2016 5 11 04.30.20.21.30.33 

Travaux d’aménagement de la 

piste Tangarfa a la cr Tamezmoute 

province zagora 

S.B.T 199 260,00 

2016 8 20 04.30.10.11.20.21 

Aménagement d’une place 

publique au centre de la commune 

de Zagora province Zagora 

S.M 199 200,00 

2016 10 49 04.30.20.21.30.33 

Fourniture de matériel de 

construction pour aménagement 

des pistes 

A.H 99 540,00 

 798,97 794 المجموع

 تافياللت بما يلي: –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

تعزيز وظيفة البرمجة والتخطيط في وضع وإنجاز المشاريع، وتركيز عمل المجموعة على تحقيق  -

 هدف إنشائها؛ 

وإبرام وتنفيذ المشاريع، والحرص  توفير الوسائل المادية والبشرية التي تمكن المجموعة من برمجة  -

 على حفظ الوثائق المتعلقة بتسيير المجموعة والمستندات المبررة ألداء نفقاتها؛

إعمال المعايير المحددة إلسناد الصفقات، ال سيما ما يتعلق بأهلية المتنافسين التقنية والمالية، وكذا  -

 إدالئهم بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة االستشارة؛ 

ك السجالت والوثائق الالزمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، من قبيل سجل الورش وجداول مس -

 المنجزات وتصاميم الجرد؛ 

إيالء العناية الالزمة للدراسات التقنية، وإلعداد دفاتر الشروط الخاصة، وتحديد الحاجيات بكل ما يمكن  -

 من الدقة؛

ندات الطلب، ال سيما إعمال المنافسة وتعزيز المراقبة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار س -

 الداخلية في تسلم واإلشهاد على إنجاز األعمال؛

توخي النجاعة والفعالية في إبرام وإنجاز سندات الطلب، خصوصا ما يتعلق بإسناد الطلبيات وتحديد  -

 الحاجيات.
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II.  مجموعة الجماعات درعة جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 تسيير شؤون المجموعة .أوال

 تركيز عمل المجموعة على تحويل دفعات مالية لهيئات أخرى 

في إطار الشراكة التي تعتمدها الدولة بين اإلدارات قامت مجموعة الجماعات درعة بتوقيع اتفاقيات شراكة تقوم 

خل النفوذ الترابي بموجبها بتسديد دفعات مالية هي عبارة عن أداء حصتها في أشغال انجاز بعض المشاريع دا

للعمالة سواء تعلق األمر بالمجلس اإلقليمي لزاكورة أو المديرية الجهوية للتجهيز والنقل ودلك لتكلفة المالية لهده 

المنشاة وكدا النعدام الموارد البشرية سواء المالية منها أو التقنية مما يسمح بالتدبير الجيد لهده المشاريع سواء على 

 و التقني لهذه الغاية نفضل دفع مساهمات المجموعة إلى جهة أخرى. المستوى المالي أ

  )...( 

 خلل في تدبير المجموعة 

نظرا النعدام العنصر البشري داخل المجموعة يتم اللجوء إلى العناصر المتواجدة بالكتابة العامة للعمالة حيت 

اإلقليمي إضافة إلى المهام المنوطة بها تستعمل هذه العناصر في إنجاز المهام سواء داخل المجموعة أو المجلس 

 بمقر العمالة.

ونظرا لكون المجموعة هي الملجأ الوحيد لجميع أعضائها وكذا لدى السلطات العمومية في حالة الطوارئ وعلى 

هذا األساس يتم اللجوء إلى اكتراء اآلليات وشراء المواد ووضعها تحت التصرف قصد التدخل العاجل لمعالجة 

 ارئ.هذه الطو

 تدبير صفقات المجموعة .ثانيا

 إسناد صفقات لمقاولين ال يستجيبون للمعايير المطلوبة قانونا 

)...( إن المنافس في الصفقة يجب أن يكون منخرطا في صندوق الضمان االجتماعي وأنه يوجد في وضعية قانونية 

بهم في مذكرات الوسائل البشرية فال إزاء الصندوق، أما التصريح بعدد األشخاص الذي يتطلبهم الورش والمدلى 

يتم إال عند بدأ األشغال حيث يتم التأكد من ذلك من خالل اللجنة التقنية المواكبة لسير األشغال وكذا من خالل مراقبة 

الورش من طرف مفتشي الشغل والضمان االجتماعي اللذان يسمح لهم القانون بولوج األوراش. مما يجعل إقصاء  

 لمقاوالت خالل جلسة فتح األظرفة غير مبرر )...(هذه الشركات وا

   )...( 

  02تغير شروط الصفقة رقم/GCD/2012  بسبب التغير الكبير لكميات األثمان المنجزة 

 )...( 

مساهمة المجموعة في هذا المشروع والذي  GCD/2012/02يعتبر الشطر األول المنجز في إطار الصفقة رقم 

كلم حسب الدراسة  6بطها بمديرية التجهيز ويمتد مقطع هذا الشطر على طول يدخل في إطار الشراكة التي تر

درهم )...( كانت األشغال  6.829.200,00المدرجة وكذا حسب جدول األثمان األحادي التقديري والمقدر ب 

حاذاة تعرف سيرا عاديا )...( إلى أن وصلت مستوى دوار حارة تينيغيل الذي اعترض سكانها على مسار الطريق بم

الوادي عوض المرور من أراضيها واستفادتهم من القرب منها وكذا تفاديا للمنعرجات التي يعرفها المسار المدرج 

بالدراسة )...( وبعد الموافقة على تغيير المسار باستشارة مع المكتب المكلف بالدراسة والذي قام بتقييم لتكلفة هذا 

ة قبول هذا االقتراح واستغالل هذه الوحدات من جدول األثمان المسار الموازي اتضح أنه من مصلحة اإلدار

كلم المدرج بالدراسة   6كلم عوض    8سيساعد على إنجاز مقطع طولي يقدر ب    %3األحادي مع زيادة تعادل تقريبا  

 األولية )...(

 إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل األشغال 

، والتي تؤكد 02/2014، 01/2014، 03/2013، 02/2013)...( تم إغفال تضمين الملف ألوامر بالخدمة أرقام 

لم يكن بعد انتهاء مدة التعاقد وأنه ضمن اآلجال المحددة  01/12/2014أن األمر بالخدمة بتأجيل األشغال بتاريخ 

توفر اعتمادات األداء وما يسببه من أثر  أشهر( هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن عدم 10إلنجاز المشروع )

سلبي على سير أشغال الصفقة أدى إلى إصدار أوامر بالتوقف. تبعا لطلب المقاول بالتسليم المؤقت وكذا جرد 

الكشف المرفق له المصادق عليه من طرف المكتب المكلف بالتتبع والذي يؤكد الوصول إلى السقف المحدد بالصفقة 

 صدار أمر الخدمة باستئناف األشغال حتى يتسنى لنا اإلعالن عن التسليم المؤقت. وأمر الخدمة تم است
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)...( والتي تتضمن في محتوى األعمال الواجب إنجازها أشغال  GCD/2014/02أما بخصوص الصفقة رقم 

ة من طرف التكسية والتي تستلزم ظروف مناخية معينة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وذلك طبقا للشهادة المسلم

مختبر التجارب المكلف باختبارات الجودة والذي يمنع القيام بأشغال التكسية لهذا المقطع الطرقي وتأجيله إلى شهر 

 يونيو حيث تعرف المنطقة ارتفاعا ملحوظا لدرجة الحرارة وبناء عليه تم استصدار هذا األمر بالتوقف. 

  01خلل في إسناد وتنفيذ الصفقتين/GCD/2013  02و/GCD/2014 

)...( االعتماد المخصص لهذه األشغال كان  GCD/2014/02و  GCD/2013/01فيما يخص الصفقتين رقم 

مما ال يسمح بالجمع بينهما في صفقة واحدة. أما كون نائل الصفقة   2014و  2013مجزءا لسنتين ماليتين متتاليتين  

يسمح باالقتصاد في التكلفة )...( أما بخصوص   هو نفسه وذلك لكون هذه الشركة هي التي تقدمت بالعرض األقل مما

كون هذه األشغال عرفت بعض النقائص مثل غياب منشأة صرف مياه األمطار فما تم تضمينه من خالل الدراسة 

 المنجزة تم القيام به على أرض الواقع طبقا للبنود المدرجة في جدول األشغال.

  08نقص في انجاز أشغال الصفقة رقم/GCD/2014 

أو الخرسانة المسلحة فالنتائج تؤكد أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بدفتر التحمالت  B3)...( فيما يخص الخرسانة 

كما تدل على ذلك الوثائق المدلى بها، أما فيما يخص األشغال المنجزة المؤداة عنها فهي نتيجة المعاينة والتمتير 

المكلف باألشغال والذي بناء على توقيعه ومالحظاته يتم استخالص الذي يشهد على صحته المهندس المختص 

 مبالغ هذه األشغال حيث تم تكليفه من لدن المجموعة قصد تتبع ومراقبة أشغال هذا المشروع )...(

 تدبير سندات الطلب .ثالثا

 عدم تبرير تنفيذ أعمال سندات الطلب المتعلقة باألشغال واكتراء اآلليات 

الذي يؤدي إلى إصدار سندات الطلب هو عدم توفر مصلحة البرمجة والتخطيط داخل هياكل السبب الرئيسي 

المجموعة، مما ساهم بشكل كبير في سوء التدبير. لهذا تعتمد في برمجتها للفائض التقديري على إرضاء جميع 

لفائض بطريقة عشوائية دون جماعة تفاديا النقسام المجلس. ولهذه الغاية يتم تقسيم مبلغ ا  25األعضاء المكونة من  

التوفر على تقييم الدراسات، لذلك يتم القيام بأشغال غير كاملة وناقصة، ويتم اللجوء إلى سندات الطلب قصد إتمام 

 المشاريع مخافة ضياع ما قمنا به ولو عن طريق )المديونية( لسنوات متعددة.  

مية خاصة )...( مما جعل عمل المجموعة ال يعتمد بظروف إقلي 2016و 2012لقد تميزت الفترة الممتدة ما بين 

على ما هو مبرمج في الميزانية بل أوجب التدخل الميداني في بعض األحيان للحد من تفاقم األحداث سواء القبلية 

أو الطبيعية وذلك في محاولة للمحافظة على استقرار الوضع العام بالمنطقة. وألجل ذلك تم تنفيذ عدة أعمال بواسطة 

دات الطلب وذلك من أجل )...( فك العزلة عن المناطق المهمشة ومحاولة المساعدة في الوصول إلى المرافق سن

العمومية سواء بالمدينة أو المراكز المحاذية والتخفيف من الخسائر التي أحدثتها األمطار الموسمية والتي لم تشهدها 

 ة.المنطقة من قبل في محاولة للوصول إلى الساكنة المتضرر

عدم معرفة األماكن من طرف رئيس المجموعة ناتج عن استعمال مستودع العمالة لآلليات بتدخل من السلطات 

اإلقليمية قصد إرسال اآلليات إلى القيادة المتضررة وتكفلها من طرف السلطات المحلية التي تسير هذه األشغال 

 ويبقى الرئيس خارج الموضوع.

كن النائية )...(، قامت المجموعة بالمساهمة بمواد أولية في إطار تشاركي مع )...( لفك العزلة عن بعض األما

الساكنة التي ساهمت بدورها باليد العاملة بمجموعة من الدواوير. وهذه المواد هي التي كانت موضوع سندات 

 الطلب.

 إصدار سندات طلب بنفس العمل، لنفس المقاول وخالل نفس السنة 

 )...( 

هي أشغال إضافية قررتها اللجنة اإلقليمية المنعقدة بتاريخ   8/2012-7-3لطلب ذات األرقام إن موضوع سندات ا

(. أما GCD/2009/01قصد حماية الطريق من السيول وهي أشغال تكميلية ألشغال الصفقة ) 2011يناير  11

المستفيدة قصد  فهي أشغال تمت المطالبة بها بناء على محضر رئيس الجماعة 10/2012و 9سندات الطلب رقم 

  18/10/2011المحافظة على الطريق المنجزة التي وافق عليها مجلس المجموعة. وتبعا لرسالة المقاولة بتاريخ 

درهم، لقد تم استخالص واجبات الزيادة التي تم إصدار أمر   2.385.157,32والتي تحمل في األشغال التي قدرها  

فرق فلم نتمكن من صرفه )...(، وأن سندات الطلب ذات المبلغ . أما ال05/05/2011بالخدمة من أجلها بتاريخ 

 درهم هي سندات طلب أشغال أخرى تكميلية ألشغال الطريق وال عالقة لها بالصفقة. 852.621,00

درهم، والمتعلقين بأشغال بناء الطريق  363.960,00بما مجموعه  8/2015-7أما بخصوص سندي الطلب رقم 

كلم، في حين أن أشغال نفس الصفقة   10نيت وكتاوة التي تمتد على مقطع طولي يقارب  الرابطة بين جماعتي تاكو

مترا، الشيء الذي خلق بعض العزلة للسكان خالل  2.970لم تتجاوز األشغال بها سوى  GCD/2014/01رقم 



 
 

93 

خل العاجل سقوط األمطار وقطع الطريق الرابطة بين هاتين الجماعتين. وفي هذا اإلطار قامت المجموعة بالتد 

قصد فك العزلة وذلك عبر كراء بعض اآلليات للقيام باألشغال في هذا المقطع الطرقي )...( مع العلم أن االعتمادات 

لم تكن متوفرة ومن أجل ذلك تم تجزيء هذا المستحقات على السنوات المالية الموالية. أما فيما يخص سند الطلب 

تم داخل النفوذ الترابي لجماعة افالندرا وذلك بعد االنجراف الذي  درهم، فقد  180.000,00بقيمة  14/2015رقم 

 عرفته الطريق نتيجة السيول واألمطار. 

إن عمل المجموعة خالل هذه الفترة تم تحت إكراهات كثيرة سواء من طرف أعضاء المجموعة أو من طرف 

والتي كانت موضوع سندات الطلب   2013السلطة المختصة. نفس الشيء يبرر السندات الصادرة عن السنة المالية  

. أما كون هذه السندات قد تم إبرامها مع نفس المقاولة فذلك 16/2013و 15/2013، 14/2013، 13/2013رقم 

يرجع لكون هذه المقاولة هي التي تقدمت بأقل عرض بعد االستدعاءات التي تم توجيهها لمقاوالت أخرى قصد 

 المشاركة.

  ديون سابقةإصدار سندات طلب لتسوية 

إن بعض الحاالت االستعجالية والتي تتطلب التدخل الفوري والعاجل من أجل سواء فك العزلة نتيجة ظروف مناخية 

غير متوقعة وكذا من أجل المحافظة على بعض المنشآت والمشاريع ذات النفع العام، تقتضي بعض التدابير 

نتيجة عدم القيام بها سيكون أكثر كلفة من إنجاز هذه االستعجالية رغم عدم وجود اعتمادات مخصصة لذلك. ألن 

 التدخالت وذلك طبعا بعد مناقشة جميع الشركاء بالمجموعة والموافقة على إدراجها بالميزانيات الالحقة )...(  

جماعة المكونة للمجموعة على مستوى اإلقليم يجعل من المجموعة الملجأ الواحد   25إن االكراهات التي تعاني منها  

خير دليل على الخدمة   10/2016و 8-5-4-1والوحيد للتدخل في حالة الطوارئ وهذه السندات الطلب ذات األرقام  

 بدون اعتماد. 

 )...( 

 إبرام سندات طلب لتسوية أشغال إضافية موضوع صفقات بأثمان مبالغ فيها 

 إن عدم اللجوء إلى عقود ملحقة يرجع إلى سببين:

 ت له إلمام جيد بقانون الصفقات العمومية وأشكالها؛ عدم وجود تقني بمصلحة الصفقا -

 عدم توفر اعتمادات األداء لدى المجموعة لتنفيذ عقود ملحقة. -

إن عدم التوفر على مصلحة البرمجة والتخطيط داخل هياكل المجموعة ساهم بشكل كبير في سوء التدبير حيث انه 

التقديري حسب الخصاص الذي تعاني منه كل جماعة رغم خالل دورات مجلس المجموعة يتم برمجة الفائض 

عدم التوفر على دراسات تقنية تحدد طبيعة األشغال المزمع انجازها وال معرفة قيمة تكلفتها مما ينجم عنه في  

بعض األحيان عدم كفاية االعتمادات المرصودة وبذلك تلجأ المجموعة إلى إصدار سندات الطلب قصد إتمام هذه 

وخصوصا التي تستوجب التدخل الفوري ويتم بعد ذلك استخالص مستحقاتها عبر فترات من الميزانيات المشاريع  

 المتعاقبة. 

 .)...( 
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 األطلس للتنمية بأكوديم ونواحيه جمعية

 )إقليم ميدلت(
 

وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم   2005/ 03/10ونواحيه بتاريخ  أحدثت جمعية األطلس للتنمية بأكوديم

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه. وتروم الجمعية تحقيق   1958نونبر    15الصادر في    1.58.376

 من قانونها األساسي، تتمحور حول: 4مجموعة من األهداف كما حددتها المادة 

 عنصر البشري؛ التأطير واالهتمام بال -

تأطير المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ... واالهتمام باللغة األمازيغية وتشجيع تدريسها، تأطير  -

 والنهوض بوضعية الفئات الهشة كالمعاقين واألطفال والنساء في وضعية صعبة؛

 تشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة األمية؛  -

جاالت )الصحة والبيئة والمحافظة على التراث، والتعريف بتراث تنظيم حمالت تحسيسية في كل الم -

 المنطقة وبالموروث الثقافي ...(. 

وصل مبلغها اإلجمالي إلى  2015و 2014و 2013تلقت الجمعية منحا مالية من جماعة أكوديم خالل سنوات 

 درهم. 76.000,00

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

تافياللت حول استخدام األموال العمومية   –نجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  أسفرت المراقبة الم

التي تلقتها جمعية األطلس للتنمية بأكوديم ونواحيه، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها 

 فيما يلي: 

 تلقي الجمعية لمنح من الجماعة الترابية رغم حالة التنافي 

ادت جمعية األطلس للتنمية البشرية ألكوديم ونواحيه من منح مالية قدمتها لها الجماعة الترابية أكوديم، برسم استف

كما هي مبينة في الجدول الموالي، مع العلم أن رئيس الجمعية، السيد  2015و 2014و            2013سنوات 

من القانون رقم   22يتنافى مع مقتضيات المادة  "ح.ب"، هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي ألكوديم. مما

يتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  65المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة  78.00

بالجماعات، والتي نصت صراحة على حالة التنافي حيث ورد فيها أنه " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس 

بط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة أن ير

الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها. وتطبق نفس األحكام  

 على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها." 

 2015 2014 2013 ةالسن

 000,00 30 000,00 26 000,00 20 مبلغ المنحة )بالدرهم(

بتاريخ  2015أصدر القرار بصرف المنحة المتعلقة بسنة  وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي ألكوديم

 . 05/09/2015، وهو تاريخ الحق لدخول القانون التنظيمي سالف الذكر حيز التطبيق ابتداء من 14/12/2015

 عدم صرف الدعم المقدم للجمعية في األهداف المتوخاة منه 

من الجماعة الترابية   2015و  2014و  2013وات  درهم كمنح مالية برسم سن  76.000,00تسلمت الجمعية ما مجموعه  

أكوديم، وذلك بهدف تدبير "دار التلميذ". إال أنه تبين مخالفة طريقة ومجاالت صرف المنح لألهداف التي أحدثت من 

 أجلها هذه المؤسسة. حيث تم إحداث دار التلميذ بدوار تاكوديت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية بالبشرية، وذلك بناء 

بين عامل إقليم ميدلت، رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية، ورئيس مجلس جهة  2010على اتفاقية موقعة سنة 

تافياللت، ورئيس الجماعة القروية ألكوديم، والمندوب اإلقليمي للتربية الوطنية بميدلت، ومندوب التعاون  –مكناس 

ية. وقد كلف إحداث هذا المشروع ما مجموعه الوطني بميدلت، ورئيس جمعية األطلس للتمية البشر

درهم( مضافة إليه  1.499.376,00) ILDH/2011/ 01درهم الذي يساوي مبلغ الصفقة رقم  1.777.066,00

درهم، والذي تكلفت به اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية   277.690,00مصاريف تجهيز المركز بما مجموعه  

دار   –ه التكلفة فقد تبيّن من خالل المعاينة الميدانية والتحريات المنجزة، أن المؤسسة المعنية  البشرية. وبالرغم من هذ 

لم تستغل في الهدف الذي أحدثت من أجله، والمتمثل في إيواء وإطعام التالميذ  2013التي تم تسلمها سنة  –التلميذ 
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موال الممنوحة لها من طرف الجماعة لتحقيق األهداف القادمين من دواوير بعيدة. وبالتالي فإن الجمعية لم تستعمل األ

 المحددة في االتفاقية سالفة الذكر.

   انعدام الصفة القانونية لتقلي الدعم المقدم من طرف الجماعة 

لم تجدد الجمعية مكتبها المسير داخل اآلجال القانونية، ومع ذلك قامت بتسلم المنح المقدمة إليها من طرف جماعة 

. فبغض النظر عن مسؤولية الجماعة عن تقديم إعانات مالية لفائدة 2015و 2014و 2013م سنوات أكوديم برس

جمعية لم تعد لمكتبها المسير الصفة القانونية لتلقي تلك اإلعانات، فإن تصرف رئيس الجمعية وأمين المال في األموال 

يتهما للتصرف في أموال الجمعية. حيث أن المقدمة من طرف الجماعة، يعد عمال غير قانوني بالنظر النقضاء أهل

، تنص على أنه " يتكلف المكتب بتسيير  19/09/2005من القانون األساسي للجمعية المصادق عليه بتاريخ    12المادة  

أعضاء على األقل ويتم انتخابهم في الجمع العام لمدة ستة سنوات باقتراح األغلبية  7وتدبير الجمعية: ويتكون من 

، فإن تاريخ انتهاء انتداب المكتب المسير 10/2005/ 03وعلما أن تاريخ وصل اإليداع بتأسيس الجمعية هو    الفردية ».

، أي أثناء إنجاز مهمة المراقبة  10/11/2017. ومع ذلك، لم يتم تجديد مكتب الجمعية إال بتاريخ 02/10/2011هو 

. وتجدر اإلشارة 22/11/2017نهائي إال بتاريخ من طرف المجلس الجهوي للحسابات، ولم يتم تسلم وصل اإليداع ال

من القانون األساسي للجمعية  12و 6أعضاء في مخالفة لمقتضيات المادتين  5إلى أن المكتب الجديد يتشكل فقط من 

 أعضاء على األقل. 7واللتان تنصان على أنه مكتب الجمعية مكون من 

 عدم تبرير مجموعة من النفقات 

درهم من النفقات التي وردت في بيان صرف المنح المتوصل بها من طرف  9.870,00عه لم يتم تبرير ما مجمو

لم يتم تبريره بالكامل بأية وثيقة ويتعلق األمر بالنفقات المرصودة ألداء   4.320,00الجمعية بشكل كاف. حيث أن مبلغ  

اء. بينما المبلغ المحدد في االقتطاعات البريدية، وتنظيم حفل نهاية السنة وتسديد فواتير استهالك الكهرب

والذي تم صرفه لشراء مجموعة من األدوات المدرسية، تم تبريره بفاتورتين ال تستجيبان للمعايير درهم  5.550,00

المحددة قانونا. حيث ال تتضمن هاتان الفاتورتان إال اسم وعنوان المورد "مكتبة ن بميدلت". وهذا يخالف مقتضيات 

 للضريبة الخاضعة بالعمليات يقومون الذين المدونة العامة للضرائب، والتي تلزم األشخاصمن    145و  119المادتين  

فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة  معهم المتعاملين إلى أو منهم المشترين تسليم المضافة، القيمة على

ا، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيه

التجاري، مجموعة من البيانات األخرى من بينها على الخصوص : رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة 

 المحلية للضرائب، رقم القيد في الرسم المهني، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، تاريخ العملية ...

 لس الجهوي للحسابات بما يلي:في هذا اإلطار، يوصي المج

اإللتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة التنافي وتضارب المصالح، بخصوص تلقي الدعم من  -

 األجهزة العمومية والجماعات الترابية؛

 1.58.376التقيد بالقوانين واألنظمة المطبقة على الجمعيات ال سيما مقتضيات الظهير شريف رقم  -

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما   1958نونبر    15موافق    1378جمادى األولى    3الصادر في  

 ؛1959يناير  31 تم تغييره وتتميمه، وقرار وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في

  مسك الوثائق المحاسبية وفق ما تنص عليه القوانين واألنظمة الجاري بها العمل ال سيما القانون رقم  -

 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. 9.88

  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/120170.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/120170.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/120170.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/120170.htm
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II.  جمعية األطلس للتنمية البشرية أكوديم والنواحيجواب رئيس   

 (الجواب كما ورد )نص 

  .عدم صرف الدعم المقدم للجمعية في األهداف المتوخاة منه 

إن عدم صرف الدعم المقدم للجمعية في األهداف المتوخاة منه راجع باألساس إلى عدم التزام الشركاء بمضمون 

الدواوير التابعة للجماعة.  االتفاقية والعمل على إحداث مؤسسة تعليمية ملحقة لإلعدادية بتونفيت الحتضان تالميذ 

مما دفع الجمعية إلى خلق أنشطة مرتبطة بالمجال الثقافي لتسخير المؤسسة في تقديم بعض األنشطة لفائدة الساكنة 

المحلية. إال أنه وبعد إحداث ثانوية تاكوديت اإلعدادية تم تفعيل دور دار التلميذ لتحقق أهدافها في إيواء تلميذات 

 .2018/2019اتفاقية شراكة للموسم الدراسي  المؤسسة بناء على

 .عدم تبرير مجموعة من النفقات 

بخصوص النفقات المرصودة ألداء نفقات االقتطاعات البريدية والكهربائية فقد تعذر علينا إيجادها من بين وثائق  

دون رفقته نسخة من الجمعية لكون النائب األول مكلف بدفع نفقات فواتير الكهرباء لتواجده في عين المكان )تج

 تصريح المعني باألمر(. 

 درهم.  1.800,00أما نفقات الحفالت فقد تم تكليف صاحب الملجأ بدوار تاكوديت لتمويلها حيث تسلم ما مجموعه  
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 ا"فزن"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

. وتبلغ 1992يونيو    30بتاريخ  الصادر    2.92.468أحدثت جماعة فزنا التابعة إلقليم الرشيدية، بمقتضى المرسوم رقم  

. وتعتمد 2014نسمة حسب آخر إحصاء للسكان سنة    4.4477في حين ناهز عدد سكانها    2كلم  5.200مساحة الجماعة  

 ساكنة الجماعة في نشاطها االقتصادي أساسا على الزراعة وتربية الماشية. 

 2017سير من الرئيس وأربعة نواب. وفي سنة  مستشارا جماعيا، ويتألف مكتبها الم  15يتكون مجلس جماعة فزنا من  

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة   2,4مليون درهم، منها    8,4بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يعادل  

مليون درهم والفائض اإلجمالي  4,9على القيمة المضافة. في حين بلغ مجموع نفقات الجماعة برسم نفس السنة 

 م.مليون دره 3,5

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة فزنا عن  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017 – 2013الفترة 

 عة أوال. الحكامة والشؤون العامة للجما

 التسيير اإلداري .1

 إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

باالطالع على سجل تصحيح اإلمضاء الممسوك من طرف مصلحة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ 

ألصولها، لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على عقود عرفية لنقل الملكية غير محررة من طرف المحامين، وذلك 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في  39.08من القانون رقم  4مراعاة لمقتضيات المادة  دون

التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات  2012أبريل  05بتاريخ  D1955دورية وزير الداخلية عدد 

للعقارات. ويبين الجدول أسفله عينة من عقود عرفية لنقل لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني  

 الملكية غير محررة من لدن المحامين، صادقت الجماعة على صحة إمضاءات أطرافها.

 عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة فزنا دون سند قانوني

 اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء
 نوع العقد

 اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء
 العقدنوع 

 الرقم التاريخ رقم التاريخ

 2015- 01-13 تنازل وتسليم )بيع دار( 482-483 2015- 04-05
48-49 -50 -

51-52 
 تنازل عن قطعة أرضية

12-01 -2015 41-42 
تنازل وتسليم ) بيع  

 دويرة(
11-05 -2015 

498-499 -

500 

فسخ التزام وتنازل وتسليم )بيع قطع 

 أرضية(

08-01 -2015 
21-22 -

23-24 
 2015- 01-08 تنازل وتسليم )بيع بقعة(

21-22 -23 -

26 
 تنازل وتسليم )بيع بقعة(

08-01 -2015 
21-22 -

23-25 
 2015- 01-08 تنازل وتسليم )بيع بقعة(

21-22 -23 -

27 
 تنازل وتسليم )بيع بقعة(

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

قامت جماعة فزنا بوضع السيدة 'م. ب '، عون مصلحة ممتاز بجماعة فزنا، رهن إشارة بلدية الرشيدية، ابتداء من 

جماعية، ، وذلك في غياب اإلطار القانوني المنظم للوضع رهن اإلشارة. كما لم تعمل المصالح ال2009فاتح دجنبر 

بتحديد كيفيات تطبيق  2014يناير  30صادر في  2.13.422على تسوية هذه الوضعية بعد دخول المرسوم رقم 

بمثابة النظام األساسي   1958فبراير   24الصادر في    1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم   46الفصل  

 العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة.

، 2014يونيو    02عرب الصباح ابتداء من    –أنه تم وضع السيد ' ل. ز'، متصرف ممتاز، رهن إشارة قيادة فزنا  كما  

دون تجديد المدة الزمنية للوضع رهن اإلشارة، وهو ما يخالف   15/2014بموجب قرار لرئيس المجلس الجماعي رقم  
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، أن طلبات اإلدارة المستقبلة قصد الوضع رهن من نفس المرسوم المذكور. وجدير بالذكر أيضا 4مقتضيات المادة 

اإلشارة، يجب أن تقدم من رؤساء اإلدارات المعنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو 

المسؤولين الجهويين أو اإلقليميين، األمر الذي ال ينطبق على قائد فزنا عرب الصباح الذي وافق على طلب المعني  

 باألمر. 

 ب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيينغيا 

لم تقم مصالح اآلمر بالصرف بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي 

. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على 2017إلى  2013لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 

 2مؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل المستخدمين ال

المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب   1977أكتوبر    4بتاريخ    1.77.216من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

فية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق ويجب التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضا .التقاعد 

من نفس الظهير   59الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن األداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا ألحكام الفصل 

% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في 6الشريف المذكور الذي ينص على فرض زيادة قدرها 

 .تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده اآلجال المقررة مع

ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح اآلمر بالصرف لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان المياومين 

. مما يعتبر  2017إلى  2013والعرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم السنوات من 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة  65.00انون رقم من الق 2حيادا عن مقتضيات المادة 

من التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون 

ياومين الخاضعين بتحديد فئات األعوان الم 2005يوليو  18الصادر في  2.05.739المادة األولى من المرسوم رقم 

 لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41 ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات المادة

 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) ى سجالت للمحاسبة الماديةتبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر عل

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)م والتسليم أذونات االستال

من المرسوم رقم   112و 111كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 

سبة العمومية للجماعات المحلية ( بسن نظام للمحا2010يناير  3)  1431من محرم  17صادر في  2.09.441

 ومجموعاتها. 

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

متعلقة بالنفايات المنزلية تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك ال

والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا 

المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها 

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .وإن اقتضى الحال فرزهاوتثمينها، 

جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري 

 الجهوي واإلقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.  الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين

 عدم اخضاع مشروع بناء محطة التصفية لدراسة التأثير على البيئة 

قامت الجماعة بإحداث محطتين لمعالجة المياه العادمة بكل من قصر "فزنا" ودوار "العشورية"، لكن دون الحصول  

المتعلق بدراسات التأثير  12.03من القانون رقم  7و 2ت المادتين على الموافقة البيئية الالزمة، مما يخالف مقتضيا 

على البيئة. ومن ناحية أخرى، لوحظ أنه بعد عملية معالجة المياه العادمة، يتم صبها في قنوات للسقي دون ترخيص 

المتعلق  36.15من القانون رقم  28من المادة  11من طرف وكالة الحوض المائي، وذلك خالفا لمقتضيات الفقرة 

بالماء. مع العلم أن المياه التي يتم صبها في قنوات السقي لم يتم التأكد بواسطة التحليالت المخبرية أنها تستجيب  

الصادر في    2.04.553للمعايير القصوى الخاصة لصب المياه المستعملة المنزلية المنصوص عليها في المرسوم رقم  

لرمي واإليداع المباشر وغير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية  المتعلق بالصب والسيالن وا 2005يناير  24
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والمحددة في القرار المشترك لوزير الداخلية وإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل 

تعملة المنزلية. بتعيين الحدود القصوى الخاصة لصب المياه المس  2006غشت    25صادر في    1607.06االقتصاد رقم  

والبد من اإلشارة إلى هذه المياه العادمة المعالجة يتم استعمالها من طرف الفالحين ألغراض السقي دون وجود ما 

يفيد باحترام تلك المياه لمعايير جودة المياه المخصصة للسقي والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير التجهيز 

بتحديد معايير    2002أكتوبر    17صادر في    1276.01وطني واإلسكان والبيئة رقم  والوزير المكلف بإعداد التراب ال

 جودة المياه المخصصة للسقي.

 التعمير  .3

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

رية المحلية ال تعمل المصالح الجماعية على إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى السلطة اإلدا

الصادر في   2.13.424من المرسوم رقم  39وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المعنية، خالفا لما تنص عليه المادة 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب  2013ماي  24

عقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات ال

 الصادرة لتطبيقها.

  منح رخص سكن وشواهد مطابقة غير قانونية 

من خالل فحص ملفات رخص السكن تبين أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بمنحها بشكل انفرادي، وذلك دون مراعاة 

المشار إليه. وللتذكير، فإن    2013ماي    24صادر في    2.13.424من المرسوم رقم    46إلى    41مقتضيات المواد من  

تسليم رخص السكن والمطابقة يتم بعد معاينة أشغال البناء من طرف لجنة مكونة بالخصوص من ممثلي العمالة أو 

،  اإلقليم والجماعة، والتأكد من مدى مطابقتها مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء

المرفق للضابط البناء.   7وتحرير محضر يتضمن اآلراء الفردية ألعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم  

ويعرض هذا المحضر، داخل أجل ال يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة، على 

 رئيس مجلس الجماعة التخاذ القرار في شأنه. 

خرى، ومن خالل فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه األخيرة تمنح من ناحية أ

رخص سكن غير قانونية ألشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل 

ونا والسيما موافقة الوكالة تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء، ولكن دون سلوك مسطرة التسوية المحددة قان

 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.  12.90من القانون رقم  40الحضرية المعنية، طبقا ألحكام المادة 

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 حركية )دخولها وخروجهاوضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من المحافظة على المنقوالت وضبط  -

 إلى ومن المخزن(؛

 توفير التغطية االجتماعية والصحية لفائدة األعوان العرضيين المشغلين من طرف الجماعة؛  -

التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة  -

 ايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به.لها وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النف

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل الجماعية .1

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين 

ى الرسم على المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤد   47.06حسب منطوق مواد الباب الحادي عشر من القانون رقم  

النقل العمومي للمسافرين من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارات األجرة وحافالت  

النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي الستغاللها. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل 

الموالي لكل ربع سنة. ورغم توفر الجماعة على ثالث رخص لمزاولة الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر 

نشاط النقل العمومي للمسافرين بترابها، فقد لوحظ عدم تحصيل أية مداخيل متعلقة بهذا الرسم خالل السنوات من 

ين لسنة بالنسبة للملزم " ع.ر.س"، كما لم تُحصل أية مبالغ عن هذا الرسم خالل الربعين األخير 2017إلى  2012

بالنسبة للملزمة " م.ق". كما لوحظ غياب أي تصريح بالتأسيس للملزمين لدى   2017وكذلك خالل كامل السنة    2016

 47.06من القانون رقم  158و  149مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة. وبالمقابل، ودون مراعاة لمقتضيات المادتين  

عة بتفعيل حقها في المراقبة وفرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تقم الجما

 االدالء باإلقرار. 

  



 100 

  عدم مراقبة وعاء الرسم على استخراج مواد المقالع 

تتميز جغرافية جماعة فزنا بوجود وادي غريس ووادي البطحاء، وكذلك مقلعين لألحجار داخل نطاقها الترابي، تمت  

المراقبة. وبحكم النشاط العمراني الذي تعرفه الجماعة والمراكز المحيطة بها السيما ازدياد معاينتهما خالل إجراء 

األنشطة المرتبطة بالبناء، فإن المداخيل المستخلصة عن الكميات المستخرجة من هذه المقالع تبدو ضعيفة ومتذبذبة، 

للرسم على استخراج مواد المقالع، كما يبين  مما يشير إلى عدم مراقبة المصالح الجبائية بالجماعة للوعاء الضريبي

 الجدول اآلتي:

 ( 2017-2013تطور الرسم على استخراج مواد المقالع )

 السنوات 2013 2014 2015 2016 2017

 المبالغ المقبوضة )بالدرهم( 0 600.00 12.576,00 0 0

المتعلق بالميثاق الجماعي كما  78.00من القانون رقم  50و 40ويجب التذكير، أن المشرع قد أناط بموجب المادتين 

المتعلق بالجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم  113.14من القانون التنظيمي رقم  100تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 

استغالل المقالع للمجلس الجماعي ورئيسه الذي خول إليه ممارسة الشرطة اإلدارية، لكن المالحظ أن الجماعة لم تتخذ 

فيلة بمراقبة وتتبع استغالل المقالع داخل نفوذها الترابي. حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة في هذا اإلطار أية إجراءات ك

للوقوف على طريقة استغالل المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، واآلثار السلبية التي 

 يلحقها االستغالل العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

يتعلق بالصفقات العمومية   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14دون مراعاة لمقتضيات المادة  

بتحديد  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87، والمادة 2017إلى  2014بالنسبة للسنوات من 

، لم 2013ط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة للسنة المالية شرو

. وتجدر 2017إلى  2013تعمل جماعة فزنا على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم سنوات 

لمقتضيات، العمل قبل متم الثالثة أشهر األولى من كل سنة اإلشارة إلى أنه يتعين على صاحب المشروع طبقا لهاته ا

مالية على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على 

 2017-2013األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة. ويشار إلى أن جماعة فزنا خالل الفترة 

 درهم. 11.866.085,96صفقات بمبلغ إجمالي قدره  7أبرمت 

  وعدم إجراء تدقيق لها 2013/ 03عدم إنجاز تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة رقم 

مليون درهم، لوحظ أن المصالح المختصة بالجماعة لم   10,9والتي تجاوز مبلغها    03/2013بخصوص الصفقة رقم  

بتحديد  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388من المرسوم رقم  91ادة تنجز التقرير المنصوص عليه في الم

شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وللتذكير فإن كل صفقة يفوق 

طة المختصة مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن االنتهاء يعده صاحب المشروع، ويوجه إلى السل

 بمجرد انتهاء تنفيذ األعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة.

من المرسوم سالف الذكر قد نصت على  92ولم يتم أيضا إجراء أي تدقيق للصفقة المشار إليها، مع العلم أن المادة 

رفع تقرير في  إجبارية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ماليين درهم لمراقبات وتدقيقات داخلية، و

 موضوع إلى الوزير المعني باألمر.

 الصفقة المعنية بتقرير انتهاء األشغال

 تاريخ التسلم النهائي مبلغ الصفقة موضوعها رقم الصفقة

 2017/ 02/02 10.908.217,31 التطهير السائل 03/2013

 إنجاز أشغال دون مراعاة قواعد الفعالية والنجاعة 

، بمبلغ قدره 02/2015بإصالح " سكن وظيفي" بالمستوصف الجماعي بواسطة سند الطلب رقم قامت جماعة فزنا 

درهما. غير أنه تبين من خالل المعاينة الميدانية أن هذه البناية لم يتم استغاللها وبقيت مقفلة منذ ذلك  39.996,00

ر عليها سوى سنتين ونصف. األمر الذي الحين، بل وإن حالتها قد عرفت تدهورا بالرغم من أن عملية اإلصالح لم يم

ال يتماشى وقواعد الفعالية والنجاعة التي يجب مراعاتها في تنفيذ النفقات العمومية، كما ورد ذلك في المادة األولى 

 يتعلق بالصفقات العمومية. 2103مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم 
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 ظهور عيوب في بعض األشغال المنجزة 

الح الجماعية بأشغال همت بناء محطتين لتصفية المياه العادمة بكل من 'فزنا' و'العشورية' في إطار الصفقة قامت المص

. وقد أبانت المعاينة الميدانية لهذه األشغال عن ظهور عيوب تتجلى على الخصوص في تشققات على 03/2013رقم 

المصالح الجماعية المختصة، لم تعمل على إنجاز الجدران نتيجة انزالق الطبقة األرضية التحتية. ويشار إلى أن 

 الدراسات الجيوتقنية لألرضية المقامة عليها البنايات المذكورة، وذلك قبل الشروع في عمليات البناء. 

 أداء نفقات اقتناء عقارات دون احترام المقتضيات القانونية 

فية بكل من 'فزنا' و'العشورية' كما هو مبين أقدمت جماعة فزنا على اقتناء عقارات من الخواص لبناء محطتي التص

 في الجدول أسفله:

 مرجع النفقات المعنية

تاريخ اإللتزام 

 المالي
 المستفيد المبلغ  مرجع األمر بالصرف

تاريخ الخدمة 

 المنجزة

تاريخ عقد 

 البيع 

 2017/ 24/07 2017/ 28/07 ح.ع 150.000,00 2017/ 29/07بتاريخ  138/2017 2017/ 10/07

 2017/ 28/09 2017/ 05/10 م. م 55.000,00 2017/ 26/10بتاريخ  211/2017 2017/ 18/09

 لكن المالحظ في هذا الصدد أن:

عملية االقتناء جاءت الحقة لعملية بناء المحطتين )التسلم النهائي ألشغال الصفقة كان في   -

المحطتين على أراضي ال تمتلكها قبل أن ( مما يفيد شروع الجماعة في أشغال بناء 02/02/2017

 تعمل على تسوية األمر؛

توقيع الرئيس على "التزام ووعد بالبيع" يحدد ثمن البيع بخصوص عمليتي االقتناء بتاريخ   -

رغم أن تداول المجلس الجماعي وموافقته على العمليتين لم يتم إال بعد   10/04/2017و  07/04/2017

 ؛ 13/06/2017ذلك بتاريخ 

، أي بعد بناء  2017/ 04/05ماع اللجنة اإلدارية للتقييم وتحرير المحضر الخاص بها تم بتاريخ اجت -

وحدتي التصفية وتوقيع الوعد بالبيع الخاص بكل واحد من العقارات السالفة الذكر، مما يجعل دور 

 اللجنة ومحضرها شكليا وفقط وغير ذي موضوع.

البناء قبل تسوية الوعاء العقاري لمشروع بناء محطات التصفية، إنما  وهنا وجبت اإلشارة إلى أن الشروع في أعمال

ينم عن عدم إحاطة المصالح الجماعية بجميع جوانب المشروع. كما أن البناء على ملك الغير، وما يشكله من اعتداء 

ذه األخيرة على مادي، قد يدخل الجماعة في منازعات قضائية مع مالكي هذه العقارات كان يمكن تجنبها لو عملت ه

اقتنائها بالتراضي مع أصحابها أو بسلك مسطرة نزع الملكية عند االقتضاء. ثم إن توقيع الرئيس على التزام ووعد 

بشراء العقارات المذكورة قبل تداول المجلس في هذا األمر، إنما يشكل تجاوزا منه لصالحيات المجلس، كما حددتها 

يتعلق بالجماعات حيث جاء فيها: " يفصل مجلس الجماعة بمداوالته  113.14 من القانون التنظيمي رقم  92المادة 

في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصالحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون 

جماعة بالمهام  اقتناء العقارات الالزمة الضطالع ال –]...[  :التنظيمي. يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية

 الموكولة إليها ]...[ ". 

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط الملزمين بالرسوم المحلية الجماعية وتطبيق الجزاءات القانونية في حاالت عدم إدالئهم  -

الفرض التلقائي  وتفعيل مسطرة بالتصاريح بالتأسيس أو باإلقرارات السنوية داخل اآلجال القانونية،

 عند الضرورة؛ 

تحديد مواصفات ومحتوى األعمال في سندات طلب؛ وكذا آجال إنجاز األشغال وشروط الضمان عند  -

 االقتضاء؛

التقيد بإنجاز األشغال وأداء نفقات الخدمات التي يمكن استغاللها من طرف الجماعة أو التي تعود  -

 بالنفع على المواطنين.
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II.  لفزنا   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 .بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه  فزنامجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "امزيزل"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

. 1959دجنبر    02بتاريخ    1834.59.2تم إحداث جماعة امزيزل التابعة إداريا إلقليم ميدلت، بمقتضى المرسوم رقم  

 2014، وبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة ²كلم 264وتمتد الجماعة على مساحة 

الزراعة وتربية   –. وتعتبر الفالحة 2004مقارنة بسنة  %12,8نسمة، مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة  7.388ما تعداده 

 النشاط االقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة. –الماشية 

نساء؛ ويتشكل المكتب المسير من  05عضوا، منهم  15ؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من يسهر على تدبير ش

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( 2017الرئيس وأربعة نواب له. في سنة 

الضريبة على القيمة  مليون درهم برسم حصتها من منتوج 3,02مليون درهم، منها حوالي  5,5للجماعة ما يناهز 

. أما مجموع مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت %55المضافة أي ما يقارب 

مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم  1,7، منها حوالي 2017مليون درهم خالل نفس السنة المالية  4,7

 .21إلى 

I.   ي للحسابات مالحظات وتوصيات المجلس الجهو 

تافياللت حول تسيير جماعة امزيزل   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

 إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين عدم 

( أعوان 05لم تقم الجماعة الترابية امزيزل بإبرام عقد التأمين الخاص باألعوان المياومين والعرضيين لفائدة خمسة )

 ن رقمالقانو من 29 ، مما يخالف مقتضيات المادة2017( أعوان خالل سنة 07وسبعة ) 2016عرضيين خالل سنة 

. ويجب التذكير أن عدم إبرام 2015يناير   22 من ابتداء التنفيذ  حيز دخل الذي الشغل حوادث عن بالتعويض 18.12

 الواردة الجزاءات عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحّمل ميزانية الجماعة

 الذكر.من القانون سالف  184في المادة 

 وفي  التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام في العرضيين عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان

 االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق 

 والجماعات الدولة مع العاملين والمياومين والعرضيين المؤقتين بالرغم من كون التغطية االجتماعية للمستخدمين

تقم  للجماعات، لم المالي بالتنظيم المتعلق 45.08من القانون  41اإلجبارية بموجب المادة  النفقاتالمحلية من بين 

 رواتب لمنح الجماعي النظام لديها، في المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل جماعة امزيزل بالتصريح بانخراط

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   2، مما يخالف ما جاء به الفصل 2017-2013برسم السنوات المالية  التقاعد 

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على: " يطبق النظام    1977أكتوبر    4بتاريخ    1.77.216

والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين  العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام

 العاملين مع الدولة والجماعات المحلية ]...[".  

الصحية األساسية التي تنص على  التغطية مدونة بمثابة 65.00القانون رقم  من 2 المادة أيضا وضدا على مقتضيات

لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أنه: " يسري التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على: موظفي وأعوان ا

 الصندوق لدى العرضيين األعوان وتسجيل تقم المصالح الجماعية المزيزل بالتصريح بانخراط لم العمومية ]...["، 

 .2017-2013خالل السنوات المالية  االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني

 تدبير الممتلكات الجماعية .2

  إلى إدارة عمومية دون سلوك المسطرة القانونيةتسليم ملك عقاري تابع للجماعة 

يتبين من خالل سجل األمالك العقارية التابعة لجماعة امزيزل، أنه تم تسليم محل الطاحونة المدرج ضمن أمالكها 

العقارية العامة، لوزارة الصحة دون االدالء بما يفيد هذا التسليم، حيث تم تخصيص هذا المقر في البداية كقاعة 

صات الطبية حسب ما صرح به مسؤولو المصالح الجماعية، ثم بعد ذلك اتخذ كمسكن ألحد الخواص. الشيء  للفحو

المتعلق بالميثاق الجماعي كما   78.00من القانون رقم    69و  37الذي يخالف المقتضيات القانونية الواردة في المادتين  
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المتعلق بالجماعات والتي تقضي باستصدار  113.14 من القانون التنظيمي رقم 92وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة 

 مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف اآلخر أو تغيير تخصيصه طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

  غياب مسطرة واضحة لتدبير المخزن الجماعي 

عدات، بحيث يتم االكتفاء بوضعها في المخزن ال تعتمد الجماعة على مسطرة واضحة لتدبير توريداتها من المواد والم

وتسليمها إلى مستعمليها في غياب أوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، ودون تتبع حركيتها عبر تدوينها في  

من المرسوم  112و 111السجالت الضرورية بناء على سندات الدخول والخروج. مما يخالف ما جاءت به المادتين 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010يناير  3در في صا  2.09.441رقم 

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

التابعة لها(   –الدواوير  –بلغ المتوسط السنوي الستهالك اإلنارة العمومية لجماعة امزيزل )مقر الجماعة والقصور 

ألف  261رهم، فيما بلغت مصاريف تجهيزات هذه اإلنارة أزيد من ألف د  52حوالي  2017-2013خالل الفترة 

درهم. والمالحظ أن الجماعة ال تتوفر على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خاللها 

 دخول سجل خاص لتتبع بالخصوص أعداد نقط اإلضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية االستعمال. كما ال يتم تخصيص

 سجل العمومية. وال تقوم الجماعة أيضا بمسك اإلنارة مصابيح استبدال محاضر وخروج هذه التجهيزات، وإعداد 

المصابيح  عدد  التدخل، نوع التدخل، تاريخ (والصيانة اإلصالح بعمليات المتعلقة المعلومات تضمينه كافة يتم مضبوط

 معرفة الكهربائية(، الشيء الذي ال يمكن معه المواد  استعمال أماكن تحديد المكلف، مع   التقني اسم نوعها، المستبدلة،

 بالمخزن، وال حقيقة األشغال المنجزة.  الكهربائية المواد  من الموجودات

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 على صحة اإلمضاءات؛ التقيد النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد -

احترام األنظمة والقوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية السيما فيما يخص التغطية  -

 االجتماعية والصحية لفائدة األعوان العرضيين؛

 التوريدات؛  من لتدبير مخزون الجماعة ودقيقة واضحة مساطر اعتماد -

 افق الجماعية، السيما مرفقي اإلنارة العمومية وتوزيعفي تدبير المر القانونية المقتضيات مراعاة -

 للشرب.  الصالح الماء

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تحصيل مداخيل الجماعة .1

 عدم فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف 

، 2017-2013ل ظلت منعدمة خالل الفترة لوحظ أن مداخيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين لجماعة امزيز

بالرغم من تواجد ثالث سيارات خاصة بالنقل المزدوج تعمل بتراب الجماعة، خصوصا بين مركز الريش والجماعات 

المتواجدة في الطريق الجهوية الرابطة بإملشيل، دون توفرها على الرخص الالزمة في هذا المجال، كما صرح  

دون فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وكذا الرسم المفروض على  مسؤولو الجماعة. مما يحول

 وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بالنسبة للسيارات المعنية )غير المرخص لها بنقل المسافرين(. 

إضافة إلى ذلك، ال تقوم المصالح الجبائية بجماعة امزيزل بفرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي 

للمسافرين وكذا الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بالنسبة لصاحب رخصة 

من القرار  18و 4فصالن استغالل سيارة أجرة من الصنف األول يزاول نشاطه بتراب الجماعة. وقد حدد ال

المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات  2014أبريل  16بتاريخ  01الجبائي رقم 

 90,00درهم و  150,00المستحقة لفائدة ميزانية جماعة امزيزل، سعري هذين الرسمين على التوالي في 

ول. وهكذا، فإن المبلغ اإلجمالي للمداخيل غير درهم عن كل ربع سنة بالنسبة لسيارات األجرة من الصنف األ

تحدد  2017إلى غاية  2013المستخلصة والمستحقة لفائدة ميزانية الجماعة خالل الخمس سنوات الممتدة من 

 .(x 4 x (150 + 90) = 4.800,00 5)درهم  4.800,00في 

 لع داخل نطاقها الترابيغياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقا 

بالرغم من النشاط العمراني الذي تعرفه الجماعة، وتوفرها على مقالع غير مرخصة الستخراج الرمال والحجر 

والحصى، خصوصا على ضفاف وطول واد زيز، فإنه لوحظ انعدام المداخيل المرتبطة باستخراج مواد المقالع برسم  

ضعف المراقبة وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتتبع استغالل المقالع  . مما يدل على2017إلى  2013السنوات من 

داخل النفوذ الترابي بالجماعة، حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة في هذا اإلطار للوقوف على طريقة استغالل المقالع أو 

تغالل العشوائي بالمجال البيئي  تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، واآلثار السلبية التي يلحقها االس
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المتعلق   78.00من القانون رقم    50و  40للجماعة وكذا بمواردها المالية. وللتذكير، فقد أوكل المشرع بموجب المادتين  

المتعلق بالجماعات،   113.14من القانون التنظيمي رقم  100بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 

بة تنظيم استغالل المقالع إلى المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية مسؤولية مراق

 المعمول بها.

 تنفيذ نفقات الجماعة .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية 

كال إبرام بتحديد شروط أش 2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87ضدا على مقتضيات المادة 

صادر  2.12.349من مرسوم رقم  14صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 

 يتعلق بالصفقات العمومية، ال تلتزم جماعة امزيزل بنشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية.  2013مارس    20في  

  ت التي يفوق مبلغها مليون درهما عدم إنجاز تقارير االنتهاء من تنفيذ الصفقا 

المتعلقة ببناء دار الطالبة بمركز جماعة امزيزل، أن المبلغ  1/2016تبين من خالل االطالع على ملف الصفقة رقم 

درهم(. وبالمقابل، لم تدل مصالح الجماعة   1.089.663,60النهائي للكشوفات التي تم أداؤها تجاوز مليون درهم )مبلغ  

من المرسوم رقم   164يد إعدادها لتقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة المختصة بما يف

 يتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20صادر في  2.12.349

 غياب دفاتر الورش لصفقات األشغال المبرمة من طرف الجماعة 

ضر الورش، مع العلم بأن دفتر الورش الذي يجب تكتفي مصالح الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحا

أن يكون مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، ألنه يعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع 

من   6األشغال من طرف المصالح الجماعية، ويتعين مسكه من طرف صاحب المشروع استناداً إلى مقتضيات الفقرة  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه  30لمادة ا

، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش 2000مايو  4صادر في  2.09.1087بموجب المرسوم رقم 

ة المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمي

من  33و   24و 3الواردة في دفتر الشروط الخاصة. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات مماثلة في المواد 

الصادر في   2.14.394دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 

 .2016الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13

وتنطبق هذه المالحظة على عدد من مشاريع الجماعة، نذكر منها على سبيل المثال مشروع إنجاز سياج حدودي 

 .01/2016ومشروع بناء دار الطالبة موضوع الصفقة رقم    03/2012بمدرستي كفاي وامزيزل موضوع الصفقة رقم  

 المتعلقة بأشغال بناء دار الطالبة 01/2016توى تنفيذ الصفقة رقم ص على مس ائقن 

رفقة تقني الجماعة، تم تسجيل مجموعة   2018مايو    16من خالل المعاينة الميدانية لمقر دار الطالبة، المنجزة بتاريخ  

درهم. إذ  1.089.663,6، بمبلغ 01/2016على مستوى اإلنجاز الفعلي لألشغال موضوع الصفقة رقم  نقائصمن ال

تم تسجيل ضعف الجودة بالنسبة لبعض األشغال المنجزة، وظهور بعض التشققات على مستوى جدار الحائط، 

موضوع الصفقة، الشيء  (plan de masse)باإلضافة إلى إنجاز أشغال غير مضمنة في التصميم المعماري للبناية 

 ن أن يشكل خطرا على سالمة البناية.الذي يخالف القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، كما يمك

وعالوة على ذلك، فقد تم الوقوف على أداء نفقة غير منجزة على أرض الواقع، تم أداؤها انطالقا من الكشف النهائي  

، حيث لوحظ غياب أو نقص في  13.12و 13.11و 13.09و 13.05للصفقة. ويتعلق األمر بوحدات األثمان رقم 

درهم  5.520,00يكون ترتب عنه أداء نفقة غير مبررة من ميزانية الجماعة، تقدر ب  إنجاز هذه األعمال، مما قد 

 )مع احتساب الرسوم(، كما يبين ذلك الجدول أسفله:
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 المتعلقة ببناء دار الطالبة  01/2016األشغال غير المنجزة في إطار الصفقة 

رقم 

وحدة  

 األثمان

 التسمية

الكمية التي تمت تأديتها  

لكشف النهائي  انطالقا من ا

 للصفقة

الكمية التي تمت  

معاينتها على أرض 

 الواقع 

الثمن األحادي  

بالدرهم مع 

 احتساب الرسوم

الفرق 

 بالدرهم

103.03 Regard de tirage 4.00 0 300.00 1200.00 

13.05 Boite de coupure 2.00 0 1440.00 2880.00 

13.09 

Distribution Prises de 

courant a et b (Prise 

de courant 2x10/16 

A+T) et prise de 2x20 

A+T 

17.00 + 11.00 = 28.00 22.00 144.00 864.00 

13.11 
Prise de télévision y/c 

installation 
4.00 0 144.00 576.00 

 5520.00 المجموع بالدرهم 

  02/2016تضارب المعطيات حول التسلم المؤقت للصفقة 

المتعلقة ببناء قاعة االجتماعات بمركز جماعة امزيزل، تبين تواجد  02/2016انطالقا من فحص وثائق الصفقة رقم 

محضرين للتسلم المؤقت ألشغال الصفقة، موقعين من طرف نفس اللجنة لكن في تاريخين مختلفين. حيث أن المحضر 

ألعمال المنجزة( بينما المحضر الثاني يشير إلى تاريخ )تاريخ اإلشهاد على ا  2017دجنبر    13األول يشير إلى تاريخ  

 . 2017نونبر  14

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة أخل بشروط المنافسة الحرة وبمعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد 

 درهم، إلى الشركة )أ.س.م( 1.089.663,00بمبلغ إجمالي قدره  01/2016أسندت جماعة امزيزل الصفقة رقم 

قصد إنجاز أشغال بناء دار الطالبة بمركز امزيزل. وقد تبين من خالل مراجعة ملف الصفقة أن الجماعة لم تراع 

شروط المنافسة الحرة وكذا معايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد في تنفيذ هذه الطلبية العمومية، كشرط لضمان 

في بعض بنود األشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق حسن استعمال المال العام. ويتجلى ذلك من خالل الزيادة 

بخصوص وحدة  %42بشكل مفرط تلك المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، والتي تجاوزت على سبيل المثال نسبة 

في   (Armature en acier tor pour béton armé en élévation 06.02)  األثمان إضا غ  ل ب م ه  نجم عن

دره  حتساب 17.991,00ق ا دون  مفرط  درهم  بشكل  ليص  ق ت ل  تسجي م  ت ل  ب ا ق م ل ا وفي   . لرسوم ا

ن ما ألث ا ة  ل وحد ا مث ل ا ل  ي ى سب ذكر عل ن ة، حيث  ق لصف ا ل  شغا أ ود  ن ب من  ز مجموعة  نجا إ في  يضا   أ

(06.04 Plancher en corps creux de 20+5 y compris béton et acier)  800-بنسبة تناهز% ،

 درهم دون احتساب الرسوم.  29.752,80نجم عنه نقص في المبلغ الواجب أداؤه بما قدره 

وتجب اإلشارة كذلك، إلى أن بعض األشغال األساسية لم يتم إنجازها، خصوصا تلك المتعلقة بالربط بشبكة توزيع 

، والتي تعتبر ضرورية لتزويد البناية بالكهرباء. ولتدارك (Branchement au réseau d’électricité)الكهرباء 

قامت الجماعة بربط دار الطالبة بشبكة الكهرباء انطالقا من مقر إعدادية امزيزل بدون   –لملحة  الحاجة ا  –هذا األمر  

 أي سند قانوني وفي غياب ألي ترخيص من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 

  2017شتنبر  25بتاريخ  02إنجاز جزئي لسند الطلب رقم 

  نقائصوتصريحات بعض الموظفين العاملين بها، تم تسجيل مجموعة من المن خالل تفحص مكاتب الحالة المدنية 

والمتعلق بشراء معدات رقمية لفائدة مكتب الحالة المدنية بمبلغ  02/2017فيما يخص إنجاز سند الطلب رقم 

 درهم، يمكن تلخيصها فيما يلي:  155.304,00

بيت - ث ت د  ي ف ي ا  م ب  ا مج غي ا رن سي ب مستوى حوا ى  عل روسات  ي ف ل ل د  جماعةمضا ل ا   ب 

x Kaspersky Antivirus 2016 3PC ou similaire2 ؛ 

- Serveur عاطل عن العمل حسب تصريحات موظفي الحالة المدنية بالجماعة؛ 

المرفقة    14/2017سنوات بخالف ما هو منصوص عليه في الفاتورة رقم    3غياب شهادة الضمان لمدة   -

 بسند الطلب.

  



 
 

107 

 غياب بعض التوريدات المؤداة من طرف الجماعة 

من خالل مراقبة مادية المقتنيات واألشغال المنجزة من طرف الجماعة، وبالرغم من إصالح آلتين للنسخ برسم سنة 

بناء على سند الطلب رقم   2016، واقتناء آلة أخرى برسم سنة 07/2015رقم  عن طريق إصدار سند الطلب 2015

اجد آلة نسخ واحدة بمقر الجماعة، كما أضاف مسؤولو المصالح الجماعية أن هناك آلة نسخ ، لوحظ تو07/2016

أخرى تم تسليمها إلى مدرسة امزيزل دون اإلدالء بأية وثيقة تثبت ذلك أو أية اتفاقية مبرمة في هذا اإلطار. ويتعلق 

بناء على األمر باألداء   2013نونبر    21المقتناة بتاريخ    konica minolta bizhub 282األمر بآلة النسخ من نوع  

 درهم )مع احتساب الرسوم(. 24.000بمبلغ  255رقم 

م  لطلب رق ا د  لجماعة بإصدار سن ا لغ  04/2017كما قامت    درهم من أجل شراء 80.004,00بمب

Achat de conduites et accessoires nécessaires pour adduction en eau potable  وقد تم األمر

، ومحضر تسلم 2017مايو    24بتاريخ    05/2017بناء على الفاتورة رقم    84بصرف هذه النفقة بواسطة الحوالة رقم  

. لكن بالرجوع إلى مراقبة مادية هذه 2017مايو  23مؤقت موقع بصفة أحادية من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 

ديدها، حيث صرح مسؤولو الجماعة أنه تم تفويت هذه المقتنيات لفائدة المقتنيات ومآلها، لم تتمكن لجنة المراقبة من تح

جمعية )ت.م.ص.ش( في غياب ألية وثيقة، أو اتفاقية مع الجمعية المذكورة أو أي دفتر تحمالت يبين واجبات  

 والتزامات والعالقة التعاقدية بين الجماعة والجمعية المستفيدة من مستلزمات الماء الصالح للشرب.

 هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:في 

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، السيما الرسم على النقل العمومي  -

 للمسافرين وعلى ووقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم على استخراج مواد المقالع؛

عية، عن طريق تفعيل مسطرة الفرض التلقائي، وتطبيق العمل على تفادي تقادم الرسوم الجما -

 الجزاءات ضد المتقاعسين عن األداء؛

 تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة؛ -

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها؛ -

 ات والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال؛احترام آجال تنفيذ الصفق -

احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية السيما فيما يتعلق بإجراءات صحة االلتزام  -

 بالنفقات والتأكد من تصفية مبلغ النفقة بناء على وضعية الكميات والتوريدات المنجزة فعليا؛ 

د الطلبيات العمومية المنجزة بواسطة سندات الطلب، والعمل على احترام شروط المنافسة في إسنا -

تضمين هاته األخيرة، مواصفات ونوعية األعمال المراد إنجازها، إضافة إلى آجال التنفيذ وتواريخ 

 التسليم وشروط الضمان.
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II.  مزيزل ال   يجماعالمجلس ال جواب رئيس   

 (الجواب كما ورد)نص  
 اإلمام سالم تام بوجود موالنا 

وبعد، عالقة بالموضوع المومأ إليه أعاله والمتعلق بمشروع المالحظات التي أسفرت عنها مراقبة تسيير الجماعة 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية   62.99، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم  2017-2013الترابية امزيزل عن السنوات  

شرفني أن أخبركم سيدي الرئيس أن عملية مراقبة تسيير جماعتنا  ، ي 1.02.124الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

كانت بناءة وإيجابية، كما أن التوصيات التي تقدمت بها الهيئة المشرفة على هذه العملية ساهمت وستساهم بشكل 

 جيد في حسن التدبير الجماعي.

ى سبيل الحصر ضعف الموارد هذا وأخبركم أن جوهر أسباب بعض المالحظات راجع إلى عوامل عديدة نذكر عل

المالية للجماعة مما يجعلها عاجزة عن إنجاز بعض العمليات التي تدخل في إطار إختصاصاتها، كما نشير أيضا 

 إلى ضعف التكوين بالنسبة للموارد البشرية سواء الموظفين أو المجلس المنتخب.

زيل جميع توصياتكم على أرض الواقع حسب وأمام كل هذا نؤكد لكم أننا بذلنا وسنبذل قصارى جهدنا ألجل تن

 اإلمكانات المتاحة، وذلك ألجل ضمان تسيير عقالني لمالية الجماعة وبالتالي النهوض بالتنمية المحلية.

وختاما نشكر من خاللكم أعضاء الهيئة المشرفة على مراقبة التسيير على تعاملها بكل جدية وتفان مع المصالح 

 وعلى مالحظاتها البناءة التي من شأنها أن تساهم في تحديث وتطوير اإلدارة الجماعية.اإلدارية للجماعة 
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 "عرب الصباح غريس"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

الصادر بتاريخ   2.92.468أحدثت جماعة عرب الصباح غريس التابعة إلقليم الرشيدية، بمقتضى المرسوم رقم 

30 يونيو 1992. وتمتد الجماعة على مساحة 410 كلم2، في حين بلغ عدد سكانها 4.973 نسمة حسب آخر إحصاء 

. تعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها االقتصادي خصوصا على الزراعة وتربية  2014للسكان والسكنى المنجز سنة 

 الماشية. 

 2017سنة مستشارا جماعيا، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. وفي  15يتكون مجلس الجماعة من 

مليون درهم منها  11بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يقارب 

مليون درهم  4,7مليون درهم حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، في حين فاقت مصاريفها اإلجمالية  2,7

 برسم نفس السنة.

I.  للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

تافياللت حول تسيير جماعة عرب  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017  –  2013الصباح غريس عن الفترة  

 أوال. الحكامة والشؤون العامة للجماعة 

 اإلداريالتسيير  .1

 منح تفويضات غير قانونية 

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تفويض إلى الموظفة السيدة )ب.ز(، التي ال تمارس أية مسؤولية بالجماعة، بينما 

التفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ال يجوز منحه إال للنواب أو المسؤولين من 

من الميثاق  51عام أو المدير العام أو المدير، ورؤساء األقسام والمصالح( طبقا لمقتضيات المادة الموظفين )الكاتب ال

يتعلق بالجماعات. كما قام   113.14من القانون التنظيمي رقم  102الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذلك المادة 

الثاني السيد )ع.غ.م(، في حين ال يجوز منح  رئيس المجلس بمنح تفويض في الشؤون المتعلقة بالموظفين إلى نائبه

هذا التفويض لنواب رئيس مجلس الجماعة، بل فقط لذوي مناصب المسؤولية من الموظفين )الكاتب العام ورؤساء 

 من الميثاق الجماعي. 55األقسام والمصالح( وفقا ألحكام لمادة 

طاع التعمير لعدة نواب، وهو ما يخالف مقتضيات وعالوة على ذلك، قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تفويضات في ق

حول  2009يوليو  16ق.م.م بتاريخ  D 5229من الميثاق الجماعي وكذلك دورية وزير الداخلية رقم  55المادة 

 اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه.

 إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

 4ح الجماعة على عقود عرفية غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة صادقت مصال

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر   39.08من القانون رقم 

شاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإن –تحت طائلة البطالن  –

أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام  

مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك"، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير 

التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه  2012أبريل  05بتاريخ  D1955عدد الداخلية 

العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبين الجدول أسفله، على سبيل االستدالل، عقدين 

 عرفيين غير محررين من طرف المحامين تمت المصادقة عليهما. 

 ارات مصادق عليها من طرف جماعة عرب الصباح غريس دون سند قانوني عقود بيع عق

 نوع العقد رقم التاريخ نوع العقد رقم التاريخ

 تسليم قطعة أرضية 291 2015- 04-06 تصريح بالتنازل )بيع اسطبل( 362 2015- 16-04
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   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

قامت جماعة عرب الصباح غريس بوضع السيدة "س أ" مساعدة تقنية بالجماعة، رهن إشارة جماعة الرشيدية ابتداء 

يد بتحد   2014يناير    30صادر في    2.13.422من المرسوم رقم    2، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  2014مايو    05من  

بمثابة   1958فبراير  24الصادر في  1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  46كيفيات تطبيق الفصل 

 اإلشارة رهن الوضع النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة، والتي تنص على أنه:" يتم

ارةاإلد  إلى يوجه المستقبلة العمومية اإلدارة من بطلب األصلية"؛ حيث ال يجوز الوضع   الترابية الجماعة أو العمومية 

رهن إشارة جماعة ترابية أخرى. كم أنه ال يجوز الوضع رهن اإلشارة إال للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل 

الظهير  المكرر مرتين من 46إنجاز مهام معينة وخالل مدة محددة بموافقة الموظف، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 

بتاريخ  1210الشريف المذكور. وهو أكدت عليه رسالة مديرية الوظيفة العمومية إلى وزير الداخلية رقم 

، إذ أوضحت أن الموظفين المنتمين إلى اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية يوضعون رهن 2015 مارس 11

 إشارة اإلدارات العمومية فقط.

تكليف السيد "ع ي" مساعد تقني بجماعة عرب الصباح غريس، بسياقة سيارة اإلسعاف  من ناحية أخرى، لوحظ أنه تم  

التابعة للمندوبية اإلقليمية للصحة )المركز الصحي بالجرف( دون اتخاذ أي قرار بوضعه رهن إشارة اإلدارة المعنية؛  

 المذكور. 2.13.422من المرسوم رقم  3األمر الذي يخالف مقتضيات المادة 

 غطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيينغياب الت 

لم تقم مصالح اآلمر بالصرف بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي 

. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على 2017إلى  2013لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 

 2ن والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل المستخدمين المؤقتي

المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب   1977أكتوبر    4بتاريخ    1.77.216من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

تعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق ويجب التذكير، بأن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية ت  .التقاعد 

من نفس الظهير   59الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن األداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا ألحكام الفصل 

% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في اآلجال 6الشريف الذي ينص على فرض زيادة قدرها 

 .زيادة للمشغل وحدهالمقررة مع تحميل هذه ال

ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح اآلمر بالصرف لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين لدى 

. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات 2017إلى    2013الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم السنوات من  

ونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من التأمين اإلجباري  بمثابة مد   65.00من القانون رقم  2المادة 

األساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من 

تأمين بتحديد فئات األعوان المياومين الخاضعين لنظام ال 2005يوليو  18الصادر في  2.05.739المرسوم رقم 

 اإلجباري األساسي عن المرض.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 

 113.14من القانون التنظيمي رقم   181المحلية وكذلك المادة    المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات  45.08القانون رقم  

 يتعلق بالجماعات. 

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) تبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية

matièreها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات ( تثبت في(Fiches)  خاصة

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  دد من التوريدات والمنقوالت،المتعلقة بع (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  2010يناير   3صادر في  2.09.441

 تغياب مخطط جماعي لتدبير النفايا 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

لنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة وا

المخطط إلى تدبير هذه النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها 

، لم يتم إعداد أي مخطط 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة    .ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم  



 
 

111 

بثقين عن التصميم  المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي واإلقليمي المن

 المذكور.

  التعمير .3

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

ال تعمل المصالح الجماعية على إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى السلطة اإلدارية المحلية 

يتعلق  114.13من القانون التنظيمي رقم  116دة وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المعنية، خالفا لما تنص عليه الما

بالموافقة على ضابط البناء   2013مايو  24الصادر في  2.13.424من المرسوم رقم  39بالجماعات، وكذا المادة 

العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات 

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.العقارية 

  منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية 

 46إلى  41قام رئيس المجلس الجماعي بمنح رخص السكن بشكل انفرادي، وذلك دون مراعاة مقتضيات المواد من 

ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم بالموافقة على    2013مايو    24صادر في    2.13.424من المرسوم رقم  

الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. وللتذكير، فإن تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة يتم بعد معاينة  

ناء من طرف لجنة مكونة بالخصوص من ممثلي العمالة أو اإلقليم والجماعة، والتأكد من مدى مطابقتها مع أشغال الب

التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتحرير محضر يتضمن اآلراء الفردية ألعضاء 

البناء. ويعرض هذا المحضر، داخل أجل ال يتعدى المرفق للضابط  7اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 

 يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة، على رئيس مجلس الجماعة التخاذ القرار في شأنه. 

من ناحية أخرى، ومن خالل فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه األخيرة تمنح 

قانونية ألشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل  رخص سكن غير

 تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء.  

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

خروجها وضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من المحافظة على المنقوالت وضبط حركية )دخولها و -

 إلى ومن المخزن(؛

 العمل على تدبير أنجع للموارد البشرية خصوصا فئة األعوان العرضيين؛ -

التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة  -

 .طة بهشكل يحافظ على البيئة المحيلها وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات ب

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل الجماعية .1

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  153و 45طبقا لمقتضيات المادتين 

من تعليمية وزير المالية المتعلقة  43و 33ليمات الواردة في المادتين العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتع

، فإن شَسيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين المكان يقوم بها 1969مارس    26بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في  

ن إجراؤها مرة كل ثالثة أشهر على األقل، ولمراقبة يتعي (comptable de rattachement)المحاسب العمومي 

على األقل مرة في السنة من رؤسائه اإلداريين، أي مصالح اآلمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من اآلمر 

بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شساعة مداخيل الجماعة، والسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك 

 أية مراقبة موثقة بتقرير.  2017 – 2013يلة الفترة واستعمال دفاتر األرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد ط

 تقصير في تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤدى الرسم على محال  47.06طبقا ألحكام مواد الباب التاسع من القانون رقم 

الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات  بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات 

تستهلك في المكان الذي تباع فيه. إذ يفرض على المداخيل المتأتية من بيع هذه المشروبات دون احتساب الضريبة 

على القيمة المضافة، ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر 

إلى  2013لكل ربع سنة. غير أنه لوحظ، عدم تحصيل أية مداخيل متعلقة بهذا الرسم خالل السنوات من الموالي 

 ، بالرغم من تواجد مؤسسة )على األقل( خاضعة لهذا الرسم بالمجال الترابي لجماعة عرب الصباح غريس.2017
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 تقصير في فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء 

ر الرسم المفروض على عمليات البناء في القرار الجبائي الذي يحدد نسب الرسوم الجبائية  لم يتم إدراج وتحديد سع

غريس، كما لم يتم عرض هذا الموضوع على  –والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة عرب الصباح 

 57ل هذه الفترة على منح . مع العلم أن المصالح الجماعية أقدمت خال2017-2013المجلس الجماعي خالل الفترة 

رخصة إصالح، لكن دون فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء المفروض على المستفيدين  30رخصة بناء و 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  51و 50من هاته الرخص، طبقا لمقتضيات المادتين 

المصالح الجماعية، وباحتساب سعر الرسم على عمليات البناء في حده وانطالقا من المعطيات المدلى بها من طرف 

، وباعتبار البنايات من سفلي وطابق واحد وبمساحة مغطاة 2درهم/م 20األدنى بالنسبة للمساكن الفردية والمحدد في 

. أما بالنسبة درهما 228.000,00، فإن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة يقدر ب 2م 100في حدود 

درهم )كحد أدنى(، فإن مجموع مبالغ الرسم المستحقة تقدر   100لعمليات الترميم، فإنه وباعتماد سعر الرسم في حدود  

 درهم.  3.000,00ب 

 عدم تحصيل مداخيل األسواق 

، وذلك قصد 2017/ 23/10تتوفر جماعة عرب الصباح غريس على سوق يومي بمركز حنابو، تمت تهيئته بتاريخ 

لكن المالحظ أن المصالح الجبائية الجماعية لم تعمل على االستفادة   .جميع الباعة داخله وتنظيم هذا المرفق الجماعيت

 .من هذا المرفق من أجل تنمية موارد الجماعة، حيث لم تقم بتحصيل أية مداخيل متعلقة بالسوق منذ بداية استغالله

 تنفيذ النفقات العمومية .2

  مواصفات األشغال وآجال تنفيذهاعدم تحديد 

ال تعمل المصالح الجماعية على تحديد أماكن تنفيذ األشغال بالدقة الالزمة، وال مواصفات ومحتوى بعض األعمال 

موضوع سندات طلب؛ كما ال تقوم بتحديد آجال إنجاز األشغال وشروط الضمان عند االقتضاء، طبقا لمقتضيات المادة 

بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    75

 2.12.349( من المرسوم رقم 136)التي تحيل عليها المادة  88القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20الصادر في 

 للصفقات عدم نشر البرنامج التوقعي 

يتعلق بالصفقات العمومية   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14دون مراعاة لمقتضيات المادة  

بتحديد  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87، والمادة 2017إلى  2014بالنسبة للسنوات من 

، لم 2013متعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة للسنة المالية شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد ال

إلى   2013تعمل جماعة عرب الصباح غريس على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم سنوات  

 . وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على صاحب المشروع طبقا لهاته المقتضيات، العمل قبل متم الثالثة أشهر2017

األولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية 

 المعنية وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة. 

 إنجاز أعمال دون مراعاة قواعد الفعالية والنجاعة 

" تجهيز مطعمين" بكل من مركزية كعب بن مالك بدوار 'حنابو' وبمدرسة  قامت جماعة عرب الصباح غريس ب

درهم. غير أنه لوحظ عدم  78.960,00بمبلغ إجمالي قدره  20/2016و19‘الكراير'، بواسطة سندي الطلب رقم 

ادة استغالل التجهيزات المذكورة من طرف المؤسستين المذكورتين منذ تسلمها، كما تمت معاينتها وكذلك حسب إف

مديري المؤسستين. األمر الذي ال يتماشى ومعايير الفعالية واالقتصاد التي يجب أن تخضع لها عمليات تنفيذ النفقات 

يتعلق بالصفقات    2103مارس    20صادر في    2.12.349العمومية، كما ورد ذلك في المادة األولى من المرسوم رقم  

 العمومية.

 وي للحسابات بما يلي:وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجه

العمل على تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط والظروف الالزمة  -

 لعملها ولحفظ األموال بها؛

ضبط الملزمين بالرسوم المحلية الجماعية وتطبيق الجزاءات القانونية في حاالت عدم إدالئهم  -

وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي  داخل اآلجال القانونية، بالتصاريح بالتأسيس أو باإلقرارات السنوية

 عند الضرورة؛ 

اعتماد المنافسة أثناء إبرام الطلبيات العمومية، تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج  -

 للطلبيات العمومية؛



 
 

113 

نفيذ الصفقات  تحديد الحاجيات بشكل دقيق والعمل على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بآجال ت -

 والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال؛

  التقيد بإنجاز األعمال وأداء نفقات التوريدات التي يمكن استغاللها أو التي تعود بالنفع على المواطنين. -
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II.  عرب الصباح غريسل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 للجماعة   العامةالحكامة والشؤون  .أوال

 التسيير اإلداري .1

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان المياومين والعرضيين 

نشير في هذا اإلطار أن المجلس وبناء على هذه المالحظة، عازم على تسوية وضعية األعوان المياومين 

قاعد في والعرضيين، على مستوى التغطية االجتماعية والصحية، ودمجهم في النظام الجماعي لمنح رواتب الت

 أقرب اآلجال.

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 )...( 

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

في هذه المالحظة نشير إلى أن المشكل الحاصل في سجل المحاسبة المادية هو ناتج عن تراكمات المجالس السابقة 

ك جذاذات التوريدات، تسجيل أرقام وغياب األطر المؤهلة لضبط عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، مس

الجرد على جميع األثاث ...، وسوف نعمل جاهدين على معالجة هذا الخلل رغم اإلكراهات التي نعانيها وخصوصا 

 على مستوى توفير المخزن الالئق وكذا األطر المؤهلة لهذه المهمة.

   تدبير مرفقي توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب 

، بتفويض تدبير مرفقي الماء 2018أكتوبر  04في هذه النقطة نشير إلى أن المجلس قام في دورته العادية بتاريخ 

 والكهرباء إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء )أنظر مداولة المجلس، النقطتين، السادسة والسابعة(.

 ات تدبير النفاي 

نشير في هذه النقطة أن المجلس يتوفر على مخطط ورؤيا في تدبير النفايات، وذلك بواسطة إحداث وتدبير مطرح 

عمومي مراقب، في إطار تأسيس مجموعة الجماعات الترابية المسماة " تافياللت »)أنظر مداولة المجلس في 

 ، النقطة الخامسة(. 2019دورته العادية لشهر فبراير 

  التعمير .3

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

بخصوص هذه المالحظة، نشير إلى أن المكتب التقني فعل عملية إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال 

 التعمير، إلى السلطة اإلدارية المحلية.

 .منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية 

ن هذه االختالالت، كانت حدثت في المجالس السابقة، والمجلس حريص كل الحرص في هذه المالحظة نشير إلى أ

على التطبيق الصارم للقانون والسيما في مجال التعمير وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة ونظرا للتحديات الكبيرة 

تمر مع السلطات المحلية التي يواجهها المسؤولون من جراء انتشار البناء العشوائي كما أننا في تواصل وتنسيق مس

 للسهر على منع كل أشكال المخالفات في مجال البناء.  

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة  .1

  عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

دون أية مشاكل تذكر وعليه فإننا بالنسبة لهذه المالحظة نشير إلى أن مصلحة وكالة المداخيل تعمل بشكل عادي و

 ملتزمون رغم كل ذلك بتفعيل المراقبة الداخلية حسب ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا المجال.

 تقصير في تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 

لية ومطالبة مسير بالنسبة لهذه المالحظة نشير أن المجلس بدأ في معالجة هذه المسألة وذلك بمراسلة السلطة المح

 المؤسسة المعنية بتسوية وضعيته القانونية في أقرب اآلجال. 

 تقصير في فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء 

بالنسبة لهذه المالحظة نشير إلى أن فرض تحصيل الرسم على عمليات البناء معطل منذ المجالس السابقة )أنظر 

(، و لقد حاولنا في المجلس الحالي أن نفعله،   2009نسخة مرفقة من مداولة المجلس في دورته العادية لشهر أبريل  
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مكن من استخالص واجب الرسم على عملية البناء، في حيث تم إدراج نقطة خاصة بتعديل القرار الجبائي بغية الت

،) أنظر مداولة المجلس ( لكن األعضاء الحاضرين صوتوا باإلجماع من أجل 2018ماي  03دورة عادية بتاريخ 

، 2018أكتوبر  25تأجيل هذه النقطة إلى وقت الحق، ثم بعد ذلك برمجنا نفس النقطة في دورة استثنائية بتاريخ 

 مجلس صوتوا بأغلبية الحاضرين على رفض تعديل القرار الجبائي )أنظر مداولة النقطة األولى (.لكن أعضاء ال

  عدم تحصيل مداخيل األسواق 

بالنسبة لهذه المالحظة، نشير أنه تم تفعيل تحصيل المداخيل المفروضة على البيع في السوق األسبوعي بقصر 

 حنابو بشكل منتظم.

 تنفيذ النفقات العمومية: .2

 تحديد مواصفات األشغال وآجال تنفيذها عدم 

بالنسبة لهذه المالحظة، فقد عملنا على معالجة األخطاء الشكلية والتقنية بما تقتضيه القوانين المنظمة للصفقات 

 العمومية. 

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات. 

 لصفقات. بالنسبة لهذه المالحظة نشير إلى أنه قد تم تفعيل نشر البرنامج التوقعي ل

 )...( 

  عدم تسجيل جميع المراسالت بين الجماعة والمقاول 

بالنسبة لهذه المالحظة، نشير إلى أن الجماعة حريصة على تتبع مختلف مراحل األشغال المنجزة من طرف 

 المقاولين، وبالتالي توثيق كل المراسالت الواردة على مكتب الضبط.

 )...( 

  إنجاز أعمال دون مراعاة قواعد الفعالية والنجاعة 

بالنسبة لهذه المالحظة، نشير إلى أن المجلس الجماعي ألعرب صباح اغريس، عندما فكر في إنجاز مشروع  

، 2013"تجهيز مطعمين " بكل من مركزية كعب بن مالك بقصر حنابو ومدرسة الكراير بقصر الكراير، منذ سنة  

اسة احتياجات التالميذ بهذه القصور وفي مقدمتها االستفادة من المطعم المدرسي، الذي كان كان ذلك بناء على در

 2016/   20و  19يشتغل آنذاك في ظروف عادية. وعلى إثر التعثر الذي حصل، قام المجلس عبر سندي الطلب رقم  

ن والتالميذ على السواء على تحريك المشروع المتوقف وتوفير مختلف التجهيزات الضرورية التي تمكن العاملي

من تناول الوجبات الغذائية في ظروف جيدة، لكن الذي حصل هو أن مندوبية التعليم لم تفعل مسألة التغذية 

بالمطعمين المذكورين، واقتصرت على الوجبات السريعة من قبيل )الجبن + الخبز + بيسكوي ...( الشيء الذي 

أمل أن يرجع المطعم إلى سالف عهده، وذلك بتقديم وجبات غذائية عطل مفعول األجهزة السالفة الذكر، ونحن ن

 صحية ومتنوعة ألبناء الساكنة. )...(  
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 "تاديغوست"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

بتاريخ  2.59.1834التابعة إداريا لدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية، بمقتضى المرسوم رقم  تم إحداث جماعة تاديغوست

نسمة حسب  6.243، وقد ناهز عدد سكانها 2كلم 672. تمتد الجماعة على مساحة تقدر بحوالي 1959دجنبر  02

 . 2منسمة/كل 9أي بكثافة سكانية تقدر ب  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 

مليون درهم برسم حصتها من  3,7ماليين درهم، منها  4بلغت مداخيل تسيير الجماعة ما يعادل  2017خالل سنة 

من مجموع مداخيل التسيير. بينما ناهزت مصاريف تسيير  %94منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل 

مليون درهم كتلة  2,1لجزء األول، منها ما يفوق مليون درهم دون احتساب فائض ا 3,3الجماعة خالل نفس السنة 

 من مجموع مصاريف التسيير العادية. %63أجور موظفيها، وهو ما يشكل نسبة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة تاديغوست   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013فترة عن ال

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوالا 

 التدبير اإلداري  .1

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

من طرف المحامين، وذلك دون صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية غير محررة 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية   39.08من القانون رقم    4مراعاة لمقتضيات المادة  

التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون  2012أبريل  05بتاريخ  D1955وزير الداخلية عدد 

 درا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالعقود التالية:هذه العمليات قد تشكل مص

 تاريخ اإلشهاد رقم اإلشهاد على صحة اإلمضاء نوع العقد

 2016نونبر  29 2398- 2399 متر 400عقد تسليم قطعة أرضية مساحتها 

 2015يوليوز  21 1038 متر 400التصريح بتنازل على بقعة أرضية مساحتها 

 2016نونبر  23 2360 متر 400عقد تسليم قطعة أرضية مساحتها 

 2014شتنبر  17 1607 شهادة تسليم بقعة أرضية

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

إلزامية التأمين عن حوادث بالرغم من لجوء الجماعة المتكرر لخدمات األعوان العرضيين فإنها ال تعمل على استيفاء  

من الظهير   330المغيرة والمتممة للفصل    18.01من القانون رقم    2الشغل لفائدتهم. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة  

بالتعويض  1927يونيو  25المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  1.60.223الشريف رقم 

بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12من القانون رقم  29لفقرة األولى من المادة عن حوادث الشغل، وكذا ألحكام ا

. وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه 2015يناير  22الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 

ض عن حوادث الشغل. بالتعوي  1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم    357أن يوقع الجماعة تحت طائلة الفصل  

 الجماعي للنظام العام النظام لديها في المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل ولم تقم الجماعة كذلك بالتصريح بانخراط

من الظهير الشريف بمثابة قانون   2، خالفا لما جاء به الفصل  2017-2013برسم السنوات المالية   التقاعد  رواتب لمنح

 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. 1977أكتوبر  4بتاريخ   1.77.216رقم 

 التعمير .2

 منح رخص بناء غير قانونية 

، وبشكل انفرادي ودون تقديم تصميم تعديلي يحظى على الخصوص 2000استنادا على رخص بناء تم منحها قبل سنة  

رخصة تجديد بناء خالل الفترة الممتدة من  27بموافقة الوكالة الحضرية، قام رئيس مجلس جماعة تاديغوست بمنح 

بشأن توسيع نطاق  1.60.063من الظهير الشريف رقم  7. وبالرجوع إلى الفصل 2017إلى غاية  2013سنة 

يتعلق بالتعمير، فإن رخصة البناء تسقط سواء كانت صريحة  12.90من القانون رقم  49العمارات القروية والمادة 
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البناء في ظرف سنة ابتداء من يوم تسلم اإلذن. وعليه، فإن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح  أم ضمنية إذا لـم يباشر

بالموافقة على  2013مايو  24صادر في  2.13.424من المرسوم رقم  15رخص البناء ضدا على مقتضيات المادة 

وص التشريعية المتعلقة ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النص

 بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والنصوص الصادرة لتطبيقها.

 تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء دون مراعاة اإلجراءات والشروط القانونية 

ء بدل رخص السكن أوشواهد المطابقة،  سلمت الجماعة رخصا للمستفيدين قصد ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهربا

 41وذلك دون مراعاة لإلجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، وخاصة تلك المنصوص عليها في المواد  

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل   2013مايو    24الصادر في    2.13.424من المرسوم رقم    43و    42و  

لوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية وشروط تسليم الرخص وا

ويجب التذكير، أن ملف طلب رخصة السكن  .والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

مجلس الجماعة، وفق   أو شهادة المطابقة يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء األشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس

المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون  12.90من القانون رقم  55و 40مقتضيات المادتين 

الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء األشغال فيه إال بعد الحصول على رخصة 

ى شهادة المطابقة إن تعلق األمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن. السكن إن تعلق األمر بعقار للسكن أو عل

وعليه، فإن من شأن هذه الممارسة التي دأبت عليها الجماعة بخصوص تسليم رخص الربط بشبكة الماء بدل رخص 

وم السكن أو شواهد المطابقة، أن تؤدي إلى تشجيع البناء غير القانوني، وكذا الحيلولة دون فرض وتحصيل الرس

 .المطبقة على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة

شخص بالرغم  18وعلى سبيل االستدالل، فقد تبين أنه تم تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء إلى أزيد من 

الء قد من تحرير مخالفات لقانون التعمير ضدهم، والتي تمت إحالة بعضها على القضاء للبت فيها، مما يفيد بأن هؤ

 قاموا ببناء دون الحصول على الترخيص الالزم. 

 منح رخص سكن غير قانونية 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد  2013مايو  24صادر في  2.13.424من المرسوم رقم  42تنص المادة 

تجزئات العقارية لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير وال

والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على أنه " تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة 

بعد إجراء معاينة للتحقق من أن األشغال أنجزت وفق ما يجب. وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة األشغال 

تقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء ]...[ ". لكنه من خالل تفحص ملفات  المنجزة مع التصاميم المعمارية وال

رخص السكن يتبين أنه يتم منحها بشكل انفرادي من طرف رئيس المجلس الجماعي وذلك دون مراعاة مقتضيات  

 ه.من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المشار إليه أعال 46إلى  41المواد من 

 تافياللت يوصي بما يلي: –في هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

عدم اإلشهاد على صحة إمضاء عقود نقل ملكية العقارات والحقوق العينية األخرى، غير المحررة من  -

 طرف المحامين؛ 

 الجماعة؛ توفير التغطية الصحية واالجتماعية فائدة األعوان العرضيين المشغلين من طرف  -

 التقيد بالمساطر القانونية الجاري بها العمل في منح رخص البناء ورخص السكن. -

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

 عدم أداء واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين 

ات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، بالرغم من أن ال تستخلص الجماعة واجبات الوقوف المترتبة عن السيار

كما تم تتميمه وتعديله، ينص على أنه يحدد  2008أبريل  30بتاريخ  01/2008من القرار الجبائي رقم  16الفصل 

درهم بالنسبة   200,00الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على كل ربع سنة في سعر  

ات األجرة من الصنف األول. وأخذا بعين االعتبار سيارات األجرة من الصنف األول التي تزاول نشاطها بتراب لسيار

، فإن المبلغ اإلجمالي لواجبات الوقوف المستحق لفائدة ميزانية الجماعة خالل الخمس 8الجماعة، والبالغ عددها 

 .(x 8 x 4 x 200,00 = 32.000,00 5)درهم  32.000,00تحدد في  2017إلى غاية  2013سنوات الممتدة من 

  عدم فرض واستخالص الرسم على استخراج المقالع 

قامت الشركات نائلة الصفقات التي أبرمتها مع جماعة تاديغوست باستخراج األتربة والحصى من وادي غريس 

استخراج مواد المقالع  المتواجد بالجماعة، دون أن تقوم المصالح الجبائية بالجماعة بفرض واستخالص الرسم عن

المستحق عليها. ونذكر على سبيل المثال، الكميات التي استخرجتها شركة "ب.م" لتهيئة مركز الجماعة موضوع 
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من التربة والحصى المبينة في كشف الحساب األول المؤرخ   3م 1495والتي بلغت ما يناهز  2016/ 07الصفقة رقم 

جتها شركة "أن" لتعبيد وتزفيت المسالك الرابطة بين مركز الجماعة . والكميات التي استخر2016دجنبر  22في 

بتاريخ  2/2012والواردة في كشف الحساب األخير للصفقة رقم  3م 3100ودوار اموي والتي ناهزت 

التي تم استخراجها من الوادي إلتمام تعبيد وتزفيت المسالك الرابطة بين مركز   3م  898، وكمية 2014 يونيو 22

 .2015مايو  28ت ودوار موي المبينة في كشف الحساب األول المؤرخ في تاديغوس

وهكذا، وبتطبيق سعر الرسم على الرمال والصخور المستعملة في البناء )حجر، جبس، تراب مختلط( المحدد 

، فإن 3دراهم/م 4، في مبلغ 2018أبريل  30بتاريخ  01/2008من القرار الجبائي رقم  17بموجب الفصل 

 درهم 21.972,00المستحقة لميزانية الجماعة عن الكميات المستخرجة من مواد المقالع تقدر ب  المبالغ

([1495 + 3100 +898] x 4 = 21.972.00). 

 تنفيذ النفقات العمومية .2

  وفي إسنادها 07/2016خلل في اإلعالن عن الصفقة رقم 

انطالقا من الثمن التقديري لمشروع تهيئة مركز تاديغوست المحدد من طرف مكتب الدراسات "س" في مبلغ 

درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، قام رئيس المجلس الجماعي بتوجيه مراسلة تحت  6.435.531,60

التقديرية، إلى المديرية العامة للجماعات ، مرفقة ببطاقة تقنية حول المشروع وكلفته  2016مايو    30بتاريخ    286عدد  

 المحلية، من أجل تمويل الشطر األول لتأهيل مركز تاديغوست. واستجابة لطلب رئيس المجلس، تقرر فتح اعتمادات

 autorisation)درهم بموجب ترخيص البرنامج    6.435.531,60إضافية بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة بمبلغ  

de programme)   م  رقF/P20816164    لكن المالحظ أن كلفة األعمال التقديرية للصفقة  2016غشت    29بتاريخ .

شتنبر    08المتعلقة بتهيئة مركز جماعة تاديغوست، والتي تم اإلعالن عنها بجريدة أخبار اليوم بتاريخ    07/2016رقم  

روع في مبلغ ، قد ُحدّدت من طرف صاحب المش2016شتنبر  10بتاريخ  Libérationوجريدة  2016

درهم، أي أن الثمن التقديري المعلن عنه يتجاوز االعتمادات المفتوحة بميزانية الجماعة بمبلغ  8.036.400,00

 .%25درهم، وهو ما يمثل نسبة  868,00 600 1

ومن جهة، لوحظ أنه بعد اإلعالن عن الصفقة المذكورة، تقدم متنافس وحيد )شركة آ.ب.م( وقدم عرضا بمبلغ 

، من الشركة موافاتها  2016أكتوبر    05درهم. وطلبت اللجنة المكلفة بفتح األظرفة المنعقدة بتاريخ    040,80 435 6

، وبعد موافاة اللجنة بالملف 2016أكتوبر  13بملفها اإلداري داخل أجل سبعة أيام. وفي جلسة ثانية تم عقدها بتاريخ 

وتجدر اإلشارة إلى أن نائل الصفقة قد   .لمنافسة حول الصفقةاإلداري للشركة، تم منحها الصفقة بالرغم من انعدام ا

قدم إلى الجماعة بطاقة تقنية للمعدات المتعلقة باألعمدة الكهربائية وملحقاتها وكذلك الكراسي الموضوعة بالفضاء 

نية( من  األخضر للمشروع والمواصفات األخرى التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاصة، توصل بها )البطاقة التق

أي قبل تاريخ اإلعالن عن الصفقة بالجرائد الرسمية، في غياب  2016شتنبر  02لدن مزوده )شركة ج.ت.أ( بتاريخ 

 2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    15ما يفيد طلب إبداء االهتمام المنصوص عليه في المادة  

 يتعلق بالصفقات العمومية.

 وأداء مبالغ غير مبررة  07/2016رقم  المبالغة في أثمان الصفقة 

في ظل غياب المنافسة في إسناد الصفقة المتعلقة بمشروع تهيئة مركز تاديغوست، والخلل الناجم عن تقدير ثمن 

 الصفقة ومكونات المشروع، فقد تم تسجيل ما يلي: 

درهم   420.000,00: تم أداء مبلغ  1موضوع الثمن رقم    (Installation du chantier)إعداد الورش   -

مع احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. ويشمل هذا الثمن كل ما يتعلق بتهيئة األراضي 

ومصاريف تصاميم الوقاية والصحة ومصاريف ربط الورش بالشبكات الضرورية وبناء مسالك العبور 

ى مكان تنفيذ  ومصاريف تشوير الورش ومصاريف قلع البنايات المتواجدة بالمكان. لكنه بالنظر إل

األشغال حسب ما هو مبين في الصورة الشمسية الواردة بالدراسة التقنية، فقد كان المكان فارغا وال 

مترا فقط  600يتطلب قطع الطريق أو تحويلها ما دام المشروع يتعلق ببناء األرصفة على مسافة 

 2012/ 02الصفقة رقم وتركيب األعمدة الكهربائية وإنشاء فضاء أخضر. وتجدر اإلشارة إلى أن 

كلم، لم تكلف  3المتعلقة بتزفيت الطريق الرابطة بين مركز الجماعة و "قصر اموي" على مسافة 

 درهم؛ 20.000,00ميزانية الجماعة، بخصوص الثمن المتعلق بإعداد الورش، سوى مبلغ 

درهم لليوم باحتساب   480المتعلق بالتشوير المؤقت للورش، والذي حدد في    2بالنسبة إلدراج الثمن رقم   -

المتعلق بإعداد الورش يشمل   1مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، فإنه يعتبر غير مبرر ألن الثمن رقم  

مصاريف تشوير الورش. وبغض النظر عن هذا الخلل، فقد توصلت الشركة بأمر الشروع في تنفيذ  

، أي أن 2017فبراير  23يخ وتم التسلم المؤقت لألشغال بتار 2016أكتوبر  24الصفقة بتاريخ 
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تحدد في   2يوما. وهذا يعني أن المصاريف المستحقة عن الثمن رقم  123المشروع تم إنجازه خالل 

. لكن الجماعة قامت بأداء مبلغ  (x 123 = 59.040,00 480)درهم  59.040,00مبلغ 

 درهم؛ 7.200,00درهم، أي مبلغا غير مبرر قدره  66.240,00

، حيث تم احتساب 25حويل مكان األعمدة الخشبية لشبكة الهاتف موضوع الثمن رقم  المبالغة في ثمن ت -

درهم لتحويل كل عمود خشبي إلى وجهات محاذية لألرصفة المزمع إنشاؤها  3.600,00مبلغ 

وحدة من األعمدة الخشبية وبالتالي فإن  30أمتار. وقد تم تحويل ما مجموعه  10ولمسافات تقل عن 

 درهم.  000,00 108لغا إجماليا قدره الجماعة صرفت مب

من أجل هدم المنشآت المتواجدة  29درهم موضوع الثمن رقم  000,00 240أداء مبلغ جزافي قدره  -

بموقع الورش بالرغم من عدم تواجد أية بنايات قبل الشروع في تنفيذ المشروع كما توضح الصورة 

التقديري الذي اعتمده مكتب الدراسات فقد  الملتقطة من طرف مكتب الدراسات. وبالرجوع إلى الثمن

درهم، أي أن الثمن الذي قدمته الشركة بهذا الخصوص وتم أداؤه يفوق   000,00 20تم تحديده في مبلغ  

 مرات الثمن التقديري. 10

لغ وبعد إجراء عمليات التمتير من طرف فريق المراقبة، واحتساب كميات األشغال المنجزة، تم الوقوف على أداء مبا

 درهم. ويتعلق األمر بما يلي:  182.040,00غير مبررة يقدر مجموعها ب 

: تم إنجاز 18موضوع الثمن رقم  (pavé autobloquant de 8 cm)البالطات الذاتية التثبيت  -

،  2درهم/م  192. وبتطبيق الثمن الفردي المحدد في 2م 524في حين تم األداء على أساس  2م 357

درهم   32.064,00قيمة المضافة، فإن الجماعة أدت مبلغا غير مبرر قدره باحتساب الضريبة على ال

) [524-357] x 192 = 32 064,00 ( ؛ 

، من أجل بناء األرصفة: تم  18( موضوع الثمن رقم  revêtement en rév solالبالطات األرضية ) -

المحدد في  . وبتطبيق الثمن الفردي 2م 3.044في حين تم األداء على أساس  2م 2.711إنجاز 

باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإن المبلغ غير المبرر الذي تم أداؤه يحدد في   2درهم/م 264

 ؛ (x 264 = 87.912,00 [2711 - 3044])درهم  87.912,00

م في حين أن الجماعة  57: تم إنجاز 30م( موضوع الثمن رقم  0,8السياج الحديدي )علوه  -

درهم/م  1.680أمتار. وبتطبيق الثمن الفردي المحدد في  3ق م، أي بفار 60قامت بأداء 

 باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإن المبلغ غير المبرر الذي تم أداؤه قدره

 ؛ (x 1680 = 5.040,00 3)درهم  5.040,00

من أجل بناء فضاء أخضر:   55( موضوع الثمن رقم  revêtement en rév solالبالطات األرضية ) -

، وبتطبيق الثمن الفردي المحدد في مبلغ 2م 2.276في حين تم أداء  2م 2.012إنجاز ما قدره تم 

باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإن المبلغ الذي تم أداؤه دون مبرر يحدد في   2درهم/م 216

 .(x 216 = 57.024,00 [2012 – 2276])درهم  57.024,00

 لتقنية لمشروع تهيئة مركز تاديغوستتسوية النفقة المتعلقة بالدراسة ا 

درهم، يتعلق بالدراسة  000,00 60ومبلغه  2016أكتوبر  21بتاريخ  22/2016أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 

، وذلك بعد استشارة ثالثة 07/2016والتتبع التقني لمشروع تهيئة مركز جماعة تاديغوست موضوع الصفقة رقم 

، تبين أنه تم اإلعالن عنها بجريدة 07/2016. لكن بالرجوع إلى ملف الصفقة رقم  2016شتنبر    25متنافسين بتاريخ  

، أي بتاريخ سابق إلصدار سند 2016شتنبر    10بتاريخ    Libérationوبجريدة    2016شتنبر    08أخبار اليوم بتاريخ  

قام بإعداده بتاريخ  الطلب المتعلق بالدراسة. كما أن دفتر الشروط الخاصة للصفقة يشير إلى أن مكتب الدراسات

. واتضح كذلك من خالل الورقة التقنية المتعلقة بالمرحلة األولى للمشروع التي أنجزها مكتب 2016شتنبر  02

أي  2016مايو  26، ووافق عليها رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2016مايو  25الدراسات، أنه تم إعدادها بتاريخ 

لمتنافسين اآلخرين. وهكذا، فقد تم إصدار سند الطلب سالف الذكر لتسوية قبل تاريخ إصدار سند الطلب واستشارة ا

النفقة المتعلقة بالدراسة التي سبق وأنجزها مكتب الدراسات، وبالتالي لم يتم احترام مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة 

 في إسناد هذه الطلبية العمومية.

  02/2016إقصاء غير مبرر للمتنافسين على الصفقة رقم 

المتعلقة ببناء وتهيئة ثالثين ساقية، وحدد  02/2016أعلنت الجماعة عن طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 

 2016يونيو  06درهم، وانعقدت جلسة فتح األظرفة بتاريخ  667.388,55الثمن التقديري للصفقة في مبلغ 

عروض المقدمة من طرف المتنافسين متنافسين. من خالل مقارنة الثمن التقديري وال 06وتقدم لنيل الصفقة 
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تبين أن عروض ثالثة متنافسين، هم شركة "ج" وشركة "ب" وشركة "م" منخفضة بشكل غير عادي على 

. وجوابا على مراسلة رئيس المجلس الجماعي أكدّت شركة %25,04و  %36,07و  %38,72التوالي ب 

نظرا لتوفرها على اإلمكانيات الالزمة.  درهم(، إلنجاز الصفقة 408.956,26"ج"، عرضها الذي قدمته )

درهم( ال يمثل العرض  500.550,00لكن مباشرة بعد ذلك، تم اختيار شركة أخرى "ج.ت"، قدمت عرضا )

يتعلق بالصفقات  2.12.349من المرسوم رقم   41و 40األكثر أفضلية. مما يخالف مقتضيات المادتين 

كتين والذي يوافق المبلغ الذي كان بإمكان الجماعة توفيره يحدد العمومية. وهكذا فإن الفارق بين عرضي الشر

 (91.593,74 = 408.956,26 – 500.550,00)درهم  91.593,74في 

 أداء نفقات غير مبررة تتعلق بدراسة وتتبع مشروع بناء حمام جماعي 

ضوع سند الطلب درهم مو 24.000,00بمبلغ  2016دجنبر  19بتاريخ  486قامت الجماعة بصرف الحوالة رقم 

، لفائدة 2016دجنبر  07المؤرخة بتاريخ  28/2016والفاتورة رقم  2016نونبر  11المؤرخ في  27/2016رقم 

شركة "س"، مقابل إعداد التصاميم والثمن التقديري لمشروع بناء حمام جماعي. لكن بالرجوع إلى ملف الصفقة رقم  

يتبين أن األعمال   2016نونبر    08من طرف رئيس المجلس بتاريخ    المتعلقة باالستشارة المعمارية الموقعة  06/2016

المتعلقة بإعداد التصاميم والثمن التقديري للصفقة وكناش التحمالت والتتبع التقني المتعلق بأشغال بناء الحمام الجماعي 

. 2016يونيو    7  وجريدة العلم المؤرختين في  L’Opinionكانت موضوع استشارة معمارية تم اإلعالن عنها بجريدة  

ونال الصفقة المهندس المعماري   2016يونيو  30وقد تم عقد جلسة فتح األظرفة المتعلقة بهذه االستشارة بتاريخ 

. ومن خالل وثائق ملف 2016يونيو    29"ل.إ". وقد تم بعد ذلك إبرام العقد بين الجماعة والمهندس المعماري بتاريخ  

حمام جماعي يتبين أن دفتر الشروط الخاصة والتصاميم والثمن التقديري  المتعلقة ببناء  03/2017الصفقة رقم 

 27/2016لألشغال وتتبع األشغال أنجزها المهندس المعماري "ل.إ". وعليه، فإن أداء النفقة موضوع سند الطلب رقم  

لمتعلقة به، وقد درهم، يعتبر غير مبرر ألنه لم يتم إنجاز الخدمة ا 24.000,00بمبلغ  2016نونبر  11المؤرخ في 

 جاء الحقا لعقد الصفقة المتعلقة باالستشارة المعمارية. 

 عدم مراعاة معايير االقتصاد والفعالية خالل اقتناء برنامج معلوماتي الحالة المدنية 

درهم، قامت الجماعة باقتناء برنامج   9.960,00وبمبلغ    2010يونيو    13بتاريخ    12/2010بواسطة سند الطلب رقم  

. ومن 2010غشت  11تي خاص بالحالة المدنية الستخراج عقود االزدياد بطريقة رقمية، وتم تسلمه بتاريخ معلوما

خالل الزيارة الميدانية لمكاتب الحالة المدنية تبين أن هذا البرنامج يعمل بشكل عادي. لكنه بالرغم من توفرها على 

الية التي يجب مراعاتها في تنفيذ النفقات العمومية، فقد قامت  هذا البرنامج، وحيادا عن معايير االقتصاد والنجاعة والفع

تم بموجبه اقتناء برنامج معلوماتي ثان خاص  2014غشت  04بتاريخ  16/2014الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 

. 2010مرة ثمن البرنامج الذي تم اقتناؤه في سنة  14درهم، أي بمبلغ يفوق  139.980,00بالحالة المدنية بمبلغ 

وتجدر اإلشارة إلى أن عقود االزدياد والوفيات المدونة في كنانيش الحالة المدنية تم إدماجها في بنك المعطيات الخاص 

، ومع ذلك فإن الجماعة أدرجت ضمن مكونات سند الطلب رقم  2010بالبرنامج المعلوماتي الذي تم اقتناؤه سنة 

 عقدا للحالة المدنية. 15.000نسخ  16/2014

 تافياللت يوصي بما يلي: –هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  وفي 

تطبيق الجزاءات القانونية عند عدم التصريح بالتأسيس من طرف الملزمين بالرسم على النقل العمومي  -

 للمسافرين وتتبع استخالص المداخيل المتعلقة بها؛

 داخيل المتعلقة باستغاللها؛العمل على مراقبة وتنظيم المقالع واستخالص الم -

الحرص على إنجاز دراسات تقنية قبلية ذات مصداقية وتراعي معايير االقتصاد والنجاعة والفعالية  -

 قبل اإلعالن عن طلبات عروض الصفقات؛

 السهر على احترام مبادئ الشفافية والمنافسة في مسطرة إسناد الطلبيات العمومية؛ -

 األشغال من طرف المصالح التقنية الجماعية. العمل على التتبع الجيد إلنجاز -
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II.  تاديغوستل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة   أوال.
   )...( 

 . التدبير اإلداري2

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

)...( إن الجماعة قامت بالمصادقة على شواهد التسليم للبقع األرضية أخذا بعين االعتبار خصوصية المنطقة التي 

تمتاز بأراضي الجموع وصعوبة الحصول على شواهد إدارية إلثبات الملكية. مما جعل الجماعة تعتمد في اإلشهاد 

تجدر اإلشارة أن مالحظتكم في الصميم وسنعمل على عقود نقل الملكية على تسليمات نواب أراضي الجموع. و

 على تطبيقها مستقبال. 

 )...( 

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

لم تتمكن الجماعة من تأمين األعوان العرضيين والموسميين ألن أصحاب التأمين يشترطون على الجماعة االنخراط 

ع ذكر أسماء المستفيدين )...( ولم يتم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان في التأمين لمدة سنة وليس ثالثة أشهر م

العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ألن أغلب العمال استوفوا سن االنخراط في هذا 

ية من أجل تامين النظام. وتجدر اإلشارة أن الجماعة أخذت توصياتكم بالجدية وأنها بصدد إعداد المساطر اإلدار

 األعوان العرضيين والموسميين.

 . التعمير3

  منح رخص بناء غير قانونية 

ستعمل الجماعة مستقبال على إلزام طالبي رخص التجديد على تقديم تصميم تعديلي وموافقة الوكالة الحضرية. إال 

على وثائق إثبات الملكية وال على أن أهم ما يالحظ بهذه الجماعة أن جل طالبي رخص البناء والتجديد ال يتوفرون  

الشواهد اإلدارية ألن البقع األرضية عبارة عن أراضي الجموع. وكل ما لديهم شواهد التسليم موقعة من طرف 

 نواب أراضي الجموع مما يضعنا أمام إشكالية محاربة البنايات اآليلة للسقوط.

أي قبل  2000تم إصدارها منذ ما قبل سنة  وتجدر اإلشارة أن جل رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة

إحداث الوكالة الحضرية وتم التأشير عليها من طرف مصالح العمالة، مع العلم أن الجماعة تعاني من مشكل إثبات 

الصادرة بتاريخ   1500/2000الملكية على اعتبار اكتساء األراضي صبغة جماعية. ومن ضمن مقتضيات الدورية  

 ء األهمية القصوى لوثائق إثبات الملكية.عدم إعطا  06/10/2000

 تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء دون مراعاة االجراءات والشروط القانونية 

من المالحظ أن الجماعة في هاته الفترة غير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير. وستعمل الجماعة مستقبال على 

 ضر مخالفة التعمير. عدم تسليم رخص الربط لمن حرر في حقه مح

 منح رخص سكن غير قانونية 

سيتم إحداث لجنة مستقبال لمعاينة والتأكد من مدى مطابقة األشغال مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات 

المتضمنة برخصة البناء. وال ننسى في الختام أن ضعف تكوين الموظفين وعدم إلمامهم الجيد للقوانين والتشريعات 

عمول بها في مجال التعمير وكذا الخصاص في الموارد البشرية يعتبران المشكل األساسي في تنظيم وحل مشكل الم

 التعمير.

 )...( 

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل .1

 عدم أداء الملزمين واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي 

تتوفر على محطة طرقية للوقوف بالنسبة لهذه السيارات، ولكنها قامت بمجهودات حيث تمكنت من إن الجماعة ال 

 بناء محطة طرقية وريثما يتم استغاللها سنطالب بواجبات الوقوف بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل العمومي.

 )...( 
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  عدم فرض واستخالص الرسم على استخراج المقالع 

سالت إلى وكالة الحوض المائي كير زيز غريس قصد موافاة الجماعة بمعلومات حول لقد كنا نقوم بتوجيه مرا

األشخاص المرخص لهم باستغالل المقالع التابعة للجماعة وبالكميات المرخصة لهم، إال أن الجماعة ال تتوصل 

المقالع التابعة بأي جواب في الموضوع. مما جعل الجماعة غير قادرة على استخالص واجبات الرسم على استغالل  

 للجماعة.

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 )...( 

  وفي إسنادها 07/2016خلل في اإلعالن عن الصفقة رقم 

باقتراح من رئيس الجماعة.   2016ماي    25)...( تم إنجاز الدراسة القبلية لمشروع تأهيل مركز تاديغوست بتاريخ  

بالجرائد بمبلغ   07/2016وتم اإلعالن عن الصفقة رقم  وذلك من أجل طلب تمويل الشطر األول من تأهيل المركز.  

وأثمنة  CEHيفوق االعتمادات المفتوحة بالميزانية بناء على دراسة إنجاز المشروع من طرف مكتب الدراسات 

تقديرية للمكتب. وكنا نظن أنه إذا ما تم إسناد المشروع بهذا الثمن سوف يتم الزيادة في تمويل المشروع من طرف  

 ية العامة للجماعات المحلية.المدير

)...( الجماعة قد قامت بجميع اإلجراءات اإلدارية، النشر في الجرائد الوطنية واالليكترونية، وأثناء فتح األظرفة 

لم يتقدم إال متنافس واحد. مما جعل الجماعة تسند إليه إنجاز المشروع نظرا ألهمية تأهيل المركز لدى الساكنة 

 المحلية.

  وأداء مبالغ غير مبررة  07/2016في أثمان الصفقة رقم المبالغة 

هو ثمن جزافي ال يتعلق بمدة االنجاز حيث أن المقاول قام بتوفير   installation du chantierإن الثمن المتعلق ب

 installation duفي ثمن  2/2012و 7/2016المعدات وفرق العمل كثيرة لربح الوقت. والمقارنة بين الصفقة 

chantier .يالحظ بأن هناك تفاوت كبير بين صفقتين. حوالي سبعة أضعاف الصفقة المشار اليها 

إلى نهاية األشغال  26/10/2016لقد تم احتساب عدد األيام الخاصة بالتشوير المؤقت بالورش من بداية األشغال 

يوم  138ي مجموعه الذ  13/3/2017ونزع كل عملية التشوير المؤقت وقت التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 

 وتجدون رفقته محضر التسليم المؤقت. 

لقد تم تحويل األعمدة الخشبية بناء على الثمن الذي وضعه المقاول. كما تم وضع خيوط الهاتف في أنابيب تحت 

فهو يخص حسب دفتر التحمالت   29األرض لتزيين واجهة الشارع. اما فيما يخص المبلغ الجزافي موضوع صفقة  

ات الفنية المتواجدة في الطريق قبل بداية األشغال على سبيل المثال ساقية أمام مقهى جوهرة ومنشأة هدم المنشئ

فنية أمام ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بتاديغوست. وأما الصورة المشار إليها فتجسد قارعة الطريق وال تجسد 

 المنشآت المهدومة.

الذاتية التثبيت فستجدون رفقته الئحة تحويالت االثمنة. أما فيما يتعلق المتعلق بالبالطات    18فيما يخص الثمن رقم  

 فتجدون رفقته نسخة من طريقة احتساب الكمية المؤداة.  18بالبالطات األرضية موضوع الثمن رقم 

تر  م 57أما فيما يتعلق بالسياج الحديدي فإن فريق المراقبة قام بقياس عدد األمتار الموجودة في جانب الطريق ب 

مترا لم يتم قياسها. وفيما يتعلق بالبالطات األرضية من أجل بناء الفضاء االأضر  20وبقي من الفضاء األخضر 

 فتجدون رفقته جدول تبياني لطريقة احتساب المساحة المنجزة.  55موضوع الثمن رقم 

 تسوية النفقة المتعلقة بالدراسة التقنية لمشروع تهيئة مركز تاديغوست 

من أجل طلب تمويل الشطر األول باجتهاد من رئيس الجماعة،  2016ماي  25دراسة القبلية بتاريخ تم إنجاز ال

 2016/ 22بإنجاز سند الطلب رقم  2016أكتوبر  21وال يشمل التتبع التقني للمشروع. والتجأت الجماعة بتاريخ 

 الذي يشمل التتبع التقني للمشروع لضمان حسن إنجازه.

 2/2016نافسين على الصفقة رقم إقصاء غير مبرر للمت 

بالنسبة لشركة )ج( وشركة )ب( فقد قدمتا أحسن عرض منخفض بشكل غير عادي، وكذا شركة )م(. إال أن هذا 

العرض المنخفض بشكل غير عادي مبالغ فيه مراعاة ألماكن تواجد األشغال. حيث أن بعض األماكن ال تتوفر 

للجنة إلى قبول عرض شركة )س( التي قدمت عرضا مناسبا لكونه ال على طريق للولوج إليها، مما أدى برئيس ا

 )س( قصد تبرير العرض الذي قدمت به.  . الشيء الذي جعل رئيس اللجنة لم يقم بمراسلة شركة25يقل عن 

  عدم احترام بنود اتفاقية تسييج مركز سوسيو ثقافي للقرب والزيادة في كلفة المشروع دون مبرر 

حظ بأن الجماعة احترمت بنود االتفاقية، حيث تم إنجاز مشروع حول تسييج وإتمام بناء في هذا المشروع يال

المركز السوسيو ثقافي بناء على االعتمادات الباقية في المشروع األول الذي هو بناء مركز سوسيو ثقافي للقرب  
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ص ببناء مركز السوسيو ثقافي واالعتماد المخصص لتسييج هذا المركز )اعتمادات الباقية من المشروع االول الخا

درهم؛ مجموع إنجاز مشروع إتمام بناء   150 000.  00درهم؛ اعتمادات تسييج المشروع:    74  878.  81للقرب :

درهم(. لذلك   224.878,81درهم =    150 000درهم +    74.878,81وتسييج المركز السوسيو ثقافي للقرب هو:  

 درهم. 297.024,00تم تحديد الثمن التقديري لهذا المشروع في 

 أداء نفقات غير مبررة تتعلق بدراسة وتتبع مشروع بناء حمام جماعي 

قصد التتبع التقني واعداد التصاميم والثمن التقديري لمشروع بناء    2016/27قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم  

حمام جماعي، وذلك يتعلق باالسمنت المسلح والحديد الذي يدخل في اختصاص مكتب الدراسات وليس في 

لمهندس المعماري فهو مكلف بتتبع الجانب اختصاص المهندس المعماري. ونفس الشيء بالنسبة للتبع التقني. أما ا

المعماري، مراعاة الختصاصات كل واحد منهما. أما بالنسبة لدفتر الشروط الخاصة فقد تم التعامل بالتنسيق بينهما 

 كل واحد في دائرة اختصاصه.

 عدم مراعاة معايير االقتصاد والفعالية خالل اقتناء برنامج معلوماتي الحالة المدنية 

 2010/12درهم سند الطلب عدد  9.960,00بمبلغ  11/8/2010ج الذي قامت الجماعة باقتنائه بتاريخ البرنام

)...(، لم يستوف متطلبات الخدمة المعلوماتية عبر شبكة االنترنيت )...( التجأت الجماعة للبحث عن نظام معلوماتي  

ها بمصلحة الحالة المدنية لتسهيل ولوج حديث جد متطور يستوفي كل الشروط الهادفة إلى تحسين الخدمة وتطوير

الساكنة لخدمات هذه المصلحة وتجاوز نقص عدد الموظفين بها. بحيث يتضمن البرنامج وخدمات نسخ العقود التي 

 عقد وتجهيزه بمعدات معلوماتية متطورة ودقيقة مالئمة لتحسين الخدمة داخل المكتب. 15000يبلغ عددها 

  )...( 

 خاتمة:
إن المالحظات الدقيقة التي تقدمتم بها في تقريركم ستساهم وال شك مستقبال بشكل ايجابـــــي وفعال في تحسين  

مستوى تدبير مصالح الجماعة القروية تاديغوست. وتعتبر هذه المالحظات في نظرنا مالحظات دقيقة ومتميزة 

مجاالته. وإيمانا منا بأهميتها فإننا سنأخذ بها ألنها وقفت عند أدق مستوى في التدبير الشأن المحلي في مختلف 

 ونعتمد عليها مستقبال. 
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 "سيدي عياد"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

، وتقع جنوب إقليم 1992يونيو  30الصادر بتاريخ  468.92.2أحدثت جماعة سيدي عياد بموجب المرسوم رقم 

نسمة   8.629، وتقطن بها ساكنة قدرت ب  2كلم  330ميدلت وسط جبال األطلس الكبير الشرقي. تبلغ مساحة الجماعة  

. وتعتبر الفالحة النشاط االقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

عضوا، منهم   17ساكنة الجماعة، السيما الزراعة وتربية الماشية والنحل. ويتكون المجلس الجماعي الحالي من 

 ق عنه مكتب مسير مكون من رئيس المجلس الجماعي وأربعة نواب له. نساء، انبث 04

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يناهز  2017في سنة 

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما  3,08درهم، منها حوالي  مليون 3,21

. أما مجموع مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت  %96يقارب 

مليون درهم تتعلق بنفقات الموظفين الذين وصل   1,9، منها حوالي  2017درهم خالل نفس السنة المالية   مليون 3,02

 ( موظفا.15عددهم إلى خمسة عشر )

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة سيدي  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات بشأنها، يمكن 2017 – 2013عياد عن الفترة 

 عرض أهمها على النحو اآلتي:

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 دبير اإلداري للجماعةالت .1

 عدم إرسال العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

، التي ألزمت اإلدارات 1958دجنبر  24الصادر في  1151.58.2من المرسوم رقم  47خالفا لمقتضيات المادة 

العقود والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص بأن يضعوا رهن إشارة إدارة التسجيل والتمبر نسخا من 

وغيرها الممسوكة لدى هذه اإلدارات والمؤسسات والشركات، وأيضا للتعليمات الواردة في المنشور الوزاري عدد 

، لم تقم المصالح 1969دجنبر  26بتاريخ  8403، وفي دورية وزير الداخلية رقم 1988أكتوبر  31بتاريخ  323

تها إلى مصلحة التسجيل والتنبر، قصد أخذها بعين الجماعية بإرسال نسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءا

ويتعلق األمر على سبيل المثال ال الحصر بعقود الكراء،   االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين باألمر.

واالعتراف بشراكة، وعقود الرهن. ومن المعلوم أن هذا اإلجراء يرمي إلى ضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد 

اء. إذ من شأنه أن يضمن حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية، ويؤكد مشروعية العقود واالتفاقيات التي سو

 يبرمها الخواص فيما بينهم.  

 عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

عونا عرضيا   13باألعوان المياومين والعرضيين لفائدة  لم تقم الجماعة الترابية سيدي عياد بإبرام عقد التأمين الخاص  

القاضي بتغيير  18.01من القانون رقم  2، مما يخالف مقتضيات المادة 2017إلى  2013خالل الفترة الممتدة من 

يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف  1963فبراير  6الصادر في  1.60.223وتتميم الظهير الشريف رقم 

القانون رقم   من 29 المادة من الفقرة األولى ألحكام بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا  1927يونيو    25ي  الصادر ف

. ويجب التذكير أن عدم إبرام 2015يناير  22 من ابتداء التنفيذ  حيز دخل الذي الشغل حوادث عن بالتعويض 18.12

 الواردة الجزاءات نتج عنه تحّمل ميزانية الجماعةعقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين يمكن أن ي

 من 184وفي المادة  حوادث الشغل، عن بالتعويض 1.60.223 رقم  الشريف الظهير من مكرر 357 الفصل في

 الشغل. حوادث عن بالتعويض المتعلق 18.12القانون رقم 

 وفي  التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام في العرضيين عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان

 االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق 

 لمنح الجماعي النظام لديها، في المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل تقم جماعة سيدي عياد بالتصريح بانخراط لم

من الظهير الشريف بمثابة قانون   2، مما يخالف ما جاء به الفصل  2017-2013برسم السنوات المالية   التقاعد رواتب

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على: " يطبق  1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216رقم 

والمستخدمين الموقتين والمياومين  النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام

 القانون رقم من 2 المادة والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية ]...[". أيضا وضدا على مقتضيات
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الصحية األساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين اإلجباري األساسي عن المرض   التغطية مدونة بمثابة  00.65

تقم المصالح الجماعية لسيدي عياد  لم  دولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ]...["،على: موظفي وأعوان ال

خالل السنوات  االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق لدى العرضيين األعوان وتسجيل بالتصريح بانخراط

 . 2017-2013المالية 

 في المساهمة واألعوان، وكذا بالموظفين الخاصة الحتياطا هيئات في الترابية الجماعات ويجب التذكير أن مساهمة

 المالي بالتنظيم المتعلق  45.08من القانون    41اإلجبارية، طبقا ألحكام المادة   النفقات بين من تعتبر التعاضديات نفقات

 يتعلق بالجماعات. 113.14من القانون رقم  181للجماعات، والمادة 

 والمرافق الجماعيةتدبير الممتلكات  .2

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

الدواوير   –بلغ المتوسط السنوي الستهالك اإلنارة العمومية لجماعة سيدي عياد )مركز تليشت، مقر الجماعة والقصور  

 ألف درهم، فيما بلغت مصاريف تجهيزات هذه اإلنارة 249حوالي  2017-2013التابعة لها( خالل الفترة  –

درهم مخصصة لليد العاملة. والمالحظ أن الجماعة ال تتوفر على جرد  92.588,00درهم منها  457.788,00

لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خاللها بالخصوص أعداد نقط اإلضاءة ونوعية العتاد وتاريخ 

 اإلصالح بعمليات المتعلقة المعلومات مينه كافةتض يتم مضبوط سجل بداية االستعمال. كما أنها ال تقوم بمسك

 استعمال أماكن المكلف، مع تحديد  التقني اسم نوعها، المصابيح المستبدلة، عدد  التدخل، نوع التدخل، تاريخ (والصيانة

شغال بالمخزن، وال حقيقة األ الكهربائية المواد  من الموجودات معرفة الكهربائية(، الشيء الذي ال يمكن معه  المواد 

 المنجزة.

   استغالل مطرح جماعي غير مراقب تابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي عياد من طرف جماعات أخرى في

 غياب أية اتفاقية 

الرابطة   13يوجد بتراب جماعة سيدي عياد تحديدا الموقع المسمى "ازغار نوشن" على جنبات الطريق الوطنية رقم  

للنفايات غير مراقب تستغله الجماعات الترابية المجاورة لها السيما جماعة الريش، بين الرشيدية ومكناس مطرح 

دون إبرام أية اتفاقية في الموضوع ودون التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وخاصة 

المتعلق  12.03وتتميمه، والقانون رقم المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره  28.00القانون رقم 

بدراسات التأثير على البيئة، مع ما يمكن أن تشكل مخلفات هذا المطرح من آثار سلبية على البيئة من انتشار الروائح 

 الكريهة التي يصل ضررها إلى الساكنة المجاورة وإلى المستثمرين الذين يستغلون وحدات إنتاجية بالمنطقة. 

 ءالتعمير والبنا .3

 غياب تصميم نمو التكتالت العمرانية القروية مصادق عليه 

بالرغم من أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق 

استعمال األراضي وكذا االرتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة سيدي عياد ال تتوفر على أية وثيقة 

يما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية. وفي هذا اإلطار، تجب تعمير وال سيما تصميم تهيئة أو على األقل تصم

 25الصادر بتاريخ  1.60.063من الظهير الشريف رقم  3اإلشارة إلى أنه حسب مدلول الفقرة األخيرة من الفصل 

يح بأن بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، يعتبر قرار المصادقة على تصميم التنمية هو بمثابة التصر  1960يونيو  

 األشغال والعمليات العمومية الضرورية إلنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

 انتشار البناء غير القانوني بالجماعة 

، لوحظ تواجد مجموعة من البنايات 2018مايو    30خالل المعاينة الميدانية المنجزة بتراب جماعة سيدي عياد بتاريخ  

الرابطة بين الريش وإملشيل )حي بوخلوف   706تشييدها على جانبي الطريق الجهوية رقم  التي تم تشييدها أو شرع في  

من القانون  40على سبيل المثال( دون الحصول على الرخصة الالزمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 

اء غير القانوني بالنظر إلى المتعلق بالتعمير. وهكذا، فإن جماعة سيدي عياد تعتبر مجاال خصبا لتنامي البن 12.90

كونها تحيط بالجماعة الحضرية الريش، وتعد امتدادا حضريا لها، كما أنها تستقطب مجموعة من المستثمرين في  

 المجال الفالحي.

 تسليم رخص إصالح من أجل مباشرة أعمال بناء 

ح المسلمة من طرف مصالح ، أن رخص اإلصال2018مايو  30تبين من خالل المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 

من   40الجماعة تتعلق في كثير من الحاالت بتشييد بنايات، مما كان يستلزم معه تسليم رخص بناء طبقا ألحكام المادة  

المتعلق بالتعمير والتي تنص على ما يلي: "]...[ ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في  12.90القانون رقم 

مباني القائمة ]...[". وهو ما يشكل تشجيعا لتنامي ظاهرة البناء غير القانوني بتراب حالة إدخال تغييرات على ال

 40الجماعة. وتجدر اإلشارة إلى أن تسليم رخص البناء تحت إسم رخص اإلصالح إضافة إلى كونه يخالف المادة 

ق بمراقبة وزجر المخالفات في  المتعل  66.12( من القانون رقم  40المتعلق بالتعمير ونفس المادة )  12.90من القانون  
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مجال التعمير والبناء، فٍانه يحول دون فرض المصالح الجبائية بالجماعة وتحصيلها على الخصوص للرسم على 

 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06عمليات البناء المحدث لفائدة الجماعات بمقتضى القانون رقم 

 الكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء و 

قامت جماعة سيدي عياد بمنح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء، إلى أشخاص شيدوا بنايات مخالفة لقوانين 

التعمير. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية لبنايات أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير. وعلى سبيل 

تدالل، فقد تم تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء إلى بعض المستفيدين، على الرغم من تحرير مخالفة االس

 لقانون التعمير ضدهم والتي تمت إحالتها على القضاء للبت فيها. 

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تدبير الموارد البشرية السيما فيما يخص الوضع رهن   احترام األنظمة والقوانين الجاري بها العمل في -

 اإلشارة، وكذا تدبير األعوان العرضيين؛

 التوريدات؛ من لتدبير مخزون الجماعة ودقيقة واضحة اعتماد آليات ومساطر -

الحرص على استكمال اإلجراءات المتعلقة بإعداد تصميم النمو، ومراعاة القوانين واألنظمة الجاري   -

ي مجال التعمير، مع فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة  بها العمل ف

 ميزانية الجماعة.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تحصيل المداخيل الجماعية .1

 عدم فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء 

د إعفاء طالبي رخص البناء من أداء الرسم ، قّرر مجلس جماعة سيدي عيا04/02/2016في جلسته المنعقدة بتاريخ 

بتاريخ  01(، مع العلم أنه لم يتم إدراج هذا الرسم في القرار الجبائي رقم 15على عمليات البناء )المقرر رقم 

. وهكذا، فقد 2018مارس  28بتاريخ  02، ورقم 2011أكتوبر  27بتاريخ  01وكذا الملحقين رقم  2008 أبريل 30

رخصة بناء بدون استخالص الرسم على  73ما يناهز  2017إلى غاية  2013م السنوات من سلمت الجماعة برس

عمليات البناء. ويجب التذكير، أن اإلعفاء من أداء الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للمشّرع )البرلمان(،  

المتعلق بالميثاق الجماعي   78.00وال يندرج ضمن الصالحيات المخولة للمجالس الجماعية سواء في إطار القانون رقم  

يتعلق بالجماعات. ومادامت المساكن المتعلقة برخص البناء المسلمة، ال تستوفي  113.14أو القانون التنظيمي رقم 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه،  47.06من القانون رقم  52شروط االستفادة من اإلعفاء المقّرر في المادة 

ال ضريبة وال إعفاء إال بنص )تشريعي( " فإن المستفيدين من "ية الضريبية الذي يقضي بأنه وإعماال لمبدأ الشرع

رخص البناء المذكورة، وحيث إن الُمشرع لم يخصهم بأي إعفاء في هذا الصدد، يعتبرون خاضعين للمقتضيات 

 القانونية الجاري بها العمل وملزمين بالتالي بأداء الرسم على عمليات البناء. 

دراهم للمتر المربع طبقا ألحكام    10ذا، وبتطبيق السعر األدنى للرسم المفروض على عمليات البناء، والمحدد في  وهك

المحلية، ودون األخذ بعين اإلعتبار رخص البناء المتعلقة  الجماعات المتعلق بجبايات 47.06من القانون  54المادة 

رة المشار إليها أعاله، بفرض واستخالص مبلغ إجمالي قدره بالسياجات، فإن جماعة سيدي عياد لم تقم خالل الفت

 درهم.  82.676,5

 2017إلى  2013احتساب الرسم على عمليات البناء برسم السنوات من 

 السنوات المالية 
المساحة المبنية اإلجمالية 

 بالمتر المربع

السعر األدنى للرسم عن كل 

 متر مربع

المبلغ المستحق وغير 

 المستخلص بالدرهم

 505,50 7 دراهم 10 750,55 2013

 991,50 18 دراهم 10 1899,15 2014

 470,00 23 دراهم 10 2347,00 2015

 169,50 21 دراهم 10 2116,95 2016

 540,00 11 دراهم 10 1154,00 2017

 676,50 82 المجموع بالدرهم 
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  للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابيغياب التدابير القانونية التي تتيح 

ال تبذل مصالح جماعة سيدي عياد أي مجهود من أجل مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة، حيث لم تقم  

تي يعرفها بتفعيل أية مبادرة في هذا اإلطار للوقوف على طريقة استغالل المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات ال

هذا القطاع، واآلثار السلبية التي يلحقها االستغالل العشوائي بالمجال البيئي للجماعة وكذا بمواردها المالية. ونذكر 

على سبيل المثال مجموعة من المقالع التي تمت معاينتها، خالل المراقبة الميدانية، على عمق وضفاف واديي زيز  

الحصى واستعمالها في البناء بالنسبة لمعظم المساكن الفردية المتواجدة بتراب والنزالة، حيث يتم استخراج الرمل و

الجماعة. وتجب اإلشارة كذلك، إلى أن مجموعة من المقاوالت قامت باستخراج مواد المقالع من داخل النفوذ الترابي 

سبيل المثال: المقاولة للجماعة سيدي عياد، دون أن تقوم الجماعة بفرض واستخالص الرسم المذكور. ونذكر على 

التي أنجزت مشروع التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المقاولة التي 

تكلفت بإنجاز قنطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين تليشت الشرقية والغربية على وادي سيدي 

 فلت، المقاوالت المحلية التي أنجزت السواقي والحيطان الوقائية وغيرها ...حمزة، في المنطقة المسماة تامدا

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم  78.00من القانون رقم  50و 40وللتذكير، فقد أوكل المشرع بموجب المادتين 

ؤولية مراقبة تنظيم  المتعلق بالجماعات، مس 113.14من القانون التنظيمي رقم  100تغييره وتتميمه، وكذا المادة 

 استغالل المقالع إلى المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 عدم استخالص واجبات الكراء 

ال يؤدون الواجبات المستحقة عليهم   أغلبية مكتري المحالت التجارية والقطع األرضية التابعة للجماعة، أن لوحظ

 31سنوات. وقد بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود  جماعة منذ لفائدة ال

درهما. الشيء الذي فّوت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة وقد يعّرض  128.793,16ما قدره  2017دجنبر 

عقود الذي يؤكد على أن: " الحقوق الدورية من قانون اإللتزامات وال  391بعضها للتقادم المنصوص عليه في الفصل  

والمعاشات وأكرية األراضي والمباني والفوائد وغيرها من األداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس 

 سنوات ابتداء من حلول كل قسط ". ويوضح الجدول أسفله تفاصيل هذه المبالغ حسب طبيعة الممتلكات الجماعية: 

 ل أداء واجبات الكراءتلخيص عام حو 

 المجموع القطع األرضية المحالت التجارية  بيان الممتلكات الجماعية

المبالغ المستحقة عن األقساط غير المؤداة بالدرهم إلى 

 2017دجنبر  31غاية 
38.083,94 90.709,22 128.793,16 

 تنفيذ نفقات الجماعة .2

 عدم مسك دفاتر الورش لصفقات األشغال 

 Les)تكتفي مصالح الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، مع العلم بأن دفتر الورش 

cahiers de chantier)   الذي يجب أن يكون مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، ألنه يعتبر الوسيلة الموثقة

مصالح الجماعية، ويتعين مسكه من طرف صاحب المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف ال

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال   30من المادة    6المشروع استناداً إلى مقتضيات الفقرة  

، والتي ألزمت  2000مايو  4صادر في  2.09.1087المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية   صاحب المشروع

المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات 

مطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه من دفتر الشروط اإلدارية العامة ال 33و 24و 3مماثلة في المواد 

. وتنطبق 2016الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13الصادر في  2.14.394بالمرسوم رقم 

درهم والمتعلقة بتهيئة المقطع  535,20 543بمبلغ  01/2013هذه المالحظة على سبيل االستدالل على الصفقة رقم 

 مركز تليشت الشطر الثاني. – 13لوطنية رقم  الطرقي بالطريق ا

  2016/01قصور في تحديد الحاجيات بمناسبة إبرام الصفقة رقم 

درهم، إلى الشركة )أ.س.و(،  508,00 842بمبلغ إجمالي قدره  01/2016أسندت جماعة سيدي عياد الصفقة رقم 

بالماء الصالح للشرب. وقد تبين من خالل مراجعة ملف الصفقة، أن الجماعة لم تحدد  قصد تزويد دوار اسروتو

 2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    5الحاجيات المراد تلبيتها بالدقة الالزمة طبقا ألحكام المادة  

التي تم إنجازها بكميات تفوق المتعلق بالصفقات العمومية. ويتجلى ذلك من خالل الزيادة في بعض بنود األشغال 

بخصوص وحدة  %165بشكل مفرط تلك المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، والتي تجاوزت على سبيل المثال نسبة 

 Terrassement des fouilles en puits ou en tranchée en terrain de toute nature 2)األثمان 

nécessitant l’utilisation ou non d’explosif)درهم دون احتساب   23.545,60جم عنه مبلغ إضافي قدره  ، ن

الرسوم. وفي المقابل تم تسجيل تقليص بشكل مفرط أيضا في إنجاز مجموعة من بنود أشغال الصفقة، نذكر على سبيل 
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،  (Fourniture, transport et pose d’un lit de sable de 10 cm d’épaisseur 3)المثال وحدة األثمان 

تي نجم ع ل ناهزت وا بنسبة  داؤه  أ لواجب  ا غ  ل لمب ا قدره %60-نه نقص في  ، أي ما 

قة  26.805,00 عل لمت ا تلك  ها  نجاز بعض األشغال، من م إ ت ي م  ل نه  أ لرسوم. كما  ا درهم دون احتساب 

 (Maçonnerie de moellon de fondation de 0,4 m d’épaisseur 5) بوحدتي األثمان

. وعليه، ودون األخذ بعين اإلعتبار مقتضيات دفتر الشروط (Maçonnerie en brique creuse 12 trous 6)و  

 ، فقد اكتفت الجماعة بإنجاز جزئي فقط لألشغال.01/2016الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 

 غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ 

عة سيدي عياد اللتين أبرمتهما جما INDH/01/2016ورقم  INDH/1/2013أبانت مراجعة ملفي الصفقتين رقم 

، عن عدم توفرهما على تصاميم المنشآت المنفذة التي يتعين على صاحبي  2017إلى  2013برسم السنوات من 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   67الصفقتين تقديمها إلى الجماعة. مما يخالف مقتضيات المادة  

، وكذا 2000مايو  4صادر في  2.99.1087بموجب المرسوم رقم  األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم   76المادة 

، اللتان تنصان على إلزامية تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة 2016مايو    13الصادر في    2.14.394

لتنفيذ وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، والتصريح بالتسلم النهائي لألشغال ل

 إذا سلم المقاول فعال تصاميم جرد المنشآت المنفذة إلى صاحب المشروع.

 تجاوز المبلغ األصلي للصفقة دون إصدار أمر بالخدمة للزيادة في حجم األشغال 

مركز  – 13المتعلقة بتهيئة المقطع الطرقي بالطريق الوطنية رقم  INDH/1/2013بمبلغ الصفقة رقم تم االلتزام 

درهم، بينما بلغ مجموع المبالغ المؤداة حسب كشف الحساب األخير  543.535,20 تليشت الشطر الثاني بمبلغ

% من الحجم األولي 8ق لنسبة درهم، المواف 45 556,66درهم، أي بزيادة في األشغال تقدر بمبلغ  589.091,86

للصفقة. وهو ما كان يلزم معه إيقاف األشغال إلى حين إصدار صاحب المشروع أمرا بالخدمة للرفع من حجم األشغال 

من دفتر الشروط  52مع تحديد حد أقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه األشغال. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

لى صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم  اإلدارية العامة المطبقة ع

، والتي نصت على أنه " ]...[ في حالة عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمتابعة 2000مايو  4صادر في  2.99.1087

 األشغال، ال تؤدى إلى المقاول األشغال المنجزة فيما فوق الحجم األولي ]...[ ".

 اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:في هذا 

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، وتفادي تقادمها بتفعيل مسطرة الفرض   -

التلقائي، وتطبيق الجزاءات ضد المتقاعسين عن األداء، السيما فيما يخص منتوج األمالك الجماعية، 

على ووقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم  والرسم على النقل العمومي للمسافرين و

 على استخراج مواد المقالع؛ 

 مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة بتنسيق مع اإلدارات العمومية المعنية؛ -

احترام آجال تنفيذ الصفقات والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال ومسك دفاتر الورش والسجالت  -

 متعلقة بالصفقات.ال
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II.  سيدي عياد )إقليم ميدلت(ل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 عدم إرسال العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

 تم تفعيل المالحظة فور إثارتها من طرفكم. 

 ممارسة نفس المهام التي تم تفويضها من طرف رئيس الجماعة إلى أحد نوابه 

 تفعيل عناصر المالحظة.سنعمل على 

  غياب تقارير حول نشاط الموظفة الموضوعة رهن اإلشارة 

 سنعمل على تفعيل عناصر المالحظة.

 عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان المياومين والعرضيين 

 للنفقات.  سنعمل على إبرام عقد التأمين ذو الصلة فور تفعيل الميزانية بمنظومة التدبير المندمج

 عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 

، إال أن وضعية 2019تم فتح اعتماد بالعنوان الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم ميزانية سنة 

 المبلغ من طرف سلطة المراقبة اإلدارية.العجز المالي المسجل بالميزانية حال دون إدراج هذا 

 )...( 

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

 .2017قامت الجماعة بمسك وضبط سجل المقتنيات الكهربائية ابتداء من سنة 

   استغالل مطرح جماعي غير مراقب تابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي عياد من طرف جماعات أخرى

 في غياب أية اتفاقية

 سنعمل على تفعيل المالحظة.

 غياب تصميم نمو التكتالت العمرانية القروية مصادق عليه 

 ضعف اإلمكانيات التمويلية للجماعة حال دون إنجاز تصميم نمو التكتالت العمرانية القروية مصادق عليه. 

 تأخر تسليم رخص البناء 

عرضها على اللجنة اإلقليمية للتعمير بعمالة   كون ملفات طلبات رخص البناء تودع بمكتب الضبط بالجماعة، ويتم

إقليم ميدلت، وبعد دراستها من طرف اللجنة المختصة، تتم مراسلة صاحب الطلب إلبالغه بمالحظات اللجنة، ليتم  

عرضها مرة أخرى على أنظار اللجنة مرة أخرى بعد تصحيحها الشيء الذي يؤدي إلى طول المسطرة وبالتالي 

 رخص البناء.تأخر في أجل تسليم 

 انتشار البناء غير القانوني بالجماعة 

قلة الموارد البشرية وكذا ضعف اإلمكانيات وتوفر الجماعة على تقني واحد، والذي أدى اليمين القانونية بتاريخ 

، إضافة إلى تعدد المتدخلين في مجال التعمير من سلطة محلية ووكالة حضرية وجماعة ترابية 2016ابريل  26

ان سببا في تنامي ظاهرة البناء العشوائي بدواري بوخلوف وأسروتو الشيء الذي يصعب معه تحديد كل ذلك ك

 المسؤوليات ومعرفة الجهة المقصرة.

 تسليم رخص إصالح من أجل مباشرة أعمال بناء 

شرية يتم تسليم رخص اإلصالح من أجل اإلصالح فقط بناء على ما جاء في طلب المستفيد إال أن ضعف الموارد الب

بالمكتب التقني من أجل تتبع ومراقبة عملية اإلصالح ربما قد يؤدي إلى استغالل هذه الرخصة من طرف صاحبها 

 لمباشرة أعمال البناء.  

  منح الشواهد اإلدارية للربط بشبكة الماء الصالح للشرب وبالشبكة الكهربائية لبنايات مخالفة لقوانين

 التعمير

اعية، تم تسليم رخص الربط بالكهرباء لبعض المخالفين لقانون التعمير بعد إدالئهم مراعاة لبعض الحاالت االجتم

بوصوالت أداء الغرامة التي حكمت بها المحكمة في حين تبقى شواهد الربط بشبكة الماء الصالح للشرب من 

 اختصاص الجمعيات التي تدبر هذا المرفق.

 )...( 

 



 130 

 مشروبات عدم مراقبة وتحصيل الرسم على محال بيع ال 

تطبيقا لمالحظاتكم   2019نخبركم أنه تمت مراجعة المبالغ المدفوعة وتم الرفع من قيمتها ابتداء من فاتح يناير 

  06.47السابقة في هذا الشأن مع التطبيق الصارم لمقتضيات القانون 

  نقائص في تحصيل الرسمين المتعلقين بنشاط النقل العمومي للمسافرين 

لى مستوى تحصيل الرسمين المتعلقين بنشاط النقل العمومي للمسافرين فإن مصالح الجماعة فيما يتعلق بنقائص ع

باشرت إجراءاتها قصد الحصول على عناوين المعنيين بهذين الرسمين قصد اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

 المتخلفين عن األداء. 

 عدم استخالص الرسم على عمليات البناء 

تخالص الرسم على عمليات البناء فإن مصالح الجماعة، وفور التأشير على القرار فيما يتعلق بعدم فرض واس

، باشرت عملية استخالص هذا الرسم بتنسيق بين مكتب شساعة المداخيل 2018دجنبر    25الجبائي المحين بتاريخ  

 والمكتب التقني للجماعة. 

 غياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي 

أشير إلى أن استخالص هذا الرسم يرتبط أساسا بالمقالع المرخصة والحال أن المقالع الواقعة بتراب الجماعة هي 

غريس   -كير–مصالح وكالة الحوض المائي لزيز  في عداد الملك العام المائي ويتم منح تراخيص استغالله من قبل  

بالرشيدية والتي سبق للجماعة مراسلتها في عدة مناسبات قصد موافاتها بالئحة إسمية ألرباب الشاحنات المرخص 

 لهم دون جدوى.

 عدم استخالص واجبات الكراء 

رضية التابعة للجماعة والمحالت فيما يتعلق بعدم استخالص واجبات الكراء المتعلق بالمحالت التجارية والقطع األ

المعدة للسكن، أشير بأن كل المكترين المعنيين تم تسجيل دعاوى قضائية ضدهم إلجبارهم على األداء واإلفراغ 

 بتنسيق مع محامي الجماعة، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح الجماعة وهي في مرحلة إجراءات التنفيذ.

  عدم مسك دفاتر الورش لصفقات األشغالles cahiers de chantiers 

 .01/2016لكن تم تداركها فيما بعد أي في الصفقة  01/2013تم إغفال هذا اإلجراء سهوا في الصفقة رقم 

  01/2016قصور في تحديد الحاجيات بمناسبة إبرام الصفقة رقم 

ماعة ال تتوفر على تم اعتماد جدول كميات األشغال المنجزة من طرف مصالح عمالة إقليم ميدلت وذلك لكون الج

مهندس مختص للقيام بالدراسات الالزمة الشيء الذي نتج عنه قصور في تحديد الحاجيات المبينة في الصفقة 

01/2016. 

 غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ 

 سيتم العمل بالمالحظة في الصفقات القادمة.

 ة في حجم األشغالتجاوز المبلغ األصلي للصفقة دون إصدار أمر بالخدمة للزياد 

بتاريخ   188تحت عدد     (E.EK.M)أنجزت بناء على مراسلة المقاول  %8إن الزيادة في األشغال التي لم تتجاوز  

، وسيتم مستقبال التقيد بالمسطرة الجاري 6/2014/ 4بتاريخ    236وجواب رئيس المجلس تحت عدد    29/5/2014

 بها العمل ووفق مالحظتكم. 

 )...( 

 ن دعم الجماعة رغم حالة التنافياستفادة جمعيات م 

 منه. 65المتعلق بالجماعات والسيما المادة  113.14ستعمل الجماعة على التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 
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 "بوزروال"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

. 1992يونيو  30 الصادر بتاريخ 2.92.468رقم  التابعة إلقليم زاكورة، بمقتضى المرسوم أحدثت جماعة بوزروال

نسمة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى   11.166، وقد بلغ عدد سكانها 2كلم 250وهي تمتد على مساحة قدرها 

 . تعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها االقتصادي أساسا على الزراعة وتربية الماشية. 2014المنجز سنة 

مستشارا جماعيا، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. في سنة  17يتكون مجلس جماعة بوزروال من 

ماليين درهم برسم حصتها من منتوج  4مليون درهم، منها  9,9بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يعادل 2017

 مليون درهم، منها 8,6الضريبة على القيمة المضافة، أما المصاريف اإلجمالية للجماعة فقد بلغت خالل نفس السنة 

 مليون درهم نفقات للموظفين. 2,3

I.  جهوي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس ال 

تافياللت حول تسيير جماعة بوزروال  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 تدبير الشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التدبير اإلداري .1

 غير قانوني منح تفويض 

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تفويض في مجال تدبير الشؤون المتعلقة بالموظفين، يسري ابتداء من 

، إلى السيد )إ.ع(، مساعد إداري، الذي له ال يمارس أية مسؤولية بالجماعة. بينما التفويض في هذا 2015/09/28

الحالة، وإلى رؤساء األقسام والمصالح الجماعية، طبقا  المجال ال يجوز منحه إال للمدير العام أو المدير حسب 

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم   104لمقتضيات المادة 

  عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

متعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم ال 1998أكتوبر  31دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 

المصالح الجماعية بإرسال نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين 

االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين باألمر. ويبين الجدول أدناه أمثلة من هاته العقود على سبيل 

 االستدالل:

 وثائق لم يتم إرسال نسخ منها لمصلحة التسجيل والتمبرأمثلة ل

 نوع العقد رقم التاريخ

 بيع فدان 2017/ 1036 2017- 20-09

 بيع منزل 2017/ 1039 2017- 21-09

 بيع فدان 985/2017 2017- 12-09

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

باالطالع على سجل تصحيح اإلمضاء الممسوك من طرف مصلحة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ 

ألصولها، لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية غير محررة من طرف 

تعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا الم  39.08من القانون رقم  4المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 

التي حثت على عدم المصادقة  2012أبريل  05بتاريخ  D1955التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 

على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبين الجدول أسفله 

 التي تمت المصادقة عليها. أمثلة من هاته العقود 
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 عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة بوزروال دون سند قانوني  

 تدبير الموارد البشرية .2

  توظيف أعوان مؤقتينعدم اإلدالء بوثائق 

أعوان مؤقتين بناء على رسائل التزام، دون اإلدالء بالوثائق المثبتة المتعلقة بهذه التوظيفات،    5قامت الجماعة بتوظيف  

والتي تثبت توفر الشروط المطلوبة في األشخاص المعنيين لولوج الوظيفة العمومية، والمنصوص عليها في الفصل 

بسّن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة بولوج  1967يونيو  22تاريخ  401.67من المرسوم الملكي رقم  8

أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية. ويوضح الجدول أسفله الوثائق غير المدلى بها في ملفات توظيف 

 األعوان المؤقتين الخمسة:

 الوثائق غير المتوفرة في ملفات توظيف األعوان المؤقتين 

 إسم

 العون
 تاريخ التوظيف 

 الوثائق غير المتوفرة

نسخة مشهود 

بمطابقتها  

ألصل بطاقة 

التعريف  

 الوطنية 

نسخ مشهود 

بمطابقتها  

ألصل 

الشهادات  

والمؤهالت  

 المطلوبة 

نسخة من عقد 

الوالدة أو أي  

ورقة أخرى 

 تقوم مقامها

نسخة من 

سجل السوابق 

 العدلية 

شهادة طبية  

تثبت قدرة  

باألمر  المعني 

البدنية على  

شغل المنصب 

 المطلوب 

  X  X X 2011- 11-01 أ.ب.ر

 X X X X X 2007- 01-01 م.ل

 X  X X X 2008- 03-02 ع.ف

    X X 2010- 11-01 إ.ف

  X  X X 2011- 08-01 ح.ج

فبراير  11وع بتاريخ -63-10كما أن مصالح الجماعة، ودون مراعاة لمنشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 

السجل التأديبي المركزي، لم تقم بتوجيه استمارات مراقبة التوظيف المتعلقة بهؤالء  -حول مراقبة التوظيفات1963

كومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كإجراء قبلي يروم األعوان )متضمنة أرقام بطائق تعريفهم الوطنية( إلى السلطة الح

التأكد من عدم تقييد أسمائهم بالسجل التأديبي المركزي، وذلك لتضمينها في ملفات توظيفهم قبل إحالتها على مصالح 

 الخازن الجماعي لتسوية وضعياتهم اإلدارية والمالية. 

 ن اإلشارة  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع ره 

مساعدا إداريا وتقنيا، وتقنيا واحدا ومحررين إثنين ومتصرفا ممتازا   18موظفا، منهم    22على    تتوفر جماعة بوزروال

موظفين رهن اإلشارة، منهم   7واحدا. وقد قام رئيس مجلس جماعة بوزروال بالتأشير على قرارات خاصة بوضع 

ها. حيث يسجل غياب أي إطار المتصرف الممتاز، على الرغم من حاجة الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها ومكاتب

بالجماعة، كما يتكفَل الموظف الواحد بعدة مهام غير متجانسة في الغالب كحالة شسيع المداخيل وكذلك السيد إ.ع 

)مساعد إداري( الذي يشرف في نفس الوقت على المصلحة المالية وشؤون الموظفين وملفات الصفقات وسندات 

 الطلب والممتلكات. 

مكّرر مرتين من الظهير   46في هذا الصدد، على عدم تقيّد الجماعة بالمقتضيات المحددة في الفصل وقد تم الوقوف 

فبراير( في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم    24الصادر في    1.58.008الشريف رقم  

الشريف سالف  الظهير من مرتين ّررالمك 46 الفصل تطبيق بتحديد كيفيات 2014يناير  30 صادر في 2.13.422

 الذكر. ويمكن إجمال المالحظات المسجلة فيما يلي: 

 نوع العقد رقم التاريخ

 بيع فدان 982/2017 2017- 11-09

 بيع منزل 2017/ 2084 2017- 29-09

 بيع فدان 985/2017 2017- 12-09



 
 

133 

من المرسوم  3عدم تقديم اإلدارة المستقبلة لطلبات الوضع رهن اإلشارة، حيادا عن مقتضيات المادة  -

 العمومية اإلدارة لرئيس قرار المشار إليه، التي تنص على أن الوضع رهن اإلشارة يتم بموجب

 اإلدارة رئيس من اقتراح  على بناء الترابية، بالجماعات يتعلق فيما المختصة للسلطة أو ألصليةا

 وذلك بعد موافقة الموظف المعني؛  .المستقبلة العمومية

من ذات المرسوم   4عدم تحديد مدة سريان قرارات وضع الموظفين رهن اإلشارة، خالفا ألحكام المادة   -

 رهن الوضع للتجديد. ويجدد  قابلة سنوات 3أقصاها   يتم لمدة اإلشارة رهن التي تنص على أن الوضع

 اإلشارة؛ رهن الوضع قرار في ذلك على التنصيص تم إذا تلقائيا اإلشارة

فيما يخص السيد ل.ل. فإطاره كمتصرف وزارة الداخلية ملحق بجماعة بوزروال، يجعل رئيس اإلدارة   -

 قه بإدارة أخرى هو وزير الداخلية وليس رئيس المجلس الجماعي. المؤهلة في وضعه رهن اإلشارة أو إلحا 

  غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

من خالل تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية، لوحظ غياب تقارير معدة من 

لموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما ألدائه، وذلك طرف هذه األخيرة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف ا

بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  2014يناير  30صادر في  2.13.422من المرسوم رقم  7خالفا لما جاءت به المادة 

بمثابة النظام األساسي العام   1958فبراير  24الصادر في  1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  46

" تعد اإلدارة العمومية المستقبلة عند نهاية  العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة، والتي تنص على ما يلي:للوظيفة  

 31يوجه هذا التقرير، قبل    .كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما ألدائه

ماعة الترابية األصلية، بعد إطالع المعني باألمر عليه وتسجيل ديسمبر من السنة المعنية، إلى اإلدارة العمومية أو الج

ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن اإلشارة من طرف اإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية  .مالحظاته بشأنه

 األصلية بناء على هذا التقرير".

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

عة بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب لم تقم الجما

. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين 2017إلى    2013التقاعد برسم السنوات من  

من الظهير الشريف  2ينص على ذلك الفصل  والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما

ويجب  .المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد  1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216بمثابة قانون رقم 

التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد 

من نفس الظهير الشريف المذكور   59والتأمين كزيادات مترتبة عن األداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا ألحكام الفصل  

ة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في اآلجال المقررة مع % عن كل سن6الذي ينص على فرض زيادة قدرها 

 .تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده

ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني  

من القانون   2بر حيادا عن مقتضيات المادة . مما يعت 2017إلى  2013لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم السنوات من 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على    65.00رقم  

الصادر في   2.05.739جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من المرسوم رقم 

 بتحديد فئات األعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.   2005يوليو    18

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41قات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات المادة ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النف

 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 

 عدم منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين 

لجأ إلى تشغيلهم في كل سنة، حق االستفادة من التعويضات العائلية ال تقوم الجماعة بتخويل األعوان العرضيين الذين ت

في تحديد الكيفيات التي تمنح بها   1959مارس    30المقّررة لفائدتهم عمال بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في  

لديات والمؤسسات التعويضات العائلية لألعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والب

العمومية، التي تنص على ما يلي: " إن األعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة 

والبلديات والمؤسسات العمومية وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية اآلتية كيفما 

 كان مصدر أجرتهم: 

 افي العائلي؛ التعويض اإلض -

 المنحة عن االزدياد ". -
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 تدبير الممتلكات  .3

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) تبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية

matièreالح كذلك جذاذات ( تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المص(Fiches)  خاصة

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111ستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات الفصلين كذلك بتثبيت تاريخ اال

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  2010يناير   3صادر في  2.09.441

 تدبير المرافق الجماعية  .4

 عدم توفر الجماعة على مطرح عمومي مراقب 

انتشاراً مقلقاً لوباء اللشمانيا، إذ بلغ عدد اإلصابات المصرح بها إلى غاية دجنبر من  2017عرف إقليم زاكورة سنة 

حالة، حسب المندوبية اإلقليمية للصحة بزاكورة. وتركزت مجمل اإلصابات في ثالث جماعات  1.750نفس السنة 

مرض هو انتشار األزبال وهي: بوزروال، وتنزولين، وبني زولي. وجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لتفشي هذا ال

والنفايات المنزلية بطريقة عشوائية، إذ تعتبر عامال محفزا لتكاثر الفأر األصهب الذي يعد الخزان الرئيسي للمرض. 

وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فالحل األنجع للحد من المرض هو إنشاء مطارح مراقبة بعيدة عن الساكنة 

 .13هذا الشأنتستجيب للمعايير المعتمدة في 

وفي هذا الصدد، يُسجل عدم توفر الجماعة على مصلحة لجمع النفايات، حيث تقوم الساكنة بالتخلص من نفاياتها عن 

طريق رميها في مطامر قرب البيوت أو بتحويلها لعلف للماشية والبهائم. إن الجماعة بعدم تدخلها، بتنسيق مع اإلدارات 

قبة طرح النفايات بهذه الطريقة العشوائية، ال تستحضر البعد البيئي في تدبيرها العمومية المعنية األخرى، قصد مرا

لهذا المرفق العمومي، وذلك من شأنه اإلضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. مّما  

تي تحّث كال من اإلدارة بشأن حماية واستصالح البيئة، ال 11.03من القانون رقم  41يخالف مقتضيات المادة 

والجماعات المحلية وهيآتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها  

والتخلص منها بطريقة مالئمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات  

 .عامة والنباتات وبجودة البيئة بصفة

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير األعوان العرضيين، والسيما إبرام التغطية الصحية  -

 واالجتماعية لفائدتهم، ومنحهم التعويضات العائلية المفروضة؛

التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة مطرح العمل على   -

 مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يستجيب لشروط حفظ الصحة ويحافظ على البيئة.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير المداخيل  .1

 ات البناء إعفاءات غير مبررة تخص الرسم على عملي 

ثالث رخص بناء مبينة بالجدول أسفله، لكنها لم تقم باستخالص الرسم على   2016سلمت جماعة بوزروال خالل سنة  

 47.06عمليات البناء المستحق على هذه الرخص. ويجب التذكير، أنه وطبقا ألحكام الباب السادس من القانون رقم 

م المذكور على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يفرض الرس

كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء. ويفرض الرسم على المستفيد من رخصة 

سعر الرسم البناء، ويؤدى تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي أثناء تسليم رخصة البناء. هكذا، واستنادا إلى 

، فإن المبلغ اإلجمالي المستحق على 2009مارس    20بتاريخ    1من القرار الجبائي للجماعة رقم    2المحدد في الفصل  

 درهم. 6.832,00رخص البناء المسلمة يقدر في 

 2016تقدير مبالغ الرسم على عمليات البناء عن سنة 

 
، صفحة  2010مارس   26- 22، تقرير اجتماع هيئة خبراء منظمة الصحة العالمية حول محاربة الليشمانيا، جنيف  949القرير التقني رقم   13

 . 101رقم  
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 رقم الرخصة
صاحب 

 الرخصة
 نوع البناء 

المساحة 

 اإلجمالية المغطاة 
 مبلغ الرسم سعر الرسم

 1.832,00 درهم/متر مربع  20 متر مربع 91.60 بناء منزل  أ.ب 01/2016

 ج.ش.ت 02/2016
بناء مقر الجمعية 

 وروض أطفال
 2.400,00 درهم/متر مربع  20 متر مربع 120

 2.600,00 درهم/متر مربع  20 متر مربع 130 بناء منزل  إ.ل 03/2016

 6.832,00 المبلغ اإلجمالي المستحق

 تدبير النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

يتعلق بالصفقات العمومية   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14دون مراعاة لمقتضيات المادة  

بتحديد  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87)والمادة  2017إلى  2014بالنسبة للسنوات من 

( لم 2013دبيرها ومراقبتها، بالنسبة للسنة المالية شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بت

. 2017إلى  2013تعمل جماعة بوزروال على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم سنوات 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على صاحب المشروع طبقا لهاته المقتضيات، العمل قبل متم الثالثة أشهر األولى من 

مالية على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية  كل سنة

 وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة. 

 تجاوز السقف المحدد لتنفيذ أعمال من نفس النوع بواسطة سندات الطلب 

دار سندي طلب إلنجاز أعمال من نفس النوع تتعلق بأشغال إتمام بناء منشأة فنية بإص 2013قامت الجماعة في سنة 

 درهم. وعليه، فإنه يسجل ما يلي:  349.992,00"قنطرة" بدوار تحرامات، بمبلغ إجمالي قدره 

إن الجماعة بإبرامها لسندي طلب برسم نفس السنة المالية ومن أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق 

 2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    75درهم، تكون قد خالفت مقتضيات المادة    200.000،00

 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛ 

عمومية تحرم نفسها من إن الجماعة بتجزيئها للنفقتين المذكورتين عبر إصدار سندي طلب عوض إبرام صفقة ال

الضمانات األساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز أشغال 

البناء، وتهدف إلى توفيرها منظومة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية )خاصة دفتر الشروط اإلدارية العامة 

ل(، السيما من حيث تحديد الحقوق وااللتزامات وكذا شروط اإلنجاز والتسليم وآجال المطبقة على صفقات األشغا

 التنفيذ؛

ثم إن إبرام صفقة عمومية من شأنه كذلك أن يحقق للجماعة مزيدا من الشفافية والفعالية والنجاعة واالقتصاد في تنفيذ 

ختيار أفضل العروض من حيث الجودة العالية النفقات، وذلك عبر توسيع دائرة المنافسة حول الطلبيات العمومية ال

( التي يمكن تحصيلها Economie d'échelleوالكلفة المناسبة، أخذا في الحسبان على الخصوص وفورات الحجم )

 كلما كانت كمية األعمال المراد تلبيتها أكبر، ألنه من المفترض أن يقدم المتعهدون في هذه الحالة أثمانا أقل.

 لنوعأعمال من نفس ا

 المبلغ  المستفيد موضوع النفقة سند الطلب التنزيل المالي 

2 4 30 2021 2021 08/2013 
أشغال إتمام بناء منشأة فنية "قنطرة" بدوار  

 تحرامات
E/se G.T 180 000,00 

CAS 04/INDH/2013 
أشغال إتمام بناء منشأة فنية "قنطرة" بدوار  

 تحرامات
E/se G.T 169 992,00 

 992,00 349 المجموع

ومن جهة أخرى، فقد تم أداء النفقتين موضوع سندي الطلب إلى نفس المقاول )ش.ج.أ( بواسطة حوالتين تحمالن نفس 

، بسن 2010يناير    3صادر في    2.09.441المرسوم رقم  من    126، مما يخالف مقتضيات المادة  217الرقم التسلسلي  

 نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
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 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 زمة لعملها؛ تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط واإلمكانات الال -

اعتماد قواعد الشفافية والمنافسة، أثناء إصدار سندات الطلب، تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة  -

  في الولوج للطلبيات العمومية. 
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II.  بوزروال  ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 تدبير الشؤون العامة للجماعة  .أوال

 التدبير االداري .1

 )...( 

  .منح تفويض غير قانوني 

)...( بعد االطالع على المالحظة تم تدارك األمر عن طريق تنبيه المعني باألمر وإلغاء التفويض محل المالحظة، 

 ويرجع الخطأ في األصل إلى عدم توفر الجماعة الترابية على أطر إدارية كفيلة بشغر مناصب المسؤولية.

  مصلحة التسجيل والتمبرعدم إرسال نسخ من العقود العرفية الى 

 ال يوجد تعقيب. 

 االشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

 ال يوجد تعقيب. 

 تدبير الموارد البشرية .2

 عدم االدالء بوثائق توظيف أعوان مؤقتين 

 ال يوجد تعقيب. 

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن االشارة 

 مصالح الجماعة الموظفين المتواجدين رهن اإلشارة والتحقوا بمقر عملهم األصلي.)...( لقد راسلت 

  غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

)...( قامت الجماعة فور توصلها بمالحظاتكم بربط االتصال مع مقر عمل الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة 

 أنشطة الموظفين الموضوعين رهن إشارتهم عند نهاية كل سنة. بإخبارها بضرورة مد الجماعة بتقرير

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

 ال يوجد تعقيب. 

 عدم منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين 

، سوف تقوم )...( نظرا لعدم معرفة إدارة الجماعة بوجوب تخويل حق االستفادة من التعويضات العائلية للمياومين

 الجماعة بتدارك األمر والعمل مستقبال على منحهم مستحقاتهم العائلية.

 تدبير الممتلكات .3

   )...( 

  غياب سجالت المحاسبة المادية 

)...( بعد االطالع على المالحظات السالفة الذكر ارتأت الجماعة دراسة إمكانية تنظيم دورة تكوينية في تدبير 

حداث سجالت الجرد واللوازم المكتبية والمنقوالت والسيارات لضبط جميع األمور التي الممتلكات المنقولة وكذا إ

 لها عالقة بهذه الممتلكات المنقولة.

 تدبير المرافق الجماعية .4

 عدم توفر الجماعة على مطرح عمومي مراقب 

)...( عدم التوفر على مطرح عمومي مراقب نظرا للضعف المالي للجماعة وعدم التوفر على اآلليات التي تعنى  

بجميع النفايات المنزلية، وبعد المصادقة على الدراسة من أجل إنجاز مطرح عمومي بشراكة بين جماعة بوزروال، 

حداث مؤسسة التعاون درعة الوسطى التي ستشرف  تنزولين والبليدة، في انتظار مصادقة السلطة اإلقليمية على إ

 على تدبير المطرح. 
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 تدبير الميزانية والشؤون المالية .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

   )...( 

 عدم توفر المصالح الجماعية على مأمورين محلفين 

 المحلية.)...( عدم توفر الجماعة على أي نشاط يستوجب مأمورين محلفين الستخالص الجبايات 

 إعفاءات غير مبررة تخص الرسم على عمليات البناء 

)...( فيما يخص تحصيل المداخيل ستقوم الجماعة بإحداث السجالت وكذا تعيين المسؤولين عن التحصيل في جميع 

المصالح لكي ال يتكرر األمر وكذا صياغة مذكرة داخلية تلزم بتحصيل المداخيل جميع الرسوم واجتماعات في هذا 

 لموضوع.ا

 تدبير النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

)...( عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات راجع إلى عدم الدراية بوجوب نشره وعدم توفر الجماعة على الحساب 

لة وكذا اإللكتروني لبوابة الصفقات العمومية وأن الجماعة تعتمد في نشر الصفقات العمومية على مصلحة العما

 غياب تغطية المواصالت في تراب الجماعة.

 )...( 

 تجاوز السقف المحدد لتنفيذ أعمال من نفس النوع بواسطة سندات الطلب 

 ال يوجد تعقيب. 

   )...( 
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 "أمرصيد"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

. وهي 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834التابعة إلقليم ميدلت، بمقتضى المرسوم رقم  تم إحداث جماعة أمرصيد 

، وتتميز بطبيعة منبسطة كونها تقع بسهل بين جبال األطلس المتوسط، وقد بلغ عدد سكانها 2كلم  600تمتد على مساحة  

. 2نسمة/كلم 9,54فتها السكانية نسمة فيما تبلغ كثا 5.727حوالي  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وتعتبر الفالحة وتربية الماشية النشاطين الرئيسيين ألغلب ساكنة الجماعة، إلى جانب بعض األنشطة المرتبطة 

 بالصناعة التقليدية.

مليون  20بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يناهز  2017في سنة 

ماليين درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. من مداخيل التسيير. أما مجموع  3درهم، منها 

، 2017مليون درهم في نفس السنة    10,5مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد قاربت  

 .21إلى  مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم 2,3منها حوالي 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 تافياللت حول تسيير جماعة أمرصيد –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

 وضع موظفين رهن إشارة إدارات عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية 

على وضع السيد )ن.ب(، مساعد إداري الدرجة  2016فمبر نو 25وافق رئيس المجلس الجماعي ألمرصيد بتاريخ 

من الثانية، رهن إشارة قيادة أيت أوفال، شريطة موافقة اإلدارة المستقبلة. ورغم عدم توصل الجماعة بأي جواب من 

ت عامل اإلقليم، فإن المعني باألمر الزال موضوعا رهن إشارة المصلحة المذكورة في غياب أي إطار قانوني. وأقدم

الجماعة كذلك على وضع السيدة )م.ب(، تقنية من الدرجة الثانية، رهن إشارة الكتابة العامة إلقليم ميدلت ابتداء من 

، لمدة ثالث سنوات، بناء على طلب المعنية باألمر وموافقة مدير ديوان العامل، وهو ما يخالف 2015دجنبر  10

 المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير  30 في صادر 2.13.422من المرسوم رقم    2مقتضيات المادة  

رهن  بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم  الشريف الظهير مرتين من

اإلشارة، والتي أوضحت أن طلبات اإلدارة المستقبلة قصد الوضع رهن اإلشارة، يجب أن تقدم من رؤساء اإلدارات 

معنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو اإلقليميين، األمر الذي ال ال

 ينطبق على مدير ديوان العامل.

  غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

لوحظ غياب تقارير معدة من من خالل تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية، 

طرف اإلدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا 

بتحديد كيفيات    2014يناير    30صادر في    2.13.422من المرسوم رقم    7عاما ألدائه، وذلك خالفا لما جاءت به المادة  

بمثابة النظام  1958فبراير  24الصادر في  1.58.008من الظهير الشريف رقم  المكرر مرتين 46تطبيق الفصل 

" تعد اإلدارة العمومية  األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة، والتي تنص على ما يلي:

يوجه  .ا عاما ألدائهالمستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقدير

ديسمبر من السنة المعنية، إلى اإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية األصلية، بعد إطالع المعني   31هذا التقرير، قبل  

ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن اإلشارة من طرف اإلدارة العمومية   .باألمر عليه وتسجيل مالحظاته بشأنه

 األصلية بناء على هذا التقرير". أو الجماعة الترابية 

 التدبير اإلداري .2

  عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

المتعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم  1998أكتوبر  31دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 

عرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها المصالح الجماعية بإرسال جميع نسخ العقود ال

بعين االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين باألمر. تجدر اإلشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد تعود 

 وتهم الئحة العقود العرفية من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت. 2015لسنة 
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 ر والبناءالتعمي .3

   شروع في أشغال تجهيز تجزئة قبل الحصول على رخصة 

أن صاحب تجزئة )أ( المتواجدة على مقربة من  2018مارس  13تبين من خالل المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 

المدار الحضري لمدينة ميدلت، شرع في أشغال التجهيز قبل الحصول على رخصة من رئيس المجلس الجماعي 

 السكنية العقارية والمجموعات بالتجزئات يتعلق  25.90من القانون رقم    2ألمرصيد، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة  

 على الحصول على العقارية التجزئات إحداث العقارات كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أنه " يتوقف وتقسيم

هذا الباب "، ومع ذلك، لم تتدخل المصالح المختصة  في عليها المنصوص الشروط وفق  تسليمه يتم سابق إداري إذن

 63بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لتطبيق المقتضيات القانونية في حق المعني باألمر، عمال بأحكام المادة  

 من القانون المذكور. 

 28نة اإلقليمية للتعمير بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى أن صاحب التجزئة قدم طلبه الذي تمت دراسته من طرف اللج

وأبدت موافقتها عليه، شريطة تقديم ملف تقني تكميلي يوضح ضمان ربط مكونات المشروع بشبكة  2015غشت 

الطرق العمومية، وكذلك بشبكة البنية التحتية العمومية )الصرف الصحي، الماء والكهرباء واالتصاالت السلكية 

بعين االعتبار رأي وكالة الحوض المائي لملوية فيما يخص الدراسة المتعلقة باألودية والالسلكية( باإلضافة إلى األخذ  

والمجاري المائية. لكن وحسب تصريحات مدير المصالح والمصلحة التقنية بالجماعة فإن المجزئ لم يؤد بعد التكاليف 

ة لم تمنحه بعد اإلذن بإحداث التجزئة. المتعلقة بالربط بشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. وبالتالي فإن الجماع

ومع ذلك فقد شرع في أشغال التجهيز كما أقام بعين المكان مكتبا لتسويق البقع بالتجزئة المذكورة، في غياب أي تدخل 

من القانون  48و  47و 46من الجماعة والمصالح المختصة، رغم مخالفة ذلك اإلشهار للمقتضيات المنظمة بالمواد 

 .سالف الذكر

 تسليم رخصة بناء محطة توزيع الوقود دون تقديم دراسات التأثير على البيئة 

للسيد )ع.ح( لتشييد  20/07/2011بتاريخ  2011/ 03منح رئيس المجلس الجماعي ألمرصيد رخصة البناء رقم 

دية( ورقم  الرشي –)مكناس  13محطة لتوزيع الوقود بالمكان المسمى " صاريض " بملتقى الطريقين الوطنيتين رقم 

كلم من مدينة ميدلت، وذلك دون تقديمه لدراسات التأثير على البيئة. مما يخالف  10في اتجاه ميسور على بعد  15

 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي نصت على ما يلي: "يتوقف 12.03من القانون رقم  7مقتضيات المادة 

 من عنصرا القرار هذا ويعد  البيئية. الموافقة قرار على البيئة ىعل التأثير لدراسة خاضع مشروع لكل الترخيص

الرخصة ". ويشار إلى أن الجماعة منحت للمستفيد الرخصة وذيلتها بعبارة  على الحصول لطلب المقدم عناصر الملف

طائلة بطالن " مشروطة بتقديمه لدراسة التأثيرات عن البيئة في أجل شهر من تاريخ الحصول على الرخصة تحت 

الرخصة المذكورة ". لكن، يجب التذكير بأن هذا التسليم المشروط لرخصة البناء ال يرتكز على أي سند قانوني، ألنه 

المتعلق بالتعمير، ال يجوز تسليم رخصة البناء إال بعد التحقق من  12.90من القانون رقم  43وحسب منطوق المادة 

وفر فيه الشروط التي تفرضها األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، " ]...[ أن المبنى المزمع إقامته تت

خصوصا األحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. وتسلم رخصة البناء دون إخالل بوجوب إحراز 

ررة بموجب الرخص األخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ اآلراء والحصول على التأشيرات المق

 األنظمة الجاري بها العمل ".

   عدم استكمال مسطرة زجر مخالفة بناء محطة لتوزيع الوقود دون الحصول على رخصة نهائية واستغالل

 المنشأة دون الحصول على شهادة المطابقة 

بتحرير محضر معاينة بخصوص قيام صاحب محطة لتوزيع الوقود  29/11/2013بتاريخ  قامت جماعة أمرصيد 

بأعمال البناء دون الحصول على رخصة نهائية، حيث سبق أن منحته رخصة لبناء المحطة مشروطة بتقديمه لدراسات 

ذكورة. وبتاريخ التأثير على البيئة في أجل شهر من تاريخ الحصول على الرخصة تحت طائلة بطالن الرخصة الم

وجهت الجماعة إلى الشخص المعني إعذارا وأمرا باإليقاف الفوري لألشغال، كما قامت بتوجيه شكاية   05/12/2013

في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بميدلت، باإلضافة إلى مراسلة قائد قيادة آيت أوفال حول تنفيذ 

 وتوجيه ملف كامل حول الموضوع إلى السيد عامل اإلقليم.األمر الفوري بإيقاف األشغال، 

لكن المالحظ أن الجهات المعنية باستكمال مسطرة زجر المخالفة لم تتخذ أية إجراءات في حق المخالف الذي قام  

نذ ما ال بإتمام بناء المحطة دون تقديم الدراسة المذكورة، وبربط هذه المنشأة بالتيار الكهربائي، وشرع في استغاللها م

سنوات دون الحصول على شهادة المطابقة من المصالح المعنية بالجماعة. مما يعد خرقا لمقتضيات المواد   4يقل عن  

من  18المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، وأيضا ألحكام المادة  12.90من القانون رقم  66و  65و   64و 55

 ير على البيئة. المتعلق بدراسات التأث 12.03القانون رقم 

 10وتجدر اإلشارة إلى أن محطة توزيع الوقود تتواجد بمفترق طريقين وطنيتين وغير بعيد عن مدينة ميدلت )حوالي  

من أجل ربط مضخة ثقب مائي   01/08/2011كلم(. وقد سلمت الجماعة للمعني باألمر شهادة مطابقة مؤرخة في 

 أنه تم الوقوف على تجاوز هذه القدرة. ، غيرKVA 15بالشبكة الوطنية للكهرباء بقدرة  
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 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

مراعاة حاجيات الجماعة قبل إلحاق أو وضع موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى مع التقيد  -

 الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة؛ بالضوابط القانونية ذات الصلة وال سيما رفع تقارير عن

 التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات؛ -

التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير وعدم منح الرخص واألذون وشواهد  -

 البيها. المطابقة إال بعد استيفاء الشروط القانونية من طرف ط

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق االمضاء 

على سبيل المثال، أنه يتم إعفاء   2017و 2013أبانت مراقبة نسخ الوثائق المصادق على إمضاءاتها خالل سنتي 

مضاء أو اإلشهاد بالتطابق دون أي سند قانوني، حيث تمت  الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم عن تصديق اإل

 دون أداء الرسم المذكور.  2017المصادقة على اإلمضاءات طوال نصف سنة 

ويجب التذكير أن مبلغ الرسم )درهمان( يؤدى على أساس كل إمضاء تم تصديقه، وليس كل وثيقة، حسب مدلول 

نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تبقى  يحدد بموجبه  30.89من القانون رقم  42المادة 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات   39.07سارية المفعول بموجب القانون رقم 

تطابق من المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، حيث جاء فيها: " يستوفى عن تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بال واألتاوى

( عن كل إمضاء تم  2قبل رئيس الجماعة )الحضرية أو القروية( أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان )

تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق". حيث لوحظ أن المصالح الجماعية ال تحترم هذه المقتضيات في كثير من الوثائق 

 لكراء واالتفاقات )الطالق االتفاقي(. التي تحمل أكثر من توقيع من قبيل عقود البيع وا

 عدم ضبط وضعية المقالع بالجماعة وعدم تنظيمها بشكل كاف 

قامت شساعة المداخيل بجماعة أمرصيد باستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع، المؤدى من طرف مجموعة 

فترة االستغالل المرخص بها. مما ال يتيح من الملزمين، وذلك بناء على تصاريح بفتح المقالع ال تشير في غالبيتها إلى  

ضبط وتتبع نشاط هذه المقالع المرخصة بتراب الجماعة. كما لوحظ أن المصلحة الجبائية بالجماعة ال تمارس حقها  

المتعلق   47.06من القانون رقم    151و  149في مراقبة إقرارات مستغلي المقالع، والتي تتيحها لها مقتضيات المادتين  

لجماعات المحلية، وبالتالي ال تقوم بتصحيح هذه اإلقرارات عند االقتضاء، خصوصا وأن الكميات المصرح  بجبايات ا

بها تبقى قليلة مقارنة بالكميات المرخصة. الشيء الذي ينعكس على مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع 

 .2017-2013الفترة  ألف درهم سنويا خالل 302 تتعد في المتوسط مبلغ المحّصلة، والتي لم

نونبر   29و    28من جهة أخرى وقفت الفرقة اإلقليمية لمراقبة المقالع من خالل الزيارة الميدانية التي قامت بها يومي  

على مجموعة من االختالالت المرتكبة من طرف مستغلي المقالع، إال أنه ال يوجد ما يفيد قيام رئيس المجلس  2016

الالزمة في حق المخالفين إللزامهم بتصحيح االختالالت المسجلة، وذلك بتفعيل  الجماعي باتخاذ اإلجراءات 

المتعلق بالجماعات،   113.14من القانون رقم  100الصالحيات الموكولة له في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 

 معمول بها في هذا الميدان. التي تلزم رئيس المجلس الجماعي بتنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين واألنظمة ال

 المقالع  مواد استخراج على المفروض  رفض القابض الجماعي التكفل بأمر استخالص الرسم 

ال يؤدي مستغل مقلع )م.ك( الرسم على استخراج مواد المقالع، علما أنه من الرسوم اإلقرارية التي تستخلص بين يدي 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.   47.06من القانون رقم    96و  95  شسيع المداخيل بالجماعة، طبقا ألحكام المادتين

وبعد توجيه إشعارين للمعني باألمر وعدم استجابته، قامت الجماعة بتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية  

بتاريخ  09/2017من القانون سالف الذكر، وأصدرت أمرا باالستخالص تحت رقم  158المحددة في المادة 

ووجهته إلى القابض الجماعي لميدلت مرفوقا بجميع الوثائق القانونية الخاصة بالمستغل. إال أن القابض   28/08/2017

رفض التكفل به مطالبا الجماعة باإلدالء بنسخة من الرخصة المسلمة للمعني باألمر من طرف الجماعة، والضمانة 

ديم إثباتات تقويم الكمية موضوع احتساب الرسم، مع العلم البنكية في إسم المستغل، والقانون األساسي للشركة مع تق

أن المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك هي الجهة المختصة بتسليم التصريح بفتح المقلع، وبالتالي فهي  

الرسم، المفروض أن تتوفر على الوثائق المذكورة. وتجدر اإلشارة إلى أن عدم التكفل باألمر باستخالص مبلغ هذا 

 ومباشرة عملية تحصيله من شأنه أن يعرضه للتقادم الرباعي المنصوص عليه في القوانين واألنظمة ذات الصلة.
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 تدبير النفقات العمومية .2

 قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال 

للمواصفات والجودة تشكل مراقبة وتتبع األشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إنجاز منشآت تستجيب 

 المطلوبة، ومن أجل حمل المقاولين على احترام التزاماتهم التعاقدية. ومن وسائل ذلك مسك دفاتر الورش

(cahier du chantier ،الذي يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع مكتمال وبأوراق أصلية وبأرقام متتالية )

تر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة من دف  30من المادة    6استناداً إلى مقتضيات الفقرة  

، والتي ألزمت صاحب 2000مايو  4صادر في  2.09.1087لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

سالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. باإلضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة بال

الموثقة المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  33و  24و  3على مقتضيات مماثلة في المواد 

الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  2016مايو  13الصادر في  2.14.394والمصادق عليه بالمرسوم رقم 

 .2016 أكتوبر فاتح

لكن المالحظ بالنسبة لجميع الصفقات العمومية المنجزة من طرف جماعة أمرصيد، غياب دفاتر الورش وعدم توثيق 

لجان تتبع األشغال لمالحظاتها وتوصياتها عند االقتضاء بدفاتر الورش، حيث ال تتوفر ملفات الصفقات الممسوكة من 

 ال تستجيب للشكليات المقررة في األنظمة الجاري بها العمل.طرف المصلحة التقنية بالجماعة إال على أوراق منفردة و

 ظهور عيوب على بعض المنشآت نتيجة ضعف مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال 

دأبت الجماعة على إسناد االختبارات ومراقبة األشغال للمقاولة نائلة الصفقة، حيث تتسلم الجماعة عبر المقاول مختلف 

بجودة األشغال، والتي تنجزها مكاتب الدراسات والمختبرات التي يؤدي المقاول أتعابها.  التصاميم والتقارير المتعلقة 

وتكتفي الجماعة بتسلم الدراسات واآلراء التقنية والتجارب المخبرية للمواد والخرسانة المنجزة من طرف هذه المكاتب. 

على االتفاقيات الموقعة بين المقاول وذلك بالرغم من تنصيص دفاتر الشروط الخاصة على ضرورة مصادقة الجماعة  

 والمختبر/مكتب الدراسات المكلف بالتتبع.  

وهكذا فقد ظهرت عدة عيوب ناتجة عن ضعف جودة األشغال بعدد من المنشآت مما يؤكد ضعف المراقبة والتتبع؛ 

اإلسمنت المسلح عن عدم تجانس  05/2015حيث أبانت المعاينة الميدانية لألشغال المنجزة بواسطة الصفقة رقم 

المتواجد على وادي بورمضان وكذلك الحاجز الوقائي، باإلضافة إلى سهولة تفكيك  (radier)المستعمل بالمصطب 

حسب  3كلغ/م 350( من فئة dosageمكونات الخرسانة المستعملة، مع العلم أنها من المفروض أن تكون معايرتها )

/ 01/2016صفقة. نفس المالحظة تبقى سارية بالنسبة للصفقة رقم المواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة لل

INDH   ،حيث تبين ضعف جودة الطرق المنجزة، خاصة وجود عدة تقعرات وانحناءات وتموجات بالمسالك الطرقية

األتربة وعدم تناسب سمك الحجارة المكونة  (terrassement et compactage)وذلك نتيجة ضعف تسوية ودك   

   .(bicoucheللطبقة )

 إصدار أوامر بتأجيل األشغال دون مبرر 

عرفت أغلب صفقات األشغال التي أبرمتها جماعة أمرصيد، فترات توقف بناء على أوامر بالخدمة أصدرها رئيس 

من  44مجلس الجماعة، لكن دون اإلشارة إلى األسباب التي دعت إلى هذه التأجيالت. وللتذكير فإن مقتضيات المادة 

شروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم  دفتر ال

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   48، وكذا المادة 2000مايو  4صادر في  2.09.1087

، تنص على أن تأجيل األشغال يتم  2016مايو  13الصادر في  2.14.394األشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 

بموجب أمر بالخدمة معلل. كما لوحظ أن الجماعة قامت بتسليم بعض المقاولين أوامر بالخدمة إليقاف األشغال غير 

مبررة، ألن وثائق أخرى تبين أن األشغال كانت مستمرة خالل هذه الفترات. مما كان يتعين معه تطبيق غرامات  

وفاء المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية من حيث آجال إنجاز األشغال. فعلى سبيل المثال تم تسليم  التأخير الناجمة عن عدم  

وآخر باستئنافها   08/02/2017/ج أمرا بالخدمة بإيقاف األشغال بتاريخ 01/2016مقاولة )أ.ت( نائلة الصفقة رقم 

غال أنه قام بأخذ عينات من الخرسانة المسلحة ، بينما تُشير وثائق المختبر المكلف بمراقبة األش2017/ 06/03بتاريخ  

 أي أثناء فترة األمر بإيقاف األشغال.  2017فبراير   20و 17بتاريخ 

 إعالن التسلم المؤقت لصفقة دون إتمام إنجاز األشغال 

وذلك بتاريخ  INDH/ 01/2016قام رئيس المجلس الجماعي ألمرصيد بالتسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم 

وأداء الكشف النهائي لصفقة، دون إتمام المقاول إنجاز األشغال طبقا لدفتر الشروط الخاصة المتعلق  21/09/2017

 revêtementوالمتعلقة بوضع طبقة للسير من نوع ) 13بالصفقة. فعلى سبيل المثال، تم أداء وحدة الثمن رقم 

bicoucheابطة، ووضع طبقة من الحصى قطر (، والتي تتضمن على الخصوص: وضع الطبقة األولى والمادة الر

، ودك الطبقات، وتشطيب وتنظيف البقايا وحماية حواف الطريق. لكن المعاينة الميدانية أظهرت أن قطر الحصى 6/10
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من دفتر الشروط التقنية الخاصة، وأنه لم يتم دك الطبقة بشكل  56المستعمل مخالف للمواصفات المحددة في المادة 

 ظيف قارعة الطريق.كاف، ولم يتم أيضا تن

 عدم مراعاة الفعالية واالقتصاد في إنجاز بعض النفقات 

لرقمنة الحالة المدنية والذي تضمن اقتناء   09/2013/ 16بتاريخ  05/2013قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 

على أن الجهاز  درهم. وقد تم الوقوف خالل المعاينة الميدانية  174.000,00عتاد معلوماتي بمبلغ إجمالي قدره 

درهم، والذي كان من المفترض تركيبه ووضعه  96.000,00األوتوماتيكي الستخراج وثائق الحالة المدنية بمبلغ 

لخدمة المرتفقين، لم يسبق استعماله لهذا الغرض. كما تمت معاينة جهازين للتكييف لم يتم استعمالهما قط منذ اقتنائهما 

درهم. وبالتالي يستخلص أن اقتناء هذه المعدات ال يتماشى  13.200,00دره بمبلغ إجمالي ق 2011/ 21/12بتاريخ 

 وقواعد الفعالية واالقتصاد التي يجب مراعاتها في تنفيذ النفقات العمومية.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

جبايات المحلية وعدم منح إعفاءات غير منصوص عليها في التقيد بالنصوص القانونية المؤطرة لل -

 هذه القوانين؛

تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة، واتخاذ   -

 اإلجراءات الالزمة من أجل فرض واستخالص الرسم المستحق عن المستغلين؛

اإلعالن عن أية طلبية عمومية )صفقة أو سند طلب(، بما يحقق  تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة قبل -

 النجاعة والفعالية واالقتصاد في تدبير النفقات العمومية؛

مسك السجالت المتعلقة بالصفقات العمومية ال سيما سجالت إيداع وسحب األظرفة واألوامر بالخدمة   -

 مع العمل على تتبع تنفيذ األشغال ومسك دفاتر الورش. 
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II. مرصيد ال   يجماعالمجلس ال ب رئيس جوا   

 )نص مقتضب( 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

 تدبير الموارد البشرية .1

 وضع موظفين رهن إشارة ادارت عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية 

)...( فيما يخص وضع السيد )ن ب( مساعد إداري الدرجة الثانية قبل رد السيد عامل االقليم على قبول وضع 

المعني باالمر رهن اشارة قيادة ايت وافال، فقد تم تحت ضغط الساكنة لوضع حد لمعاناتها جراء التوافد الكبير 

ة بقلة الموارد البشرية التي يمكنها مسايرة تدفق لتسجيل طلبات التغطية الصحية، وللحد من اعذار السلطة المحلي

المرافقين، وعلية فان الجماعة قد قامت بتدارك هذه الوضعية باعتماد مسطرة الوضع رهن االشارة على إثر 

 ، لطلب المعني باألمر. 2018يونيو  04، بتاريخ 2744/2018توصلها بجواب السيد العامل في الموضوع تحت 

تقنية من الدرجة الثانية التي تم وضعها رهن اشارة الكتابة العامة لإلقليم بناء على طلبها   وبخصوص السيدة )ب م(

وموافقة السيد مدير ديوان العامل، فان الجماعة لم تكن على علم بان مدير الديوان ال يتوفر على تفويض من السيد 

وضع رهن االشارة للمعنية باألمر وتوجيه  العامل للمصادقة على مثل هذا الطلب، وقد تم تدارك الموقف بإنهاء ال

موجه الى المعنية باألمر والثاني موجه إلى السيد عامل االقليم تحت عدد  465اشعارين في الموضوع تحت عدد: 

 .2018يونيو  22بتاريخ  466/2018

  .غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة 

هذه الجماعة إلى تصحيح الوضع ومراسلة اإلدارات المعنية المستفيدة من وضع )...( وعمال بمالحظتكم فقد بادرت  

الموظفين المعنيين رهن إشارتها من أجل موافاتنا وجوبا بتقارير كتابية حول نشاطهم يتضمن تقييما عاما ألدائهم  

 ليتم اعتماده في تقييم وتنقيط المعنيين باألمر من طرف الجماعة.

 التدبير اإلداري .2

 ...(  ،) 

 عدم إرسال النسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتنبر 

لقد تم تدارك الوضع، وعملت هذه الجماعة على القيام بالمتعين بإرسال جميع العقود العرفية المصحح إمضاؤها 

 . 05/2018/ 2بتاريخ: 409/2018إلى مصلحة التسجيل والتنبر بميدلت موضوع إرسالية عددها 

   )...( 

 التعمير وتدبير المرافق الجماعية .3

  الشروع في أشغال تجهيز تجزئة أزور قبل الحصول على رخصة 

 13تافياللت يوم  –بمناسبة الجولة الرقابية التي قامت بها اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة 

ى تراب جماعة أمرصيد، بحضور ، لالطالع على األوضاع القانونية لمشاريع البناء الجارية عل2018مارس 

تقنيي هذه الجماعة، سجلت اللجنة المذكورة أن السيد )ع.ع( صاحب مشروع تجزئة أزور قد شرع في انجاز جزء 

 من التجزئة بدون حصوله على رخصة في هذا الشأن.

اء، تم إبالغ السلطة المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبن  66.12وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم  

، وبالفعل فقد تم إصدار أمر بتوقيف األشغال إلى صاحب المخالفة 208/2018المحلية باألمر في حينه تحت عدد 

الذي بادر على إثره إلى تقديم لكل الدراسات والوثائق المطلوبة وتسلم رخصة تجزئة بمثابة إذن مؤقت بإحداث 

 .04/2018/ 25، بتاريخ 01/2018بتجزئة أزور تحت عدد: 2الشطر رقم:

 تسليم رخصة لبناء محطة توزيع الوقود قبل تقديم دراسة التأثير على البيئة 

)...( حظي المشروع باالهتمام والدعم المعنوي من كل الهيئات والسلطات لما كان متوقعا منها من عائد منفعي 

رى ترخيصا مشروطا، وهكذا رسم قرار  من اللجنة الجهوية للمشاريع الكب 2011على المنطقة. وهكذا نال سنة 

اللجنة المذكور المتسم بالمرونة توجها سارت عليه الجماعة فمنحت المعني باألمر نفسه ترخيصا قيدته بأجل محدد، 

ودققت بأن الترخيص المبدئي المشروط يصبح ملغى بصفة تلقائية بعد شهر، ما لم يستوف شرط الدراسة البيئية 

 هوية للمشاريع الكبرى.الذي أملته اللجنة الج

لكن رغم حصوله على الموافقة المبدئية للبناء فإن السيد )ح( لم يستطع التوفر على مؤهالت تسعفه لالستمرار 

الطبيعي في بناء مشروعه، فبدأ يلجأ إلى تقسيط اإلنجازات ثم إلى محاولة تجاوز المساطر وااللتفاف على القوانين 
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جعل الجماعة تضطر إلى الوقوف ضد تجاوزاته وتنتقل من موقفها الداعم إلى كلما تأتى له ذلك، الشيء الذي 

 معارضته ثم منازعته ثم مخاصمته القضائية.

  عدم استكمال مسطرة زجر مخالفة بناء محطة لتوزيع الوقود دون الحصول على رخصة نهائية

 واستغالل المنشأة دون الحصول على رخصة المطابقة

لملف الحظت المصلحة المعنية أن عددا من مكونات مشروع المركب السياحي "حنان"، تم )...( في إطار تتبعها ل

ربطها بالتيار، عن طريق تثبيت عدادات كهربائية على بناياتها بما فيها محطة توزيع الوقود، وقد راسلت السيد 

بميدلت )...(،  - طاع الكهرباء ق -مدير الوكالة اإلقليمية للخدمات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

كما أنذرت صاحب المشروع الذي سارع هذه المرة إلى تسوية الوضعية القانونية لربط مشروعي المقهى والمحل 

المتعلقة  01/2018على رخصة المطابقة رقم  30/05/2018التجاري بالكهرباء من خالل الحصول بتاريخ 

ثاني، وتبقى تسوية ملف محطة التوزيع رهينة بقرار المصادقة على المتعلقة بال  02/2018باألول، والرخصة رقم  

 دراسة التأثيرات البيئية على المشروع الذي هو في طور التصديق من طرف الجهات المختصة.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 )...( 

 إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق اإلمضاء 

ص المصلحة المكلفة بالتصديق على صحة اإلمضاء جهدها لتجنب الهفوات واإلغفاالت التي تطرأ بين الفينة تحر

واألخرى بسبب ضغوط الطلب على الشخص الواحد المكلف بالعملية، كما تتعهد ببذل المزيد من الحرص للتقييد 

بايات الجماعات المحلية ومجموعاتها المتعلق بج 30.89من القانون رقم  43و  42الحرفي بمقتضيات المادتين 

في كل اإلجراءات التي تقتضيها كل عملية، و فيما يخص االعفاءات من الرسم المفروض على عملية تصديق 

، فهذا راجع باألساس إلى نفاذ مخزون شيات الرسم المذكور من قباضة ميدلت، 2017االمضاءات لمدة نصف سنة  

 يم ميدلت. الذي مس كل الجماعات التابعة إلقل

 عدم ضبط وضعية المقالع بالجماعة وعدم تنظيمها بشكل كاف 

من المعلوم أن مسؤولية تسليم الوصول المتعلقة بتصاريح االستغالالت ومراقبتها موكولة لجهات غير الجماعة 

وم عن وهكذا يقتصر دور هذه األخيرة عمليا على تلقي اإلقرار الذي يضعه المستغل لدى إدارتها واستخالص الرس

الكميات التي يتضمنها اإلقرار، كما تقوم الجماعة بتتبع واقع االستغالل، على قدر ما تسمح لها به الصالحيات 

القانونية واإلمكانات المادية وهي تجتهد في تحسين أدائها وتسعى إلى التكامل مع الجهات المعنية كافة قدر ما هو 

من القانون   100ن أجل تفعيل هذه المراقبة تماشيا ومقتضيات المادة  متاح. وستبذل هذه الجماعة المزيد من الجهد م

 الخاص بالجماعات. 114-13التنظيمي رقم 

 رفض القابض الجماعي التكفل بأمر استخالص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع 

والثاني، وبعد استنفاذ المسطرة القانونية فيما يخص وضعية )م.ك(، وبعد عدم استجابة المعني باألمر لإلشعار األول  

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن هذه الجماعة قامت بتوجيه امر  47-06تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 

، مرفقا بجميع الوثائق 08/2017/ 28بتاريخ  09/2017باالستخالص إلى القابض الجماعي لميدلت تحت رقم:

ل، وعلى إثر توصل هذه الجماعة برفض القابض تمت مراسلة السيد العامل في الموضوع القانونية الخاصة بالمستغ

 ، من أجل التدخل لمعالجة األمر.2018مارس  19بتاريخ  225/2018تحت عدد 

 تدبير النفقات العمومية .2

 قصور في مراقبة وتتبع األوراش 

كل الوثائق موضوع المالحظة من محاضر، تقارير لإلفادة هنا، فان المصلحة المعنية بمراقبة األوراش تتوفر على  

 ودفاتر الورش الخاصة بكل صفقة على حدة.  وتحاليل المختبرات،

 ظهور عيوب في بعض المنشآت نتيجة ضعف مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال 

  بخصوص هذه المالحظة، فيما يخص مصادقة الجماعة على االتفاقيات الموقعة بين المقاول والمختبر ومكتب 

 . 02/01/2017الدراسات المكلف بالتتبع لألشغال، فان هذه الجماعة تداركت الوضع وعملت على تصحيحه مند 

، يجدر التوضيح بأن الجماعة كانت بالفعل قد عاينتها  05/2015وفيما يخص العيوب الظاهرة على أشغال الصفقة  

وقررت عدم تسلمها التسلم النهائي منبهة  2018أبريل  11والثانية بتاريخ  28/09/2017لمرتين األولى بتاريخ 

، وعليه فإن 2017/ 30/10بتاريخ  582/2017صاحب الصفقة إلى تدارك عيوب األشغال بواسطة الرسالة عدد 

 الجماعة بصدد اتخاذ اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. 
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 إصدار األوامر بتأجيل األشغال دون مبرر 

نا، إلى أن جل المشاريع التي تقوم بها الجماعة عبارة عن سواقي، سدود تحويلة، أو ممرات بأودية،  تجدر اإلشارة ه

وهي أشغال ومنشآت معرضة لدواعي تلف متنوعة، منها الطقس البارد جدا )...( وتصاحبه فيضانات جارفة 

يعترضها أيضا )...( وجوب  ومفاجئة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن استمرار وانتظام وتيرة إنجاز األشغال

احترام فترات السقي للفالحين محدودي الدخل، الذين ال يحتملون تعطيل أشغالهم الموسمية لقطع المياه عن 

مزروعاتهم، بسبب أشغال بناء التجهيزات موضوع الصفقات. كل هذه العوامل تجعل من الضرورة بمكان اللجوء 

 حثا عن توفير الظروف المالئمة لإلنجاز. إلى األمر بتوقيف األشغال من حين آلخر ب

المتعلقة ببناء محجز جماعي، وقيام المختبر المكلف   01/2016أما فيما يتعلق بأوامر الخدمة الخاصة بالصفقة رقم  

، داخل فترة توقف 2017من شهر فبراير  27و 20بمراقبة األشغال بأخذ عينات من الخرسانة المسلحة بتاريخ 

شارة إلى أن تدخل المختبر هنا يخص تركيبة الخرسانة ال غير حيث قام بأخذ عينات من مواد األشغال، فتجدر اإل

، قصد إجراء اختبار دراسة تركيبية للخرسانة التي G2و G1البناء المودعة بالورش من رمال وحصى من فئة 

 الورش.سوف يتم اعتمادها في إنجاز أشغال الورش )...( عند استئناف أشغال إعداد الخرسانة ب

  )...( 

 إعالن التسلم المؤقت لصفقة دون اتمام انجاز األشغال 

، وأداء الكشف النهائي، تم بناء  21/09/2017بتاريخ  01/2016فيما يتعلق بالتسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم 

رت على على استنفاذ المبلغ الذي رست عليه الصفقة المتعلقة بالمشروع، أما ما يتعلق بجميع العيوب التي ظه

مكونات المشروع فقد تم توجيه إعذار من أجل تداركها للمقاولة صاحبة الصفقة في الموضوع تحت رقم 

 )...(.  06/07/2018بتاريخ  519/2018

  )...( 

 عدم مراعاة الفعالية واالقتصاد في انجاز بعض النفقات 

تنخرط الجماعة في إقامة نظام حديث  )...( من الواجب العتبارات واقع تدبير تقليدي، ال يحتاج إلى تذكير، أن

لتدبير الحالة المدنية يساعد على تحقيق الفعالية والضبط وتخليق الحياة اإلدارية وسرعة األداء )...( وال بد من  

اإلشارة إلى أن تنفيذ مشروع الرقمنة المذكور، بعد تحديد الغاية منه تم وفق أسلوب تشاركي ساهم فيه جميع  

اختيار شراء نظام متناسق ومتكامل يساعد المرتفق دون كبير عناء أن يحصل على العدد الذي   األطراف )...( وتم

يريده من نسخ عقد ميالده بتفاعله وتحاوره مع اللوحة الرقمية التي تتحدث إليه بالفرنسية أو بلغته العربية أو 

قول بأنه لم يتم استعمال اللوحة الرقمية  األمازيغية )...( كل هذا ينبغي أن يحمل على التساؤل حول صحة القول المن

 وليس حول الفائدة من اقتنائها. 

فيما يتعلق بشراء المكيفين، )...( فقد تم الشراء تنفيذا لمنظور شمولي يستهدف تأهيل العمل اإلداري وتحسين 

حسم في تشغيلها ظروفه )...( إال أن تطور األحداث جعلت األمور تعطلت على غير ما كانت سائرة عليه فتأخر ال

 وحصل التردد الذي الحظته اللجنة، رغم الحاجة الملحة من الناحية العملية إلى تشغيلهما.
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 "ميبالدن"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

، حيث انبثقت عن 1992، التابعة إلقليم ميدلت، في إطار التقطيع اإلداري للمملكة لسنة جماعة ميبالدن تم إحداث

الجماعة األصلية أمرصيد. تقع الجماعة في حوض ملوية بملتقى سلسلتي األطلس المتوسط واألطلس الكبير، وعلى 

ء العام للسكان والسكنى . وقد بلغ عدد سكان الجماعة حسب اإلحصا2كلم 550م، وتمتد على مساحة  1380ارتفاع 

. تعتبر الفالحة وتربية الماشية النشاط الرئيسي 2نسمة/كلم  5,6نسمة بمعدل كثافة ال يتعدى    3.084حوالي    2014لسنة  

 ألغلب ساكنة الجماعة إضافة إلى بعض األنشطة المرتبطة باستخراج المعادن من مناجم أحولي وميبالدن.

ماليين  5اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يناهز بلغت المداخيل  2017في سنة 

من   %97مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل أزيد من    2,1درهم، منها  

مليون  2,5قاربت  مداخيل التسيير. أما مجموع مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد 

 موظفا. 15مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى  1,5، منها حوالي 2017درهم في نفس السنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة ميبالدن  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017  –  2013رة  عن الفت

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  .أوالا 

 التدبير اإلداري .1

 اإلشارة دون مراعاة مصلحة الجماعة  رهن موظفين وضع 

الرغم من حاجة الجماعة لخدماتهم  قامت جماعة ميبالدن بوضع ثالثة موظفين رهن إشارة مصالح أخرى على 

بمختلف مصالحها. إذ في ظل عدم كفاية األطر الالزمة بجل المكاتب والمصالح الجماعية، يتكفل الموظف الواحد 

أحيانا بعدة مهام غير متجانسة. بينما تفتقر بعض المكاتب للموظفين، حيث تظل مجرد وحدات إدارية بالهيكل التنظيمي 

مفعَلة على أرض الواقع، كمكتب التواصل، والكتابة الخاصة، والمنازعات والشؤون القانونية... للجماعة لكنها غير 

من جانب آخر لوحظ بأن بعض الموظفين يتكلفون في الوقت نفسه بتدبير مجموعة من المصالح: حيث أن مدير 

الح وكالة المداخيل وأنشطة المصالح يتكلف أيضا بتدبير مصلحة الشؤون القانونية بينما تتكلف موظفة أخرى بمص

 المجلس ومكتب الضبط.

  الموظفون الموضوعون رهن اشارة مصالح أخرى 

إسم الموظف  

 أو العون 

مرجع قرار الوضع 

 رهن اإلشارة

تاريخ الوضع 

 رهن إشارة
 المصلحة المعنية الدرجة

 قباضة ميدلت  2متصرف الدرجة  2017/ 28/11 45/2017 ك.اب

 2مساعد إداري الدرجة   2017/ 28/11 46/2017 أ.ز
المديرية ااإلقليمية للضرائب  

 بمكناس

 الكتابة العامة إلقليم ميدلت  تقنية من الدرجة الثانية  2017/ 28/11 47/2017 ك.اح

  عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

المتعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم  1998أكتوبر  31دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 

المصالح الجماعية بإرسال جميع نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها 

عنيين باألمر. وتجدر اإلشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد بعين االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للم

 وتهم الئحة العقود العرفية من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت. 2015تعود لسنة 

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

  غياب إجراءات المراقبة الداخلية الالزمة لتدبير التوريدات والمنقوالت 

من المرسوم    112و  111جماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها السيما في المادتين  لم تقم ال

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث تبين  2010يناير  3صادر في  2.09.441رقم 

 Comptabilité) سجالت للمحاسبة المادية من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة
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بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)والتسليم  أذونات االستالم

 كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم.

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

منها: " ]...[ تلزم   المتعلق بتدبير النفايات والتخلص 28.00من القانون رقم  17و 16استنادا إلى منطوق المادتين 

الجماعات أو هيئاتها خالل أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات 

المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع األولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص 

( سنوات ويوافق عليه بقرار 5ها، وإن اقتضى الحال فرزها ]...[ يهيأ هذا المخطط لمدة خمس )منها ومعالجتها وتثمين

لعامل العمالة أو اإلقليم المعني ". كما يتعين على الجماعة تحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية 

يرته ومسالكه، كما تنص على ذلك الفقرة األخيرة والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير الخطرة ومواقيته ووت

من القانون المشار إليه آنفا. لكن المالحظ أن جماعة ميبالدن ال تتوفر على أية خدمة لجمع وتدبير  25من المادة 

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات 2017النفايات المنزلية، كما أنه وإلى حدود نهاية سنة 

 إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. يهدف

ولإلشارة فقد تم الوقوف خالل المعاينة الميدانية على مجموعة من النقط السوداء لرمي النفايات بطريقة عشوائية 

ببعض التجمعات السكنية بالجماعة، كمركز ميبالدن ودوار تاغزوت، مما من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على 

 البيئة وعلى صحة الساكنة.

 تافياللت يوصي بما يلي: –لمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة وتأسيسا على ما سبق، فإن ا

 مراعاة حاجيات الجماعة قبل وضع موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى؛ -

إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة، تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق  -

 لجميع المقتنيات؛ 

عاتي لتدبير النفايات بتنسيق بين الجماعات الترابية المجاورة  جما- العمل على وضع مخطط بين -

 واإلدارات العمومية المعنية.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 تقديم إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق االمضاء 

على سبيل المثال، أنه يتم إعفاء   2017و 2013أبانت مراقبة نسخ الوثائق المصادق على إمضاءاتها خالل سنتي 

الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم عن تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بالتطابق دون أي سند قانوني، حيث تمت  

 دون أداء الرسم المذكور.  2017المصادقة على اإلمضاءات طوال نصف سنة 

إمضاء تم تصديقه، وليس كل وثيقة، حسب مدلول ويجب التذكير أن مبلغ الرسم )درهمان( يؤدى على أساس كل 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تبقى   30.89من القانون رقم  42المادة 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات   39.07سارية المفعول بموجب القانون رقم 

ستحقة لفائدة الجماعات المحلية، حيث جاء فيها: " يستوفى عن تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بالتطابق من الم واألتاوى

( عن كل إمضاء تم  2قبل رئيس الجماعة )الحضرية أو القروية( أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان )

تحترم هذه المقتضيات في كثير من الوثائق   تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق". حيث لوحظ أن المصالح الجماعية ال

 التي تحمل أكثر من توقيع من قبيل عقود البيع والكراء واالتفاقات )الطالق االتفاقي(. 

  عدم تحصيل وجيبة كراء رخصة سيارة أجرة 

 22/08/2013تتوفر الجماعة على رخصة سيارة أجرة قامت بكرائها للسيد )ط.ه( بناء على عقد اتفاق مؤرخ في 

درهم. وقد لوحظ  9.000,00درهم شهريا مع أداء المكتري لتسبيق قدره  750,00ذلك مقابل سومة كرائية قدرها و

أن المستغل لم يؤد منذ إبرام العقد أية وجيية كرائية للجماعة، ورغم ذلك لم تقم هذه األخيرة باتخاذ اإلجراءات القانونية 

من العقد. ولم تقم الجماعة بإعداد أوامر  6طبقا لمقتضيات المادة  لتحصيل مستحقاتها أو فسخ العقد عند االقتضاء،

، وهي األوامر التي رفض القابض الجماعي لميدلت التكفل بها 2017بالمداخيل في حق المستغل إال ابتداء من سنة 

د ال تشير إلى وجوب بحجة " أن الديون المتعلقة بهذا المورد ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية ]...[ كما أن هذه العقو

استخالص الديون من طرف القابض بل تشير إلى وجوب اإلحالة على القضاء ]...[ ". إال أن الجماعة وبدل البحث 

إلصدار أوامر باالستخالص   2018عن صيغة لتحصيل تلك الديون أو فسخ العقد عند االقتضاء عادت مرة أخرى سنة  

 وتوجيهها للقابض.
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 ةتدبير النفقات العمومي .2

 إسناد صفقة لمقاول ال يصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

لمتنافس تقدم بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  CRM1/2017/تم إسناد الصفقة رقم 

 2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  24تؤكد بأنه ال يصرح بأي أجير، مع العلم أن المادة 

يتعلق بالصفقات العمومية، قد حددت الشروط المطلوبة في المتنافسين، حيث نصت على أنه " يجوز أن يشارك بصفة 

صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، ]...[ األشخاص الذاتيون أو االعتباريون الذين: ]...[ يكونون منخرطين في 

خاص لالحتياط االجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم   الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أو في نظام

المتعلقة باألجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات ". ويجب التأكيد على أن الشهادة المسلمة من طرف 

اللجنة،  صندوق الضمان االجتماعي، باعتبارها من وثائق الملف اإلداري للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، تمكن

زيادة على مراقبة انتظام التصريح باألجور، من تقدير قدرة المتنافس على إنجاز الصفقة مقارنة بما يتطلبه الورش 

من يد عاملة، وبما يورده المقاول المعني في مذكرة الوسائل البشرية التي يتقدم بها لصاحب المشروع ضمن ملفه 

 التقني.

 عايير المحددة قانوناإسناد صفقة لمتنافس ال يستجيب للم 

يتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  25خالفا لمقتضيات المادة 

والتي تنص على وجوب إدالء المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، بشهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها لألصل 

مختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة ال

للمتنافس   CRM1/2017/جبائية قانونية أو عند عدم األداء بأنه قدم الضمانات القانونية الالزمة، تم إسناد الصفقة رقم  

ضعية الجبائية"  )ب.ع.ح( رغم أنه لم يدل ضمن ملفه اإلداري بالشهادة المذكورة. إذ اكتفى بتقديم "طلب شهادة الو

كما تمت المصادقة عليها  19/09/2017علما أن فتح األظرفة المتعلق بالصفقة تم بتاريخ  26/09/2017مؤرخ في 

 . 2017/ 29/11وتم الشروع في األشغال بتاريخ  2017/ 07/11بتاريخ 

د رفض الخازن الجماعي بع  2018/ 06/03وتجدر اإلشارة إلى أن صاحب الصفقة لم يدل بالوثيقة المذكورة إال بتاريخ  

، فقرر رئيس المجلس الجماعي على إثر ذلك 2018/ 20/02والمؤرخ في  1لميدلت أداء كشف الحساب المؤقت رقم 

 .28/03/2018فسخ الصفقة بتاريخ 

  ظهور عيوب على بعض المنشئات بسبب ضعف جودة األشغال 

أبانت المعاينة الميدانية لعينة من األشغال المنجزة بواسطة بعض سندات الطلب التي نفذتها الجماعة ضعف جودة هذه 

األشغال. حيث تم الوقوف على انهيارات أرضية خلف الحائط الوقائي المقام لحماية مزرعة دوار الدماية من فيضانات 

ت. كما تبين من خالل معاينة أشغال بناء قنطرة على شعبة واد ملوية، بسبب ضعف أشغال التتريب وضغط الطبقا

بدوار تاغزوت، أن الخرسانة المستعملة يمكن تفتيتها بسهولة، مما يشير إلى ضعف جودتها وعدم مطابقتها لمواصفات 

يئة وتعلية األشغال التي سددت مبالغها، وهو ما أدى إلى تفككها وجرفها بفعل مياه الوادي. أيضا وإثر معاينة أشغال ته

ساقية بدوار أوالد تاير، تم الوقوف على أن إنجاز هذه األشغال لم تتم بالشكل المطلوب حيث أن طول القناة التي تمت  

 تهيئتها غير كافية مما جعل المياه تتسرب على جانبيها مهددة أساسات الساقية باالنهيار مرة أخرى.

 تافياللت يوصي بما يلي: –ت لجهة درعة وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابا

التقيد بالنصوص القانونية المؤطة للجبايات المحلية وعدم منح إعفاءات غير منصوص عليها في هذه  -

 القوانين؛ 

احترام شروط المنافسة الحرة، والسيما ضرورة استيفاء المعايير والمؤهالت المطلوبة من طرف   -

 ليهم.المتنافسين المزمع إسناد الطلبيات إ
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II.  ميبالدنل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

 التدبير االداري .1

 وضع موظفين رهن اإلشارة دون مراعاة مصلحة الجماعة 

 2.13.422قامت الجماعة بوضع ثالثة موظفين رهن إشارة مصالح أخرى بناء على مقتضيات المرسوم رقم 

 1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم    46بتحديد كيفيات تطبيق الفصل    2014يناير    30الصادر في  

 بمثابة النظام االساسي العام للوظيفة العمومية )...(.

   )...( 

 عدم إرسال نسخ من العقود الى مصلحة التسجيل والتمبر 

مضاء اعتقادا منه أن الجهة الموجه إليها هذه النسخ هي مصالح )...( الموظف المكلف سابقا بمصلحة تصحيح اإل

العمالة )...( وسوف أعمل على تدارك األمر وأصحح الوضع نظرا ألهمية المالحظة في تدبير هذا المرفق الذي 

يسهر على ضمان تلبية حاجيات اإلدارة وتمكين الدولة من استخالص مستحقاتها. علما أنه تقرر عدم تصحيح  

 ء العقود العرفية في مجال العقار وكل البيوعات العقارية. إمضا

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

   )...( 

 غياب إجراءات المراقبة الداخلية الالزمة لتدبير التوريدات والمنقوالت 

 )...( إن مقتنيات الجماعة تتلخص في: 

   .par vignetteالوقود والمحروقات: يتم صرفها عن طريق الشيات 

لوازم المكتب: نظرا لعدم توفر الجماعة على مخزن نقتصر على تسليم لوازم المكتب خالل السنة حسب الحاجيات 

من عند الممون تدون بسجل ويتم التوقيع على أذونات االستالم والتسليم )طيه نسخ منها( وهي كذلك مدونة بسجل 

 المقتنيات )...( 

م الحصول على الحاجيات المخصصة إلصالح الكهرباء العمومي بكل أدوات وعتاد إصالح الكهرباء العمومي: يت

 دوار من عتاد وخيوط كهربائية ومصابيح ويتم تتبع العمليات عن طريق أذونات االستالم والتسلم من طرف الممون.

وكل نقص مسجل سيتم تداركه الحقا خاصة في احترام إجراءات نظام المحاسبة العمومية رغم النقص الحاصل 

 عدد الموظفين العاملين بالجماعة وغياب ظروف العمل بالنسبة لمكاتب الجماعة. في

( أؤكد أن مصالح الجماعة تتوفر على هذا السجل (l’inventaireسجل جرد العتاد والمنقوالت ممتلكات الجماعة:  

 وتعمل على تتبعه وترقيمه. وسوف نعمل على تدارك كل نقص مسجل في هذا اإلطار )...( 

 خطط جماعي لتدبير النفاياتغياب م 

سبق للمجلس أن تداول وناقش هذا المشكل باستفاضة وقرر اقتناء حاويات األزبال )...( وقد أدرج المشروع 

ببرنامج عمل الجماعة. والمجلس الزال يراهن على البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة المزمع 

الجماعة ضمن مجموعة من المجموعات التابعة لإلقليم وهي مجموعة الشمال إنجازه بإقليم ميدلت. حيث أدرجت 

 باقليم ميدلت. 

 الميزانية والشؤون المالية  .ثانيا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 )...( 

 تقديم إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق اإلمضاء 

)...( هناك بعض المواطنين يمتنعون عن أداء الرسم بدعوى أنه يحصل على الخدمة مجانا، وهناك البعض اآلخر 

الذي يفاجؤ الموظف المكلف بتصديق اإلمضاء بعدم توفره عن مبلغ الرسم سيما وأن أغلب ساكنة الجماعة تعاني 

اإلعفاء من اأداء الرسم. وستتخذ اإلجراءات الالزمة   الفقر وخاصة منهم التالميذ والطلبة. وال يتعلق األمر هنا بنية

 لضبط الوضع واستخالص الرسم كيفما كانت الحالة.
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  عدم تحصيل وجيبة كراء رخصة سيارة أجرة 

)...( تم استخالص ما بذمة المستغل برسم سنتين كاملتين وقد تمت مراسلة المعني باألمر ألكثر من مرة دون 

بالدخل أال أن السيد القابض رفض استالمها وأكد أنه من اختصاص المحكمة بحكم  االستجابة. وتم إعداد أوامر

 الطابع التجاري للعقد ومضمون االتفاقية. 

)...( وقد تم فتح اعتماد مخصص ألداء مصاريف المحامي وإجراء الدعوى ونحن بصدد اتباع المسطرة بعد 

لى حتمية فسخ العقد علما أن المستغل ال يستجيب لطلب . مع االشارة إ2019الموافقة مؤخرا على الميزانية لسنة 

 الجماعة رغم مراسلته عبر البريد المضمون )...(.

 تدبير النفقات العمومية  .2

 إسناد صفقة لمقاول ال يصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

ك، أول خطأ سجل في الموضوع )...( )...( نظرا لكون أول تجربة في إبرام الصفقات وغياب األطر الكفئة لذل

وعبارة " منخرطون " في الصندوق يفهم من خاللها حسب التقني المكلف بالصفقات، اإلدالء بشهادة تثبث انخراطه 

بهذه الهيئة فقط، وأنه كذلك في وضعية قانونية. ومادام أنه سلمت له هذه الشهادة فهو منخرط بها وفي وضعية 

 قانونية اتجاهها. 

  صفقة لمتنافس ال يستجيب للمعايير المحددة قانوناإسناد 

)...( يتعلق األمر هنا بخطأ مسطري بحيث أن تهاون وتأخر المقاول في اإلدالء بالشهادة خالل المدة القانونية بعد 

ن أيام لألدالء بباقي الوثائق المطلوبة )...( ولتصحيح الخطأ تقرر إلغاء الصفقة بعدما تبي  5إرساء الصفقة، وله 

الخلل المسطري بمساعدة السيد القابض )...(. وسنعمل جاهدين على تدارك األمر وتصحيحه سيما وأن األشغال 

 مكتملة اإلنجاز وبإتقان وتمت معاينتها )...(.  

 )...( 

   ظهور عيوب على بعض المنشآت بسبب ضعف جودة 

السواقي جد ضعيف حتى تستجيب لمتطلبات إن المبالغ المرصودة إلنجاز مثل هذه المشاريع كبناء النقط السوداء ب

الجودة، باإلضافة إلى طبيعة التربة واالنهيارات وتعرض السواقي للفيضانات المتكررة لواد ملوية، مما أدى حتما 

إلى تآكل هذه األشغال. وأن مصالح الجماعة تركز على النقط السوداء من األشغال حسب األولوية واالعتمادات 

ك فسنأخذ بعين االعتبار المالحظة وسنسهر على ضمان جودة األشغال وتخصيص المبالغ المتوفرة. ورغم ذل

 الحقيقية إلنجاز مثل هذه المشاريع.
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 "السفاالت"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

بتاريخ   2.59.1834التابعة إداريا لدائرة الريصاني بإقليم الرشيدية، بمقتضى المرسوم رقم    تم إحداث جماعة السفاالت

نسمة حسب اإلحصاء العام    11.432، وناهز عدد سكانها  2كلم  123. تقدّر مساحة الجماعة بحوالي  1959دجنبر    02

، مما يؤشر على 2004بسنة  مقارنة %29، مسجال بذلك انخفاضا بلغت نسبته 2014للسكان والسكنى المنجز سنة 

 تفاقم الهجرة التي تعاني منها الجماعة.

مليون درهم،   38,7بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( ما يناهز  2017خالل سنة 

يل من مجموع مداخ %89مليون درهم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل  7,7منها 

التسيير. أما مجموع مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد تجاوزت خالل نفس السنة 

 مليون درهم كتلة أجور الموظفين. 1,3مليون درهم دون احتساب فائض الجزء األول، منها ما يعادل  11,7

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة السفاالت  - ة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعةأسفرت المراقبة المنجز

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 تدبير الموارد البشرية .1

 شغل لفائدة األعوان العرضيينغياب التغطية االجتماعية وعن حوادث ال 

 الذين شغلتهم برسم السنوات المالية العرضيين األعوان وتسجيل تقم جماعة السفاالت بالتصريح بانخراط لم

من الظهير الشريف بمثابة  2التقاعد، مما يخالف مقتضيات الفصل  رواتب لمنح الجماعي النظام ، في2013-2017

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. كما تبين من خالل  1977ر أكتوب 4بتاريخ  1.77.216قانون رقم 

مراجعة الحسابات اإلدارية لجماعة السفاالت عدم استيفاء إلزامية التأمين لفائدة األعوان العرضين برسم السنوات 

 330والمتممة للفصل  المغيرة 18.01من القانون  2. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2017إلى  2013المالية من 

 1927يونيو  25المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  1.60.223من الظهير الشريف رقم 

بالتعويض عن حوادث   18.12من القانون رقم    29بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة  

. وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من 2015يناير    22الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  

بالتعويض عن حوادث  1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم  357شأنه أن يوقع الجماعة تحت طائلة الفصل 

 الشغل. 

الجماعيين، وعدم تأمينهم ضد مخاطر ويجب التذكير أيضا، أن غياب التغطية االجتماعية لفائدة األعوان العرضيين 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية،   45.08من القانون رقم    41حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات المادة  

يتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان  113.14من القانون التنظيمي رقم  181والمادة 

مجموعاتها، وكذا أقساط التغطية االجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل من بين النفقات الجماعات المحلية و

 .اإلجبارية

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة 

مستلمة تثبت فيها التوريدات ال (Comptabilité matière) ال تمسك المصالح الجماعية سجالت للمحاسبة المادية

خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط  (Fiches)و/أو المسلمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات 

فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على أذونات االستالم والتسليم المتعلقة بالتوريدات 

(Bons de sortie et de livraison)2.09.441من المرسوم رقم  113و 111مقتضيات المادتين  ، مما يخالف 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010يناير  3صادر في 

وتم الوقوف أيضا على أن المعطيات المضمنة بسجالت جرد المنقوالت تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم 

نين وأثمان االقتناء وكذا أرقام سندات الطلب اإلشارة بتفصيل إلى جميع المواصف ات التقنية للمنقوالت، وأسماء الُممّوِ

والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقوالت يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك 

اد واألثاث الذي تمتلكه الجماعة. كما وعالوة على ذلك فالسجل ال يتضمن التخصيص المعدّ للعت في السجالت المعنية.

يستفاد أيضا من خالل المعاينة الميدانية غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة 
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داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، باإلضافة  

 .بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد  إلى عدم إعداد قوائم سنوية

  عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة

 لها

في إطار الشراكة والتعاون بين الجماعات المجاورة على إعداد مخطط جماعي أو مشترك  لم تعمل جماعة السفاالت

بين هذه الجماعات لتدبير النفايات المنزلية، والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع األولي لهذه النفايات ومسالك 

بها في كل منطقة، ونقلها وإيداعها في  وكيفيات جمعها ووتيرته ومواقيته، وعدد عمليات التنظيف الواجب القيام 

المتعلق بتدبير النفايات  28.00من القانون رقم  16المطارح والتخلص منها ومعالجتها. مما يخالف مقتضيات المادة 

والتخلص منها التي تنص على ما يلي: " ]...[ تلزم الجماعات أو هيئاتها خالل أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد 

شترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع األولي مخطط جماعي أو م

لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها "،  

( سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل 5لمدة خمس ) من نفس القانون على أنه: " يهيأ هذا المخطط 17كما تنص المادة 

 العمالة أو اإلقليم المعني". 

 تافياللت يوصي بما يلي:-في هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة

 تجاه األعضاء المتغيبين عن دورات المجلس الجماعي وتفعيل دور لجانه؛ اتخاذ اإلجراءات الالزمة -

 الداخلية قصد ضبط حركية المنقوالت والمحافظة عليها؛ وضع آليات المراقبة  -

العمل على التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة مطرح  -

 مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يستجيب لشروط حفظ الصحة ويحافظ على البيئة.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل .1

 عدم فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء 

المتعلق بالجبايات المحلية تباعاً على أنه " يفرض الرسم  47.06من القانون رقم  51و 20تنص مقتضيات المادتين 

ل على على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصو

رخصة بناء " وعلى أنه " يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء ". لكن ودون مراعاة لهذه المقتضيات  

 27التشريعية لم يعمل رئيس مجلس جماعة السفاالت على إدراج هذا الرسم في القرار الجبائي للجماعة، وقام بتسليم  

، دون فرض واستخالص الرسم  2017إلى غاية  2013ن رخصة بناء متعلقة بالمساكن الفردية، خالل السنوات م

 المستحق على أصحابها. 

من القانون سالف الذكر، فإنه " إذا لم ينص هذا القانون على تعريفات وأسعار ثابتة لبعض   168وحسب منطوق المادة  

لرسم المحدد بموجب المادة الرسوم، فإن القرار الجبائي هو من يحدد التعرفة أو السعر ". لذا وباحتساب الحد األدنى ل

درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساكن الفردية، فإن مبالغ الرسم على  20من القانون المذكور، في مبلغ  54

 درهم. 023,44 247قدرها  2017إلى غاية  2014عمليات البناء المستحقة لفائدة الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

وتمت إضافة الرسم   2018يناير  15بتاريخ  01/2008ت بتعديل القرار الجبائي رقم ويشار إلى أن الجماعة قام 

درهم للمتر المربع المغطى،   20مبلغ  المفروض على عمليات البناء المتعلقة بالمساكن الفردية والتي حدد سعرها في

 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.  100ومبلغ 

 عدم تنظيم ومراقبة المقالع 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره،  78.00من القانون رقم  50و 40لمقتضيات المادتين دون مراعاة 

يتعلق بالجماعات، ورغم كون المقالع تشكل المصدر الرئيسي لمواد البناء    113.14من القانون رقم    100وكذا المادة  

نسيق مع باقي المتدخلين العموميين، لتنظيم ومراقبة بمختلف أنواعها، ال تبذل مصالح جماعة السفاالت أي مجهود، بت

المقالع الموجودة بترابها. مع اإلشارة إلى أن الجماعة تتميز بالتنوع الكبير في مواد المقالع من أحجار مختلفة ورمال 

د مستخرجة من وادي غريس ومقلع تنغراس، ويسودها الطابع العمراني التقليدي، حيث جل المساكن مبنية بالموا

المحلية )التراب المدكوك( أو ما يصطلح عليه بالتابوت. ورغم مع تعرفه الجماعة من تطور عمراني وكذا األوراش 

التي تواكبه، فإن هذه األخيرة لم تقم بأية إجراءات من أجل تنظيم هذا القطاع أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 

 استخالص الرسوم المستحقة من المستغلين.
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 النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية 

بتحديد شروط وأشكال إبرام  2006فبراير  7صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87حسب مقتضيات المادة 

صادر  2.12.349من المرسوم رقم  14صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 

يتعلق بالصفقات العمومية فإنه " يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثالثة أشهر  2013مارس  20ي ف

األولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية 

صفقات الدولة ". غير أنه تبين أن جماعة السفاالت  المعنية وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة

، بمبلغ إجمالي يفوق 2017إلى  2013صفقة برسم السنوات من  20لم تلتزم بتطبيق هذا اإلجراء رغم أنها أبرمت 

 مليون درهم. 6,9

 غياب دفاتر الورش لصفقات األشغال المبرمة من طرف الجماعة 

ية المبرمة من طرف الجماعة، غياب مجموعة من دفاتر الورش، حيث تبين من خالل فحص ملفات الصفقات العموم

تكتفي الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، علما بأن دفتر الورش الذي يجب أن يكون 

 من 6مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه  30المادة 

، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش 1999مايو  4صادر في  2.09.1087بموجب المرسوم رقم 

مية المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظي

الواردة في دفتر الشروط الخاصة. باإلضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها ألجل تقييم 

المواد جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات مماثلة في  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم   33و   24و 3

. وينطبق ذلك على عدد 2016الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13الصادر في  2.14.394

مشروع إنجاز سياج حدودي بمدرستي كفاي والسفاالت   من الصفقات التي أنجزتها الجماعة، منها على سبيل المثال

 .01/2016ومشروع بناء دار الطالبة موضوع الصفقة رقم   03/2012موضوع الصفقة رقم 

 عدم احترام قواعد اإللتزام وصرف النفقات المتعلقة بمصاريف شراء العتاد التقني والمعلوماتي 

العتاد التقني والمعلوماتي أنه لم يتم احترام قواعد االلتزام وصرف   تبين من خالل وثائق النفقة المتعلقة بمصاريف شراء

بينما اإلشهاد على إنجاز الخدمة تم  2014يونيو  04تم إصداره بتاريخ  05/2014النفقة، حيث أن سند الطلب رقم 

تاريخ إصدار أي قبل    2014ماي    02كما أن الفاتورة المدلى بها من طرف الموّرد مؤرخة في    2014ماي    27بتاريخ  

سند الطلب. وهذا يدل على أنه تمت تسوية مصاريف العتاد التقني والمعلوماتي الذي قامت الجماعة باقتنائه قبل االلتزام 

من المرسوم رقم   66إلى  56بالنفقة ذات الصلة. مما يخالف قواعد االلتزام بالنفقات العمومية المقررة في المواد من 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أن الجماعة  2010يناير  3بتاريخ  2.09.441

ومن خالل هذه الممارسة ال تلتزم بمبدأ الشفافية والمنافسة الحرة في إسناد الطلبيات العمومية، المنصوص عليه في  

 20صادر في  2.12.349والمرسوم رقم  2006فبراير  7صادر في  2.06.388المادة األولى من المرسوم رقم 

 سالفي الذكر، مما يترتب عنه عدم حصولها على العرض األفضل اقتصاديا. 2013مارس 

  المبالغة في أداء مصاريف برنامج معلوماتي خاص بالحالة المدنية وأداء مصاريف غير مبررة 

امج معلوماتي خاص بالحالة المتعلق باقتناء برن  2014يونيو    17بتاريخ    7/2014قامت الجماعة بأداء سند الطلب رقم  

 2014يونيو  17. وقد تم تسلم البرنامج المعلوماتي بتاريخ (E.T)درهم لفائدة مؤسسة  139.979,99المدنية بمبلغ 

 والتي تتضمن الخدمات التالية: 06/2014موضوع الفاتورة رقم 

 7/2014محتوى سند الطلب رقم 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaire 
Prix total 

Fourniture du logiciel de numérisation et indexation 

d'archives actes d'état civile 
F 84 499,99 84 499,99 

Installation du logiciel sous réseau, assistance, 

contrôle et ajustement des opérations de traitement 

d'archives des actes d'état civile 

F 32 150,00 32 150,00 

Total hors taxe 116 649,99 

TVA (20%) 23 330,00 

Prix total TTC 139 979,99 
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ويتضح جليا أن الخدمات المقدمة من طرف الشركة تضم باإلضافة إلى البرنامج المعلوماتي العمليات األخرى المتعلقة 

غشت  03بتاريخ  19بالحالة المدنية. لكنه من خالل سند الطلب رقم بتثبيت البرنامج وإدخال أرشيف العقود المتعلقة 

لفائدة نفس الشركة  2015غشت  31بتاريخ  2015/ 21قامت الجماعة بأداء فاتورة غير مبررة تحمل رقم  2015

الذي تم أداؤه من قبل، وتتضمن هذه   07/2014ويتعلق موضوعها ببعض األعمال التي تندرج ضمن سند الطلب رقم  

 فاتورة األشغال التالية:ال

 07/2014محتوى سند الطلب رقم 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaire 
Prix total 

Numérisation et indexation d'archives actes d'état 

civile 
7918 5,00 39 590,00 

Contrôle et ajustement des opérations de 

traitement d'archives des actes d'état civile 
7918 5,00 39 590,00 

Total hors taxe 79 180,00 

TVA (20%) 15 836,00 

Prix total TTC 95 016,00 

وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ال تتوفر على قاعدة المعطيات اإللكترونية المتعلقة بعقود الحالة المدنية التي تم إدخالها 

بالبرنامج. لذلك فإنها تعتمد على شبكة األنترنت من أجل الحصول على هذه المعطيات، وذلك عن طريق الدخول إلى 

لدى الموّرد. وبالتالي فإن أي انقطاع لصبيب   (SERVEUR)اإللكتروني  قاعدة المعطيات التي يتم إيواؤها بالخادم

األنترنت أو أي عطب للمعطيات التي يتم إيواؤها من طرف الموّرد ينتج عنه تعطل مصلحة الحالة المدنية عن مزاولة 

المرفق. ويجب عملها. وهذا ما نتج عنه فرض اللجوء إلى عقد اتفاقية بين الجماعة والشركة من أجل استمرارية 

التذكير أن الجماعة قامت بإعداد االتفاقية من أجل صيانة قاعدة معطيات سجالت الحالة المدنية ضمن الخادم 

اإللكتروني الخاص بالشركة وضمان تقديم الصيانة المعلوماتية للبرنامج ويفرض بموجب هذه االتفاقية أداء مبلغ 

درهم عن كل سنة إضافية وذلك لمدة خمس   2.000,00زيادة مبلغ  مع    2018درهم خالل السنة المالية   000,00 10

لذلك فإن من شأن مثل هذه الممارسة وضع مصالح الحالة المدنية في حالة تبعية للشركة مما  سنوات قابلة للتجديد.

اء يؤثر سلبا على استمرارية هذا المرفق خصوصا في حالة عدم توفير الجماعة لالعتمادات الضرورية من أجل أد 

 مصاريف هذه الصيانة.

 تافياللت يوصي بما يلي:-في هذا اإلطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة

وضع آليات المراقبة الداخلية في تدبير شساعة المداخيل مع بذل جهود من أجل الرفع من مداخيل  -

 الجماعة؛

 واألنظمة الجاري بها العمل؛فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء طبقا للقوانين  -

 العمل على مراقبة وتنظيم المقالع واستخالص المداخيل المتعلقة باستغاللها؛ -

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية الجماعية؛ -

 مسك دفاتر الورش والعمل على التتبع الجيد إلنجاز األشغال من طرف المصالح التقنية الجماعية. -
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II.  لسفاالت ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 تدبير الموارد البشرية  .1

  )...( 

  غياب التغطية االجتماعية عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

بالنسبة للتأمين . أما 2017)...( تم استدراك ذلك وبدأت الجماعة بالتصريح بانخراطهم ابتداء من شهر غشت 

فالجماعة مدركة جدا المخاطر من حوادث الشغل إال أن الصعوبة تكمن في كونها ال تتوفر على قائمة ثابتة قصد 

 تأمينها وأن شركات التأمين عموما ترفض تأمين غير المسمى.

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية  .2

  خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة 

عمال بالمالحظات المسجلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ستعمل مصالح الجماعة على مسك سجالت )...(  

المحاسبة المادية لتثبيت التوريدات المستلمة أو المسلمة والعمل على مسك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات 

 التي الحظتها اللجنة بسجل الجرد.على حدة لضبط عملية الدخول من وإلى المخزن والعمل على تدارك النقائص 

   )...( 

  عدم إعداد مخطط الجماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتبير النفايات المنزلية والنفايات

 المماثلة لها 

على إثر المبادرة التي تقدمت بها وزارة الداخلية لمختلف الجماعات وافق المجلس خالل الدورة العادية لشهر ماي 

أسيس مجموعة الجماعات المسماة "تافياللت" )...( واآلمال معقودة قصد نجاح هذه التجربة الفتية على ت 2018

 في منطقتنا. 

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخل  .1

  عدم فرض واستخالص الرسم على عملية البناء 

بحيث  01/2018/ 15بناء إال بتاريخ )...( القرار الجبائي الخاص بالجماعة لم يتضمن الرسم المفروض على ال

درهم  20تمت إضافة الرسم المفروض على عملية البناء المتعلقة بالمساكن الفردية والتي حدد سعرها في مبلغ 

درهم بالنسبة لعملية الترميم. وتم العمل بهذا القرار ابتداء من التأشير عليه من   100للمتر مربع المغطى ومبلغ 

 طرف السيد الوالي.

.( ).. 

 عدم تنظيم ومراقبة المقالع 

بالفعل القطاع يعرف مجموعة من التدخالت المتداخلة بين الجماعات ووكالة الحوض المائي بالرشيدية المفترض 

فيها منح التراخيص وموافاة مختلف الجماعات بنماذج منها. على أن جماعتنا ستقوم بكل ما في وسعها من أجل 

 نونيا. تحصيل حقوقها المنصوص عليها قا

 النفقات العمومية  .2

  عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

كل سنة على  2019-2018-2017)...( قامت جماعتنا بتدارك هذا اإلغفال ونشرت البرنامج التوقعي لسنوات 

 حدة.

 عدم االلتزام بالمبلغ اإلضافي لمبالغ الصفقات التي تبرمها الجماعة 

المتعلق بفوائد التأخير حيز التنفيذ بدأت الجماعة مباشرة في احترام مقتضياته   2.16.344عند دخول المرسوم رقم  

تقوم   2014من مبلغ الصفقة عند االلتزام. أما بالنسبة لمراجعة األثمان فإنها ومند    %1وذلك بإضافة مبلغ في حدود  

 من المبلغ األصلي للصفقة.%5الجماعة بإضافة مبلغ في حدود 

 )...( 
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 فاتر الورش لصفقات األشغال المبرمة من طرف الجماعة غياب د 

بخصوص المالحظة المتعلقة بغياب مجموعة من دفاتر الورش سنعمل مستقبال على االحتفاظ بدفاتر الورش إلى 

 جانب ملف الصفقة. 

  عدم احترام قواعد االلتزام وصرف النفقات المتعلقة بمصاريف شراء العتاد التقني والمعلوماتي 

بة لهده الطلبية العمومية وبالعودة إلى محتويات الملف الممسوك لدينا، )...( تجدر المالحظة إلى كون تاريخ  بالنس

 لم يتم االنتباه له حينه. 02/05/2014تسرب خطا مادي يجعله  2014/ 02/06الفاتورة خاطئ عوض 

 يف غير مبررة  المبالغة في أداء مصاريف برنامج معلوماتي خاص بالحالة المدنية وأداء مصار 

بخصوص هذه المالحظة تجدر اإلشارة إلى أن السلطات المختصة لم تؤشر على اتفاقية الشراكة التي تربط هذه 

الشركة بالجماعة التي تهم عملية مواكبة الشركة لبرنامج الحالة المدنية. وعليه، لم يصرف لها أي مبلغ إضافي. 

وافتنا بقاعدة المعطيات الخاصة ببرنامج الحالة المدنية لجماعة وعلى إثر هده المالحظة اتصلنا بالشركة التي 

السفالت، وعليه لم نعد مرهتنين بخدمتها. وكل ما في األمر أنه ولغزارة المعطيات نلجأ إلى هذه الخدمة عبر 

 األنترنيت وفي حالة انقطاعها نلجأ إلى المعطيات المخزنة بالجهاز المحتفظ به داخل الجماعة.

 

جميع التوصيات المضمنة في تقريركم ستأخذ بعين االعتبار وستحرص الجماعة على احترامها والتطبيق مالحظة:  

 السليم لها.
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 "حصيا"جماعة 

 )إقليم تنغير(
 

. وهي 1992يونيو    30بتاريخ    2.92.468تم إحداث جماعة حصيا التابعة إداريا إلقليم تنغير، بمقتضى المرسوم رقم  

ما تعداده   2014، وبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  ²كلم  1.382تمتد على مساحة  

 . 2004مقارنة بسنة  %22,3نسمة، مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة  13.741

عضوا، ويتشكل المكتب المسير من الرئيس وأربعة  19يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يفوق 2017نة نواب. في س

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع   4,2مليون درهم، منها حوالي   14,3

يون درهم خالل نفس السنة المالية مل 4,7مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد بلغت 

 .16مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى  1,7، منها حوالي 2017

I.  تافياللت  –مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

يا عن تافياللت حول تسيير جماعة حص  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017 – 2013الفترة 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة أوال.

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

  عدم مراجعة السومة الكرائية للمحالت التجارية 

اعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحالت من خالل فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية تبين أن الجم

درهما ومقهى   350درهما و  151( محالت تجارية بمبلغ يتراوح بين 10التجارية منذ كرائها ويتعلق األمر بعشر )

 . 2013درهما وذلك منذ سنة  820بمبلغ 

يم العالقات التعاقدية بين المتعلق بتنظ 67.12من القانون رقم  35و  34و  33ويجب التذكير أنه وبموجب المواد 

 07.03من القانون رقم  5و  4و  3المكري والمكتري للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني، وكذا المواد 

يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يمكن 

ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو  رفع ثمن الكراء خالل مدة

اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد 

% بالنسبة 10ت المعدة للسكنى، وفي % بالنسبة للمحال8مرور كل ثالث سنوات على األقل. وتحدد نسبة الزيادة في 

 للمحالت األخرى.

 التعمير والبناء .2

 استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن أو شواهد المطابقة 

لم  2018عدة رخص للبناء، إال أنه وإلى حدود أواخر شهر يونيو  2017-2013سلمت جماعة حصيا خالل الفترة 

سؤولو الجماعة بمباشرة بعض أصحاب رخص البناء استعمال المباني دون يتم تسليم أية رخصة للسكن. حيث أفاد م

المتعلق   12.90من القانون رقم    55الحصول على رخص للسكن أو شواهد بالمطابقة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة  

حصل على رخصة  بالتعمير والتي تنص على أنه: " ال يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء األشغال فيه إال إذا

السكن إن تعلق األمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق األمر بعقار مخصص لغرض آخر غير  

 السكن ".

 منح رخص للبناء دون رفع تحفظ اللجنة اإلقليمية 

ضعية العقارية تبدي اللجنة اإلقليمية للتعمير أحيانا رأيا مطابقا بشأن بعض طلبات رخص البناء، شريطة تسوية الو

للعقار المعني بالبناء. إال أن الجماعة تعمد إلى منح رخص البناء دونما العمل على رفع التحفظ الذي تم إبداؤه، وهو 

المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه: " وتسلم رخصة البناء   12.90من القانون رقم  43ما يخالف مقتضيات المادة 

ألخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ اآلراء والحصول على دون إخالل بوجوب إحراز الرخص ا

 التأشيرات المقررة بموجب األنظمة الجاري بها العمل".
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 تافياللت بما يلي: –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحفيظ الممتلكات العقارية، وتصفية وضعيتها القانونية، والعمل على الرفع   -

 من عائداتها المالية؛ 

إعمال المساطر القانونية الخاصة بالتعمير في منح رخص البناء والسكن أو المطابقة، والحرص على   -

 تطبيق ضوابط البناء بشأنها.

 الشؤون الماليةتدبير الميزانية و ثانيا.

 تدبير المداخيل .1

 عدم فرض واستخالص الرسمين المفروضين على وسائل النقل العمومي للمسافرين 

رغم وجود حافالت للنقل العمومي للمسافرين تنشط بتراب الجماعة )سبع حافالت للنقل المزدوج وحافلة صنف ب(،  

العمومي للمسافرين وال الرسم المفروض على فإن هذه األخيرة ال تعمل على فرض واستخالص الرسم على النقل 

وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين. وحيث ال تتوفر الجماعة على معطيات مضبوطة عن عدد العربات 

المستغلة داخل ترابها الجماعي ومدى حصولها على الرخص الالزمة، وقد اكتفت بمراسلة مصالح عمالة تنغير  

( حول الرخص المستغلة بتراب الجماعة دون الحصول على 2018أبريل  23ح بتاريخ \ج.ق 101)مراسلة رقم 

 جواب بشأنها.

، انطالقا من المعطيات 2017-2013وتقدر المبالغ المالية المستحقة لفائدة الجماعة وغير المستخلصة خالل الفترة 

. وغير خاف أن من شأن عدم فرض درهم كما يوضح الجدول أدناه 000,00 115المتوفرة لدى الجماعة، ما يفوق 

واستخالص هذين الرسمين أن يعرض المبالغ المستحقة عنهما لفائدة ميزانية الجماعة للتقادم الرباعي المحدد في المادة 

بمثابة مدونة   15.97من القانون رقم    123المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة    47.06من القانون رقم    160

 العمومية.تحصيل الديون 

 مبلغ الرسم عن كل ربع سنة مبلغ الرسم سنويا )بالدرهم(
سعر الرسم حسب القرار 

 الجبائي 
 العربات

الرسم على 

 وقوف العربات 

الرسم على 

النقل العمومي  

 للمسافرين

الرسم على 

 وقوف العربات 

الرسم على 

النقل العمومي  

 للمسافرين

الرسم على 

وقوف  

 العربات

الرسم على 

النقل  

العمومي  

 للمسافرين

 النوع  الصنف العدد 

 حافلة ج 7 500,00 150,00 500,00 3 050,00 1 000,00 14 200,00 4

 حافلة ب 1 000,00 1 200,00 000,00 1 200,00 000,00 4 800,00

 المجموع 000,00 18 000,00 5

 تنفيذ النفقات العمومية .2

  مبرر ألحد المتنافسينخطأ في انتقاء أفضل العروض وإقصاء غير 

 INDH/2017/04تم تقييم عروض سبعة متنافسين من طرف لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقة رقم 

درهم، حيث تم إقصاء ثالثة عروض بسبب غياب العرض التقني ثم عرضين لحصولهما   864,18 612بمبلغ  

صال حسب محضر فتح األظرفة ( نقطة في العرض التقني. أما العرضين المحتفظ بهما فقد ح0على صفر )

 نقطة للمتنافس الثاني 90( وSté O.T.Sنقطة للمتنافس األول ) 75على النقطتين التقنيتين التاليتين: 

(Sté O.M.T.S.) وبتطبيق العالقات الرياضية الواردة في نظام االستشارة، فإن عرض المتنافس 

(Sté O.M.T.Sهو األفضل بحصوله على أعلى نقطة إجمالية ) (كما يوضح الجدول أسفله. إال 89,33 ،)

(، ضدا على شروط نظام االستشارة الخاص بالصفقة، Sté O.T.Sأنه تم اقتراح وإسناد الصفقة للمتنافس )

 منه الذي ينص على أنه يتم اعتماد العرض الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية. 12ال سيما البند 

 INDH/2017/04تقييم عرضي المتنافسين حول الصفقة رقم 

 ((Mالعرض المالي  Ntالنقطة التقنية  المتنافس 
النقطة المالية  

(Nf=100xM0/M) 

النقطة اإلجمالية  

Ng=0,7xNt+0,3xNf)) 

Sté O.T.S 75,00 612 864,18 100,00 82,50 

Sté O.M.T.S 90,00 698 339,78 87,76 89,33 
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  العناصر الالزمة وضع جداول المنجزات لبعض الصفقات بشكل ال يتضمن كل 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق  56تنص المادة 

، على أنه: " توضع جداول المنجزات انطالقا من 2000مايو  4صادر في  2.09.1087عليه بموجب المرسوم رقم 

ة باألشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة. ولتحديد الكميات المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلق

القابلة لالستعمال مباشرة لوضع كشف الحسابات، تنجز الحسابات انطالقا من هذه العناصر". إال أنه وخالفا لهاته 

فقة رقم  المقتضيات، يتم وضع جداول منجزات ال توضح مواقع األشغال بها بكيفية دقيقة، كما هو الشأن بالنسبة للص

01/INDH/2016   المتعلقة ب"بناء بناية متواجدة كدار للشباب وبناء حائط فاصل بين دار الطالب والطالبة" والصفقة

المتعلقة ب "بناء حائط وقائي ومرافق صحية بكل من ايت امدى احنضار وتفخسيت"، حيث   INDH/2016/02رقم  

داول المنجزات ال تحدد الكميات المنجزة في كل موقع على حدة، تم تنفيذ بنود أشغال الصفقة بأكثر من موقع، إال أن ج

 كما أنه ال يتم وضع تفاصيل التمتيرات التي مكنت من الحصول على الكميات اإلجمالية للفصول المنجزة.

 أداء كشوف الحساب لبعض الصفقات دون وضع جداول المنجزات والتمتيرات الالزمة 

دارية العامة المطبقة على صفقات األشغال على أنه: " يتم شهريا، أو كلما دعت من دفتر الشروط اإل 57تنص المادة  

الضرورة إلى ذلك، انطالقا من جداول المنجزات أو الوضعيات المقبولة من طرف صاحب المشروع إعداد كشف 

كأساس ألداء  تفصيلي مؤقت لألشغال المنفذة والتموينات المنجزة، يكون بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد 

دفعات مسبقة للمقاول ". إال أنه وخالفا لهاته المقتضيات، فقد تم أداء كشوف الحساب موضوع الصفقة رقم  

09/INDH/2014  المتعلقة ب "بناء وتجهيز دار الوالدة الشطر الثاني" دون وضع جداول المنجزات والتمتيرات

المتعلقة ب "بناء خزان بدوار تقشة" حيث تم أداء  2013\02الالزمة لذلك. ونفس األمر ينطبق على الصفقة رقم 

كشوف الحساب في غياب جداول المنجزات والتمتيرات الالزمة، مع اإلشارة إلى أن الكميات المؤداة تتطابق والكميات 

 المقدرة في جدول األثمان للصفقة.

  تلبيتهانقائص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات وفي تحديد الحاجيات المراد 

رغم كون دفاتر الشروط الخاصة للصفقات تشكل أساس التعاقد بشأن شروط تنفيذ األعمال المراد تلبيتها، فإنه ال يتم  

إيالء إعدادها وتحديد محتواها األهمية المطلوبة، حيث تتضمن بعض هذه الدفاتر نقائص في الشروط التعاقدية، الشيء  

 من بين هذه النقائص: الذي ينعكس سلبا على تنفيذ األشغال. و

المتعلقة ب "بناء خزانين للماء بكل من باتو خطارة باتو وخينك": غياب   03/2014بالنسبة للصفقة رقم   -

المتعلق بالمساعدة التقنية التي يتحمل المقاول  1توصيف بعض األثمان األحادية مثل الثمن رقم 

 مصاريفها لفائدة مكتب دراسات معين من طرف صاحب المشروع.

المتعلقة ب " بناء وتجهيز دار الوالدة الشطر الثاني":   INDH/2014/09بالنسبة للصفقة رقم  -

ثمنا( خاصا بقاعة الوالدة دون تحديد  33التنصيص على أسماء حوالي ثالث وثالثين جهازا )

 مواصفاتها من أحجام وجودة أو مراجع تقييسية. 

اء بناية متواجدة كدار للشباب وبناء حائط بن المتعلقة ب " INDH/2016/01بالنسبة للصفقة رقم  -

توصيف المنشآت  –فاصل بين دار الطالب والطالبة": وجود اختالف بين دفتر الشروط الخاصة 

( حيث  b Regard visitable de 0,50x0,50-5وجدول األثمان فيما يخص وحدة قياس الفصل )

ا يجعلها دفتر الشروط الخاصة بالوحدة ( بينمmlيجعل جدول األثمان وحدة القياس هي المتر الطولي )

(u باإلضافة إلى غياب فصول برزت الحاجة إليها أثناء اإلنجاز مثل الحجارة المستعملة في تبليط .)

 (. Marbre et Faïenceالحمامات وطاولة االستقبال )

  خلل في إعداد واستغالل مشروع دار الوالدة 

إلقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم تنغير ومندوبية وزارة الصحة أبرمت جماعة حصيا اتفاقية مع كل من اللجنة ا

بإقليم تنغير، لبناء وتجهيز دار الوالدة بالجماعة، تعهدت بموجبها المندوبية بتولي مهام تتبع إنجاز المشروع ثم توفير 

ه وإلى حدود المعاينة الميدانية . إال أن2015\06\09الطاقم الطبي للتسيير، حيث تم تسلم أشغال التجهيز مؤقتا بتاريخ  

(، فإن المشروع ال يؤدي المهام التي أنجز من أجلها كاملة، ويقتصر دوره 2018\06\28المنجزة من لجنة المراقبة )

على تقديم المساعدة ومواكبة النساء الحوامل، حيث يتوفر على مولدة وحيدة. وقد عرف إعداد واستغالل المشروع 

 االختالالت التالية:

عدم وضع الشروط التقنية الخاصة بتجهيزات دار الوالدة، خصوصا وأنها تجهيزات تتميز بمجال واسع  -

 CLIMATISEUR SPLIT .41تجهيزا ) 34من األحجام والجودة، وهي الئحة من حوالي 

SYSTEME, 42. CONCENTRATEUR D’OXYGENE, 43. LAMPE 

D’EXAMEN, …, 74. AUTOMATE D’HEMTOLOGIE؛ ) 



 
 

161 

دار الوالدة لوزارة الصحة دون وضع محضر بوضعية البناية والتجهيزات المسلمة، خصوصا  تسليم -

 وأنه حسب االتفاقية المبرمة فإن ملكية المشروع تعود للملك الخاص للدولة المعين لوزارة الصحة؛

 فق عليها.تعثر المشروع لغياب الطاقم الطبي الالزم لتسييره، حيث لم تف وزارة الصحة بالتزاماتها المت -

 خلل في إنجاز وتسليم دار الطالبة 

، حيث التزمت 2013\09\18أنجزت جماعة حصيا مشروع بناء دار الطالبة بناء على اتفاقية صودق عليها بتاريخ 

جمعية دار الطالب حصيا بمصاريف التسيير والصيانة. ونصت االتفاقية على أن تؤول ملكية البنايات والتجهيزات 

، وتم تسليم 2015\ 07\08ندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بتنغير. وقد تم تسلم أشغال اإلنجاز بتاريخ المنجزة إلى الم

 مشروع دار الطالب للجمعية قصد استغاللها وتسييرها. إال أنه تم الوقوف في هذا الصدد على االختالالت التالية:

 البناية والتجهيزات المسلمة؛تسليم المشروع لجمعية دار الطالب حصيا دون وضع محضر بوضعية  -

( وجهاز  ARMOIRE D’INCENDIEعدم إنجاز بعض التجهيزات األساسية مثل وسائل الحريق ) -

 (، خصوصا وأنه تم وضعها في الصفقة وأداء مبالغها؛ CHAUFFE EAUتسخين الماء )

( رغم إنجازه EVIER EN CERAMIQUE A 2 COMPARTIMENTS 6.08تسلم البند ) -

 EVIER METALIQUEختلفة عما تم وضعه بالصفقة وأداؤه )تمت معاينة إنجاز وأدائه بصفة م

OU EN ALUMINIUM؛) 

(، JOINTSظهور عيب في البناية يتمثل في شق يعرف اتساعا على مستوى تالقي أجزاء البناية ) -

 حيث تمت تغطية الشق بقطع خشبية.

  تعثر مشروع دار الشباب 

شغال بناء بناية متهالكة، كانت شيدت من طرف المجلس اإلقليمي للرشيدية عمدت جماعة حصيا إلى صيانة وإتمام أ

بتاريخ  2015\قروي\ مكرر 5ولم يتم استغاللها الستعمالها كدار للشباب، وذلك بناء على اتفاقية رقم  2001سنة 

ر الشباب المعنية. التزمت فيها المديرية اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بتنغير بتجهيز وتسيير دا 2015\05\05

فإنه وإلى حدود المعاينة الميدانية من طرف لجنة المراقبة   2017\02\ 10إال أنه ورغم تسلم أشغال البناء مؤقتا بتاريخ  

( لم يتم تجهيز واستغالل البناية المذكورة بعد، وقد راسلت مصالح الجماعة عامل إقليم تنغير بتاريخ 2018\06\27)

لدى المديرية المذكورة للوفاء بالتزاماتها. وخالل اجتماع حول تفعيل دار الشباب  تلتمس التدخل 2018\01\08

( أفاد ممثل عن مديرية الشباب والرياضة بأنه قد تمت برمجة دار للشباب 2018\02\02المذكورة )محضر بتاريخ 

ن والمديرية اإلقليمية بمركز جماعة حصيا في إطار اتفاقية شراكة بين وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركا

لوزارة الشباب والرياضة بتنغير والجماعة الترابية حصيا، وأوصت اللجنة المجتمعة باستعمال البناية أعاله كقاعة  

 متعددة االختصاصات عوض دار للشباب.

اية التي أقيمت سنة وهذا يشير إلى انعدام التنسيق بين المتدخلين المشار إليهم في برمجة المشاريع علما أنه بالنسبة للبن

من طرف المجلس اإلقليمي للرشيدية فقد كانت موجهة لتكون دارا للطالبة قبل أن تتعطل وتتم صيانتها من  2001

طرف الجماعة وإعادة بنائها لتكون دارا للشباب ويتم كذلك بناء دار للطالبة من طرف الجماعة بموجب الصفقة رقم  

7/INDH/2013. 

تم إنجاز بعض التجهيزات األساسية مثل الولوجيات الخاصة باألشخاص ذوي الحركية من جهة أخرى فإنه لم ي

المحدودة، مقابس الهاتف ومقابس التلفاز وأجهزة إنارة مستقلة علما أنها فصول تم وضعها في الصفقة )جدول األثمان(  

 ال.وتم أداء بعضها دون إنجازها، وتهيئة الساحة المحيطة بالبناية بمساحات خضراء مث

  بشكل غير سليم  2017\ 01إنجاز أشغال الصفقة رقم 

المتعلقة ب " تجهيز بعض نقط الماء بالطاقة الشمسية   2017\01من خالل المعاينة الميدانية لورش تنفيذ الصفقة رقم  

، تم الوقوف على 2018\04\16وتجهيز محطة المعالجة وبناء خزان مائي ببعض دواوير الجماعة" بتاريخ 

 التالية: االختالالت

عدم إقامة ورش إلنجاز األشغال. وتعتبر إقامة الورش من األعمال التحضيرية الالزمة لتنفيذ األشغال  -

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   39من المادة  8حيث يتعين مثال على المقاول طبق الفقرة 

، أن يضع، 2016ماي  13الصادر  2.14.394على صفقات األشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 

عند مدخل الورش، لوحة تشويرية تبين اسم صاحب المشروع وكذا أسماء كل المتدخلين في تصور 

وتنفيذ ومراقبة األشغال وكذا صفاتهم وعناوينهم، والمعلومات المتعلقة بالصفقة كأجل تنفيذها ومبلغها،  

م تسييج مكان الورش ومن ثم تحديد وإجراءات السالمة وغيرها من البيانات الضرورية."، كما لم يت 

 إجراءات تنظيمه وشروط النفوذ إليه ومراقبته؛
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بالكميات المنجزة. فبالنسبة لألساسات مثال يتعذر التحقق   إنجاز أشغال تمت تغطيتها دون وضع تمتيرات -

من الكميات المنجزة المتعلقة بها بعد إقامة البنية المرتفعة في غياب جرد مضاد بين المقاول والعون 

المكلف بالتتبع من طرف صاحب المشروع، وبذلك يتم أداء كشوف الحساب باعتبار جداول األثمان 

 ازه؛ وليس باعتبار ما تم إنج

مترا مكعبا دون إخضاعها   90إنجاز أشغال مهمة من الخرسانة المسلحة إلقامة خزان ماء بسعة حوالي   -

لعمليات المراقبة التقنية الالزمة، حيث لم يتول أي مختبر مؤهل إجراء اختبار الخرسانة التي تم سكبها،  

 كما لم يتم تسلم تسليح الخرسانة من طرف مكتب دراسات.

 قة ال تتعلق بموضوع الصفقةتسوية أداء نف 

المتعلقة ب "بناء خزانين للماء بكل من باتو خطارة باتو وخينك" تم إدراج وحدة أعمال   2014\03بالنسبة للصفقة رقم  

درهم برسم البند األول المتعلق   000,00 25ال تتعلق بموضوع الصفقة التي أسند تنفيذها إلى المقاول. وهي أداء مبلغ  

ية لفائدة مكتب الدراسات الذي سبق وأعد تصاميم المشروع وبعض الوثائق المتعلقة، حيث يحمل مثال بالمساعدة التقن

دفتر الشروط الخاصة الذي تم على أساسه طرح الصفقة للمنافسة تأشيرة مكتب الدراسات. إن أداء هذا المبلغ يثير  

 المالحظات التالية: 

فقة كشرط لتصفية وأداء الجماعة لمبلغ وحدة األعمال المذكورة لم يتم تبرير الخدمة المنجزة من طرف صاحب الص

 2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    83و  80و  69و  67و  53لفائدته، مما يخالف مقتضيات المواد  

ية إلى بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي أقّرت على التوالي ما يلي: " تهدف التصف

التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص، تحت مسؤوليته، بعد االطالع 

على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين ]...[ " و " ال يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة واألمر بصرفها 

]...[ ال يجوز إصدار األمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق إال بعد إثبات حقوق الدائن ]...[ " و " 

الدين ]...[ " و " إذا تم أداء نفقة بمبلغ يتجاوز حقوق الدائن، يتعين على اآلمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد 

األداء قبل تنفيذ الخدمة واستحقاق المستفيد من هذا األداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد " و " ]...[ ال يمكن أن يتم  

 الدين ]...[".

لقد تمت تسوية نفقة سبق تنفيذها من طرف مكتب الدراسات دون أن تربطه بالجماعة عالقة تعاقدية، مما يخالف أحكام  

من المرسوم سالف الذكر، والتي تنص على التوالي على ما يلي: " تخضع نفقات الجماعات  68و  65و  55المواد 

مراقبة مالية في مرحلة االلتزام ]...[ " و " يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل  –ية ومجموعاتها إلى ما يلي: المحل

الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو 

بطاقة اإلرساليات " المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب "الخدماتي المعني، مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على 

واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت " و " يتأكد رئيس المصلحة المختص المشار إليه في الفقرة الثالثة 

زام بها أعاله، والمؤهل قانونا من طرف اآلمر بالصرف، أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع االلت 53من المادة 

مسبقا وفق اإلجراءات التنظيمية. ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية المستندات 

 المثبتة ".

 تافياللت بما يلي: –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

مواد المقالع، والرسم    الحرص على ضبط واستخالص الرسوم الجماعية، خصوصا المتعلقة باستخراج -

المفروض على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وإعمال 

 الفرض التلقائي والجزاءات عند االقتضاء.

تطبيق الشروط المحددة إلسناد الصفقات، ال سيما ما يتعلق بأهلية المتنافسين التقنية والمالية، وكذا  -

 الوثائق المنصوص عليها في دفاتر التحمالت؛إدالئهم ب

إيالء العناية الالزمة إلعداد الدراسات التقنية، ودفاتر الشروط الخاصة للصفقات، وتحديد الحاجيات  -

 بكل ما يمكن من الدقة.

مسك السجالت والوثائق الالزمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، من قبيل سجل الورش وجداول  -

ات وتصاميم الجرد للمشاريع المنجزة، مع الحرص على تنفيذ األشغال بالكميات المنجزات والتمتير

 والجودة المطلوبة.
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II.  حصيا ل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة  أوال.

  .تدبير الممتلكات الجماعية .1

 )...( 

 للمحالت التجارية  مراجعة السومة الكرائية 

 ستعمل الجماعة على تطبيق الزيادة في السومة الكرائية عند تجديد عقد الكراء في الفترة المقبلة.

 التعمير والبناء .2

  استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن 

الكهربائية ولم يشملها فهي توجد في منطقة غير مغطاة بالشبكة  1/2015بالنسبة للبناية موضوع الرخصة رقم 

الزالت األشغال جارية فيها. بالنسبة للبناية موضوع   1/2017تصميم النمو. بالنسبة للبناية موضوع الرخصة عدد  

فهي غير مستغلة حاليا. بالنسبة لبناية أخرى فالمنزل كان مبني قديما إال أنه قام بتسوية  2/2017الرخصة رقم 

 صة البناء.وضعيته القانونية للحصول على رخ

  منح رخص البناء دون رفع تحفظ اللجنة اإلقليمية 

. وبذلك فإن مصلحة التعمير لم تتوفر على التجربة 2018لم يتم اعتماد أية وثيقة للتعمير بجماعة حصيا إال في سنة  

ستعمل الجماعة الالزمة في هذا الميدان. ومباشرة بعد زيارة لجنة المراقبة تم األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة و

على إعمال المساطر القانونية الخاصة بالتعمير في منح رخص البناء والسكن أو المطابقة والحرص على تطبيق 

 ضوابط البناء بشأنها. 

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تدبير المداخيل .1

  للمسافرينعدم فرض واستخالص الرسمين المفروضين على وسائل النقل العمومي 

في السنوات القليلة الماضية عرفت حركة نقل المسافرين في جماعة حصيا شلال تاما بحكم صعوبة المسالك الطرقية 

، مما جعل حركة نقل المسافرين تمارس بشكل غير منظم. ولما 2014وشساعتها، بحيث أنها غير معبدة إلى غاية  

مركز الجماعة وأغلب دواوير الجماعة بدأت تظهر بعض  الرابطة بين 7108تم تعبيد الطريق اإلقليمية رقم 

العربات التي تحمل عالمات النقل المزدوج ومحطة انطالق أغلبها من ألنيف عبر حصيا. وبذلك تمت مراسلة 

مصالح عمالة تنغير للحصول على المعلومات الخاصة بالرخص المستغلة بتراب الجماعة وستقوم الجماعة بكل 

 في هذا المجال. التدابير الالزمة 

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 خطأ في انتقاء أفضل العروض وإقصاء غير مبرر الحد المتنافسين 

فاألمر يتعلق بإصالح وترميم بعض سواقي الفيض، وإن لجنة فتح األظرفة   INDH 4/2017بالنسبة للصفقة رقم  

ون موضوع الصفقة عبارة عن أشغال وليس أسندت هذه الصفقة للمتنافس الذي قدم العرض األقل ثمنا لقناعتها بك

بالتوريدات. ونظرا لكون جماعة حصيا اعتمدت مقياس التنقيط ألول مرة فإن اللجنة ارتكبت الخطأ دون نية التمييز 

 بين المتنافسين وهذا ما سنحاول تفاديه في المستقبل. 

 :وضع جداول المنجزات لبعض الصفقات بشكل ال يتضمن كل العناصر الالزمة   

)المبادرة الوطنية للتنمية البشرية( باالعتماد على المعاينة   2/2016و  1/2016تم وضع جداول المنجزات للصفقتين  

الميدانية للمصلحة المكلفة بالتتبع وبمحاضر زيارة األوراش )...( وباعتبار المشروع األول بناية قائمة والمشروع 

ل المنجزات الدقة الالزمة. وستعمل مصالح الجماعة على تفادي الثاني يتضمن مجموعة من المواقع مما أفقد جداو

 ذلك والعمل على وضع تفاصيل التمتيرات التي تمكن من الحصول على الكميات اإلجمالية للفصول المنجزة.

  أداء كشوف الحساب لبعض الصفقات دون وضع جداول المنجزات والتمتيرات الالزمة 

ت المذكورة، فإن الجماعة ستعمل جاهدة على تطبيق هذه التوصيات باعتماد بالنسبة ألداء كشوف الحساب للصفقا

 الدقة الالزمة في إنجاز جداول المنجزات والزيارة المنتظمة لألوراش.
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  نقائص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات وفي تحديد الحاجيات المراد تلبيتها 

إعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات في حدود التجربة  تعمل المصلحة المكلفة بالصفقات وفق كفاءتها على

المتعلقة ببناء وتجهيز دار الوالدة )الشطر الثاني( فإنه تمت  9/2014المكتسبة. أما فيما يخص مثال الصفقة رقم 

ة االستعانة بمصالح وزارة الصحة لتوصيف التجهيزات المتطلبة لكون مصالح الجماعة ال تتوفر على الدراية الالزم

كما تم حضور ممثلي وزارة الصحة في جميع مراحل تنفيذ الصفقة. وستعمل الجماعة على تدارك النقائص 

 الملحوظة في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات باالعتماد على الكفاءات ومكاتب الدراسات في المستقبل.

  )...( 

  خلل في إعداد واستغالل مشروع دار الوالدة 

ة حصيا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببناء وتجهيز دار الوالدة بمركز جماعة  لقد قامت الجماعة الترابي

حصيا بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم تنغير وتم تجهيزها فعال بمعدات أساسية بتنسيق مع المندوبية. إال 

ية الالزمة، )...( وبذلك لم يتم أداء الدور أن هذه األخيرة لم تف بالتزاماتها بدعوى عدم توفرها على الموارد البشر

 المنتظر من هذا المشروع )...(. وستترافع الجماعة من أجل توفير الطاقم الطبي الالزم لتسيير هدا المرفق. 

  خلل في إنجاز وتسليم دار الطالبة 

ندوبية اإلقليمية للتعاون تم إنجاز مشروع دار الطالبة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع الم

الوطني وقد تم تسليم المشروع للجمعية واستغاللها وتسييرها حيث ساهمت وبشكل كبير في الحد من ظاهرة الهدر 

المدرسي لدى الفتيات. وبالنسبة لعدم إنجاز بعض التجهيزات مثل وسائل الحريق وجهاز تسخين الماء، فنشير إلى  

األداء نؤكد لكم أنه لم يتم أداء مبالغ هذه التجهيزات. أما بالنسبة للشق الملحوظ   أنه بعد الرجوع إلى كشوفات حساب

فهو ناتج عن التصاق بنايتين كما هو مبين في التصميم وقد تم تزيينه بقطع من الخشب وال يشكل أية خطورة. أما 

 ذ اإلعداد إلنجاز المشروع.بالنسبة لمحضر تسليم البناية فقد تمت اإلشارة إليه في بنود اتفاقية الشراكة من

    تعثر مشروع دار الشباب 

)...( فعال تمت برمجة دار للشباب في إطار اتفاقية شراكة بين وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركان 

والمديرية اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة. وفي هذا اإلطار ومباشرة بعد إجراء المراقبة من طرف المجلس 

الجهوي للحسابات، قامت الجماعة بإجراءات مكنت من تحويل دار الشباب إلى قاعة متعددة االختصاصات 

 وبرمجت تجهيزها بالمعدات الالزمة وبذلك فالجماعة ستسعى جاهدة إلى استغالل هذا المشروع والعناية به.

  بشكل غير سليم  1/2017إنجاز أشغال الصفقة رقم 

المتعلقة بتجهيز بعض نقط الماء بالطاقة الشمسية وتجهيز محطة المعالجة وبناء  1/2017بالنسبة للصفقة رقم 

خزان مائي ببعض دواوير الجماعة، فلم يتم وضع لوحات تشويرية ولم يتم تسييج مكان الورش وذلك راجع إلى 

ه الخدمة نظرا لعدم تعدد مواقع إنجاز األشغال وبعدها عن الساكنة وهنا نشير كذلك إلى أنه لم يتم األداء عن هذ 

إنجازها. أما بالنسبة لتتبع األشغال فالمصلحة المكلفة بالتتبع استدركت األمر بتوجيه من فريق المراقبة )للمجلس 

 الجهوي للحسابات( وتم األخذ بعين االعتبار هذه المالحظات. 

 تسوية أداء نفقة ال تتعلق بموضوع الصفقة 

المتعلقة ببناء خزانين للماء الصالح للشرب بكل من باتو، خطارة   3/2014قم  قامت الجماعة بإنجاز أشغال الصفقة ر

باتو وخينك وتجهيزهما باأللواح الشمسية عن طريق عرض مفتوح. إال أنه ونظرا لعدم برمجة اعتمادات مالية 

نامج مسبقة إلجراء الدراسات التقنية ونظرا للحالة الطارئة ولكون المشروع منجز عن طريق ترخيص بالبر

مخصص فقط في موضوع الصفقة )دعم من وزارة الداخلية( لكن إنجاز مثل هذا المشروع يتطلب القيام بالدراسات 

والتتبع مما أدى إلى إدراج فصل المساعدة التقنية ضمن جدول األثمان. ومن خالل مالحظاتكم تبين أن هذه الصيغة 

 مجال.غير سليمة وستعمل الجماعة الحقا بتوصياتكم في هذا ال
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 "آيت عياش"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

، وتقع هذه الجماعة بمحاذاة جبل العياشي المنتمي  1992عياش على إثر التقسيم الجماعي لسنة  أحدثت جماعة آيت

، وتقطن بها ساكنة 2كلم 475تبلغ مساحة الجماعة  .متراً  3800إلى سلسلة جبال األطلس الكبير، والذي يفوق علوه 

تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي  .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  11.946بلغ تعدادها 

 الزراعة وتربية الماشية.  السيماالرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة، 

مليون درهم برسم   4,38مليون درهم، منها حوالي    7,12، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز  2017في سنة  

 5,81. أما مجموع مصاريف الجماعة فقد فاقت  %62يقارب    حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما

مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى   2,78، منها حوالي  2017مليون درهم خالل نفس السنة المالية  

 ( موظفين موضعين رهن إشارة إدارات أخرى.5( موظفا، منهم خمسة )27سبعة وعشرون )

I.  ي للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهو 

تافياللت حول تسيير جماعة آيت عياش   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات بشأنها، يمكن عرض 2017 – 2013عن الفترة 

 أهمها على النحو اآلتي: 

 الجماعي والتنظيم اإلداريأوال. أداء المجلس 

 تدبير الموارد البشرية .1

 عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

عونا عرضيا   13لم تقم الجماعة الترابية آيت عياش بإبرام عقد التأمين الخاص باألعوان المياومين والعرضيين لفائدة  

القاضي بتغيير  18.01من القانون رقم  2ا يخالف مقتضيات المادة ، مم2017إلى  2013خالل الفترة الممتدة من 

يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف  1963فبراير  6الصادر في  1.60.223وتتميم الظهير الشريف رقم 

رقم    القانون من 29 المادة من الفقرة األولى ألحكام بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا  1927يونيو    25الصادر في  

. ويجب التذكير أن عدم إبرام 2015يناير  22 من ابتداء التنفيذ  حيز دخل الذي الشغل حوادث عن بالتعويض 18.12

 الواردة الجزاءات عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحّمل ميزانية الجماعة

 من 184وفي المادة  حوادث الشغل، عن بالتعويض 1.60.223 رقم  الشريف الظهير من مكرر 357 الفصل في

 الشغل. حوادث عن بالتعويض المتعلق 18.12القانون رقم 

 وفي  التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام في العرضيين عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان

 االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق 

 لمنح الجماعي النظام لديها، في المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل تصريح بانخراطتقم جماعة آيت عياش بال لم

من الظهير الشريف بمثابة قانون   2، مما يخالف ما جاء به الفصل  2017-2014برسم السنوات المالية   التقاعد رواتب

عد الذي ينص على: " يطبق يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقا 1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216رقم 

النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين 

 القانون رقم من 2 المادة والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية ]...[". أيضا وضدا على مقتضيات

حية األساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  الص التغطية مدونة بمثابة  00.65

تقم المصالح الجماعية آليت عياش  لم  على: موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ]...["،

خالل السنوات  االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق لدى العرضيين األعوان وتسجيل بالتصريح بانخراط

 . 2017-2014المالية 

 في المساهمة واألعوان، وكذا بالموظفين الخاصة االحتياط هيئات في الترابية الجماعات ويجب التذكير أن مساهمة

 المالي ظيمبالتن المتعلق  45.08من القانون    41اإلجبارية، طبقا ألحكام المادة   النفقات بين من تعتبر التعاضديات نفقات

 يتعلق بالجماعات. 113.14من القانون رقم  181للجماعات، والمادة 

 وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية 

 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير  30 في صادر 2.13.422 رقم من المرسوم 2خالفا لمقتضيات المادة 

 بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف يرالظه مرتين من المكرر 46

من موظفيها رهن إشارة كل من قيادة آيت أفال، ودائرة ميدلت ابتداء   5رهن اإلشارة، قامت جماعة آيت عياش بوضع  
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الموضوع. أما بخصوص السيد )ع.م(، مهندس ، وذلك دون تقديم اإلدارتان المستقبلتان لطلبات في  2015يناير  02من  

دولة، فقد تقدم في البداية بطلب االنتقال مع نقل المنصب المالي من جماعة تونفيت إلى جماعة آيت عياش، حيث 

يوضع  125/2017، ليصدر رئيس المجلس الجماعي آليت عياش قرار رقم 2016شتنبر  01التحق بها بتاريخ 

. غير أنه ال يوجد ما يفيد تقديم  2017يناير  02شارة قيادة آيت وافال بميدلت ابتداء من بموجبه المعني باألمر رهن إ

 طلب الوضع رهن اإلشارة من طرف اإلدارة العمومية المستقبلة ضمن ملفه المدلى به من طرف الجماعة. 

  غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

جماعة الموضوعين رهن اإلشارة، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف اإلدارة من خالل تفحص ملفات موظفي ال

العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما ألدائه، وذلك 

 46بيق الفصل  بتحديد كيفيات تط  2014يناير    30صادر في    2.13.422من مرسوم رقم    7خالفا لما جاءت به المادة  

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة   1958فبراير    24الصادر في    1.58.008المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  

 العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة.

 تدبير الممتلكات الجماعية .2

 استغالل أمالك عقارية تابعة للجماعة من طرف أغيار دون سند قانوني 

جل األمالك العقارية التابعة لجماعة آيت عياش، أنه تم وضع رهن إشارة السلطة المحلية محليين تبين من خالل س

( معدين للسكن، ومدرجين ضمن أمالكها العقارية الخاصة، دون اإلدالء بما يفيد هذا التسليم. حيث تم وضع هذين 02)

إشارة السلطة المحلية، غير أنه أصبح يقطن   المنزلين في البداية، حسب ما صرح به مسؤولو المصالح الجماعية، رهن

من  69و 37بهما حاليا أحد األشخاص )الخواص(. الشيء الذي يخالف المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 

من القانون التنظيمي رقم  92المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة  78.00القانون رقم 

تعلق بالجماعات والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف اآلخر أو الم 113.14

 تغيير تخصيصها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 

 غياب سجالت المحاسبة المادية تهم جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها 

(  Comptabilité matière) عي، وال على سجالت للمحاسبة الماديةال تتوفر جماعة آيت عياش على مخزن جما

خاصة بكل نوع  (Fiches)تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك المصالح الجماعية كذلك جذاذات 

ى أذونات من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من المخزن وإليه. كما أنها ال تتوفر عل

وال تقوم كذلك  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 

 ة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.بسن نظام للمحاسب 2010يناير   3صادر في  2.09.441

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

بلغ المتوسط السنوي الستهالك اإلنارة العمومية لجماعة آيت عياش )مركز آيت أومغار، مقر الجماعة 

ريف عتاد صيانة ألف درهم، فيما بلغت مصا  672حوالي    2017-2013والقصور)الدواوير( التابعة لها( خالل الفترة  

ألف درهم سنويا. غير أن الجماعة ال تتوفر على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة   60هذه اإلنارة ما يقارب  

 بترابها، يوضح من خاللها بالخصوص أعداد نقط اإلضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية االستعمال، حيث لم تخصص

العمومية. كما  اإلنارة مصابيح استبدال محاضر هذه التجهيزات، وإعداد وخروج  دخول الجماعة سجل خاص لتتبع

 التدخل، تاريخ (والصيانة اإلصالح بعمليات المتعلقة المعلومات تضمينه كافة يتم مضبوط سجل أنها ال تقوم بمسك

الكهربائية(، الشيء  المواد  استعمال أماكن المكلف، مع تحديد  التقني اسم نوعها، المصابيح المستبدلة، عدد  التدخل، نوع

 الكهربائية، وال حقيقة األشغال المنجزة. المواد  معرفة حقيقة المقتنيات من الذي ال يمكن معه

 التعمير .3

 تسليم رخص للبناء دون احترام المسطرة القانونية 

تعمير، خالفا لمقتضيات رخصا للبناء دون عرضها على اللجنة اإلقليمية لل  2017-2015منحت الجماعة خالل الفترة  

ومنشور وزير إعداد التراب   14/2000المتعلق بالتعمير ومنشور الوزير األول رقم    12.90من القانون رقم    43المادة  

 2013ماي    24صادر في    2.13.424من المرسوم رقم    35، وكذا المادة  1500/2000الوطني واإلسكان والبيئة رقم  

يتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  101، باإلضافة إلى المادة بالموافقة على ضابط البناء العام

ويبين الجدول التالي عدد هذه الرخص غير القانونية والمسماة أحادية )ممنوحة بصفة أحادية من طرف الجماعة(،  

 .2017-2015من مجموع الرخص المسلمة خالل سنوات  56حيث تجاوزت نسبتها 
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 منحت دون الحصول على رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير رخص بناء 

 السنة 2015 2016 2017 المجموع

 عدد رخص البناء الممنوحة 70 23 26 119

 عدد رخص البناء "األحادية"  52 09 06 67

56 23 39 74 نسبة الرخص األحادية 

 عدم استكمال المساطر المتعلقة بزجر المخالفات 

تحرير محاضر المخالفات في حق بعض األشخاص، قرر رئيس المجلس الجماعي عدم استكمال المسطرة بالرغم من  

المنصوص عليها في زجر مخالفات التعمير. حيث تبين سجالت المخالفات أن الحاالت الواردة في الجدول أسفله لم 

 المتعلق بالتعمير.  12.90القانون رقم    من  66تحل بشأنها شكايات على وكيل الملك، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة  

 عينة من مخالفات تعمير لم تحل بشأنها شكايات على وكيل الملك 

 السنة مرتكب المخالفة طبيعة المخالفة

 )ح.خ( البناء بدون رخصة
2013 

 )م.و( البناء بدون رخصة

 )ق.ح( البناء بدون رخصة
2014 

 )م.ح.ع( البناء بدون رخصة

 )م.ه.ع(  بدون رخصةالبناء 
2015 

 )م.ا( البناء بدون رخصة

 )ب.ع.ا(  البناء بدون رخصة
2016 

 )ع.م( البناء بدون رخصة

 تافياللت بما يلي: –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

التغطية الصحية واالجتماعية احترام األنظمة والقوانين المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة، وكذا توفير  -

 لفائدة األعوان العرضيين؛

العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع  -

الدقيق لجميع المقتنيات، ومسك سجالت الجرد وجذاذات التخزين الالزمة ووضع أرقام الجرد على 

 المعدات؛

 على اللجنة اإلقليمية للتعمير. عرض ملفات رخص البناء -

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة  .1

   عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض

 على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

 89.30من القانون رقم  71المتعلق بجبايات الجماعة المحلية، وكذا المادة  47.06ن رقم من القانو 87أوجبت المادة 

بصفة انتقالية بموجب  المحلية وهيئاتها، والتي تظل سارية المفعول المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات

المستحقة لفائدة  والمساهمات واألتاوىبسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق  39.07القانون رقم 

ً على الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين، والملزمين بالرسم المفروض على  الجماعات المحلية، تباعا

وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بإيداع تصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع 

النشاط. إال أنه وخالفا لمقتضيات المادتين المذكورتين تبين وجود ثالثة ملزمين بالرسمين المتعلقين  في مزاولة

 باستغالل سيارات األجرة من الصنف األول، لم يعمدوا إلى إيداع تصريح بالتأسيس المنصوص عليه قانونا. 
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  للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة  تراكم الديون المستحقة عن الرسم على النقل العمومي

 للنقل العمومي للمسافرين 

أسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف 

القانونية الالزمة العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، عن نقص على مستوى قيام الجماعة باتخاذ اإلجراءات 

من أجل فرض واستخالص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخالصها وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد 

التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين الرسمين، والتي بلغت ما مجموعه 

 بلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية المتعلقة بالرسوم. درهما، وقد يسقط جزٌء من هذا الم 11.200,00

  عدم فرض واستخالص واجبات الرسم على محال بيع المشروبات 

لوحظ انطالقا من مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن مجموعة من الملزمين بالرسم على 

. وبالرغم من 2017إلى  2013ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من  محال بيع المشروبات لم يؤدوا ما بذمتهم من

ذلك، لم تتخذ المصالح الجبائية بالجماعة أية إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم  

دول من نفس القانون. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالملزمين المدرجين بالج 158المنصوص عليها في المادة 

 أسفله:

 أمثلة لملزمين لم يؤدوا الرسم على محال بيع المشروبات

 تاريخ الرخصة الملزم بالرسم عن محال بيع المشروبات

 27/05/2004 ح.ع.ا

 بدون رخصة أ.ع.ع 

 05/06/2008 س.م

 بدون رخصة أ.ع.م 

 عدم استخالص واجبات الدكاكين الجماعية 

سنوات. لكن بالمقابل، لم تقم المصالح  الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذلم يؤدوا   المكترين أغلبية أن لوحظ

اإلجراءات الالزمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية من الدكاكين الجماعية،  الجماعية المختصة باتخاذ 

 41ما قدره  2018د ماي بحيث بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدو

 درهما، وقد يتعرض جزء من هذا المبلغ للتقادم الخماسي الذي يخص الديون العمومية المتعلقة باألكرية.  810,00

 غياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه،  78.00من القانون رقم  50و 40أوكل المشرع بموجب المادتين 

المتعلق بالجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم استغالل المقالع إلى  113.14من القانون التنظيمي رقم  100وكذا المادة 

لتشريعية والتنظيمية المعمول بها. لكن يالحظ في هذا اإلطار المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات ا

ضعف المراقبة وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتتبع استغالل المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة. حيث لم يتم تفعيل 

التي يعرفها هذا أية مبادرة في هذا اإلطار للوقوف على طريقة استغالل المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات 

 القطاع، واآلثار السلبية التي يلحقها االستغالل العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

  عدم مسك دفاتر الورش لصفقات األشغال 

 Les)تكتفي مصالح الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، مع العلم بأن دفتر الورش 

cahiers de chantier)   الذي يجب أن يكون مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، ألنه يعتبر الوسيلة الموثقة

مصالح الجماعية، ويتعين مسكه من طرف صاحب المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف ال

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال   30من المادة    6المشروع استناداً إلى مقتضيات الفقرة  

، والتي ألزمت  2000مايو  4صادر في  2.09.1087المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية   صاحب المشروع

المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات 

المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه من دفتر الشروط اإلدارية العامة  33و   24و 3مماثلة في المواد 

. وتنطبق 2016الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13الصادر في  2.14.394بالمرسوم رقم 

درهم والمتعلقة بناء السوق  646.880,40بمبلغ  3/2013هذه المالحظة على سبيل االستدالل على الصفقة رقم 

درهم المتعلقة بأشغال بناء الطريق القروية بين  919.248,00بمبلغ  ILDH/2016/1رقم األسبوعي، والصفقة 

 اسكار وآيت بن علي.
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  عدم تحديد مكان تنفيذ األشغال والخدمات في سندات الطلب 

من خالل مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات األشغال والتوريدات والخدمات المنفذة من طرف الجماعة 

، تبين أنها ال تظهر وجهة ومكان تنفيذ األشغال المطلوبة وال طبيعة أو 2017إلى  2013ل السنوات المالية من خال

أرقام جرد العتاد المستفيد من النفقات المنفذة. نتيجة لذلك، فإنه ال يمكن التحقق من حقيقة إنجاز بعض األشغال 

ح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها. يتعلق األمر على والخدمات ما دامت أماكن تنفيذها غير محددة بشكل واض

المتعلق باإلصالح   16/2013المتعلق بالعتاد التقني والمعلوماتي وسند الطلب رقم    04/2014سبيل المثال بسند الطلب  

 اإلعتيادي للبنايات اإلدارية.

 ت بما يلي:تافيالل –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، السيما الرسم على النقل العمومي  -

للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والرسم على محال بيع 

 المشروبات ومنتوج األمالك الجماعية؛

 تنسيق مع اإلدارات العمومية المعنية؛مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة ب -

العمل على تفادي تقادم الرسوم الجماعية، وتطبيق مسطرة الفرض التلقائي والجزاءات وعند  -

 االقتضاء؛

 السهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال ومسك دفاتر الورش والسجالت المتعلقة بالصفقات؛ -

راد إنجازها باإلضافة إلى تحديد مكان تنفيذ تضمين سندات الطلب، مواصفات ونوعية األعمال الم -

 األشغال والخدمات.
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II.  يت عياشأل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 الحكامة والشؤون العامة أوال.

 تدبير الموارد البشرية .1

  عدم إبرام عقد التامين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة أعوانه المياومين والعرضيين حسب )...( سيعمل المجلس الجماعي على  

 اإلمكانيات المالية المتاحة بميزانية الجماعة.

   عدم التصريح بانخراط وتسجيل االعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد وفي

 الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

الجماعة على انخراط وتسجيل مستخدميها العرضيين في النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد وكدا )...( ستعمل 

 في الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي حسب االمكانيات المالية للجماعة.

   وضع موظفين رهن اشارة هيئات عمومية دون احترام االجراءات القانونية 

المصالح المستقبلة إلى ملف الوضع رهن االشارة، وستعمل الجماعة على أخد مالحظتكم  )...( تم إغفال إضافة طلب  

 بعين االعتبار. 

    غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن االشارة 

 )...( ستعمل الجماعة مستقبال على األخذ بعين االعتبار جميع مالحظاتكم في هذا الشأن.

 تدبير الممتلكات الجماعية .2

 غالل أمالك عقارية تابعة للجماعة من طرف أغيار دون سند قانونياست 

)...( يعتزم المجلس الجماعي التداول خالل قادم دوراته من أجل الحسم في وضعية المسكنين الموضوعين رهن 

 إشارة السلطة المحلية بإفراغهما من مستغليهما أو اتخاذ مقرر يقضي بتسليمهما.  

 دية تهم جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بهاغياب سجالت المحاسبة الما 

نظرا لعدم توفر الجماعة على مخزن جماعي، تقوم هذه األخيرة بتوريداتها كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك وتعمل 

على استعمالها بصفة آنية. وفي انتظار توفير مخزن والتقيد باإلجراءات المتعلقة به ستعمل مصالح الجماعة على 

سجالت التوريدات المستلمة والمسلمة وجذاذات خاصة بكل توريدة على حدة وضبط عمليات الدخول  مسك

 والخروج وأذونات االستالم والتسليم.

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

العمومية عن في ظل غياب مخزن جماعي، تعمل الجماعة على تصريف التوريدات المتعلقة بتجهيزات اإلنارة 

طريق تسليمها للمستشار الجماعي المعني مقابل وصل باستالم. ويقوم هذا المستشار بمرافقة العون العرضي 

المكلف من طرف الجماعة الذي يقوم بأعمال الصيانة المطلوبة. لكن وبعد مالحظتكم هاته ستقوم مصالح الجماعة 

 مسارها.  بإعداد سجل خاص بتدبير المقتنيات الكهربائية وتتبع

 التعمير .3

 تسليم رخص البناء دون احترام المسطرة القانونية 

من أجل فحص  2017-10-18ان ما تمت مالحظته من طرف اللجنة اإلقليمية التي انتقلت لمقر الجماعة بتاريخ 

رخصة سلمت بصورة انفرادية من  67السجالت المتعلقة برخص البناء المسلمة من طرف مصالح الجماعة كون 

رئاسة الجماعة هو أمر غير وارد بتاتا. وذلك لكون الرخص تسلم بناء على طلب المعنيين باألمر وبعد طرف 

إدالئهم بشهادة إدارية من أجل البناء موقعة من طرف نواب أراضي الجماعة الساللية وممثل السلطة المحلية في 

د أن الرخص المسلمة تتم بناء على مساطر مما يفي –ال نرى مانعا  –شخص القائد أو خليفته والتي تتضمن عبارة 

قانونية وبعد اإلدالء بالشهادة المذكورة ووجود تصاميم منجزة من طرف مهندس معماري ومهندس مختص، عالوة 

 على مجموعة من الوثائق األخرى.

ن كانت موضوع مجموعة من الملفات القضائية ألجل إلغائها رفعت م 67وتجدر االشارة إلى أن هذه الرخص 

 طرف السلطات اإلقليمية لدى المحكمة اإلدارية بمكناس، انتهت كلها بأحكام بعدم قبول الطلب.
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 عدم استكمال المساطر المتعلقة بزجر المخالفات 

)...( إن تطبيق قانون التعمير بالجماعة الترابية اليت عياش تعترضه عدة صعوبات من بينها على سبيل الذكر ال 

واطنين على سند الملكية أو أية وثيقة تثبت حيازتهم للعقار المراد بناؤه )...(؛ صعوبة الحصر: صعوبة حصول الم

التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط واألحكام التشريعية الجاري بها العمل )...(؛ صعوبة االلتزام 

..(. ونظرا لكل هذه الصعوبات، وعدم إعطاء للبقعة المزمع اقامة المبنى عليها ). )هكتار واحد (بالمساحة الدنيا 

حلول بديلة للمواطن تمكنه من احترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، فإن هذا 

 المواطن يلجأ في بعض األحيان إلى البناء العشوائي.

مشكل البناء بالجماعة وراسل على إثرها ولحل هذه االشكالية فقد سبق للمجلس الجماعي أن تداول في عدة دورات  

جميع المتدخلين في مجال التعمير من أجل التدخل إليجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل إيمانا منه بعدم جدوى اللجوء 

إلى زجر المخالفات كوسيلة وحيدة للقضاء على البناء العشوائي وإنما العمل على إيجاد حلول لمشكل إثبات الملكية 

عوبات التي يواجهها المواطن وكذا تبسيط المساطر ومن ثم إجبار هذا المواطن على احترام النصوص وتدليل الص

 التشريعية تحت طائلة اللجوء إلى الزجر.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 سافرين والرسم المفروض  عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزم بالرسم على النقل العمومي للم

 على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

لوجاهة هذه المالحظة، عمدت الجماعة إلى إصدار أوامر التحصيل في حق المستغلين اآلتية أسماؤهم في الجدول 

 المدرج أسفله.

 رقم المأذونية  اسم الملزم تاريخ الرخصة رقم األمر بالتحصيل 

 06 )س.ق(  2012- 29-02 01-2018

 07 )ام.آع( 2012- 26-03 02-2018

 19 )م.ع( 2012- 01-02 03-2018

   تراكم الديون المستحقة عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة

 للنقل العمومي للمسافرين. 

إللزامهم باألداء عن  2015المعنيين باألمر عند نهاية سنة )...( تفاديا لتقادم هذين الرسمين، تم القيام بمراسلة 

 )التي كاد يشملها التقادم( في حق المستغلين اآلتية أسماؤهم في الجدول أسفله. 2014 -2013-2012سنوات 

 اإلجراءات المتخذة مالحظات
رسم 

 الوقوف 

رسم النقل 

 العام /م

صاحب 

 الرخصة

رقم 

 الرخصة

 رفع التقادم

 387/2015جماعية: عدد مراسلة 

 2015/ 28/10بتاريخ 

 2018/ 235مراسلة فردية عدد 

 2018/ 08/ 13بتاريخ 

 05 الجماعة 2400 800

 رفع التقادم

)ام.آع( مستغل 

 العربة

ب   2015/ 387مراسلة جماعية: عدد 

28/10 /2015 

  2018/ 233مراسلة فردية: عدد

 2018/ 08/ 13بتاريخ 

 07 )ام. م(  

)ح.م( مستغل 

 العربة.

تم وضع إقرار بالتوقف عن العمل بناء  

مع  2012/ 04/06على طلب بتاريخ 

 أداء ما بذمته. 

- - 
 )ب.ر(

 )متوفاة(
09 

 رفع التقادم

  387/2015مراسلة جماعي: عدد 

 2015/ 28/10بتاريخ 

  2018/ 234مراسلة فردية: عدد

 2018/ 08/ 13بتاريخ 

 19 )م.ع( 2400 800
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  واجبات الرسم على محل بيع المشروبات عدم استخالص 

- 2013-2012عن السنوات السابقة    2015إن مصلحة المداخيل )...( باشرت عملية تصحيح هذا الرسم ابتداء من  

علما أن الوكالة تقوم بواجبها اتجاه من تقاعس من الملزمين في أداء هذه الضريبة. ويبين الجدول أسفله  2014

 في حق المعنيين باألمر. 2012ا منذ سنة اإلجراءات التي تم اتخاذه

 اإلجراء المتخذ  مالحظات
تاريخ 

 الرخصة
 الملزم بالرسم

المراسالت تخص ورثة 

 المرحوم.

-11بتاريخ  2012-203مراسلة عدد 

06-2012 

-28بتاريخ  2015-387مراسلة عدد 

10-2015 

27-05 -

2004 

)الح. ع.ا( )متوفى سنة  

2005 .) 

بالتناوب طاولة خشبية استعملوا  

لعرض بعض المشروبات في 

 السوق األسبوعي

-11بتاريخ  2012-202مراسلة عدد 

06- 2012 

 2015-387مراسلة عدد 

08-01 -

2003 

)أع.ع(، )أع.م(، 

 )أع.ع( 

قدم تنازل بتاريخ 

بعد تأدية ما   2010/ 26/04

 بذمته. 

/////////////// / 
05-06 -

2008 
 )الس.م(

 

 التالي فإنه يبين معطيات المقاهي غير المرخصة:أما الجدول 

 الوضعية اإلدارية  اسم صاحب المحل عنوان المحل 
 اإلجراء المتخذ بتاريخ

13-08 -2018 
 مالحظات

 / ////////// 2018-240مراسلة عدد  بدون ترخيص حسن أنزى آيت أومغار

 عبدالصمد آيت بن هادي آيت أومغار 
///////////////// ////////////////// 

تم ترخيصه رخصة  

01 -2018 

 ///////// 2018- 241مراسلة عدد  بدون ترخيص  أوبنيات اسماعيل  آيت أومغار 

 //////////// 2018- 242مراسلة عدد  بدون ترخيص  بوشان ياسين  آيت أومغار 

 /////////// 2018- 243مراسلة عدد  بدون ترخيص  أبو زيد  آيت أومغار 

 //////////// 2018- 244مراسلة عدد  بدون ترخيص  هناني آيت أومغار 

 

 عدم استخالص واجبات كراء الدكاكين الجماعية 

لقد قامت مصالح الجماعة بحملة واسعة الستخالص المداخيل المتأتية من هذه الممتلكات مستعينة في ذلك بمحامي 

تقاعس المستفيدون منها عن أداء ما بذمتهم، األمر الذي انعكس إيجابا على منتوج الجماعة في أفق فسخ العقود التي  

دراهم، فستعمل الجماعة على درئه وذلك   41.810,00كراء هذه المحالت. أما الباقي استخالصه والمحدد في مبلغ  

 بتوفير كل الوسائل وإتباع كل السبل القانونية في محاولة لتحصيله.

 زمة التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابيغياب التدابير الال 

يعرف استغالل المقالع عدة مشاكل تراكمت منذ عدة سنوات نظرا لتداخل االختصاصات في تدبير هذا الملف. وفي 

تغالل المقالع غياب تنظيم محكم لهذا االستغالل من طرف جميع الجهات المتدخلة، تظل المداخيل المتأتية من اس

غير قارة رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال. )...( وستعمل الجماعة وبتنسيق مع جميع الجهات المتدخلة 

 على وضع االليات التي تتيح لها مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي.

 تدبير نفقات الجماعة  .2

  عدم مسك دفاتر الورش لصفقات االشغال 

صالح الجماعة على فرض وجود دفتر الورش بكل صفقة من الصفقات التي تبرمها داخل الورش باستمرار دأبت م

يمكن جميع المتدخلين في المشروع من تدوين مالحظاتهم حول تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية 

ألشغال. إال أن هذه األخيرة تكتفي وبالبنود الواردة في دفتر الشروط الخاصة كما يمكن مصالح الجماعة من تتبع ا 

بمسك األوراق األصلية وتترك دفتر الورش لدى المكلف من طرف المقاول يتسيير الورش. لكن وبعد مالحظتكم، 

وتطبيقا لمقتضيات دفتر الشروط االدارية العامة، ستعمل مصالح الجماعة خالل الصفقات المقبلة على مسك دفتر 

 ى التسليم النهائي وضمه الى ملف الصفقة.الورش من بداية األشغال وحت
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  عدم تحديد مكان تنفيذ األشغال والخدمات في سندات الطلب 

)...( تقوم الجماعة بمراسلة المتنافسين عن طريق طلب اقتراح أثمان وهو عبارة عن رسالة يحدد بها نوع ومكان 

ببيان األثمنة يتضمن موضوع سند األشغال، تاريخ فتح األظرفة واألجل المخصص إلنجاز األشغال مصحوبا 

الطلب ومكانه ومواصفات األشغال أو التوريدات محددة )...(. كما تقوم مصالح الجماعة بتسجيل أرقام جرد العتاد 

 المستفيد من النفقة المنفذة على ظهر الفاتورة.

  )...( 
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 "أفالندرا"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

. 1992يونيو  30 الصادر بتاريخ 2.92.468رقم  التابعة إلقليم زاكورة، بمقتضى المرسوم أحدثت جماعة أفالندرا

نسمة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى    7.203ألف هكتار، وقد بلغ عدد سكانها    60وهي تمتد على مساحة قدرها  

 الزراعة وتربية الماشية.. وتعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها االقتصادي أساسا على 2014المنجز سنة 

مستشارا جماعيا، منهم أربع نساء، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة  15يتكون مجلس جماعة أفالندرا من 

مليون درهم برسم   3,3مليون درهم، منها  10,1بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يعادل  2017نواب. في سنة 

من مجموع مداخيل التسيير. أما المصاريف  %97قيمة المضافة، أي ما يمثل حصتها من منتوج الضريبة على ال

 مليون درهم نفقات للموظفين. 1,5مليون درهم، منها حوالي  7,6اإلجمالية للجماعة فقد بلغت خالل نفس السنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة أفالندرا  –ات لجهة درعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحساب

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 تدبير الشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التسيير اإلداري .1

 عدم إبرام عقد التأمين لفائدة أعضاء المجلس الجماعي 

أي اعتمادات مالية مخَصصة لتأمين أعضاء المجلس الجماعي برسم السنوات المالية من  لم ترصد جماعة أفالندرا

المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع  78.00من القانون رقم  18. وذلك حيادا عن مقتضيات المادة 2017إلى  2013

ب التذكير بأن هذه المقتضيات يتعلق بالجماعات. ويج 113.14من القانون التنظيمي رقم  54تتميه وتغييره، والمادة 

التشريعية تنص على أن الجماعة " ]...[ مسؤولة عن األضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء  

المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة 

ابهم لتمثيل المجلس، أو خالل مشاركتهم في دورات التكوين المستمر. ]...[ ولهذه الغاية، يتعين الجماعة، أو أثناء انتد 

 على الجماعة االنخراط في نظام للتأمين وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل ".

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

د المتعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى، وذلك دون صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقو

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره، والتي تنص  39.08من القانون رقم  4مراعاة لمقتضيات المادة 

لحقوق العينية  جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء ا –تحت طائلة البطالن  –على أنه: " يجب أن تحرر 

األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم  

تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك"، وكذا للتعليمات  

التي أكدت على عدم المصادقة على عقود  2012أبريل  05بتاريخ  D1955الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 

بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبرز الجدول أسفله أمثلة على 

 سبيل االستدالل:

 عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة أفالندرا دون سند قانوني  

 نوع العقد رقم التاريخ

 تنازل عن بقعة أرضية 321/2015 2015أكتوبر  01

 قسمة إرث 224/2015 2015يوليوز  27

 اتفاقية شراكة 58/2016 2016فبراير  24

 تدبير الموارد البشرية .2

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

لم تقم الجماعة بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب 

. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين 2017إلى    2013التقاعد برسم السنوات من  

من الظهير الشريف  2المحلية، كما ينص على ذلك الفصل والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات 
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ويجب  .المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد  1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216بمثابة قانون رقم 

التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد 

من نفس الظهير الشريف المذكور   59أمين كزيادات مترتبة عن األداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا ألحكام الفصل  والت

% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في اآلجال المقررة مع 6الذي ينص على فرض زيادة قدرها 

 .تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده

الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين لدى الصندوق ومن جهة أخرى، لوحظ أن 

 2. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2017إلى    2013الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم السنوات من  

التأمين اإلجباري األساسي   بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من  65.00من القانون رقم  

عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من المرسوم رقم  

بتحديد فئات األعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي   2005يوليو    18الصادر في    2.05.739

 عن المرض.

ى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية كما تجدر اإلشارة إل

من  41ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 

 عدم منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين 

ال تقوم الجماعة بتخويل األعوان العرضيين الذين تلجأ إلى تشغيلهم في كل سنة، حق االستفادة من التعويضات العائلية 

في تحديد الكيفيات التي تمنح بها   1959مارس    30الصادر في    المقّررة لفائدتهم عمال بمقتضيات قرار رئيس الوزارة

التعويضات العائلية لألعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات 

الدولة العمومية، التي تنص على ما يلي: " إن األعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات 

والبلديات والمؤسسات العمومية وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية اآلتية كيفما 

 كان مصدر أجرتهم: 

 التعويض اإلضافي العائلي؛  -

 المنحة عن االزدياد ". -

 تدبير الممتلكات الجماعية .3

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية تبين من خالل المعاينات

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة

خزن. كما أنها ال تتوفر على بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى الم

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010اير  ين 3صادر في  2.09.441

 اختالالت في تدبير المقتنيات الكهربائية 

ال تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خاللها بالخصوص أعداد نقط 

 المعلومات تضمينه كافة يتم مضبوط سجل أنها ال تقوم بمسك اإلضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية االستعمال. كما

 التقني اسم نوعها، المصابيح المستبدلة، عدد  التدخل، نوع التدخل، تاريخ (والصيانة اإلصالح بعمليات  المتعلقة

 د الموا من الموجودات معرفة الكهربائية(، الشيء الذي ال يمكن معه المواد استعمال أماكن المكلف، مع تحديد 

 بالمخزن، وال حقيقة األشغال المنجزة. الكهربائية

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بوضع الموظفين رهن اإلشارة وبالتأمين عن حوادث الشغل  -

 واالجتماعية والتعويضات العائلية لفائدة األعوان العرضيين؛وبالتغطية الصحية 

وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقوالت )الدخول إلى المخزن والخروج  -

 منه( والمحافظة عليها.
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 تدبير الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  153و 45طبقا لمقتضيات المادتين 

ة من تعليمية وزير المالية المتعلق 43و 33العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين 

، فإن شَسيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين المكان يقوم بها 1969مارس    26بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في  

مرة كل ثالثة أشهر على األقل، ولمراقبة يتعين إجراؤها  (comptable de rattachement)المحاسب العمومي 

آلمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من اآلمر على األقل مرة في السنة من رؤسائه اإلداريين، أي مصالح ا

بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شساعة مداخيل الجماعة، والسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك 

 أية مراقبة موثقة بتقرير.  2017 – 2013واستعمال دفاتر األرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 

 ير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابيعدم اتخاذ التداب 

لم تتخذ جماعة أفالندرا التدابير القانونية الالزمة لمراقبة المقالع والوقوف على طريقة استغاللها، في إطار ممارسة 

تم األخذ بعين االعتبار اآلثار السلبية اختصاصات الشرطة اإلدارية الموكولة إلى رئيس المجلس الجماعي. كما لم ي

التي يلحقها االستغالل العشوائي بالمجال البيئي للجماعة. وقد تمت معاينة مجموعة من المقالع الموجودة، على سبيل 

المثال، على عمق وضفاف وادي درعة المستغلة من طرف جمعية "م.د.أ.ت"، حيث يتم استخراج الرمل والحصى 

ناء بالنسبة لمعظم المساكن الفردية المتواجدة بتراب الجماعة. كما سجل تواجد مقلع لتكسير الصخور واستعمالها في الب

 78.00من القانون رقم  50دون أن تتوفر المصالح الجماعية على أية معلومة بشأنه. مما يخالف مقتضيات المادة 

يتعلق بالجماعات، والتي   113.14من القانون رقم    100المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره، وكذا المادة  

 تلزم رئيس المجلس الجماعي بتنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا الميدان.

وتجب اإلشارة كذلك، إلى أن مجموعة من المقاوالت قامت باستغالل مقالع بالمنطقة، دون أن تقوم الجماعة باستخالص 

التي قامت بتوسعة وإحداث   « A.D »رسم على استخراج مواد المقالع المستحق عليها. ومنها سبيل المثال المقاولة  ال

مليون درهم، وكذا بتهيئة الطريق الرابطة بين جماعة أفالندرا وسكورة بقيمة  1,89منشأة فنية على واد درعة بقيمة 

 مليون درهم. 1,49

 دبير النفقات العمومية .2

 د مواصفات األعمال وآجال وأماكن تنفيذهاعدم تحدي 

ال تعمل المصالح الجماعية على تحديد أماكن تنفيذ األشغال بالدقة الالزمة، وال مواصفات ومحتوى بعض األعمال 

موضوع سندات طلب؛ كما ال تقوم بتحديد آجال إنجاز األشغال وشروط الضمان عند االقتضاء، طبقا لمقتضيات المادة 

بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388م رقم  من المرسو  75

 2.12.349( من المرسوم رقم 136)التي تحيل عليها المادة  88القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20الصادر في 

مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات األشغال والتوريدات والخدمات المنفذة من طرف الجماعة من خالل مراقبة  

، تبين أنها ال تظهر وجهة ومكان تنفيذ األعمال المطلوبة وال طبيعة أو 2017إلى  2013خالل السنوات المالية من 

ون إجراء المعاينة الالزمة قصد التأكد من حقيقة  أرقام جرد العتاد في الوثائق المبررة للنفقات المعنية. مما يحول د 

 إنجاز تلك األعمال. 

 غياب سجالت الورش لصفقات األشغال 

 تبين من خالل فحص ملفات الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة، غياب مجموعة من دفاتر الورش

(Les cahiers de chantier)اضر الورش، علما بأن دفتر الورش ، حيث تكتفي الجماعة بمسك أوراق متناثرة لمح

الذي يجب أن يكون مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة  30مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 

، والتي ألزمت صاحب 2000 مايو 4صادر في  2.99.1087بموجب المرسوم رقم  لحساب الدولة والمصادق عليه

المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

الورش تعتبر الوسيلة  بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. باإلضافة إلى ذلك فإن دفاتر

الموثقة المستند إليها ألجل تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  33و   24و 3على مقتضيات مماثلة في المواد 

الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13الصادر في  2.14.394 والمصادق عليه بالمرسوم رقم

المتعلقة بإصالح وتمديد قنطرة أفالندرا   INDH/2015/1. وينطبق ذلك على سبيل االستدالل على الصفقة رقم  2016

 درهم. 1.880.229,60بمبلغ قدره 
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  2012/02قصور في تحديد حاجيات الصفقة رقم 

 درهم، إلى الشركة 1.486.800,00بمبلغ إجمالي قدره  2012/02عة أفالندرا الصفقة رقم أسندت جما

« Sté A.D SARL » قصد إصالح الطريق الرابطة بين أفالندرا وسكورة. وقد تبين أن الجماعة لم تحدد بالدقة ،

إلى المنافسة حول الصفقة. ويتجلى الالزمة الحاجيات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال، قبل الدعوة  

ذلك من خالل الزيادة في بعض بنود األشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق تلك المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، 

نجم عنه مبلغ  (Remblais compacté .4)في وحدة األشغال  % 580والتي تجاوزت على سبيل المثال نسبة 

احتساب الرسوم. وفي المقابل تم الوقوف على عدم إنجاز بعض األشغال، درهم دون  348.073,00إضافي قدره 

درهم   265.800,00والتي حدّد مجموع مبالغها في  15إلى رقم  6خصوصا تلك المتعلقة بوحدات األثمان من رقم 

األخذ  دون احتساب الرسوم. وعليه، فقد اكتفت الجماعة بإنجاز جزئي فقط لألشغال موضوع الصفقة المذكورة، دون

بعين االعتبار قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة واالقتصاد في تنفيذ هذه الطلبية العمومية، كشرط الزم لضمان حسن 

 استعمال المال العام. 

  اإلفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء 

، تم الوقوف 2017إلى    2013من طرف الجماعة خالل الفترة الممتدة من  من خالل مراجعة ملفات الصفقات المبرمة  

على قيام رئيس الجماعة باإلفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها 

المتعلق بمدونة  65.99من القانون رقم  519)الصفقات( بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

الشغل التي تنص على ما يلي: " ال يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات  

المحلية أو المقاوالت أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، وال إعفاء ذمة الكفيل 

إلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف للشخص الذي قدمه، إال بعد ا

وتجدر اإلشارة إلى  .عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات ألجرائه "

، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة 2008أبريل    24بتاريخ    2008/05أن منشور الوزير األول رقم  

الموجهة   2008ماي    8بتاريخ    348سالفة الذكر، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بها من خالل المذكرة المصلحية رقم  

الخازن الرئيسي والخزنة الوزاريين وخزنة العماالت واألقاليم والخزنة الجماعيين   من طرف الخازن العام للمملكة إلى

 وقباض الجماعات والقباض.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 زمة لعملها؛ تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط واإلمكانات الال -

 الحرص على ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية السيما الرسم على استخراج مواد المقالع؛  -

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بآجال وأماكن تنفيذ الطلبيات العمومية، والسهر على التتبع الجيد  -

 لتنفيذ األشغال؛

األعمال بالدقة الالزمة قبل الدعوة للمنافسة حول تحديد الحاجيات والموصفات التقنية ومحتوى  -

  الطلبيات العمومية.
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II.  فالندرا أل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 العامة للجماعة  الشؤونتدبير  أوال.

 التسيير االداري .1

  )...( 

 عدم إبرام عقود التأمين لفائدة اعضاء المجلس الجماعي 

في الفصل المتعلق بأعضاء المجلس الجماعي كما أنه  2019رسم السنة المالية )...( قمنا بإدراج اعتمادات مالية ب

 تم التنسيق مع شركة للتأمين من أجل عقد اتفاقية شراكة.

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

العينية، وذلك بعد المتعلقة بالحقوق  39.08إن الجماعة عملت على احترام مقتضيات المادة الرابعة من القانون 

، والذي 2017شتنبر  14بتاريخ  6604الصادر في الجريدة الرسمية عدد  66.16تعديلها في إطار القانون رقم 

على إثره اتضحت الرؤيا بشكل دقيق. كما اننا عملنا بتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات منذ توصلنا بتقرير 

 المالحظات.

 تدبير الموارد البشرية .2

 )...( 

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

مباشرة بعد إشعارنا من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة بضرورة استفادة األعوان المياومين والعرضيين من 

 نظام التغطية االجتماعية قمنا بتسجيل المعنيين باألمر في هذا النظام.

 اومين والعرضيين:عدم منح التعويضات العائلية لألعوان المي 

 سوف نعمل على منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين.

 تدبير الممتلكات الجماعية .3

 )...( 

  .غياب سجالت المحاسبة المادية 

 سوف نعمل جاهدين على احترام توجيهاتكم ومعالجة النقائص التي تعتري سجل الجرد والعتاد والمنقوالت. 

 )...( 

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

 عدم اتخاذ التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخالص مواد المقالع داخل نطاقها الترابي 

فيما يتعلق بمقلع تكسير الصخور فالزال في طور اإلنشاء ولحد اآلن الزالت لم تنطلق األشغال بالمقلع وسنعمل 

 استخالص الرسوم بمجرد أن تنطلق األشغال به.على 

 تدبير النفقات العمومية .2

  .عدم تحديد مواصفات االعمال واجال واماكن تنفيذها 

 سوف نعمل مستقبال على تحديد مواصفات ومكان تنفيذ األشغال.

  غياب سجالت الورش لصفقات االشغال 

 ابتداء من زيارتكم باشرنا إجراءات العمل بسجل الورش.

.( ).. 

  االفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه االجراء 

سوف نعمل على وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه االأراء وذلك بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل 

 المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل.

 )...( 
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 "أغبالو"جماعة 

 ميدلت()إقليم 
 

. تمتد الجماعة 1999أحدثت جماعة أغبالو التابعة لدائرة بومية بإقليم ميدلت، بمقتضى التقسيم الترابي للمملكة لسنة 

. بلغ عدد سكان الجماعة 7315والطريق اإلقليمية رقم  503، وتخترقها الطريق الجهوية رقم ²كلم 462على مساحة 

، وتشغل الفالحة وتربية الماشية أكثر من ثلثي 2014لسكنى لسنة نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان وا 9.546

 السكان.

دائرة انتخابية؛ ويتألف مكتبها المسير من الرئيس  13عضوا يمثلون  17يدير شؤون الجماعة مجلس يتكون من 

عة ما يعادل بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية( للجما  2017وأربعة نواب. في سنة  

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما النفقات اإلجمالية  2,5ماليين درهم، منها  8

 مليون درهم برسم نفقات الموظفين. 1,62مليون درهم، منها  5,1للجماعة فقد فاقت برسم نفس السنة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة أغبالو عن   –اقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  أسفرت المر

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017 – 2013الفترة 

 أوال. الحكامة والشؤون العامة للجماعة 

 التسيير اإلداري .1

 منح تفويضات غير قانونية 

س المجلس الجماعي بمنح تفويضات مبينة بالجدول أسفله، ألشخاص ال يمارسون أية مسؤولية بالجماعة. بينما  قام رئي

التفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ال يجوز منحه إال للنواب أو ذوي المسؤولية 

من  51ساء األقسام والمصالح( طبقا لمقتضيات المادة من الموظفين )الكاتب العام أو المدير العام أو المدير، ورؤ

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  102الميثاق الجماعي وكذلك المادة 

 الئحة التفويضات غير القانونية 

 الصفة المفوض له مجال التفويض
تاريخ بدء  

 التفويض

رقم قرار 

 التفويض

 18/2014 2014/ 01/12 مساعد إداري م ح ب االمضاء ومطابقة النسخ ألصولهااإلشهاد على صحة  

 31/2011 2011/ 09/05 كاتب إداري م ح ب اإلشهاد على صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

 01/2013 2013/ 26/04 مساعد تقني ع أ اإلشهاد على صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

 42/2015 2015/ 30/09 مساعد تقني ع أ االمضاء ومطابقة النسخ ألصولهااإلشهاد على صحة  

 05/2017 2017/ 23/03 مساعد تقني ع أ اإلشهاد على صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

قامت جماعة أغبالو بوضع السيد 'م ح ب '، مساعد إداري من الدرجة الثانية، رهن إشارة الخليفة رئيس مركز أغبالو، 

ياب أي طلب من ، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا. وقد ُسجل في هذا اإلطار، غ2016يوليوز  27ابتداء من 

إشارته أو  رهن وضعه المراد  الموظف فيه يحدد  األصلية، الترابية رئيس اإلدارة المستقبلة موجه إلى رئيس الجماعة

 2014يناير    30صادر في    2.13.422من المرسوم رقم    2فيه، خالفا لمقتضيات المادة   توفرها المطلوب المواصفات

 1958فبراير  24الصادر في  1.58.008رتين من الظهير الشريف رقم المكرر م 46بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة. كما لوحظ غياب تقارير معدة من طرف 

ألدائه، وذلك اإلدارة المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما 

 المذكور. 2.13.422من المرسوم رقم  7خالفا لما جاءت به المادة 
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 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

 Comptabilité) تبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  متعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت،ال (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  2010يناير   3صادر في  2.09.441

 ر النفاياتغياب مخطط جماعي لتدبي 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

لهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات ا

المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها 

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري 

 الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي واإلقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

 التعمير والبناء .3

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

ال تعمل المصالح الجماعية على تبليغ نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى عامل اإلقليم وكذا إلى 

يتعلق   113.14من القانون التنظيمي    116أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التعمير، مما يخالف مقتضيات المادة  

بالجماعات، التي تنص على أنه:" ]...[ تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو 

من المرسوم   39( أيام بعد تسليمها إلى المعني بها "، وكذا المادة  5اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى خمسة )

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص  2013يو ما 24الصادر في  2.13.424رقم 

والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  

رخصة ]...[ وتوجه العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، التي أكدت على ما يلي: "يسلم رئيس مجلس الجماعة ال

نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة اإلدارية 

 أعاله." 20المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها بالمادة 

  منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية 

بالموافقة على  2013مايو  24صادر في  2.13.424من المرسوم رقم  46إلى  41دون مراعاة ألحكام المواد من 

ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة 

والنصوص الصادرة لتطبيقها، والتي تنص   بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

بالخصوص على أنه " تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن األشغال أنجزت وفق 

ما يجب ]...[ وتتم معاينة األشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي العمالة أو اإلقليم والجماعة ]...[ "، لوحظ أن 

اعي يقوم بشكل انفرادي، ودون أخذ رأي اللجنة المختصة، بمنح رخص السكن والشواهد اإلدارية. رئيس المجلس الجم

كما تم الوقوف على تسليم الجماعة لرخص سكن غير قانونية لفائدة أشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق 

 على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء.  

 منح اإلذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار 

، بإحداث التجزئة المسماة " تجزئة البركة " لفائدة 2014يونيو    23بتاريخ    02/2014منحت جماعة أغبالو اإلذن رقم  

ا السيد " ح.ب "، وذلك بالرغم من خلو ملف طلب صاحب الشأن من أية وثيقة تفيد بأن العقار المراد تجزئته محفظ

 بالتجزئات المتعلق 25.90من القانون  5أو في طور التحفيظ. مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

أكتوبر  12في  الصادر 2.92.833 رقم من المرسوم 6العقارات، وكذا المادة  وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية

 يضيف ]...[ أن الشأن صاحب على تنص على أنه: "يجب سالف الذكر، التي  25.90 رقم  القانون لتطبيق 1993

 المراد تجزئتها األرض أن تثبت العقارية األمالك على المحافظة من شهادة  –بالتجزئة:   القيام في اإلذن طلب إلى كذلك

 أي يقدم أن غير من انصرم قد  هذه الحالة في التعرضات إليداع المحدد األجل وأن التحفيظ طور في أو محفظة

 ذلك ]...[ ".  على تعرض
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 تافياللت بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقوالت والمحافظة عليها؛ -

لية والمشابهة التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنز -

 لها وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة؛

إيالء العناية الالزمة لمرفق المجزرة الجماعية ونقل اللحوم من صيانة ومراقبة، ومراعاة شروط   -

 السالمة الصحية في تدبير هذا المرفق العمومي.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل الجماعية .1

  عدم تطبيق الغرامات عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين خارج األجل القانوني 

ين للرسم على المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الخاضع 47.06من القانون رقم  88طبقا لمقتضيات المادة 

النقل العمومي للمسافرين ملزمون بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من قانون رقم  69السنة. وطبقا لمقتضيات المادة 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم   39.07فعول بموجب القانون رقم  وهيئاتها، والذي تظل أحكامه سارية الم

المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن الخاضعين للرسم على وقوف العربات المعدة  والحقوق والمساهمات واألتاوى

ة. إال أن تفحص وصوالت للنقل العام للمسافرين ملزمين بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا في مستهل كل ربع سن

األداء المتعلقة بهذين الرسمين، أبان على أن عددا من الملزمين قد أدوا الرسمين خارج اآلجال المنصوص عليها 

قانونا، دون أن تعمل الجماعة على تطبيق الغرامات عن التأخير في األداء الواجبة في حقهم. وفيما يلي جرد لبعض 

 حاالت األداء خارج األجل: 

 ت أداء الرسم المفروض على النقل العام للمسافرين خارج األجل القانوني حاال

 ربع السنة رقم الوصل تاريخ األداء 
تاريخ 

 الرخصة

رقم 

 الرخصة

المستفيد من 

رخصة 

 االستغالل

19/12/2014 87081F 1+2+3 -- 5 أ ح 

16/10/2015-17/04/2015 87202F-87421F 1+2+3+4 28/10/2009 24 ب م 

21/10/2015-13/11/2015 87462F-60440BK 1+2+3+4 13/02/2012 6 ع ز 

29/09/2015-15/04/2015-

5/10/2015 

60219BK-87193F-

60262BK 
 ب م 7 13/03/2012 1+2+3+4

11/11/2015-21/01/2016 60410BK-64965BK 1+2+3+4 13/04/2012 8 ب و 

26/01/2016 65000BK 1+2+3+4 11/08/1981 9 ف أ 

  2015-2013عدم استخالص واجبات الرسم على محال بيع المشروبات برسم السنوات 

لوحظ انطالقا من مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن جميع الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم من 

اعة أية إجراءات . وبالرغم من ذلك، لم تتخذ مصالح الجم2015إلى  2013ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من 

المذكور   47.06من القانون    158في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة  

درهم برسم سنة  1.354,20أعاله. وهو ما حال دون تحصيل الجماعة لمبالغ مالية، بلغت على سبيل االستدالل مبلغ 

 .2015 – 2013درهم خالل الفتة  4.062,60يعادل مبلغ  دون احتساب غرامات التأخير، أي ما 2015

 الجماعة ال تمارس حقها في االطالع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف الملزمين 

من خالل االطالع على بيانات األداء المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، يالحظ أن 

يتم التصريح بها، تبقى جد منخفضة بالمقارنة مع النشاط التجاري لهاته المحالت وخصوصا بالنسبة  المبالغ التي

 503لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم موقعها وسط الجماعة وعلى محاذاة الطريق الجهوية 

درهما في جميع  20,00يتجاوز مبلغ  الرابطة بين زايدة وخنيفرة. إذ أن أرقام معامالتها اليومية المصرح بها ال

الحاالت، وهو مبلغ ال يغطي حتى مصاريف تدبير المحل من استهالك للماء والكهرباء، وأجور المستخدمين وغيرها. 

من القانون   151و  149وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة واالطالع طبقا لمقتضيات المادتين  

الذكر، بهدف التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بها، كما لم تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة   سالف 47.06رقم 

 وما يليها من نفس القانون. 155بالتصحيح والفرض التلقائي للرسم طبقا ألحكام المادة 
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 تنفيذ النفقات العمومية .2

  2012/ 01عدم احترام أجل تأسيس الضمان النهائي وكذا التسلم النهائي للصفقة رقم 

، إال أن تأسيس الضمان النهائي  2013نونبر    25تم بتاريخ    01/2012بالرغم من أن تبليغ المصادقة على الصفقة رقم  

؛ أي بعد مرور أكثر من سنة على تبليغ المصادقة. األمر 2014دجنبر  04من طرف نائل الصفقة لم يتم إال بتاريخ 

ط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المبرمة من طرف  من دفتر الشرو 12الذي يخالف مقتضيات المادة 

، التي تنص على أنه: " ]...[ يجب 2000مايو  05الصادر في  2.99.1087الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 

 ( يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة ]...[". 30تكوين الضمان النهائي داخل أجل ثالثين )

، 2016مايو    04بتاريخ    01/2012أخرى، أقدمت المصالح الجماعية على التسلم النهائي ألشغال الصفقة رقم  من جهة  

. وهو ما 2014دجنبر  11أي بعد مرور أكثر من سنة وأربعة أشهر على تاريخ التسلم المؤقت لنفس الصفقة بتاريخ 

قة على صفقات األشغال سالف الذكر، والتي تنص  من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطب  68يخالف مقتضيات المادة  

على أنه " ]...[ يعلن عن التسلم النهائي سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت، وخالل هذه الفترة يخضع المقاول 

 اللتزام الضمان التعاقدي ]...[". 

 01/2012التسلم النهائي للصفقة 

 الصفقة
تاريخ التسلم 

 المؤقت 

تاريخ التسلم 

 النهائي 
 المدة الفاصلة

 الموضوع الرقم

2012 /01 

بناء قنطرة أمان اسالن، قنطرتين 

بأيت حمو احقي، قنطرتين بأيت 

زيد، قنطرة على تاوخجيجت  

 بأغبالو

 يوما  24أشهر و  4سنة و 2016/ 04/05 2014/ 11/12

  تأخر في إنجاز األشغال وعدم فرض غرامات التأخير 

-2012من دفتر الشروط الخاصة للصفقات الثالثة التي أبرمتها جماعة أغبالو خالل الفترة  IV-11حدد الفصل 

، مدة إنجاز األشغال في ثالثة أشهر. غير أنه لوحظ عدم احترام هذه اآلجال بالنسبة للصفقات المذكورة، كما 2017

 يبين الجدول أدناه:

 آجال تنفيذ الصفقات

 الصفقة
المبلغ  

 )بالدرهم(

تاريخ الشروع 

 في األشغال

تاريخ التسلم 

 المؤقت 

المدة المستغرقة 

 لتنفيذ األشغال
 الموضوع الرقم

2012 /01 

بناء قنطرة أمان اسالن، قنطرتين 

بأيت حمو احقي، قنطرتين بأيت 

زيد، قنطرة على تاوخجيجت 

 بأغبالو

 أيام  4سنة و 2014/ 11/12 2013/ 07/11 145.920,00

01/2017 

إصالح سواقي لمريض 

وميفريسن وتجام بدوار امان 

 اسالن

 يوما 11أشهر و 4 2017/ 11/08 2017/ 31/03 60.000,00

02/2017 

بناء قناطر صغيرة بايت بولمان، 

في المكان المسمى شعبة 

بورجيع، بتابوهوت على شعبة  

تابوهوت، بايت اعزيز في 

المكان المسمى تاغيا نميمون، 

تافراوت على وبايت زعرور 

 واد ملوية

 أيام 9أشهر و 4 2017/ 09/08 2017/ 30/03 238.492,32

، لمدة مستمرة 02/2017ورقم  01/2017وقد أصدرت الجماعة أوامر بتأجيل األشغال بالنسبة للصفقتين رقم 

يوما وخالل شهري يونيو ويوليوز بسبب ظروف مناخية ممطرة وعاصفية. لذلك، فإن المبررات التي  30فاقت 

الية لتوقف األشغال تتجاوز المدة التي صاغتها الجماعة تبقى غير مقبولة كونها ليست واقعية؛ كما أن المدة اإلجم
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أصدرت بشأنها الجماعة أوامر بتأجيلها، كما يوضح الجدول أسفله. في حين لم تدل مصالح الجماعة بما يثبت 

. وهكذا، وبتطبيق الحد األقصى لغرامات التأخير المحدد 01/2012إصدارها ألي أمر بتأجيل أشغال الصفقة رقم  

من دفتر  60عمال بأحكام المادة في المادة  01/2012لمبلغ األصلي للصفقة رقم % من ا10على التوالي في 

الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 

 ورقم 01/2017% من المبلغين األصليين للصفقتين رقم 8، وفي 2000مايو  05الصادر في  2.99.1087

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق  65عمال بأحكام المادة  02/2017

 – 2016دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  – 2016مايو  13الصادر في  2.14.394عليه بالمرسوم رقم 

أصحاب الصفقات المعنية، يقدر ب  فإن المبلغ اإلجمالي لغرامات التأخير الواجب فرضها على المقاولين

 (، كما يبين الجدول أدناه:x 145.920,00(60.000,00+238.492,32)x %8 %10 +) درهما 38.471,38

 تقدير غرامات التأخير الواجب فرضها )بالدرهم(

تاريخ األمر  الصفقة

بتأجيل  

 األشغال

تاريخ األمر 

باستئناف  

 األشغال

مدة 

التوقف  

 المبررة

مدة 

التوقف  

غير 

 المبررة

المدة اإلجمالية  

 للتوقف 

مبلغ غرامات 

التأخير الواجب  

 الرقم فرضها
المبلغ  

 )بالدرهم(

2012 /01 145.920,00 -- -- -- 
أشهر  9

 أيام  4و
 14.592,00 أيام 4أشهر و 9

01/2017 60.000,00 31/05 /2017 07/07 /2017 
شهر 

 أيام  7و
 4.800,00 يوما 11شهر و أيام  4

02/2017 238.492,32 21/06 /2017 27/07 /2017 
شهر 

 أيام  6و
 19.079,38 أيام 9شهر و أيام  3

 38.471,38 المجموع

  01/2012عدم إعداد جداول المنجزات بخصوص الصفقة رقم 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  56خالفا لمقتضيات المادة 

المذكور أعاله، لم تعمل المصالح الجماعية المختصة على وضع جداول المنجزات المتعلقة بأشغال الصفقة رقم  

دم من طرف المقاول أثناء إبرام الصفقة وعلى الكميات . وقد تم األداء بناء على ثمن الكشف التفصيلي المق01/2012

 التقديرية في طلب العروض. 

وتجدر اإلشارة إلى أن غياب جداول المنجزات حال دون معرفة مدى احترام األجل المحدد في شهر إلنجاز كشف 

وف التفصيلية داخل تنجز الكش - 3من نفس الدفتر سالف الذكر: "  57الحساب المطابق، كما تنص على ذلك المادة 

 أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ قبول جداول المنجزات من لدن المقاول أو الوضعيات من قبل صاحب المشروع ".

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لعمومي ضبط الملزمين بالرسوم المحلية والسيما الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل ا -

للمسافرين وتطبيق الجزاءات القانونية في حاالت عدم إدالء الملزمين بالتصاريح بالتأسيس أو 

 وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي عند الضرورة؛  باإلقرارات السنوية داخل اآلجال القانونية،

متعلقة بآجال  تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق والعمل على احترام المقتضيات القانونية ال -

 تنفيذ الصفقات، والحرص على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال.
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II.  غبالو أل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 

 أوال. الحكامة والشؤون العامة للجماعة 

 التسيير اإلداري .1

 منح تفويضات غير قانونية 

مجاورة دون العودة إلى النص القانوني المحدد مثل هذه األخطاء وقعت فيـها الجماعة باقتدائها بتجربة جماعات 

لمنح التفويضات وقد تم تصحيح الوضع بسحب تفويض اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة األصول الممنوح 

للسيد "ع أ " واالقتصار في منح التفويض في هذا المجال على نواب الرئيس ومدير المصالح بالجماعة )تجدون 

 وقرارات التفويض الجديدة(.رفقته قرار سحب التفويض 

  )...( 

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

إن وضع السيد "م ح ب" رهن إشارة الخليفة رئيس مركز أغبالو جاء بعد واقعة ضبط خلل في قيامه بواجبه كشسيع 

ة الخليفة كردة فعل قصد إبعاده عن للمداخيل حيث تورط في اختالسات لمال الجماعة وقد جاء وضعه رهن إشار

مصالح الجماعة في انتظار ما ستؤول إليه قضيته. وقد تم تصحيح هذا الوضع وتجدون رفقته ملف وضعه رهن 

 إشارة قيادة أغبالو مع سلك المسطرة القانونية لذلك.

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

  )...( 

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

قامت الجماعة بتسجيل  2015على الرغم من غياب مخزن جماعي بالشروط المطلوبة فإنه وبدءا من سنة 

التوريدات المتعلقة بتسيير مرافق مثل اإلنارة العمومية والماء الصالح للشرب إضافة إلى لوازم المكتـــب ... 

ـــات االستالم وبإخراجها بناء على أذونات التسليم موقعة من المكلف بها والمستلم وقامــــت باستالمهــــا وفقا ألذونـ

 لها.

  )...( 

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

 2016بخصوص تدبير النفايات فقد تداول المجلس الجماعي ألغبالو في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

لس" من أجل تدبير النفايات الصلبة ومعالجتها بناء على رسالة بخصوص إحداث مجموعة الجماعات الترابية " أط

التي دعـــت المجلـــس للتــــداول حول إحــداث هذه  2016ينايــر  14ق.ج.م بتاريــــــخ  141عاملية تحت عدد 

تدبير المجموعة واالنخــراط فيـها وقد صادق المجلس على ذلك والجماعة تنتظر تفعيل هذه المجموعة لحل مشكل  

 النفايات على مستوى إقليم ميدلت ككل )نسخة من المداولة رفقته(. 

 )...( 

 التعمير والبناء .3

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

 منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية 

 منح اإلذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار 

 ؤون المالية ثانيا. الميزانية والش

 تدبير المداخيل الجماعية .1

  )...( 

  عدم تطبيق الغرامات عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين خارج األجل القانوني

من بين األسباب التي دفعت رئاسة الجماعة إلى تغيير شسيع المداخيل بالجماعة هو عدم كفاءة الشسيع السابق 

 وارتكابه ألخطاء كلفت الجماعة ضياع البعض من مواردها.
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  2015 - 2013عدم استخالص واجبات الرسم على محال بيع المشروبات برسم السنوات 

الشسيع السابق، إضافة إلى عدم توفر الشساعة التي كانت تجمع بين التحصيل هذه من بين األخطاء التي ارتكبها 

والوعاء الضريبي على سجالت أو ما يثبت عدد المحالت المفتوحة أو قائمة الملزمين يسهل معها تتبع هذه 

 الواجبات.

 ف الملزمينالجماعة ال تمارس حقها في االطالع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طر

قامت الجماعة بفصل مكتب الوعاء الضريبي وعن شساعة المداخيل تداركا للخطأ المسجل بهذا الخصوص، 

 وسيعمل المكتب على إحصاء الملزمين وممارسة الحق في االطالع والتصحيح والمراقبة. 

خيلها على بيع أما بخصوص ضعف المداخيل المصرح بها فأغلب المحالت بالمركز ال ترتكز في مجموع مدا

المشروبات وإنما على تقديم الوجبات الغذائية، وبالرغم من ذلك ستعمل الجماعة على المراجعة الصارمة 

 لإلقرارات السنوية. 

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 )...( 

  2012/ 01عدم احترام أجل تأسيس الضمان النهائي وكذا التسلم النهائي للصفقة رقم 

 دم فرض غرامات التأخير تأخر في إنجاز األشغال وع 

  01/2012عدم إعداد جداول المنجزات بخصوص الصفقة رقم 

 )...( 
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 "ترناتة"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

. وهي 1992يونيو   30 الصادر بتاريخ  2.92.468رقم   أحدثت جماعة ترناتة التابعة إلقليم زاكورة بمقتضى المرسوم

الرابطة بين امحاميد الغزالن ومراكش، ويمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها  9تقع على الطريق الوطنية رقم 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة   16.512، وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة  2كلم  573

2014 . 

مستشارا جماعيا، ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب، باإلضافة   27تة من يتألف المجلس الجماعي لترنا

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات  2017إلى كاتب المجلس ونائبه. خالل السنة المالية 

من منتوج الضريبة على ماليين درهم تمثل حصتها    4مليون درهم، منها أزيد من    12الخصوصية( للجماعة ما يفوق  

من مداخيل التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات  93,5القيمة المضافة أي ما يعادل %

مليون درهم كنفقات الموظفين   2,4ماليين درهم برسم نفس السنة المالية، منها ما يناهز    7الخصوصية( فقد تجاوزت  

 ( موظفا.19شر )الذين وصل عددهم إلى تسعة ع

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة ترناتة عن   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017 – 2013الفترة 

 ن العامة للجماعة الحكامة والشؤو أوال.

 التسيير اإلداري .1

 عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

تبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية لجماعة ترناتة عدم إستيفاء إلزامية التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان 

 18.01من القانون  2يعتبر خرقا لمقتضيات المادة . مما 2016إلى  2013العرضيين برسم السنوات المالية من 

المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف    1.60.223من الظهير الشريف رقم    330المغيرة والمتممة للفصل  

من القانون رقم    29بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة    1927يونيو    25الصادر في  

. وحري بالذكر أن 2015يناير  22متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ال 18.12

عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة 

من القانون رقم    184وفي المادة    1.60.223ريف رقم  مكرر من الظهير الش  357توقيع الجزاءات الواردة في الفصل  

من القانون   41سالفي الذكر. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات المادة    18.12

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة  45.08رقم 

اعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين بالجم

 .النفقات اإلجبارية

  إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة أعوان مرسمين 

ثالثة أعوان لفائدة  2016إلى  2013أبرم رئيس المجلس الجماعي عقد تأمين عن حوادث الشغل برسم الفترة من 

المتعلق بالتعويض عن  18.12رسميين، في حين أن هؤالء ال يشملهم التشريع المتعلق بحوادث الشغل )القانون رقم 

 1958فبراير    24الصادر في    1.58.008من الظهير الشريف رقم    45حوادث الشغل(، حيث يخضعون ألحكام المادة  

فيما يتعلق باإلصابات الناتجة عن مزاولة العمل، كما يشملهم القانون   في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية،

المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وقد ترتب عن هذا اإلجراء   1971ديسمبر    30الصادر في    11.71رقم  

 الية للجماعة بأداء نفقات سنوية غير مقررة بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.إثقال الذمة الم

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة 

لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، 

تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة.  (Comptabilité matière)حيث ال تمسك سجالت للمحاسبة المادية

نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات  خاصة بكل  (Fiches)وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-D%C3%A9cret.aspx
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 خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على أذونات االستالم والتسليم المتعلقة بالتوريدات

(Bons de sortie et de livraison) وال تقوم كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. مما يخالف ،

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    111  مقتضيات المادة

 المحلية ومجموعاتها.

 تفريغ النفايات بمطرح عشوائي 

يقوم األعوان الجماعيون المكلفون بجمع النفايات بنقلها بواسطة شاحنات جماعية لجمع األزبال إلى منطقة خالء ال  

اعة بأكثر من كيلومتر وتفريغها هناك. فموقع المطرح عبارة عن أرض عارية يمكن الولوج إليه تبعد عن مركز الجم

 من أي كان إذ ال يتوفر على حائط وال على سياج يمكن من منع دخول البشر والحيوانات.

تدبيرها لهذا المرفق إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، ال تستحضر البعد البيئي في 

العمومي الجماعي، وذلك من شأنه اإلضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. مّما يخالف 

بشأن حماية واستصالح البيئة، التي تحّث كال من اإلدارة والجماعات  11.03من القانون رقم  41مقتضيات المادة 

كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها   المحلية وهيئاتها على اتخاذ 

بطريقة مالئمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة 

 .البيئة بصفة عامة

 غياب قرار تنظيمي للمحجز الجماعي 

الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، أناط المشرع برئيس الجماعة مهمة تنظيم المحجز  من 50بمقتضى المادة 

الجماعي، بصفته رئيس اإلدارة الجماعية ومخوالً بمزاولة اختصاصات الشرطة اإلدارية. لكن رئيس جماعة ترناتة  

الالزمة، وإلى اتخاذ قرار تنظيمي يحدد  لم يبادر إلى تعيين مكلف بتسيير المحجز وتزويده بالوسائل المادية والتقنية

طرق وشروط تدبير المحجز الجماعي، يتضمن بالخصوص كيفية وشروط استقبال المحجوزات ومن أهمها أال تتم  

عملية الحجز إال من لدن األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المعينين لهذه الغاية بطريقة قانونية، وأال تودع 

ال بناء على محضر يعده األعوان المذكورون يثبت نوع المخالفة المرتكبة وطبيعة األشياء المحجوزات بالمحجز إ

المحجوزة ونوعها ومواصفاتها ومكوناتها المادية حين إيقاع الحجز عليها. باإلضافة إلى تنظيم كيفية استرجاع 

 المحجوزات، وذلك بضبط ما يلي: 

جز الجماعي والتي بعدها يجوز للمصالح الجماعية تحديد المدة القصوى لبقاء األشياء مودعة بالمح -

 التصرف فيها؛ 

 تحديد واجبات المحجز التي تختلف بحسب المدة وبحسب طبيعة المواد المحجوزة؛ -

وضع مسطرة مبسطة إلسترداد المحجوزات وذلك بتبسيط مسطرة أداء الواجبات وحيازة األشياء   -

 المحجوزة.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وي للحسابات لجهة درعة وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجه

إبرام عقود التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين مع الحرص على استفادتهم من  -

 التغطية الصحية األساسية ومن التعويضات العائلية المفروضة؛

على الخصوص من التتبع العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن  -

الدقيق لجميع المقتنيات، ومسك سجالت الجرد وجذاذات التخزين الالزمة ووضع أرقام الجرد على 

 المعدات.

 اتخاذ المقّررات والقرارات المتعلقة بتدبير مرفقي جمع النفايات والمحجز الجماعي. -

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

 اعة لمسطرة الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروباتعدم لجوء الجم 

، لوحظ عدم قبض 2017-2013من خالل المعطيات الواردة بالحسابات اإلدارية وبيانات حصر الميزانية برسم الفترة  

أية مداخيل بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات. وذلك رغم تواجد مجموعة من مؤسسات اإليواء السياحي  

من القانون رقم   64ب الجماعة التي تُستهلك فيها المشروبات، وتخضع بالتالي لهذا الرسم بمقتضى أحكام المادة بترا

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على ما يلي: " يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من  47.06

طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من  

 تباع فيه ". 
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ومن جهة أخرى، تبين أن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس واإلقرار 

 67ة بالمداخيل المحققة برسم السنة المنصرمة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة كما هو منصوص عليه في الماد 

من قانون الجبايات المحلية. وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تمارس الحق المخول لها في سلوك مسطرة الفرض 

درهم   500التلقائي عن عدم اإلدالء باإلقرار وإصدار أوامر باستخالص المبالغ الناتجة عن فرض الغرامة المحدّدة في  

 لف الذكر.من القانون سا 146و 134طبقا لمقتضيات المادتين 

  عدم استخالص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية 

عدم استخالص أية أجور مرتبطة ببيع  2017-2013يتبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية للسنوات المالية 

االستشارات ( لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو 2013التصاميم والوثائق التقنية )باستثناء السنة المالية 

المتعلق ببيع التصاميم   2009يناير  27بتاريخ  18المعمارية، المدرجة في الفصل الثالثين من القرار الجبائي رقم 

والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إبرام الجماعة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات 

بتحديد أجرة تسليم التصاميم   2007يوليو  4صادر في  1291.07رقم من قرار وزير المالية والخوصصة  2المادة 

من قرار   2والوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو االنتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة 

ق التقنية  بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائ 2013يونيو  13صادر في  1871.13وزير االقتصاد والمالية رقم 

المتعلق بالصفقات    2013مارس    20الصادر في    2.12.349من المرسوم رقم    99و  19المنصوص عليها في المادتين  

 العمومية. التي تحدّد تعريفات هذه األجور كالتالي:

 تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية 

 الثمن طبيعة وشكل الوثيقة

 درهم/المتر الطولي 15 التصميم

 وثائق تقنية 

 الطبع باأللوان الطبع باألسود واألبيض األبعاد

A4 (297 X 210 )ميليمتر 

A3 (420297 X )ميليمتر 

A2 ( 420 X 594)ميليمتر 

 درهما للصفحة 20 دراهم للصفحة 5

(594 X 841) A1 مليمتر 

(841 X 1189) A0 مليمتر 
 درهما للصفحة 50 دراهم للصفحة 10

  فرض الرسم على شغل الملك العام ألغراض البناءاختالالت في 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من القانون رقم  184إلى  180بموجب المواد من 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض  39.07وهيئاتها، والذي تبقى مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 

لحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، أوجب المشرع على المستفيدين من الرسوم وا

رخصة بناء أداء رسم عن إيداعهم معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما 

متر مربع من المساحة المشغولة في الملك  يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام. ويفرض هذا الرسم على كل

الجماعي العام ويصفى ويدفع إلى محاسب الجماعة. لكن ودون مراعاة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، لم تقم جماعة 

ترناتة بإدراج الرسم على شغل الملك العام ألغراض البناء بقرارها الجبائي إالّ بعد تعديله والمصادقة عليه بتاريخ 

 دراهم عن كل ربع سنة.  10من هذا القرار سعرا جزافيا قدره  37، حيث حدد الفصل 2016ونيو ي 29

رخصة  193رخصة للبناء و 155رخصة بناء ) 348بتسليم  2017 – 2013وهكذا قامت الجماعة خالل الفترة 

 المدة كمتوسط أشهر (6ستة ) ترميم(، دون إخضاع أصحابها للرسم على شغل الملك العام ألغراض البناء. وباعتبار

 عشرين في محددة مشغولة ومساحة اإلصالح، إلنجاز أشغال أشهر ثالثة ومدة واحد طابق بناء أشغال إلتمام الالزمة

 ، فإن2درهم/م  40سالف الذكر في    30.89القانون   المحدد بمقتضى وتطبيق السعر األقصى للرسم مربعا، ( مترا20)

 الجماعي الملك شغل رخص عن المشار إليها الفترة خالل وتحصيلها الجماعة فرضها  بإمكان كان التي المالية المبالغ

 درهم. 600,00 69 بحوالي بالناء، تقدر ترتبط ألغراض العام

  عدم إدراج اإلتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجبائي في القرار الجبائي 

قرارها الجبائي بهدف تضمينه سعر اإلتاوة المفروضة على خدمات المرفق لم تبادر جماعة ترناتة إلى مراجعة 

العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وكذا سعر اإلتاوة المفروضة على منتجي النفايات الهامدة والنفايات 

من القانون رقم   24و 23المادتين مما ال يراعي أحكام  .النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير الخطرة

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، وأيضا التعليمات الواردة في دورية وزير   28.00

حول تفعيل اإلتاوة المستحقة عن خدمات المرفق العمومي الجماعي   2012دجنبر    17بتاريخ    D13015الداخلية رقم  
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لنفايات المماثلة لها وكيفيات تطبيقها. وذلك لتفعيل مبدأي "المستعمل المؤدي" و "الملوث المـؤدي" للنفايات المنزلية وا

بشأن حماية  11.03فـي إنجـاز وتـدبير المـشاريع االقتصادية واالجتماعية وتقديم الخدمات، الذي كّرسه القانون رقم 

 واستصالح البيئة.

 تدبير النفقات العمومية .2

 ان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء اإلفراج عن الضم 

، تم الوقوف على قيام  2017 – 2013من خالل مراجعة وثائق الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل الفترة 

ين أصحابها رئيس الجماعة باإلفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاول

المتعلق بمدونة  65.99من القانون رقم  519)الصفقات( بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

الشغل التي تنص على ما يلي: " ال يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات  

سترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، وال إعفاء ذمة الكفيل المحلية أو المقاوالت أو المؤسسات العمومية، أن ي

للشخص الذي قدمه، إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف 

وتجدر اإلشارة إلى  .ه "عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات ألجرائ

، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة 2008أبريل    24بتاريخ    2008/05أن منشور الوزير األول رقم  

الموجهة   2008ماي    8بتاريخ    348سالفة الذكر، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بها من خالل المذكرة المصلحية رقم  

إلى الخازن الرئيسي والخزنة الوزاريين وخزنة العماالت واألقاليم والخزنة الجماعيين   من طرف الخازن العام للمملكة

 وقباض الجماعات والقباض. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات التالية: 

 مبلغ األشغال موضوعها الصفقة
تاريخ رفع اليد  

 عن الضمانة

03/2014/INDH/LCP/CR.TER 13/10/2017 366,80 226 إصالح السواقي: لمكترية، لوشاحية وأنسا 

04/2013/INDH.TER 
: بناء أسوار مدارس تيغزرت 1الحصة 

 وتبليط سور مدرسة أزالك وأوالد اوشاح
350 895,00 10/07/2015 

05/2013/INDH.TER 
بناء قاعتين للعالج بدواري العروميات 

 وأغالواسيف
369 987,96 30/11/2015 

01/2014/INDH/LCP/CR.TER 
بدوار  بناء وتجهيز وحدة للتعليم األولي 

 أوالد اوشاح
186 198,00 02/05/2016 

 تافياللت بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

مختلف مصالح ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق، من جهة، بين  -

الجماعة )الممتلكات، الشرطة اإلدارية، التعمير...(، ومن جهة ثانية، بين الجماعة وبين المصالح 

 الخارجية للدولة؛

تحيين القرار الجبائي وتضمينه اإلتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية  -

 التقنية؛والنفايات المماثلة واألجرة عن التصاميم والوثائق 

العمل على فرض واستخالص الرسوم الجماعية والسيما الرسم على شغل األمالك العامة ألغراض  -

 ترتبط بالبناء؛

التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بإلتزاماتهم تجاه األجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان  -

 النهائي.
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II.  ترناتة ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 . بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليهترناتة مجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "تمزموط"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

. وهي 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834رقم  أحدثت جماعة تمزموط التابعة إلقليم زاكورة بمقتضى المرسوم

الرابطة بين امحاميد الغزالن ومراكش، حيث يمتد مجالها  9تقع بحوض درعة العلوي وعلى الطريق الوطنية رقم 

وسط واحتي مزكيطة وتنزولين. وتسود الجماعة تضاريس سهلية محاذية للوادي   2كلم  573الترابي على مساحة قدرها  

تشكل استمرارية لسلسلة جبال صاغرو )األطلس الصغير(. وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة   مع مرتفعات جبلية

 . 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة  10.462

مستشارا جماعيا، ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب،   17يتألف المجلس الجماعي لتمزموط من 

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات 2017إلى كاتب المجلس ونائبه. خالل السنة المالية    باإلضافة

ماليين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة   4,1مليون درهم، منها أزيد من    14,2الخصوصية( للجماعة ما يناهز  

أما مجموع تكاليف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات  % من نفقات التسيير.  85على القيمة المضافة أي ما يعادل  

مليون درهم كنفقات الموظفين  1,4مليون درهم برسم نفس السنة المالية، منها حوالي  7,4الخصوصية( فقد ناهزت 

 موظفا. 15الذين بلغ عددهم 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة تمزموط  –الجهوي للحسابات لجهة درعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التسيير اإلداري .1

  العرضيينعدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان 

تبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية لجماعة تمزموط عدم إستيفاء إلزامية التأمين عن حوادث الشغل لفائدة 

من  2. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2015إلى  2013األعوان المؤقتين والعرضيين برسم السنوات المالية من 

المغير بمقتضاه من حيث الشكل  1.60.223الظهير الشريف رقم  من 330المغيرة والمتممة للفصل  18.01القانون 

 29بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة    1927يونيو    25الظهير الشريف الصادر في  

. 2015يناير  22المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  18.12من القانون رقم 

وحري بالذكر أن عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال 

وفي المادة  1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم  357ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 

اب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات سالفي الذكر. كما أن غي 18.12من القانون رقم  184

من القانون التنظيمي رقم   181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة  45.08من القانون رقم  41المادة 

أقساط   المتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا  113.14

 .التأمين من بين النفقات اإلجبارية 

 غياب التأمين الصحي لألعوان العرضيين 

لم تقم جماعة تمزموط بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 65.00قانون رقم من ال 2. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2017إلى  2013االجتماعي برسم السنوات من 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على جميع 

الصادر في   2.05.739موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من المرسوم رقم 

 مياومين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.بتحديد فئات األعوان ال 2005يوليو  18

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41ة ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات الماد 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 
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 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة 

ة المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلي

تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة.  (Comptabilité matière)حيث ال تمسك سجالت للمحاسبة المادية 

خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات  (Fiches)وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات 

 ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على أذونات االستالم والتسليم المتعلقة بالتوريدات خروجها

(Bons de sortie et de livraison) وال تقوم كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. مما يخالف ،

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    111مقتضيات المادة  

 المحلية ومجموعاتها.

 غياب قرار تنظيمي للمحجز الجماعي 

من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، أناط المشرع برئيس الجماعة مهمة تنظيم المحجز  50بمقتضى المادة 

رطة اإلدارية. لكن رئيس جماعة تمزموط الجماعي، بصفته رئيس اإلدارة الجماعية ومخوالً بمزاولة اختصاصات الش

لم يبادر إلى تعيين مكلف بتسيير المحجز وتزويده بالوسائل المادية والتقنية الالزمة، وإلى اتخاذ قرار تنظيمي يحدد 

طرق وشروط تدبير المحجز الجماعي، يتضمن بالخصوص كيفية وشروط استقبال المحجوزات ومن أهمها أال تتم  

ن لدن األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المعينين لهذه الغاية بطريقة قانونية، وأال تودع عملية الحجز إال م

المحجوزات بالمحجز إال بناء على محضر يعده األعوان المذكورون يثبت نوع المخالفة المرتكبة وطبيعة األشياء 

باإلضافة إلى تنظيم كيفية استرجاع  المحجوزة ونوعها ومواصفاتها ومكوناتها المادية حين إيقاع الحجز عليها.

 المحجوزات، وذلك بضبط ما يلي: 

تحديد المدة القصوى لبقاء األشياء مودعة بالمحجز الجماعي والتي بعدها يجوز للمصالح الجماعية  -

 التصرف فيها؛ 

 التي تختلف بحسب المدة وبحسب طبيعة المواد المحجوزة؛ تحديد واجبات المحجز -

وضع مسطرة مبسطة إلسترداد المحجوزات وذلك بتبسيط مسطرة أداء الواجبات وحيازة األشياء   -

 المحجوزة.

 تفريغ النفايات بمطرح عشوائي 

نطقة خالء تبعد عن مركز  يقوم األعوان الجماعيون المكلفون بجمع النفايات بنقلها بواسطة شاحنة لجمع األزبال إلى م

الجماعة بأكثر من كيلومتر. حيث تبين أن موقع المطرح عبارة عن أرض عارية يمكن الولوج إليه من أي كان إذ ال 

 يتوفر على حائط وال على سياج يمكن من منع دخول البشر والحيوانات.

البعد البيئي في تدبيرها لهذا المرفق إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، ال تستحضر 

العمومي الجماعي، وذلك من شأنه اإلضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. مّما يخالف 

بشأن حماية واستصالح البيئة، التي تحّث كال من اإلدارة والجماعات  11.03من القانون رقم  41مقتضيات المادة 

يئاتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها المحلية وه

بطريقة مالئمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة 

 .البيئة بصفة عامة

  للشروط القانونيةعدم إخضاع المجزرة الجماعية الجديدة 

من  2قامت الجماعة بإحداث مجزرة جماعية جديدة دون الحصول على الموافقة البيئية الالزمة والمقررة في المادة 

 كل البيئة على التأثير لدراسات المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي بموجبها تخضع 12.03القانون رقم 

 معنوي، أو طبيعي كل شخص طرف من إنجازها والمزمع القانون بهذا المرفقة الالئحة المشار إليها في المشاريع

الوسط. كما تنص  على سلبية تأثيرات لها تكون أن يحتمل  موقعها أو حجمها أو طبيعتها بسبب والتي خاص، أو عام

من نفس القانون على أنه: " يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار  7المادة 

الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة ". و قد جاء على 

المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة   -1لملحقة بالقانون سالف الذكر: "  أعاله وا  2رأس الالئحة المذكورة في المادة  

والخطرة المرتبة في الصنف األول ". ومعلوم أن المجازر العمومية تدخل ضمن المؤسسات المضرة بالصحة 

بترتيب المؤسسات   1933أكتوبر    13والمزعجة والخطرة من الصنف األول كما جاء في القرار الوزيري المؤرخ في  

 المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة.

المنظم للمؤسسات  1914غشت  25من الظهير الشريف المؤرخ في  4ومن ناحية أخرى، وخالفا ألحكام الفصل 

المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة، لم تقم الجماعة باستصدار اإلذن بفتح المجزرة الجماعية. ولم تقم الجماعة 

المتعلق بالسالمة  28.07عتماد الصحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم أيضا بإخضاع المجزرة لمسطرة اال
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بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر.   2011شتنبر    6بتاريخ    2.10.473الصحية ومقتضيات المرسوم رقم  

الذكر مسطرة  ويسلم هذا الترخيص المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية، حيث يحدد القانون السالف

تدخل هذا المكتب المكلف بالتفتيش الصحي للمرافق العمومية والخاصة التي تتطلب رخصة السالمة الصحية. وحري  

المتعلق بالترخيص واإلعتماد الصحي للمؤسسات  13.244بالذكر أن قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

لطلب والوثائق الواجب إرفاقها بالملف الخاص بالحصول على والمقاوالت العاملة في مجال التغذية، قد حدد شكل ا

 اإلذن والترخيص الصحي.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

إبرام عقود التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين مع الحرص على استفادتهم من  -

 األساسية ومن التعويضات العائلية المفروضة؛ التغطية الصحية

العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع  -

الدقيق لجميع المقتنيات، ومسك سجالت الجرد وجذاذات التخزين الالزمة ووضع أرقام الجرد على 

 المعدات؛

تعلقة بتدبير المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بجمع النفايات اتخاذ المقّررات والقرارات الم -

 وبالمحجز الجماعي وبالمجزرة الجماعية؛ 

 ضرورة الحصول على الترخيص بفتح المجزرة الجماعية، وعلى االعتماد الصحي المتعلق بها؛ -

 بعين زلية، يأخذالنفايات المن لتدبير جماعي العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة على إعداد مخطط -

 عمومي جماعي )أو بين جماعاتي( مراقب للنفايات. إحداث مطرح االعتبار الحاجة الملحة للجماعة إلى

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

  عدم استخالص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية 

عدم استخالص أية أجور مرتبطة ببيع  2017-2013ة يتبين من خالل مراجعة الحسابات اإلدارية للسنوات المالي

من  15التصاميم والوثائق التقنية لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو االستشارات المعمارية، المدرجة في الفصل 

المتعلق ببيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إبرام  2013غشت  05بتاريخ  01القرار الجبائي رقم 

من قرار وزير المالية  2ة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات المادة الجماع

بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المضمنة في  2007يوليو  4صادر في  1291.07والخوصصة رقم 

قرار وزير االقتصاد والمالية رقم   من 2ملف طلب العروض أو االنتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة 

بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المادتين  2013يونيو  13صادر في  1871.13

المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدّد تعريفات    2013مارس    20الصادر في    2.12.349من المرسوم رقم    99و  19

 هذه األجور كالتالي:

 يفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية تعر

 الثمن طبيعة وشكل الوثيقة

 درهم/المتر الطولي 15 التصميم

 وثائق تقنية 

 الطبع باأللوان الطبع باألسود واألبيض األبعاد

A4 (297 X 210 )ميليمتر 

A3 (420297 X )ميليمتر 

A2 (420 X 594)ميليمتر 

 للصفحةدرهما  20 دراهم للصفحة 5

(594 X 841) A1 مليمتر 

(841 X 1189) A0 مليمتر 
 درهما للصفحة 50 دراهم للصفحة 10

  عدم إدراج اإلتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجبائي في القرار الجبائي 

لم تبادر جماعة تمزموط إلى مراجعة قرارها الجبائي بهدف تضمينه سعر اإلتاوة المفروضة على خدمات المرفق 

فروضة على منتجي النفايات الهامدة والنفايات العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وكذا سعر اإلتاوة الم

من القانون رقم   24و  23مما ال يراعي أحكام المادتين  .النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير الخطرة

ر  المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، وأيضا التعليمات الواردة في دورية وزي 28.00



 194 

حول تفعيل اإلتاوة المستحقة عن خدمات المرفق العمومي الجماعي   2012دجنبر    17بتاريخ    D13015الداخلية رقم  

للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكيفيات تطبيقها. وذلك لتفعيل مبدأي "المستعمل المؤدي" و "الملوث المـؤدي" 

بشأن حماية  11.03االجتماعية وتقديم الخدمات، الذي كّرسه القانون رقم فـي إنجـاز وتـدبير المـشاريع االقتصادية و

 واستصالح البيئة.

 تدبير النفقات العمومية .2

  غياب جداول تنفيذ أشغال الصفقات المبرمة من طرف الجماعة 

 INDH/2015/02من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين رقم  19بالرغم من تنصيص البند 

أيام يسري   15على ضرورة إدالء صاحب الصفقة بجدول تنفيذ األشغال داخل أجل أقصاه  INDH/2014/03ورقم

من نفس الدفترين، فإن  9 درهم عن كل يوم تأخيروفق البند  500من تبليغ المصادقة تحت طائلة أداء غرامة قدرها 

الجماعة لم تقم بإعمال التدابير المقّررة لفائدتها قصد إلزام صاحب الصفقة باإلدالء بهذه الوثيقة الضرورية لتتبع تنفيذ  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب  37األشغال. وللتذكير فإن المادة 

تنص على ما يلي:" يحدد دفتر الشروط   2000ماي    04صادر في    2.99.1087عليه بالمرسوم رقم  الدولة المصادق  

المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء اآلجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة 

تماد، جدول تنفيذ األشغال والتدابير على الصفقة أو انطالق األشغال، أن يقدم خاللها إلى صاحب المشروع قصد االع

العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع إليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة 

 ".التقنية للتنفيذ، الخ. مشفوعة بجميع اإلثباتات المفيدة، من جهة أخرى

 شآت المنفذة تسلم أشغال صفقات دون تقديم أصحابها تصاميم جرد المن 

تشير دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة، إلى وجوب تسليم المقاول إلى اإلدارة تصاميم 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة    67جرد المنشآت قبل التسلم النهائي للصفقة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة  

مايو  4صادر في  2.99.1087ساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم على صفقات األشغال المنجزة لح

، التي تنص على إلزامية تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في  2000

قاول فعال تصاميم  دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، والتصريح بالتسلم النهائي لألشغال إذا سلم الم

جرد المنشآت المنفذة إلى صاحب المشروع. إال أنه لوحظ غياب هذه التصاميم في ملفات الصفقات التي تم تسلم أشغالها 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   16بصفة نهائية، مما يجعل التسلم النهائي لألشغال مخالفا ألحكام المادة 

تعلق بشروط إرجاع الضمان النهائي. ويشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات مماثلة على صفقات األشغال فيما ي

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بموجب  76و  19في المادتين 

 .2016مايو  13الصادر في  2.14.394المرسوم رقم 

ر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت المنفذة يحول دون إعمال المراقبة  ويجب التأكيد في هذا الصدد، أن عدم توف

البعدية بالنظر إلى غياب الوثائق التي تحدد أماكن إنجاز األشغال خاصة تلك التي يتم طمرها أو تغطيتها، باإلضافة  

 .والكهرباء والهاتف..  إلى الصعوبات التي يطرحها كل تدخل الحق ألجل صيانة المنشآت المنفذة والسميا شبكات الماء

المتعلقة ببناء   INDH/2014/03وعلى سبيل المثال ال الحصر، بادرت الجماعة إلى التسلم المؤقت ألشغال الصفقة 

، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة بفحوى 2015يوليوز  02مركب سوسيورياضي للقرب بمركز الجماعة بتاريخ 

ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم  من دفتر الشروط الخاصة الذي    34البند  

جرد المنشآت المنفذة )رسوم المنشآت المرئية وغير المرئية كاألساسات وقنوات صرف مياه األمطار والمياه العادمة(.  

بند، الذي يتيح لها بعد وعالوة على ذلك، لم تقم الجماعة بإعمال الشرط الجزائي الوارد في الفقرة األخيرة من هذا ال

% من المبلغ األولي 1درهم تعادل  10.898,16يوما على التسلم المؤقت، تطبيق غرامة مالية قدرها  15انصرام 

(. وتم الوقوف  dh 898,16 10 = %1 × 861,60 089 1) للصفقة، تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي

هم بعد اإلفراج عن الضمان النهائي كجزاء عن عدم وضع نفس التصميم  در 4.520,59أيضا على عدم اقتطاع مبلغ 

  .المتعلقة بإتمام بناء مركب سوسيورياضي بدوار إرشك INDH/2015/02المتعلق بتنفيذ الصفقة رقم 

   اإلفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء 

، تم الوقوف 2017إلى    2013الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل الفترة الممتدة من    من خالل مراجعة وثائق

على قيام رئيس الجماعة باإلفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها 

المتعلق بمدونة  65.99من القانون رقم  519)الصفقات( بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

الشغل التي تنص على ما يلي: " ال يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات  

المحلية أو المقاوالت أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، وال إعفاء ذمة الكفيل 

ي قدمه، إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف للشخص الذ 

وتجدر اإلشارة إلى  .عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات ألجرائه "

، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة 2008أبريل    24بتاريخ    2008/05أن منشور الوزير األول رقم  
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الموجهة   2008ماي    8بتاريخ    348سالفة الذكر، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بها من خالل المذكرة المصلحية رقم  

عيين من طرف الخازن العام للمملكة إلى الخازن الرئيسي والخزنة الوزاريين وخزنة العماالت واألقاليم والخزنة الجما

 وقباض الجماعات والقباض. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات التالية: 

 نماذج لصفقات تم اإلفراج عن الضمان النهائي المتعلق بها دون اإلدالء بالشهادة اإلدارية

 مبلغ األشغال موضوعها الصفقة
تاريخ رفع اليد عن 

 الضمانة

02/INDH/2015 2018ماي 16 059,20 452 إتمام اشغال بناء المركب السوسيو رياضي للقرب 

03/INDH/2014 2016شتنبر  22 861,60 089 1 بناء ملعب متعدد الرياضات 

02/TAMZ/2014 
أشغال توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بدوار ارشك 

 ودوار تغزى بالجماعة
 2015نونبر  20 792,00 627

01/INDH/2013 
تسوير دار الطالب والطالبة بالجماعة وتهيئ دار األمومة 

 وبناء حجرة دراسية... 
 2015نونبر  03 174,00 540

 تافياللت بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

ن مختلف مصالح ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق، من جهة، بي -

الجماعة )الممتلكات، الشرطة اإلدارية، التعمير...( ومن جهة ثانية، بين الجماعة وبين المصالح 

 الخارجية للدولة؛

تحيين القرار الجبائي وتضمينه اإلتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية  -

 التقنية؛ والنفايات المماثلة واألجرة عن التصاميم والوثائق 

إلزام أصحاب الصفقات بتقديم الوثائق الالزمة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين  -

واألنظمة الجاري بها العمل، والسيما برامج تنفيذ األشغال وتصاميم جرد المنشآت المنفذة، وتطبيق 

 الغرامات المتعاقد بشأنها عند االقتضاء؛

التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بإلتزاماتهم تجاه األجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان  -

 النهائي.

 



 196 

 لتمزموط   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب( 
)...( 

 التعقيبات المالحظة المتضمنة في المشروع المجال 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة.  أوال.
األجهزة 

االستشارية 

 والمساعدة

)...( )...( 

)...( )...( 

التسيير 

 اإلداري

عدم إبرام عقد التامين عن حوادث 

 الشغل لفائدة األعوان العرضيين

مالحظة سيتم أخذها بعين االعتبار بإبرام عقد التامين عن 

العرضيين وقد تم الشروع في حوادث الشغل لفائدة األعوان 

 تفعيل هذا االجراء.

غياب التامين الصحي لألعوان 

 العرضيين

تم تدارك الخطأ والعمل على تصريح باالنخراط وتسجيل 

األعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 االجتماعي.

تدبير 

 الممتلكات

والمرافق 

 الجماعية

الممتلكات خلل في ضبط ومراقبة 

 المنقولة

تم مسك سجل للمحاسبة المادية لتضمين التوريدات )سجل الجرد 

للمعدات واألدوات( وقد تم إغفال إدراج األلواح الشمسية 

ودلك سهوا وسنعمل على مراجعة  01/2015موضوع الصفقة 

السجل وتحيينه وفق المالحظات المسطرة في التقرير. مع وضع 

عدات المتواجدة بكل مصلحة على قوائم تفصيلية لمجموع الم

 حدة.

)...( )...( 

)...(  )....( 

غياب قرار تنظيمي للمحجز 

 الجماعي

سيتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس في دورته 

. بهدف إحداث المحجز مع اتخاذ مقرر 2019العادية لشهر ماي 

تنظيمي للمحجز وتهيئته بشكل يتالئم واألشياء المحجوزة. )طبقا 

 للمالحظات الواردة في التقرير(

 تفريغ النفايات بمطرح عشوائي

مطرح منظم للنفايات ضمن برنامج لقد تم إدراج مشروع إحداث 

جماعاتية ضمن -عمل الجماعة كما تم إدراجه بطريقة بين

برنامج تنمية اإلقليم وفي هذا الصدد تم إحداث مؤسسة للتعاون 

بين ست جماعات مجاورة ومن بين اهدافها '' تدبير النفايات''  

ودلك في إطار اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها من جانب 

 -جماعات الشريكة. في افق إحداث مطرح بي جماعاتيجميع ال

 تماشيا مع المخطط المديري للنفايات. -يهم ست جماعات 

عدم إخضاع المجزرة الجماعية 

 الجديدة للشروط القانونية 

سنعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية وفق المالحظات الواردة 

البيئية الالزمة إلحداث الحصول على الموافقة –في التقرير قصد 

المجزرة وإعداد دراسة التأثير على البيئة بغية الحصول على 

الترخيص لفتح المجزرة من لدن المصالح المختصة. وتجدر 

اإلشارة الى ان عملية بناء المجزرة هاته تمت بمتابعة من طرف 

 مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

تدبير 

 المداخيل

عدم استخالص أجرة عن التصاميم 

 والوثائق التقنية 

من قبل لم تتم اإلشارة إلى هذا الرسم ضمن القرار الجبائي وعليه  

فقد تم تحيين القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الرسوم 

الجماعة واضيفت والضرائب والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية 

مادة تحدد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية طبقا للمرسوم 

 المتعلق بالصفقات العمومية.
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عدم إدراج اإلتاوة عن خدمات 

المرفق العمومي للنفايات في القرار 

 الجبائي 

سيتم تحيين القرار الجبائي إلدراج ما تم اغفاله تماشيا مع 

المالحظات وتوصيات المجلس المالحظات الواردة في مشروع 

الجهوي للحسابات ومن بينها تحديد الرسم المتعلق باستخالص 

اإلتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات. اذ انه تم إسناد  

في   -جمعية بالدي للبيئة- مهمة تدبير النفايات لجمعية محلية

انتظار إحداث المطرح المنظم والمراقب في إطار شراكة بين 

 تست جماعا

تدبير 

النفقات 

 العمومية

)...( )...( 

غياب جداول تنفيذ أشغال المبرمة 

 من طرف الجماعة

)...( تم العمل بهذا اإلجراء بوضع جداول مفصلة إلنجاز 

األشغال قصد اعتمادها من طرف المقاولين وهذا ما تمت أجرأته 

في المشروع الحالي والذي هو في طور اإلنجاز )أشغال تهيئة  

 السوق األسبوعي(

تسلم أشغال صفقات دون تقديم  

أصحابها تصاميم جرد المنشآت 

 المنفذة

)...( سيتم العمل وجوبا على إلزام المقاولين بتقديم تصاميم جرد 

 المنشآت المنفذة وذلك قبل التسليم النهائي لألشغال.

اإلفراج عن الضمان النهائي دون 

الصفقات التأكد من وفاء أصحاب 

 .بالتزاماتهم اتجاه اإلجراء

)...( تم الشروع في العمل بهذا اإلجراء وذلك بحث المقاولين 

أصحاب الصفقات باإلدالء بما يفيد وفائهم بالتزاماتهم اتجاه  

 . المتعلق بمدونة الشغل(65.99أجرائهم )طبقا للقانون رقم 

)...( )...( 
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 "آيت هاني"جماعة 

 تنغير()إقليم 
 

، وهي تابعة إداريا إلقليم  1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834تم إحداث جماعة آيت هاني بمقتضى المرسوم رقم 

 2014. بلغ عدد سكان الجماعة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  ²كلم  880تنغير وتمتد على مساحة  

 . 2004مقارنة بسنة  %10,5نسمة، مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة  10.587ما تعداده 

عضوا، ويتشكل المكتب المسير من الرئيس وأربعة  17يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( للجماعة ما يفوق 2017نواب. في سنة 

مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع   3,8مليون درهم، منها حوالي   12,1

رهم خالل نفس السنة المالية مليون د  5,3مصاريف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية( فقد بلغت 

 .22مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى  2,1، منها حوالي 2017

I.  تافياللت  -مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

ي  تافياللت حول تسيير جماعة آيت هان  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة أوال.

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

 عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة 

ة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحالت من خالل فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية تبين أن الجماع

درهما   17,5محال تجاريا ومقهيين ومنزال واحدا، بسومة كرائية تتراوح بين    83التجارية منذ كرائها. ويتعلق األمر ب  

 بالنسبة ألغلبها. 1998درهما، وذلك منذ فترة تعود لما قبل سنة  105و

المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين  67.12من القانون رقم  35و  34و  33ويجب التذكير أنه وبموجب المواد 

 07.03من القانون رقم  5و  4و  3المكري والمكتري للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني، وكذا المواد 

لحرفي، يمكن يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو ا

رفع ثمن الكراء خالل مدة ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو 

اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد 

% بالنسبة 10% بالنسبة للمحالت المعدة للسكنى، وفي 8د نسبة الزيادة في مرور كل ثالث سنوات على األقل. وتحد 

 للمحالت األخرى.

 نقائص على مستوى سجل جرد المنقوالت 

خالل تفحص سجل جرد العتاد والمنقوالت الممسوك من طرف المصالح الجماعية آليت هاني برسم   لوحظ من

 التقنية المواصفات ير في هذا السجل بتفصيل إلى جميع، أن هذه األخيرة ال تش2017-2013السنوات المالية 

والتجهيزات  المعدات التسليم، مما تعذر معه مراقبة وسندات والفواتير الطلب سندات وتواريخ أرقام وكذا للمنقوالت،

 المعدات قائمة محاضر تبرز من خاللها حدة. إضافة إلى ذلك ال تقوم مصالح الجماعة بإعداد على مكتب بكل الخاصة

الجرد، حتى يتسنى لها بيعها عن طريق السمسرة  من سجل عليها يجب التشطيب والتي المتالشية، والتجهيزات

 في ذلك إلى يشار أن دون من أماكنها وتغيير تخصيص المنقوالت أحيانا تحويل كما يتم العمومية أو التخلص منها.

 القواعد  يخالف  ما واألثاث، وهو العتاد  ألغلب المعد  صالتخصي يتضمن ال حيث أن هذا السجل المعنية، السجالت

 التي والمنقوالت المواد  سجالت بمسك المتعلقة 1916 غشت 28 بتاريخ M 416الدورية الوزيرية رقم  في الواردة

 .الدولة تملكها

 التعمير والبناء .2

 غياب وثيقة تعمير خاصة بالجماعة 

ألف نسمة، إضافة إلى امتداد مجالها الترابي على طول مقطع طرقي   10,5هاني إلى حوالي    تصل ساكنة جماعة آيت

مهم وبخصائص سياحية واعدة. إال أن الجماعة والجهات اإلدارية المختصة، لم تبادر إلعداد أية وثيقة تعمير )تصميم  

لعمرانية، وبرمجة التجهيزات الالزمة، تهيئة أو تصميم تنمية التكتل العمراني...( تمكن من توجيه نمو التجمعات ا

إضافة إلى تحديد االستعمال المخصصة له األراضي. وهو ما يحول دون تحكم الجماعة في مجالها الترابي، وما 
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يتطلبه من تجهيزات واستثمارات مرتبطة بأعمال التهيئة وكذا مراقبة عمليات البناء والتجزيء، فضال عن تنمية 

 يل مداخيل عن تسليم الرخص وشغل األمالك الجماعية.الموارد الضريبية بتحص

ومن جهة أخرى، وحيث يعرف المجال الترابي للجماعة انتشار شكل خاص من البناء المنجز وفق تقنيات محلية 

تقليدية تستعمل أساسا في مكوناتها الطين، التبن، الخشب، النخيل، القصب أو مواد مماثلة، فإن الجماعة والجهات 

األخرى مدعوة إلى مراعاة المالءمة والمرونة الضرورية، ما أمكن، في وضع أية وثيقة تعمير وضابطها.  اإلدارية

وذلك في فرض شكليات طلب رخص البناء، وتفادي توجيه وثائق التعمير في منحى البناء حصريا بالخرسانة المسلحة، 

كل إرثا تاريخيا للجماعة، ويفّوت على ساكنتها بعض والذي من شأنه أن يهدد باختفاء البناء بالمواد المحلية الذي يش

 الخصائص التي يمتاز بها هذا النمط من البناء، مثل االقتصاد في الطاقة والراحة في االستعمال.

 قصور في فرض وتسليم رخص البناء 

يبلغ كيلومترا ال يتم إلزام أصحاب المساكن الواقعة على طول طرق جهوية وإقليمية )غير جماعية(، إلى غاية عمق 

 12.90من القانون رقم  40ابتداء من محور هذه الطرق، بالحصول على رخص للبناء وفق ما تنص عليه المادة 

المتعلق بالتعمير. ومن ناحية أخرى، ورغم تلقي الجماعة طلبات عديدة للترخيص بالبناء تمت دراستها في إطار اللجنة 

يتم تقديم رخص لطالبيها أو إصدار قرارات معللة برفض الترخيص، وهو  التقنية والموافقة على جزء منها، فإنه ال

 من القانون سالف الذكر. 48ما يعني الترخيص الضمني بالبناء طبقا ألحكام المادة 

، أن 2003مايو  5بتاريخ  1280وحسب دورية الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باإلسكان والتعمير رقم 

ت الحضرية ومصالح قطاع اإلسكان والتعمير( مدعوة إلى وضع تصاميم مرجعية للسكن القروي  اإلدارة )الوكاال

 قابلة للمالءمة رهن إشارة ساكنة العالم القروي بدون مقابل، وذلك بالتعاون مع الجماعات المعنية وأطراف أخرى.

  منح رخص سكن بصفة غير قانونية 

في الوقت الذي لم تسلم فيه المصالح الجماعية أية رخصة للبناء، منحت رخصا للسكن، تشير إلى عدم توفر المستفيدين 

رخصة خالل  337منها على رخص البناء، وذلك قصد تمكينهم من الربط بشبكة الكهرباء. وبلغ عدد هذه الرخص 

من المرسوم رقم   42طبقا ألحكام المادة  فقط. ويجب التذكير، أن رخصة السكن تحرر 2017-2013الفترة 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق   2013ماي    24صادر في    2.13.424

المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

لتطبيقها " ]...[ بعد إجراء معاينة للتحقق من أن األشغال أنجزت وفق ما يجب. وتقتضي هذه  والنصوص الصادرة

المعاينة التأكد من مدى مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة 

بناء، قد تمت في احترام تام للقواعد والشروط البناء ]...[ ". وبذلك تكون رخصة السكن وثيقة للتأكد من أن أشغال ال

المنصوص عليها في رخصة البناء. إال أن الجماعة منحت رخص سكن غير قانونية ألشخاص قاموا ببناء مساكن 

 دون حصولهم المسبق على رخص البناء، علما أن عددا منهم أنجزت ضدهم محاضر مخالفات لقانون التعمير.

 س الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:في هذا اإلطار، يوصي المجل

 وضع منظومة تدبير الممتلكات المنقولة بشكل يتيح تتبع وضعيتها، والعمل على تحيين سجالت جردها؛  -

العمل على إعداد وثيقة للتعمير قصد تأطير النمو العمراني للجماعة، وإنجاز دراسات تقنية لتحديد   -

تقليدية المسموح باستعمالها، بما ال يتناقض وضوابط البناء طبيعة مواد البناء المحلية والتقنيات ال

 العامة سارية المفعول؛

احترام المساطر القانونية الخاصة بالتعمير في منح رخص البناء والسكن أو المطابقة، والحرص على  -

 تطبيق ضوابط البناء بشأنها.

 تدبير الميزانية والشؤون المالية ثانيا.

 تدبير المداخيل .1

 واستخالص الرسم على محال بيع المشروبات  عدم فرض 

تم الوقوف على حاالت ملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بإيداع اإلقرار بالتأسيس أو بالمداخيل 

  أو اإلقرارات الدورية في اآلجال القانونية، لكن الجماعة لم تعمد بالمقابل إلى تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم،

والجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس، والجزاء عن عدم إيداع اإلقرار بالمداخيل المحققة أو إيداعه خارج األجل، 

 المحلية. الجماعات المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  158و  146و 134و 67مما يخالف مقتضيات المواد 

 ياحية على بعض الملزمينعدم فرض واستخالص الرسم على اإلقامة بالمؤسسات الس 

لم تتخذ المصالح الجماعية المختصة اإلجراءات القانونية من أجل تحصيل الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية 

بخصوص عدة مؤسسات سياحية تمارس نشاطها بتراب الجماعة وال تقدم أي تصاريح لمصالح الجماعة. ومن ناحية 
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المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على  47.06من القانون رقم  151و 149أخرى وبالرغم من تنصيص المادتين 

حق اإلدارة في المراقبة واالطالع على اإلقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة اإلقرارات والتصاريح 

ة، حيث أن تصاريح المدلى بها، إال أن الجماعة ال تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة إقرارات المؤسسات السياحي

 بعض المؤسسات السياحية بعدد ليالي المبيت تعتبر جد ضعيفة، كما يبرز الجدول التالي:

 عد ليالي المبيت المصرح بها للجماعة ومبالغ الرسم المؤدى )المبالغ بالدرهم(

 المؤسسة السياحية 2009 2010 2011 2012 2013 2014

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

مبلغ  

الرسم  

 المؤدى 

عدد 

ليالي  

 المبيت 

تاريخ  

الشروع في  

 االستغالل 

 الملزم 

 زر.اس 12/06/2008 16 64.80 28 84.00 -- -- -- -- -- -- -- --

 آ.ع.ل.م  2005 67 201.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 زم.اس 15/10/2001 -- -- 10 40.50 10 30.00 10 35.10 10 36.45 10 34.50

  عدم فرض واستخالص الرسمين على وسائل النقل العمومي للمسافرين 

سيارات   8المدلى بها من طرف مسؤولي المصلحة الجبائية بالجماعة، على  تتوفر الجماعة حسب المعطيات واإلفادات  

حافالت من الصنف ج. إال أن المبالغ المستخلصة بخصوص الرسم على النقل العمومي   5أجرة من الصنف األول، و

مفروض وانعدمت بعد ذلك، فيما ال يتم فرض واستخالص الرسم ال  2009  -2013للمسافرين ظلت ضعيفة طيلة الفترة  

 على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.

إن عدم إلزام أصحاب سيارات األجرة والحافالت العاملة بتراب الجماعة بأداء الرسمين المستحقين، حال دون تحصيل 

ن فقط. وغير خاف أن م 2017-2013درهم برسم الفترة  400,00 108مبالغ مالية مستحقة لفائدة الجماعة تقدر ب 

شأن عدم فرض واستخالص هذين الرسمين أن يعرض المبالغ المستحقة عنهما لفائدة ميزانية الجماعة للتقادم الرباعي 

من القانون رقم   123المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة  47.06من القانون رقم  160المحدد في المادة 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97

 مداخيل مرتبطة بعمليات البناء على مالية الجماعة تفويت 

لم يتم إدراج وتحديد سعر الرسم المفروض على عمليات البناء في القرارات الجبائية التي تحدد نسب الرسوم الجبائية 

. ومن جهة أخرى،  2017-2013والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة آيت هاني وذلك طوال الفترة 

لقى الجماعة طلبات للترخيص بالبناء ال تستجيب لها باإليجاب أو الرفض المعلل مما يجعلها مسلمة ضمنيا عند تت

المتعلق  12.90من القانون رقم  48انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها طبقا لما تنص عليه المادة 

 50لضمنية للرسم على عمليات البناء باعتبار أن المادة بالتعمير. وهكذا ال يتم إخضاع المستفيدين من هذه الرخص ا

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أنه: " يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة   47.06من القانون  

 البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخص البناء". وهو ما من

 شأنه أن يفوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مستحقة. 

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 إنجاز الخدمة قبل اإللتزام بالنفقة 

" وتم األمر وات الماء الصالح للشرب بالجماعةأشغال بناء وتقوية قنالمتعلقة ب " 2014\02الصفقة رقم تم إبرام 

غير المؤرخ والمتعلق ب  2015\23. إال أن سند الطلب رقم 28/08/2014بالشروع في إنجاز أشغالها بتاريخ 

"، أي الدراسة التي تم بناء على نتائجها تنفيذ أشغال الصفقة، تمت استشارة المتنافسين "دراسة التقوية لجماعة ايت هاني 

ما يعني أن إصدار سند الطلب قد جاء الحقا لتاريخ الشروع في تنفيذ . م02/2015/ 17حوله )سند الطلب( بتاريخ 

بإنجاز الدراسة التي على أساسها تم تنفيذ أشغال  2015\22أشغال الصفقة. ونفس األمر ينطبق على سند الطلب رقم 

المتعلقة ب " إصالح مقر جماعة آيت هاني ". حيث تم إصدار سند الطلب بتاريخ  2013/ 1الصفقة رقم 

 (.2013/ 01/08( الحق لتاريخ األمر بالشروع في تنفيذ أشغال الصفقة )07/04/2015)

  –أي إصدار سند الطلب  –وهكذا، فقد تم إنجاز الخدمة قبل االلتزام بالنفقات المتعلقة بها من طرف اآلمر بالصرف 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  03الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  65وهو ما يخالف أحكام المادة 

العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما أن من شأنه أن يخل بالمبادئ العامة إلبرام الصفقات العمومية 

المتعلق بالصفقات العمومية، والسيما "ضمان حقوق  2.12.349المنصوص عليها في المادة األولى من المرسوم 

 وع ". المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشر
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  تسلم دراسة غير كاملة 

ألف درهم. ونصت   45إلنجاز دراسة تتعلق بتهيئة مركز الجماعة بمبلغ    2013\24أصدرت الجماعة سند الطلب رقم  

بنود سند الطلب المذكور على مجموعة من المخرجات التي يجب تقديمها منها الدراسة التقنية للتهيئة، والتي يجب أن 

 تتضمن تسليم ما يلي: 

تندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات )شبكات صرف المياه، وتوزيع الماء  المس -

والكهرباء، وشبكة االتصاالت(، ومواضع التجهيزات واالرتفاقات )المرافق العمومية الصحية 

 والتعليمية والثقافية والرياضية وكذا التجهيزات اإلدارية والساجد والمقابر(.

ية مثل رسوم البنيات التحتية )رسوم تصور للشبكات وتموضعها، والمقاطع الطولية المستندات التكميل -

 لهذه الشبكات بالمقاييس المالئمة، والمقاطع العمودية النموذجية للطرق، ورسوم المنشآت(. 

المذكرة التبريرية للكميات الالزمة إلنجاز هذه الشبكات والمنشآت والتي تسمح بوضع دفتر الشروط  -

جدول األثمان التي تم تقديمها للجماعة دون ما يفيد بجدية وواقعية الكميات اإلجمالية المتوصل الخاصة و

 إليها.

وفي مقابل ذلك، اقتصر ما تسلمته الجماعة في دفتر الشروط الخاصة للصفقة المفترض أن تكون موضوع إنجاز 

المركز دون تحديد للمقاييس، مثل أبعاد  أشغال الدراسة، وجدول لألثمان إضافة إلى تصميم بتصور ما سيكون عليه

 الشبكات، ودون وضع مفتاح يمكن من قراءة الرسوم.

  مخالفة الشروط المحددة في نظام االستشارة إلسناد بعض الصفقات 

المتعلقة ب "أشغال بناء وتهيئ السواقي ايت داود واقدمان  2017\03قامت لجنة طلب العروض بإسناد الصفقة رقم 

رين" دون إدالء نائل الصفقة بالشهادات المتعلقة بإنجاز أعمال من نفس النوع واألهمية، والتي تشكل وتيموال وتيد 

من نظام االستشارة المتعلق بالصفقة، يُشترط في المتنافس  16جزءا من الملف التقني للمتنافس. فحسب مدلول البند 

ابهة لموضوع الصفقة وبمبلغ ال يقل عن لقبول عرضه، اإلدالء بشهادة واحدة على األقل بإنجاز أعمال مش

درهم، وحيث تم إسناد الصفقة لمتنافس لم يدل بالشهادة المطلوبة، فقد تمت مخالفة مقتضيات المواد  000,00 400

 يتعلق بالصفقات العمومية.  2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم  36و 25و 18

المتعلقة ب "بناء سور وقائي للمركز الصحي بايت هانب   2017\02وينطبق نفس األمر على الصفقة رقم 

من نظام االستشارة المتعلق بالصفقة على أنه يشترط في   16والمستوصف القروي بتمتتوشت" بحيث ينص الفصل 

المتنافس لقبول عرضه، اإلدالء بشهادة واحدة على األقل بإنجاز أعمال مشابهة لموضوع الصفقة وبمبلغ ال يقل عن 

 درهم، إال أنه تم إسناد الصفقة لمتنافس لم يدل بالشهادة المطلوبة. 000,00 200

  قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ بعض الصفقات 

تشكل مراقبة وتتبع األشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إنجاز منشآت تستجيب للمواصفات والجودة 

تهم التعاقدية. ومن وسائل ذلك مسك محاضر بزيارة الورش، المطلوبة، ومن أجل حمل المقاولين على احترام التزاما

المتعلقة ب "   2016\04وإلزام المقاول بتقديم تصاميم جرد المنشآت، األمر الذي لم يتم العمل به بالنسبة للصفقة رقم  

حضور أشغال تهيئة معبر بقصر تيدرين جماعة آيت هاني إقليم تنغير " حيث لم يتم وضع أي محضر لتتبع الورش ب

 صاحب المشروع واقتصر األمر على محاضر بين المقاول ومكتب الدراسات أو المقاول والمختبر.

المتعلقة ب " بناء سورين وقائيين لمدرسة تيدرين ومدرسة تومليلت"   2013\02كما ينطبق ذلك على الصفقة رقم 

( مكتمل وبأوراق أصلية manifoldحيث تم تسجيل محاضر الورش بأوراق عادية ومتناثرة وليس بدفتر للورش )

من  30من المادة  6وبأرقام متتالية، والذي يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة 

دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم 

، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة 2000ايو  م   4صادر في    2.99.1087رقم  

بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر  

ها ألجل تقييم جدية ونجاعة الشروط الخاصة. باإلضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إلي

 تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية.

  وضع جداول المنجزات لبعض الصفقات بشكل ال يتضمن كل العناصر الالزمة 

توضع جداول المنجزات قة على صفقات األشغال على أنه: "من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطب 56تنص المادة 

تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة. انطالقا من المعاينة التي 

ولتحديد الكميات القابلة لالستعمال مباشرة لوضع كشف الحسابات، تنجز الحسابات انطالقا من هذه العناصر"، إال أنه 

ألحيان ال توضح مواقع األشغال بكيفية  وخالفا لهاته المقتضيات، تم وضع جداول منجزات غير مؤرخة، وفي بعض ا

 دقيقة، خصوصا حين يتم التنفيذ بأكثر من مكان. 
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المتعلقة ب " توسيع شبكة الكهرباء بكل من قصور تيزكاغين واسينك وتيدرين وايت   2015\02فبالنسبة للصفقة رقم  

هاني" تم تنفيذ أشغال الصفقة بسبعة أماكن مختلفة دون تحديد الكميات المنجزة  لحسن واقدمان وتيموال ومركز آيت

المتعلقة   2014\04بكل مكان على حدة مما تعذر معه مراقبة الكميات المنجزة. وهو ما ينطبق كذلك على الصفقة رقم  

" التي تم تنفيذ أشغالها ب "أشغال بناء وتهيئ السواقي بقصور اقدمان، آيت هاني، تيزكاغين، تومليلت وتمتتوشت

المتعلقة ب " أشغال بناء وتهيئ السواقي بالجماعة" التي تم تنفيذ أشغالها  2014\01بخمسة أماكن، والصفقة رقم 

 بثالثة أماكن.

 تافياللت بما يلي: –في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

دها الذاتية، حتى تتمكن من إنجاز المشاريع التنموية، تدبير مالية الجماعة بشكل أنجع، وتنمية موار -

 وتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات األساسية؛

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم الجماعية، خصوصا المتعلقة بمحال بيع المشروبات وبالنقل  -

إلقامة بالمؤسسات  العمومي للمسافرين وبوقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وكذا با

 السياحية، وإعمال الفرض التلقائي والجزاءات عند االقتضاء؛

تطبيق الشروط المحددة إلسناد الصفقات، ال سيما ما يتعلق بأهلية المتنافسين التقنية والمالية، وكذا  -

 إدالئهم بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر التحمالت؛

اقبة إنجاز الصفقات، من قبيل سجل الورش وجداول مسك السجالت والوثائق الالزمة لتتبع ومر -

المنجزات والتمتيرات وتصاميم الجرد للمشاريع المنجزة، مع الحرص على تنفيذ األشغال بالكميات 

 والجودة المطلوبة.
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II.  يت هانيآل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 .تبليغها إليهبتعقيباته على المالحظات التي تم آيت هاني مجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "أمرزكان"جماعة 

 )إقليم ورزازات(
 

، تبلغ مساحة الجماعة 1959دجنبر    02الصادر بتاريخ    2.59.1834أحدثت جماعة أمرزكان بمقتضى المرسوم رقم  

. تعتبر  2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  8.820، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 2كلم 700

الفالحة والصناعة التقليدية من بين األنشطة االقتصادية الرئيسية التي تمارسها أغلبية ساكنة الجماعة، خصوصا 

 جم ايمني(.  صناعة الزرابي، واألواني الخزفية؛ باإلضافة إلى الصناعة المعدنية )منا

 2017موظفا. وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة في سنة    13عضوا، ويشتغل بها    17يتكون مجلس الجماعة من  

 ماليين درهم. 8مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها اإلجمالية خالل نفس السنة  19,7ما يعادل 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة أمرزكان  –نجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة أسفرت المراقبة الم

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التدبير اإلداري  .1

 ة شغورمنصب مدير مصالح )كاتب عام( الجماع 

الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه،   بالميثاق المتعلق 78.00 مكررة من القانون رقم 54حيادا على مقتضيات المادة 

يتعلق بالجماعات، وعلى الرغم من الدور الهام الذي أناطه المشرع بمؤسسة   113.14من القانون رقم  128وكذا المادة  

ماعة في تولي اإلشراف على إدارتها وتنظيمها وتنسيقها تحت مسؤولية الكاتب العام أو مدير )أو مدير عام( مصالح الج

رئيس المجلس ومراقبته، فإن هذا المنصب ظل شاغرا بجماعة أمرزكان إلى غاية إصدار رئيس مجلسها الجماعي 

تضيات يقضي بتعيين السيدة )ز.ب.ح( مديرة المصالح الجماعية، وذلك طبقا لمق  2018ماي    15بتاريخ    01القرار رقم  

يتعلق بالجماعات. غير أن هذا القرار لم يؤشر عليه من طرف السلطات   113.14من القانون التنظيمي رقم    127المادة  

المعنية إلى حدود مراقبة المجلس الجهوي للحسابات. مما قد يؤثر سلبا على حسن سير ونجاعة اإلدارة الجماعية من  

 ن من القيام بدورها في خدمة المرتفقين على أحسن وجه. حيث تنسيق عمل المصالح اإلدارية، وحتى تتمك 

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود المتعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى غير محررة من 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما  39.08ن رقم من القانو 4طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل  –تحت طائلة البطالن  –تم تتميمه تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر 

الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر  

مي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون  رس

 2012أبريل  05بتاريخ  D1955خاص على خالف ذلك "، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 

يات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني  التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمل

 للعقارات. ويبرز الجدول أسفله أمثلة على سبيل االستدالل:

 الموضوع مرجع اإلشهاد على تصحيح إمضاءات أطراف عقد نقل الملكية 

 تبادل قطعة أرضية 2014غشت  26بتاريخ  804و 803

 معاوضة فدانين 2014أكتوبر  13بتاريخ  1075و 1074

 تنازل عن طابق علوي لمنزل 2014أكتوبر  10بتاريخ  1061

 تنازل عن بقعة أرضية محاطة بسور 2014أكتوبر  10بتاريخ  1209و 1208

 وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية  

قيادة أمرزكان ودائرة  قامت جماعة أمرزكان بوضع السيدين )أ.م( و )ف.ط( على التوالي رهن إشارة مصالح

أمرزكان، وذلك بواسطة قرارين لرئيس المجلس الجماعي غير مرقمين وغير مؤرخين، ودون تقديم اإلدارة العمومية 

المستقبلة لطلب في الموضوع. من جهة أخرى لم تدل المصالح الجماعية بما يفيد موافقة الموظفين المعنيين باألمر 

ناء على اقتراح من رئيس اإلدارة العمومية المستقبلة. وهذا يخالف مقتضيات على تجديد الوضع رهن اإلشارة ب
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 المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير 30 في صادر 2.13.422 رقم من المرسوم 3و 2المادتين 

رهن  بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم  الشريف الظهير مرتين من

 اإلشارة.

 الممتلكات الجماعية .2

  تقصير الجماعة في إبرام عقد الستغالل ملك عقاري تابع لها 

ثمن اقتناء القطعة األرضية المستغلة من طرف شركة )أ.ك.ص.س(،    31/12/2008بتاريخ    بعد أداء جماعة أمرزكان

وبالتالي انتقال ملكية القطعة األرضية إلى الجماعة، لم تعمل هذه األخيرة على اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة من 

قصد تحصيل واجب استغالل العقار  أجل إبرام عقد كراء بينها وبين الشركة، أو اللجوء إلى القضاء عند االقتضاء، 

الذي شيدت فوقه الشركة استوديو للتصوير السينمائي. وتقدر واجبات االستغالل المستحقة للجماعة ب  

( 2018إلى  2009سنوات )الفترة الممتدة من  10درهم على أساس احتساب مدة االستغالل في  550.000,00

 2006غشت    07درهم بموجب عقد الكراء المؤرخ في    55.000,00  واعتماد نفس مبلغ االستغالل السنوي المحدد في

 بين الشركة المعنية وبين وزارة الداخلية بصفتها الوصية على أراضي الجموع.

ويشار إلى أن الجماعة عملت على سلك مسطرة تفويت القطعة األرضية المذكورة بالمراضاة، حيث اتخذ مجلسها 

وعدم  2017خالل دورته العادية لشهر ماي  2درهم/م  100قار المذكور إلى التداولي مقررا برفع ثمن تفويت الع

، ليصبح الثمن اإلجمالي 2درهم/م  80مطالبة الشركة المعنية بالمستحقات، بعدما تم تحديده من طرف لجنة التقويم في  

لشركة من أجل تسوية مقابل البيع المحدد في كناش التحمالت المتعلق بتفويت عقار تابع لجماعة أمرزكان لفائدة ا

درهم. غير أن كناش التحمالت لم يؤشر عليه من قبل  10.787.000,00الوضعية القانونية الستوديو سينمائي، هو 

 .2018أكتوبر    04السلطات المختصة إلى حدود إنجاز المهمة الرقابية من طرف المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ  

 الت الخاصة باستغاللها ودون مصادقة المجلس الجماعيكراء أمالك عقارية في غياب دفاتر التحم 

محال مخصصا لمزاولة أنشطة  21تقوم جماعة أمرزكان بكراء مجموعة من المحالت التجارية أو المعدة للسكنى )

دارا للسكنى( متواجدة بمركز أمرزكان وبالسوق األسبوعي لمركز أمرزكان   52تجارية أو معدة لإلستعمال الحرفي، و

وذلك  تويين(. غير أن الجماعة لم تعمد إلى إعداد دفاتر التحمالت الخاصة باستغالل هذه األمالك العقارية، وبأمغا

حول مسطرة  2006يوليوز  25/م.م.ج.م بتاريخ 74دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 

 تعلق منها بإعداد كناش التحمالت. كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية وخصوصا ما ي

ويشار أيضا إلى أن الجماعة قامت، ممثلة في شخص رئيس مجلسها الجماعي، بكراء محالت معدة للسكنى أو 

، وذلك دون عرض األمر  (M.G.C)هكتارا لفائدة شركة  25لالستعمال المهني باإلضافة إلى بقعة أرضية مساحتها 

المتعلق   78.00من القانون رقم    37من المادة    6عي. مما يخالف مقتضيات الفقرة  على مداولة ومصادقة المجلس الجما

يتعلق بالجماعات،   113.14من القانون التنظيمي رقم  92بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذلك المادة 

دورية وزير الداخلية  ودون سلك مسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، المنصوص عليها في

 . 2006يوليو  25/م.م.ج.م بتاريخ 74رقم 

 عدم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحالت التجارية أو المعدة للسكنى 

في غياب شروط تنظيمية محددة في كناش للتحمالت خاص بالمحالت التجارية أو المعدة للسكنى، لم تعمل الجماعة 

قة بهذه المحالت. حيث بقيت السومة الكرائية الشهرية لهذه األمالك العقارية على مراجعة الوجيبات الكرائية المتعل

من القانون رقم   35و  34و  33درهم. ويجب التذكير أنه وبموجب المواد  200,00درهم و  65,00متراوحة بين 

ستعمال المهني، وكذا المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحالت المعدة للسكنى أو لال  67.12

يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني  07.03من القانون رقم  5و  4و  3المواد 

أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يمكن رفع ثمن الكراء خالل مدة ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام 

جعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء العقد أو من تاريخ آخر مرا

% بالنسبة 8ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل. وتحدد نسبة الزيادة في 

 % بالنسبة للمحالت األخرى. 10للمحالت المعدة للسكنى، وفي 

 ارات جماعيةتخصيص غير قانوني لعق 

أخرى، حيث خصصت جزءا من مقرها اإلداري   عمومية إشارة إدارات رهن تابعة لها ممتلكات  الجماعة وضعت

لفائدة وكالة تابعة لبريد المغرب، ودارا للسكنى لفائدة المندوبية اإلقليمية للصحة بورزازات، وناديا نسويا لفائدة التعاون 

 وجود  دون من طرف جمعية اغالن نوماس لألغراض الزراعية. وذلك الوطني. كما تم وضع خزان للماء يستغل

من  69و 37التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في المادتين  المنتفع، ودون والشخص الجماعة بين تعاقدية عالقة

لتنظيمي رقم من القانون ا 92المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة  78.00القانون رقم 

المتعلق بالجماعات، والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتخصيص أو تغيير البنايات   113.14
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العمومية واألمالك الجماعية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، 

 يص.وإبرام اتفاقية بين الجماعة والطرف المنتفع بالتخص

 قصور في مسك سجالت جرد المنقوالت 

أبانت مراجعة سجل جرد المنقوالت الممسوك من طرف المصالح الجماعية، أن المعطيات المضمنة به تعتريها  

نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم اإلشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقوالت، وأثمان االقتناء وكذا 

اتير وسندات التسليم. كما أن المنقوالت يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أرقام سندات الطلب والفو

 أن يشار إلى ذلك في السجل المذكور. بل لم يتم إدراج بعضها نهائيا به. 

 وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أن سجل جرد المنقوالت ال يتضمن التخصيص المعدّ لغالبية العتاد واألثاث الذي تمتلكه

الجماعة. وتم الوقوف أيضا من خالل المعاينة الميدانية على غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل 

مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن 

المتالشية التي ينبغي التشطيب عليها من سجل  اتالمصلحة، باإلضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات والتجهيز

تتعلق ببيع منقوالت متالشية، دون االدالء بما يفيد  5/6/2012حيث تم اإلعالن عن سمسرة عمومية بتاريخ  .الجرد 

تصنيفها كمتالشيات. وهذا يخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجالت جرد العتاد والمنقوالت، والسيما 

بجرد وحفظ ممتلكات الدولة، والدورية الوزيرية المتعلقة  1951يونيو  15بتاريخ  690SGPالدورية الوزيرية رقم 

 .14والمتعلقة بمسك سجالت الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة 1916غشت  28م بتاريخ   416رقم 

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

صحة اإلمضاءات، احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على  -

 السيما تلك المتعلقة بعقود نقل ملكية العقارات؛

المحافظة على األمالك الجماعية، وإعمال مسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة، والحرص على   -

 مراجعة الوجيبة الكرائية للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني؛

 الجماعة بشكل سليم. تملكها التي المنقوالتو المواد سجالت بمسك المتعلقة مراعاة القواعد -

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

   عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المقّررة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

 لواجباتهم

المحلية، لم تعمد  الجماعات لق بجباياتالمتع 47.06من القانون رقم  158و 134و 67خالفا لمقتضيات المواد 

المصالح الجبائية بجماعة أمرزكان إلى تطبيق مسطرة فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية، وكذا 

الجزاءات القانونية المقّررة، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بإيداع اإلقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو باإلقرارات 

بتاريخ  2013/01ية في اآلجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال الملزم )ع.ت( صاحب الرخصة رقم الدور

بمركز أمرزكان. كما تم الوقوف من خالل تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل،   2014أبريل    10

رسم على محال بيع المشروبات، إقراراتهم  وحسب تصريحات المصالح الجماعية، على عدم إدالء جميع الملزمين بال

، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، 2017إلى  2013بالمداخيل المحققة برسم السنوات من 

 47.06من القانون رقم  160مما قد يعّرضها للتقادم الرباعي الذي تخضع له الرسوم الجماعية طبقا ألحكام المادة 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97من القانون رقم  123بجبايات الجماعات المحلية، والمادة  المتعلق

 عدم فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف 

أسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف 

ملزما، عن نقص على مستوى قيام مصالح الجماعة   15العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، والذين بلغ عددهم  

تخالص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخالصها باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة من أجل فرض واس

وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين 

 
14 Circulaire résidentielle n°690 SGP du 15 juin 1951 relative aux inventaires et conservation des 

biens appartenant à l’Etat 

Circulaire Résidentielle 416 du 28 août 1916 relative à la tenue des inventaires du matériel et du 

mobilier appartenant à l’Etat.  
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درهما، قد يسقط جزٌء من هذا المبلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال  202.160,00الرسمين، والتي بلغت ما مجموعه 

درهم  74.760,00و  2013 – 2009درهم خالل الفترة  127.400,00لديون العمومية المتعلقة بالرسوم، وقدره ا

 .2017 – 2014خالل الفترة 

 الديون المستحقة عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين

رهم خالل الديون المعرضة للتقادم بالد

 الفترة:
مجموع الديون  

المستحقة وغير 

 المستخلصة بالدرهم

 البيانات 

2017 -2014 2013 -2009 

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين 127.400,00 68.000,00 59.400,00

 الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين 74.760,00 40.800,00 33.960,00

 المجموع 202.160,00 127.400,00 74.760,00

 تدبير نفقات الجماعة .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية 

بتحديد شروط وأشكال إبرام  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من مرسوم رقم  87طبقا لمقتضيات المادة 

المتعلق بالصفقات العمومية،   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14صفقات الدولة وكذا المادة  

مالية، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم    يتعين على اآلمر بالصرف العمل خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة

طرحه برسم السنة المالية المعنية، وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني. غير أنه تبين أن رئيس جماعة 

أمرزكان، بصفته اآلمر بالصرف للجماعة، ال يقوم بتطبيق هذه المقتضيات. ويشار إلى أن الجماعة قامت خالل الفترة 

 درهم. 030,56 710 5صفقات بمبلغ إجمالي قدره 9بإبرام  2017 – 2013

  إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل األشغال 

لوحظ من خالل فحص األوامر بتأجيل األشغال المتعلقة بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، عدم 

ر الورش الممسوكة من طرف الجماعة. استنادها إلى أسباب موضوعية، كما أنها ال يتم تسجيلها على مستوى محاض

المتعلقة بشراء لوزام المعدات إلصالح مختلف المسالك بجماعة  01/2015نذكر على سبيل المثال، الصفقة رقم 

، ليتم إصدار أمر بتأجيلها 2016يناير  20بالشروع في تنفيذ أعمال الصفقة بتاريخ  أمرزكان، حيث تم إصدار األمر

، أي بعد مرور يوم واحد من تبليغ صاحب الصفقة أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ أعمال 2016يناير  22بتاريخ 

 . 2018غشت  27الصفقة، وبعد ذلك تم إصدار أمر باستئنافها بتاريخ 

المتعلقة بأشغال بناء معبر على واد تيدلي للولوج إلى دوار ايت عبد هللا، فإن األمر    05/2015فيما يخص الصفقة رقم  

 23جاء قبل تبليغ صاحب الصفقة باألمر بالشروع في تنفيذ األشغال بتاريخ  2016ماي  22بتأجيل األشغال بتاريخ 

أية أسباب واقعية وموضوعية، خاصة أنه ، مما يؤكد على أن هذه األوامر بتأجيل األشغال لم تستند إلى 2016ماي 

 عند فحص أوراق الورش المتعلقة بالصفقة تبين أن المقاول قام بتنفيذ األشغال خالل فترة إيقاف األشغال.

  عدم تحديد وجهة تنفيذ األعمال ومواصفاتها 

بين أنها ال تشير إلى ، ت2017  –  2013من خالل مراقبة عينة من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خالل الفترة  

وجهة ومكان تنفيذ األشغال وال طبيعة أو أرقام جرد العتاد الموّرد. ونتيجة لذلك، فقد تعذر التحقق من حقيقة إنجاز 

بعض األشغال والخدمات ما دامت وجهة تنفيذها غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها.  

بتحديد  2007فبراير  5الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  75الثالثة من المادة  مما يخالف مقتضيات الفقرة

 شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها التي تنص على أنه: 

تنفيذ أو تاريخ التسليم تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل ال-3" ]...[  

( 136)التي تحيل عليها المادة    88وشروط الضمان ". وتجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات مطابقة قد نصت عليها المادة  

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم 

  أداء الجماعة لنفقات ال تدخل ضمن تحمالتها المالية 

لفائدة الوكالة   2017إلى   2013جماعة أمرزكان بأداء نفقات استهالك الماء والكهرباء خالل الفترة الممتدة من  قامت  

جزءا من مقرها اإلداري، وذلك في غياب أية اتفاقية موافق عليها من طرف المجلس  البريدية التي خصصت لها

اء الجماعة لهاته النفقات التي ال تندرج ضمن الجماعي ومصادق عليها من قبل السلطة المختصة. وعليه، فإن أد

المتعلق  45.08من القانون رقم  41و 39تحمالتها يخالف القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، والسيما المادتين 

يتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  181بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 
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وللتذكير فإن المقتضيات التشريعية المشار إليها تحدد التحمالت القانونية للجماعة الترابية في نفقات تسيير بالجماعات.  

المصالح ونفقات التجهيز والنفقات الملقاة على عاتق الجماعة الناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة من طرف 

 الجماعات الترابية.

 الجهوي للحسابات بما يلي:في هذا اإلطار، يوصي المجلس 

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، السيما الرسم على النقل العمومي  -

 للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم على محال بيع المشروبات؛

 ية عند االقتضاء؛تثمين منتوج األمالك الجماعية والحرص على مراجعة سوماتها الكرائ -

 تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند االقتضاء؛ -

نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها، واحترام آجال تنفيذ الصفقات   -

 اء؛والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال، وتطبيق غرامات التأخير عند االقتض

العمل على تضمين سندات مواصفات ونوعية األعمال المراد تلبيتها، وكذا أماكن ووجهات إنجازها،   -

 وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان؛

 التقيد بأداء النفقات التي تندرج حصريا ضمن التحمالت القانونية للجماعة. -
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II. مرزكان أل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 .بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليهأمرزكان مجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "آيت يول"جماعة 

 )إقليم تنغير(
 

. وهي تقع  1992أكتوبر  16بتاريخ  2.92.468رقم  أحدثت جماعة آيت يول التابعة إلقليم تنغير بمقتضى المرسوم

. وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة 2كلم 277بحوض دادس العلوي، ويمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها 

. وتتنوع مصادر دخل الساكنة بين السياحة 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة  4.466

من خالل نشاط مجموعة من مؤسسات اإليواء السياحي )مآوي ومالجئ(، وكذا الفالحة والسيما   15درهم(   مليون  3,7)

األشجار المثمرة )التين واللوز والجوز(، كما تعتمد الساكنة كذلك على تحويالت الجالية المقيمة بالمهجر 

  .16درهم(  مليون 2,2)

مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب باإلضافة  يا. ويتكونمستشارا جماع  15يتألف المجلس الجماعي آليت يول من  

، بلغت المداخيل اإلجمالية )التسيير، التجهيز والحسابات 2017إلى كاتب المجلس ونائبه. وخالل السنة المالية 

 ماليين درهم، منها أزيد من مليوني درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على 6الخصوصية( للجماعة ما يناهز 

من نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة )التسيير، التجهيز والحسابات  82القيمة المضافة، أي ما يعادل %

( درهم كنفقات 1ماليين درهم برسم نفس السنة المالية، منها ما يزيد عن مليون ) 3الخصوصية( فقد تجاوزت 

 موظفا. 13الموظفين الذين بلغ عددهم 

I.   جلس الجهوي للحساباتمالحظات وتوصيات الم 

تافياللت حول تسيير جماعة آيت يول  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التسيير اإلداري .1

 إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة موظفين مرسمين 

أبرم رئيس المجلس الجماعي عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة بعض األعوان المرسمين )شسيع المداخيل ونائبه(. 

رقم  من الظهير الشريف  330المغيرة والمتممة للفصل  18.01من القانون رقم  2مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 

بالتعويض عن حوادث  1927يونيو  25المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  1.60.223

الشغل. والتي تنص على أنه: " يستفيد من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات 

من القانون  29ذا ألحكام الفقرة األولى من المادة المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ]...[ ". وك

 . 2015يناير  22بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  12.18رقم 

بشأن النظام  1.58.008من الظهير  45وتجدر اإلشارة إلى أن األعوان المرسمين تنطبق عليهم مقتضيات الفصل 

 كما تم تغييره وتتميمه بخصوص اإلصابات الناتجة أثناء مزاولة العمل. األساسي العام للوظيفة العمومية

 غياب التأمين الصحي لألعوان العرضيين 

لم تقم جماعة آيت يول بالتصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 65.00من القانون رقم  2عن مقتضيات المادة  . مما يعتبر حيادا2017إلى  2013االجتماعي برسم السنوات من 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على جميع 

الصادر في   2.05.739موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من المرسوم رقم 

 بتحديد فئات األعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. 2005يوليو  18

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41بارية، طبقا لمقتضيات المادة ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلج

 
لية،  المخطط الجماعي للتنمية استنادا على التقرير النهائي حول برنامج تشجيع السياحة القروية بالمغرب، الوكالة األمريكية للتنمية الدو 15

 . 2006مارس  
16 Migration, Remittances and Regional Development in Southern Morocco, Hein de Haas, International 

Migration Institute. 
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 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 

 الذي تعرفه الجماعة ودون التقيد  الخصاص رغم أخرى بإدارات إلحاقهم أو  اإلشارة رهن موظفين وضع

 بالمسطرة القانونية

مساعد  )م.أو(، قامت جماعة آيت يول بإلحاق السيدة )ح.م(، تقنية من الدرجة الثالثة، لدى جماعة تنغير، وبوضع السيد 

وافتقار   من الخصاص الذي تعرفه الجماعة الرغم على آيت سدرات الجبل قيادة إشارة تقني من الدرجة الثالثة، رهن

كما هو الحال بالنسبة لمدير  متجانسة، غير مهام بعدة أحيانا الواحد الموظف يتولى حيث الضرورية مصالحها لألطر

المصالح الذي يتكفل بتتبع الصفقات العمومية وضبط ممتلكات الجماعة ومنازعاتها مع تتبع وضعيات أداءات 

 مفعَلة غير وحدات د مجر تظل المكاتب المشتركين في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. وباإلضافة إلى ذلك فبعض

الممتلكات،   التواصل، مكتب :مثال (للجماعة نظرا لعدم توفر الحصيص الكافي من الموظفين التنظيمي بالهيكل

 القانونية(. والشؤون المنازعات

بتجديد القرار المتعلق بوضع السيد )م.أو(   2017يوليوز    01ومن جانب آخر، لوحظ أن جماعة آيت يول قامت بتاريخ  

 (، بناء على طلب هذا األخير،2014 يوليوز 01المؤرخ في  25/2014)رقم  آيت سدرات الجبل قيادة إشارة رهن

 المرسوم رقم  من 3و 2المادتين  مقتضيات يخالف مما الموضوع، في لطلب المستقبلة اإلدارة تقديم دون وذلك

رقم   الشريف الظهير من مرتين المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات  بتحديد  2014 يناير  30 في صادر 2.13.422

 اإلشارة. رهن بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008

 قصد  المستقبلة اإلدارة والبد من التأكيد في هذا الصدد، على أن اقتراحات وضع موظفين رهن اإلشارة وطلبات

 الموارد  كمدراء صراحة بذلك لهم المفوض أو اإلدارات المعنية رؤساء من طرف تقدم أن يجب اإلشارة، رهن الوضع

 .آيت سدرات الجبل قيادة رئيس القائد  ينطبق على ال الذي األمر اإلقليميين، أو الجهويين المسؤولين أو البشرية

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .2

 خلل في ضبط الممتلكات المنقولة 

لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، 

تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة.  (Comptabilité matière)حيث ال تمسك سجالت للمحاسبة المادية 

ل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خاصة بك (Fiches)وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات 

 Bons)خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على أذونات االستالم والتسليم المتعلقة بالتوريدات 

de sortie et de livraison)  وال تقوم كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم. مما يخالف مقتضيات ،

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  111ة الماد 

 ومجموعاتها.

  عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة

  لها

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00رقم من القانون  25و  17و  16بناء على مقتضيات المواد 

تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

صناعية. ويهدف هذا والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات ال

المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها 

، لم تعمل جماعة آيت يول على 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء  إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو 

على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي واإلقليمي المنبثقين 

 عن التصميم المذكور.

النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل وتجب اإلشارة أيضا إلى أن جماعة آيت يول تعتمد في تجميع  

كيلومترا، وبالقرب من مجاري ومسيالت  15رمي النفايات بمطرح غير مراقب، يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من 

مياه األمطار. وقد تم إحداث هذا المطرح للنفايات في غياب أية دراسة لمعرفة االنعكاسات والتأثيرات البيئية. مّما 

بشأن حماية واستصالح البيئة، التي تحّث كال من اإلدارة والجماعات   11.03من القانون    41خالف مقتضيات المادة  ي

المحلية وهيآتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها  

حة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة بطريقة مالئمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بص

 .البيئة بصفة عامة

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 الحرص على استفادة األعوان العرضيين من التغطية الصحية األساسية ومن التعويضات العائلية؛ -



 212 

رساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع العمل على إ -

الدقيق لجميع المقتنيات ومسك سجالت الجرد وجذاذات التخزين الالزمة مع وضع أرقام الجرد على 

 المعدات؛

النفايات اتخاذ المقّررات والقرارات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بجمع  -

 وبالمحجز الجماعي؛ 

 جماعي العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة واإلدارات العمومية المعنية، على إعداد مخطط بين -

عمومي جماعي  إحداث مطرح االعتبار الحاجة الملحة للجماعة إلى بعين النفايات المنزلية، يأخذ لتدبير

 )أو بين جماعاتي( مراقب للنفايات.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

 عدم تطبيق الغرامة القانونية عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس 

مستغال لمحالت بيع المشروبات لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في ممارسة نشاطهم  28لوحظ أن 

م دون التصريح بذلك للمصالح الجماعية خالفا لما تنص التجاري. ذلك أن معظم الملزمين بالرسم قاموا بفتح محالته 

المتعلق بالجبايات المحلية. األمر الذي كان يستوجب معه تطبيق الغرامة  47.06من القانون رقم  67عليه المادة 

من نفس القانون، التي تنص على أنه يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع  146المنصوص عليها في المادة 

درهم؛   500أعاله أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها  87و 67ريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين التص

درهم إلى   000,00 14وتصدر هذه الغرامة بواسطة أمر باالستخالص. وقد قدّر مبلغ الغرامات غير المستخلصة في  

 .2018فبراير  28غاية 

 عدم ممارسة الجماعة لحق االطالع والمراقبة 

ال تعمل الجماعة على إجراء رقابة منتظمة لمختلف األشخاص والمحالت واألمالك الخاضعة للرسوم والجبايات 

في هذا الصدد، لوحظ أن  المحلية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف الملزمين.

مليات المراقبة، حيث أنها تكتفي فقط بما ورد مهام شساعة المداخيل تقتصر فقط على عمليات التحصيل وال تشمل ع

 47.06عليها من إقرارات الملزمين بالنسبة لمعظم الرسوم، دون العمل على تفعيل المساطر التي حددها القانون رقم  

منه. إذ يسجل أن الجماعة ال تمارس الحق  166إلى  149المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ال سيما المواد من 

وله إياها المشرع في المراقبة واإلطالع على الوثائق و/أو السجالت الموجودة في حوزة األشخاص الذاتيين الذي خ

أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للرسوم المحلية، أو في حوزة اإلدارات والمؤسسات العمومية، وكل هيئة 

كتمان السر المهني، وذلك قصد الحصول على جميع   خاضعة لمراقبة الدولة، دون إمكانية االعتراض على ذلك بحجة

 المعلومات التي من شأنها أن تفيد الجماعة في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة لها. 

 عدم إدراج استخالص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية في القرار الجبائي 

ديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم بتح 2013غشت  05بتاريخ  01تبين من خالل مراجعة القرار الجبائي رقم 

والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة آيت يول، عدم إدراج أجرة عن بيع التصاميم والوثائق التقنية. 

بتحديد  2007يوليو  4صادر في  1291.07من قرار وزير المالية والخوصصة رقم  2مما يخالف مقتضيات المادة 

لوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو االنتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات أجرة تسليم التصاميم وا

بتحديد أجرة تسليم التصاميم   2013يونيو  13صادر في  1871.13من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  2المادة 

 2013مارس  20الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  99و 19والوثائق التقنية المنصوص عليها في المادتين 

 المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدّد تعريفات هذه األجور كالتالي:

 تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية 

 الثمن طبيعة وشكل الوثيقة

 درهم/المتر الطولي 15 التصميم

 وثائق تقنية 

 باأللوانالطبع  الطبع باألسود واألبيض األبعاد

A4 (297 X 210 )ميليمتر 

A3 (420297 X )ميليمتر 

A2 ( 420 X 594)ميليمتر 

 درهما للصفحة 20 دراهم للصفحة 5

(594 X 841) A1 مليمتر 

(841 X 1189) A0 مليمتر 
 درهما للصفحة 50 دراهم للصفحة 10
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  تراكم متأخرات منتوج استغالل مصلحة الماء الشروب 

تدبر جماعة آيت يول مرفق توزيع الماء الصالح للشرب في بعض الدواوير التابعة لها، حيث بلغ عدد المستفيدين من 

منهم في غياب أي  153منهم بعقود اشتراك أو إلتزام مع الجماعة، في حين يتزود  377مستفيدا يرتبط  530شبكتها 

الذي أعدّه مدير مصالح الجماعة لتتبع استهالك وأداء الفواتير    سند تعاقدي. ومن خالل اإلطالع على النظام المعلوماتي

ألف درهم، يمثل الباقي   370المتعلقة بالماء الصالح للشرب، تبين أن الجماعة راكمت مبلغا من المتأخرات ناهز 

ة وتعثر منها. مما يعرض هذه الديون التجارية لصعوب  78استخالصه المتعلق بالمتزودين غير المشتركين أزيد من %

اإلستخالص لعدم إمكانية سلوك قنوات التحصيل الجبري في حق المتخلفين نظرا لغياب عقود اشتراك بين الجماعة 

 كمدبّر للمرفق والمتزودين كزبناء.

 تدبير النفقات العمومية .2

  غياب جداول تنفيذ أشغال الصفقات المبرمة من طرف الجماعة 

المتعلقة بتزويد  INDH/2014/01وط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم من دفتر الشر 1.9بالرغم من تنصيص البند 

 INDH/2013/03من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم    9دوار آيت ابريرن بالماء الصالح للشرب، والبند  

اعة لم نوادي نسوية، على ضرورة إدالء صاحب الصفقة بجدول )برنامج( تنفيذ األشغال، فإن الجم 3المتعلقة ببناء 

تقم بإعمال التدابير المقّررة لفائدتها قصد إلزام صاحب الصفقة باإلدالء بهذه الوثيقة الضرورية لتتبع تنفيذ األشغال. 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  37وللتذكير فإن المادة 

تنص على ما يلي:" يحدد دفتر الشروط  2000ماي  04صادر في  2.99.1087المصادق عليه بالمرسوم رقم 

المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء اآلجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة 

تدابير على الصفقة أو انطالق األشغال، أن يقدم خاللها إلى صاحب المشروع قصد االعتماد، جدول تنفيذ األشغال وال

العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع إليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة 

 ".التقنية للتنفيذ، الخ. مشفوعة بجميع اإلثباتات المفيدة، من جهة أخرى

 طلوبة أداء كشوفات الحساب رغم عدم إدالء أصحاب الصفقات بما يثبت إبرام عقود التأمين الم 

تبين من خالل فحص الملفات المتعلقة بصفقات األشغال المبرمة من طرف الجماعة أنها ال تتضمن وثائق التأمين التي 

 INDH/2013/03تغطي جميع المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات )على سبيل المثال الصفقات:

نسوية، وبأشغال توسيع الشبكة نوادي  3المتعلقة على التوالي بأشغال بناء  /201601و INDH/2014/02و

الكهربائية بدواوير الجماعة، وبأشغال بناء سكنين وظيفيين(، وعلى الرغم من ذلك فقد إصدار األمر لهم بالشروع في  

من دفتر  24تنفيذ األشغال، وتم تسديد جميع كشوفات الحساب المتعلقة بها لفائدتهم. مما يخالف مقتضيات المادة 

امة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم  الشروط اإلدارية الع

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   25، وكذا المادة 2000مايو  05الصادر في  2.99.1087

 .2016مايو  13الصادر في  2.14.394األشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 

  دون إلزام أصحاب الصفقات بتقديم تصاميم جرد المنشئات المنفذةتسلم األشغال 

تشير دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة، إلى وجوب تسليم المقاول إلى اإلدارة تصاميم 

رية العامة المطبقة  من دفتر الشروط اإلدا  67جرد المنشآت قبل التسلم النهائي للصفقة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة  

مايو  4صادر في  2.99.1087على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

، التي تنص على إلزامية تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في  2000

ة، والتصريح بالتسلم النهائي لألشغال إذا سلم المقاول فعال تصاميم  دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاص

جرد المنشآت المنفذة إلى صاحب المشروع. إال أنه لوحظ غياب هذه التصاميم في ملفات الصفقات التي تم تسلم أشغالها 

إلدارية العامة المطبقة  من دفتر الشروط ا 16بصفة نهائية، مما يجعل التسلم النهائي لألشغال مخالفا ألحكام المادة 

على صفقات األشغال فيما يتعلق بشروط إرجاع الضمان النهائي. ويشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات مماثلة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بموجب  76و  19في المادتين 

 .2016ايو م 13الصادر في  2.14.394المرسوم رقم 

ويجب التأكيد في هذا الصدد، على أن عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت المنفذة يحول دون إعمال 

المراقبة البعدية بالنظر إلى غياب الوثائق التي تحدد أماكن إنجاز األشغال خاصة تلك التي يتم طمرها أو 

الحق ألجل صيانة المنشآت المنفذة والسميا شبكات تغطيتها، باإلضافة إلى الصعوبات التي يطرحها كل تدخل 

وعلى سبيل المثال ال الحصر، بادرت الجماعة إلى التسلم المؤقت ألشغال الصفقة   .الماء والكهرباء والهاتف ..

03/INDH/2013  03نوادي نسوية بالجماعة )جيدا، توديلت وآيت يول( بتاريخ  3المتعلقة بأشغال ببناء 

من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على  34، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة بفحوى البند 2015يوليوز 

ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم جرد المنشئات المنفذة )رسوم المنشئات 

ة(. وعالوة على ذلك، لم تقم المرئية وغير المرئية كاألساسات وقنوات صرف مياه األمطار والمياه العادم

يوما  15الجماعة بإعمال الشرط الجزائي الوارد في الفقرة األخيرة من هذا البند، الذي يتيح لها بعد انصرام 
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% من المبلغ األولي للصفقة، تقتطع 1درهم تعادل    5.997,54على التسلم المؤقت، تطبيق غرامة مالية قدرها  

 (.  dh 898,16 10 = %1 × 861,60 089 1) هائيبصفة تلقائية من مبلغ الضمان الن

  اإلفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء 

، تم الوقوف 2017إلى    2013من خالل مراجعة وثائق الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

باإلفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها على قيام رئيس الجماعة  

المتعلق بمدونة  65.99من القانون رقم  519)الصفقات( بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات  الشغل التي تنص على ما يلي: " ال يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، 

المحلية أو المقاوالت أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، وال إعفاء ذمة الكفيل 

للشخص الذي قدمه، إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف 

وتجدر اإلشارة إلى  .ة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات ألجرائه "عود

، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة 2008أبريل    24بتاريخ    2008/05أن منشور الوزير األول رقم  

 الية: سالفة الذكر. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات الت

 نماذج لصفقات تم اإلفراج عن الضمان النهائي المتعلق بها دون اإلدالء بالشهادة اإلدارية

 موضوعها الصفقة
 مبلغ األشغال

 بالدرهم

تاريخ رفع اليد  

 عن الضمانة

03/INDH/2013  2016أكتوبر    21 603,44 598 نوادي نسوية )جيدا، آيت يول، توديلت(  3أشغال بناء 

02/INDH/2014 2016شتنبر  22 157,93 735 أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بدواوير الجماعة 

01/INDH/2015 )2016شتنبر  09 717,04 362 أشغال بناء ناديين نسويين )إغرم ملولن، آيت إسحاق 

 تافياللت بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 تحيين القرار الجبائي وتضمينه األجرة عن التصاميم والوثائق التقنية؛ -

إعمال حق الجماعة في االطالع والمراقبة بخصوص إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع  -

 المشروبات وتطبيق الغرامات القانونية عند االقتضاء؛

 لحة المياه؛  العمل على استخالص متأخرات الديون المرتبطة بمنتوج استغالل مص -

إلزام أصحاب الصفقات لإلدالء ببرامج تنفيذ األشغال وبوثائق التأمينات الواجب عليهم االكتتاب فيها  -

 وبتصاميم جرد المنشآت المنفذة وتطبيق الغرامات المقررة؛ 

التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان  -

 لنهائي.ا

  



 
 

215 

II. يت يولآل  يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب( 
 )...( 

 المحور
محور 

 ثانوي 

تلخيص المالحظة المسجلة 

 في التقرير

 بيان تداركي للمالحظة
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ابرام عقد التامين عن حوادث 

 لفائدة موظفين مرسمينالشغل  

  2017لقد تم تدارك الخطاء المتعلق بحوادث الشغل منذ سنة  

حيت يتم إبرام عقد التامين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان 

 العرضيين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم

 . 1927يونيو 25الصادر في  1-60-223

غياب التأمين الصحي 

 لألعوان العرضيين

الصحي فالجماعة تقوم دائما بتسوية  للتأمين بالنسبة

وضعيات العرضيين طبقا للقانونين الجاري به العمل. حيت  

يتم تسجيل جميع األعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني 

لمنظمات االحتياط االجتماعي ألن مساهمة الجماعة في 

هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات 

 ر من بين النفقات اإلجبارية تعتب

وضع موظفين رهن إشارة أو 

إلحاقهم بإدارات أخرى رغم 

الخصاص الذي تعرفه 

الجماعة ودون التقيد 

 بالمسطرة القانونية

)...( قامت الجماعة بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 

، حيت تم  2014يناير  30الصادر بتاريخ  2.13.422

تقني من الدرجة الثالثة رهن وضع السيد )م.أو( مساعد 

إشارة قيادة ايت سدرات الجبل بعد أن قدمت مصالح عمالة 

لوضعه رهن اإلشارة، مما سيتم   9767تنغير بطلب رقم 

مطالبتهم بجميع التقارير حول أنشطة الموظف، أم فيما 

يتعلق بالسيدة )ح.م( فإن الجماعة ستقوم بإنهاء إلحاقها إذا 

ماجها، بعد استفائها المدة الالزمة في  لم تقم بلدية تنغير بإد

 قانون االلحاق.
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خلل في ضبط الممتلكات  

 المنقولة

الجماعة تتوفر على سجل الجرد للمعدات واألدوات، 

باإلضافة إلى أن المجلس الجماعي صادق خالل الدورة 

أمالك الجماعة على تدبير  2017العادية لشهر أكتوبر 

والمحافظة عليها. وبعده تمت مراجعة السجل وتحيينه. وبعد 

الزيارة الميدانية لألساتذة القائمين بمهمة مراقبة تسيير 

الجماعة، قامت مصالح الجماعة وفق المالحظات المسطرة 

في التقرير بوضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات 

إليها. مع أن  أشرتم المتواجدة بكل مصلحة على حدة التي

 التوريدات لجميع فيه التقييد يتم سجل الجماعة قامت بمسك

 بالعتاد. موظف مكلف تعيين بها. وتم المتعلقة والحركات

)...( )...( 

عدم إعداد مخطط جماعي أو 

مشترك بين الجماعات 

المجاورة لتدبير النفايات 

 المنزلية والنفايات المماثلة له 

لقد صادق المجلس الجماعي لجماعة ايت يول على برنامج 

نقل النفايات باستعمال الشاحنة المعدة لذلك خالل الدورة 

. باإلضافة إلى أن البرنامج 2013العادية لشهر أكتوبر 

اإلقليمي لتدبير النفايات بشراكة مع المديرية العامة 

للجماعات المحلية، تماشيا مع مشروع المخطط المديري 

لنفايات والذي يهم جميع الجماعات التابعة لدائرة بومالن ل

دادس والمعنية بمشروع إحداث مطرح بين جماعاتي. حيت  

شرع فيه ووصلت الدراسات إلى المرحلة األخيرة تضمن 

جماعاتي بنفوذ تراب جماعة ايت يول -إحداث مطرح بين

وبالخصوص بدوار ايت يول، منظم ومراقب وانصبت كل  

هذا العمل الذي ستكون فيه الجماعة شريكا الجهود على 

 أساسيا.
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عدم تطبيق الغرامة القانونية  

عن عدم إيداع التصريح 

 بالتأسيس

بخصوص عدم تطبيق الغرامة القانونية عن عدم إيداع  

باستخالص التصريح بالتأسيس فإن مصالح الجماعة قامت 

جميع مستحقات الجماعة الترابية أليت يول لدى الملزمين 

  2018/ 29/05بعد قيامنا بمراسلتهم بتواريخ 

قصد إيداع اإلقرار وأداء ما بذمتهم. حيث   2018/ 18/07و

تم أيضا تطبيق الجزاءات المتعلقة بالتحصيل في حقهم، 

من   146وغرامة عدم إيداع التصريح بالتأسيس طبقا للمادة  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06لقانون ا

عدم ممارسة الجماعة لحق 

 االطالع والمراقبة

عدم إدراج استخالص أجرة 

عن التصاميم والوثائق التقنية  

 في القرار الجبائي

 بتاريخ 2.12.349رقم المرسوم من 92و 19 طبقا المادتين

 حيث العمومية بالصفقات المتعلق 2013 مارس 20

 مجانا إلى يسلم العروض طلب ملف أن على تنصان

 يتطلب التي التقنية والوثائق التصاميم باستثناء المتنافسين

 الجماعة. عليها تتوفر ال  خاصة تقنية  معدات استنساخها

 طلب ملف على تقتصر للمتنافسين المسلمة الوثائق وأن

وهذا ما حدا بنا إلى عدم إدراج هذا الرسم ضمن   .العروض

القرار الجبائي. وعليه فسيتم تحيين القرار الجبائي إلدراج 

ما تم إغفاله تماشيا مع المالحظات الواردة في تقرير حول 

 مراقبة تسيير الجماعة.

عدم إدراج اإلتاوة عن خدمات 

المرفق العمومي للنفايات في  

 القرار الجبائي

تراكم متأخرات منتوج  

استغالل مصلحة الماء 

 الشروب

)...( قد بدأنا فعال في تعميم عقود االشتراك قصد سلوك 

قنوات التحصيل الجبري في حق جميع المستفيدين قصد 

تقليص المبلغ الباقي استخالصه، حيت قامت الجماعة مسبقا 

بتبليغ المستفيدين بإجبارية توقيعهم عقود االشتراك بواسطة 

لعلم اليقيني. ولإلشارة فإن جل المبالغ الكبيرة ترجع إلى ا

اإلدارات المحلية التابعة لنفوذ تراب الجماعة على سبيل 

المثال قيادة ايت سدرات الجبل، المستوصف الصحي، 

 المدارس االبتدائية والمساجد.

ية
وم

عم
 ال

ت
قا
نف

 ال
ر
بي
تد

 
)...(   )...( 

غياب جداول تنفيذ أشغال 

الصفقات المبرمة من طرف 

 الجماعة

سيتم العمل بهذا اإلجراء بوضع جداول مفصلة إلنجاز 

األشغال قصد اعتمادها من طرف صاحب األشغال تتضمن 

اإلثباتات والتبريرات المهمة لكل تداخل او تزامن محتمل 

 في انجاز جميع األشغال.

)...( )...( 

تسلم األشغال دون إلزام 

الصفقات بتقديم  أصحاب 

 تصاميم جرد المنشآت المنفذة

 مطابقا األشغال تنفيذ كان الجماعة تقوم بمراقبة التصميم إذا

 بتصميم جرد نطالب فال تغيير أي عليها يطرأ ولم للتصميم

المنشآت، ولكن بعد )...( مهمة مراقبة تسيير الجماعة، 

قامت مصالح الجماعة بمطالبة المقاولين الذين أنجزوا 

شغال لتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة وهي متوفرة األ

حاليا بأرشيف الجماعة، وسوف يتم العمل بهذا اإلجراء لما  

 له من أهمية بالغة لتفادي تكرار هذا السهو.

اإلفراج عن الضمان النهائي 

دون التأكد من وفاء أصحاب  

الصفقات بالتزاماتهم اتجاه 

 اإلجراء

الضمان النهائي نظرا لعدم توصل الجماعة يتم اإلفراج عن  

بأية شكاية على أصحاب الصفقات والتي تخص حقوق 

بتوصياتكم،  وعمال طرفكم من تنبيهنا  بعد أنه األجراء، إال

سوف يتم العمل بهذا اإلجراء لما له من أهمية بالغة لجميع 

 الصفقات كيفما كان نوعها مستقبال.

)...( )...( 
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 "وادي النعام"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

. 1992يونيو    30الصادر بتاريخ    2.92.468أحدثت جماعة وادي النعام التابعة إلقليم الرشيدية بمقتضى المرسوم رقم  

كلم. بلغ عدد سكان  90على طول  10، وتخترقها الطريق الوطنية رقم ²كلم 4.616وتمتد الجماعة على مساحة 

. وتعتبر الزراعة وتربية الماشية النشاط 2014إلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة نسمة حسب ا 5.340الجماعة 

 االقتصادي الرئيسي لساكنة الجماعة.

 2017عضوا ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. في سنة  15يدبر شؤون الجماعة مجلس يتكون من 

مليون درهم برسم حصتها من منتوج  3,2ن درهم، منها مليو 12,2بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يعادل 

% من مجموع مداخيل التسيير برسم نفس السنة. في حين 93,5الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل أكثر من 

( درهم برسم نفقات الموظفين،  2مليون درهم، منها مليوني )  5,8ناهزت النفقات اإلجمالية للجماعة برسم نفس السنة  

 مليون درهم.  2,7% من نفقات التسيير العادية التي ناهزت 72ما يعادل أكثر من أي 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة وادي  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

المالحظات وإصدار عدد من التوصيات بشأنها، يمكن ، عن تسجيل مجموعة من 2017 – 2013النعام عن الفترة 

 عرض أهمها على النحو اآلتي:

 أوال. الحكامة والشؤون العامة للجماعة 

 تدبير الموارد البشرية .1

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

ما يبين الجدول أسفله. وقد مكن تدقيق قامت جماعة وادي النعام بوضع أربعة موظفين رهن إشارة إدارات أخرى ك

 في صادر 2.13.422 رقم من المرسوم 7و 3و 2ملفات المعنيين باألمر من الوقوف على مخالفة مقتضيات المواد 

 النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ، 2014يناير 30

 رهن اإلشارة. وفيما يلي عرض لهاته المخالفات:  بالوضع المتعلق العمومية للوظيفة العام األساسي

غياب اإلطار التنظيمي المنظم للوضع رهن اإلشارة فيما يخص السيد "ر.ب" والسيد "ت.س"؛ حيث   -

أنه وضعهما رهن اإلشارة تم قبل صدور المرسوم سالف الذكر؛ كما أن المصالح الجماعية لوادي النعام  

تعمل على تسوية وضعية المعنيين باألمر لتطابق مقتضيات المرسوم المذكور بعد دخوله حيز  لم 

 التطبيق؛

 (؛2غياب طلب اإلدارة المستقبلة بالنسبة للسيدة "ه.ح" )المادة  -

تم وضع السيد "ر.ب" رهن إشارة جماعة الرشيدية، في حين ال يجوز الوضع رهن إشارة جماعة  -

من المرسوم سالف الذكر. وهو نفس ما ذهبت إليه رسالة مديرية   2المادة ترابية أخرى، حسب مدلول 

، إذ أكدت على أن الموظفين 2015مارس  11بتاريخ  1210الوظيفة العمومية لوزير الداخلية رقم 

 المنتمين إلى اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية يوضعون رهن إشارة اإلدارات العمومية فقط؛

وضع رهن اإلشارة أو العمل على تجديده بالنسبة للسيدة "خ.ز" رغم مرور أكثر من ثالث عدم إنهاء ال -

 سنوات، وهي المدة المحددة في قرار وضعها رهن اإلشارة.

عدم وجود ما يفيد إبداء موافقة السيدة " ه.ح" على وضعها رهن اإلشارة ضمن ملفها المدلى بها من   -

أيضا، أن طلبات اإلدارة المستقبلة قصد الوضع رهن اإلشارة،   (؛ جدير بالذكر3طرف الجماعة )المادة  

يجب أن تقدم من رؤساء اإلدارات المعنية ومدراء الموارد البشرية بها أو المسؤولين الجهويين أو 

 اإلقليميين المفوض لهم بذلك صراحة؛

شاط الموظف غياب تقارير معدة من طرف اإلدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول ن -

 (.7الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما ألدائه )المادة 
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 الموظفون الموضوعون رهن إشارة إدارات عمومية 

إسم الموظف أو  

 العون

مرجع قرار الوضع 

 رهن اإلشارة

تاريخ الوضع 

 رهن إشارة
 اإلدارة المعنية  الدرجة

 الخزينة العامة للمملكة 3محررة درجة  2015/ 01/08 /ج و ن/م م ب138 ه ح

 دائرة الرشيدية 2مساعدة ادارية درجة  2014/ 27/10 194/2014 خ ز

 جماعة الرشيدية 3مساعد اداري درجة  2009/ 15/07 49/2009 ر ب

 المركز الصحي بوذنيب  3مساعد تقني درجة  2013/ 06/02 45/2013 ت س

 التعمير والمرافق الجماعية .2

  وثيقة تعميرعدم توفر الجماعة على 

دون مراعاة اإلكراهات الجديدة للنمو العمراني لجماعة وادي النعام، وتزايد عدد سكانها والذي بلغ حسب إحصاء 

نسمة، لم تعمل الجماعة، بتنسيق مع اإلدارات العمومية المختصة، على تنظيم مجالها الترابي    5.340ما يناهز    2014

بتحديد حقوق استعمال األراضي وكذا االرتفاقات  خاصة بمركز الجماعة وإعداد تصميم تهيئة أو نمو كفيل

من الظهير الشريف رقم   2والمقتضيات القانونية المطبقة عليها. هذا األخير يهدف، حسب مقتضيات الفصل 

 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، باألساس إلى تحديد: 1960يونيو  25الصادر بتاريخ  1.60.063

 الفالحين وتشييد مرافـق خاصة باالستغالل الفالحي؛المناطـق المخصصة لسكنى  -

 المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فالحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛  -

 المناطق التي يمنع فيها كل بناء؛  -

 تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛ -

 األمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة؛ -

المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة االجتماعية والسيما  األمكنة -

 بالسوق وبملحقاته.

  عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

إلى ال تعمل المصالح الجماعية على تبليغ نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى عامل اإلقليم وكذا 

يتعلق   113.14من القانون التنظيمي    116أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التعمير، مما يخالف مقتضيات المادة  

بالجماعات، التي تنص على أنه:" ]...[ تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو 

من المرسوم   39( أيام بعد تسليمها إلى المعني بها "، وكذا المادة  5دى خمسة )اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتع

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص  2013مايو  24الصادر في  2.13.424رقم 

ات السكنية وتقسيم  والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموع

العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، التي أكدت على ما يلي: "يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة ]...[ وتوجه 

نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة اإلدارية 

 أعاله." 20المنصوص عليها بالمادة المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة 

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

نفايات المنزلية تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بال

والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا 

المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها 

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .الحال فرزهاوتثمينها، وإن اقتضى 

جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري 

 إلقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي وا

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقوالت )دخول وخروج إلى ومن المخزن(   -

 والمحافظة عليها؛
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لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات   -

 لها وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل الجماعية .1

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441مرسوم رقم من ال 153و 45طبقا لمقتضيات المادتين 

من تعليمية وزير المالية المتعلقة  43و 33العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين 

لمكان يقوم بها ، فإن شَسيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين ا1969مارس    26بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في  

مرة كل ثالثة أشهر على األقل، ولمراقبة يتعين إجراؤها  (comptable de rattachement)المحاسب العمومي 

على األقل مرة في السنة من رؤسائه اإلداريين، أي مصالح اآلمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من اآلمر 

عة مداخيل الجماعة، والسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شسا

 أية مراقبة موثقة بتقرير.  2017 – 2013واستعمال دفاتر األرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 

 عدم إدراج الرسم على عمليات البناء في القرار الجبائي 

في القرار الجبائي الذي يحدد نسب الرسوم الجبائية   لم يتم إدراج وتحديد سعر الرسم المفروض على عمليات البناء 

والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة واد النعام، كما لم يتم عرض هذا الموضوع على المجلس الجماعي 

رخصة بناء، لكن  44. مع العلم أن المصالح الجماعية أقدمت خالل هذه الفترة على منح 2017-2013خالل الفترة 

ون فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء المفروض على المستفيدين من هاته الرخص، طبقا لمقتضيات المادتين د 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  51و 50

البناء في حده وانطالقا من المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، وباحتساب سعر الرسم على عمليات 

، وباعتبار البنايات من سفلي وطابق واحد وبمساحة مغطاة 2درهم/م 20األدنى بالنسبة للمساكن الفردية والمحدد في 

، فإن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة عن رخص البناء المسلمة خالل الفترة المعنية، 2م  200في حدود  

 هو مبين في الجدول أسفله: درهما، كما 176.000,00يقدر ب 

 تقدير مبالغ الرسم على عمليات البناء المستحقة 

 السنة
عدد رخص 

 البناء 

المساحة المغطاة التقديرية 

 ( 2)م
 مبلغ الرسم )بالدرهم(

2013 05 200 20 000,00 

2014 08 200 32 000,00 

2015 02 200 8 000,00 

2016 13 200 52 000,00 

2017 16 200 64 000,00 

 000,00 176 200 44 المجموع

 تنفيذ النفقات العمومية .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

يتعلق بالصفقات العمومية   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14دون مراعاة لمقتضيات المادة  

بتحديد  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87، والمادة 2017إلى  2014بالنسبة للسنوات من 

، لم 2013دبيرها ومراقبتها، بالنسبة للسنة المالية شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بت

. وتجدر 2017إلى    2013تعمل جماعة أغبالو على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم سنوات  

اإلشارة إلى أنه يتعين على صاحب المشروع طبقا لهاته المقتضيات، العمل قبل متم الثالثة أشهر األولى من كل سنة 

مالية على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على 

-2013األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة. ويشار إلى أن جماعة وادي النعام خالل الفترة 

 درهم. 4.014.595,80صفقة بمبلغ إجمالي قدره  11أبرمت  2017

  



 220 

  عدم إعداد جداول المنجزات 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال على أنه: " توضع جداول المنجزات   56تنص المادة  

المنجزة. انطالقا من المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال المنفذة وبالتموينات 

ولتحديد الكميات القابلة لالستعمال مباشرة لوضع كشف الحسابات، تنجز الحسابات انطالقا من هذه العناصر ]...[ 

تتضمن جداول المنجزات، عند االقتضاء، بالنسبة لكل منشأة وجزء من المنشأة أرقام السلسلة أو جدول األثمان األحادية 

جزاء: األشغال التامة واألشغال غير التامة والتموينات، وتبين باختصار على والنفقة الجزئية. وتتوزع على ثالثة أ

سبيل التذكير األشغال التامة الواردة في جداول المنجزات السابقة "، غير أن المصالح الجماعية المختصة لم تعمل 

 .01/2016ورقم  07/2015على احترام هذه المقتضيات بخصوص الصفقتين رقم 

  ل تبليغ المصادقة على الصفقة عدم احترام آجا 

لنائلها بعد مرور أكثر من ثالثة أشهر على تاريخ فتح األظرفة، في  02/2013تم تبليغ المصادقة على الصفقة رقم 

بتحديد شروط وأشكال إبرام  2007فبراير 5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  79مخالفة لمقتضيات المادة 

د المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها التي تنص على أنه " يجب أن تبلغ المصادقة على صفقات الدولة وكذا بعض القواع

( يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح األظرفة أو تاريخ التوقيع 60الصفقة إلى نائلها خالل أجل أقصاه ستون )

( يوما إذا 90ذا األجل إلى تسعين )على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية. إال أنه يمكن تمديد ه

 نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك". 

، في حين تم فتح األظرفة بتاريخ  2015ماي    22بتاريخ    INDH/2014/04كما تم تبليغ المصادقة على الصفقة رقم  

وذلك خالفا ؛ 2015أبريل  14يوما وافق عليها المقاول بتاريخ  25، علما أنه تم تمديد المهلة ب 2015يناير  22

يتعلق بالصفقات العمومية التي تنص  2013مارس  20صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  153ألحكام المادة 

( يوما ابتداء من تاريخ فتح 75على أنه " تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خالل أجل أقصاه خمسة وسبعون )

نائل الصفقة تمديد صالحية عرضه، يجب عليه ]...[، أن يقترح األظرفة ]...[ إذا قرر صاحب المشروع أن يطلب من  

 ( ]...[ ". 30على نائل الصفقة ]...[، اإلبقاء على عرضه لمدة إضافية ال تتعدى ثالثين يوما ) 

 التي لم يحترم بشأنها أجل تبليغ المصادقة  02/2013الصفقة رقم 

 الصفقة
 تاريخ فتح األظرفة

تاريخ تبليغ  

المصادقة على 

 قةالصف

المدة  

 الفاصلة
 الموضوع الرقم

 يوما  106 2014/ 26/03 2013/ 10/12 بناء حائط وقائي بدوار الطاوس 02/ 2013

4/INDH/2014 يوما  120 2015/ 22/05 2015/ 22/01 حفر بئرين بدواري السهلي واوالد علي 

 في إنجاز أشغال بناء سوق أسبوعي عدم مراعاة معايير النجاعة والفعالية 

بمبلغ  02/2011قامت جماعة وادي النعام ببناء سوق أسبوعي بقصر السهلي عن طريق الصفقة رقم 

. لكن لوحظ من خالل المعاينة الميدانية 16/12/2014درهم، وتم تسلم األشغال بصفة نهائية بتاريخ  140.986,80

ق لم يتم استغالله منذ انتهاء أشغال بنائه. األمر الذي يدل على غياب وحسب إفادة مسؤولي الجماعة، أن هذا السو

رؤية واضحة لدى صاحب المشروع قبل إنجازه وعدم القيام بأية دراسة مسبقة لمعرفة جدوى ومدى إمكانية نجاح 

 المشروع، مما يتنافى ومعايير النجاعة والفعالية التي يجب مراعاتها في تنفيذ النفقات العمومية.

 دم تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بالدقة الالزمة ع 

درهما،    305.517,60لبناء مركب فالحي بقيمة مالية قدرها    2016/ 02قامت جماعة وادي النعام بإبرام الصفقة رقم  

. والمالحظ في هذا اإلطار، أنه رغم تجاوز المبلغ األصلي للصفقة 10/3/2017وتم الشروع في تنفيذ األشغال بتاريخ  

واللجوء إلى الزيادة في األشغال، فإن األشغال بالمركب لم تكتمل بعد. وقد أفادت التقنية المشرفة على تنفيذ هذه 

 الصفقة، أنه نظرا لعدم كفاية االعتمادات، سوف لن يتم إنجاز األشغال موضوع األثمنة األحادية التالية:

 الصباغة الداخلية والخارجية؛ -

 أشغال الرصيف؛ -

 شبية الداخلية؛األبواب الخ -

 الربط بشبكتي الماء والكهرباء.  -

 5مما يدل على قصور كبير في تصور المشروع وتحديد الحاجيات بالدقة الالزمة، كما هو مطلوب بموجب المادة 

يتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على ما يلي " ]...[   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم  
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ب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات ويتعين على صاح

 المرادة تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال ]...[ ". 

 وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط الالزمة لعملها ولحفظ األموال بها؛ -

 تحديد وإدراج سعر الرسم على عمليات البناء في القرار الجبائي للجماعة؛ -

تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق والعمل على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بآجال   -

  يذ الصفقات والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال. تنف
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II. وادي النعام ل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب( 

 أوال. الحكامة والشؤون العامة للجماعة 

 تدبير الموارد البشرية  .1

  )...( 

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

إن الجماعة أخذت بعين االعتبار المالحظة وستعمل بكل جدية على تصحيح الوضع في أقرب اآلجال وقد راسلنا 

 اإلدارات المستقبلة للموظفين المعنيين للقيام بالمتعين. 

 .تدبير الممتلكات .2

 )...( 

   غياب سجالت المحاسبة المادية 

تقوم بتسليمها تحت إشراف عون تقني وتضبط عمليات  إن جماعة وادي النعام من أجل تدبير التوريدات المستلمة

وستعمل الجماعة على جرد كل األثاث  الخروج والدخول من المخزن عن طريق التوقيع على وصل استالم.

 والمعدات وسيتم بيع المتالشيات عن طريق المزاد العلني وتحرير محضر البيع.

 )...( 

 التعمير والمرافق الجماعية .3

 على وثيقة تعمير عدم توفر الجماعة 

 .إن الوكالة الحضرية في طور إنجاز مشروع تصميم التهيئة لقصور بني وزيم وأوالد علي والسهلي

  .عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية 

ة. المتعلق بالتعمير تقوم الجماعة بإرسال نسخ من رخص البناء للسلطة المحلي 66.12بعد صدور القانون رقم 

 .وسنحرص أكثر على إرسالها داخل اآلجال القانونية

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

فيما يخص مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات هناك دراسة للتصميم المديري اإلقليمي لتدبير النفايات المنزلية 

ة وادي النعام شمال شرق بودنيب( والمماثلة لها بإقليم الرشيدية حيث تم اختيار الموقع المسمى المشمش )جماع

 10كلم من الطريق الوطنية رقم    6الحتضان مطرح مراقب خاص بجماعات بودنيب ووادي النعام ويقع على بعد  

يقضي بفتح البحث العمومي الخاص بالتأثير   2016أغسطس    19بتاريخ    08/16)...( وقد صدر قرار عاملي رقم  

 على البيئة في المكان المذكور.

 . الميزانية والشؤون المالية ثانيا

 تدبير المداخيل الجماعية .1

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل 

 بالنسبة للشق المتعلق برئيس الجماعة سنعمل مستقبال على توثيق المراقبة السنوية.

 عدم إدراج الرسم على عمليات البناء في القرار الجبائي 

، المنعقدة 2019الجماعي أن أدرج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير )...( سبق لرئيس المجلس 

، تتعلق بتعديل القرار الجبائي وإقرار الرسم على عمليات البناء إال أن المجلس اتخذ قرارا 2019فبراير    14بتاريخ  

إقناع المجلس بضرورة إقرار بتأجيل تضمين الرسم على عمليات البناء بالقرار الجبائي. وسيعمل المكتب على 

 الرسم على البناء وإدراجها في دورة الحقة.

 تنفيذ النفقات العمومية .2

  )...( 
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 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

. وستعمل على نشره كل 2019و 2018للصفقات بالنسبة لسنتي  لقد عملت الجماعة على نشر البرنامج التوقعي

 سنة كما ينص القانون على ذلك.

 )...( 

  عدم احترام آجال تبليغ المصادقة على الصفقة 

، وتم إرسال ملف الصفقة قصد المصادقة 2013/ 10/12، تم فتح األظرفة بتاريخ  2/2013فيما يخص الصفقة رقم  

ولم تتوصل الجماعة بالمصادقة على الصفقة إال بتاريخ  23/01/2014ريخ عليه من طرف السيد العامل بتا

 .03/2014/ 26، وتم تبليغ المصادقة بتاريخ 14/03/2014

 عدم االلتزام بالمبلغ اإلضافي لمبالغ الصفقات التي تبرمها الجماعة 

الخاصة بفوائد التأخر  %1)تعمل الجماعة حاليا على االلتزام بالمبلغ اإلضافي لمبالغ الصفقات التي تبرمجها. 

 الخاصة بتغطية مراجعة األثمان(.   %3و

  عدم مراعاة معايير النجاعة والفعالية في أشغال بناء سوق أسبوعي 

)...( رفض جزء من الساكنة إحداث السوق لذلك قمنا بتحويل المبلغ الذي كان مخصصا الستكماله إلى دكاكين 

 حرصا على االقتصاد والفعالية.

 يد الحاجيات المراد تلبيتها بالدقة الالزمةعدم تحد 

، وتحتاج  %10)...( سجل بنسبة ألشغال المركب الفالحي نقص في الكميات المحددة على الرغم من إضافة مبلغ 

الصفقة إلى كميات إضافية حتى يتم إتمام البناء. وقد تم أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار وسنطلب الحقا من القائمين 

 بالدراسات تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بالدقة الالزمة.  
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 "إدلسان"جماعة 

 )إقليم ورزازات(
 

، وتبلغ مساحة الجماعة 1992يونيو  30الصادر بتاريخ  2.92.468أحدثت جماعة إدلسان بمقتضى المرسوم رقم 

. وتعتبر  2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  8.374، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 2كلم 650

 الفالحة النشاط االقتصادي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة. 

 2017وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة في سنة    موظفا.  14عضوا، ويشتغل بها    17يتكون مجلس الجماعة من  

 مليون درهم.  5,18مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها اإلجمالية خالل نفس السنة  16,78ما يعادل 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسيير جماعة إدلسان تافياللت حول  –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التدبير اإلداري  .1

 عدم إرسال العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

 323والمنشور الوزاري عدد    1969دجنبر    26بتاريخ    8403خالفا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم  

، لم تقم المصالح الجماعية بإرسال نسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة 1988أكتوبر    31بتاريخ  

الوعاء الضريبي للمعني باألمر. ويتعلق األمر على سبيل المثال التسجيل والتنبر، قصد أخذها بعين االعتبار في تحديد  

بتاريخ  155و 154ال الحصر بعقود الكراء، واالعتراف بشراكة، وعقود الرهن، كعقدي الرهن المسجلين تحت رقم 

. ومن المعلوم أن هذا اإلجراء 11/08/2015بتاريخ  146، وتنازل عن رهن مسجل تحت رقم 2015غشت  12

ضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. إذ من شأنه أن يضمن حصول الدولة على مستحقاتها   يرمي إلى

 الضريبية، ويؤكد مشروعية العقود واالتفاقيات التي يبرمها الخواص فيما بينهم. 

 إبرام التأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفائدة أعوان مرسمين 

، لفائدة 2017إلى  2015بأداء مبالغ الحواالت المتعلقة بأقساط التأمين عن السنوات المالية من  قامت جماعة إدلسان

اليد العاملة المستخدمة من طرف مصالح الجماعة، وذلك بالرغم من أن الالئحة اإلسمية للمستخدمين المصّرح بها  

حوادث الشغل، المنصوص عليها في المادة  لوكيل التأمينات تضمنت أعوانا مرسمين ال تشملهم إجبارية التأمين عن

المغير بمقتضاه من حيث   1.60.223من الظهير الشريف رقم  330المغيرة والمتممة للفصل  18.01من القانون  2

بالتعويض عن حوادث الشغل. والتي تنص على أنه: " يستفيد  1927يونيو  25الشكل الظهير الشريف الصادر في 

صوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون من إجبارية التأمين المن

والمتعاقدون ]...[". وقد ترتب عن هذا اإلجراء إثقال الذمة المالية للجماعة بأداء نفقات غير مقررة بمقتضى القوانين 

 درهم.  26.844,50واألنظمة الّسارية، بلغ مجموعها 

 وفي  التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام في العرضيين تسجيل األعوانعدم التصريح بانخراط و

 االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق 

 لمنح الجماعي النظام لديها، في  المشتغلين العرضيين األعوان وتسجيل تقم جماعة إدلسان بالتصريح بانخراط لم

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   2جاء به الفصل  ، مما يخالف ما2017-2018برسم الفترة  التقاعد رواتب

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على: " يطبق النظام    1977أكتوبر    4بتاريخ    1.77.216

العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين 

 بمثابة 00.65 القانون رقم من 2 المادة لعاملين مع الدولة والجماعات المحلية ]...[". أيضا وضدا على مقتضياتا

الصحية األساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على: موظفي   التغطية مدونة

تقم المصالح الجماعية إلدلسان بالتصريح  لم ..["،وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ].

 خالل الفترة المشار إليها.  االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق لدى العرضيين األعوان وتسجيل بانخراط

 في المساهمة واألعوان، وكذا بالموظفين الخاصة االحتياط هيئات في الترابية الجماعات ويجب التذكير أن مساهمة

 المالي بالتنظيم المتعلق  45.08من القانون    41اإلجبارية، طبقا ألحكام المادة   النفقات بين من تعتبر التعاضديات نفقات

 يتعلق بالجماعات. 113.14من القانون رقم  181للجماعات، والمادة 
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 الجماعة منه تعاني الذي الخصاص وضع موظف رهن اإلشارة دون احترام اإلجراءات القانونية ورغم 

قامت جماعة إدلسان بوضع موظف رهن إشارة قيادة سكورة رغم افتقارها لألطر الكافية بالمصالح التابعة لها، ويتعلق 

. ولوحظ أيضا أن رئيس المجلس 2015األمر بالسيد )ف.ر(، متصرف من الدرجة الثالثة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل  

، وذلك دون تقديم المصلحة المستقبلة لطلب 02/2015ار الوضع رهن اإلشارة رقم  الجماعي إلدلسان قام بإصدار قر

 2018مارس    30في الموضوع؛ كما قام المعني باألمر بتقديم طلب تجديد الوضع رهن اإلشارة من تلقاء نفسه بتاريخ  

لى غياب تقارير معدة من وليس بناء على اقتراح من رئيس اإلدارة العمومية المستقبلة. من جهة أخرى، تم الوقوف ع

طرف اإلدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما 

 بتحديد  ،2014يناير  30 في صادر 2.13.422 رقم من المرسوم 7و 3و 2ألدائه. وهذا يخالف مقتضيات المواد 

 للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات

 رهن اإلشارة. بالوضع المتعلق العمومية

 تدبير الممتلكات الجماعية والمرافق الجماعية .2

 استغالل أمالك عقارية تابعة للجماعة من طرف أغيار بدون سند قانوني 

باستغالل أمالك عقارية تابعة للجماعة متواجدة بالسوق المغطى في  تقوم جمعيتان " ج.إ.ن.ع" و "م.ت. تك.ن.نس"

غياب أية اتفاقية أو سند قانوني يبين طبيعة استغالل هذا الملك الجماعي. كما أنه لم يتم اإلدالء بما يفيد مصادقة المجلس 

ن القانون رقم  م 69و 37الجماعي على هذا التخصيص باعتباره صاحب االختصاص، طبقا لمقتضيات المادتين 

المتعلق   113.14من القانون التنظيمي رقم    92المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذا المادة    78.00

بالجماعات، والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف اآلخر أو تغيير تخصيصه 

 مل. طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها الع

 قصور في مسك سجل جرد المنقوالت 

أبانت مراجعة سجل جرد المنقوالت عن أن المعطيات المضمنة به تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم اإلشارة 

بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقوالت، وأثمان االقتناء وكذا أرقام سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. 

نقوالت يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجل المذكور. بل لم كما أن الم

. ونذكر على سبيل 2013و  2012يتم إدراج بعضها نهائيا به، كالمنقوالت التي اقتنتها الجماعة خالل السنتين الماليتين  

 59.880,00بمبلغ  1/2013ضوع سند طلب رقم المثال: مضخة الماء الصالح للشرب الخاص بمركز إدلسان مو

درهم،    24.996,00بمبلغ    5/2013(، ولوازم العتاد المعلوماتي موضوع سند طلب رقم  52/2013درهم )حوالة رقم  

 درهم. 49.995,60بمبلغ  16/2013وعتاد الصيانة إلصالح اإلنارة العمومية موضوع سند طلب رقم 

رد المنقوالت ال يتضمن التخصيص المعدّ لغالبية العتاد واألثاث الذي تمتلكه وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أن سجل ج

الجماعة. وتم الوقوف أيضا من خالل المعاينة الميدانية على غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل 

لمسؤول عن مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد وا

المتالشية التي ينبغي التشطيب عليها من سجل  المصلحة، باإلضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات والتجهيزات

مما يخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجالت جرد العتاد والمنقوالت، والسيما الدورية الوزيرية  .الجرد 

م بتاريخ   416تعلقة بجرد وحفظ ممتلكات الدولة، والدورية الوزيرية رقم  الم  1951يونيو    15بتاريخ    690SGPرقم  

 .17والمتعلقة بمسك سجالت الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة 1916غشت  28

 اختالالت في تدبير اإلنارة العمومية 

حطة الضخ إلدلسان، بلغ مجموع المتوسطات السنوية الستهالك اإلنارة العمومية لجماعة إدلسان )مقر الجماعة، م

مليون درهم، فيما بلغ مجموع مصاريف   1,4أزيد من    2017إلى    2013والدواوير التابعة لها( خالل الفترة الممتدة من  

ألف درهم، غير أن الجماعة ال تتوفر على جرد  290عتاد الصيانة إلصالح هذه اإلنارة خالل نفس الفترة ما يقارب 

تواجدة بترابها، يوضح من خاللها بالخصوص أعداد نقط اإلضاءة ونوعية العتاد وتاريخ لتجهيزات اإلنارة العمومية الم

 محاضر وخروج هذه التجهيزات، وإعداد  دخول الجماعة سجال خاصا لتتبع بداية االستعمال، حيث لم تخصص

بالمخزن، وال  ربائيةالكه المواد  من الموجودات معرفة العمومية. الشيء الذي ال يمكن معه اإلنارة مصابيح استبدال

 حقيقة األشغال المنجزة.

  

 

17 Circulaire résidentielle n°690 SGP du 15 juin 1951 relative aux inventaires et conservation des biens 

appartenant à l’Etat 

Circulaire Résidentielle 416 du 28 août 1916 relative à la tenue des inventaires du matériel et du mobilier 

appartenant à l’Etat.  
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  عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة

  لها

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع  28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا 

يفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد ك

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

على التصميم المديري جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء 

 الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي واإلقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

احترام القوانين واألنظمة المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة، وعدم إبرام التأمين عن مخاطر حوادث  -

الشغل لفائدة موظفين رسميين، وتوفير التغطية االجتماعية والصحية وعن حوادث الشغل لفائدة  

 األعوان العرضيين؛ 

مال مسطرة تسوية الوضعية العمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية والتقنية الالزمة من أجل استك -

 القانونية لألمالك العقارية المستغلة من طرف الجماعة؛ 

 إعمال مسطرة كراء األمالك العقارية، والحرص على إعداد دفاتر التحمالت المتعلقة باستغاللها؛ -

التوريدات، ومسك سجل جرد   من اعتماد إجراءات المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مخزون الجماعة -

 منقوالت بشكل سليم؛ال

جماعتي   –العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة واإلدارات العمومية المعنية، على إعداد مخطط بين   -

 لتدبير النفايات.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 عدم فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف 

مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف أسفرت نتائج 

العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، عن نقص على مستوى قيام الجماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ا وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد من أجل فرض واستخالص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخالصه

التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين الرسمين، والتي بلغت ما مجموعه 

، وقد يسقط جزٌء من هذا المبلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال الديون 2017-2013درهما خالل فترة  10.800,00

 الرسوم. العمومية المتعلقة ب

 الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات   عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المقّررة عن عدم وفاء

 لواجباتهم

المحلية، لم تعمد  الجماعات المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم    158و  146و  134و  67خالفا لمقتضيات المواد  

رة فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية، وكذا المصالح الجبائية بجماعة إدلسان إلى تطبيق مسط

الجزاءات القانونية المقّررة، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بإيداع اإلقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو باإلقرارات 

تحها واستغاللها بناء  الدورية في اآلجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال مقهى )م.و.ط( التي تم الترخيص بف

، ومع ذلك لم تقم بإيداع تصريح بالتأسيس. 2014ماي    13بتاريخ    19/2014على مقرر رئيس المجلس الجماعي رقم  

كما تم الوقوف من خالل تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات المصالح 

على محال بيع المشروبات، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم الجماعية، على عدم إدالء جميع الملزمين بالرسم 

، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، مما قد يعّرضها للتقادم 2017إلى  2013السنوات من 

ايات الجماعات المتعلق بجب  47.06من القانون رقم    160الرباعي الذي تخضع له الرسوم الجماعية طبقا ألحكام المادة  

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97من القانون رقم  123المحلية، والمادة 

  2017عدم استخالص الرسم على المؤسسات السياحية برسم سنة 

من    4المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا الفصل    47.06من القانون رقم    71و   70دون مراعاة لمقتضيات المادتين  

، لم تقم المصالح الجبائية بجماعة إدلسان خالل  2013/ 10/ 10بتاريخ  2013/ 01رار الجبائي رقم القرار الجبائي رقم الق 

، بفرض واستخالص الرسم على اإلقامة بمركب سياحي متواجد بدوار كركري تصباحت، مع العلم أن  2017السنة المالية  

. وتجدر  2016أكتوبر    04بتاريخ    2016/ 01بواسطة القرار رقم  المؤسسة السياحة حصلت على الترخيص لمزاولة نشاطها  
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اإلشارة إلى أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسم المفروض على اإلقامة في المؤسسات السياحية، تتقادم داخل أجل أربع  

ات الجماعات المحلية،  المتعلق بجباي   47.06من القانون رقم    160سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة  

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.   15.97من القانون رقم    123والمادة  

 عدم استخالص واجبات كراء المحالت التجارية الجماعية 

سنوات.   ال يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ  أغلبية مكتري المحالت التجارية التابعة للجماعة،  أن  لوحظ 

اإلجراءات الالزمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية. وقد بلغ مجموع ديون   المقابل لم تقم هذه األخيرة باتخاذ وب 

درهما. الشيء الذي   88.563,00ما قدره  2017دجنبر  31الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود 

  391ارد مالية مهمة وقد يعّرض بعضها للتقادم المنصوص عليه في الفصل من شأنه أن يفّوت على ميزانية الجماعة مو 

من قانون اإللتزامات والعقود الذي يؤكد على أن: " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية األراضي والمباني والفوائد وغيرها  

 قسط ". من األداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل  

 غياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل مجالها الترابي 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه،  78.00من القانون رقم  50و 40أناط المشرع بموجب المادتين 

الجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم استغالل المقالع إلى المتعلق ب 113.14من القانون التنظيمي رقم  100وكذا المادة 

المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. لكن تم الوقوف في هذا اإلطار 

حيث لم يتم  على ضعف المراقبة وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتتبع استغالل المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة. 

تفعيل أية مبادرة في هذا اإلطار للوقوف على طريقة استغالل المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها 

 هذا القطاع، واآلثار السلبية التي يلحقها االستغالل العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.

 2015لى استخراج مواد المقالع خالل السنوات وهكذا، يالحظ أن الجماعة لم تحّصل أي منتوج يتعلق بالرسم ع

، بالرغم من تواجد مجموعة من األشخاص يقومون بصفة غير قانونية باستغالل مقالع بتراب 2017و 2016و

الجماعة، دون أن تتدخل هذه األخيرة والجهات اإلدارية المعنية من أجل وضع حد لهذه الممارسة التي، باإلضافة إلى 

 لى المجال البيئي للجماعة، تحول دون استفادتها من موارد مالية مستحقة لفائدتها. آثارها السلبية ع

 تدبير نفقات الجماعة .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية 

بتحديد شروط وأشكال إبرام  2007فبراير  5صادر في  2.06.388من مرسوم رقم  87طبقا لمقتضيات المادة 

المتعلق بالصفقات العمومية،   2013مارس    20صادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14صفقات الدولة وكذا المادة  

مالية، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم    يتعين على اآلمر بالصرف العمل خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة

طرحه برسم السنة المالية المعنية، وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني. غير أنه تبين أن رئيس جماعة 

 إدلسان، بصفته اآلمر بالصرف للجماعة، ال يقوم بتطبيق هذه المقتضيات. 

  بدون مبرر 01/2017إقصاء متنافسين من الصفقة رقم 

المتعلقة بأشغال بناء ساقية   01/2017أعلنت جماعة إدلسان عن طلب العروض المفتوح من أجل إنجاز الصفقة رقم 

درهم. ومن خالل دراسة محضر لجنة طلب  191.448,00وسور بالثانوية االعدادية الطاهر بن عبد الكريم بمبلغ 

شركات من ضمنهم شركتين بحجة عدم توفر   4، تم إقصاء  2017غشت    08العروض المتعلق بالصفقة، والمؤرخ في  

ملفاتهم التقنية على شهادات مرجعية تقنية. لكن بالرجوع إلى ملفات طلبات العروض وبعد فحص محتوى الملفات  

التقنية للمتنافسين الذين تم إقصاؤهم، تبين أنها تحتوي على مجموعة من الشهادات المرجعية، كما تنص على ذلك 

االستشارة المتعلق بالصفقة. وعليه، فإن هذا اإلقصاء يعد غير مبرر، خصوصا وأنه طبقا لمقتضيات من نظام    5المادة  

المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على لجنة  2013مارس  20الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  36المادة 

افسين. بينما يجب اتخاذ القرار بإقصاء طلب العروض في المرحلة األولى، مراقبة فقط محتوى الملفات التقنية للمتن

 متنافس من الصفقة، في المرحلة الثانية، أي بعد فتح األظرفة المالية.

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، السيما الرسم على النقل العمومي  -

العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم على محال بيع المشروبات، للمسافرين وعلى وقوف 

 والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، ومنتوج األمالك الجماعية؛

 تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند االقتضاء؛ -

 عة؛تفعيل مراقبة المقالع الموجودة بتراب الجما -

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها؛ -

 احترام شروط المنافسة في إسناد الصفقات العمومية. -
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II. دلسان إل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب( 

 للجماعة  العامةالحكامة والشؤون  أوال.

 التدبير االداري  .1

 عدم إرسال العقود العرفية الى مصلحة التسجيل والتمبر 

بناء على مالحظتكم أثناء الزيارة الميدانية فقد تم تدارك األمر حيث قامت المصلحة الجماعية المكلفة بإرسال نسخ 

. وذلك بهدف ضمان 2018من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر ابتداء من يونيو  

حقوق الدولة للحصول على مستحقاتها الضريبية وكذلك حماية حقوق المواطنين وإضفاء المشروعية على هذه 

 العقود وستجدون رفقته نسخا من أوراق اإلرسال.

  عدم التصريح بانخراط وتسجيل االعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفي

 االحتياط االجتماعيالصندوق الوطني لمنظمات 

لقد تم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ أن لجأت الجماعة 

وستجدون رفقته ورقة اإلرسال رقم   2017دجنبر  01إلى االستعانة بخدمات األعوان العرضيين ابتداء من 

ذلك. فعال هناك تـــأخر عــلى مستوى التصريح والسبب راجــع   التي تثبت  2018أكتوبر    30بتاريخ    608/2018

إلى عدم الحصول على الرقم السري لتسهيل الوصول الى الموقع االلكتروني الخاص بالنظام الجماعي لمنح 

 09بتاريخ  267/2015رواتـــــــب التقاعد رغـــــم أن الجماعة قامت بعدة مراسالت )االولى تحت عدد 

، المراسلة الثالثة تحت عدد 06/10/2016بتاريخ  396/2016المراسلة الثانية تحت عدد ، 12/2015/

اضافة الى  30/10/2018بتاريخ  2018/ 606والمراسلة الرابعة تحت عدد  17/07/2017بتاريخ  410/2017

   بطائق التعريف الوطنية ورسائل التزام مؤشر عليهم من طرف الصندوق وستجدون رفقته نسخا منها(.

 وضع موظف رهن االشارة دون احترام االجراءات القانونية ورغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة 

 بناء على مالحظتكم ستعمل مصالح الجماعة على تصحيح هذه الوضعية قبل متم السنة الجارية.

 تدبير الممتلكات الجماعية والمرافق الجماعية .2

 )...( 

  أغيار بدون سند قانونياستغالل أمالك تابعة للجماعة من طرف 

ستعمل الجماعة على تصحيح مسطرة استغالل األمالك التابعة لها سواء المستغلة من طرف جمعية )ا( للتنمية أو 

)ت.و( وفق المساطر المعمول بها قانونيا وذلك بإعداد اتفاقية شراكة وعرضها على المجلس للتداول بشأنها واتخاد 

 المقرر.

 )...( 

  جرد المنقوالتقصور في مسك سجل 

 1993)...( بخصوص سجل جرد الممتلكات تم االعتماد على النموذج الذي أعدته الجماعة منذ إحداثها سنة 

وسنعمل على تحيينه وفق نموذج جديد يراعي تضمين جميع المعطيات المتعلقة بالممتلكات المنقولة. وفيما يتعلق 

فيما يخص سندي الطلب التي تمت اإلشارة إليهما في  2013و 2012بالمنقوالت التي اقتنتها الجماعة سنتي 

فاألمر يتعلق بميزانية التسيير وليس التجهيز لذا لم يتم إدراجهما في   16/2013و 5/2013المالحظة تحت رقم 

سجل المنقوالت وتجدون رفقته نسخا من سندي الطلب. أما بخصوص بيع المتالشيات ستعمل مصالح هذه الجماعة 

 خاذ اإلجراءات القانونية بشأنها. على جردها وات

 )...( 

 اختالالت في تدبير االنارة العمومية 

قامت الجماعة خالل هذه السنة بجرد لتجهيزات اإلنارة العمومية المتواجدة بترابها وستقوم بكل ما من شأنه أن 

ل خاص بكل العمليات يمكن من معرفة حقيقة المقتنيات من المواد الكهربائية وحقيقة األشغال المنجزة ومسك سج

 المتعلقة بصيانة وإصالح وتجهيزات اإلنارة العمومية وكذا إعداد محاضر استبدال مصابيح االنارة العمومية. 

  عدم إعداد مخطط جماعي او مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات

 المماثلة لها

جماعتي وعقدت مجموعة من اللقاءات -تم فعال التداول في مشروع النفايات المنزلية في إطار مشروع بين

 غسات، والمشاورات خصوصا بين الجماعات المحيطة ببلدية ورزازات وهي: جماعة ترميكت، ايت زينب،
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تي خاص بالنفايات جمعا-سكورة اهل الوسط وادلسان، على أساس أن يتم إنجاز مشروع متكامل ومندمج بين

المنزلية. وفعال تم بناء مطرح بجماعة ترميكت وفق الشروط المنصوص عليها في تدبير هذا المرفق إال أنه لحد 

 الساعة هناك عراقيل خصوصا على مستوى التسيير وتدبير المرفق.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 )...( 

  على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوفعدم فرض وتحصيل الرسم 

راسلت مصالح هذه الجماعة الملزمين وستعمل على تطبيق اإلجراءات القانونية ضدهم في حالة تقاعسهم عن أداء 

 ما بدمتهم لفائدة الجماعة.

  عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المقررة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات  

 لواجبهم

راسلت مصالح هذه الجماعة الملزمين وستعمل على تطبيق اإلجراءات القانونية ضدهم في حالة تقاعسهم عن أداء 

 ما بذمتهم لفائدة الجماعة.

  2017عدم استخالص الرسم على المؤسسات السياحية برسم سنة 

ة ضدهم في حالة تقاعسهم عن أداء راسلت مصالح هذه الجماعة الملزمين وستعمل على تطبيق اإلجراءات القانوني

 ما بذمتهم لفائدة الجماعة.

 عدم استخالص واجبات كراء المحالت التجارية الجماعية 

 راسلت مصالح هذه الجماعة الملزمين حيث بدأوا بالعمل على تسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة. 

 قالع داخل مجالها الترابيغياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد الم 

ستعمل مصالح هذه الجماعة على تفعيل مراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة وذلك عبر مراسلة الملزمين 

 وتطبيق اإلجراءات القانونية ضدهم في حالة تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية 

تفعيال لمالحظتكم فقد تم تدارك األمر حيث عملت الجماعة على نشر برنامجها التوقعي للصفقات العمومية التي 

 بموقع الصفقات العمومية والجريدة وستجدون رفقته ما يفيد ذلك.  2019تعتزم ابرامها لسنة 

   )...( 

 الخاتمـة: 

عد االطالع على مشروع المالحظات المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

 والمتعلقة بمراقبة تسيير جماعة ادلسان إقليم ورزازات نسجل ما يلي:  2018

رفع من نعتبر التقرير الخاص بمراقبة تسيير جماعة ادلسان ومشروع المالحظات بمثابة خريطة طريق من أجل ال

 مستوى أداء مصالح اإلدارة الجماعية وتجاوز مجموعة من االختالالت على مستوى التسيير.

 بعض المالحظات ناجمة عن قلة الموارد البشرية وعن ضعف التكوين في المجال أو المهام المسندة.

 عدم توفر ظروف ووسائل العمل أدى إلى عدم فعالية األداء داخل اإلدارة.

هذه االختالالت المسجلة سيتم مستقبال التقييد بما جاء في التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير   ومن أجل تجاوز

الجماعة الترابية ادلسان وكذا توصياتكم الوجيهة لتصحيحها بحسب اإلمكانيات البشرية والمادية وذلك بهدف تحسين 

نجاعة سعيا وراء تنزيل أمثل للقوانين واألنظمة التدبير الجماعي وبلوغ حكامة جيدة قوامها الجودة والفعالية وال

 المعمول بها. 
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 "اَيت والل"جماعة 

 )إقليم زاكورة(
 

رقم   المنجز بمقتضى المرسوم للمملكة اإلداري التقسيم أحدثت جماعة اَيت والل التابعة إلقليم زاكورة، خالل

، وقد بلغ عدد سكانها  2كلم 902قدرها . وهي تمتد على مساحة 1992يونيو   30الصادر بتاريخ 2.92.468

. تعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها االقتصادي 2014نسمة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى المنجز سنة   11.224

 أساسا على الزراعة وتربية الماشية إضافة إلى االشتغال بقطاع البناء واألشغال العمومية. 

را جماعيا، منهم سيدتين إثنتين. ويتألف مكتبه المسير من الرئيس مستشا 15يتكون مجلس جماعة اَيت والل من 

مليون درهم  3,6مليون درهم، منها  9,7بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يعادل 2017وأربعة نواب. في سنة 

بينما    من مجموع مداخيل التسيير.  94%برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يمثل حوالي  

مليون درهم كنفقات خاصة  1,6مليون درهم منها  7,5بلغ مجموع النفقات اإلجمالية للجماعة في نفس السنة 

 بالموظفين.

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة اَيت والل   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013الفترة عن 

 تدبير الشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التدبير اإلداري .1

  عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر 

المتعلقة بالعقود العرفية، ال تقوم  1998أكتوبر  31دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 

المصالح الجماعية بإرسال نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين 

باألمر. ويبين الجدول أدناه أمثلة من هاته العقود على سبيل  االعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين

 االستدالل:

 أمثلة لوثائق لم يتم إرسال نسخ منها لمصلحة التسجيل والتمبر

 نوع العقد رقم التاريخ

 عقد كراء 887/2017-886 2017مارس  20

 عقد تنازل عن عقار 1442/2017- 1441 2017أبريل  26

 عقد كراء 2895/2017- 2894 2017غشت  16

 تدبير الموارد البشرية .2

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

بوضع موظفين إثنين رهن إشارة مصالح خارجية إلدارات عمومية، ويتعلق األمر بالحالتين  قامت جماعة اَيت والل

 اآلتي ذكرهما:  

 الموظفون الموضوعون رهن االشارة

إسم 

 الموظف 

مرجع قرار 

الوضع رهن 

 اإلشارة

تاريخ الوضع 

 رهن إشارة
 اإلدارة المعنية  الدرجة

 قباضة زاكورة الدرجة األولى متصرف من  29-10- 2015 19/2015 )ل.ب(

 قيادة النقوب  مساعد إداري من الدرجة الثالثة  01-04- 2003 ----------- )ه.اَ.ح(
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وقد تم تسجيل مجموعة من المالحظات بشأنها، تتعلق أساسا بعدم التقيّد بالشروط المنظمة لهذه الوضعية التي تم 

في شأن  1958فبراير  24الصادر في  1.58.008الشريف رقم مكّرر مرتين من الظهير  46تكريسها عبر الفصل 

 مرتين المكّرر 46 الفصل تطبيق بتحديد كيفيات  2.13.422النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 

 الشريف سالف الذكر. ويمكن إجمال هذه المالحظات فيما يلي:  الظهير من

من المرسوم المشار  3ومية بناء على طلبه، حيادا عن مقتضيات المادة وضع الموظف )ل.ب( رهن إشارة إدارة عم

 المختصة للسلطة أو األصلية العمومية اإلدارة لرئيس قرار  إليه آنفا، التي تفيد بأن الوضع رهن اإلشارة يتم بموجب

 وذلك بعد موافقة الموظف المعني؛ المستقبلة،  العمومية اإلدارة من اقتراح على بناء الترابية، بالجماعات يتعلق فيما

بالنسبة للموظف )ه.اَ.ح( فإن ملفه ال يحتوي على أي قرار بالوضع رهن اإلشارة، وحسب إفادة مسؤولي الجماعة فقد 

، لكن لم تتم تسوية وضعيته اإلدارية بعد صدور المرسوم 2003تم وضعه رهن إشارة قيادة النقوب منذ فاتح أبريل 

 .2014فبراير   20ر الذكر، أي ابتداًء من تاريخ المذكو  2.13.422رقم 

 عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

لم تقم الجماعة الترابية آيت والل بإبرام عقد التأمين الخاص باألعوان المياومين والعرضيين لفائدة عونين عرضيين 

القاضي بتغيير  18.01من القانون رقم  2خالف مقتضيات المادة ، مما ي2017إلى  2013خالل الفترة الممتدة من 

يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف  1963فبراير  6الصادر في  1.60.223وتتميم الظهير الشريف رقم 

م  القانون رق من 29 المادة من الفقرة األولى ألحكام بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا  1927يونيو    25الصادر في  

. ويجب التذكير أن عدم إبرام 2015يناير  22 من ابتداء التنفيذ  حيز دخل الذي الشغل حوادث عن بالتعويض 18.12

 الواردة الجزاءات عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحّمل ميزانية الجماعة

 من 184وفي المادة  حوادث الشغل، عن بالتعويض 1.60.223 رقم  الشريف الظهير من مكرر 357 الفصل في

 الشغل. حوادث عن بالتعويض المتعلق 18.12القانون رقم 

 غياب التغطية االجتماعية والصحية لألعوان العرضيين 

لم تقم الجماعة بالتصريح بانخراط وتسجيل العونين العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب 

. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين 2017إلى    2013سم السنوات من  التقاعد بر

من الظهير الشريف  2والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 

ويجب  .نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد  المتعلق بإحداث 1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.216بمثابة قانون رقم 

التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد 

من نفس الظهير الشريف المذكور   59والتأمين كزيادات مترتبة عن األداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا ألحكام الفصل  

% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في اآلجال المقررة مع 6على فرض زيادة قدرها الذي ينص 

 .تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده

ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل العونين العرضيين لدى الصندوق 

 2. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2017إلى    2013سنوات من  الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم ال

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، التي عّممت االستفادة من التأمين اإلجباري األساسي   65.00من القانون رقم  

مرسوم رقم  عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة األولى من ال

بتحديد فئات األعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي   2005يوليو    18الصادر في    2.05.739

 عن المرض.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية 

من  41ات التعاضديات تعتبر من بين النفقات اإلجبارية، طبقا لمقتضيات المادة ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفق

 113.14من القانون التنظيمي رقم  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة  45.08القانون 

 المتعلق بالجماعات. 

 عدم منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين 

الجماعة بتخويل العونين العرضيين الذين تلجأ إلى تشغيلهما في كل سنة، حق االستفادة من التعويضات العائلية ال تقوم  

في تحديد الكيفيات التي تمنح بها   1959مارس    30المقّررة لفائدتهم عمال بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في  

لعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات التعويضات العائلية لألعوان المؤقتين والمياومين وا

العمومية، التي تنص على ما يلي: " إن األعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة 

تية كيفما والبلديات والمؤسسات العمومية وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية اآل

 كان مصدر أجرتهم: 

 التعويض اإلضافي العائلي؛  -

 المنحة عن االزدياد ". -
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 التعمير .3

 تعمير وثيقة على أية الجماعة توفر عدم  

 حسب بلغ عدد سكانها الذي تزايد  ورغم لجماعة اَيت والل، العمراني للنمو الجديدة اإلكراهات بعين االعتبار أخذا

تعمير )تصميم تهيئة  وثيقة على أية 2017سنة  نهاية إلى تتوفر الجماعة ال ة،نسم 11.224يناهز  ما 2014 إحصاء

 األراضي استعمال حقوق بتنظيم المجال الترابي بمركز الجماعة، وبتحديد  أو تصميم تنمية التكتل العمراني...( كفيلة

 1.60.063ظهير الشريف رقم من ال 2عليها، وفقا ألحكام الفصل  المطبقة القانونية والمقتضيات اإلرتفاقات  وكذا

بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. مما قد يؤثر سلبا على التوسع العمراني  1960يونيو  25الصادر بتاريخ 

 للجماعة، في ظل غياب وثيقة تعمير مرجعية الزمة التطبيق إلعداد التراب

 قرار  على بالموافقة 3219.15درعة رقم  –ماسة  –سوس  جهة والي قرار تم إيقاف نشر وتجدر اإلشارة إلى أنه

الرسمية؛  بالجريدة اَيت والل جماعة لمركز القروية العمرانية الكتلة تنمية مخطط بإقرار القاضي إقليم زاكورة عامل

وذلك بناًء على طلب رئيس المجلس الجماعي المضمن في رسالتين موجهتين على التوالي للسيد األمين العام للحكومة 

بتاريخ  332/2016تافياللت تحت رقم  –والسيد والي جهة درعة  2016مارس  28بتاريخ  2016/ 160تحت رقم 

، تفسران األسباب الدافعة لطلب توقيف النشر والمتمثلة في أن تصميم النمو لم يراع مالحظات 2016غشت  19

 المتعلقة بالوضع العقاري للجماعة.الساكنة المحلية وكذا المجلس الجماعي، وأن الوثيقة تشوبها مجموعة من األخطاء  

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الموظفين، السيما الوضع رهن اإلشارة والتأمين عن  -

 العائلية لفائدة األعوان العرضيين؛ حوادث الشغل والتغطية الصحية واالجتماعية والتعويضات

 الحرص على إعداد وثيقة للتعمير تؤطر النمو العمراني بتراب الجماعة. -

 تدبير الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير المداخيل  .1

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  153و  45دون إعمال ألحكام المادتين 

من تعليمية وزير المالية المتعلقة   43و    33العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين  

، لوحظ عدم قيام كل من اآلمر بالصرف والمحاسب 1969مارس  26بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في 

، بمراقبة منتظمة وعلى األقل مرة في السنة، على شساعة مداخيل (comptable de rattachement)العمومي 

- 2013الجماعة، والسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر األرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة  

 راقبة موثقة بمحضر أو تقرير.أية م 2017

   عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المقّررة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات

 السياحية

المحلية، لم تعمد  الجماعات المتعلق بجبايات 47.06من القانون رقم  158و 149و 134خالفا لمقتضيات المواد 

ل إلى تطبيق الجزاءات القانونية المقّررة، وكذا مسطرة فرض الرسم على اإلقامة المصالح الجبائية بجماعة آيت وال

بالمؤسسات السياحية بصورة تلقائية، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بإيداع اإلقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو 

ستغل المؤسسة السياحية الكائنة بتراب باإلقرارات الدورية في اآلجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال الملزم م

جماعة اَيت والل المسماة )ق.س(، الذي لم يودع أي إقرار لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة خالل الفترة 

2013-2017. 

 المؤسسة السياحية المتواجدة الكائنة بتراب جماعة اَيت والل 

 تاريخ الرخصة صنفها اسم المؤسسة

الضيافةدار  )ق.س(  19-08 -2003  

 تدبير النفقات العمومية .2

 عدم تحديد مواصفات األعمال بدقة وكذا أماكن وآجال تنفيذها 

من خالل مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات األشغال والتوريدات والخدمات المنفذة من طرف الجماعة 

، تبين أنها ال تظهر وجهة ومكان تنفيذ األشغال المطلوبة وال طبيعة أو 2017إلى  2013خالل السنوات المالية من 

يجة لذلك، فقد تعذر التحقق من حقيقة إنجاز بعض األشغال والخدمات أرقام جرد العتاد المستفيد من النفقات المنفذة. نت
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ما دامت وجهة تنفيذها غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها من جهة. ومن جهة أخرى، 

ا وصيانتها دون قامت الجماعة بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات وكذا إصالحه

اعتماد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات 

 إصالح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات. 

بتحديد شروط  2007فبراير  5الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  75وللتذكير، فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 

تحدد سندات الطلب -3وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، يجب أن: " ]...[  

مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان". كما تجدر 

 2.12.349( من المرسوم رقم  136)التي تحيل عليها المادة    88ارة إلى أن مقتضيات مطابقة قد نصت عليها المادة  اإلش

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20الصادر في 

  عدم التنصيص على ضرورة تطبيق المواصفات المغربية في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات

 المبرمة

( 2017/20و  INDH/2014/04و  2014/06مراجعة دفاتر الشروط الخاصة للصفقات العمومية )من خالل 

المبرمة من طرف الجماعة، تّم الوقوف على عدم التنصيص ضمن بنودها على ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية 

قييس والشهادة بالمطابقة  المتعلق بالت 12.06من القانون رقم  35المغربية، مما يعد حيادا عن مقتضيات المادة 

واالعتماد، والتي أّكدت على إجبارية " ]...[ التنصيص أو اإلشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية  

أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، في البنود و الشروط الخاصة ودفاتر التحمالت 

الصادر   2.13.349من المرسوم    5رمها الدولة أو الجماعات المحلية ]...[ ". كما أن المادة  المتعلقة بالصفقات التي تب

والمتعلق بالصفقات العمومية أوجبت أيضا " ]...[ على صاحب المشروع، قبل أية دعوة  2013مارس  20في 

إلحالة على معايير مغربية معتمدة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، با

 أو عند انعدامها على معايير دولية ".

  اإلفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه األجراء 

، تم الوقوف 2017إلى    2013من خالل مراجعة ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

قيام رئيس الجماعة باإلفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها على  

المتعلق بمدونة  65.99من القانون رقم  519)الصفقات( بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

ليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات  الشغل التي تنص على ما يلي: " ال يمكن لمن رست ع

المحلية أو المقاوالت أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، وال إعفاء ذمة الكفيل 

بت أداء مصاريف للشخص الذي قدمه، إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تث

وتجدر اإلشارة إلى  .عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات ألجرائه "

، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة 2008أبريل    24بتاريخ    2008/05أن منشور الوزير األول رقم  

 سالفة الذكر.

 تافياللت يوصي بما يلي: –المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  وتأسيسا على ما سبق، فإن

 تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط واإلمكانات الالزمة لعملها؛  -

 الحرص على ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية السيما الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية؛ -

 واالطالع بخصوص إقرارات الملزمين بالرسوم الجماعية؛ تفعيل حق الجماعة في المراقبة -

تحديد المواصفات التقنية وكذا أماكن واَجال تنفيذ األعمال، وشروط الضمان في سندات الطلب عند  -

 االقتضاء؛

إلزام أصحاب الصفقات بتقديم الوثائق الالزمة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين  -

 بها العمل، والسيما عقود التأمين المرتبطة بتنفيذ األشغال؛واألنظمة الجاري 

التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بإلتزاماتهم تجاه األجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان  -

 النهائي.
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II. يت واللالَ   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 .بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه اَيت واللمجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 "سيروا"جماعة 

 )إقليم ورزازات(
 

، وتبلغ مساحة الجماعة 1992يونيو  30الصادر بتاريخ  2.92.468أحدثت جماعة سيروا بمقتضى المرسوم رقم 

. وتعتبر  2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  9.678، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 2كلم 960

 الفالحة، والصناعة التقليدية النشاطين االقتصاديين اللذين تمارسهما أغلبية ساكنة الجماعة.

 2017موظفا. وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة في سنة    15عضوا، ويشتغل بها    17يتكون مجلس الجماعة من  

 مليون درهم 11,3الل نفس السنة مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها اإلجمالية خ 15ما يعادل 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تافياللت حول تسيير جماعة سيروا عن   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:2017 – 2013الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 التدبير اإلداري  .1

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

صادقت مصالح الجماعة على عقود متعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى غير محررة من طرف المحامين، 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره،  39.08من القانون رقم  4وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء  –ن تحت طائلة البطال – والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر 

الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر  

ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك 

التي أكدت على عدم  2012أبريل  05بتاريخ  D1955وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد  "،

المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبرز  

 الجدول أسفله مثالين على سبيل االستدالل:

 الموضوع تصحيح إمضاءات أطراف عقد نقل الملكية مرجع اإلشهاد على 

 تصريح بتقسيم األمالك الفالحية بالتراضي بين األبناء  2015يوليوز  16بتاريخ  1507/2015رقم 

 وعقد قسمة أمالك عقارية 2016فبراير  02بتاريخ   246/2016رقم 

 عمومية دون احترام اإلجراءات القانونية وضع موظفين رهن إشارة هيآت  

 15و  2013أكتوبر    10قامت جماعة سيروا بوضع السيدين )ع.ا( و )م.ا( رهن إشارة قيادة أنزال على التوالي بتاريخ  

، وذلك دون تقديم اإلدارة المستقبلة لطلب في الموضوع. كما تم تجديد الوضع رهن اإلشارة للسيد )م.ا(  2015فبراير  

، دون إدالء المصالح الجماعية بما يفيد اقتراح رئيس اإلدارة العمومية المستقبلة تجديد الوضع 2018أبريل    15  بتاريخ

رهن اإلشارة، بعد موافقة الموظف المعني باألمر على تجديد الوضع رهن اإلشارة. من ناحية أخرى، لوحظ غياب 

ة كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها تقارير معدة من طرف اإلدارة العمومية المستقبلة عند نهاي

 30 في الصادر 2.13.422 رقم من المرسوم 7و 3و 2يتضمن تقديرا عاما ألدائه. وهذا يخالف مقتضيات المواد 

 النظام بمثابة 1.58.008 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير

 رهن اإلشارة. بالوضع المتعلق العمومية ظيفةللو العام األساسي

 االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق  في العرضيين عدم عدم التصريح بانخراط وتسجيل األعوان 

 االجتماعي

، في أعمال الكنس والنظافة 2017إلى    2013عونا عرضيا خالل الفترة الممتدة من    93قامت جماعة سيروا بتشغيل  

والبستنة، والمساعدة في األرشيف، وإصالح الماء والكهرباء... ولئن عملت الجماعة على التصريح والحراسة 

التقاعد، وإبرام عقد التأمين  رواتب لمنح الجماعي للنظام العام النظام في  العرضيين بانخراط وتسجيل هؤالء األعوان

 االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق لدى جيلهموتس تقم بالتصريح بانخراطهم  عن حوادث الشغل لفائدتهم، فإنها لم

الصحية  التغطية مدونة بمثابة 65.00 القانون من 2 المادة خالل الفترة المذكورة، ضدا على مقتضيات االجتماعي

األساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على: موظفي وأعوان الدولة 

 المؤسسات العمومية ]...[". والجماعات المحلية و
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 في المساهمة واألعوان، وكذا بالموظفين الخاصة االحتياط هيئات في الترابية الجماعات ويجب التذكير أن مساهمة

 المالي بالتنظيم المتعلق  45.08من القانون    41اإلجبارية، طبقا ألحكام المادة   النفقات بين من تعتبر التعاضديات نفقات

 يتعلق بالجماعات. 113.14من القانون رقم  181للجماعات، والمادة 

 الممتلكات والمرافق الجماعية  .2

 نقائص على مستوى جرد المنقوالت والمتالشيات 

أبانت مراجعة سجالت جرد المنقوالت الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، أن المعطيات المضمنة بها تعتريها 

دم اإلشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقوالت، وأرقام سندات االلتزام نقائص، تتمثل بالخصوص في ع

)سند طلب أو صفقة عمومية( والفواتير وسندات التسليم. كما أن السجالت المذكورة ال تتضمن التخصيص المعدّ 

خصيصها وتغيير أماكنها من دون لغالبية العتاد واألثاث الذي تمتلكه الجماعة. حيث أن المنقوالت يتم أحيانا تحويل ت

أن يشار إلى ذلك في السجالت المعنية. باإلضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من 

مما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والواردة على الخصوص في الدورية الوزيرية  .سجالت الجرد 

 والمتعلقة بمسك سجالت الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة. 1916غشت  28المؤرخة في 

وعالوة على ذلك، لم تقم جماعة سيروا بجرد شامل لمقتنياتها المتواجدة بالجماعة، أو الموضوعة رهن إشارة إدارات 

. وأعدت على إثر ذلك قائمة 2017يناير  13أخرى )قيادة انزال، المستوصف الجماعي، دار الطالب( إال بتاريخ 

الجرد أو اإلشارة بأنها تالشت. وقد  من سجاالت عليها غير أنه لم يتم التشطيب والتجهيزات المتالشية، المعدات

نوعا من مختلف  75الئحة مكونة من  16/08/2016إلى  14/10/1993حصرت الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

أصناف. كما أن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات  08التجهيزات واآلليات المتالشية، بينما حددت الئحة المفقودات في 

 في شأن المتالشيات، حتى يتسنى لها بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها.الالزمة 

  عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة

  لها

ايات والتخلص منها كما وقع المتعلق بتدبير النف 28.00من القانون رقم  25و 17و 16بناء على مقتضيات المواد 

تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية 

والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا 

تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها المخطط إلى  

، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي 2017لكن المالحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة  .وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا 

 الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي واإلقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

د وتجب اإلشارة أيضا إلى أن جمع النفايات ونقلها وتفريغها يتم بمطرح غير مراقب عبارة عن حفرة غير عميقة، تبع

عن مركز الجماعة بحوالي كيلومتر واحد. وقد تم إحداث هذا المطرح للنفايات في غياب أية دراسة لمعرفة االنعكاسات 

بشأن حماية واستصالح البيئة، التي تحّث كال  11.03من القانون  41والتأثيرات البيئية. مّما يخالف مقتضيات المادة 

اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها  من اإلدارة والجماعات المحلية وهيآتها على

ومعالجتها والتخلص منها بطريقة مالئمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية 

 .وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة

 التعمير والبناء  .3

 القيام ببناء بدون رخصة 

تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو  2018أكتوبر  25من خالل المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ تبين 

 40شرع في تشييدها بمركز أنزال دون الحصول على الرخص الالزمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 

إجمالية  داخلية بإعدادية عبد هللا المزوغي بمساحةالمتعلق بالتعمير. كما تم الوقوف على بناء  12.90من القانون 

على تراب الجماعة دون الحصول على أية رخصة مسلمة من طرف مصالح الجماعة، وهو ما   2م  1.503,00قدرها  

نتج عنه باإلضافة إلى مخالفة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، عدم فرض وتحصيل مبلغ الرسم 

درهم، والذي يساوي جداء المساحة المغطاة   18.036,00ات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة وقدره  على عملي

درهم، سعر الرسم المفروض على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات  12( في 2م 1503,00لهذه البناية )

من القرار الجبائي   2المحدد في الفصل العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، و

 .2017نونبر  29بتاريخ   02رقم 

ويجدر التذكير أنه، لئن كانت هذه المؤسسة تؤدي وظيفة ذات نفع عام، إال أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات 

م يدرجها أيضا استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص الالزمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ول

 47.06من القانون رقم  52ضمن الئحة األشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 
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المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يقتضي ضرورة احترام هذه المؤسسة للنصوص التشريعية والتنظيمية  

 الجاري بها العمل.

 م المسطرة القانونيةتسليم رخص للبناء دون احترا 

قرارا للترخيص بالبناء، رغم أنها ال تشير إلى ما يفيد  27ما مجموعه  2015-2013منحت الجماعة خالل الفترة 

المتعلق بالتعمير   12.90من القانون رقم  43عرضها على اللجنة اإلقليمية للتعمير. مما يخالف مقتضيات المادة 

وكذا   1500/2000نشور وزير إعداد التراب الوطني واإلسكان والبيئة رقم  وم  14/2000ومنشور الوزير األول رقم  

بالموافقة على ضابط البناء العام، ومقتضيات   2013ماي  24صادر في  2.13.424من المرسوم رقم  35المادة 

 يتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  101المادة 

 للحسابات بما يلي:في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي 

احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات،  -

 السيما تلك المتعلقة بعقود نقل ملكية الحقوق العينية؛

احترام األنظمة والقوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية السيما، ما يتعلق بالوضع رهن   -

 ارة، وتأمين التغطية الصحية لألعوان العرضيين؛اإلش

العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع  -

الدقيق لجميع المقتنيات، ومسك سجالت الجرد وجذاذات التخزين الالزمة ووضع أرقام الجرد على 

 المعدات؛

جماعتي -مجاورة واإلدارات العمومية المعنية على إعداد مخطط بينالعمل بتنسيق مع الجماعات ال -

 لتدبير النفايات وتوفير مطرح عمومي مراقب.

التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، السيما عرض ملفات الترخيص بالبناء على اللجنة  -

 المختصة.

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 كراء محالت السوق األسبوعي والدور السكنية عدم استخالص واجبات 

ال يؤدون الواجبات المستحقة   أغلبية مكتري المحالت التجارية الكائنة بالسوق األسبوعي التابع للجماعة، أن لوحظ

اإلجراءات الالزمة في حقهم من أجل استيفاء   سنوات. وبالمقابل لم تقم هذه األخيرة باتخاذ  عليهم لفائدة الجماعة منذ 

وجيباتها الكرائية. وقد بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود شهر أكتوبر 

درهما. ويسري هذا األمر أيضا على مجموعة من الموظفين المكترين للدور السكنية  661.626,00ما قدره  2018

ما   2018بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود شهر أكتوبر  الجماعية، حيث  

درهما. الشيء الذي من شأنه أن يفّوت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة وقد يعّرض بعضها   59.850,00قدره  

ي يؤكد على أن: " الحقوق الدورية من قانون اإللتزامات والعقود الذ 391للتقادم المنصوص عليه في الفصل 

والمعاشات وأكرية األراضي والمباني والفوائد وغيرها من األداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس 

 سنوات ابتداء من حلول كل قسط ".

 2018الباقي استخالصه من كراء محالت السوق األسبوعي إلى غاية أكتوبر  

 عدد المستفدين متوسط الثمن الشهري ورعدد الشه المبلغ بالدرهم 

661.626,00 178 21 177 

 2018الباقي استخالصه من كراء الدور السكنية إلى غاية أكتوبر 

 رقم الدار اسم الموظف المبلغ المستحق وغير المستخلص بالدرهم

 02 )م.ا.ح( 7.200,00

 05 )ب.ح( 24.750,00

 07 )ح.اب( 27.900,00

 المجموع 850,00 59
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   عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المقّررة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

 لواجباتهم

المحلية، لم تعمد  الجماعات المتعلق بجبايات 47.06من القانون رقم  158و 134و 67خالفا لمقتضيات المواد 

المصالح الجبائية بجماعة أمرزكان إلى تطبيق الجزاءات القانونية المقّررة، وكذا مسطرة فرض الرسم على محال بيع 

المشروبات بصورة تلقائية، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا، حسب الحالة، بإيداع اإلقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو 

آلجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال الملزمين )ر.ا.ب( و )م.ا.( اللذين فتحا مقهيين باإلقرارات الدورية في ا

، ومع ذلك لم يقوما بإيداع تصريح بالتأسيس. كما تم الوقوف من 26/03/2015و    20/03/2015على التوالي بتاريخ  

المصالح الجماعية، على عدم خالل تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات 

إلى  2013إدالء جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم السنوات من 

(، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، مما قد يعّرضها للتقادم 2012)آخر أداء تم سنة  2017

المتعلق بجبايات الجماعات   47.06من القانون رقم    160ع له الرسوم الجماعية طبقا ألحكام المادة  الرباعي الذي تخض

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97من القانون رقم  123المحلية، والمادة 

  2017-2013عدم فرض استخالص الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية برسم السنوات 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي دخل حيز التنفيذ   47.06من القانون رقم    71و  70ات المادتين  خالفا لمقتضي

المحدد لنسب  2017نونبر  29بتاريخ  02من القرار الجبائي رقم  6، وأيضا الفصل 2008ابتداء من فاتح يناير 

ية جماعة سيروا، لم تقم المصالح الجبائية  وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزان

، بالرغم 2017إلى  2013بفرض واستخالص الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، برسم السنوات المالية من 

مؤسسات سياحية مرخص لها من طرف وزارة السياحة لمزاولة نشاطها بتراب الجماعة. ويشار إلى أن   4من تواجد  

بمبلغ  43/2014إحدى هذه المؤسسات السياحية بإنجاز خدمة موضوع سند الطلب رقم الجماعة قامت بتكليف 

 درهم.  4.950,00

ويجب التذكير أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسم المفروض على اإلقامة في المؤسسات السياحية، تتقادم داخل أجل 

المتعلق بجبايات الجماعات   47.06من القانون رقم    160أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة  

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97من القانون رقم  123المحلية، والمادة 

  ضعف استخالص منتوج استغالل مصلحة المياه أدى إلى ارتفاع الباقي استخالصه من سنة إلى أخرى 

سسات سياحية، ومؤسسات عمومية( في شبكة توزيع الماء  لوحظ أن مجموعة من المشتركين )أشخاص ذاتيين، مؤ

الصالح للشرب التي تتولى الجماعة تدبيرها، والمبينين في الجدول أسفله، ال يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة 

في حقهم، ميزانية الجماعة. وبالمقابل لم تبادر المصالح الجماعية المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

، وإصدار أوامر باستخالص 29/11/2017بتاريخ  02من القرار الجبائي رقم  23و  22والسيما تطبيق الفصلين 

الديون الجماعية ذات الصلة وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد التكفل بها، واللجوء إلى القضاء عند االقتضاء. 

 213.151,16علقة بمنتوج استغالل مصلحة الماء بأزيد من ويقدر مجموع المبالغ المستحقة غير المستخلصة والمت

 .2018درهم إلى غاية أكتوبر 

 )بالدرهم( 2018أمثلة لحاالت مستغلين لم يؤدوا مستحقات منتوج استغالل مصلحة الماء إلى غاية أكتوبر 

 المبلغ المستحق وغير المستخلص بالدرهم آخر آداء  إسم المستغل رقم العداد 

 082,59 4 2011يونيو  م.ب.ح.م( ) 31

 995,60 1 2012مارس  )ح.بح.ا.ر( 34

 478,96 2 2011يونيو  )ب.ا.ا(  51

 422,53 4 2011يونيو  )ا.ا.ع(  77

 )بالدرهم( 2018الماء إلى غاية أكتوبر  أمثلة لكمية استهالك المؤسسات العمومية للماء الصالح للشرب

 المبلغ التقديري غير المستخلص (3آخر استهالك )م المؤسسة

 640,00 8 1376 مقر قيادة أنزال

 713,48 5 1189 الثانوية اإلعدادية حسن عبد هللا المزوغي

 000,00 24 3717 القسم الداخلي لمؤسسة حسن عبد هللا المزوغي

 723,00 154 2455 والطالبة بمركز أنزالدار الطالب 

 595,00 4 831 منزل السيد قائد قيادة أنزال

 500,00 2 620 المركب السوسيو رياضي

 171,48 200 المجموع
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 تدبير نفقات الجماعة .2

 أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة 

درهم من أجل إنجاز   149.852,40مجموعه بأداء ما  2017إلى  2014قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

أشغال تتعلق بتهيئة مؤسسات تعليمية، موضوع سندات الطلب المبينة في الجدول أسفله، وذلك في غياب أي سند 

 قانوني أو اتفاقية مع اإلدارة الوصية على المؤسسات المستفيدة من هذه النفقات. 

 الية للجماعةمراجع سندات الطلب التي ال تدخل ضمن التحمالت الم

 السنة
مرجع سند 

 الطلب
 الموضوع

المبالغ المؤداة  

 بالدرهم
 المؤسسة المستفيدة

 وزارة التربية الوطنية 910,00 59 تهيئة مدرسة نقوب أشغال 11/2014 2014

 وزارة التربية الوطنية 976,00 59 تهيئة مدرسة مودات أشغال 05/2015 2015

 وزارة التربية الوطنية 966,40 29 تهيئة قاعتين مدرسيتين بتمنصاصار أشغال 15/2016 2016

  852,40 149 المجموع

درهم كمصاريف استهالك   7.553,58بأداء ما مجموعه    2017إلى    2013كما قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

أو اتفاقية بين  الكهرباء من طرف المركب السوسيورياضي المتواجد بمركز أنزال، وذلك في غياب أي سند قانوني

والرياضة( معتمدة من طرف المجلس الجماعي ومؤشر عليها من قبل الجماعة واإلدارة المعنية )وزارة الشباب 

 السلطة المختصة.

وعليه، فإن أداء الجماعة لهاته النفقات التي ال تندرج ضمن تحمالتها يخالف القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، 

ات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة المتعلق بالتنظيم المالي للجماع  45.08من القانون رقم    41و  39والسيما المادتين  

يتعلق بالجماعات. وللتذكير فإن المقتضيات التشريعية المشار إليها تحدد  113.14من القانون التنظيمي رقم  181

التحمالت القانونية للجماعة الترابية في نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز والنفقات الملقاة على عاتق الجماعة 

 االتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات الترابية. الناتجة عن

 عدم تحديد وجهة تنفيذ األعمال في سندات الطلب 

من خالل مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات األشغال والتوريدات الخدمات المنفذة من طرف الجماعة 

ر وجهة ومكان تنفيذ األشغال المطلوبة وال طبيعة أو ، تبين أنها ال تظه2017إلى  2013خالل السنوات المالية من 

أرقام جرد العتاد المستفيد من النفقات المنفذة. نتيجة لذلك، فإنه تعذر التحقق من حقيقة إنجاز بعض األشغال والخدمات 

لى سبيل ما دامت أماكن تنفيذها غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها. يتعلق األمر ع

بمبلغ  30/2013درهم لشراء مواد الصباغة، و 11.996,7بمبلغ  24/2013المثال بسندات الطلب ذات األرقام 

بمبلغ  03/2017لتوريد خاليا النحل، و 79.788,00بمبلغ  2014/ 16درهم القتناء معدات تقنية، و 19.944.00

 درهم لشراء أدوات البناء. 98.999.04

 مجلس الجهوي للحسابات بما يلي:في هذا اإلطار، يوصي ال

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل، السيما واجبات كراء محالت السوق األسبوعي  -

والدور السكنية، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، 

 ومنتوج استغالل مصلحة المياه؛

 نسبة للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند االقتضاء؛تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بال -

العمل على تضمين سندات الطلب مواصفات ونوعية األعمال المراد إنجازها، وكذا وجهة أو مكان  -

 تنفيذ األعمال، والضمان وآجال التنفيذ عند االقتضاء؛

 .التقيد بأداء النفقات التي تندرج حصريا ضمن التحمالت القانونية للجماعة -
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II. سيروال   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 (الجواب كما وردنص ) 

من طرف المجلس الجهوي للحسابات   2017-2013على إثر مراقبة تسيير الجماعة الترابية لسيروا برسم سنوات  

، أسفرت هذه العملية على تسجيل مجموعة من المالحظات 2018تافياللت، أواخر شهر أكتوبر  –لجهة درعة 

حول مشروع المالحظات  2019أبريل  04خالل مراسلة السيد رئيس المجلس األعلى للحسابات بتاريخ ومن 

المتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة والمزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

محاكم المالية، يتشرف رئيس بمثابة مدونة ال 62.99من القانون  80و  151، وطبقا لمقتضيات المادتين 2018

المجلس الجماعي لسيروا كمسؤول عن تسيير هذه اإلدارة أن يقدم لمجلسكم الموقر التعقيبات الكتابية حول هذا 

 المشروع .

السيد الرئيس المحترم، إن كل المالحظات والتوصيات التي أسفرت عنها مراقبة تسيير جماعة سيروا ستمكن ال 

محال من تطوير وتجويد الخدمات اإلدارية بهذه الجماعة، وهذه األخيرة على أتم االستعداد لتفعيل وأجرأة هذه 

ملت على بداية تنفيذ مجموعة من اإلصالحات التوصيات بل إن هذه الجماعة ومن خالل تقرير سيادتكم األول ع

وإدراج نقط متعلقة بمالحظاتكم حول تسيير هذه الجماعة بجدول أعمالها بغية منا في تنفيذ توصياتكم في هذا 

المجال. كما أن جماعة سيروا وضعت برنامجا خاصا بتتبع هذه التوصيات لضمان العمل عليها وتنفيذها وأجرأتها 

لمتعلقة باالستخالصات وتصفية المتأخرات. إال أنه سيدي الرئيس في مجال تدبير نفقات وخصوصا منها تلك ا

الجماعة وبالضبط المالحظة المتعلقة بعدم تحديد وجهة تنفيذ األعمال في سندات الطلب، فإنه يشرفني سيدي الرئيس 

 24/2013ند الطلب رقم أن اقدم لسيادتكم بعض الشروحات والتوضيحات حول هذه المالحظة، )...( حيث إن س

والمتعلق بشراء مواد الصباغة يتعلق األمر بالصباغة المستعملة في طلي وإصالح مقر جماعة  11.996.7بمبلغ 

وكذلك الملحقة اإلدارية النقب بايت وغرضة حيث إن هذه الجماعة قامت باقتناء هذه المادة   2013سيروا برسم سنة  

ام بهذه األشغال بالمكان المشار اليه سالفا. أما فيما يخص سند الطلب رقم وكلفت عونين من فئة مساعد تقني للقي

والمتعلق باقتناء معدات الصيانة لشبكة اإلنارة العمومية فإن هذه المعدات وجهت  19.944.00بمبلغ  30/2013

مهمة وحسب لصيانة اإلنارة العمومية بمختلف دواوير جماعة سيروا حسب البرنامج الذي وضعه المكلف بهذه ال

درهم فإن األمر يتعلق بتوريد  79.788.00بمبلغ  16/2014الحاجيات المحددة لذلك. وبالنسبة لسند الطلب رقم 

والمندرجة في  2014/ 15خاليا النحل لفائدة جمعية اسول للفالحة واألغراض الزراعية موضوع االتفاقية عدد 

مبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تمت المصادقة على هذا إطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي الخاص بال

المشروع في إطار اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتم تنفيذه من طرف مصالح هذه الجماعة 

ادرة وبمشاركة الجمعية المعنية باعتبارها شريك، حيث تم تسليم هذه الخاليا للجمعية المعنية بحضور مصالح المب

الوطنية للتنمية البشرية ومصالح الفالحة بتازناخت. ولإلشارة فإن هذا المشروع من بين المشاريع الناجحة والتي 

ضمنت استمراريتها بفضل تسيير الجمعية المستفيدة من هذا المشروع ولحد اليوم الزالت هذه الجمعية تقوم بتقديم 

اإلنتاج التي هي في تزايد باإلضافة إلى تضاعف خاليا النحل تقارير سنوية حول سير المشروع وتوضح فيه كمية  

وستجدون رفقته سيدي الرئيس وثائق إشهادية على تسليم هذه الخاليا للجمعية المعنية. أما فيما يخص سيدي الرئيس 

تفاقية درهم والمتعلق بشراء أدوات البناء فإن األمر يتعلق بتنفيذ اال  98.999.04بمبلغ    03/2017سند الطلب رقم  

موضوع المساهمة في إتمام أشغال   2016في إطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي برسم سنة    29/2016رقم  

بناء مسجدي دواري توزوط وتمالكوت بجماعة سيروا، حيث إن هذه الجماعة قامت باقتناء هذه المواد وتسليمها 

رف تقني الجماعة. وتجدون رفقته سيدي الرئيس بعض للجمعيات المعنية مع تتبع إنجازها في عين المكان من ط

 الوثائق التي تثبت وجهة هذه المواد المعنية بسند الطلب المشار إليه أعاله.

على غرار هذه المالحظة فإن جل المالحظات األخرى سيدي الرئيس سنعمل على تجاوزها باعتماد برنامج محكم 

ة ستمكننا من تحسين تسيير وتدبير المرفق الجماعي لجماعة سيروا. لهذه الغاية حيث نعتبر هذه التوصيات جد هادف

كما أننا نركز في عملنا اليومي لتسيير جماعة سيروا على نهج المقاربة التشاركية واالستفادة من الجميع لضمان 

تنفيذ توصياتكم  إنجاح هذه العملية كما أننا آذان صاغية لتجويد الخدمات اإلدارية والرقي بها. ومما ال شك فيه أن 

 2018المتضمنة في هذا المشروع المزمع إدراجه ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

 سيمكننا ال محالة من ضمان تسيير محكم يحترم الترسانة القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
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 "آيت إزدك"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

. وهي تقع بسلسلة جبال األطلس الكبير، وتتشكل 1976أحدثت جماعة آيت إزدك التابعة إداريا إلقليم ميدلت سنة 

، وتقطن بها ساكنة قدرت ب  2كلم 223,4غالبية تضاريسها من الهضاب والمرتفعات الجبلية، وتبلغ مساحتها 

ر الزراعة وتربية الماشية النشاطين ، وتعتب2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  6.819

 االقتصاديين الرئيسين اللذين تمارسهما أغلبية ساكنة الجماعة.

نساء. ويتألف مكتب المجلس منهم رئيسة وأربعة نواب.  05عضوا، منهم  15يدبر شؤون الجماعة مجلس مكون من 

مليون درهم برسم  3,5هم، منها حوالي مليون در 7,7، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز 2017في سنة 

مليون درهم خالل  4,7حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة فقد فاقت 

 موظفا. 23مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى  3,1نفس السنة المالية، منها حوالي 

I. اباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحس 

تافياللت حول تسيير جماعة آيت إزدك   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 األجهزة واإلدارة الجماعية .1

  توفر الجماعة على معطيات حول تحديد مجالها الترابي عدم 

لم تدل مصالح جماعة آيت إيزدك بأية معطيات تتعلق بتحديد مجالها الترابي، كما أنها لم تبادر إلى اتخاذ أية إجراءات 

إيزدك، لمعرفة حدود هذا المجال، باستثناء إنجاز محضر تسليم السلط بين جماعة ميدلت والجماعات المجاورة )آيت 

لتحديد المجال الحضري   2012فبراير    12، وإنجاز محضر بتاريخ  2009يناير    27أمرصيد، ميبالدن( المنجز بتاريخ  

لجماعة ميدلت، وذلك بحضور ممثلي جماعة ميدلت والجماعات المجاورة )آيت إزدك، أمرصيد، ميبالدن( تم من 

 لميدلت والجماعات القروية المعنية.  خالله تحديد أربع قمم كحدود فاصلة بين الجماعة الحضرية

إن هذه الوضعية تطرح عدة إشكاليات للجماعات المتجاورة من حيث أحقية تحصيل الرسوم والمداخيل المختلفة ال 

سيما الرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة األراضي ومنتوج 

ك من حيث تحديد الجماعة المؤهلة لتسليم بعض الشواهد اإلدارية والرخص بالنسبة للمرتفقين  الملك الغابوي. وكذل

الذين يوجدون أو توجد أراضيهم في مناطق حدودية بين الجماعات، مما من شأنه التشجيع على بعض األعمال غير 

جماعة آيت إزدك أن التجزئة التي تقيمها القانونية من قبيل التجزيء السري والبناء العشوائي. فعلى سبيل المثال تعتبر  

مؤسسة العمران في منطقة فاصلة بين هذه الجماعة وجماعة ميدلت تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة آيت إزدك علما 

 أن المجزىء أدى الرسوم المرتبطة بعملية التجزئة لفائدة جماعة ميدلت. 

تعين حدودها بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية كما وتجدر اإلشارة إلى أن إحداث الجماعات يتم بمرسوم، و

المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية،   131.12من القانون رقم    7تنص على ذلك مقتضيات المادة  

وأن مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة يمكن أن يتم إعمالها بمبادرة من طرف المجلس 

 الجماعي، أو السلطة اإلدارية المحلية أو الوكالة الحضرية أو المصالح الخارجية للتعمير.

 الجماعة، ودون التقيد باإلجراءات القانونية منه تعاني الذي الخصاص اإلشارة رغم رهن موظفين وضع 

لك على الرغم من من موظفيها، منهم أطرا عليا، رهن إشارة إدارات عمومية وذ 5قامت جماعة آيت إزدك بوضع 

حاجة الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها؛ إذ تفتقر جل المكاتب والمصالح الجماعية لألطر الضرورية، حيث يتكفل 

الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة بينما تفتقر بعض المكاتب للموظفين، إذ تظل مجرد وحدات غير مفعَلة 

 مكتب التواصل، الكتابة الخاصة، المنازعات والشؤون القانونية ...(.  بالهيكل التنظيمي للجماعة )مثال: 

من ناحية أخرى، لوحظ أن السيدة )ي.أك( تم وضعها رهن إشارة قيادة آيت أوافال بإقليم ميدلت، بواسطة قرار لرئيسة 

. غير أنه ال يوجد بملف المعنية باألمر،  2016ماي  02بتاريخ  70/2016تحت رقم  المجلس الجماعي آليت إزدك

والمدلى به من طرف الجماعة، ما يفيد تقديم طلب الوضع رهن اإلشارة من طرف اإلدارة العمومية المستقبلة. وتم 

سنة حول أنشطة الموظفين   الوقوف أيضا على غياب تقارير معدة من طرف اإلدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل

 رقم من المرسوم 7و 2الموضوعين رهن إشارتها تتضمن تقديرات عامة ألدائهم. وهذا يخالف مقتضيات المادتين 
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 رقم الشريف الظهير مرتين من المكرر 46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد  ،2014يناير 30 في الصادر 2.13.422

 رهن اإلشارة. بالوضع المتعلق العمومية لوظيفةل العام األساسي النظام بمثابة 1.58.008

 التعمير .2

 تسليم رخصة لبناء محطة توزيع الوقود دون تقديم دراسة التأثير على البيئة 

للسيد )ح.ب( إلحداث  20/07/2012بتاريخ  2011/ 20منح رئيس المجلس الجماعي آليت إزدك رخصة البناء رقم 

الرشيدية(، وذلك –)مكناس  13ومطعم على الطريق الوطنية رقم  مشروع مكون من محطة لتوزيع الوقود، ومسبح

بناء على موافقة من اللجنة اإلقليمية للتعمير مشروطة بأخذ رأي مصالح الوقاية المدنية وتقديم المعني باألمر لدراسة 

نة، وذلك في مخالفة التأثيرات عن البيئة. وقد تم تسليم الرخصة المذكورة دون استيفاء الشروط الواردة في محضر اللج

المتعلق بالدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة، التي تنص على ما  12.03من القانون رقم  7لمقتضيات المادة 

 القرار هذا ويعد  البيئية. الموافقة قرار على البيئة على التأثير لدراسة خاضع مشروع لكل الترخيص يلي: " يتوقف

الرخصة ". ويشار إلى أن محطات توزيع الوقود تندرج ضمن  على الحصول لطلب المقدم عناصر الملف من عنصرا

المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف األول كما جاء في المادة األولى من القرار  

ميمه  بترتيب المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة، كما تم تت  1933أكتوبر  13الوزيري بتاريخ في 

 وتعديله.

 تسليم رخصة لبناء فندق قبل دراسته باللجنة اإلدارية المختصة 

لكل من )ر.ع( و)ع.ع(    04/07/2007بتاريخ    21/2007منح رئيس المجلس الجماعي آليت إزدك رخصة البناء رقم  

يدية( في مدخل الرش– )مكناس    13نجوم بالمنطقة المسماة تاداموت على الطريق الوطنية رقم    4لبناء فندق من صنف  

مدينة ميدلت، وذلك قبل دراسة الملف وإبداء الموافقة عليه من طرف اللجنة اإلدارية التي شكلت لهذا الغرض. وعالوة 

واتخذاها متحفا لعرض  2م 200ذلك، قام المستفيدان من رخصة البناء بتشييد بناية قرب الفندق على مساحة تقارب 

ل على رخصة البناء ودون أداء الرسوم المستحقة للجماعة. مما يخالف وبيع أحجار التزيين وذلك دون الحصو

 2.92.832من المرسوم رقم    35المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة    12.90من القانون رقم    45و  40مقتضيات المادتين  

 المتعلق بالتعمير. 12.90لتطبيق القانون رقم  1993أكتوبر  14في  27صادر في 

بالموافقة  15/07/2007/م.ج.س بتاريخ 03/07تافياللت رقم  –المعنيين باألمر قرار والي جهة مكناس فقد تم تسليم 

نجوم، بينما لم تجتمع اللجنة اإلدارية )لكون المشروع يقع  4على إنجاز مشروع فندق مع التصنيف المؤقت في فئة 

حيث أبدت  18/09/2007المشروع إال بتاريخ بجماعة غير مغطاة بوثيقة تعمير( بمقر عمالة إقليم خنيفرة لدراسة 

موافقة مقرونة بمجموعة من الشروط تتعلق بتقديم موافقة الجيران على تغيير مسار الممر الذي يخترق العقار، احترام 

، واستطالع رأي مصالح وزارة الفالحة. ويشار إلى أن الوكالة الحضرية أبدت رأيا 13ارتفاق الطريق الوطنية رقم 

للمشروع خالل أشغال اللجنة المذكورة. كما أن عامل إقليم خنيفرة راسل رئيس المجلس الجماعي بتاريخ بالرفض 

لتبليغه بمحضر اللجنة المذكورة مطالبا إياه بدعوة أصحاب المشروع لتنفيذ الشروط الواردة في   04/10/2007

 المحضر والتي أبدتها الوكالة الحضرية بخنيفرة. 

 حصول على شهادة المطابقةاستغالل منشأة دون ال 

المتعلقة بإحداث مشروع محطة لتوزيع الوقود، بربط منشآت المركب   20/2011قام المستفيد من رخصة البناء رقم 

بشبكة التيار الكهربائي، وشرع في االستغالل دون الحصول على شهادة المطابقة من الجماعة، وذلك خالفا لمقتضيات 

 بعد  يستعمله أن المبنى لمالك يجوز المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه " ال 12.90من القانون رقم  55المادة 

 المطابقة شهادة على أو مخصص للسكن بعقار األمر تعلق إن السكن رخصة على حصل إذا إال فيه األشغال انتهاء

يد عن مدينة ميدلت السكن ". ويشار إلى أن المشروع يتواجد غير بع غير  آخر لغرض مخصص بعقار األمر تعلق إن

كلم( وعلى طريق وطنية. حيث أن الترخيص الوحيد الذي سلم للمعني باألمر يتعلق برخصة مؤقتة للربط   10)حوالي  

لتنفيذ أشغال البناء. إال أن المالحظ أنه تم السماح   02/10/2012بالشبكة الكهربائية لمدة سنة واحدة، سلمت له بتاريخ  

 بكة الوطنية لتوزيع الكهرباء بجهد يتجاوز ذلك المحدد في الرخصة المؤقتة المذكورة.له بربط منشآت المشروع بالش

المتعلقة ببناء فندق، حيث تفيد المعطيات المتوفرة لدى   21/2007ونفس األمر ينطبق على صاحبي رخصة البناء رقم  

المصالح الجماعية بإن المعنيين لم تسلم لهما شهادة المطابقة. إال أنهما قاما بربط الفندق بالشبكة الوطنية لتوزيع 

 لمشروع بمدخل مدينة ميدلت وعلى طريق وطنية. الكهرباء وشرعا في استغالله، وذلك رغم تواجد ا

 عدم استكمال المساطر المتعلقة بزجر مخالفات التعمير 

، فقد قّرر  2015 – 2013محضر مخالفة في ميدان التعمير في حق بعض األشخاص خالل الفترة  36رغم تحرير 

المخالفات. حيث تبين سجالت  رئيس المجلس الجماعي عدم استكمال المسطرة المنصوص عليها قانونا لزجر هذه

من  66المخالفات أن الحاالت المعنية لم تحل بشأنها شكايات على وكيل الملك، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 

 المتعلق بالتعمير.  12.90القانون رقم 
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ذكر، لقوانين سالفة ال  20/2011من جهة أخرى، وقفت المصالح الجماعية على مخالفة المستفيد من رخصة البناء رقم  

التعمير ال سيما "عدم احترام التصميم المرخص والمصادق عليه من طرف اللجنة اإلقليمية للتعمير إضافة لعدم احترام 

". وقامت إثر ذلك، باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بزجر المخالفة بدءا من تحرير محضر 13ارتفاق الطريق الوطنية رقم  

، وكذا توجيه شكاية 14/03/2013ه إعذار وأمر فوري بإيقاف األشغال بتاريخ  ، وتوجي04/03/2013معاينة بتاريخ  

، وتوجيه مراسلة إلى 23/04/2013في الموضوع إلى السيد وكيل جاللة الملك بالمحكمة االبتدائية بميدلت بتاريخ 

ملف متكامل إلى السيد ، وإرسال  14/03/2013قائد قيادة آيت أوفال حول تنفيذ األمر الفوري بإيقاف األشغال بتاريخ  

على مجموعة من المخالفات المرتكبة من  4/2013/ 24عامل اإلقليم بنفس التاريخ. كما وقفت لجنة إقليمية بتاريخ 

طرف صاحب المشروع والمتمثلة في "عدم احترام التصميم المرخص والمصادق عليه من طرف اللجنة اإلقليمية 

تشييد بناية )فندق( قرب المسبح لم تكن مضمنة بالتصميم    13ق الوطنية رقم  للتعمير إضافة لعدم احترام ارتفاق الطري

المصادق عليه وبناء الشواية بشكل مخالف للتصميم المصادق عليه ". وقامت على إثر ذلك السلطة المحلية بإيقاف  

طرة زجر المخالفة األشغال ودعوة صاحب المشروع لتسوية الوضعية. إال أنه لوحظ أن الجهات المعنية باستكمال مس

 لم تتخذ أية إجراءات في حق المخالف حيث قام بإتمام عمليات البناء، وشرع في استغالل المشروع.

  منح شواهد التخلي دون وجود محاضر رسمية تثبت تسوية المخالفات 

ن التعمير بناء قام رئيس مجلس جماعة آيت إزدك برفع عدة شكايات إلى النيابة العامة المختصة تتعلق بمخالفات قانو

شهادة للتخلي وذلك بمبرر تسوية الوضعية من  13على محاضر األعوان الجماعيين؛ إال أنها أصدرت بعد ذلك، 

طرف المخالفين. غير أنه لوحظ غياب محاضر رسمية تثبت المبررات التي جاءت بشواهد التخلي كما لوحظ أن هذه 

لمصالح التقنية للتحقق من مدى تسوية المخالفات موضوع الشواهد سلمها رئيس المجلس الجماعي دون إشراك ا

 المتابعات من طرف المخالفين.

  منح رخص سكن غير قانونية 

رخصة سكن ألشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم   65بمنح  2017 – 2013قامت الجماعة خالل الفترة 

لك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بالشبكة المسبق على رخص البناء، ودون أدائهم الرسوم المستحقة للجماعة، وذ

الوطنية لتوزيع الكهرباء. حيث يتم تسليم الشواهد على أساس أن البناء قديم، دون التنقل ومعاينة البنايات للتأكد مما 

إلى   إذا كانت حديثة البناء أم تخص فعال بنايات قديمة، مع العلم أن عقود الملكية الموجودة بملفات هاته الرخص تشير

 أن األمر يتعلق باقتناء عقارات عارية )فدادين فالحية أو بقع( تم بناؤها.

ويجب التذكير، بأن طلب رخصة السكن يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء األشغال، موجه من لدن صاحب الشأن إلى 

البناء، وفقا لمدلول رئيس مجلس الجماعة، وإثبات ما يفيد أداءه كافة الرسوم والضرائب الجماعية المرتبطة برخصة 

المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون الحصول على  12.90من القانون رقم  55و 40المادتين 

رخصة لمباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء األشغال فيه إال بعد الحصول على رخصة السكن. وعليه، 

أبت عليها الجماعة، فضال عن تشجيع البناء غير القانوني، الحيلولة دون فرض فإن من شأن هذه الممارسة التي د 

 وتحصيل الرسوم المطبقة على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة.

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

لمجاورة والجهات اإلدارية المختصة على تحديد المجال الترابي العمل بتنسيق مع الجماعات الترابية ا -

 للجماعة؛ 

وضع اَليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقوالت )الدخول إلى المخزن والخروج  -

 منه( والمحافظة عليها؛

ضع الموظفين رهن  التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الموظفين ال سيما تلك المتعلقة بالو -

اإلشارة وبالتأمين عن حوادث الشغل وبالتغطية الصحية واالجتماعية والتعويضات العائلية لفائدة  

 األعوان العرضيين؛

احترام القوانين واألنظمة المتعلقة بالتعمير، ال سيما عرض الملفات على الجهات اإلدارية المعنية  -

 والتقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية.

 الميزانية والشؤون المالية  نيا.ثا

 تدبير مداخيل الجماعة .1

  عدم إعمال الجماعة لحقها في مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات رغم ضعف

 المبالغ المصرح بها 

درهما كعائد للرسم المفروض على محال  29.275,53، ما مجموعه 2017-2013حّصلت الجماعة، خالل الفترة 

بها، لم تقدم المصالح الجبائية بالجماعة على إجراء أي  المصرح المعامالت  أرقام ع المشروبات. ورغم ضعفبي
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المحالت،   التجاري لهذه النشاط حجم تعكس وال المصرح بها تبقى ضعيفة المعامالت تصحيح لهذه المعطيات. فأرقام

المشروبات الكحولية. فبالنسبة لبعض المؤسسات بالنظر إلى مواقع ونشاط أغلبها. وبعضها يتوفر على رخصة بيع 

(، يالحظ أن أرقام  13المعروفة بموقعها ونشاطها )فندق "ت" ومركب "م.ش" الواقعين على الطريق الوطنية رقم 

درهم  1.800,00درهما كمعدل يومي أي ما يمثل ما بين  134و 20المعامالت المصرح بها تتراوح بين 

المعامالت اليومي المصرح به  رقم  متوسط يتجاوز نة حسب وضعية آخر أداء. والدرهم لكل ربع س  21.000,00و

درهما. وهي مبالغ ال تبدو حقيقية حيث إنها ال تغطي حتى الحد األدنى من التكاليف القارة واالعتيادية الستغالل   107

 مثل هذه المحال )أجور المستخدمين، استهالك الماء والكهرباء،...(.

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،   47.06من القانون رقم    151إلى    149ويشار في هذا الصدد، إلى أن المواد من  

يلزم المؤسسات المعنية بمسك سجالت محاسباتية خاصة بالمشروبات، ويمنح اإلدارة )الجماعة( حق االطالع عليها. 

بتلك المتوفرة لدى مصالح مديرية الضرائب، من شأنه أن  كما أن مقارنة تصريحات الملزمين المودعة لدى الجماعة

 يمكن الجماعة من التحقق من الحجم الحقيقي لنشاطاتهم التجارية، والقيام عند االقتضاء بالمراجعات الالزمة.

 عدم استخالص واجبات بعض المحالت التجارية والدور السكنية الجماعية 

ال   أغلبية مكتري المحالت التجارية والدور السكنية التابعة للجماعة، نواجبات الكراء، أ تتبع أداء خالل من لوحظ

اإلجراءات الالزمة  سنوات. وبالمقابل لم تقم هذه األخيرة باتخاذ  يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ 

في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية. وقد بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة 

درهما. الشيء الذي من شأنه أن يفّوت على ميزانية الجماعة  95.000,00ما قدره  2018إلى حدود شهر أكتوبر 

من قانون االلتزامات والعقود الذي  391لتقادم المنصوص عليه في الفصل موارد مالية مهمة وقد يعّرض بعضها ل

يؤكد على أن: " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية األراضي والمباني والفوائد وغيرها من األداءات المماثلة تتقادم 

 في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ".

 تدبير نفقات الجماعة .2

 سك دفاتر الورش لصفقات األشغالعدم م 

 تكتفي مصالح الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، مع العلم بأن دفتر الورش

(Les cahiers de chantier)   الذي يجب أن يكون مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، ألنه يعتبر الوسيلة الموثقة

ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية، ويتعين مسكه من طرف صاحب  المستند إليها ألجل تقييم جدية

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال   30من المادة    6المشروع استناداً إلى مقتضيات الفقرة  

، والتي ألزمت  2000مايو  4صادر في  2.09.1087المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 

صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية 

المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات 

ن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه م 33و   24و 3مماثلة في المواد 

. وتنطبق 2016الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر  2016مايو  13الصادر في  2.14.394بالمرسوم رقم 

اء بعدة دواوير " المتعلقة ب " توسيع شبكة الكهرب 01/2016هذه المالحظة على سبيل االستدالل على الصفقة رقم 

 درهم. 245.265,60بمبلغ 

 أداء الكشوف التفصيلية في غياب جداول المنجزات 

ً  صفقات على المطبقة العامة اإلدارية الشروط دفتر من 57و 56المادتان  تنص  توضع على أنه: " األشغال تباعا

 المنفذة باألشغال المتعلقة الكميةو الكيفية  للعناصر الورش، في  تتم التي المعاينة من المنجزات انطالقا جداول

 من انطالقا الحسابات تنجز الحسابات، كشف لوضع مباشرة لالستعمال القابلة الكميات ولتحديد   .المنجزة وبالتموينات

العناصر "، وأنه: " يتم شهريا، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انطالقا من جداول المنجزات أو الوضعيات  هذه

طرف صاحب المشروع إعداد كشف تفصيلي مؤقت لألشغال المنفذة والتموينات المنجزة، يكون بمثابة المقبولة من 

لوحظ  لهذه المقتضيات، وخالفا إال أنه محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس ألداء دفعات مسبقة إلى المقاول ".

اقبة حقيقة األشغال المنجزة بالنسبة لجميع أن المصالح الجماعية ال تقوم بوضع جداول المنجزات، مما تعذر معه مر

، خاصة أشغال التتريب وبناء األساسات وكل األعمال 2017 – 2013الصفقات التي أبرمتها الجماعة خالل الفترة 

 .مكان من جهة أخرى من بأكثر التي تتم تغطيتها من جهة، واألشغال التي يتم تنفيذها

  المعلوماتي للحالة المدنيةغياب النجاعة في تنفيذ نفقات البرنامج 

قامت الجماعة باقتناء وتثبيت برنامج معلوماتي لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، واختارت في  

وأصدرت إليها ثالثة سندات طلب بنفس الموضوع   (M.C.G)ثالث مناسبات متتالية العرض المقدم من طرف شركة  

درهم. وذلك دون تحديد مجموعة من  368.000,00مبلغ إجمالي قدره  2016و   2015و 2014خالل السنوات 

الشروط المتعلقة بالجوانب التقنية والسالمة المعلوماتية والضمان وآجال التنفيذ ... ودون تحديد حاجياتها بشكل دقيق 

 .ودون إشراك المصالح الجماعية المعنية
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ار إدخال المعلوميات في التدبير الجماعي اإلعالن عن صفقة  وتجدر اإلشارة إلى أنه كان بإمكان الجماعة في إط

عمومية تفسح المجال للمنافسة بناء على دفتر للتحمالت يحدد التزامات المورد التي تضمن الحفاظ على مصالحها. 

مدة   حيث صرح الموظفون العاملون بمصلحة الحالة المدنية بأن الشركة الموردة للبرنامج قامت ببرمجته ليتوقف بعد 

كل ثالثة أشهر لتجعل الجماعة في وضعية تبعية لها من أجل إعادة تشغيل النظام مقابل تعويضات مادية. مما اضطر 

درهم للتخلي عن هذا النظام والبحث  368.000,00الجماعة في األخير وبعد أداء مجموع النفقات التي بلغت حوالي 

 عن مورد آخر.

 تافياللت يوصي بما يلي: –جهوي للحسابات لجهة درعة وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس ال

الحرص على ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية السيما الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على  -

 استخراج مواد المقالع ومنتوج األكرية؛

على  إعمال حق المراقبة واالطالع على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم -

 استخراج مواد المقالع والقيام بالمراجعات الضرورية عند االقتضاء؛

 العمل على التتبع الجيد لتنفيذ األشغال ومسك السجالت والمحاضر المتعلقة بهذا التتبع؛ -

احترام قواعد تصفية النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية ال سيما أداء الكشوف التفصيلية بناء على  -

 ت؛جداول المنجزا

احترام قواعد ومبادئ النجاعة والفعالية واالقتصاد في تنفيذ الطلبيات العمومية ال سيما تحديد   -

 الحاجيات بكل ما يمكن من الدقة قبل اإلعالن عن الطلبيات العمومية.
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II. يت ازدك آل  يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب( 

 والشــــــؤون العـــــامة للجماعة  الحكــــامة .أوال

 األجهزة واإلدارة الجماعية .1

 عدم توفر الجماعة على معطيات حول تحديد مجالها الترابي 

بعد مجموعة من االتصاالت والمشاورات مع المصالح المتدخلة، ارتأت الجماعة إدراج تحديد حدود الدائرة الترابية 

 دار قرار يحدد المجال الترابي للجماعة.لها في أقرب دورة ورفع ملتمسات قصد استص

  .)...( 

 دون التقيد وضع موظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة و

 باإلجراءات القانونية

المجلس الجماعي بصدد تحيين الهيكل التنظيمي لإلدارة الجماعية وقد يتم االستغناء عن بعض المكاتب غير المفعلة، 

بعض المكاتب التي لها نفس المهام في مكتب وحد، مع إمكانية وضع حد للوضع رهن االشارة كلما دعت ودمج 

الضرورة لذلك. وبخصوص حالة السيدة )ي.اك( فقد تمت تسوية وضعية المعنية باألمر )ستجدون رفقته نسخة من  

ر لإلدارات المستقبلة )ستجدون رفقته نسخا ملف المعنية باألمر(. أما بالنسبة للتقارير فإن الجماعة تتوفر على تقاري

 منها(. 

  )...( 

 التــعمير .2

 )...( 

  تقديم دراسة التأثير على البيئةتسليم رخصة لبناء محطة توزيع الوقود دون 

 للسيد )ح. ب( بتأشيرة من الرئيس السابق، باعتباره الجهة المختصة. 2013/ 20لقد منحت رخصة البناء رقم 

  ته باللجنة اإلدارية المختصةلبناء فندق قبل دراستسليم رخصة 

لقد تم منح رخصة البناء للسيدين )ع.ر( و )ع.ع.( لبناء وحدة فندقية من صنف أربعة نجوم بتأشيرة من رئيس 

المجلس السابق، وللتذكير فإن الوحدة الفندقية المذكورة هي في منطقة مخصصة للبنايات المختلطة للعرض 

 .2015كما هو مبين في تصميم التهيئة لميدلت المصادق عليه سنة  " ’’ZATوالسياحة 

 ة دون الحصول على شهادة المطابقةاستغالل المنشأ 

مالك محطة توزيع الوقود بدأ باستغالل المنشاة دون الحصول على رخصة المطابقة ودون تدخل من باقي الجهات  

هربائية التي منحت له من طرف الرئيس السابق. وقد المعنية، مستغال في ذلك رخصة الربط المؤقت بالشبكة الك

 عمل المجلس الحالي على مراسلة المؤسسة من أجل تسوية وضعيتها. 

 غياب محاضر معاينة أشغال اإلصالحتسليم رخص اإلصالح دون إشراك المصلحة التقنية و 

المصلحة التقنية سواء   بمنح رخص اإلصالح بشكل منفرد ودون إشراك  2015  –  2009قام رئيس المجلس لوالية  

 في منح التراخيص أو في محاضر المعاينة.

 .عدم استكمال المساطر المتعلقة بزجر مخالفات التعمير 

تم توجيهها للرئيس قصد القيام   2015-2013كل المخالفات التي يتم تدوينها في سجل المصلحة التقنية خالل الفترة  

 بالمتعين.

 ة المخالفات رسمية تثبت تسوي منح شواهد التخلي دون وجود محاضر 

 رئيس المجلس الحالي لم يمنح أي شهادة تخلي.

 .منح رخص سكن غير قانونية 

 سلمت بشكل منفرد دون إشراك المصلحة التقنية. 2015 – 2013كل رخص السكن الممنوحة خالل الفترة 

 ثانيا الميزانية والشؤون المالية

 تدبير مداخيل الجماعة .1

  )...( 
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   وبات رغم ضعف إعمال الجماعة لحقها في مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشرعدم

 المبالغ المصرح بها

لقد عملت الجماعة على مراسلة تقسيمية الضرائب بميدلت من أجل استعمال حق االطالع على تصريحاتها المودعة 

 المتعلق بالجبايات لمحلية. )وتجدون رفقته نسخة من المراسلة( 47.06لدىيهم وذلك تفعيال لمقتضيات القانون رقم 

 ة الجماعيةلتجارية والدور السكنيعدم استخالص واجبات بعض المحالت ا 

تعمل الجماعة على استخالص واجبات كراء المحالت التجارية والحمام والفران التوأمين وكدا المنزل المستغل 

من طرف المدعو )اب. أ( بشكل منتظم. أما بالنسبة لباقي المحالت فكما سبقت اإلشارة إلى ذلك أعاله فإن الجماعة 

االمالك المخزنية، وتجدر اإلشارة أن مصالح الجماعة بتواز مع   بصدد سلك مسطرة التفويت واالقتناء مع مديرية

اإلجراءات السالفة الذكر عملت على مراسلة جميع المستغلين للعقارات التابعة للجماعة من أجل تسوية الوضعية 

 )وتجدون رفقته نسخ من هده المراسالت(.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 م مسك دفتر الورش لصفقات األشغالعد 

ارا للمالحظات الواردة من مجلسكم الموقر تعمل الجماعة على مسك دفتر الورش لتفعيل مقتضيات المادة استحض

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، مع تسجيل جميع  30

 المتعلقة بالسالمة. المالحظات المتعلقة بمدى تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية

 لتفصيلية في غياب جداول المنجزاتأداء الكشوف ا 

من دفتر الشروط العامة لتوضيح جداول المنجزات  57و 56ستعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات المادتين 

 انطالقا من المعاينة التي تتم بالورش.

 رنامج المعلوماتي للحالة المدنيةغياب النجاعة في تنفيذ نفقات الب 

لقد تم إنجاز هذا البرنامج خالل الفترة االنتدابية السابقة، وذلك في إطار تفعيل اإلدارة االلكترونية وتبسيط المساطر 

من أجل اقتناء وتثبيت   M.C.Gاإلدارية حيث أشرفت السلطة المحلية على عملية التنسيق بين الجماعات والشركة  

متعلقة بالحالة المدنية، مقابل أداء فواتير هاته الخدمة من طرف برنامج معلوماتي لمعالجة واستخراج الوثائق ال

 الجماعات.
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 "أنمزي"جماعة 

 )إقليم ميدلت(
 

، حيث انبثقت عن 1992جماعة أنمزي، التابعة إلقليم ميدلت، في إطار التقطيع اإلداري للمملكة لسنة  تم إحداث

الجماعة األصلية أكوديم. وبحكم موقعها الجغرافي في منطقة جبلية وشبه رطبة، تتميز جماعة أنمزي بغطاء نباتي 

ن النباتات، وكذلك المراعي الطبيعية. وقد يتشكل من غابة األرز وأشجار الكروش، باإلضافة إلى أصناف مختلفة م

عرف المجال الغابوي بالجماعة تراجعا كبيرا وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف واالستغالل المفرط لألشجار. بلغ 

، مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  4.113عدد سكان الجماعة 

نسمة. وتعتبر الفالحة  4.885حيث بلغ هذا العدد  2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة مقارنة ب %16تقارب 

 النشاط االقتصادي الرئيسي الذي تمارسه ساكنة الجماعة.

نساء. ويتألف مكتب المجلس منهم رئيسة وأربعة نواب.  04عضوا، منهم  15يدبر شؤون الجماعة مجلس مكون من 

مليون درهم برسم  1,44مليون درهم، منها حوالي  2اخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز ، بلغت المد 2017وفي سنة 

مليون درهم منها   1,83حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة فقد فاقت 

 موظفا. 13مليون درهم كنفقات للموظفين الذين وصل عددهم إلى  1,1حوالي 

I. يات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات و توص 

تافياللت حول تسيير جماعة أنمزي   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة   أوال.

 داريالتسيير اإل .1

 اإلشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات 

صادقت مصالح الجماعة على عقدين ناقلين لملكية عقارين غير محررين من طرف المحامين، كما يبين الجدول 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه  39.08من القانون رقم  4أسفله. وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو  –بطالن تحت طائلة ال –تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر 

بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو 

بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على 

التي أكدت على   2012أبريل    05بتاريخ    D1955ك"، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد  خالف ذل

 عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. 

 عقدا بيع عقارين مصادق عليهما من طرف جماعة أنمزي دون سند قانوني 

 نوع العقد رقم التاريخ

 عقد بيع فدان 24 2013/ 12/02

 عقد بيع عقارات ال يوجد 2013/ 31/12

 تدبير الموارد البشرية  .2

 اختالالت في توظيف أربعة أعوان مؤقتين 

قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم أربعة أشخاص قرارات توظيف كأعوان مؤقتين، وذلك بناء على منشور وزارة 

ستخدمين المؤقتين باإلدارات العمومية. حول نظام الم  1967غشت    22الصادر في    FP-67-31الوظيفة العمومية رقم  

 وقد تبين أن هذه التوظيفات شابتها مجموعة من االختالالت يمكن إجمالها فيما يلي:
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 األعوان المؤقتون األربعة الذين تم 'توظيفهم' 

الموظف  

 المعني 

تاريخ 

 التوظيف 
 الحكم رقم القرار

 حوالة تسوية الوضعية

 مبلغها الرقم

 123.778,90 262/2012 8/2011/114 32/2009 2009/ 01/06 )ح.أ(

 71.726,76 150/2014-148 1907/1/ 2013 لم تدل الجماعة بالقرار 2007/ 01/04 )ع.و(

 __  __  تم رفض الطلب نهائيا __  2009/ 01/09 )ع.أ(

 __  2009/ 02/03 )ح.ات(
ال زال الملف رائجا أمام 

 المحكمة اإلدارية بمكناس
 __  __ 

تسليم هؤالء األشخاص قرارات توظيف ومحاضر مباشرة العمل تم الدفع بها في القضايا التي رفعوها تم   -

ضد الجماعة من أجل تسوية وضعياتهم اإلدارية، في غياب مناصب مالية شاغرة لهذه الفئة بميزانية 

الظهير من  7، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 2010و 2009الجماعة خالل السنتين الماليتين 

المحتوي على القانون األساسي العام للوظيفة  1958فبراير  24بتاريخ  1. 008.58الشريف رقم 

العمومية، الذي يمنع كل تعيين أو كل ترّق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر، 

ومجموعاتها، التي  المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 45.08من القانون رقم  9وكذا المادة 

 المالية؛ المناصب توفر على تنص على أن هذه االلتزامات تتوقف

لم يسبق لألعوان المعنيين أن زاولوا أية مهام فعلية لفائدة الجماعة، حيث لم يلتحقوا بمقر عملهم إال بعد  -

ممارسة أي عمل صدور الحكمين لفائدة العونين )ح.أ( و )ع.و(، بينما لم يسبق للعونين اآلخرين 

بالجماعة. وقد ترتب عن تسوية الوضعية اإلدارية والمالية للعونين المذكورين تنفيذا لحكمين صادرين 

درهم، بينما يبقى   200.000,00عن المحكمة اإلدارية بمكناس، تكليف ميزانية الجماعة مبلغا قدره 

 ملف )ح.ات( رائجا أمام القضاء؛

م االطالع عليها، عدم التحاق هؤالء األعوان بمقّرات عملهم إلى غاية نهاية سنة وتؤكد مجموعة من الوثائق التي ت

 ، ويمكن عرضها على النحو اآلتي:2014

عدم ورود أسماء هؤالء األشخاص األربعة بجدول الموارد البشرية في محضر تسليم السلط المؤرخ   -

كما لم ترد أسماء إثنين منهم    بين الرئيس السابق )أح.ص( والرئيس الحالي )س.و(،  21/07/2009في  

 ؛13/10/2015)ع.أ( و )ح.ات( بمحضر تسليم السلط المؤرخ في 

عدم ورود أسماء هؤالء بجدول إحصاء األعوان المؤقتين الذي تم إعداده بناء على منشور وزير  -

عات حول إحصاء وترسيم األعوان المؤقتين العاملين بالجما  2011أكتوبر    25بتاريخ    57الداخلية رقم  

، متضمنا 2011الترابية، والذي بعث به رئيس المجلس الجماعي المعني للوزارة الوصية، شهر نونبر  

 على سبيل الحصر األعوان المؤقتين العاملين بجماعة إنمزي؛ 

عدم اشتمال القوائم الشهرية الخاصة بأداء رواتب األعوان المؤقتين على أسماء األشخاص موضوع  -

 ؛ 2013-2009المالية  المالحظة خالل السنوات

عدم ورود أسمائهم بالكشوفات الدورية لألجور واالقتطاعات المصّرح بها للنظام الجماعي لمنح رواتب  -

الذي يخضع األعوان المؤقتون لتغطيته )الكشوفات الدورية المتعلقة بالفصل األخير    (RCAR)التقاعد  

 (؛ 2013-2009من السنوات المالية 

الموظفين المسؤولين بجماعة أنمزي، على عدم علمهم بمزاولة هؤالء  أجمعت إفادات مجموعة من -

 . 07/09/2018األعوان بالجماعة كما يبين إشهادهم المصححة إمضاءاته بتاريخ  

التي سجلها بهذا الخصوص، إلى أن مباراة توظيف  01/2011أشار القابض الجماعي لميدلت في مالحظته عدد 

نونية تتمثل في عدم توفر المنصب المالي، وعدم إصدار قرار تعيين لجنة المباراة، العون )ح.أ( شابتها اختالالت قا

 وعدم إصدار قرار تعيين أعضاء لجنة المباراة، وعدم إجراء االختبار الكتابي. 
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 الجماعة  منه تعاني الذي الخصاص رغم إلحاق موظفين 

ماعة بجماعات أخرى، وذلك على الرغم من حاجة من موظفي الج  9قام رئيس المجلس الجماعي بالموافقة على إلحاق  

الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها. ونتيجة لذلك أصبحت جل المكاتب والمصالح الجماعية تفتقر لألطر الضرورية 

حيث يتكفل الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة بينما تظل بعض الوحدات اإلدارية غير مفعَلة بالهيكل 

 لجماعة )مثال: مكتب التواصل، الكتابة الخاصة، المنازعات والشؤون القانونية ...(. التنظيمي ل

ويشار إلى أن أغلب الموظفين الذين تم إلحاقهم، كانوا موضوعين رهن إشارة إدارات وجماعات ترابية أخرى، وأن 

ات أجورهم. من جانب آخر،  بعضهم لم يسبق أن اشتغل مطلقا بمقر الجماعة، مما ال يبرر أصال توظيفهم وتحمل نفق 

تبين أن بعض الموظفين الذين تم إلحاقهم بجماعات أخرى هم أكثر الموظفين من حيث التغيب غير المشروع عن 

العمل. فعلى سبيل المثال، لم تلتحق الموظفة )ت.ح(، تقنية من الدرجة الثالثة، بمقر عملها بالجماعة رغم إخبارها 

القاضي بإلغاء وضعها رهن إشارة قيادة سيدي عياد، وتوجيه  31/12/2015بتاريخ  75/2015بالقرار رقم 

. ليتبين 2017االستفسارات لها عن عدم االلتحاق بالجماعة وقرار اإلنذار ثم قرار اقتطاع الراتب الشهري ليوليوز 

ا بالجماعة الترابية وحتى تاريخ إلحاقه  22/10/2012أن هذه الموظفة لم تسد أية خدمة للجماعة منذ تاريخ توظيفها في  

، وبالتالي فالرواتب التي أديت للمعنية باألمر خالل هذه الفترة تبقى غير مبررة وأن رئيس 01/11/2017بومية في 

المجلس الجماعي وبدل اتخاذ اإلجراءات الزجرية في حقها مكنها من االلحاق مع استفادتها من األقدمية عن السنوات 

ات للجماعة. نفس األمر يسري على الموظف )ا.ع.م(، مساعد تقني من الدرجة الرابعة، التي لم تقدم خاللها أية خدم

القاضي بإلغاء وضعه رهن إشارة  8/5/2014بتاريخ  45/2014الذي لم يلتحق بمقر عمله رغم تبليغه بالقرار رقم 

استكمال اإلجراءات القانونية   قيادة تونفيت وإعادته إلى الجماعة األصلية أنمزي. إال أن رئيس المجلس الجماعي وبدل

في حقه ومنها تفعيل مسطرة مغادرة مقر العمل سمح له باالستمرار بالعمل بقيادة تونفيت )دون سند قانوني( إلى غاية 

 تسوية وضعيته وانتقاله إلى الكتابة العامة لعمالة إقليم ميدلت.

 تدبير الممتلكات والمنازعات .3

 اد وإدارات غير تابعة للجماعةوضع ممتلكات جماعية رهن إشارة أفر 

وضعت جماعة إنمزي عددا من أمالكها العقارية رهن إشارة مجموعة من الموظفين والمصالح اإلدارية غير التابعة 

لها دون سند قانوني. فقد تم الوقوف على استغالل وكيل لبريد المغرب لجزء من إحدى الدور السكنية المتواجدة بالقرب 

تعماله كوكالة بريدية، وذلك دون وجود عالقة تعاقدية بين الجماعة والشخص المنتفع ودون التقيد من مقر الجماعة الس

بالمقتضيات القانونية التي تنظم كيفية استغالل الملك الخاص الجماعي وتحديدا مسطرة التخصيص. من جهة أخرى، 

ة البريد في غياب أية معايير لتوزيع هذه تبين أن موظفين جماعيين يستغلون منزلين وجزء من المنزل الذي يضم وكال

 23بتاريخ  01من القرار الجبائي رقم  5الدور السكنية ودون أداء أي مقابل لفائدة الجماعة. ويشار إلى أن الفصل 

  1درهم شهريا بينما رفع القرار الجبائي رقم  75,00حدد سومة كرائية للمحالت المخصصة للسكن في  2008يناير 

 درهم. 100,00هذه السومة إلى  2017/ 10/08بتاريخ 

 عدم مسك محاسبة المواد 

 Comptabilité) تبين من خالل المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية ال تتوفر على سجالت للمحاسبة المادية

matière تثبت فيها التوريدات الُمستلمة و/أو الُمسلَّمة. وال تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات )(Fiches)  خاصة

بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها ال تتوفر على 

وال تقوم  المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقوالت، (Bons de sortie et de livraison)أذونات االستالم والتسليم 

من المرسوم رقم   112و 111. وهذا ما يخالف مقتضيات الفصلين كذلك بتثبيت تاريخ االستالم على أذونات التسليم

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. من جهة أخرى،    2010يناير    3صادر في    2.09.441

لم تعمل جماعة أنمزي على تعيين مسؤول مكلف بتدبير المخزن الجماعي يقوم بتسلم المواد والمعدات وتخزينها  

 وزيعها بأوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة.وت

 كثرة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة يهدد توازنها المالي 

دعوى، جلها من أجل  13بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد جماعة أنمزي أكثر من  2018إلى حدود منتصف سنة 

سوية الوضعية اإلدارية ألعوان تم المطالبة باستحقاق دين أو من أجل التعويض عن ضرر محتمل أو من أجل ت

"توظيفهم" ولم تتم تسوية وضعيتهم. وبالنظر إلى مبالغ الديون والتعويضات التي قضت بها المحاكم وكذا المبالغ 

المطالب بها، فإن التوازن المالي للجماعة الهَش أصال، يزداد هشاشة. حيث لم يتعد الفائض السنوي للميزانية الرئيسية 

. لذا يعمد رئيس المجلس بعد إصدار كل حكم ضد 2017-2013درهم خالل الفترة  320.000,00غ للجماعة مبل

الجماعة إلى تحويل اعتمادات مالية من أبواب أخرى من الميزانية أو طلب منح استثنائية من الضريبة على القيمة 

 المضافة.
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  تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها 

ال تتوفر جماعة إنمزي على وحدة إدارية مكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، كفيلة بتتبع القضايا المعروضة على 

القضاء والتي تكون فيها الجماعة طرفا سواء كمدَعية أو مدَعى عليها، وذلك بالتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة. 

عاوى في الوقت المناسب حتى تتَخذ اإلجراءات الالزمة، خصوصا مع فهذه األخيرة ال تكون على علم بمراحل الد 

العلم بأهمية اآلجال وتأثيرها على سقوط الحقوق وعدم قبول الدعاوى. ومن مظاهر القصور في الدفاع عن مصالح 

ضعية الجماعة، عدم معرفة الموظف )ب.ع( الذي يتتبع القضايا بمآل أكثر من ملف. فعلى سبيل المثال ورد في الو

( أن الملف الزال معروضا على أنظار المحكمة. بينما M C Gالتي أدلى بها للجنة المراقبة بخصوص دعوى شركة )

تبين من خالل المعطيات التي تم التوصل بها من مصالح إقليم ميدلت أن الملف صدر فيه الحكم رقم  

 .11/2017/ 01بتاريخ  655/7114/2017

درهم وذلك تنفيذا للحكم القضائي  409.420,00مقابل توريدات لفائدة المورد )ح.أو( بمبلغ كما قامت الجماعة بأداء 

درهم   40.000,00الصادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس، إضافة لمبلغ  14/03/2013بتاريخ  7/2013/47رقم 

ب أية توريدات مسلمة للجماعة كتعويض عن الضرر. إال أن التحريات الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة بينت غيا

من طرف المعني باألمر، وهو ما أقّره أيضا الموظفون )اح.آ.ح( و )ب.ع( و )ع.ح.ه( في إشهاد مصححة إمضاءاته 

، حيث أّكدوا أن سجالت المصالح الجماعية ال تتوفر على أي سند طلب 06/09/2018بتاريخ    141/2018تحت عدد  

 يسبق لهذا األخير أن سلم للجماعة أية توريدات. في إسم الموّرد المذكور، وأنه لم

ومن جهة أخرى، لم يعمل رئيس مجلس الجماعة على الدفاع عن مصالحها بالتنسيق مع المحامي المتعاقد معها وبتقديم 

كل المعطيات والوثائق التي بحوزة الجماعة والتي من شأنها تعزيز موقفها. حيث يتبن أن رئيس الجماعة وممثلها لم 

حضرا أغلب الجلسات وتم إسناد النظر للمحكمة في كثير من القضايا. كما تجلى تقصير رئيس مجلس الجماعة في ي

الدفاع عن مصالحها في عدم استئناف أي من األحكام القضائية االبتدائية التي كانت ضد الجماعة. ويشار إلى أن 

والذي قضى تصديا  12/07/2016بتاريخ  3553د القرار الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عد

برفض طلب تسوية الوضعية اإلدارية للسيد )ع.أ( والذي يدعي توظيفه من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 

، فقد جاء بناء على استئناف مقدم من عامل إقليم ميدلت وليس بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي 30/09/2009

 الدفاع عن مصالح الجماعة. الذي تخلف مرة أخرى عن

إضافة إلى ذلك، سارع رئيس المجلس الجماعي ودون سبب معقول إلى تنفيذ األحكام االبتدائية الصادرة ضد الجماعة 

 418/7144/2016لفائدة بعض المقاولين بمجرد انقضاء أجل االستئناف كما يتبين من الحالة التالية: صدر الحكم رقم  

درهم لفائدة المقاول )ب.ح(، إال أن رئيس المجلس   399.648,00اضي بأداء الجماعة مبلغ  والق  2016/ 12/10بتاريخ  

)من المحكمة اإلدارية   26/12/2016وبدل استئناف الحكم االبتدائي عمل على استصدار شهادة بعدم االستئناف بتاريخ  

ة االبتدائية بميدلت والذي يشير بمكناس( وهو نفس تاريخ تحرير اإلعذار الموجه من المفوض القضائي لدى المحكم

في حيثياته إلى شهادة عدم االستئناف هاته. مع العلم أن اإلعذار المذكور كان يستوجب تبليغه إلى مقر الجماعة 

بأنمزي، أو إلى محامي الجماعة الذي يوجد مكتبه بمدينة مكناس. وقام رئيس المجلس بإصدار األمر باألداء في اليوم 

 (. 27/12/2016الموالي )

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 مراعاة حاجيات الجماعة قبل إلحاق موظفيها لدى إدارات عمومية؛ -

التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  -

 ناقلة لملكية العقارات والحقوق العينية؛واإلشهاد على العقود ال

إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق لجميع  -

 المقتنيات؛

 وذلك بمسك تخصها، التي القضائية المنازعات محامي الجماعة، على تتبع مع الحرص وبتنسيق  -

للدفاع عن حقوقها  الالزمة القانونية اإلجراءات جميع تخاذوا بها والمستندات الخاصة الوثائق

 مصالحها. على والحفاظ

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 تدبير مداخيل الجماعة .1

 شسيع المداخيل تنافي المهام الموكولة إلى 

ص الرسوم يقوم شسيع المداخيل بمهام متنافية، حيث يتكفل في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وباستخال

والواجبات وبمراقبة وتتبع الملزمين؛ وهو ما ال ينسجم مع مبادئ حسن التدبير وقواعد المراقبة الداخلية، وما سبق أن 

والتي تتعلق بتقسيم المهام داخل الجماعات  1992يونيو  22بتاريخ  408أكدت عليه دورية وزير الداخلية رقم 
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حول تنظيم إدارات الجماعات.  2016يونيو  28بتاريخ  43ر الداخلية رقم الترابية، وأعاد التأكيد عليه منشور وزي

فإعماال لهذه المبادئ والقواعد، ال يجوز الجمع بين مصلحة شساعة المداخيل التي تشرف على المكتب الجماعي 

للمحاسبة ومكاتب التحصيل من جهة، ومصلحة الضرائب والرسوم التي تتكفل بعمليات اإلحصاء والتصفية  

 والمنازعات الضريبية من جهة أخرى.

 عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية 

بسن نظام للمحاسبة العمومية   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    48خالفا لمقتضيات المادة  

اخيل بجماعة إنمزي. ودون إعمال للجماعات المحلية ومجموعاتها، لم يتم إبرام أي عقد تأمين لفائدة شسيع المد

من تعليمية وزير  43و  33من نفس المرسوم، وللتعليمات الواردة في المادتين   153و 45ألحكام المادتين 

، لوحظ عدم قيام كل من اآلمر 1969مارس  26المالية المتعلقة بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في 

، بمراقبة منتظمة وعلى األقل مرة في السنة، (comptable de rattachement)بالصرف والمحاسب العمومي  

على شساعة مداخيل الجماعة، والسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر األرومات، حيث لم تُنجز في 

 أية مراقبة موثقة بتقرير. 2017-2013هذا الصدد طيلة الفترة 

 تدبير النفقات العمومية .2

 أداء نفقات قبل إنجاز الخدمة ودون استيفاء المواصفات المطلوبة 

بمبلغ  09/2017باقتناء أثاث ومعدات مكتبية بواسطة سند الطلب رقم  2017/ 29/10قامت الجماعة بتاريخ 

درهم، وتم  29.200,00بمبلغ  10/2017درهم، وكذا عتاد تقني ومعلوماتي بواسطة سند الطلب رقم  64.674,00

. وتم األمر بأداء النفقتين  11/2017/ 07و  02/11/2017على تسلم هذه التوريدات على التوالي بتاريخ  اإلشهاد 

. إال أنه تبين أن هذه التوريدات لم يتم تسلمها فعال من طرف المصالح الجماعية إال تاريخ 2017/ 09/11بتاريخ 

اعي، السيد )ع.أ(، وموظفون جماعيون، في  ، كما أّكد ذلك كل من النائب األول لرئيس المجلس الجم18/06/2018

. مما يخالف مقتضيات المادتين 2018شتنبر    05بتاريخ    132/2018تصريحات كتابية مصححة إمضاءاتها تحت عدد  

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  69و 67

أنه ال يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة واألمر بصرفها إال بعد تنفيذ الخدمة وإثبات ومجموعاتها، التي تنص على  

 حقوق الدائن.

ومن جهة أخرى، بينت المعاينة الميدانية للتوريدات المتعلقة بالعتاد التقني والمعلوماتي موضوع سند الطلب رقم  

ضها يحمل أرقام جرد تعود إلدارات ومؤسسات ، أنها )التوريدات( ُمستعملة وليست جديدة، حيث أن بع10/2017

فعلى سبيل المثال تشير ذاكرة  وطنية وأجنبية )وزارة العدل والحريات، القرض الفالحي، إقليم بروفانس الفرنسي...(.

درهم دون احتساب الرسوم، إلى أنها استعملت لنسخ ما ال يقل عن  10.000,00اآللة الناسخة التي تم اقتناؤها بمبلغ 

نسخة قبل تسليمها للجماعة، كما أنها تحمل رقما للجرد يعود لوزارة العدل والحريات. وتبيّن أيضا أنه رغم   31.000

(، فإن المعدات التي تم تسليمها H.l.mطابعات من نوع ) 5من سند الطلب على اقتناء  3تنصيص وحدة الثمن رقم 

لعالمة التجارية ولكن بحجم مختلف، أما الطابعة ( وأخرى من نفس اH.l.1005طابعات من نوع ) 3للجماعة تضم 

 .(Sالخامسة فهي من نوع )

  أداء نفقات غير مبررة 

ذات اللوحة المعدنية رقم   BAWFORGONقامت الجماعة بأداء مصاريف تأمين سيارة اإلسعاف من نوع 

لكن تبين من خالل . 2016إلى  2013درهم، وذلك برسم السنوات من  3.000,00ج بمبلغ سنوي قدره 175878

المعاينة الميدانية المنجزة وكذا المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، أن الوضعية الميكانيكية لهذه 

درهم كنفقات تأمين سيارة   12.000,00. وبالتالي فإن أداء مبلغ  2012السيارة متردية، وأنها في حالة عطالة منذ سنة  

 ، يعتبر غير مبرر. اإلسعاف خالل الفترة المعنية

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

 العمل على تنمية الموارد الذاتية للجماعة؛  -

الخدمة من طرف رؤساء المصالح  التقيد بقواعد المحاسبة العمومية بخصوص اإلشهاد على إنجاز -

 از الخدمة قبل أداء النفقات؛الجماعية المختصة والتأكد من إنج

تحديد حاجيات الجماعة بالدقة الالزمة قبل اإلعالن عن أية طلبية عمومية بما يحقق النجاعة والفعالية  -

 واالقتصاد في تدبير النفقات العمومية.
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II. نمزي أل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب( 

مهمة التفتيش التي قامت بها لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات وبعد، فعالقة بالموضوع المسار إليه أعاله، بشأن  

، بغرض افتحاص التدبير المالي واالداري للجماعة والبحث 2018للجماعة الترابية أنمزي خالل السنة المالية 

 بشأن التوظيفات واألشغال التي كانت موضوع أحكام قضائية ذات تبعات مالية على الميزانية.

 لهذا التقرير، واالطالع على المالحظات الواردة فيه، حاولنا قدر المستطاع االجابة عليها.وبعد تفحصنا 

/ بالنسبة للسيد: )ح.أ(، تم توظيفه إثر إجراء مباراة توظيف سائق آليات وشاحنات الجماعة )أنظر اإلعالن 1

 10476بيان اليوم بالفرنسية عدد:    ، وجريدة2009فبراير    21بتاريخ    5720وجريدة بيان اليوم باللغة العربية عدد:  

( وقد نجح باستحقاق لتوفر ملفه على الوثائق المطلوبة. واجتياز امتحان السياقة أمام اللجنة 2009/ 21/04بتاريخ 

)أنظر محضر اجتماع مباراة توظيف العون العمومي والموقع من طرف الرئيس   15/05/2009بنجاح، وذلك يوم  

 عي(. والسيد الكاتب العام الجما

 ونحيطكم علما أن ملفات التوظيف أو الترقية تأشير من طرف السيد قابض قباضة ميدلت القابض الجماعي ألنمزي.

إلى  262تمت تسوية وضعيته االدارية والمالية تحت: الحوالة  23/03/2011وبناء على الحكم الصادر بتاريخ :

د الرئيس السابق ووضع رهن إشارة مندوبية في عهد السيد: والباز سعي 123.778,90بمبلغ  96BE: و 264

قام السيد الرئيس السابق سعيد والباز بإلحاقه  01/07/2017الصحة لعمالة ميدلت كسائق سيارة إسعاف: وبتاريخ 

 . 4الرتبة  6بالجماعة الترابية تونفيت كمساعد تقني السلم 

خالل الفترة التي كنت فيها رئيسا  01/04/2007/ وأما السيد: )ع.و( )عون مصلحة مؤقت( الموظف بتاريخ 2

، فنؤكد لكم سيدي الكريم أنه لم يتم توظيفه بذلك التاريخ، 2009لمجلس جماعة أنمزي والتي امتدت إلى غاية سنة 

بل تم توظيفه بطريقة مشبوهة خالل فترة الرئيس السابق )المعزول بموجب حكم قضائي السنة الماضية( السيد " 

على ذلك وانطالقا من تاريخ التوظيف المزعوم المذكور أعاله و خالل الوالية التي قضاها  سعيد والباز "، وبناء

السيد " سعيد والباز " رئيسا لمجلس جماعة أنمزي، تم رفع دعوى قضائية ضد الجماعة تم من خاللها إصدار حكم 

دارية للسيد )ع.و( تم من من إدارية مكناس يقضي بتسوية الوضعية المالية واال 22/01/2013قضائي بتاريخ : 

درهم من ميزانية الجماعة لفائدة السيد )ع.و(. كما نحيطكم علما سيدي أن محضر   263.328,47خاللها أداء مبلغ:  

لم يكن يتضمن اسم )ع.و( ضمن الئحة  2009تسليم السلط الذي تم بيني وبين الرئيس السابق سعيد والباز سنة 

 لمين.الموظفين واألعوان الجماعيين المس

أما السيدان: )أ.ع( و )ح.ات( فإن مصلحة الموظفين لم تقم بإعداد أي ملف خاص بالتوظيف للمعنيين باألمر إال أن 

مصالح العمالة أرسلت نسخ من قرار توظيفهما قصد تسوية وضعيتهما. وقد قامت المصلحة بإرسال إخبار للسيد 

...( أما السيد )ع.أ( فقد رفض السيد الرئيس اإلجابة عن عامل االقليم وللسيد المحامي وكذا المفوض القضائي )

 تساؤالت العمالة عن الملف.

لم تكن هذه   2009كما نذكركم سيدي أنه وخالل محضر تسليم السلط الذي دار بيني وبين الرئيس سعيد والباز سنة  

أقم بتسوية وضعيتهم خالل  األسماء )ع.و، أ.ع و ح.ات( ضمن الئحة الموظفين واألعوان الجماعيين كما أنني لم 

 ولم أسلمهم حين وقعت محضر تسليم السلط. الفترة التي كنت فيها رئيسا.

أما بخصوص اإلجراءات اإلدارية المتخذة في حق الموظفين الذين يتغيبون عن مقر عملهم بدون مبرر قانوني فإننا 

نستفسرهم عن الغياب ونقوم بخصم من رواتبهم الشهرية أيام الغياب التي قاموا بها بدون مبرر قانوني وقد يصل 

 قف الراتب لمدة معينة.األمر إلى إنذارهم وتأديبهم باجتماع المجلس التأديبي وو

وتم إدماجه بها   01/06/2015فقد تم انتقاله إلى الكتابة اإلقليمية بتاريخ  3أما السيد )ب.ع( مساعد نقني الدرجة 

   01/11/2017بعد استيفاء ثالث سنوات. والسيدة )ت.ح( تقنية الدرجة الثالثة فقد تم انتقالها إلى جماعة بومية بتاريخ  

 ظات األخرى فالرئيس السابق " سعيد والباز " هو المطالب باإلجابة عنها. أما بالنسبة للمالح
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 "بني امحمد سجلماسة"جماعة 

 )إقليم الرشيدية(
 

، وهي تابعة 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834تم إحداث جماعة بني امحمد سجلماسة بمقتضى المرسوم رقم 

، وقد ناهز عدد سكانها  2كلم 320ماعة على مساحة تقدر بحوالي إداريا لدائرة الريصاني بإقليم الرشيدية. تمتد الج

نسمة سنة  16.709بعدما سجل هذا العدد  2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة  14.429

. يعتمد سكان الجماعة في أنشطتهم االقتصادية بالدرجة األولى على %14، أي أن عدد السكان انخفض بنسبة 2004

فالحة المعيشية. وتعاني الجماعة من نقص حاد في التجهيزات والخدمات األساسية كالطرق وشبكات التزود بالماء ال

 الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء والصحة. 

عضوا، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. وخالل  19يدير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 

مليون درهم برسم حصتها من  7,9مليون درهم، منها  8,4لغت مداخيل التسيير الجماعية ما يعادل ب 2017سنة 

من مجموع مداخيل التسيير. بينما ناهزت مصاريف التسيير    %94منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل  

مليون درهم كتلة  2,2مليون درهم دون احتساب فائض الجزء األول، منها ما يفوق  3,6الجماعية خالل نفس السنة 

 من مجموع مصاريف التسيير العادية. %61أجور موظفيها، وهو ما يشكل نسبة 

I. اباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحس 

تافياللت حول تسيير جماعة بني امحمد   –أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة  

 ، عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 2017 – 2013سجلماسة عن الفترة 

 الحكامة والشؤون العامة للجماعة  أوال.

 اإلداريالتدبير  .1

 عدم إنجاز المشروع المتوخى من اقتناء قطعة أرضية من مديرية أمالك الدولة 

سنتيارا تابعة لملك الدولة الخاص، بناء على   25آرا و    71هكتارات و    3قامت الجماعة باقتناء قطعة أرضية مساحتها  

زير االقتصاد والمالية عدد ومقرر و 2015فبراير  26بتاريخ  04/2015تافياللت رقم  –قرار والي جهة مكناس 

. وقد تم أداء هذا المبلغ 2دراهم/م 3درهم على أساس  111.375,00، بثمن قدره  2014يونيو  26بتاريخ  20/2014

، وتم التعهد ببيع هذه البقعة األرضية وفق دفتر الُكلف والشروط 2015يونيو  12بتاريخ  181 بموجب الحوالة رقم 

 الدولة، الذي نص بالخصوص على ما يلي: المحدد من طرف مديرية أمالك 

شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أن تهيئ فوق مجموع  36يجب على الجماعة داخل أجل  -

 مليون درهم؛ 1,5القطعة األرضية المبيوعة تجزئة سكنية ومركزا تجاريا بقيمة دنيا تقدر ب 

 ؛تتكفل شركة مختصة في التهيئة والتجهيز بإنجاز المشروع -

يجب على المشتري أن يكون قد عمل بنفسه وعلى نفقته على ربط المشروع بقنوات الماء وشبكات  -

 التطهير والكهرباء ووسائل االتصال؛

إذا انتهى األجل الممنوح للمشتري من أجل إنجاز المشروع دون أن يتمكن من إتمامه فإن أجال إضافيا   -

اللجنة المكلفة بمعاينة اإلنجازات رأيها في الموضوع.  ال يتعدى سنة واحدة يمكن أن يمنح له بعد إبداء

وتحتفظ مديرية أمالك الدولة بحقها في منح المشتري أو عدم منحه هذا األجل اإلضافي دون أن يكون 

من ثمن  %2قرارها في هذا الشأن قابال للطعن، وعالوة على ذلك يلزم المشتري بأداء ذعيرة قدرها 

 شهر تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ سريان األجل الممنوح. بيع القطعة األرضية عن كل 

لكن تبين من خالل الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجماعة، أنها لم تشرع بعد في الدراسات القبلية والتصاميم  

بالرغم من الخاصة إلنجاز المشروع المتعلق بالتجزئة السكنية والمحالت التجارية، ولم تعين شركة خاصة إلنجازه، 

أن الجماعة تتوفر على االعتمادات الضرورية إلنجاز المشروع. ويجب اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المدة المحددة 

دون أن تقوم الجماعة بأي إجراء مما يخول الحق  2018شهرا إلنجاز المشروع انقضت بحلول شهر يونيو  36في 

 رضية. لمديرية أمالك الدولة في استرجاع هذه القطعة األ
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 الموارد البشرية .2

 غياب التغطية االجتماعية وعن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين 

 2013الذين شغلتهم برسم الفترة   العرضيين األعوان وتسجيل تقم جماعة بني امحمد سجلماسة بالتصريح بانخراط لم

من الظهير الشريف بمثابة قانون 2الفصل التقاعد، مما يخالف مقتضيات  رواتب لمنح الجماعي النظام ، في2017 –

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. كما تبين من خالل مراجعة   1977أكتوبر    4بتاريخ    1.77.216رقم  

الحسابات اإلدارية للجماعة عدم استيفاء إلزامية التأمين عن حوداث الشغل لفائدة األعوان العرضين برسم ذات الفترة. 

من الظهير الشريف رقم   330المغيرة والمتممة للفصل  18.01من القانون  2ر خرقا لمقتضيات المادة مما يعتب

بالتعويض عن حوادث  1927يونيو  25المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  1.60.223

يض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز بالتعو  18.12من القانون رقم    29الشغل، وكذا ألحكام الفقرة األولى من المادة  

. وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يوقع الجماعة 2015يناير    22التنفيذ ابتداء من  

 بالتعويض عن حوادث الشغل.  1.60.223مكرر من الظهير الشريف رقم  357تحت طائلة الفصل 

االجتماعية لفائدة األعوان العرضيين الجماعيين، وعدم تأمينهم ضد مخاطر  ويجب التذكير أيضا، أن غياب التغطية

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية،   45.08من القانون رقم    41حوادث الشغل، يعتبر إخالال بمقتضيات المادة  

واتب موظفي وأعوان يتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء ر 113.14من القانون التنظيمي رقم  181والمادة 

الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا أقساط التغطية االجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل من بين النفقات 

 .اإلجبارية

 التعمير والبناء .3

  غياب وثيقة تعمير 

ية تحدد حقوق بالرغم من أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيم

استعمال األراضي وكذا االرتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة بني امحمد سجلماسة ال تتوفر على أية  

وثيقة تعمير والسيما تصميم تهيئة أو على األقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية الذي يهدف باألساس، 

بشأن توسيع نطاق  1960يونيو  25الصادر بتاريخ  1.60.063لشريف رقم من الظهير ا 2حسب مقتضيات الفصل 

العمارات القروية، إلى تحديد المناطـق المخصصة للسكن والتي يمنع فيها البناء، واألمكنة المخصصة للساحـات 

وبملحقاته. العمومية، وللبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة االجتماعية والسيما بالسوق 

وللتذكير فإن قرار المصادقة على تصميم التنمية هو بمثابة التصريح بأن األشغال والعمليات العمومية الضرورية 

 إلنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

 ن منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات دون التأكد من مطابقتها لقوانين التعمير ودو

 مراعاة اإلجراءات والشروط القانونية 

شهادة للربط بشبكتي الماء والكهرباء،   466ما مجموعه  2017 – 2013منح رئيس المجلس الجماعي خالل الفترة 

وذلك دون أن تعمد المصالح الجماعية المعنية، إلى إجراء معاينة ميدانية واألخذ في الحسبان األشخاص الذين شيدوا 

ت أنجزت  بنايتهم دون الحصول على الرخص الالزمة لذلك. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية بنايا

بشكل مخالف لقانون التعمير، كما أن من شأنه يشجع على تنامي البناء غير القانوني. إضافة إلى ذلك فإن تسليم هذه 

الشواهد اإلدارية للمستفيدين قصد استغالل مساكنهم بعد ربطها بشبكتي الماء والكهرباء بدل رخص السكن أو شواهد 

بالنظر الختصاصات وصالحيات الجماعات ورؤسائها المحددة في القانون المطابقة، ال يستند على أي أساس قانوني  

يتعلق بالجماعات، كما أنه ال يراعي  113.14المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا القانون التنظيمي رقم  78.00رقم 

 42و 41واد اإلجراءات والشروط التي تحددها النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعمير، وخاصة تلك المقّررة في الم

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط   2013ماي    24الصادر في    2.13.424من المرسوم رقم    43و

تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات 

 قها. السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبي

ويجب التذكير بأن طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء األشغال، موجه من لدن صاحب 

الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة، وإثبات ما يفيد أداءه كافة الرسوم والضرائب الجماعية المرتبطة برخصة البناء، 

المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون  12.90من القانون رقم  55و 40وفقا لمدلول المادتين 

الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء األشغال فيه إال بعد الحصول على رخصة 

. السكن إن تعلق األمر بعقار للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق األمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن

وعليه، فإن من شأن هذه الممارسة التي دأبت عليها الجماعة بخصوص تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء  

بدل رخص السكن أو المطابقة، فضال عن تشجيع البناء غير القانوني، الحيلولة دون فرض وتحصيل الرسوم المطبقة 

لجدول أسفله عينة من األشخاص الذين سجلت في شأنهم  على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة. ويبين ا

 مخالفات لقانون التعمير وحصلوا بعد ذلك على رخصة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
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 شواهد للربط بشبكة الماء الصالح للشرب ُسلمت ألشخاص سجلت ضدهم مخالفات تعمير

 المسجلةمخالفات التعمير  الشواهد اإلدارية الممنوحة 

 تاريخ الشهادة موضوع الشهادة
رقم 

 الشهادة

االجراءات  

 المتخذة 

الجهة التي سجلت 

 المخالفة

مرتكب 

 المخالفة

طبيعة  

 المخالفة

تاريخ 

 المخالفة

ربط مسكن بالماء  

 الصالح للشرب 
13/01/2016 2 

شكاية لوكيل  

 جاللة الملك 

جماعة بني امحمد  

 سجلماسة 
 )ع.م( 

بالعلو  عدم التقيد 

 المسموح 
29/04/2013 

ربط مسكن بالماء  

 الصالح للشرب 
 )ع.ع.ع(  قيادة الريصاني  - 36 16/08/2016

البناء دون  

 رخصة 
18/06/2014 

ربط مسكن بالماء  

 الصالح للشرب 
 )اس.ع.اد(  قيادة الريصاني  - 11 16/02/2015

بناء منزل دون  

 رخصة 
16/12/2014 

ربط مسكن بالماء  

 للشرب الصالح 
 )ر.م(  قيادة الريصاني  - 9 19/02/2016

شروع في البناء  

 دون رخصة 
30/11/2015 

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال تدبير الموارد البشرية، السيما إبرام التأمين  -

 والتغطية الصحية واإلجتماعية لفائدة األعوان العرضيين ؛

 التقيد بالمسطرة القانونية الجاري بها العمل في منح رخص السكن أو المطابقة. -

 الميزانية والشؤون المالية  ثانيا.

 بير المداخيلتد .1

 عدم تطبيق اإلجراءات والجزاءات المترتبة عن عدم وضع اإلقرار بالتأسيس أو اإلقرار بالمداخيل 

المحلية، لم  الجماعات المتعلق بجبايات 47.06من القانون رقم  158و  134و  76و  67خالفا لمقتضيات المواد 

ق مسطرة الفرض التلقائي للرسم والجزاءات القانونية تعمل المصالح الجبائية بجماعة بني امحمد سجلماسة على تطبي

المقّررة، بالنسبة للملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، الذين يزاولون 

الجبائية  أنشطتهم بتراب الجماعة، ولم يقوموا بإيداع اإلقرارات بالتأسيس في اآلجال المحددة قانونا لدى المصلحة 

بالجماعة. كما تم الوقوف من خالل تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات 

مسؤولي المصالح الجماعية، على عدم إدالء عدد من الملزمين بهذين الرسمين، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم 

ن المستحقة عليهم لفائدة الجماعة. ويتعلق األمر على سبيل ، وبالتالي عدم أدائهم للديو2017إلى  2013السنوات من 

 المثال بالملزمين المدرجين بالجدول أسفله:

 الئحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات واإلقامة بالمؤسسات السياحية الذين لم يقدموا إقراراتهم

 الملزم وبات الرسم على محال بيع المشر الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية

   )ف.ق.أ( 

   )ف.ق.ش.ب( 

   )ف.ا.ك.ل( 

   )د.ض.ق.ل( 

X   )ب.م( 

X   )م.م.م( 

  ملزم بالرسم :     X غير ملزم بالرسم : 

وتجدر اإلشارة إلى أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسم المفروض على اإلقامة في المؤسسات السياحية، تتقادم داخل 

ً لمقتضيات المادة  المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  160أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقا

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.  15.97من القانون رقم   123الجماعات المحلية، والمادة 

   رفض القابض تحمل مداخيل استخراج مواد المقالع 

. 2016أكتوبر  05غريس بتاريخ  – زيز  –بمراسلة وكالة الحوض المائي كير  قامت جماعة بني امحمد سجلماسة

من أجل موافاتها بالرخص الممنوحة للشركات المستغلة للمقالع الواقعة بتراب الجماعة. وبناء على جواب الوكالة 

سم على استخراج ، بإعداد أوامر باستخالص الر2017يونيو    19، قامت الجماعة بتاريخ  2016نونبر    10المؤرخ في  
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مواد المقالع من طرف شركة )ز.ع.م.ب( التي حصلت على الرخص المبينة في الجدول أدناه. وقد تمت تصفية 

المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، مع األخذ بعين االعتبار الجزاءات المتعلقة بعدم وضع اإلقرار وبالتأخير في األداء،  

درهم. إال أن القابض الجماعي رفض تحمل هذه األوامر باالستخالص،   050,00 168وُحدّد مبلغها اإلجمالي في 

معلال ذلك بعدم موافاته بالمعلومات المتعلقة بالملزم المعني، وعدم احترام التقادم الرباعي المطبق على هذه الديون 

باالستخالص. وحري  الجماعية، وعدم مراسلة وإنذار الملزم من طرف الجماعة من أجل األداء قبل إعداد األوامر 

بالذكر، أن عدم مباشرة إجراءات التحصيل الجبري لهذه الديون المتعلقة بالرسم عن استغالل المقالع، خالل السنة 

 m3 x 2 x 3 = 72.000,00 12.000)درهم    72.000,00، من شأنه أن ينتج عنه تقادم مبالغ تقدر ب  2018المالية  

Dh) 2014و  2013قة عن السنتين الماليتين ، دون احتساب غرامات التأخير، مستح. 

 2017-2013التراخيص الممنوحة لشركة )ز.ع.م.ب( خالل الفترة 

 صاحب الترخيص رقم الرخصة تاريخ الرخصة ( 3مالكمية المرخص استخراجها ) مدة الترخيص

 )ز.ع.م.ب(  2013/ 07 2013ماي  21 12.000,00 سنة واحدة 

 )ز.ع.م.ب(  2014/ 06 2014ماي  15 12.000,00 سنة واحدة 

 )ز.ع.م.ب(  2016/ 12 2016غشت   25 12.000,00 سنة واحدة 

 النفقات العمومية .2

 عدم إنجاز تجارب المختبرات للتأكد من جودة األشغال 

من خالل مراجعة ملفات الصفقات المتعلقة بأشغال البناء التي أبرمتها الجماعة، تبين أن هذه األخيرة ال تقوم بإنجاز 

الدراسات والتجارب المخبرية من أجل التأكد من مطابقة الخرسانة ومواصفات المواد المستعملة للقواعد الفنية المعمول 

بها، والتأكد من مطابقتها لدفتر الشروط الخاصة. لذلك فإن المصالح التقنية للجماعة الموكول لها تتبع األشغال تقتصر 

ء دون اللجوء إلى المختبرات من أجل معرفة جودة األشغال ومتانتها. ويتعلق على مراقبة الكميات المستعملة في البنا

 .2/2014باستثناء الصفقة رقم  2017-2013األمر بكل الصفقات التي أبرمتها الجماعة خالل الفترة 

 .غياب دفاتر الورش لصفقات األشغال المبرمة من طرف الجماعة 

لمبرمة من طرف الجماعة، غياب مجموعة من دفاتر الورش، حيث تبين من خالل فحص ملفات الصفقات العمومية ا

تكتفي الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، علما بأن دفتر الورش الذي يجب أن يكون 

مكتمال بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة السادسة 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه   30من المادة  

، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش 2000مايو  4صادر في  2.99.1087بموجب المرسوم رقم 

ظيمية المتعلقة بالسالمة وكذا بالبنود التكميلية يسجل فيه كل مالحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتن

الواردة في دفتر الشروط الخاصة. باإلضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها ألجل تقييم 

 جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية. وينطبق ذلك على كثير من مشاريع الجماعة.

 تتعلق بتهيئة المسالك والممرات بتراب الجماعة 2/2014ظ في إنجاز الصفقة رقم تأخر ملحو 

المتعلقة بتهيئة المسالك والممرات لمجموعة من الدواوير   2/2014قامت الجماعة بفتح األظرفة المتعلقة بالصفقة رقم  

تم إشعار المقاول بالمصادقة على . وقد تبين من خالل وثائق الصفقة أنه لم ي2014نونبر  26 التابعة للجماعة بتاريخ

من المرسوم رقم   153يوما، مما يخالف مقتضيات المادة  99أي بعد مرور  2015مارس  05الصفقة إال بتاريخ 

المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على وجوب إشعار نائل الصفقة بالمصادقة على الصفقة في  2.12.349

جلسة فتح األظرفة. وقد اتضح كذلك أن رئيس المجلس الجماعي لم يصدر  يوما تحتسب من تاريخ 75أجل أقصاه 

 أي بعد ستة أشهر ونصف من تاريخ فتح األظرفة.  2015يونيو    12أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ األشغال إال بتاريخ  

أزيد من سنتين  ، أي بعد مضي2017يوليوز  5ويشار أيضا إلى أن التسلم المؤقت ألشغال هذه الصفقة قد تم بتاريخ 

من دفتر الشروط  1.8أشهر حسب البند  4من تاريخ أمر الخدمة بالشروع في تنفيذها، علما أن أجل التنفيذ حدد في 

الخاصة المتعلق بالصفقة. وهكذا، فقد ُسجل تأخر ملحوظ في إنجاز أشغال هذه الصفقة، كما اتضح أنه إلى غاية معاينة  

، لم تقم الجماعة بأداء كشف الحساب الثاني واألخير لفائدة 2018أكتوبر    23اريخ  األشغال من طرف لجنة المراقبة بت

 المقاول بالرغم من مرور أزيد من سنة على التسلم المؤقت.

  تناقض في الكميات المحددة في جداول المنجزات 

، 2/2014ة رقم واألخير، المتعلقين بالصفق 2ورقم  1رقم  (Attachements)من خالل مقارنة جدولي المنجزات 

تبين أن المصالح التقنية ال تتحرى الدقة في تحديد الكميات المنجزة. حيث أن الكميات الواردة في جدول المنجزات 

واألخير،   2، أقل من تلك المدرجة في جدول المنجزات رقم 1والتي تم اعتمادها في أداء كشف الحساب رقم  1رقم 

(. 1واألخير من المفترض يتضمن كميات جدول المنجزات رقم  2ات رقم وهو ما يتنافى مع الواقع )جدول المنجز
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ويبرز الجدول الموالي أمثلة على هذا التناقض الواضح بخصوص وحدتي األثمان المتعلقتين بالحفر والردم 

(Déblais et remblais) : 

 )األخير(  2ورقم  1الفوارق بين كميات جدول المنجزات رقم 

Déblais (m3) Remblais (m3) 

 الدواوير المعنية 

 الفارق
 جدول المنجزات 

 الفارق

جدول  

 المنجزات

جدول  

 المنجزات

 1رقم  2رقم  1رقم  2رقم 

 تامسكانت  2740 1400 1340- 910 800 110-

 أمسيف  910 200 710- 790 500 290-

 قصر الجديد  650 300 350- 260 180 80-

 الفرخ  150 97 53- 350 324 26-

 لمراني  210 720 510 420 360 60-

 أوالد سعيدان  470 600 130 670 500 170-

 قصر الشرفة  267 732 465 390 366 24-

 أوالد عبد الرحمان  130 300 170 150 120 30-

واألخير، في إعداد كشف الحساب  2ويشار إلى أن الجماعة لئن اعتمدت الكميات الواردة في جدول المنجزات رقم 

 –الجماعة    –، فإنها  1واألخير )المتراكمات(، وعمدت إلى مراجعة الكميات الواردة في جدول المنجزات رقم    2رقم  

دون التحقق من إنجازها  1ومن خالل هاته الممارسة تكون قد قامت بأداء النفقات الواردة في جدول المنجزات رقم 

 استفاد منه المقاول.من طرف المقاول، ويمكن اعتبار هذا األداء تسبيقا غير مبرر 

 تافياللت يوصي بما يلي: –وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

الحرص على ضبط واستخالص الرسوم والمداخيل الجماعية، السيما الرسم على محال بيع المشروبات  -

المقالع، والرسم على عمليات والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على استخراج مواد  

 البناء؛

العمل على تتبع إنجاز األشغال من طرف المصالح التقنية الجماعية وإعداد جداول المنجزات بالدقة   -

 الالزمة؛

العمل على إنجاز التجارب المخبرية والتأكد من مطابقة األشغال للمواصفات والمعايير التقنية الواردة   -

 .ها وطنيابكناش التحمالت أو المعمول ب
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II. بني امحمد سجلماسة ل  يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 .بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه بني امحمد سجلماسةمجلس جماعة  رئيسلم يدل 
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 نون واد - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس تقديم

الجهات  حسابات مراقبة المملكة، دستور من 149 الفصل في عليها المنصوص للحسابات، الجهوية المجالس تتولى

بمقتضى  اختصاصاتها المجالس هذه وتمارس .شؤونها بتدبير  قيامها وكيفية وهيئاتها األخرى الترابية والجماعات

من  ابتداء التنفيذ  حيز دخل والذي ، 2002يونيو 13 في الصادر المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون

 .للحسابات الجهوية للمجالس بالنسبة 2004 يناير فاتح

 للحسابات  الجهوي المجلس اختصاصات .1

حسابات   في والبت بالتدقيق اختصاصه، دائرة حدود  في نون، واد  - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 62.99 رقم القانون من 126 المادة في عليها المنصوص األجهزة حسابات في وكذا وهيئاتها، المحلية الجماعات

 الجهوي المجلس ويمارس .الواقع بحكم المحاسبين حسابات  في البت يتولى كما .المالية المحاكم بمدونة المتعلق

 في إليهم المشار تجاه األشخاص المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في ئيةقضا مهمة كذلك للحسابات

 الجماعات تسيير بمراقبة ذلك، مع موازاة ويقوم، .أعاله المذكور 62.99 القانون من 118 المادة من الرابعة الفقرة

 .الذكر سالف القانون من148ة الماد  في عليها المنصوص األخرى واألجهزة وهيئاتها الترابية

المجالس  منتخبي بعض بممتلكات  اإلجباري التصريح مراقبة  للحسابات الجهوي المجلس يتولى ذلك إلى باإلضافة

 الجهوي المجلس قضاة تكليف يمكن كما .العموميين واألعوان الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية

 اختصاصات في تدخل  ملفات في هيئات البت  في المشاركة أو التحقيق أو مراقبة بال المكان عين في للقيام للحسابات

 .أعاله إليه المشار القانون من 158 للمادة طبقا وذلك للحسابات، األعلى المجلس

 للحسابات  الجهوي للمجلس الترابي االختصاص .2

 21الصادر في  2.15.556 رقم  المرسوم صدور إثر على نون واد  - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس حدثأ  

 ودوائر ومقارها وتسميتها ( بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات 2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة 

 ومقره نون واد  - كلميم جهة مستوى على للحسابات الجهوي للمجلس الترابي االختصاص د حد   والذي اختصاصها،

 .كلميم بمدينة

وهي:   أقاليم ( 04) أربعة  مربع، كيلومتر 58.268 بحوالي تقدر مساحة على تمتد  التي نون، واد  كلميم جهة وتضم

 .الزاك وأسا وطانطان إفني وسيدي كلميم

 .2014لسنة  كنىوالس   كانللس   العام اإلحصاء حسب نسمة، 433.757 بحوالي الجهة ساكنة وتقدر

المذكرة المتعلقة   حسب الخام، الداخلي الناتج من المائة في 1,4 بنسبة نون واد  - كلميم جهة تساهم آخر، صعيد  وعلى

 أنشطة من أساسا المساهمة هذه لوتتشك   ، 2016 سنة للتخطيط السامية المندوبية بالحسابات الجهوية الصادرة عن

 .والخدمات البحري والصيد  الفالحة

 53 و أقاليم وأربعة واحدة جهة تشمل جهازا، 58 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة األجهزة عدد  ويبلغ

 :إقليم كل حسب الجماعات هذه أعداد  أسفله الجدول ويبين جماعة.

 الجماعات عدد الترابي  النفود الجهة 

 نون واد  - كلميم جهة

 20 كلميم  إقليم

 19 إفني  سيدي إقليم

 7 طانطان إقليم

 7 الزاك أسا إقليم

 53 المجموع

 الوكالة منها أخرى أجهزة أيضا يشمل للحسابات الجهوي المجلس اختصاص فإن الترابية، الجماعات هذه عن وفضال

 النفايات وجمع النظافةخاصة منها    العمومية المرافق بعض تدبير إليها المفوض والشركات المشاريع، لتنفيذ  الجهوية

 .الحضري والنقل المنزلية
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 مختلف اهاتتلق   التي العمومية األموال استعمال مراقبة ليشمل يمتد  للحسابات الجهوي المجلس اختصاص أن كما

 النفوذ  داخل والواقعة أعاله إليها المشار الترابية الجماعات طرف من شكلها، كان  كيفما األخرى،  واألجهزة الجمعيات

 .للحسابات الجهوي للمجلس الترابي

 للحسابات  الجهوي للمجلس اإلداري التنظيم .3

 الملك ووكيل الرئيس بينهم من مستشارين، (05خمسة ) تضم قضائية هيئة من للحسابات الجهوي المجلس يتكون

 .الفرع ورئيس

 الموظفون وينتمي األخرى. اإلدارية والمهام الضبط كتابة بمهام يقومون موظفين (03ثالثة ) على إدارتهوف ر تت كما

 .والتقنيين المتصرفين فئة إلى

 الكتاب هذا محتويات .4

 :التالية الفصول السنوي التقرير من الجزء هذا نيتضم  

 للحسابات؛ الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية للجماعات المالية المعطيات حول أول فصل -

-كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس بها قام التي األنشطة بأهم ملخصا عرضا يتناول ثان فصل -

 ؛ 2018 سنة خالل الختصاصاته ممارسته إطار في وادنون

نجزة  المالحظات ألهم صص  خ   ثالث فصل - التي أبداها المجلس الجهوي من خالل المهام الرقابية الم 

التقارير    توجيه تم والتيمهام رقابية،     (09) تسع عددها بلغ التيحول تدبير بعض األجهزة الخاضعة و

ة المتعل قة  رفقة  المختصة، الحكومية السلطاتبها إلى الخاص   .المعنية األجهزة عن المسؤولين أجوبةب م 
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الخاضعة لرقابة المجلس معطيات مالية حول الجماعات    :األولالفصل  

 للحسابات الجهوي

ما  واد نون-لجهة كلميمالتي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات الترابية بلغ عدد الجماعات ي

 جهة.و أقاليم 4جماعة قروية و 45حضرية و اتجماع  08موزعة كاآلتي:  ترابية جماعة 58مجموعه 

سواء  التسيير عمليات فيه تدرج األول الجزء. جزئين تشتمل على الترابية الجماعات ويجدر التذكير بأن ميزانيات 

 إلى باإلضافة الميزانيات أن تشتمل مكنوي   التجهيز بعمليات يتعلق الثاني والجزء النفقات، أو المداخيل يخص فيما

  .خصوصية وحسابات ملحقة ميزانيات على ذلك

 إن   وبنفقاتها،  بمداخيلها المعطيات المتعلقة من ، مجموعة2017 سنة برسم الجماعات، لهذه المالية الوضعية برزوت  

    .بنيتها مستوى على أو 2016و 2015 ،2014 واتسن مع مقارنة التطور مستوى على

 دلى بها المحاسبونأللحسابات في تجميع هذه المعطيات على البيانات المالية التي  الجهوي وقد اعتمد المجلس

 ء على المراسالت التي وجهت إليهم بهذا الشأن.بنا المذكورة األجهزة ميزانيات يتولون تنفيذ  الذين العموميون

 تطور المؤشرات المالية اإلجمالية. أوال
إلى  2014 من سنواتالتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات برسم  أسفر

 صها الجدول التالي:لخ  ي   ،مجموعة من المعطيات الماليةعلى  2017

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 

نسبة 

التطور  

)%( 

 37,70 326,68 338 058 2 083,05 893 769 1 425,36 808 409 1 017,03 765 494 1 . المداخيل اإلجمالية1

 39,03 584,53 886 785 846,13 583 713 787,44 936 557 640,12 244 565 مداخيل التسيير

 40,89 407,36 589 145 1 108,30 365 926 700,45 154 732 735,58 095 813 مداخيل التجهيز

  000,00 860 4       مداخيل الميزانيات الملحقة

 4,79 334,79 002 122 128,62 944 129 937,47 716 119 641,33 424 116 مداخيل الحسابات خصوصية

 26,30 034,40 136 213 1 456,05 533 998 818,46 170 862 381,29 508 960 . النفقات اإلجمالية2

 39,94 247,80 023 791 951,09 810 714 569,03 849 557 640,32 244 565 نفقات التسيير

 5,61 891,14 931 360 032,01 023 237 831,63 981 263 992,09 743 341 نفقات التجهيز

  000,00 000 4       نفقات الميزانيات الملحقة

 6,84 895,46 180 57 472,95 699 46 417,80 339 40 748,88 519 53 نفقات الحسابات الخصوصية

 المبالغ بالدرهم

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير مداخيل تطور .1

 39,04المجلس تطورا إيجابيا بلغت نسبته  لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات التسيير المتعلقة سجلت مداخيل

مليون درهم سنة  785,89إلى  2014مليون درهم سنة  565,24. حيث انتقلت من 2017و 2014ما بين  المائة في

. وتبقى نسبة هذا التطور جيدة إذا ما قورنت بنسبة تطور مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية بالمملكة، 2017

 بالمائة. 22,25 سجلتوالتي 

من مجموع مداخيل  في المائة 1,77المجلس  لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير وشكلت مداخيل

لتأخذ منحى   2015في المائة سنة    1,57  ، فيما انخفضت هذه النسبة إلى2014تسيير الجماعات الترابية بالمملكة سنة  

 ، كما هو مبين في الجدول التالي: بالمائة  2,01و  1,92على التوالي  بنسب بلغت    2017و  2016تصاعديا خالل سنتي  
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 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 39,04 785,89 713,58 557,93 565,24 ( 1مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة للجهة )

 22,25 011 39 152 37 626 35 911 31 (2مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية بالمملكة )

 - 2,01 1,92 1,57 1,77 )%( 1/2النسبة 

درهم بمليون المبالغ  

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التجهيز مداخيل تطور  .2

مليون درهم  1.145,59إلى  2014مليون درهم سنة  813,10تطورا إيجابيا إذ انتقلت من  التجهيز عرفت مداخيل

 ن في الجدول التالي:كما هو مبي   ،بالمائة 40,89أي بنسبة ناهزت  2017سنة 

المعطيات 

 المالية
2014 2015 2016 2017 

نسبة التطور 

)%( 

مداخيل 

 التجهيز
813 095 735,58 732 154 700,45 926 365 108,30 1 145 589 407,36 40,89 

 المبالغ بالدرهم

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير نفقات تطور .3

من  الثاني للجزء لحو  الم   الفائض احتسابمليون درهم دون  451,14 ما يناهز 2017نفقات التسيير سنة  بلغت

قابل   ،الميزانية ل مليون درهم  396,19م   بالمائة. 13,87 أي بزيادة بلغت 2014سنة س ج ِّ

  مقارنة ب 2017مليون درهم سنة  234,36نفقات الموظفين التي تجاوزت  تزايد  يرجع باألساس إلىهذا االرتفاع 

لت التي سج    األخرىنفقات  ال  . على غراربالمائة  14حيث بلغت نسبة هذا االرتفاع  ،  2014مليون درهم سنة    205,89

مليون درهم   216,77إلى    2014مليون درهم سنة    190,29  انتقلت من ة؛ حيثفي المائ  13,91ارتفاعا بلغت نسبته  

 . ي برز الجدول التالي هذه الوضعية:2017سنة 

 2017 2016 2015 2014 طبيعة النفقات
نسبة التطور  

)%( 

 13,83 712,50 369 234 198,95 171 216 048,24 547 209 066,16 887 205 نفقات الموظفين

 13,91 473,31 766 216 352,73 626 236 031,14 976 203 042,27 295 190 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
396 182 108,43 413 523 079,38 452 797 551,68 451 136 185,81 13,87 

 المبالغ بالدرهم 

وبخصوص حصة الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس من مجموع نفقات تسيير الجماعات الترابية بالمملكة 

حيث سجلت  2016ما عدا سنة ، 2017و 2014بالمائة خالل السنوات ما بين  1,9ظلت شبه مستقرة في حدود فقد 

 ذلك معطيات الجدول التالي: ت برزبالمائة، كما  2,03نسبة 

 النفقاتطبيعة 

2014 2015 2016 2017 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

 1,99 803 11 234,37 1,94 160 11 216,17 1,88 124 11 209,55 1,87 018 11 205,89 نفقات الموظفين

 1,83 869 11 216,77 2,12 187 11 236,63 1,99 226 10 203,98 1,94 820 9 190,29 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
396,18 20 838 1,90 413,53 21 350 1,94 452,80 22 347 2,03 451,14 23 672 1,91 

 المبالغ بمليون درهم
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فقد سجلت الجماعات الترابية الخاضعة  2017و 2014سنتي  نحسب طبيعتها ما بي فيما يتعلق بنسب تطور النفقات

مجموع الجماعات بمسجلة بالمائة  7,12بالمائة فيما يتعلق بنفقات الموظفين مقارنة ب  13,83نسبة لرقابة المجلس 

بالمائة  20,87بالمائة بينما ناهزت  13,91لت نسبة تطور بلغت في حين أن النفقات األخرى سج   الترابية بالمملكة،

 ه الجدول التالي:ح  كما يوض   ماعات الترابية للمملكة،بمجموع الج

 طبيعة النفقات
 %() 2017و  2014نسبة تطور النفقات ما بين 

 مجموع الجماعات الترابية للمملكة الجماعات الترابية التابعة للجهة 

 7,12 13,83 نفقات الموظفين

 20,87 13,91 نفقات أخرى

 13,60 13,87 مجموع نفقات التسيير

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقةالتجهيز  نفقات تطور .4

 237,02إلى  2014مليون درهم سنة  341,74تراجعت نفقات التجهيز على مستوى الجماعات الترابية للجهة من 

لت2016مليون درهم سنة  ومبلغ  2015مليون درهم سنة  263,98 مبلغ . بعد ذلك أخذت منحا تصاعديا وسج 

رار ،  2017و  2014ما بين   بالمائة  5,62تطور نفقات التجهيز  وبلغت نسبة    .2017سنة    مليون درهم  360,93 على غِّ

بالمائة   44,07  بما يناهزملحوظا  ل لمجموع نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للمملكة، والتي عرفت نموا  سج  ما هو م  

 خالل نفس الفترة.

انخفضت من فقد حصة نفقات التجهيز للجماعات الترابية بالجهة من مجموعها على الصعيد الوطني،  وفيما يخص

مرورا   2017بالمائة سنة    2,32  نسبة  لتصل، بعد ذلك ارتفعت  2015بالمائة سنة    1,82إلى    2014بالمائة سنة    3,17

 معطيات الجدول التالي: يت ضح من خاللا . وهو م2016بالمائة سنة  1,92 ـب

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 5,62 360,93 237,02 263,98 341,74 (1نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للجهة )

 44,07 545 15 332 12 483 14 790 10 (2نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للمملكة )

 - 2,32 1,92 1,82 3,17 ( %2(/)1النسبة )

 المبالغ بمليون درهم

لها المعطيات المالية للجماعات الترابية بالجهة من مجموع شك  يما يلي الرسم البياني الذي يوضح النسب التي ت  ف

 الجماعات الترابية للمملكة.

 

  

2,32 %
2,22 %

1,91 %
2,01 %

نفقات التجهيز الفائض نفقات التسيير مداخيل التسيير

بية للمملكةالنسب التي تُشّكلها المعطيات المالية للجماعات الترابية بالجهة من مجموع الجماعات الترا

2017برسم سنة 
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 أصنافها حسب الترابية للجماعات المالية المؤشرات تطورثانيا. 

 الجهة .أ

 العامة المالية تطور المعطيات  .1

ضم خمسة أقاليم )كلميم،  كانت تالسمارة والتي  -بجهة كلميم  ،2015و  2014تتعلق المعطيات المالية للجهة خالل سنتي  

تضم جهة كلميم واد نون وأصبحت هذه الجهة تحمل اسم    2016سنة    بدايةمع  و.  الزاك، طاطا والسمارة(-طانطان، أسا

على مجموع مداخيل الجهة والتي سجلت تطورا  األمرانعكس هذا    وقد الزاك، سيدي إفني.  -كلميم، طانطان، أساأقاليم:  

عرفت النفقات اإلجمالية ارتفاعا ال  وفي المقابل، 2017و 2014في المائة بين سنتي  279,87 إيجابيا بلغت نسبته

 ح الجدول التالي تطور هذه المعطيات:يوض  في المائة.  265,23 ت نسبتهبلغ أهمية، حيث يقل 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور  

)%( 

 279,87 791,06 860 730 863,39 352 444 621,18 038 192 450,44 398 192 . المداخيل اإلجمالية1

 346,99 838,60 836 248 898,47 239 195 780,38 932 58 011,57 669 55 مداخيل التسيير

 252,54 952,46 023 482 964,92 112 249 840,80 105 133 438,87 729 136 مداخيل التجهيز 

 - - - - - مداخيل الميزانيات الملحقة

 - - - - - مداخيل الحسابات خصوصية

 265,23 467,24 454 400 486,93 573 203 262,90 563 76 911,22 644 109 . النفقات اإلجمالية2

 346,99 838,60 836 248 898,47 239 195 780,38 932 58 011,57 669 55 نفقات التسيير

 180,90 628,64 617 151 588,46 333 8 482,52 630 17 899,65 975 53 نفقات التجهيز

 - - - - - نفقات الميزانيات الملحقة

 - - - - - نفقات الحسابات الخصوصية

 بالدرهمالمبالغ 

 بالجهة المتعلقة التسيير مداخيل تطور .2

مليون درهم   55,67مليون درهم مقارنة ب  248,84 بلغتحيث  2017التسيير ارتفاعا مهما خالل  مداخيل شهدت

بالمائة المسجلة على  243,56وتعتبر هذه النسبة مهمة مقارنة مع   بالمائة. 346,99  ق د رت بأي بزيادة    ،2014سنة  

 مجموع جهات المملكة خالل نفس الفترة.مستوى 

هذا االرتفاع أثر بشكل إيجابي على حصة مداخيل تسيير الجهة من مجمل مداخيل تسيير مجموع الجهات بالمملكة 

، كما 2015و  2014بالمائة في كل من سنتي    2,93في حين لم تتجاوز    ،2017بالمائة سنة    3,81  سجلت نسبةوالتي  

 يبين الجدول التالي: 

 2017 2016 2015 2014 معطيات المالية ال
نسبة التطور  

)%( 

 346,99 248,84 195,24 58,93 55,67 ( 1مداخيل تسيير الجهة )

 243,56 531 6 4781 2019 1901 (2مداخيل تسيير مجموع جهات المملكة )

 - 3,81 4,08 2,92 2,93 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

 بالجهة المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

في  ،  2017مليون درهم سنة    482,02  بلغتبالمائة حيث    252,54عرفت مداخيل التجهيز نموا ملحوظا بنسبة بلغت  

 بينه الجدول التالي:، وهذا ما ي  2014مليون درهم سنة  136,73حين لم تتعدى 
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المعطيات  

 المالية
2014 2015 2016 2017 

نسبة التطور  

)%( 

 252,54 952,46 023 482 964,92 112 249 840,80 105 133 438,87 729 136 مداخيل التجهيز

 المبالغ بالدرهم

ل إلى الجزء الثاني حو  إلى النمو المهم المسجل على مستوى الفائض الم   ا، في جزء منهتجد هذه الوضعية تبريرهاو

، أي بنسبة 2017مليون درهم سنة  223,86إلى  2014مليون درهم سنة  30,64من الميزانية، والذي انتقل من 

 ذلك معطيات الجدول التالي: توض حبالمائة، كما  630,67زيادة بلغت 

 المعطيات

 جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 
نسبة التطور  

)%( 

 630,67 536,00 859 223 937,18 690 178 301,58 322 39 468,52 637 30 الفائض

 المبالغ بالدرهم 

ويتضح من معطيات الجدول الموالي أن نسبة تطور الفائض بالجهة تفوق نظيرتها المسجلة على مستوى مجموع 

 جهات المملكة.

 التسمية

نسبة  الفائض

التطور  

)%( 
2014 2015 2016 2017 

 630,67 223,86 178,69 39,32 30,64 (1جهة كلميم واد نون )

جميع جهات  مجموع الفائض في 

 (2المملكة )
1472 1596 4127 5 500 273,64 

 - 4,07 4,33 2,46 2,08 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

 .2017و 2014ويلخص الرسم البياني التالي تطور مداخيل ونفقات التجهيز وكذا الفائض في الفترة ما بين سنة 

 

 بالجهة المتعلقة التسيير نفقات تطور  .4

 25,03إذ انخفض من    ،مجموع نفقات التسيير دون احتساب الفائض المحول للجزء الثاني من الميزانية تراجعاسجل  

 2017سنة    ؛ ثم ارتفع2016مليون درهم سنة    16,55، و2015مليون درهم سنة    19,61إلى    2014مليون درهم سنة  

 .2017و 2014ئة ما بين  بالما 0,22مليون درهم، أي بنسبة انخفاض بلغت  24,98يناهز  إلى ما

بالمائة حيث انتقلت   15,12فاض إلى التراجع المسجل على مستوى النفقات األخرى بنسبة ناهزت  ويعزى هذا االنخ

، رغم ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة بلغت 2017مليون درهم سنة  20,26إلى  2014مليون درهم سنة  23,86من 
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لت مبلغ بالمائة 304,98 . يوض ح 2017مليون درهم سنة  4,72 ثم مبلغ 2014مليون درهم سنة  1,17، إذ سج 

 :الجدول التالي هذه الوضعية

 2017 2016 2015 2014 طبيعة النفقات
 نسبة التطور

(%) 

 304,98 068,26 721 4 215,66 616 1 826,04 119 1 740,50 165 1 نفقات الموظفين

 15,12- 234,34 256 20 745,63 932 14 652,76 490 18 802,55 865 23 نفقات أخرى

 0,22- 302,60 977 24 961,29 548 16 478,80 610 19 543,05 031 25 مجموع نفقات التسيير

 المبالغ بالدرهم

الخاصة في المائة من مجمل نفقات التسيير  5,82نسبة  2014خالل سنة نفقات التسيير الخاصة بالجهة  شك لتو

انخفاض األمر إلى  ويعزى هذا    .بالمائة  2,42إلى حدود    2017فيما انخفضت هذه النسبة سنة    ،بمجموع جهات المملكة

معطيات الجدول  يت ضح من خاللبالمائة خالل نفس الفترة. وهو  2,34بالمائة إلى  6,76حصة النفقات األخرى من 

 التالي:

 طبيعة النفقات

2014 2015 2016 2017 

جهة 

كلميم 

السمارة 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

جهة 

كلميم 

السمارة 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2 % ) 

جهة 

كلميم 

واد نون 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

جهة 

كلميم 

واد نون 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

 2,84 166 4,72 1,47 110 1,62 1,56 72 1,12 1,51 77 1,17 نفقات الموظفين

 2,34 865 20,26 2,74 544 14,93 5,27 351 18,49 6,76 353 23,87 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
25,03 430 5,82 19,61 423 4,64 16,55 654 2,53 24,98 1 031 2,42 

 المبالغ بمليون درهم

هذا االنخفاض في نفقات التسيير الخاصة بالجهة ال يعكس ما هو مسجل بمجموع الجهات على الصعيد الوطني، حيث  

، ويقارن الجدول التالي بين نسب 2017و 2014بالمائة ما بين سنتي  139,77عرفت نفقات التسيير ارتفاعا ناهز 

 كة.تطور نفقات التسيير بالجهة وتلك المسجلة بمجموع جهات الممل

 طبيعة النفقات
 )%( 2017و  2014نسبة التغير ما بين 

 مجموع جهات المملكة جهة كلميم واد نون

 115,58 304,98 نفقات الموظفين

 145,04 15,12- نفقات أخرى

 139,77 0,22- مجموع نفقات التسيير

 تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالجهة  .5

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، عرفت  2017و 2014على غرار مداخيل التجهيز التي شهدت تطورا ايجابيا ما بين 

ل سوى سج ِّ ، في حين لم ت  2017 سنة درهم مليون 151,62حيث بلغت  2017نفقات التجهيز ارتفاعا خالل سنة 

وبلغت    .2015مليون درهم سنة    17,63مرورا ب    2016مليون درهم سنة    8,33و    2014مليون درهم سنة    53,98

 ، كما هو مبين في الجدول أسفله:2017و  2014بالمائة ما بين  180,9نسبة هذا االرتفاع 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 180,90 628,64 617 151 588,46 333 8 482,52 630 17 899,65 975 53 نفقات التجهيز 

 المبالغ بالدرهم
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بالمائة، كما   4,61بالمائة و 0,45وتفاوتت حصة الجهة من مجموع نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة، ما بين 

 حه الجدول التالي:وض  ي  

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

(1نفقات التجهيز بالجهة )  53,98 17,63 8,33 151,62 180,88 

(2نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة )  1172 1322 1870 4 407 276,02 

( %2(/)1النسبة )  4,61 1,33 0,45 3,44 - 

 المبالغ بمليون درهم 

 للحسابات الجهوي المجلس  لرقابة الخاضعة األقاليم .ب

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة العامة المالية المعطيات تطور .1

برز الجدول التالي تطور المؤشرات المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات األقاليم الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي ي  

 :2016و 2015و 2014للحسابات برسم سنوات 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

. المداخيل اإلجمالية 1  328 345 679,37 338 774 819,46 412 500 417,21 388 074 830,94 18,19 

 2,06 816,51 301 133 979,74 874 127 859,15 168 129 138,59 613 130 مداخيل التسيير 

 21,19 908,35 524 235 449,34 879 269 600,13 506 198 931,08 341 194 مداخيل التجهيز 

      مداخيل الميزانيات الملحقة 

 467,69 106,08 248 19 988,13 745 14 360,18 099 11 609,70 390 3 مداخيل الحسابات خصوصية 

. النفقات اإلجمالية 2  190 077 106,27 203 135 130,42 219 034 518,43 212 055 438,46 11,56 

 2,06 816,51 301 133 979,74 874 127 859,14 168 129 138,59 613 130 نفقات التسيير 

 13,06 989,95 759 66 013,09 645 84 264,48 556 73 998,46 045 59 نفقات التجهيز 

      نفقات الميزانيات الملحقة 

 769,50 2 632,00 993 11 525,60 514 6 006,80 410 969,22 417 نفقات الحسابات الخصوصية 

 المبلغ بالدرهم

. 2017و 2014بالمائة ما بين  18,19حقق ت المداخيل اإلجمالية للميزانية الرئيسية لألقاليم نسبة نمو إيجابية بلغت 

مليون درهم في إطار ميزانية التسيير  130,61لت منها ، حص  2014مليون درهم سنة  328,35منتقلة بذلك من 

مليون درهم   133,30، منها  2017مليون درهم سنة    388,07مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز، إلى    194,34و

 مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز. 235,52لة في إطار ميزانية التسيير وحص  م  

 2014بالمائة ما بين سنتي  11,56وفيما يتعلق بالنفقات اإلجمالية فقد عرفت هي األخرى تطورا إيجابيا في حدود 

 الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليمان التاليان تطور المداخيل والنفقات المتعلقة  . ويبرز الرسمان البياني2017و

 .2017و 2016و 2015و 2014خالل سنوات:  للحسابات
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 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التسيير مداخيل تطور .2

، حيث ارتفعت 2017و 2014بالمائة خالل الفترة الممتدة ما بين  2,06نسبة عرفت مداخيل التسيير ارتفاعا نسبيا ب

قابل2017مليون درهم سنة    133,30إلى   حين تراجعت هذه المداخيل على  ، في2014مليون درهم سنة    130,61  ، م 

 بالمائة، كما يبرز الجدول التالي: 8,24مستوى مجموع عماالت وأقاليم المملكة خالل نفس الفترة بنسبة 

 المعطيات المالية
 مداخيل التسيير برسم سنة

نسبة 

التطور 

 )%( 2014 2015 2016 2017 

 2,06 133,30 127,87 129,17 130,61 ( 1مداخيل تسيير أقاليم جهة كلميم واد نون )

مداخيل تسيير مجموع عماالت وأقاليم 

 (2المملكة )
5 983,00 7 749,00 5 929,00 5 490 -8,24 

 - 2,43 2,16 1,67 2,18 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

من مجموع مداخيل تسيير عماالت وأقاليم  جهةالمداخيل تسيير أقاليم وي ستخلَص كذلك من الجدول أعاله، أن حصة 

 .2017بالمائة سنة  2,43إلى  2014بالمائة سنة  2,18المملكة قد عرفت ارتفاعا طفيفا؛ حيث انتقلت من 

وفيما يخص بنية هذه المداخيل، فالجزء األكبر منها توفره الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة بلغت  

بالمائة.  3مليون درهم، وبالمقابل فالموارد األخرى لم توف ِّر سوى نسبة 129,30، أي بمبلغ 2017بالمائة سنة  97

وبالمقارنة مع مجموع عماالت وأقاليم المملكة فالحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تساهم بنسبة أقل 

 بالمائة كما يبين الجدول التالي: 83,37تعادل 

 طبيعة الموارد

 مجموع عماالت وأقاليم المملكة أقاليم جهة كلميم واد نون

 المداخيل المقبوضة

 2017سنة 

الحصة 

 )%( 

 المداخيل المقبوضة

 2017سنة 

الحصة 

 )%( 

 83,37 4577 97,00 129,30 الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 16,63 913 3,00 4,00 موارد أخرى

 100 5490 100 133,30 المجموع

 المبالغ بمليون درهم
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ويقارن الرسم البياني التالي بين النسب المكونة لبنية مداخيل التسيير ألقاليم الجهة ومجموع العماالت واألقاليم على 

 الصعيد الوطني:

 

 المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

إلى  2014مليون درهم سنة  194,34بالمائة، إذ انتقلت من  21,19حق ق ت مداخيل التجهيز نموا إيجابيا بلغت نسبته 

 . كما يبرز الجدول التالي:2017مليون درهم سنة  235,52

 المعطيات

 أقاليم جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 
نسبة التطور 

 )%( 

 21,19 908,35 524 235 449,34 879 269 600,13 506 198 931,08 341 194 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم

بالمائة   16,80هذا النمو على مستوى المداخيل يوازيه تراجع على مستوى فائض ميزانية التسيير بنسبة مئوية ناهزت  

، 2017مليون درهم سنة  33,94إلى  2014مليون درهم سنة  40,8، إذ عرف انخفاضا من 2017و 2014ما بين 

 كما يتبين من معطيات الجدول التالي: 

 المعطيات

 كلميم واد نونأقاليم جهة 

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور 

 )%( 

 16,80- 365,10 944 33 022,77 294 26 603,29 062 40 115,47 800 40 الفائض

 المبالغ بالدرهم 

هذا التراجع في الفائض المسجل في أقاليم الجهة يساير التطور الحاصل في مجموع الفائض المتعلق بمجمل عماالت  

بالمائة. وفيما   11,26حيث ثم تسجيل انخفاض يعادل    2017و  2014وأقاليم المملكة خالل نفس الفترة والممتدة ما بين  

، 2017بالمائة سنة    1,20ت وأقاليم المملكة، فلم تتجاوز نسبة  يتعلق بحصة أقاليم الجهة من مجموع الفائض في عماال

 من خالل الجدول التالي:يت ضح . وهذا ما 2016و 2015بالمائة خالل سنتي  0,80ونسبة 

 التسمية
نسبة  الفائض

التطور 

 )%( 2014 2015 2016 2017 

 16,80- 33,94 26,29 40,06 40,80 (1فائض أقاليم جهة كلميم واد نون ) 

مجموع الفائض في جميع عماالت 

 (2وأقاليم المملكة ) 
3 189 5 052 3 283 2 830 -11,26 

 - 1,20 0,80 0,79 1,28 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم
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 للحسابات الجهوي المجلس  لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التسيير نفقات تطور .4

 10,63بزيادة بلغت  2017مليون درهم برسم ميزانية  99,36إلى  نون واد  كلميم جهة أقاليمارتفعت نفقات التسيير ب

. ويعزى هذا باألساس إلى االرتفاع الذي عرفته نفقات  2014مليون درهم خالل سنة  89,81بالمائة مقارنة ب 

 59,34إلى  2014مليون درهم سنة  50,83بالمائة إذ انتقلت من  16,73الموظفين خالل نفس الفترة بنسبة بلغت 

إذ بالمائة  2,67؛ باإلضافة إلى االرتفاع الذي عرفته بدورها النفقات األخرى بنسبة ناهزت 2017مليون درهم سنة 

لت   . ويبرز الجدول التالي هذا التطور:2017مليون درهم سنة  40,02 ثم 2014مليون درهم سنة  38,98سج 

 طبيعة النفقات

 أقاليم جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور 

 )%( 

 16,73 604,38 335 59 393,93 575 53 722,34 249 52 924,14 830 50 نفقات الموظفين

 2,67 847,03 021 40 563,04 005 48 533,51 856 36 098,98 982 38 نفقات أخرى

مجموع نفقات التسيير 

 )دون الفائض(
89 813 023,12 89 106 255,85 101 580 956,97 99 357 451,41 10,63 

 المبالغ بالدرهم

ومن خالل معطيات الجدول الموالي يتبين بأن مؤشرات نفقات التسيير اتخذت منحى تصاعديا مخالفا لما هو مسجل 

 بمجموع عماالت وأقاليم المملكة.

 طبيعة النفقات
 )%(  2017و  2014نسبة التغير ما بين 

 وأقاليم المملكةمجموع عماالت  كلميم واد نون أقاليم جهة

 0,15- 16,73 نفقات الموظفين

 20,75- 2,67 نفقات أخرى

 5,81- 10,63 مجموع نفقات التسيير )دون الفائض(

 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التجهيز نفقات تطور .5

مليون درهم   59,05بالمائة، وبذلك انتقلت من    13,06شهدت نفقات التجهيز تطورا إيجابيا مسجلة نسبة ارتفاع بلغت  

لتطور المسجل على مستوى مداخيل التجهيز  اهذا االرتفاع ويعكس . 2017و 2014مليون درهم ما بين  66,76إلى 

 كما هو مبين في الرسم البياني التالي: 
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بخصوص حصة أقاليم جهة كلميم واد نون من مجمل نفقات التجهيز المتعلقة بجميع عماالت وأقاليم المملكة، فقد  و

 ، كما يبرزه الجدول التالي: 2017بالمائة سنة    1,42إلى    2014بالمائة سنة    1,89عرفت انخفاضا طفيفا وانتقلت من  

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
 التطورنسبة 

(%) 

 13,06 66,76 84,65 73,56 59,05 ( 1في أقاليم جهة كلميم واد نون ) نفقات التجهيز

مجموع نفقات التجهيز في جميع عماالت وأقاليم  

 (2المملكة )
3 117 5 042 3 917 4 700 25,67 

 - 1,42 2,16 1,46 1,89 ( %2(/)1النسبة )

 المبالغ بالدرهم

 الجماعات الترابية األخرى )الجماعات الحضرية والقروية(  .ج

 الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة العامة المالية المعطيات تطور .1

تنفيذ ميزانيات الجماعات األخرى برسم السنوات ما   أسفر عنهايلخص الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية التي 

 .2017و 2014بين 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

 4,05- 704,68 542 934 802,45 039 913 984,72 994 878 887,22 020 974 . المداخيل اإلجمالية1

 6,54 929,42 747 403 967,92 468 390 147,91 835 369 489,96 962 378 مداخيل التسيير

 11,20- 546,55 040 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

        مداخيل الميزانيات الملحقة

 9,09- 228,71 754 102 140,49 198 115 577,29 617 108 031,63 034 113 مداخيل الحسابات خصوصية

 9,72- 128,43 590 596 450,69 925 575 425,14 472 582 363,80 786 660 النفقات اإلجمالية. 2

 7,89 592,42 848 408 072,88 696 391 929,51 747 369 490,16 962 378 نفقات التسيير

 37,67- 272,55 554 142 430,46 044 144 084,63 795 172 093,98 722 228 نفقات التجهيز

         نفقات الميزانيات الملحقة

 14,90- 263,46 187 45 947,35 184 40 411,00 929 39 779,66 101 53 نفقات الحسابات الخصوصية

 المبالغ بالدرهم

تطورا سلبيا مقارنة بما تم تسجيله  2017عرفت المعطيات المالية المتعلقة بالجماعات الترابية األخرى خالل سنة 

مليون درهم سنة  974,02بالمائة، متراجعة من  4,05، فقد انخفضت المداخيل اإلجمالية بنسبة بلغت 2014سنة 

، ومتأثرة باالنخفاض المهم المسجل على مستوى مداخيل التجهيز. وهو 2017مليون درهم سنة    934,54إلى    2014

 ما يبينه الرسم البياني التالي: 
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رار ذلك، وعلى متراجعة بذلك من  ،2017و 2014بالمائة ما بين  9,72شهدت النفقات اإلجمالية انخفاضا بلغ  غِّ

 . ويوضح الرسم البياني التالي هذا التطور: 2017مليون درهم سنة  596,59إلى  2014مليون درهم سنة  660,79

 

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة التسيير مداخيل طورت .2

 403,75بالمائة، مرتفعة بذلك إلى    6,54تابعة للجهة نموا نسبيا بلغ  لت مداخيل تسيير الجماعات الترابية األخرى السج  

قابل ، 2017مليون درهم سنة  . هذا النمو سار وفق نفس منحى النمو المسجل 2014مليون درهم سنة  378,96م 

 الجدول التالي:وض ح ذلك بالمائة، كما ي 12,33بمجموع الجماعات الترابية األخرى للمملكة والذي بلغ نسبة 
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 المعطيات المالية
نسبة التطور  مداخيل التسيير برسم سنة

 )%( 
2014 2015 2016 2017 

 الترابية األخرى مداخيل تسيير الجماعات

 ( 1بجهة كلميم واد نون )
378,96 369,84 390,47 403,75 6,54 

مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية  

 (2األخرى بالمملكة )
24 027 25 858 26 442 26 990 12,33 

 - 1,50 1,48 1,43 1,58 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

وفيما يتعلق بحصة مداخيل تسيير الجماعات الترابية األخرى التابعة للجهة من مجموع مداخيل تسيير الجماعات 

بالمائة سنة  1,50إلى  2014بالمائة سنة  1,58الترابية األخرى للمملكة، فقد عرفت بعض االنخفاض، إذ انتقلت من 

2017. 

و تشكل الموارد المحولة من طرف الدولة المكونة أساسا من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة نسبة 

بمبلغ ناهز  2017لسنة  بجهة كلميم واد نوناألخرى  الترابية مداخيل تسيير الجماعاتبالمائة من   79,54

المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات والموارد الموارد الذاتية المشكلة من الرسوم    تليهامليون درهم،   321,13

مليون درهم، ثم أخيرا الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة التي  65,37بالمائة أي بقيمة  16,19األخرى بنسبة 

 مليون درهم. 17,24بالمائة أي ما يعادل  4,27تضم الرسم المهني، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بنسبة 

 عة الموارد طبي

التابعة   الترابية األخرى الجماعات

 لجهة كلميم واد نون
 الترابية األخرى مجموع الجماعات

 بالمملكة

 الحصة )%( المداخيل المقبوضة الحصة )%( المداخيل المقبوضة

 52,99 301,00 14 79,54 321,13 الموارد المحولة من طرف الدولة 

 21,97 931,00 5 4,27 17,24 الدولةالرسوم المحلية المدبرة من طرف 

 25,04 758,00 6 16,19 65,37 والموارد األخرىالموارد الذاتية 

 100,00 990,00 26 100 403,75 المجموع

 المبالغ بمليون درهم

بالنسبة لة من طرف الدولة تعتبر المصدر األول للمداخيل حو  ويتضح من معطيات الجدول أعاله، أن الموارد الم  

 2017مليون درهم سنة    14.301األخرى سواء بالجهة أو على صعيد المملكة، حيث وصلت إلى    للجماعات الترابية

 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير على الصعيد الوطني. 52,99أي حوالي 

 التابعة للجهة: األخرى  الترابيةويبين الرسم البياني التالي بنية مداخيل تسيير الجماعات 

 

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

توضح معطيات الجدول الموالي التطور السلبي الحاصل على مستوى مداخيل التجهيز، والتي سجلت انخفاضا بلغت 

 .2017مليون درهم سنة  428,04إلى  2014مليون درهم سنة  482,02بالمائة، حيث انخفضت من  11,20نسبته 

 

79,54

4,27

16,19
2017بنية مداخيل تسيير الجماعات األخرى التابعة للجهة سنة 

الموارد المحولة من طرف الدولة

ةالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدول

الموارد الذاتية و الموارد األخرى
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 المعطيات

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

 التطور

(%) 

 11,20- 546,55 4280 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم

ويعتبر التراجع المسجل على مستوى فائض ميزانية التسيير سببا يعزى إليه انخفاض مداخيل التجهيز، حيث تراجع 

، وبلغت نسبة هذا االنخفاض 2017مليون درهم سنة  82,08إلى  2014مليون درهم سنة  95,18هذا الفائض من 

 له:، كما توضحه معطيات الجدول أسف2017و 2014بالمائة ما بين  13,76

 المعطيات

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 13,76- 159,89 083 82 695,18 336 57 585,78 941 64 239,54 181 95 الفائض

 المبالغ بالدرهم

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعةبالجماعات الترابية األخرى  المتعلقة التسيير نفقات تطور .4

ما مجموعه  2017بلغت نفقات التسيير، دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني من الميزانية، خالل سنة 

 مليون درهم. 281,34، حيث ثم صرف 2014بالمائة عن سنة  16,16مليون درهم، بزيادة وصلت إلى  326,80

ل على مستوى النفقات األخرى، والذي بلغت نسبته سج  الرتفاع الواضح الم  هذا التطور يعزى باألساس إلى ا

. هذا 2017مليون درهم سنة  156,48إلى  2014مليون درهم سنة  127,45بالمائة، حيث انتقلت من  22,79

ات الجدول بالمائة خالل نفس الفترة، كما يتجلى من خالل معطي  10,67باإلضافة إلى نمو نفقات الموظفين بنسبة بلغت  

 التالي:

 طبيعة النفقات

 التابعة لجهة كلميم واد نون الجماعات الترابية األخرى

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 10,67 039,86 313 170 589,36 979 160 499,86 177 156 401,52 890 153 نفقات الموظفين

 22,79 391,94 488 156 044,06 688 173 844,87 628 148 140,74 447 127 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

التسيير )دون  

 الفائض(

281 337 542,26 304 806 344,73 334 667 633,42 326 801 431,80 16,16 

 المبالغ بالدرهم

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة األخرى بالجماعات الترابية المتعلقة التجهيز نفقات تطور .5

، سلبا على نفقات التجهيز خالل نفس 2017و 2014انعكس االنخفاض الذي عرفته مداخيل التجهيز ما بين سنتي 

، أي بنسبة انخفاض 2017مليون درهم سنة    142,55إلى    2014مليون درهم سنة    228,72الفترة، والتي انتقلت من  

 بالمائة، كما يتبين من معطيات الجدول التالي: 37,67بلغت 

 ياتالمعط

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 37,67- 272,55 554 142 430,46 044 144 084,63 795 172 093,98 722 228 نفقات التجهيز

 11,20- 546,55 040 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم
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 برز الرسم البياني التالي تطور مداخيل ونفقات التجهيز: ي  

 

وفيما يتعلق بحصة الجماعات الترابية األخرى لجهة كلميم واد نون من مجموع نفقات التجهيز لمجمل الجماعات 

إلى  2014بالمائة سنة  3,52التنازلي، متراجعة من الترابية األخرى بالمملكة، فهي األخرى اتخذت نفس المنحى 

 .2017بالمائة سنة  2,21

 المعطيات المالية 
نسبة التطور   نفقات التجهيز برسم سنة

)%( 2014 2015 2016 2017 

في الجماعات   نفقات التجهيز

األخرى لجهة كلميم واد   الترابية

 ( 1نون )

228,72 172,80 144,04 142,55 -37,67 

مجموع نفقات التجهيز في جميع  

األخرى  الجماعات الترابية

 (2بالمملكة )

6 501 8 119 6 545 6 438 -0,97 

 - 2,21 2,20 2,13 3,52 ( %2(/)1النسبة )
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الجهوي  للمجلس القضائية وغير القضائية نشطةاأل الفصل الثاني:

 للحسابات

والمتعلقة  ،2018برسم سنة  نوناد و–للحسابات لجهة كلميم  الجهوي المجلس ألعمال يتضمن هذا التقرير خالصة

 .أعاله المشار إليها باالختصاصات

I. القضائية األنشطة 

 في حسابات المحاسبين العموميين والبت التدقيق .أوال
 باألجهزة المتعلقة المحاسبية البيانات أو الحسابات في من خالل التدقيق والتحقيق للحسابات، الجهوي المجلس يعمل

للمقتضيات  العموميين احترام اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين مدى من على التأكد العمومية المحلية،

 المتعلقة المالحظات االقتضاء، عند  كذلك، ويبرز، القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات.

 وذلك العمومي، والمحاسب والمراقب بالصرف اآلمر مسؤولية الخصوص، على ت، تثب  أن شأنها من التي بالوقائع

   .منهم واحد  لكل الموكولة المهام حدود  في

 الحسابات تقديم .1

 وهيئاتها المحلية العموميون للجماعات المحاسبون ملزَ ي   الذكر، سالف  62.99 القانون من 126 المادة لمقتضيات طبقا  

 في النصوص رةالمقر   الكيفيات وفق وذلك للحسابات، الجهوي المجلس إلى سنويا، األجهزة، هذه حسابات بتقديم

 الجهوي للحسابات، المجلس لرقابة الخاضعة األخرى األجهزة محاسبو أيضا، م،لزَ وي   العمل. بها الجاري التنظيمية

 التي عمليات الصندوق، عن وكذا والنفقات،  المداخيل عمليات عن محاسبيا  بيانا األخير، هذا إلى سنويا، يقدموا، بأن

 .العمل بها  الجاري التنظيمية النصوص في  رةالمقر   الكيفيات وفق تنفيذها. وذلك، يتولون

 أشهر ثالثة كل والنفقات للمداخيل المثبتة الوثائق هوج  ت  و مثبتة. ووثائق عامة وثائق من المذكورة الحسابات وتتكون

 فيمكن لألجهزة األخرى، بالنسبة أما وهيئاتها. المحلية الجماعات لعمليات للحسابات بالنسبة الجهوي المجلس إلى

 .المكان عينب المستندات هذه في التدقيق

 ، 2017 وتتعلق بتدبير سنة 2018 وفي هذا اإلطار، بلغ العدد اإلجمالي للحسابات التي تم تقديمها الى المجلس سنة

 ل فيكما هو مفص  . في المائة 52 لة بذلك نسبة إدالء اجمالية تعادلحسابا، مسج ِّ  59 أصل حواليحسابا من  30

 .  اتحساب 8 ما مجموعه 2016 وبالمقابل، بلغ عدد الحسابات المدلى بها والمتعلقة بسنة أسفله. الجدول

 2018وضعية تقديم الحسابات خالل سنة 

مجموع 

الحسابات 

المقدمة سنة 

2018 

عدد  والمتعلقة بتدبير سنوات  2018الحسابات المقدمة سنة 

الخاضعين 

برسم سنة 

2017 

 األجهزة
2017 2016 2015 2016 

وما   2013

 قبلها 

 الجهات  01 - - - - 01 01

 األقاليم 04 - - - 1 02 03

 العماالت - - - - - - 

 الجماعات الحضرية 08 - - - 02 04 06

 الجماعات القروية 45 - - - 05 23 28

- - - - - - 1 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر  

 على محاسب عمومي

 المجموع 59 - - - 08 30 38
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 ويبين الجدول التالي نسب اإلدالء الخاصة بكل مركز محاسبي على حدة:

 الحسابات فيق التدقي .2

 من العموميون سنويا. كما يتأكد  المحاسبون يقدمها التي الحساباتفي   البتو تدقيقبال للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 تم التي المالحظات المجلس وي بل غ  .العمل بها الجاري واألنظمة للقوانين والنفقات المداخيل تنفيذ  عمليات احترام مدى

 اإلدالء قصد  بالصرف اآلمرين وكذا العموميين من المحاسبين كل إلى  مذكرات في الحسابات تدقيق بمناسبة  تسجيلها

 .بشأنها وتبريراتهم بتعقيباتهم

وقد  حسابا،  56بتدقيق  2018خالل سنة  واد نون - كلميم قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة وفي هذا اإلطار، 

، كما هو بعمليات التدقيق  مذكرة مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين  11أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه  

 :التاليمبين في الجدول 

 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 األجهزة
عدد الحسابات  

 التي تم تدقيقها 

عدد مذكرات المالحظات التي تم  

 توجيهها للمحاسبين العموميين 

 عدد مذكرات المالحظات الموجهة إلى

 اآلمرين بالصرف

 - - - الجهات 

 - 1 5 األقاليم

 - - - العماالت

 - 10 51 الجماعات

 - 11 56 المجموع

 واد نون -لجهة كلميمللحسابات  الجهوي المجلس عن الصادرة  األحكام .3

 35و نهائيا حكما 41 منها حكما، 76، 2018سنة  خاللواد نون،  –الجهوي للحسابات لجهة كلميم  أصدر المجلس

 . تمهيديا حكما

 الواقع بحكم التسيير .ثانيا
في   ،للحسابات الجهوي يتولى المجلس بأن المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99رقم  القانون من 131المادة  تنص

وي عتبر وفقا    .القانون هذا من 41 المادة مدلول حسب الواقع بحكم تسييروجود ب التصريح اختصاصه، دائرة حدود 

 قبض عمليات المختصة، السلطة من لدن لذلك يؤهل أن غير من يباشر، شخص كل الواقع بحكم  محاسبالنفس المادة 

 أو المجلس، لرقابة الخاضعة األجهزة العمومية أحد  ملك في  قيم  أو أموال واستعمال وحيازة النفقات  ودفع الموارد 

 ولكن المذكورة، األجهزة ملك في قيم ليست أو بأموال تتعلق بعمليات عمومي محاسب صفة له تكون أن دون يقوم

 .العمل بها واألنظمة الجاري للقوانين وفقا بإنجازها، وحدهم يكلفون العموميين المحاسبين

عون،  أو موظف كل الواقع، بحكم التسيير عن مسؤوال مشاركا يعتبر أن خاص، بوجه يمكن، ،ذلك إلى وباإلضافة

األثمان  بيانات في المبالغة على إما تشجيعه أو بموافقته يكون والذي عمومية، طلبات على حاصل هو من كل وكذا

 المركز المحاسبي
عدد 

 األجهزة

عدد الحسابات 

التي كان يتعين 

خالل اإلدالء بها 

 2018سنة 

 الحسابات الكاملة
الحسابات 

 الناقصة

الحسابات غير 

 المدلى بها

 العدد
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

 0 0 0 0 100 14 14 14 الخزينة اإلقليمية لكلميم

 0 0 0 0 100 8 8 8 الخزينة اإلقليمية لطانطان

 0 0 100 08 0 0 8 8 الزاك-الخزينة اإلقليمية ألسا

 0 0 100 20 0 0 20 20 قباضة سيدي إفني

 0 0 0 0 100 8 8 8 قباضة بويزكارن

 100 1 0 0 0 0 1 1 خازن مكلف باألداء

 00 01 48 28 52 30 59 59 المجموع
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أو  حواالت أو باألداء أوامر تحرير إلى علم عن عمد  قد  الوثائق، بهذه الواردة البيانات تحريف على أو الفواتير أو

 .صورية أصول أو تبريرات

يهم   ، 2018 سنة برسم ،واد نون-لجهة كلميمالجهوي للحسابات  المجلس تتم إحالة أي ملف على لم اإلطار، هذا في

 الواقع. بحكم تسييرا تشكل قد  عمليات

 المالية  والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب. ثالثا
 قضائية مهمة للحسابات الجهوي المجلس يمارس الذكر، سالفال  62.99  رقم  القانون من 136 المادة مقتضيات  حسب

 من الرابعة الفقرة في  بيانهم الوارد  ألشخاصل بالنسبة المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في أخرى

نفس  من 56و 55و 54 المواد  في عليها المنصوص المخالفات إحدى يرتكبون والذين القانون، هذا من 118المادة 

 .القانون

كمين،  ،2018 سنة ، برسمواد نون-لجهة كلميم للحسابات الجهوي المجلس أصدر، اإلطار هذا فيو  ميدان فيح 

 المالية. والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب

II.  القضائية  غير نشطةاأل 

 العمومية األموال استخدام ومراقبة التسيير مراقبة. أوال
تهدف مراقبة التسيير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي المحلي من 

وصدقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق  ،ة العمليات المنجزةشرعية وصح  خالل التأكد من 

بين االستعمال األمثل للموارد وعقلنة التحمالت وحماية الممتلكات، باإلضافة إلى تقييم جودة تدبير ومردودية األجهزة 

ألخالقيات والبيئة. وتهدف هذه المراقبة إلى تقديم  العمومية المحلية طبقا لمبادئ الفعالية والنجاعة واالقتصاد وا

 الجاري بها العمل. التدبيريةدة واحترام المعايير مقترحات من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجي  

مهام رقابية ألجهزة  تسع، 2018 سنة واد نون برسم-لجهة كلميمللحسابات  الجهوي المجلس أنجزوفي هذا اإلطار، 

، جماعة بن خليل، جماعة ميراللفت،  جماعة سيدي إفني  بالجماعات التالية:. ويتعلق االمر  تندرج ضمن نفوده الترابي

 امطضي.وجماعة جماعة مستي جماعة اسبويا، جماعة تغيرت،  ،جماعة الشاطئ األبيضتيوغزة، جماعة 

وذلك لما تتضمنه من ور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات وفي هذا اإلطار، ركزت المهام الرقابية على محا

كما عمل المجلس  مخاطر أو تكتسيه من أهمية آنية واستراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو لتدبير التنمية المحلية.

ة الجهوي للحسابات من خالل قيامه بهذه المهمات الرقابية على مصاحبة الجماعات من أجل إرساء آليات الحكام

 .لألجهزة الخاضعة للرقابة توجيه مجموعة من التوصياتوذلك من خالل الجيدة 

 التصريح اإلجباري بالممتلكاتثانيا. 
تصريح تخص فئة المنتخبين أي بنسبة تعادل  200تصريحا، منها  467ما مجموعه  2018ى المجلس خالل سنة تلق  

موظفي فئة  تصريح يخص   120وبالمائة،  31أي بنسبة  الجماعات المحليةتصريح لفئة موظفي  147بالمائة، و 43

 : هذه الوضعية التاليينالجدول والرسم البياني  . ي بي نبالمائة 26بنسبة  اإلدارات العمومية

 

 فئات المصرحين العدد

 منتخبون 200

 موظفي الجماعات المحلية 147

 موظفي اإلدارات العمومية 120

 المجموع 467

 

 

 

  

43%

31%

26%

ت نسب التصريح اإلجباري بالممتلكات حسب فئا

الملزمين

منتخبون

موظفي الجماعات المحلية

موظفي اإلدارات العمومية
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 نة في الجدول التالي:بي  ع التصاريح حسب األقاليم التابعة للجهة بالنسب الم  وتتوز  

 النفوذ الترابي  عدد المصرحين النسبة

 إقليم كلميم  116 % 24,84

 الزاك  -إقليم أسا  76 % 16,27

 إقليم طانطان  97 % 20,77

 إقليم سيدي إفني  178 % 38,12

 المجموع 467 % 100,00
 

ي فس ر و .تصريح 116تضاعفت أعداد المصرحين ثالثة أضعاف؛ بحيث كان المجلس قد تلقى  2017مقارنة مع سنة 

منتخبين التوجيه إنذارات إلى  ، السيماالمجلس باإلجراءات التي قام بها أعداد المصرحينالرتفاع الملحوظ في ذلك ا

 ملزما 144إنذارا لفئة المنتخبين أدلى على إثرها  148أخلوا بواجب التصريح. حيث تم توجيه  الذين موظفينوال

لهم باإلنذارات الموجهة لم يقوموا بتسوية وضعيتهم على الرغم من توص  لزمين  بتصاريحهم، في حين تمت إحالة ثالثة م  

قتضيات   رئيس الحكومة  د السي  إلى  إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما المحددة لذلك، كما تنص  على ذلك الم 

لة ل كذلك،  القانونية ذات الص ِّ ، وبهذا تكون نسبة االستجابة لإلنذارات لدى بسبب وفاتهتبليغ الملزم المتبقي  تعذ ر  . وس ج 

    %.98فئة المنتخبين قد بلغت 

وتعذر تبليغ البقية  %93منها أي بنسبة إنذارا  294إنذارا، تم تبليغ  316وفيما يخص فئة الموظفين، فقد تم توجيه 

ح على إثر ذلك  ملزما بتسوية وضعيتهم رغم  14، في حين لم يقم بممتلكاتهم ملزما 280بالطريقة اإلدارية. وقد صر 

 .%95انصرام األجل الممنوح لهم بموجب اإلنذار، وبذلك بلغت نسبة االستجابة لإلنذارات لدى هذه الفئة 

نسبة 

 االستجابة

عدد 

التصاريح 

 المدلى بها 

نسبة 

 التبليغ 

عدد 

  اإلنذارات

 المبلغة

عدد 

اإلنذارات  

 الموجهة 

 فئات المصرحين

 ( 1المنتخبون ) 148 147 99% 144 98%

 موظفي الجماعات المحلية  173 170 98% 160 94%

 موظفي اإلدارات العمومية 143 124 %87 120 %97 موظفونال

 (2) مجموع الموظفين 316 294 93% 280 95%

 (2(+)1) المجموع 464 441 95% 424 96%
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 مهمات مراقبة التسيير: الثالثالفصل 

ألجهزة تندرج   مهام رقابية  09واد نون بإنجاز    –في إطار مراقبة التسيير، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم  

جماعة تيوغزة، جماعة ، جماعة ميراللفت، جماعة سيدي إفني التالية:  جماعات التعلق األمر بيه الترابي. وذ ضمن نفو

 .جماعة بن خليلو امطضيجماعة  ،جماعة الشاطئ األبيض، جماعة تغيرت جماعة اسبويا، مستي،

في تحديد برنامجه السنوي المتعلق بمراقبة    المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون مقاربة مندمجة  اعتمد   وقد 

 التالية: رتكزاتعلى الم تسيير األجهزة العمومية، مبنية

رصد مكامن الخطر واعتماد خريطة المخاطر كأساس للبرمجة وإيالء األهمية لألجهزة التي قد تستوجب  -

 تقويمات عاجلة؛ 

عتماد معيار أهمية البرامج التنموية المعتمدة وأهميتها بالنسبة للمواطن وإلنعاش النشاط االقتصادي في  ا -

 المجال الترابي وكذا تأثيرها على البيئة؛

الموضوعاتية في البرمجة السنوية من خالل إدراج مراقبة مجموعة من الجماعات تتقاسم   المقاربةاعتماد  -

برسم  سنوي للمجلس الجهوي البرنامج التميز  وبهذا الخصوص،التدبيرية. نفس الخصوصيات الجغرافية و

 وتقييم المشاريع التنموية تدبير سبع جماعات تتوفر على مجال ساحلي إدراج موضوع مراقبةب 2018سنة 

 بترابها.المنجزة 

رابية تتعلق بالتخطيط على محاور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات الت المهام الرقابيةوفي هذا اإلطار، ركزت 

وكذا تقييم نظام  تدبير المجال الترابي الساحلي االستراتيجي وبرمجة المشاريع، تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية،

إصداره للتوصيات الكفيلة بتحسين تسيير األجهزة  المجلس الجهوي للحسابات من خالل يهدفالمراقبة الداخلية. كما 

راقَبة والزيادة في  حاسبة.الم   فعاليتها ومردوديتها إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والم 
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 "إفني سيدي"جماعة   

 )إقليم سيدي إفني(
 

ثَت جماعة   1389 ذي القعدة 11الصادر بتاريخ  207692بموجب المرسوم رقم  1970سنة  إفني سيديأ حدِّ

قليم إلتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي والحضرية.  إفنيجماعة دائرة إفني وبإحداث  1970 يناير 19الموافق ل 

نسمة حسب اإلحصاء العام   21.588، ويبلغ عدد سكانها ²كلم 17,5على مساحة تناهز حوالي  وتمتد   ،إفني سيدي

 .2014للسكان والسكنى برسم سنة 

ارتفاعا خالل الفترة   مداخيل التسيير  عرفتبما فيهم الرئيس وستة نواب. وقد    اعضو  27يتكون المجلس الجماعي من  

خالل  تجهيزنفقات ال فيما عرفت ،درهممليون  29 إلى درهممليون  24؛ إذ انتقلت من 2017و 2012ما بين سنتي 

  .2017مليون درهم سنة  2,9إلى  2012مليون درهم سنة  8من  انخفضتالفترة انخفاضا ملحوظا؛ إذ نفس 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

ت الفترة  عن تسجيل العديد  2018-2012أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي هم 

 من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي: 

 للساحل العمرانية والتهيئة الترابي  التخطيطأوال.  

 للجماعةالتخطيط االستراتيجي  .1

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص النقائص التالية:

  2015-2009الخاص الفترة عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

بين الجماعة والمجلس  إبرام اتفاقية شراكة ، بالرغم من2015-2009لفترة لللتنمية  الجماعي طالمخط   لم يتم إعداد

 شروط  تحديدب  التي تتعلق، و2010شتنبر    30من طرف والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ    صودق عليها،  اإلقليمي

 والمخططات اإلقليمي المخطط ووضع إعداد عملية لدعم إفني سيدي بإقليم المحلية التنمية صندوق في المساهمة

ت نص  قد  . ووتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التخطيط وتأهيل اإلدارة الجماعية عبر التكوين  للتنمية  الجماعية

تسديد المساهمة المالية للجماعة على شكل أقساط خالل الفترة الممتدة من على المادة الخامسة من االتفاقية المذكورة 

بما مجموعه  2012و 2011همتها برسم سنتي قامت الجماعة بدفع قسط مسا ،. على إثر ذلك2012إلى  2010

توخاة من بسبب عدم تحقيق األهداف الم 2012درهم، فيما لم يتم تسديد القسط المتبقي برسم سنة  220.000,00

ه االتفاقية سالفة الذكر.  2016يونيو  01بتاريخ  س ج/  م.أ.م 1628 عدد الرسالة رئيس المجلس الجماعي  وقد وج 

أن  ب ي خبره من خاللهاوالتي  ،للتنمية الجماعي المخطط المتعلقة بإعداد تفاقية الاإفني بخصوص  سيديإلى عامل إقليم 

الجماعة لم تتسلم بعد المخطط المذكور، ويطلب منه التدخل لدى المجلس اإلقليمي لمعرفة مآل المساهمات المحولة 

   .قليمياإل المحلية التابع للمجلس التنمية درهم( إلى صندوق 220.000,00)

 78.00 رقم القانون من 36 المادة لمقتضيات  طبقا   2015-2009لفترة ل للتنمية الجماعي المخطط إعداد إن عدم

 دقيق  تشخيص ترتكز على واضحة تنموية رؤية جعل تدبير الجماعة يتم في غياب  الجماعي، بالميثاق المتعلق

  إرساء تمكن من تشاركية منهجية في إطار الساكنة لحاجيات مسبق تحديد على والمتوفرة،  مكانياتاإلو مؤهالتلل

 ومستدامة. مندمجة محلية تنمية

 الجماعة  عمل أثناء إعداد برنامج  بعين االعتبار التنموي للساحل عدم أخذ البعد 

 مدينة سيدي إفني وقائمة تتعلق بتشخيص  انوغرافيوعلى م   2022  -  2017  الجماعة برسم الفترة  عمل  يحتوي برنامج

من البنيات التحتية )طرق وتهيئة المناطق الخضراء، إلخ.( والتجهيزات )المجزرة والسوق األسبوعي، إلخ(   الحاجيات

التقديرية لكل   لفةتضمين هذه القائمة الك  ، حيث تم  نارة العمومية والتطهير السائل، إلخ(والمرافق العمومية المحلية )اإل

لت  . إال2022إلى    2017  زمني ممتد من سنة  جدولل  وفق ا  التمويل  في  تهماوالشركاء ومساهم  مشروع،  أن المراقبة سج 

  مهمة؛ إذ لم تتم برمجة سوى بعض المشاريع،  طبيعية  بإمكانيات  بتنمية الساحل الذي يزخر  المتعلقة  المشاريع  محدودية

 وتهيئة الكورنيش  ،2020  برسم سنة  درهم  بمليوني  تقدر  بتكلفة  والشاطئ  المدينة  بين  يربط  الذي  كتهيئة مسلك الراجلين

درهم خالل  مليون 2.5 بـ تقدر بتكلفة النظيفة الشواطئ ، وعملية2018 برسم سنة درهم  مليون 0,30 بـ تقدر بتكلفة

 الوطنية للموانئ.  الوكالة من بتمويل 2022 إلى 2017 الفترة الممتدة من

مخطط توجيه التهيئة العمرانية  إلى متطلباتبرنامج العمل  أما فيما يتعلق بحماية الساحل من الثلوث، لم يتطرق

رة بموجب القانون المتعلق بالساحل. في هذا الصدد،   2020  -  2000والساحل   وكذا إلى ضرورة إعمال التدابير المقر 

يتم تحديد المخاطر البيئية المؤثرة سلبا على الساحل، ال سيما مطرح النفايات غير المراقب الواقع بالقرب من   لم
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لتصريف المياه في عمق البحر   ، وتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ، وعدم إنجاز قناةالساحل

بمحطة معالجة المياه العادمة وذلك حماية للكائنات البحرية التي تعيش على الشريط الساحلي. باإلضافة إلى ما سلف 

ثمين المنتجات البحرية وبلورة حلول ألسباب تعثر المنطقة ذكره، لم ي حد د برنامج العمل اإلجراءات الرامية إلى ت

 .الصناعية، وذلك من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية

 للساحل العمرانية التهيئة تدبير .2

ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:  حول التهيئة العمرانية للساحل، سج 

 مخطط  تحيين قبل تصميم التهيئة إعداد( توجيه التطهير السائلSDA) 

 توجيه مخطط تحيين دراسة إعداد في  2017أكتوبر  23بتاريخ  -قطاع الماء-الوطني للكهرباء والماء المكتب شرع

  التطهير   شبكة  األولى المتعلق بتشخيص  المرحلة  تقرير  من  االنتهاء  يتم  ولم  ،إفني  سيدي  لمدينة  (SDAالتطهير السائل )

ا  هذه الدراسة  نتائج  وإذ ت عتبر.  اهات المتعلقة بهاواالكر  الحالية  السائل   تصميم  مشروع  وتوجيه  إعداد   في  أساسي ا  عنصر 

سالف  المخطط تحيين المذكور بخصوص تسريع ت راسل المكتب التهيئة، فقد لوحظ في هذا الصدد أن الجماعة لم

 ينقص من التهيئة قد  إعداد تصميممن نتهاء االقبل  المذكور المخطط أن التأخر في تحيين اإلشارة إلى الذكر. وتجدر

السائل، مثل أحياء "العين "و"إدوفكير"    التطهير  تتوفر على شبكة  ال  ، خاصة أن بعض أحياء الجماعةة هذا األخيرأهمي

 و"تامحروشت". 

 والساحل  العمرانية التهيئة توجيه احترام مقتضيات مخطط عدم 

 ال لمدة وذلك بها، المتعلق للرقعة العمرانية للتنمية العام التنظيم تخطيط على العمرانية التهيئة توجيه مخطط يشتمل

  رقم  القانون من 3 لمادة)ا المتدخلين جميع بها يقوم التي التهيئة أعمال تنسيق إلى ويهدف .سنة 25 تتجاوز أن يمكن

  يحترم  لم  المحلية  اللجنة  عليه  وافقت  الذي  التهيئة  تصميم  مشروع  فإن  ،وعلى الرغم من ذلك  .(بالتعميرالمتعلق    12.90

المصادق عليه  2020 - 2000 برسم الفترة لتزنيت وسيدي إفني والساحل العمرانية التهيئة توجيه مخطط مقتضيات

نفس  من 11 المادة)العمرانية  التهيئة توجيه مخططات بأحكام يتقيد  أن التهيئة يجب أن تصميم علما ،2004 سنة

 مائة   عرضها  للساحل يبلغ  محاذية  منطقة  في  البناء  تحظر  بالساحل  المتعلق  81.12رقم    القانون  كما أن أحكام  .(القانون

 .للساحل البرية الحدود  من انطالقا تحتسب( م  100) متر

 العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  بموجبلوحظ أن مشروع تصميم التهيئة لم يراع التخصيص المحدد  وفي هذا اإلطار،  

 الصناعية  المنطقةالمثال،    سبيل  وعلى  لمجموعة من المناطق بالجماعة.  2020  -  2000  لتزنيت وسيدي إفني والساحل

(  الساحات السيارات، مواقف ء،الخضرا المساحات األسبوعي، السوق الجملة، سوق )المجزرة، األنشطة ومنطقة

 من  الطريق التي توجد على طول "عدم البناء"وارزك، ومنطقة  سيدي باتجاه المتواجدة الصناعية للمنطقة المجاورة

مختلطة.  منطقة وتحويلها إلىالتهيئة  تصميم في مشروع تم تغيير تخصيصهاوارزك  سيدي باتجاه المدينة مخرج

  تصميم منطقة سكنية وسياحية في مشروعوجعلها الصناعية الحالية  المنطقة من جزءتغيير تخصيص  باإلضافة إلى

منطقة إلعادة الهيكلة   وجعلهجزء من حي تامحروشت الذي يعتبر منطقة "عدم البناء"  تخصيص    . كما تم تغييرالتهيئة

 عرضها بحي تامحروشت والبالغ للساحل المحاذية المنطقة تم تحويل تخصيص التهيئة. كما  تصميم في مشروع

 التهيئة.  تصميم منطقة سكنية وسياحية في مشروعإلى   "عدم البناء"منطقة  منمتر  80

 التهيئة تصميم مشروع إعداد في تأخر 

م التهيئة المصادق نة بتصميضم  بخصوص التجهيزات العمومية الم   مترتبة عن إعالن المنفعة العامةانتهت اآلثار ال

التهيئة يمكن من التوفر على رؤية  تصميم  مشروع بإعداد  ، دون أن يتم القيام 2013في متم سنة  2003عليه سنة 

التهيئة إال بمناسبة   تصميم  عملية إعداد   الشروع في  واضحة لضبط الحركة العمرانية بالمدينة. ولم تتخذ الجماعة مبادرة

 بالتمويل  تتعلق  شراكة  اتفاقيةوفي هذا السياق، أبرمت الجماعة    .2015فبراير  شهر  مجلس في  لل  العادية  دورةالانعقاد  

 أثر سلبي  التأخير  وقد يكون لهذا  .إفني  التهيئة لسيدي  تصميم  مشروع  إلعداد   الحضرية لتارودانت  الوكالة  مع  المشترك

 لألراضي العامة ةللمنفع إعالنبمثابة  التهيئة هو المصادقة على تصميم أنب لما، عِّ للمدينةعلى التدبير العمراني 

الموافقة على تصميم التهيئة في  بشأن ابتداء من تاريخ نشر النص  سنوات 10 لتشييد المرافق العمومية خالل الالزمة

ِّ .  وهو ما ي  المتعلق بالتعمير( 12-90من القانون  28)المادة  الجريدة الرسمية  ل للمالكين المعنيين استرجاع حقخو 

 .رام هذه المدةانص التصرف في أراضيهم بعد 

 المنتهية التهيئة  عدم إنجاز مجموعة من المرافق االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في تصميم

 صالحيته

التهيئة  المنصوص عليها في تصميم الخضراء والمساحات واالقتصادية االجتماعية المرافق إنجاز نسبة لوحظ أن

أربع على سبيل المثال    مجموعة من المرافق نذكر منها  لم يتم إنجازإذ  %.     14,56تجاوز  تلم    2003سنةادر في  الص  

 مراكن للسيارات.  4للثقافة و اللراجلين ومرفق افضاء أخضر ومرفقين للرياضة ومسلك 20ساحات عمومية و
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 أداء  من  امؤقت  ألصحاب العقارات المعنية إعفاء  تخول  سنوات  عشر  لمدة  العامةنفعة  الم  إعالن  أن  اإلشارة إلى  وتجدر

من خالل  األراضي هذه استثمارويحول كذلك دون  الفترة هذه خالل المبنية  غير الحضرية األراضي على الرسم

ثار الناجمة عن عدم إنجاز ويعتبر من ضمن اآل.  تجهيزها )إنجاز تجزئات ومجموعات سكنية ومركبات سياحية، إلخ.(

  الضريبية   وكذا من اإلمكانات  ،المذكور  الموارد المتأتية من الرسملجماعة من حيث  ا  المفوت على  هذه المرافق الكسب

 الحركة االقتصادية في حالة استغالل هذه األراضي وتجهيزها. المتأتية من

  البحري العام الملكبوإدارات عمومية  وتجهيزاتإقامة مساكن  

فعلى سبيل المثال، تم ضم أجزاء من  .البحريإقامة بنايات ومساكن بالملك العام على المراقبة  تم الوقوف خالل

. كما الوداديةمسكنا من فئة الفيالت بتجزئة  15 إفني إلى سيدي شاطئ على ةاألراضي التابعة للملك البحري والمطل

لإلدارات  ، كالجماعة والمصالح الالممركزةة بنايات فوق الملك العام البحريالعموميالمؤسسات أحدثت بعض 

خالل سنوات  تجارية محالت بتشييد  العمومية )خمس حاالت تخص البناء(. كما أن المجلس اإلقليمي لتزنيت قام

 .الميناء، وهي غير مستغلة حاليا من بالقرب على الشاطئ التسعينيات

الخاصة   مسطرةلا  سلك  في بناء مستودع جماعي دون  2017يونيو  06الجماعة شرعت بتاريخ    أن  إلىوتجدر اإلشارة   

 رالمتعلق بالتعمير والصاد   12.90من القانون رقم    51و  40رخص البناء المنصوص عليها في المادتين    منحبإجراءات  

، وذلك باعتباره من المباني  (1992  يونيو17)  1412ذي الحجة    15بتاريخ    1.92.31بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 

 القانون ألحكام خالفا البحري العام بالملك ناء المستودع المذكوربا نتج عنه العامة أو التي يستعملها العموم. وهو م

كما  بالساحل المتعلق 81.12رقم  وكذا مقتضيات القانون ،به الخاصة التنظيمية نصوصالو المذكور 12.90رقم 

 .القانونهذا  أحكام تطبيق بشأن 2015 أكتوبر 01 بتاريخ 7739دورية وزير التعمير وإعداد التراب عدد  اوضحتهأ

 أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية  عدم تتبع ومراقبة 

 شاوراأل زيارات طريق السكنية، وذلك عن والمجموعات التجزئات تجهيز أشغال ومراقبة الجماعة بتتبع تقوم ال

 المؤقت التسلم لجنة في والطرق، إذ يقتصر دورها في المشاركة العمومية أشغال التجهيزات واإلنارة جودة قبةلمرا

 والنهائي للتجزئات.

، على تدخل ضمن األشغال العمومية المنجزة لفائدة الجماعةات التجزئ تجهيز أشغال يجدر التذكير في هذا الصدد أن

المتعلقة بالشبكات العامة والمساحات غير المبنية المغروسة سيتم إلحاقها باألمالك اعتبار أن جميع التجهيزات 

 .الجماعية العامة بعد التسلم النهائي لألشغال

 النهائي لمسطرة التسلم اتعدم إلحاق الطرق والتجهيزات باألمالك العامة للجماعة وعدم إخضاع التجزئ 

 المثال  سبيل  على  األمر  ويتعلق  2018  –  2010خالل الفترة الممتدة  المنجزة  النهائي للتجزئات    لم تقم الجماعة بالتسلم 

 المتعلق بالتجزئات 25.90القانون  أحكام به تقضي ما عكس على وذلك ،1 بعمران وأيت والمحيط السالمبتجزئات 

 الطرق والتجهيزات باألمالك؛ مما حال دون إلحاق  29و  28السكنية وتقسيم العقارات، ال سيما المادتين    والمجموعات

عن طريق إنجاز محضر يجب قيده باسم هذه األخيرة في الصك األصلي للعقار موضوع التجزئة  للجماعة العامة

 ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة. 

  دون إيجاد الحلول لإلكراهات التقنية  اإلذن بإحداث التجزئاتمنح 

التجزئات معيقات تقنية تهم التزود بالماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء، ذلك أن يعرف تنفيذ أشغال تجهيز بعض 

تواجد به جل تللشرب ي عيق عملية التوسع العمراني باتجاه حي تامحروشت الذي  الصالحضعف صبيب شبكة الماء 

ولي إلقامة مرافق ميم األصة في التصخص  التجزئات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تغيير تخصيص بقع أرضية كانت م  

المنخفض، وذلك نتيجة عدم تقوية شبكة  الكهربائية ذات الجهد  بإقامة بنايات خاصة بالمحوالت واستبدالها عمومية

، بإقامة محول 2015  ماي  14توزيع الكهرباء. فعلى سبيل المثال، قام صاحب تجزئة القدس المرخص بإحداثها بتاريخ  

 متر مربع.  20ساحة كهربائي عوض تهيئة مساحة خضراء بم

 التجزئاتمتعلقة بدفاتر تحمالت  نقائص 

وكذا  بشكل دقيق ها من طرف الجماعة شروط تنفيذ األشغالبص التجزئات المرخ  ب ةالخاص   التحمالت دفاترد حد ِّ لم ت  

رةتوصيف الخصائص التقنية  قر  ، السيما الطرق وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والمساحات غير للتجهيزات الم 

التبليط الواجب  لم تتطرق الدفاتر المذكورة إلى نوع وخاصيات مجموعة من التجهيزات مثلالمبنية المغروسة؛ إذ 

ا ونوع شبكات التطهير والكهرباء ونوع األغراس والمساحة الواجب غرسهبه لطبقة تكسية الطرق وخاصيات  القيام

 ووتيرة المراقبات التي يجب القيام بها بخصوص جودة أشغال التجهيزات المنجزة.

 ها بترابلالكهربائية المنجزة من طرف أصحاب التجزئات المرخص  أن الشبكة إلى وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار 

ية تتميز باستعمال تقنيات الربط ، في حين أن الخاصيات الحديثة للشبكات الكهربائالجماعة تعتبر من النوع الهوائي

 . رضياأل تحت
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  منح شهادة التسلم المؤقت لتجزئة رغم عدم إنجاز بعض المرافق والطرق 

. وورد في دفتر التحمالت 2011ماي    04بتاريخ    01/2011  اإلذن في القيام بإحداث التجزئة تحت عدد منحت الجماعة  

 EV1  فضاء أخضرلكن صاحب التجزئة لم ينجز    تغيير" إنجاز مرافق وطرق.والتصاميم الحاملة لعبارة "غير قابلة لل

لم ينجز موقف للسيارات بمساحة مربع، كما متر  390بمساحة  01مربع وساحة عمومية رقم  متر 850بمساحة 

مخصصة الحتضان مدرسة مربع وأخرى  متر    600  مخصصة إلقامة مسجد بمساحة  مربع ولم يهيئ بقعة متر    1685

 إنجاز عدم من مربع. وبالرغممتر  639مخصصة لفضاء ألعاب األطفال بمساحة  مربع وبقعة متر  4622 بمساحة

التجهيزات أنجز جميع  صاحب التجزئةأن على مع االشهاد  لتجزئةالمؤقت ل التسلم شهادة تم منحهذه المرافق، 

 دفتر التحمالت.  المنصوص عليها في

عدة نقائص بعد  تم الوقوف علىبوعالم. وقد  لجبل مجاورة وعرة، أن التجزئة توجد على أرض إلى وتجدر اإلشارة

 من الشعاب المتدفقة  مياه  عن  الناجمة  الفيضانات  من التجزئة  لحماية  ال سيما عدم إنجاز جدار  ،المؤقت للتجزئة التسلم

والماء الصالح  الكهرباء توزيع صناديق كيبتر كبيرة وعدم بكمياتالمتبقية  الحفر مواد  إزالة مخلفات الجبل وعدم

طابقة  ،بقعة لكل للشرب وعدم  ضيق مساحتها للتصاميم المرخص لها بالنظر إلى المشيدة الراجلين مسالكوعدم م 

 للحد من صعوبة انحدار ممراتها. إنجاز الدرج

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق،  ما على تأسيسا

خالل تحيين  سيما إعداد برامج العمل الجماعية وال أثناء االعتبار تنمية المجال الساحلياألخذ بعين  -

 الحالي؛ ومراجعة البرنامج

 العمرانية التهيئة توجيه مخطط أحكام احترام مع المناسب الوقت في إعداد تصميم التهيئة العمل على -

 السائل  التطهير  توجيه  مخطط  والتسريع بعملية تحيين  التقنية  االكراهات  االعتبار  بعين  واألخذ  والساحل

 لألحياء ناقصة التجهيز؛  الهيكلة إعادة عملية وتفعيل

حث األجهزة   خالل من الواردة في تصميم التهيئة واالقتصادية االجتماعية إنجاز المرافق  العمل على -

تصميم   صالحية  انتهاء  ا قبلالمرافق الخاصة به  إلحداث  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  على  العمومية المعنية

 التهيئة؛

الملك  مستوى على البناء عمليات لمراقبة وضع نظام التجهيز على وزارة  بتنسيق مع مصالح العمل -

 ؛للحد من الترامي عليه واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاءالبحري  العام

السكنية المرخص    والمجموعات  أشغال تجهيز التجزئات  ومراقبة  لتتبع  منتظم  على إعداد برنامج  العمل -

المنجزة في الوقت   أشغال الطرق والشبكاتعن العيوب التي قد تشوب    في الوقت المناسب  للكشف  لها

 ؛هذه األشغالبتسلم  النطق  وقبلالمناسب 

 الوكالة)إعداد دفتر تحمالت نموذجي خاص بالتجزئات بتنسيق مع األطراف المعنية  على العمل -

 بدقة يصف( إلخ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المصالح االقليمية، الحضرية،

  الطرق، لتكسية وتزفيت الطالء نوع)التنفيذ والمواصفات التقنية للمرافق المزمع إنجازها  شروط

شغال األ جودة ومراقبة والمساحة المزمع غرسها، والكهرباء، نوع شبكة التطهير السائل مواصفات

 . الخ( المزمع إنجازها،

 الجماعة قبل من الساحلية البيئة تدبير. ثانيا

 تدبير التطهير السائل .1

 ومحطة  للضخ محطات ثالث علىتتوفر كما  ،كيلومترا 26 الجماعة مستوى السائل على التطهير شبكة طول يبلغ

ويتم تدبير هذا المرفق من طرف المكتب الوطني للماء بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض بتاريخ  العادمة المياه معالجة

ثير ي   مليون درهم إال أن تدبير هذا المرفق 50وتبلغ االستثمارات المبرمجة في هذا اإلطار  2008دجنبر  31

 :التالية المالحظات

 تطهير السائل منفصلة لل على شبكة عدم توفر المدينة 

األمطار في نفس  ومياه العادمة ة لتصريف المياهعد  م   من النوع الموحد، التطهير السائل تتوفر الجماعة على شبكة

 والتي تستقبل المياه 1كما تتوفر على محطات ضخ موزعة بأحياء الجماعة ومكونة من محطة الضخ رقم . القنوات

مريم. كما  اللةو العادمة الخاصة بأحياء تامحروشت المستقبلة للمياه 2 العادمة وتلك المجمعة من محطة الضخ رقم

المتواجدة قبالة مقر عمالة  3ها في اتجاه محطة الضخ رقم يتم ضخ   1 رقم الضخ عة بمحطةجم  أن المياه العادمة الم  

ها سيدي إفني والتي  تكون دائما في   1 رقم  ضخال أن محطةالمالحظ بدورها في محطة معالجة المياه العادمة. وتضخ 

كراهات الناجمة عن صعوبة لى اإلإ؛ إضافة  3 رقم الضخ محطة عنحالة عطب نظرا لبعد المسافة التي تفصلها 

تضاريس الجماعة والتي تتميز بوجودها بين الساحل والجبل ويعبرها واد سيدي إفني، مما يصعب معه تجميع المياه 
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مطار بشبكة التطهير ، خاصة خالل موسم األمطار؛ حيث إن تدفق مياه األالعادمة وتصريفها نحو محطة المعالجة

بشكل يفوق طاقتها  1السائل واختالطها بالمياه العادمة يرفع من منسوب المياه الموجهة الى محطة الضخ رقم 

 مما يؤدي الى تصريف المياه العادمة ،3 رقم الضخ محطة فيها على الفور االستيعابية ويجعل من الصعب ضخ  

 كما تسببت هذه الوضعية في تلوث مياه البئر .ويعرض الساحل لمخاطر التلوث معالجتها دون في الشاطئ مباشرة

 .بالمدينة  الوحيد   المسبح  ي عد    خصوصا وأنهحال دون استفادة المصطافين من هذا المرفق  مما  المسبح الجماعي؛بالخاص  

 البحر عمق  في المياه لتصريف  قناة العادمة على المياه عالجةم محطة  عدم توفر 

شرع في  ،هكتار 10 مساحة طبيعية وتمتد على بحيرة العادمة من نوع المياه لمعالجة ر الجماعة على محطةتتوف  

ما يعادل   نسمة، أي  22.500  االستيعابية في  وطاقتها  2025  في سنة تشبعها  أفق وقد حد د .  2012استغاللها في يناير  

طبيعية تقوم بالمعالجة  بحيرة التحتية للمحطة من نوع ولكون البنية .اليوم في  مكعب متر 1600 إلى يصل صبيبا

في الساحل، في غياب التوفر  فإن تصريف هذه المياه يتم والثانوية، دون الحصول على مياه قابلة لالستعمال، األولية

التي تعيش فقط  البحرية الحيوانات تعريض إلى و ما من شأنه أن يؤديالبحر. وه عمق في المياه لتصريف على قناة

 .للخطرفي الساحل 

 تدبير التطهير الصلب .2

 إلى ومستي وميراللفت تيوغزة وجماعات إفني الخاصة بكل من جماعة سيدي شابهها وما المنزلية النفايات ت نقل

الصلب عدة نقائص تتجلى فيما  التطهير ويعرف تدبير .الساحل من الموجود بالقرب للنفايات المطرح غير المراقب

 يلي: 

 الساحلي البيئي النظام وعلى البيئة على خطر المطرح 

منشأة، حسب ما هو وارد بالدراسة المنجزة هذه الللنفايات بمنطقة يمنع فيها إقامة مثل  يوجد المطرح غير المراقب 

 والخط  الجوفية والمنابع  دت مناطق االمتناع في المياهالمنزلية والتي حد    اتالنفاي  المديري لإلقليم لتدبير  طحول المخط  

 خطرا على النظام اإليكولوجي بسبب تلوث ذلك يشكلوبالسدود.   االحتفاظ الرملية ومناطق الكثبان وحافة الساحلي

وعالجها.   لجمع مادة العصارة  ومنيعة  واقية  ر على طبقةال يتوف    الجوفية بمادة العصارة، ذلك أن المطرح المذكور  المياه

البيئة  يشك ل خطرا حقيقيا على  وهو ما ،يبقى قائما  الساحل إلى العصارة تصرف خطر فإن ،فقرة األمطار وفي

 البالستيك. ادةوخاصة م  القمامة بسبب المطرح بجوار الشاطئ لوحظ تلوثباإلضافة إلى ذلك، . الساحلية

 حاويات النفايات تنظيف وعدم سوداء نقط وجود 

على سبيل  ،الجماعة. ويتعلق األمر بتراب مجموعة من النقط السوداء لتراكم النفاياتمعاينة المراقبة  تمت خالل

وعلى مستوى   ،السوق األسبوعي وحي بوجعرا  من  بالمنطقة المحاذية لحي أمزدوغ في اتجاه الميناء وبالقرب   ،المثال

لة لغسل صناديق الفتقارها آل  الصناديق تنظف ما نادرا الجماعة أن لوحظ كما. إفني سيدي واد  على جانب الشاطئ

 .القمامة

 إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين عن الحوادث لفائدة األعوان  عدم

  العرضيين

المالحظ أن هؤالء األعوان ال يستفيدون من أجل جمع النفايات. لكن    عونا عرضيا  33  بخدماتسنويا  الجماعة    تستعين

ي مين الصح  أمن التغطية االجتماعية، على عكس ما تقضي به القوانين واألنظمة المعمول بها، ال سيما االنخراط في الت

 الجماعي واالنخراط في النظام المهنية التأمين عن حوادث الشغل واألمراض في واالكتتاب جباري عن المرض،اإل

خدماتها   توفر التي الكزاز ضد  لقاحات منبخالف األعوان الرسميين،  تستفيد هذه الفئة كما ال .التقاعد  رواتب لمنح

  .بالمجان الصحة وزارة مصالح

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: ،في هذا اإلطارو

شبكة خاصة ) ةمنفصل شبكة دراسة إمكانية إنجاز خالل من التطهير السائل شبكة العمل على تقوية -

 التصريف بطاقة استيعابية مناسبة لتجنب الضخ ومحطات( األمطار بالمياه العادمة وأخرى بمياه

 في الساحل؛ العادمة للمياه المباشر

إحداث    والعمل علىبمادة العصارة،    الساحل  تلوث  لوقف  المطرح غير المراقب  تأهيل  العمل على إعادة -

 ؛ في منطقة تتالءم وطبيعة هذه المنشأة المنزلية مركز لطمر وتثمين النفايات

ن المدينة ومحاربة  نظافة الحرص على ضمان استمرارية -  النفايات. وتراكمالسوداء  النقطتكوُّ
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 للساحل االقتصادي النشاط تدبير ثالثا.

 تدبير المنطقة الصناعية  .1

 االقتصادي النشاط والرفع من  السمكية الثروات بهدف استغالل 1982 سنة إفني سيدي بمدينةالصيد  تم إحداث ميناء 

الصناعية من أجل خلق أزيد من   رت السلطة المحلية لتزنيت والمنتخبين إقامة المنطقةالمنطقة. وتزامنا مع ذلك قر    في

 منصب للشغل. 1000

البحري،   الصيد  مجال في للمستثمرين متاحة وجعلها ذكورةالم الصناعية المنطقة في هذا اإلطار، ومن أجل إنشاء

 التحفيظمطلب  ، موضوععقار من الملك الخاص للدولة باقتناء  1991يوليوز  31فني بتاريخ إقامت جماعة سيدي 

الجماعي،    المجلس  وأصدر  .للمتر المربع  رمزي  بثمن درهم واحد ذلك  مربع، و  متر  482.862  بمساحة  391/31  رقم

  الرسم العقاري رقم من مستخرجة مربع  متر 300436بمساحة إجمالية حددت في  قطعة 35 بنقل راذلك مقر  بعد 

  تقييم   ثيري  و  .2000  يونيو  09  بتاريخ  2.00.471  رقم  المرسوم  في  وردت أسماؤهم  الذين  لفائدة األشخاص  2119/31

 يلي:  فيما تتجلى النقائص من مجموعة الصناعية، المنطقة تدبير

 نشاء الوحدات الصناعيةإ عدم  

)المادة  البيع  عقود   في  عليه  منصوص  هو  كما  الصناعية،  الوحدات  بتشييد   الصناعية  من بقع المنطقة  المستفيدون  يقم  لم

 السمكية، المساحيق  إنتاج وحدات ببناء قامت   شركات، ثالث فباستثناء .منه 6 المادة سيما  وفي دفتر التحمالت، ال( 7

 .تحقيق األهداف المرجوة من إحداث هذه المنطقة حال دون مما مشاريعهم، المستفيدينينجز باقي  لم

 الصناعية المنطقة تجهيزات تدهور 

النطق الصناعية وعدم إخضاعها ألية عملية صيانة منذ    المنطقة  تجهيزات  حالة  تدهور  على  المراقبة  تم الوقوف خالل

درهم، بما   17.626.920,30ن تكلفة تهيئتها بلغت أ لما  ب، عِّ 1993سنة بالتسلم النهائي ألشغال تجهيزها في أواخر 

دد ورد في تقرير اللجنة الم     إلقليم  التقنية  نة من ممثلي كل من المصالحكو  فيها نفقات الدراسات والتجهيز. وفي هذا الص 

لمغرب والمديرية اإلقليمية تزنيت والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة اتصاالت ا

شك   للتجهيز ؛ أن هذه المنطقة 2002ماي  21 الصناعية بتاريخ تكلفة أشغال إصالح تجهيزات المنطقة لة لتقييموالم 

 الصحي الصرف الكهربائية وتلف شبكة الخيوط تحمي التي تآكل الخنادقمع توجد في حالة سيئة )الطرق مهترئة 

محطة معالجة المياه  مصب التوزيع وتلف صناديق وتلف األمطار تصريف مياه مزاريبتلف البوابات و وتدمير

بمبلغ  في حينه إلصالح هذه التجهيزات قد رت اللجنة المذكورة التكلفة االجماليةقد العادمة، إلخ(. و

 درهم.  2.543.760,14

  الوحدات الصناعيةعدم تضمين دفتر التحمالت وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم إنجاز 

الجزاءات المترتبة عن التأخر في إنجاز المشروع بيع البقع األرضية على    وعقود  التحمالت  دفتر  لم يتم التنصيص في

 ت هذه الوثائقالصناعية. في المقابل، نص    المشاريع  إنجاز  عدم  حالة  الصناعي وسقوط الحق في االستفادة من البقع في

. إنجازها  عدم  حالة  في  عقوبات  التنصيص على فرض  دون  صناعية،  من البقع لمشاريعنجاز المستفيدين  إضرورة    على

 التي النهائية المواعيد  في الصناعي مشروعه بإنجاز المشتري يلتزم: "التحمالت أنه من دفتر 6 المادة نصت وهكذا

  المشتري، على يتعين" أنه على البيع عقود  من 7 المادة نصت ، كما" التحمالت دفتر هذا وأحكام البيع عقود  تحددها

 المستفيدين  للتصميم غير قابل للتغيير". وباستثناء  وفقا    الصناعي  المشروع  بناء  البيع،  عقد   توقيع  بعد   عامين  غضون  في

 .صناعي مشروع أي المستفيدين باقي ينجز لم السمك، دقيق إلنتاج وحداتهم الثالثة الذين أنشأوا

 تصميم التهيئة مشروع في الصناعية المنطقة تخصيص تغيير 

 المنطقة  تنطيق لتغيير بتوجيه عدة طلبات إلى الجماعة وإقليم تزنيت الصناعية بالمنطقة قامت جمعية المستثمرين

لما  بأن الهدف منعش سكنية وتجارية وتفويت القيام بذلك إلى تجزئة إلى وتحويلها  هذه إلنشاء الرئيسي عقاري؛ عِّ

 . منصب شغل قار 1000 وخلق البحري الصيد  منتجات تثمين وه المنطقة

تهيئة    مشروع تصميم  بإعداد   وشركاؤها  الجماعة  قامت  ،2013  سنة  أواخر  التهيئة في  تصميم  مدة صالحية  نهاية  ومع

ورد في  قد اإلجراءات. و الستكمال المركزية اللجنة إلى وإرساله المحلية تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة

 قطعة 13 ويتعلق األمر ب ،وسكنية سياحية منطقة إلى الصناعية المنطقة من كبير جزء المذكور تحويل المشروع

 سيدي-تزنيت  العمرانية  التهيئة  توجيه  ويجب التذكير أن مخطط  .مربع  متر  21.101و  6.340  مساحتها ما بين  تتراوح

قائمة"؛   صناعية "كمنطقة المنطقةهذه  تنطيقص خص   2004 المصادق عليه سنة 2020 - 2000 والساحل إفني

. مع المخطط المذكور  تصميم التهيئة  أن تتالءم أحكامالمتعلق بالتعمير تنص  على    12.90من القانون    12المادة    أن  علما

 أشخاص  وعلى  العامة  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  على  القانون أنه " يجب  نفس  من  9  كذلك، المادة  وتنص  

 العمرانية".  التهيئة توجيه مخطط  بأحكام د تتقي   أن )..( قانونال

 4.569 ما بين مساحتها قطع أرضية تتراوح على من هذه العملية حصلوا المستفيدين أن إلى اإلشارة وتجدر

حد د النحو على مربع للمتر درهم 1,5 قدره رمزي بسعر مربع، متر 21.101و رقم  المرسوم أحكام في الم 
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ر على الموافقة بشأن 2000 يونيو 9بتاريخ  2.00 471 قر   األرضية البقع بتفويت إفني سيدي مجلس جماعة م 

األغيار؛ حيث كانت الغاية من التفويت بسعر رمزي هي تشجيع االستثمار من  الجماعي إلى الخاص الملك من

 خالل خلق وحدات صناعية وتوفير فرص الشغل. 

 إفني سيدي شاطئ تدبير .3

ق د ر طول قد و. جماعة مستي جنوبا إلى كيلومترا ، من جماعة تيوغزة شماال 11طول  إفني على ساحل سيدي يمتد 

 من الشواطئ الدورية المشتركة الخاصة بحماية وتدبير حسب الرئيسي للجماعة بحوالي أربعة كيلومترات، الشاطئ

 عدد  التجهيز  ووزير  في الداخلية  الدولة  لوزير  المشتركة  الدورية  نشر  ومنذ   .2018  ماي  17  طرف الجماعات بتاريخ

 إليها يعهد  عملت الجماعة على أن قبل الجماعات،من  الشواطئ وحماية المتعلقة بتدبير 1998 يونيو 4بتاريخ  84

 :التالية ثير المالحظاتتدبيره ي   إال أن  .رهن إشارتها خالل وضعه من المذكور الشاطئ تدبير

 المتعلق بالوضع رهن إشارة الجماعة تدبيرفي دفتر التحمالت  عليها المنصوص إنجاز المرافق  عدم 

 الشاطئ واستغالل

 المصادق عليه من طرف والي  الشاطئ استغاللبوضع رهن إشارة الجماعة تدبير و المتعلق  التحمالت  دفتر  تم إعداد 

بتاريخ  84وذلك تطبيقا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم  ،2006غشت 3 بتاريخ درعة ماسة سوس جهة

 من 9 المادة د نص تقو. المتعلقة بتدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية 1998 يونيو 08

ال سيما  ،الشاطئ الخاصة بصيانة المرافق معدات برنامج الجماعةتنجز  أن على دفتر التحمالت سالف الذكر

 وصناديق القمامة (والنساء للرجال)  لالستحمام منفصلتين ووحدتين بمصفاة مناسبة مزودة مراحيض موضوعة 10

 ثالثة لكن خالفا لذلك، وباستثناء .الهاتف وأكشاك ونقاط اإلنارة العمومية للشرب مياه متر، وتهيئة نقطتي 50 كل

  تم تشييدها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ خارج  المحلية( ومراحيض  والسلطة  المستوصفوالوطني    األمن)  مباني

 بعدلم تقم  الجماعة أن إلىتجدر اإلشارة  كما .الجماعة، لم تنجز الجماعة المرافق سالفة الذكر مع تعاقدي  إطار أي

 التي  ،2018  ماي  17  بتاريخالصادرة    المشتركة  الدورية  في  عليه  المنصوص  الشاطئ  وتدبير  استعمال  تصميم  بإعداد

األمر الذي حال . المشار إليها آنفاالجماعات  طرف بتدبير الشواطئ من ةالخاص 84رقم  نسخت الدورية المشتركة

جد دا  دون وضع تدبير الشاطئ رهن     .إشارة الجماعة م 

 البحري العام المؤقت للملك الرسم المفروض على االحتالل أداء عدم  

 لملكا في شغل الحقلجماعة ا الذي منح ،2011أبريل  13 بتاريخ 2298 قرار وزير التجهيز رقم من 4 المادة تنص  

األمر باالستخالص من طرف المدير  إصدار بعد  ،هذه األخيرةتدفع  أن  على إفني، سيدي شاطئ ب مؤقتا البحري العام

 من  تمتد   مفعول القرار  سريان  لما  بأن فترةدرهم، عِّ   288,000,00  قدره  سنوي  رسم  والنقل لتزنيت،  اإلقليمي للتجهيز 

خالفا لذلك، وباستثناء  . درهم 1.335.200,00 مجموعه ماوهو ما يعادل  ،2015 دجنبر 31إلى  2011 أبريل 13

"إشعار للغير الحائز"    من طرف الخازن اإلقليمي لتزنيت بواسطة  تم تحصيله مباشرةالذي  درهم    183.200,00مبلغ  

قابل عن الفترة   دد وبقي    ، لم تف الجماعة بالتزاماتها2011  دجنبر  31  إلى  2011  أبريل  13  منالممتدة  كم  في هذا الص 

 من العديد  ورد في  كما  ،2015و 2014و 2013و 2012 سنوات درهم عن  1.152.000,00مبلغ  أداء في ذمتها 

 ماي 7 بتاريخ 2018/ 184 رقمالمراسلة  خرهاكانت آ إفني سيديمصالح وزارة التجهيز ب وجهتها التي الرسائل

 .الدين المترتب عن الرسم المذكور أداءالمطالبة بب والمتعلقة 2018

  استغالل الشواطئ مقارنة مع تكاليف تدبيرها   منتوجضعف 

بطلب الترخيص  ةتكلفة الدراسة المتعلق ، لتغطيةدرهم لفائدة وزارة التجهيز 18.500,00ة بأداء مبلغ قامت الجماع

درهم  183.200,00إفني، باإلضافة إلى أداء مبلغ  البحري على مستوى شاطئ سيدي العام للملك المؤقت لالحتالل

وزارة التجهيز  لأن الجماعة مدينة ب علما البحري،  العام للملك المؤقت بخصوص الرسم المتعلق برخصة االحتالل

. كما أن ميزانية 2015إلى  2012درهم المترتب عن الرسم المذكور برسم السنوات من  1.152.000,00بمبلغ 

المركز  شاطئ من الحصى الجماعة تحملت نفقات أخرى تتعلق بأشغال تهيئة الشاطئ، كنفقات كراء اآلالت إلخالء

وتهيئة ساحة الكورنيش ، 2010نارة العمومية سنة ، وأشغال اإل2018و 2016 درهم ما بين 205.920,00بمبلغ 

الكورنيش بمادة الرخام عن طريق سند الطلب رقم  حائط ب درهم وكذا تكسية  1.694.016,00بملغ  2011سنة 

لت. باإلضافة إلى ذلك، 2017يونيو  16درهم بتاريخ  180.712,20بمبلغ  20/2017 ة نفقات استهالك الجماع تحم 

 . 2017و 2011درهم خالل الفترة ما بين  192.732,74بمبلغ إجمالي قدره الماء الصالح للشرب والكهرباء 

موزع على أربع  استغالل الشاطئ نتوج درهم كم 6.755,00وبالمقابل، لم تتمكن الجماعة من استخالص سوى مبلغ 

  .2017إلى سنة  2011سنوات خالل الفترة الممتدة من سنة 

 الممتلكات الجماعية تدبير .4

كشك ومسبح جماعي.   28مستودع و  29قطعة أرضية و  403محل تجاري و  244مسكن و  119ر الجماعة على  تتوف  

 :يلي فيما  تتجلى النقائص من مجموعة تدبيرها، تقييم ثيروي  
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 الجماعية للعقارات القانونية الوضعية تسوية عدم 

ة بها. وعلى سبيل المثالتستغل الجماعة مجموعة من   ،العقارات دون تحفيظها واستصدار سندات الملكية الخاص 

 ،23/140، 23/139، 16/130، 420/13، 23/138لة في سجل الممتلكات )سج  عدم تحفيظ العقارات الم   لوحظ

  ،17/131  ،14/123،  14/224لعقارات التي في طور التحفيظ )المتعل قة باإلخ(؛ وعدم استكمال اإلجراءات   ،13/12

إلخ.(. تجدر اإلشارة إلى أن من شأن تحفيظ الممتلكات الجماعية الحفاظ عليها من ترامي الغير من جهة  ،15/129

 والرفع من قيمتها ومردوديتها من جهة أخرى.

 المكراة  الكرائية للعقارات السومة مراجعة عدم 

كراةمن    عقار  ألي  الكرائية  السومة  الجماعة بمراجعة  تقم   لم   رقم   قانون  من  4  المادة  أحكام  ت تيح ذلككما    ،العقارات الم 

 أو الصناعي أو التجاري أو المهني أو االستعمال للسكنى المعدة المحالت كراء أثمان مراجعة بكيفية المتعلق 07.03

 قد قيمتها الكرائية وأن سنوات، عدة إلى تعود  بتلك العقاراتالكراء الخاصة  عقود  إبرام علما بأن تواريخ ،الحرفي

مراجعة   عدم  تجدر اإلشارة إلى أنو  .السوق  مقارنة مع أسعار(  الشهر  في  درهم  200  إلى  15  ما بين)  أصبحت هزيلة

، بالنظر إلى عدد وقيمة  من شأنه أن يفوت على الميزانية الجماعية مبالغ مالية مهمة  المكراة  للعقارات  الكرائية  لسومةا

 المحالت المكراة.

 طرف المكترين من مساكن ضية جماعية من أجل بناءرأ كراء بقع 

  طرف من أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من أجل إقامة مساكن أبرمت الجماعة عقود كراء متعلقة ببقع

بين الجماعة والمكتري أ.أ، على سبيل المثال، على أن "جماعة المبرم كراء الالبند األول من عقد  المكترين. وينص  

المكتري وفقا للتصاميم وقوانين التعمير الجاري بها   طرف إفني اكترت بقعة أرضية )..( لبناء مسكن منسيدي 

د د مبلغ الكراء الشهري في  .  2013شتنبر  24و 2012شتنبر  25وتمتد فترة الكراء بين درهم،  49,50العمل". وح 

ي لزم  الثالث البند  مدته في سنة، ولكن ألول يحدد ا ألن البند  متناقضة عقد الكراء شروطيتبين أن  ،من خالل ما سبق

  المعني  الشخص  طلب  بعد   المدة  هذه  تمديد   رخصة البناء ويجوز  استصدار  بعد   في غضون سنتين  ببناء المسكن  المستفيد 

 .معقول لسبب

 البقع األرضية الجماعية التي تم تفويتها  تحصيل ثمن في التأخير 

 2.00.648 رقم المرسوم أن شيدوا بها مساكن، بموجب بعد  مكتريها، إلى أرضية قطعة 342 قامت الجماعة بتفويت

من أجل تفويت بقع أرضية من  إفني المجلس الجماعي لسيدي ريمقر   على الموافقة بشأن 2000 يوليوز 31 بتاريخ

المذكورة  القطع لتفويت اإلجمالي السعر . وقد بلغالمستفيدين بعض لصالح الجماعي الخاص الملك

غير .  درهم  350,00و  درهم  200,00  بين  تراوحا يعادل متوسط سعر المتر المربع يوهو م  درهم، 6.061.041,50

 342من بين قطعة  75اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإتمام مسطرة تفويت حوالي أن الم الحظ أن الجماعة لم تعمل على 

درهم، علما بأن   608.654,00ما مجموعه  وتحصيل ( من القطع التي تم تفويتها ٪22)أي نسبة المشار إليها سلفا  

 .2000سعر التفويت تم قبل سنة تقييم 

  العمومي النقل الحضري تدبير .5

 فيما يتعلق بتدبير مرفق النقل الحضري لوحظ ما يلي: 

  للمرافق العامةالقانون المتعلق بالتدبير المفوض  مقتضيات عدم تطبيق 

لمدة  2007يوليوز  19الحضري لسيدي إفني مع شركة "إ.ب" بتاريخ  الستغالل النقلامتياز  أبرمت الجماعة اتفاقية

 للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم قانونالإلى مقتضيات  تستند  أن الجماعة لم المالحظسنوات. لكن  10

دفتر دون إعداد  ابند  11المبرمة تضم المفوض؛ وأن االتفاقية  التدبير عقد  بتوازن المتعلقة تلك سيما ال ،العامة

أنه وفقا  لنفس القانون، إلى من القانون سالف الذكر. تجدر اإلشارة  12المادة بذلك كما تقتضي  ،والملحقات التحمالت

تحدد االتفاقية االلتزامات  .يتكون عقد التدبير المفوض، حسب األسبقية، من االتفاقية ودفتر التحمالت والملحقات

يتكون دفتر التحمالت من البنود اإلدارية والتقنية التي تحدد و ية األساسيـة لكل من المفوض والمفوض إليه.التعاقد 

تتكون و شروط االستغالل والواجبات وااللتزامات المتعلقة باستغالل المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

لتحمالت والواردة بصفتها ملحقة في االتفاقية أو في دفتر  الملحقات من جـميع المستندات المرفقة لالتفاقية ولدفتر ا

تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا لألموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض و  التحمالت.

يمكن إرفاق عرض و إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم اإلدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره.

 إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة. المفوض

 عدم تحصيل األتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة 

من رقم المعامالت السنوية المصرح به    %1في    ةالسنوي  المشار إليها أعاله، مبلغ اإلتاوة  من االتفاقية 5حد دت المادة  

رس من كل سنة، ابتداء من السنة الرابعة لعملية ما 31لدى مصالح اإلدارة العامة للضرائب، يتم أداؤه لزوما قبل 

رة   قر  ح   سنوات األولى. خالفا  3خالل  االستغالل، أي بعد فترة إعفاء م  لذلك، لوحظ أن الشركة صاحبة االمتياز لم ت صر ِّ

شركة من االتفاقية المذكورة على أن تضع ال 6. من جهة أخرى نص  البند معامالتها ولم تقم بأداء ما بذمتها قم بر
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لة لدى القابض الجماعي ضمانا ماليا بقيمة   ستغِّ ستغَل لضمان احترام بنود االتفاقية،    20.000,00الم  درهم عن كل خط م 

لما  بأن الشركة تستغل خطين. خالفا لذلك لوحظ أن هذه الشركة لم تضع لدى درهم كضمان  40.000,00 مبلغ عِّ

 القابض الجماعي عن استغالل الخطين المذكورين.

 االستغالل   في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم  من طرف شركة خاصة  الحضري  مرفق النقل  ستغاللا

 والرسوم المفروضة على االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام

خالل  "إ.ب" شركة مع االتفاقية انتهاء بعد  خطوط للنقل الحضري بالمدينة شركة "ل.ت.ا.ج.س.ح" أربعة تستغل

بشأن  اتفاقية إبرام أية دون ه تم الشروع في استغالل الخطوط المذكورةأنهو ؛ غير أن الم الحظ  2017 يوليوز شهر

 للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم القانون حكامأل ، و ذلك خالفاالمفوض لمرفق النقل الحضري التدبير

العام من أجل إقامة  الجماعي للملك احتاللب رخصة العامة. كما لوحظ كذلك، عدم توفر الشركة المذكورة على

 ورسوم أتاوى من متأتيةال موارد ال قبض الجماعةيفوت على لمستوقفات الحافالت بالمدينة. وهو ما  مخابئ 4

 .العام الجماعي للملك المؤقت االحتالل علىرسوم المفروضة الو االستغالل

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق،  ما على تأسيسا

  على الوفاء بالتزاماتهم المتمثلة في إنجاز الصناعية األرضية بالمنطقة البقع من لمستفيديناحث  -

وسلك المساطر القانونية من أجل إسقاط حق االستفادة من البقع المعنية إزاء  الصناعية مشاريعهم

 ؛الممتنعين عن إنجاز المشاريع الصناعية

المنصوص عليه في الدورية المشتركة الخاصة  داد تصميم استعمال وتدبير الشاطئالعمل على إع -

 نزيل ُمحتوياته؛تالحرص على و 2018 ماي 17 طرف الجماعات بتاريخ من الشواطئ بتدبير

 ؛والتجارية السكنية للمحالت الكرائية السومة مراجعة خالل من الجماعية العمل على تنمية الموارد -

تحفيظها والعمل على  خالل من والخاصة العامة الجماعية الممتلكات بحماية الكفيلة اإلجراءات اتخاذ -

لمبرمجة، ال سيما محطة معالجة المياه  تثمنيها وتسخيرها من أجل إنجاز المرافق والمنشآت الجماعية ا 

 العادمة والسوق األسبوعي.

 المداخيل الجماعية تدبير .رابعا

 الجماعية شساعة المداخيل تدبير  .1

 المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:  أظهرت

 قصور على المستوى التنظيمي ونظام المراقبة الداخلية للشساعة 

يوجد مبنى مصلحة المداخيل في حالة متردية وال تتوفر الشساعة على الوسائل اللوجستية لتدبير محكم للمداخيل، كما 

للقابض   والدفع  القبض  عمليات  على  أساسي  بشكل  نشاطها  يقتصر  حيث  المداخيل،  المخطط االستراتيجي لتدبير  تعتمد   لم

 المصالح التقنية واالقتصادية مع التنسيق للمسؤوليات وعدم ومن الناحية التنظيمية، لوحظ عدم تحديد  .الجماعي

المشروبات وتراخيص احتالل الملك  بيع  المحلية، ال سيما تراخيص استغالل محالت والتعمير لتدبير بعض الرسوم

  لتسهيل عملية تتبع  بيانات قاعدة تتوفر الشساعة على ال زيء. كماوتراخيص البناء والتج الجماعي العام مؤقتا

 والعنوان(. التجاري السجل )رقم بطاقة التعريف الوطنية أو الخاضعين للرسوم المحلية والمبالغ الباقي استخالصها

 األصلي والترخيص التقني الوصف غياب الجماعية في معلوماتي لتدبير المداخيل برنامج اقتناء 

 اناتوالضم

  المعلومات، نظام وضع لها الذي ي تيح قامت الجماعة على الرغم من عدم توفرها على المخطط المديري للمعلوميات

  معلوماتي برنامج درهم القتناء 190.800,00بمبلغ  2015نونبر 10 بتاريخ 23/2015 بإصدار سند الطلب رقم

ن بالفاتورة رقم    .الجماعية المداخيل  لتدبير  الرسمتتعلق ب  من مكونات  048/2015ويتشك ل البرنامج وفق ما هو م ضم 

 النقل  على  الرسموالذبح،    الرسم على عملياتوالسياحية،    بالمؤسسات  اإلقامة  على  الرسمو  المشروبات،  بيع  محال  على

 المحاسبة. المبنية باإلضافة إلى   غير الحضرية األراضي على الرسمو للمسافرين العمومي

يتوفر على  لوحظ أن اإلشهاد على تنفيذ الخدمة تم من طرف موظف من مصلحة المعدات ال ،عالقة بعملية االقتناءو

التقنية. ونتيجة لذلك، واجهت  للمواصفات وفقا   من إتمام وإنجاز محتويات البرنامج قالمؤهالت التقنية الكفيلة بالتحق  

 الضريبية الوضعية معرفة مكن ال ي   المثال، سبيل على. المذكور البرنامج تشغيل بدء عند  المداخيل صعوبات شساعة

المورد  واصل هذه النقائصومن أجل تدارك  .إلخ يتم استخراج قوائم الرسوم، كما ال ،للملزمين والباقي استخالصه

 لتدبير معلوماتي ، وهو تاريخ قيامه بتوريد برنامج2018 يونيو 27الشساعة إلى غاية  إلىالتقنية  المساعدة تقديم

 درهم. 97.200,00بمبلغ  22/2018 والتنقل بواسطة سند الطلب رقم الساعات اإلضافيةالتعويضات عن الرواتب و
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 توثيق وشهادة والرخصة األصلية البرامج تسليمها دليل استعمالبم المورد من جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم ت لزِّ 

 المشار إليهما أعاله. 22/2018و 2015/  23 رقم المقتناة بواسطة سندي الطلب البرامج جميع

 إدراج ودون لة،فص  حسب مواصفات تقنية م   الحاجيات تحديد  تجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى سندات الطلب دونو

ل دون تحقيق النجاعة في الواجب تسليمها، يحو والشهادات الضمانات واآلجال وكذلك المخرجات والتراخيص

. وجدير بالذكر في هذا الصدد، قتنياتوجود عيوب في الم    حالة  في  حقوق الجماعة  االقتناءات وال يسمح بالحفاظ على

مارس   2)  1434الصادر في الثامن من جمادى األولى      02.12.349من المرسوم رقم    88لفقرة الثالثة من المادة  أن ا

على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد  تنص   لعمومية،( المتعلق بالصفقات ا2013

 .تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان

 الرسوم واألتاوى الجماعية تدبير  .2

 الطرق  إتالف عن المترتب الرسم  .أ

ل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:   سج 

  الطرق خالل تصفية الرسم إتالف عن التكلفة الحقيقية الناجمة اعتمادعدم 

ضر كميات األشغال التي ستنجز )الطول والعرض والعلو(. اتالف وتوثق في محاإلحاالت تتكلف لجنة تقنية بمعاينة 

درهم   150,00سعر ثابت ال يمكن من تغطية مصاريف إتالف الطرق )  اعتماد تصفية الرسم،    بخصوصلكن الم الحظ  

حول إتالف الطرق تشير  2018 أكتوبر 3 بتاريخ 06/2018الرخصة رقم  فإن للمتر المكعب(. وعلى سبيل المثال،

 عن متر( أي أن الرسم المترتب1متر والعلو= 0,50متر والعرض= 1,50المكعب )الطول= المتر 0,75إلى حجم 

وهو ما يفوت على الجماعة   درهم.  140٪( أي  25درهم يضاف إليها    x  150,00المكعب    المتر  0,75الطرق )  إتالف

 موارد مهمة من جهة، ويجعلها تتحمل نفقات إضافية من أجل إصالح األضرار الناجمة عن عملية إتالف الطرق.

  لضرائبل نظام بموجبه يحدد 30.89 رقم القانون من 41 المادة أحكام معالمذكور الرسم  احتساب طريقة وتتعارض

 "يساويأنه    على  فيها  والتي تنص  (39.07القانون رقم    بموجب  الساري المفعول)وهيئاتها    للجماعات المحلية  المستحقة

  ،المستحقة  المصاريف  من℅    25  قدرها  عالوة  إضافة  مع  الطرق  إصالح  يستلزمها  التي  المصاريف  جميع  مبلغ  الرسم

 أو للمؤسسة المضبوطة والهوية اإلتالف حجم د حد  ي   المختصة السلطات تحرره رسمي  محضر وضع بعد  وذلك

توضح  2014 شتنبر 3 بتاريخ الداخلية لوزير 209 رقم  دوريةال". كما أن اإلتالف هذا عن المسؤول الشخص

 اإلجراءات الواجب اتباعها.  

 األراضي تجزئة عمليات على الرسم .ب

 أ ثيرت بخصوص هذا الرسم المالحظات التالية:

 تجهيز التجزئات ألشغال التقديرية اإلجمالية التكلفة في االتصاالت شبكة أعمال تكلفة احتساب عدم 

 شبكة إنجاز أشغال أن تكاليفاألراضي  تجزئة عمليات على الرسمبمن خالل تفحص تصاريح الملزمين تبي ن 

 المادتين  أحكامبذلك كما تقتضي  ،التجزئات تجهيز ألشغال التقديرية اإلجمالية التكلفة فيحتسابها لم يتم ا االتصاالت

كسب  إدراج هذه التكاليف عدمويترتب عن  المحلية، الجماعات بجبايات المتعلق 47.06القانون رقم  من 62و 60

  .الجماعة فائت لميزانية

، درهم 300,00و  99,00بأن كلفة التجهيز حسب المتر المربع تتراوح بين    الملزمينيستفاد من بيانات    من جهة أخرى،

من القانون رقم   149لمادة المنصوص عليها في ا المجزئين طرف من المقدمة االقرارات مراقبةوذلك في غياب 

الذي يمكن وضعه انطالقا من التجزئات  تجهيز لتكاليف مرجع على، ودون توفر الجماعة سالف الذكر 47.06

 وشبكات  العمومية  الطرق واإلنارة  إنجاز  ألشغال  المختلفة  التكاليف  بخصوصالمصلحة التقنية  العناصر المتوفرة لدى  

األراضي  تجزئة عمليات على مبلغ الرسم األمر الذي قد يحول دون تصفية .والماء الصالح للشرب التطهير السائل

 أو مراجعة االقرارات المتعلقة بهذا الرسم عند االقتضاء. التجزئات ة لتجهيزالحقيقي التكلفة أساس على

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناءخطأ في تصفية  .ج

عن المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء  تقوم مصلحة التعمير بتصفية الرسم

بصرف النظر عن طول   ،متر مربع  24متر( أي    3متر والعرض=   8مساحة جزافية )طول البقعة =    طريق احتساب

ض مبلغ رسم ثابت  كانت مدة بناء البقعة األرضية. ونتيجة لذلك، يتم فر كيفما البقعة المراد بناؤها ولمدة ربع السنة 

درهم لكل ملزم(.   1.920,00ربع السنة =  x 4متر مربع  x 24درهم  20,00درهم ) 1.920,00وجزافي بقيمة 

للجماعات   المستحقة  للضرائب  نظام  بموجبه  يحدد   30.89  رقم  من القانون  181تنافى مع مقتضيات المادة  األمر الذي ي

المشار إليه أعاله على كل متر مربع من المساحة المشغولة في   فرض الرسم" علىوالتي تنص  ،وهيئاتها المحلية

 ". الملك الجماعي العام
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 المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم .د

ل ما يلي:المبنية غير الحضرية األراضي على للرسمبالنسبة   ، س ج 

  المبنيةإجراء إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير عدم 

وال  المبنية سنويا ،  غير الحضرية األراضي على للرسم الخاضعة لألراضي شامل إحصاء  ال تقوم الجماعة بإجراء

البناء من طرف الملزمين، وهو ما يخالف المادة  تراخيص على الحصول طلبات تقديم عند  تقوم بتحصيل الرسم إال

 المحلية.  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06من القانون رقم  49

لزمين الخاضعين للرسم على  ،في نفس اإلطار توفرة لديها بشأن الم  عطيات الم  ال تستغل الجماعة المعلومات والم 

األراضي الحضرية غير المبنية. وعلى سبيل المثال قائمة المستفيدين من بقع المنطقة الصناعية )الهوية والعنوان( 

األغيار، وكذا  الجماعي إلى الخاص الملك من األرضية البقع الخاص بتفويت 2.00 471رقم  بموجب المرسوم

سنوات من الترخيص. من جهة أخرى،   3المعلومات حول المجزئين الذين لم يتسلموا شهادة التسلم المؤقت بعد مرور  

رقم   القانون من 151المادة  المنصوص عليه في العمومية االطالع لدى األجهزة حقلوحظ عدم تفعيل الجماعة ل

طالبة 47.06 يقوموا بإيداع م الذين ل األراضي مالكي حول مد ها بالمعلومات مصالح المحافظة العقارية المذكور، وم 

 .تصريحاتهم بشأن األراضي الحضرية غير المبنية التي يملكونها

 انصرام اآلجال المحددة دون الحصول على بعد  موضوع رخص التجزئة األراضي على لرسمعدم فرض ا

  شهادة التسلم المؤقت 

 أجل ثالث سنوات انصرام بعد  موضوع رخص التجزئة غير المبنية األراضي لجماعة بفرض الرسم علىلم تقم ا

دون أن يكون المجزئ قد أنجز   بالتجزئة  القيام   في  اإلذنالتي تلي سنة الحصول على    السنةتحتسب من فاتح يناير من  

.  المحلية الجماعات بجبايات  المتعلق 47.06 رقم  القانون من 42المادة  بهأشغال تجهيزها، وذلك خالفا لما تقضي 

تمت تسوية الرسم على والتي    مربع   متر  87301)وأناروز    ،متر مربع(  3021ودادية السالم )  بتجزئاتويتعلق األمر  

درهم عوض المساحة   933.095,70بمبلغ    2018متر مربع في سنة    36765المبنية لمساحة    غير  الحضرية  األراضي

متر مربع(، وأيت  6471) متر مربع(، والمركب السياحي بابرياش 28179) االجمالية للتجزئة(، وتعاونية المحيط

فرض الرسم المذكور   عدممتر مربع(. وتجدر اإلشارة إلى أن  1665)  متر مربع(، وودادية القدس  3282)  2بعمران  

 درهم برسم السنوات األربع األخيرة. 2.040,558,35فوت على الجماعة تحصيل موارد قدرت في مبلغ 

 العامة للطرق  المجاورة العقارات أرباب مساهمة .ه

 أ ثيرت بخصوص هذه المساهمة المالحظة التالية:

 في نفقات تجهيزها وتهيئتها العامة للطرق  المجاورة العقارات أربابمساهمة  فرض عدم 

تحملتها  يالت التجهيزات تكاليف السترداد  العامة للطرق المجاورة العقارات أرباب مساهمة  فرضب الجماعة تقوم ال

وذلك   تامحروشت،  حي  هيكلة  إعادةعملية    إطار  في، لم تقم الجماعة بفرض هذه المساهمة  المثال  سبيل  علىميزانيتها ف

 المستحقة  للضرائب  نظام  بموجبه  يحدد   الذي30-89ن رقم  القانوالباب الرابع عشر من    أحكام   على عكس ما تقضي به

 وهيئاتها. المحلية للجماعات

 رسم على محال بيع المشروباتال .و

 أظهرت مراقبة تدبير هذا الرسم ما يلي: 

 قيام الجماعة بمراقبة صّحتها دونبأرقام معامالت هزيلة   التصريح 

دلى بها من طرف بعض الملزمين   المشروبات   بيع  محال  على  الرسمبال تطبق الجماعة مسطرة تصحيح اإلقرارات الم 

هزيلة مقارنة مع السنوات الماضية، للتأكد من مدى صحة إقراراتهم؛ وذلك وفقا    أرقام معامالتالذين يصرحون ب

 دارةإلعلى أن ل  والتي تنص    ،لجماعات المحلية وهيأتهاالمتعلق بجبايات ا  47.06من قانون رقم   149المادةلمقتضيات  

ستغلي المقاهي خالل الرسمهذا  صدارإل المعتمدة  والوثائق قراراتاإلمراقبة   حق ح بعض م  . وعلى سبيل المثال صر 

حق ق بمبلغ    2018ربع السنة الثالث   وهو رقم غير   ،درهم لليوم  18,00درهم أي ما يعادل    1600,00برقم معامالت م 

 وال يمكن من تغطية التكاليف التي يستلزمها استغالل المقهى.  مضبوط

 الرسم على استخراج مواد المقالع .ز

 في إطار مراقبة استغالل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، لوحظ ما يلي: 

 الرسم   داءأودون  دون الحصول على التراخيص الضرورية إفني سيدي واد من مواد المقالع استخراج

 المترتب عن هذا االستغالل

أن عملية  نتبي   وقد . كلميم في اتجاه مدينة المدينة مدخل عند  المقالع مواد  استخراج على المراقبةتم الوقوف خالل 

 وتقوم . المدينة ضفتي بين يربط الذي الجسر مع مصالح وزارة التجهيز لبناء المتعاقدة الشركة االستخراج تقوم بها

 لإلجراءات  وفقا  الالزم  على الترخيص  الحصول  دون  الستعمالها في الردم،المقالع    مواد   باستخراج  المذكورة  الشركة

 الشاحنات  أرباب  من  عدد   باإلضافة إلى ذلك، يقوم  .الجماعة  لفائدةالمقالع    مواد   استخراج  على  الرسمأداء    ودون  القانونية
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 وخاصة المقالع، مواد  ولإلشارة، فإن استخراج .التوفر على ترخيص دون إفني  سيدي واد  من الرمال باستخراج

  تأتي  الساحل  في  الموجودة  الرمال  غالبية  ألن  اإليكولوجي،  النظام  في خطير  خلل  حدوث  في  يتسبب  الرمال، يمكن أن

  .البحر إلى المؤدية الوديان من

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 واالستخالص؛  الوعاء الضريبي مهام فصل أساس على المداخيل، شساعة تنظيم العمل على إعادة -

للمعلوميات قبل اقتناء البرامج المعلوماتية لتحديد الحاجيات بناء   المديري  على إعداد المخطط  لحرصا -

 على دراسة تقنية دقيقة؛ 

 غير حضريةال األراضي على للرسم الخاضعة لألراضي شامل إلحصاء الالزمة االجراءات اتخاذ -

 المبنية؛

 للطرق العامة في تكاليف تجهيزها وتهيئتها؛ المجاورة العقارات أرباب مساهمة فرض -

بما  في مجال تدبير الجبايات المحلية للجماعة قانونا  تفعيل الصالحيات المخولةضرورة العمل على  -

في حق الملزمين ررة  وتطبيق الجزاءات المق  واالطالع والتصحيح  وحق المراقبة  التلقائي  فيها الفرض

 .عن األداءتقاعسين الم
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II. رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني جواب 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 العمرانية للساحل  والتهيئةالترابي  التخطيط .أوال

 التخطيط االستراتيجي للجماعة .1

  2015-2009الفترة بعدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية الخاص 

نيتها ورغبتها في إنجاز المخطط وذلك من خالل انضمامها التفاقية الشراكة مع إن الجماعة أبانت عن حسن 

المجلس اإلقليمي وكافة جماعات اإلقليم لتمويل إعداد هذا المخطط وكذا من خالل أداء مساهمتها إلى غاية سنة 

الجماعة عن أداء الشطر أن الجهة الموكول إليها بإعداد المخطط لم تبادر إلى ذلك توقفت    أن تبين لها  وبعد   .2014

 وقامت بمراسلة رئيس المجلس االقليمي في الموضوع دون تلقي أي رد كتابي. الثالث واألخير من مساهمتها. 

وإذا كانت الجماعة لم تتمكن من إعداد وثيقة المخطط فإنها في المقابل استفادت من المبالغ المدفوعة للمجلس 

 .2021-2017اإلقليمي في تمويل برنامج العمل 

 عدم أخذ البعد التنموي للساحل بعين االعتبار أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة 

ولطبيعة برنامج العمل كوثيقة قابلة ة الجماعة لالختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي ولحجم ميزانيإعتبارا 

دات المالية المتوفرة لديها أو المشاريع الممكن تنفيذها استنادا على االعتما ةبرمجسعت إلى فإن الجماعة  للتنفيذ،

فمن المؤكد أن تنمية الساحل انطالقا من مخطط إال أنه    الممكن تعبئتها لهذا الغرض وكذا االلتزامات المتفق بشأنها.

لمتعلق بالساحل وخصوصا التأثيرات البيئية ا  81.12والقانون رقم    2020-2000توجيه التهيئة العمرانية والساحل  

قد تم أخذها بعين االعتبار ببرنامج عمل المجلس وذلك من خالل مشاريع مهمة من ير المراقب لمطرح النفايات غ

إذ قامت لجنة   .وتهيئة المطرح الحالي  يستجيب للمعايير البيئية المحددة بهذا المجالقبيل بناء مطرح إقليمي مراقب  

تأهيل الكفيلة باتخاذ اإلجراءات ماعة بحتضان هذا المشروع على أن تتكفل الجمختصة بمعاينة الموقع المقترح ال

 .للمطرح العمومي المراقب الموقع الجديد 

أما فيما يتعلق بتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ وعدم إنجاز قناة لتصريف المياه في عمق  

البحر بمحطة معالجة المياه العادمة فإن الجماعة قد أبرمت عقدا للتدبير المفوض مع المكتب الوطني للماء الصالح 

لذي كان يطرح العديد من المشاكل على صعيد المدينة والتي هذا القطاع ا للشرب لتدبير قطاع التطهير السائل،

وقد كان هذا االجراء تقني ومن اختيار المكتب الذي اعتبره مجد تبعا   عمل سويا مع المكتب لمعالجتها بالتدريج.ن

 لألولويات الراهنة.

الحلول واإلجراءات للوقوف على أسباب تعثره وتفعيل معالجة خاصة تطلب ه المنطقة الصناعية فإنملف وبشأن 

وسيتضح ذلك بالتفصيل في التعقيب على المالحظة الخاصة بالمنطقة  حاليا.نشتغل عليه وهذا ما  لتجاوزها.

 الصناعية فيما يلي.

 تدبير التهيئة العمرانية للساحل  .2

 إعداد تصميم التهيئة قبل تحيين مخطط توجيه التطهير السائل (SDA) 

على المخطط التوجيهي للتطهير السائل لسنة خالل إعداد تصميم التهيئة تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة اشتغلت 

المكتب الوطني ظلت تطالب الجماعة  أنكما إنجاز الدراسة المتعلقة بتحيينه. حين  إلىوالذي يعتبر ساريا  2007

كلما  ،لمتعلقة بتحيين مخطط توجيه التطهير السائلباإلسراع بإخراج الدراسة ا -قطاع الماء–للماء والكهرباء 

كما أنها ألحت على  .االجتماعات التي عقدت بخصوص تدبير هذا القطاعسنحت الفرصة لذلك، وخاصة خالل 

نه أباإلضافة إلى  المنعقدة بهذا الخصوص. جلساتهذلك خالل دراسة هذا الملف من طرف المجلس الجماعي في 

م التهيئة تم إشراك ممثلي المكتب في المناقشات لإلدالء برأيهم وبتصورهم انطالقا من خالل مراحل إعداد تصمي

وهذا ما جعل الجماعة تبرمج إنجاز شبكة التطهير  دراسة التحيين التي كانت قد قطعت أشواطا مهمة في اإلعداد.

. كما أن األشغال جارية بحي السائل بحي" ادو فقير" برسم السنة الجارية بناء على الدراسة التي أعدها المكتب

  ،02وتم إنجاز الشبكة ببعض الشوارع الرئيسية من هذا الحي وكذا محطة الضخ رقم    2009تامحروشت منذ سنة  

 بينما سيستفيد حي العين من الربط بالشبكة خالل الفترة المقبلة بعد توفير التمويل الالزم لهذا الغرض.
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  يئة العمرانية والساحلمقتضيات مخطط توجيه الته احترامعدم 

من  15ستخضع لدراسة التأثير على البيئة طبقا للمادة  ZTR2كافة المشاريع التي ستنجز بالمنطقة الصناعية 

وهذا ما تم   .عرض على الموافقة المسبقة للمديرية اإلقليمية للتجهيزتالمتعلق بالساحل وس 81.12القانون رقم 

 .ما تم تعديلهاكضابطة تصميم التهيئة بالتنصيص عليه 

نجاعة تتوفر الجماعة حاليا على منطقتين صناعيتين ال توجد بها أية مؤسسة تعمل بشكل عادي وهذا ما يدعم 

من مساحتها لخلق  %4 صاحبهاخلق مناطق مختلطة يخصص  إحداث منطقة صناعية إضافية بل من األجدى 

 للمساحات الخضراء. %3تجهيزات عمومية و 

منطقة  "عدم البناء" التي توجد على الطريق المؤدية إلى سيدي وارزك في وجه التعمير نظرا تم اقتراح فتح 

من األراضي المسطحة   %70و كذا لطبيعة هذه المنطقة التي  تتواجد بها حوالي    ماعةلضعف الرصيد العقاري بالج

حالة ما إذا تبين أن شعبة ،واد أو : "في  همن ضابطة تصميم التهيئة أن  10بمالحظة عامة بالباب  و قد تمت اإلشارة  

خط كهربائي غير ممثلة مستوى الرسوم البيانية، كل مشروع يتخذ هيئة المشروع المجاور له بعد استصدار رأي 

القطاعات المعنية )الحوض المائي،المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء( هذا و تجدر اإلشارة بأن هذا 

 ي.الموقع تابع لجماعة مست

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية حرف "أ" فقد تم التراجع عن تغيير تخصيصها منطقة سكنية وسياحية خالل 

 وبالتالي تم الحفاظ على تخصيصها منطقة صناعية. االجتماع التقني اإلعدادي للجنة المركزية

الهيكلة راجع لكون تصميم منطقة إلعادة    إلىإن تغيير تخصيص جزء من حي تامحروشت من منطقة "عدم البناء"  

 التهيئة يتضمن خلق مجموعة من التجهيزات بمحاذاتها.

أي المناطق السكنية والسياحية ال تتواجد بحي تامحروشت وهذه المناطق تابعة  ZRT2و ZRT1إن المناطق 

 لجماعة تيوغزة.

 تأخر في إعداد مشروع تصميم التهيئة 

مرحلة اإلعداد لخلق مكتب جديد  2013ليه الجماعة بحلول سنة صادف انتهاء مدة التصميم الذي كانت تتوفر ع

إذ أنه في بداية األمر تم ربط    للوكالة الحضرية بتارودانت والذي أوكلت إليه مهمة تدبير ملفات جماعة سيدي افني.

، إلى أن التهيئةنجاز تصميم إ إطاركبيرة في  اأشواط الجماعة االتصال بمكتب الوكالة بمدينة أكادير وقطعت معه

فالمجلس الجماعي صادق  ،ومع ذلك .ةالجديد ه الهيكلة باالنتظار الى حين إتمام إجراءات هذ من طرفهم تم إبالغنا 

 وقام بتحويل تكاليف الدراسة حينها. 2015على اتفاقية الشراكة مع الوكالة النجاز تصميم التهيئة في بداية سنة 

   االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في تصميم التهيئة المنتهية عدم إنجاز مجموعة من المرافق

 صالحيته

الذي تم ضمه إلى المجال الحضري للجماعة   .إن هذه المالحظة تخص جزءا فقط من المدينة وهو حي تامحروشت

ة التي كان كان قد سبق وأن حددته الجماع المحدد بتصميم التهيئة بهذا الحي ن التخصيصإوبالتالي ف .2009سنة 

 وهي جماعة تيوغزة.فيما قبل تابعا لها 

ن الجماعة ستعمل على إتفاديا لآلثار الناجمة عن عدم إنجاز المرافق العمومية بتصميم التهيئة الجديد فمستقبال، فو

  المتعلق بالتعمير لضمان استغالل أمثل لهذه المواقع. 12.90إعداد قرارات التصفيف طبقا للقانون رقم 

 إقامة مساكن وتجهيزات وإدارات عمومية بالملك العام البحري 

مرحلة اإلدالء   فيتحديد الملك العام البحري سبق للجماعة ومجموعة من الساكنة أن تقدموا بتعرضات  خالل عملية  

ذ عمومية أسست منالدارات اإلتجهيزات والمساكن والذلك أن هذه  . ضمانا لحقوقهم التحديد بالمالحظات على هذا 

وبخصوص المحالت التي بنيت بالميناء   .بل وإن بعض البنايات التي أسست خالل فترة االستعمار .سنوات خلت

وهي كما   .بحرم الميناء لبيع أكالت السمك  الملك العاميستغلون    افقد أسست بهدف تعويض بعض التجار الذين كانو

ي فقد تم بناؤه منذ فترة االستعمار بالحالة التي يتواجد أما فيما يتعلق بالمستودع الجماع الحظتم غير مستغلة حاليا.

  .ويعتبر من العقارات التي تم تسليمها للجماعة في إطار تكوين رصيدها العقاري نظرا لطبيعته عليها حاليا،

 وهذه األشغال لم تؤدي إلى أي إعادة بناء للمرائب التي كانت آيلة للسقوط.تتمثل في  هاألشغال التي تمت بداخلو

تغيير سواء من ناحية الكمية أو الواجهة وحافظت على الوضع األصلي وراعت األبعاد التي كانت قائمة. كما أن 

 تحديد الملك العام البحري بسنوات عديدة.فترة بنايات ودادية الفتح سبقت 

 عدم تتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية 
شغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية تتم في إطار لجان خاصة يحضرها دائما والمراقبة ألإن عملية التتبع  

كما أن الجماعة تتوفر على شهادات   مثل المصالح الجماعية المعنية وتتوفر الجماعة على المحاضر التي تؤكد ذلك.م

 بهذه التجزئات والمجموعات السكنية.الجودة المسلمة من طرف مختبرات المراقبة والمتعلقة باألشغال المنجزة 
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  عدم إلحاق الطرق والتجهيزات باألمالك العامة للجماعة وعدم إخضاع التجزئات لمسطرة التسلم

 النهائي

قامت الجماعة مؤخرا بالتسلم النهائي لتجزئة المحيط وستقوم الجماعة بإجراءات إلحاق الطرق والتجهيزات 

الوحيدة التي الزالت لم تسلم نهائيا هي تجزئة "السالم" وذلك بالرغم من بلوغ التجزئة  باألمالك العامة للجماعة.

باستدعاء اللجنة المختصة خالل مناسبتين إال أن تخلف بعض أعضاء هذه اللجنة الجماعة قامت حيث  ذلك. أجل

   ن.. وسيتم في القريب العاجل إعادة توجيه االستدعاء للجنة المعنية للقيام بالمتعيحال دون ذلك

 منح اإلذن بإحداث التجزئات دون إيجاد الحلول لإلكراهات التقنية 

مصادق عليه من طرف  اإلدالء بالملف التقنيها تفرض على صاحب ةإقامة التجزئاإلذن بإن الجماعة قبل تسليم 

قطاع  –رباء  المكتب الوطني للماء والكه  -قطاع الماء–المختصة )المكتب الوطني للماء والكهرباء  التقنية  المصالح  

. وهذه المصالح تقوم بمراجعة كافة المعطيات المتعلقة بتجهيزات التجزئة وإبداء مالحظاتها وغيرها( -الكهرباء

ها  صاحبفإن الجماعة ال زالت لم تسلم ل  إكراه شبكة توزيع الكهرباءوفيما يتعلق بتجزئة "القدس" التي عاشت    .بشأنها

 بالملف التقني المصادق عليه.رخصة تغيير المشروع في انتظار التوصل 

 نقائص متعلقة بدفاتر تحمالت التجزئات 

العمالة والمتدخلين  ،الجماعة مكونة من الوكالة الحضرية،خاصة دفاتر تحمالت التجزئات تصادق عليها لجنة إن 

سيتم طرح وهذا،  .الوقاية المدنية واالتصاالت( )المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء،  في الشبكات

 من أجل توصيف وتدقيق أكبر في الخصائص التقنية للتجهيزات.على أعضاء اللجنة  مالحظتكم

  منح شهادة التسلم المؤقت لتجزئة رغم عدم إنجاز بعض المرافق والطرق 

ماي   4بتاريخ    01/2011بخصوص منح شهادة التسلم المؤقت للتجزئة الممنوح لصاحبها اإلذن بإحداثها تحت عدد  

، فقد وضع صاحب التجزئة تصميما معدال حظي بمصادقة اللجنة التقنية للمشاريع الكبرى والزال صاحب 2011

الشركة لم يتقدم بملف تقني مصادق عليه من طرف المصالح المختصة ولم يقم بتسوية وضعيته إزاء مصلحة 

 الجبايات قبل تسليمه الرخصة المعدلة للتجزئة.

إحداثه بدفتر التحمالت والتصاميم، كما قام صاحب التجزئة مؤخرا   إلىتتم اإلشارة  أما بخصوص السور الوقائي فلم  

 بإزالة مخلفات مواد الحفر بالرغم من أنها تتعلق بمشروع سكني محاذ.

 وقد تم تنفيذ مطابقة مسالك الراجلين للتصاميم المرخص لها. 

ح للشرب لكل بقعة على إشهاد  هذا وقد استندت الجماعة فيما يتعلق بتركيب صناديق توزيع الكهرباء والماء الصال

 . -قطاع الكهرباء– المكتب الوطني للماء والكهرباء  -قطاع الماء–بالتسلم لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء  

 تدبير البيئة الساحلية من قبل الجماعة. ثانيا

 تدبير التطهير السائل .1

 عدم توفر المدينة على شبكة منفصلة لتطهير السائل 

إن توفر الجماعة على شبكة التطهير السائل من النوع الموحد أمر قائم وموروث قبل فترة إبرام اتفاقية الشراكة 

والتي لم تشترط ضمن بنودها بخلق شبكة تطهير منفصلة عن شبكة تصريف مياه األمطار نظرا للطبيعة 

إذ لم يكن   ،تم استغالل الشبكة المتوفرةث  حي  .سطحيا  األمطارالطبوغرافية للمدينة والتي تساعد على تصريف مياه  

أما بخصوص  هذا المشكل ذا أولوية مقارنة بإحداث محطات الضخ وتمديد الشبكة لألحياء الناقصة التجهيز.

ن الجماعة قامت بالضغط بكافة الوسائل الممكنة على المكتب إف  01األعطاب التي كانت تصيب محطة الضخ رقم  

وبعد طول انتظار فقد تم تغيير مضخات هذه المحطة  .من أجل إصالحها -قطاع الماء– الوطني للماء والكهرباء 

كما أن  وتمت معالجة التأثيرات السلبية التي كانت تسببها بالشاطئ وبالمسبح الجماعي. 2018شهر يوليوز خالل 

المكتب من جماعة وال بإلحاح من سيتم أخذه بعين االعتبار في تحيين الدراسةوما يرتبط بها وضعية هذه المحطة 

 .-قطاع الماء  –الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء 

 عدم توفر محطة معالجة المياه العادمة على قناة لتصريف المياه في عمق البحر 

وقد تم اختيار هذه  -قطاع الماء–من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء المياه العادمة أنشئت محطة معالجة 

 الطريقة لتصريف المياه المعالجة من طرف المصالح التقنية للمكتب العتبارات تقنية ومالية. 

 

 تدبير التطهير الصلب .2

 خطر المطرح على البيئة وعلى النظام البيئي الساحلي 
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إن الدراسة المنجزة حول المواقع المؤهلة الحتضان مطرح مراقب للنفايات من طرف وزارة البيئة في إطار 

للتطهير الصلب إلقليم سيدي افني اعتبرت هذا الموقع مناسبا الحتضان هذا المشروع ضمن  المديري المخطط

كان من المقرر إحداث مطرح مراقب بهذا الموقع تنفيذا التفاقية الشراكة المبرمة مع قد  ف  ،وبناء عليه  مواقع أخرى.

وتواجده بمنطقة  ،التأثيرات البيئية لهذا الموقعووعيا من طرف الجماعة ب ،وبالرغم من ذلك ،نهأإال  .وزارة البيئة

جل خلق مطرح إقليمي أن الجماعة تبذل كافة الجهود من إف ساحلية يمكن أن تشكل منطقة جذب سياحية واعدة،

وقد عقدت عدة اجتماعات  .باإلضافة إلى تأهيل المطرح الحالي .قل تأثيرا على البيئةأمراقب بموقع أكثر مالئمة و

مجاورة معروفة تم اختيار منطقة  ، حيث  النفايات  تثمين وطمرالعمالة إليجاد مكان بديل إلنشاء مركز  على مستوى  

 الحتضان هذا المشروع.التابعة لجماعة مستي  "كريكراباسم "

 وجود نقط سوداء وعدم تنظيف حاويات النفايات 

 في تعويضإن خطة الجماعة لمحاربة تلوث صناديق النفايات تتمثل في اقتناء صناديق بالستيكية جديدة الستخدامها  

باإلضافة إلى وضع صنايق إضافية بهذه .  تنظيفها بالمستودع الجماعي  خالل فترةالصناديق الموضوعة بهذه النقط  

 مت الجماعة على اقتناء صناديق بالستيكية جديد سنةوبالفعل فقد أقد  .النقط لتخفيف الضغط على تلك المتوفرة

 وتم بالفعل محاربة هذه النقط السوداء بنجاح. .خصصت لهذا الغرض 2018

واعية بأولوية حل المشاكل المرتبطة بهذا القطاع حيث تضع من بين أهدافها وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة  هذا،

قد أعدت دراسة الجدوى من اجل تفويض تدبير هذا القطاع للخواص تفويض تدبير هذا القطاع للخواص. وبالفعل ف

 موافقة وزارة الداخلية من أجل اإلعالن عن طلب العروض.حظيت بو

نظرا   كما أن الجماعة وجهت ملتمسا لوزارة الداخلية لدعم أسطولها المخصص لرفع النفايات وتنظيف أزقة األحياء

 .لمحدودية مواردها المالية

 لمقتضيات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين عن الحوادث لفائدة األعوان عدم إعمال ا

 العرضيين

باستمرار تغيير الئحة المستفيدين  على الجماعة  فرض  ي  ،للعمل في إطار األشغال الموسميةإن ارتفاع حجم الطلبات  

يتواجد من بين العاملين . في حين أنه  ع النظافةبقطايتم تسخيرها كلها للعمل  الفئة ال  هذه  كما أن    كل شهرين.وبوتيرة  

 بهذا القطاع مجموعة من العمال العرضيين التابعين لإلنعاش الوطني موضوعين رهن إشارة الجماعة.

 ويمكن توزيع هذه الفئة حسب القطاع الذي يشتغلون به كالتالي:

 مالحظات العدد  القطاع

 الوطني اإلنعاشعناصر من  03ضمنهم  28 النظافة 

  02 الحراسة

  04 البستنة

  02 الصباغة

 الوطني اإلنعاشعنصر من  01ضمنهم  01 الصيانة

  03 المنظفات

  40 المجموع

وقد تم ربط االتصال مع شركة التأمين إليجاد صيغة توافقية حول طبيعة وصيغة الالئحة االسمية التي ستمكن   هذا،

من االكتتاب في التأمين عن حوادث الشغل واألمراض المهنية لفائدة هذه الفئة كما تمت مراسلة المديرية اإلقليمية  

ة وسنعمل على إشعار المعنيين بضرورة اإلدالء بالوثائق للصحة إلبالغها بتوفير اللقاح ضد مرض الكزاز لهذه الفئ

لمنح رواتب التقاعد والتأمين الصحي اإلجباري طبقا لألنظمة  الجماعيلتسهيل انخراطهم في النظام  المطلوبة

 الخاصة بهذه المؤسسات.

 تدبير النشاط االقتصادي للساحل .ثالثا

 المنطقة الصناعية تدبير .1

 عيةعدم إنشاء الوحدات الصنا 

بتفويت البقع  2000يونيو  9بتاريخ  200.471نظرا لطبيعة هذه المنطقة الصناعية بعد صدور المرسوم رقم 

هؤالء ساهموا في أداء التجهيزات األساسية بهذه نظرا لكون  و  إسمية،المحددة بهذه المنطقة لفائدة المستفيدين بصفة  

نجاز مشاريعهم إجل  أهؤالء المستفيدين من    ةما مر  الجماعة كاتبت غيرن  إف  درهم للمتر المربع،  60المنطقة بقيمة  

وطالبتهم بتنفيذ بنود دفتر التحمالت والعقد االبتدائي المبرم معهم سواء بواسطتها أو بواسطة السيد  .االستثمارية
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الدعوة لعقد اجتماعات نه تمت  أكما    الرسائل ترجع لعدم التوصل.هذه  إال أن مجموعة من    .عامل إقليم تيزنيت األسبق

إال أنهم دائما ما يتحججون  ،نجاز الوحدات الصناعية التي التزموا ببنائهاإمع هؤالء المستثمرين لحثهم على 

 بوضعية الميناء ووضعية قطاع الصيد البحري بالمدينة.

وقد تقرر اتخاذ مواقف حاسمة   .هذه الوضعية خالل العديد من المناسباتالحالي  وقد تدارس المجلس الجماعي    هذا،

في أفق استرجاع هذه . وذلك مع هذه الفئة تنفيذا لدفتر الشروط وعقود البيع الخاصة بالمنطقة الصناعية حرف"أ"

 البقع وإعادة بيعها لمن لديه رغبة حقيقية في االستثمار بالمدينة. 

 تدهور تجهيزات المنطقة الصناعية 

التجهيزات تكفل المستفيدون   أنتحمالت الخاص بهذه المنطقة الصناعية نص على  ن دفتر الإكما تمت اإلشارة إليه ف

والزال الشق القانوني المرتبط بهذه العمليات لم يعرف أي تعديل يمكن الجماعة من  .ديد تكلفتها عند اإلنشاءتسب

تها بعدم اإلقبال على إقامة كما أن وضعي  .االستفادة من هذه التحويالت المالية الستغاللها في إصالح هذه التجهيزات

مقارنة مع حجم الخصاص المسجل على   ،ال يساعد على وضع إصالح هذه التجهيزات ضمن األولويات  ،المصانع

 اإلعتمادات المتوفرة بميزانية الجماعة والممكن تخصيصها لهذا الغرض.ضآلة ومع  ،صعيد الجماعة ككل

لصناعية بهذه المنطقة فرض استعجالية وإصالح هذه التجهيزات اإلقبال على إنشاء الوحدات ا إنه من شأنو هذا،

 فرص الشغل. ادعما لالستثمار وخلق

 عدم تضمين دفتر التحمالت وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم انجاز الوحدات الصناعية 

صعوبات في التعامل  وبالفعل فإننا اليوم نجد  ،1986إن هذه الوثائق أعدت من طرف مصالح عمالة تيزنيت سنة 

إال أن منهجيتنا في العمل على تسوية هذا الملف ستتأسس على فك االرتباط  .مع هذا الملف بشكل واضح وتعاقدي

 ،ثم إعادة صياغة دفتر تحمالت جديد وعقود جديدة .بالمستثمرين الغير مستعدين إلنشاء وحداتهم الصناعية أوال

وفق  ،قبل إعادة فتح هذه المنطقة في وجه االستثمار من جديد  .اعةوتراعي مصالح الجم ،تراعي كافة الحاالت

 .قواعد تضمن إتمام التزمات األطراف المتعاقدة مع الجماعة لتنشيط هذه المنطقة

 تغيير تخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة 

ة عليه من طرف اللجنة التقنية  لم تتم المصادقتخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة إن تغيير 

وهذا ما جاء في  . وبالتالي فقط تم تأكيد تخصيص هذا الموقع "كمنطقة صناعية قائمة" .اإلعدادية للجنة المركزية

 بتاريخ 2.19.164تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف اللجنة المركزية الصادر بموجبه المرسوم رقم 
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 شاطئ سيدي افني تدبير  .2

  عدم إنجاز المرافق المنصوص عليها في دفتر التحمالت المتعلق بوضع رهن إشارة الجماعة تدبير

 واستغالل الشاطئ

جل استغالله لم تتم المصادقة عليه إال أإن دفتر التحمالت المتعلق بوضع شاطئ المدينة رهن إشارة الجماعة من 

 2011سنة بينما تنص االتفاقية المبرمة مع مصالح وزارة التجهيز على أن مدة االستغالل تمتد من  ،2015سنة 

 .2015 سنة إلى

لم تكن لديها نجاز هذه التجهيزات المكلفة والعقد شارف على انتهائه ومن إفان الجماعة لم تجد جدوى  وعليه،

 .الرغبة في تجديده

وحددت ضمنه ، 2018ماي  17على الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ  إال أن الجماعة وضعت طلبا جديدا بناء

لها.  الرسم المفروض على االحتالل المؤقت وأداءمساحة أقل بالشاطئ يمكن االلتزام بدفتر التحمالت المتعلق بها 

 .والنقل واللوجيستيك وزارة التجهيزطرف حظي بالموافقة من حيث 

 الل المؤقت للملك العام البحري عدم أداء الرسم المفروض على االحت 

دفتر المصادقة على بالنظر لكون جاء عدم أداء الرسم المفروض على االحتالل المؤقت للملك العام البحري إن 

ن الجماعة قد إف. لذا،  انتهاء أجل الترخيص باالستغالل المؤقت للملك العام البحري  تصادف  ،2015التحمالت سنة  

مصالح التجهيز تطالب الجماعة بإنجاز   . بينما ظلتتقابله استفادة فعلية من الترخيصاعتبرت بأن هذا األداء لم 

ورغما عن ذلك،  .2011سنة الصادر  التجهيزات الواردة في دفتر التحمالت لتمكينها من االستفادة من الترخيص

ى بالتنازل عنها بالرغم ولم ترض  2011فإن مصالح وزارة التجهيز أمرت الجماعة بأداء إتاوة االستغالل منذ سنة  

وعلى إثره قامت الجماعة بمراسلة المصالح المركزية لوزارة التجهيز إللغاء هذا  من اإلكراهات السالفة الذكر.

تدارس المجلس الجماعي هذه النقطة خالل دورته العادية لشهر فبراير بعد ذلك،  حيث    .الدين والتي لم تستجب إليه

ه ملتمس إلى المصالح المركزية لفائدة الجماعة لدى مصالح وزارة التجهيز واتخذ مقررا يقضي بتوجي ،2019

 للنظر في إمكانية إلغاء هذا الدين اعتبارا لألسباب الوجيهة السالفة الذكر.
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  ضعف منتوج استغالل الشواطئ مقارنة مع تكاليف تدبيرها 

حمالت المتعلق بالحصول على "اللواء تدخل ضمن تنفيذ دفتر الت 2016إن التجهيزات المنجزة بالشاطئ منذ سنة 

 .على هذا االمتياز 2017األزرق" وبالفعل فقد تكللت مجهوداتنا بالنجاح إذ حصل شاطئ المدينة وألول مرة سنة 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم  بعد مضاعفة الجهود بهذا الصدد. ،كذلك 2018كما حصلت عليه سنة 

إال أن ضعف الشاطئ بيئيا وفي سبيل توفير التجهيزات التي يحتاجها المصطافون. المجهود الذي بذلت لتأهيل 

. وهذا مرده لكون في خلق أنشطة تجارية ذات عائد مادي افعلي هترتبط بعدم استغاللللشاطئ المردودية المادية 

في خلق أنشطة من أجل استغالل الشاطئ دفتر التحمالت المرتبط بالترخيص الممنوح من طرف وزارة التجهيز 

 لم تتم الموافقة والمصادقة عليه إال بانتهاء أجل الترخيص.تجارية 

 تدبير الممتلكات الجماعية .3

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات المكراة 

. إن الجماعة تبذل كافة الجهود لتصفية وتسوية وضعية العقارات التي تحوزها إال أن المساطر غالبا ما تأخذ وقتا

نه كلما بادرت الجماعة إلى الشروع في مسطرة تحفيظ هذه الممتلكات تجد دائرة أمالك الدولة في أإضافة إلى 

 مما يزج بوضعية هذه الممتلكات في مساطر إدارية وقضائية طويلة. طريقها بتقديم تعرضها على هذه الطلبات.

ت والتي لم يتم تحفيظها فمن ضمنها ما هو موضوع أما بالنسبة للعقارات المشار إلى أرقام تسجيلها بسجل المحتويا

تعرض الجماعة على مطالب تحفيظ ألطراف أخرى، ومنها ما صدر بشأنه قرار للمحكمة باإلفراغ، ومنها حالة تم 

تحفيظها بالخطأ من طرف دائرة األمالك المخزنية رغم أنها قامت بتسليمها بمحضر إلى الجماعة من أجل تأسيس 

سيتم الشروع   1974سنة    202ص    555. كما أن هناك حاالت تستغل بناء على الرسم العدلي عدد  رصيدها العقاري

بتخصيص اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز لهذا ذلك وضع مخطط لبالجماعة قامت ن في إجراءات تحفيظها بعد أ

فيظ التي دخلت في غالبيتها  كما أنها في تواصل دائم مع مصالح المحافظة العقارية لتتبع مسار مطالب التح  .الغرض

 مراحل النزاع القضائي مع دائرة أمالك الدولة كما سلف ذكره.

  عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات المكراة 

 07.03 بإقرار مراجعة السومة الكرائية لكافة العقارات المعنية بتطبيق الزيادة المقررة بالقانونقامت إن الجماعة 

مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي المتعلق بكيفية مراجعة  

التأشير على القرار تطبيق هذه المراجعة منذ تاريخ  تم  يو  2016العادية لشهر فبراير    وذلك خالل دورته  أو الحرفي،

 .االمتضمن لهالجماعي الجبائي 

  من طرف المكترينكراء بقع أرضية جماعية من أجل بناء مساكن 

جل إقامة مساكن من طرف المكترين مدتها أإن العقود المبرمة لكراء بقع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من  

ن تحديد مدة سنتين إلنشاء المساكن لم ينه العالقة إسنة تجدد تلقائيا ما دام أن أحد األطراف لم يطلب بفسخها لذا ف

بالعقود  04وظلت مستمرة لما بعد انجاز المساكن وهذا ما ينص عليه الفصل الكرائية التي تربطنا بالمكترين 

 أحد الطرفين بإيقاف العمل بهذا العقد"  إعذار"يتجدد هذا العقد بكيفية تلقائية ولمدة مماثلة إذا لم يقع  كما يلي:  الجديدة  

العقد يجدد لمدة "  منه إلى:   6المادة    " وتشيرسنوات  9مدة العقد هي  : " يشير إلى،  لعقود القديمةلالفصل األول  وكذا ب

 ."مماثلة بكيفية تلقائية إذا لم تقع أية مراسلة من أحد الطرفين

 التأخير في تحصيل ثمن البقع األرضية الجماعية التي تم تفويتها 

بشأن تفويت بقع أرضية من   2000يوليوز    31بتاريخ    2.00.648  إن البقع المتبقية من أجل تنفيذ تام للمرسوم رقم

تسوية الوضعية بين ورثة . تتمثل في الملك الجماعي الخاص لصالح مكتريها الزالت تعترضها بعض الصعوبات

إضافة إلى . الزالت الجماعة تقدم المواكبة لهذه الفئة من أجل معالجة اإلشكاالت المطروحة لديها التيو ،المكترين

والزال هؤالء يؤدون السومة الكرائية هذا،  .المال الكافي إلتمام عملية االقتناءبعض العائالت التي لم تجد لديها 

 لفائدة الجماعة وطبقت عليهم الزيادة المقررة من طرف المجلس الجماعي.

 تدبير النقل العمومي .4

 عدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 

ب" تمت بناء على دفتر .باتفاقية امتياز استغالل النقل الحضري مع شركة "إ إن التدابير المسطرية المرتبطة

. 01/07/2007بتاريخ    -قسم الوكاالت و الخدمات المفوضة-التحمالت المصادق عليه  من طرف وزارة الداخلية  

باشر مع شركة اتفاق م  إلىليتم اللجوء    عن قبول أي عرض.   دون أن تثمراألولى  ولقد تم تنظيم جلسة فتح األظرفة  

ن التعاقد مع الشركة المعنية تم بناء على دفتر تحمالت مصادق عليه من طرف السلطات إوبالتالي ف ."إ.ب"

هذا المرفق أداء  ن الجماعة ظلت باستمرار تراقب  إو في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات دفتر التحمالت ف  هذا،  .المختصة
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ير قامت ، و في األخذه المقتضيات كما أنها غرمته غير ما مرةلمطالبتها باحترام همرارا ب" .وراسلت شركة "إ

 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. 54.04بوضع حد لهذه العالقة بغرض تدبير هذا الملف طبقا رقم 

 عدم تحصيل األتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة 

كما أن الجماعة استصدرت أمرا   .وتمت مكاتبتها بهذا الشأن  .كامال  المطلوب منها  ملفالب" لم تقدم  .الشركة "إإن  

باألداء وأبلغته للقابض المحلي الذي رفض تحمله على اعتبار أن النزاعات المتعلقة باالتفاقية ال تطبق في حالتها 

 تحصيل الديون العمومية.مدونة مقتضيات 

 ها في هذه الحالة ضد الشركة لتحصيل هذه المبالغ.القانونية المعمول ب  تعمل الجماعة على اتخاذ اإلجراءاتو  هذا،

  استغالل مرفق النقل الحضري من طرف شركة خاصة في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم

 االستغالل والرسوم المفروضة على االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام

نظرا لعدم احترامها لدفتر التحمالت الذي   و  ،شركة " إ.ب"الممنوح لبانتهاء امتياز استغالل مرفق النقل الحضري  

"ل ت   وبما أن شركة  وعلى إثره،  بعدم رغبة الجماعة في تجديد مدة هذه االتفاقية.ها  تم إبالغفقد  يربطها بالجماعة  

فقد تدارس   ،شرعت في استغالل خطوط النقل ما بين الجماعات باإلقليم بناء اتفاقية مع المجلس اإلقليمي  إ ج س ح"

تمت موافاة المصالح اإلقليمية ثم  .وحدد الخطوط األربعة ،الجماعي إمكانية االنضمام لهذه االتفاقية المجلس

المختصة لعمالة سيدي افني بهذه المقررات مرفقة باالتفاقية قصد توقيع باقي األطراف عليها و التأشير عليها من 

ستغالل الخطوط المقترحة لمأل الفراغ الذي تركته تم السماح للشركة با ،وفي انتظار ذلك طرف السلطة اإلقليمية.

جل توفير حافالت النقل أمن والتالميذ الشركة السابقة واالستجابة للضغط الذي مارسته فئات عديدة من الساكنة 

 الحضري لنقلهم من المناطق البعيدة إلى وسط الجماعة.

ل المقررات المتخذة من طرف المجلس آوافاتنا بمهذا، وقد تمت مكاتبة مصالح العمالة بهذا الشأن غير ما مرة لم

 .التدبير المفوض لهذا القطاعات اإلعالن عن إجراءشرعت في ن الجماعة أالجماعي وإبالغها ب

م يكن يتضمن القرار الجبائي الجماعي لوبخصوص الرسم المفروض على مخابئ حافالت النقل الحضري فإن 

تعديل وتتميم القرار تم و 04/12/2018األمر خالل الدورة االستثنائية ليوم وقد تم تدارك هذا . الرسمقيمة هذا 

 الرسم لفائدة الجماعة. وبذلك أمكن استصدار أوامر بأداء الجبائي الجماعي.

 تدبير المداخيل الجماعية .رابعا

 تدبير شساعة المداخيل الجماعية .1

 قصور على المستوى التنظيمي ونظام المراقبة الداخلية للشساعة 

ؤقتة  هدد م كانت هذه المصلحة تتواجد ببناية جزء منها  إذ إن البناية التي تتواجد بها حاليا شساعة المداخيل تعتبر مِّ

ضآلة مساحته إال لمكتب الحالي الذي رغم  إلى اتم نقلهم  بهذه المصلحة فقد  سالمة العاملين  باالنهيار. وحرصا على  

 أنه يوفر ظروف السالمة واألمان.

مكن و  .تم إصالح بناية أخرى وتم تخصيص ثالث مكاتب بها الحتضان مكتب اإلحصاء الضريبيحاليا فقد  و  هذا،

هذا اإلجراء من تنفيذ مقتضيات الهيكل التنظيمي التي تنص على فصل مكتب اإلحصاء عن مكتب االستخالص 

باالختصاصات الموكولة إليها ضمانا لتنسيق فعال تمكينها من االضطالع  و  دوار هذه المكاتبدون تداخل أللحيلولة  

 فيما بينها ومع باقي المصالح.

وتجدر اإلشارة بأن التنسيق مع باقي المصالح يتم وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة لمجاالت التعمير واألمالك   هذا،

هذه فإن  ذلك  المصلحة  اقتضت ضرورة    كلما  حيث  .لجبايات المحليةاو  والمنازعات والشرطة اإلدارية والمصاريف

 المرتبطة بصيغة تشاركية.التخاذ القرارت لجانا مختلطة فيما بينها المصالح تشكل 

  اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير المداخيل الجماعية في غياب الوصف التقني والترخيص األصلي

 والضمانات

مج المعلوماتي بواسطة سند طلب بعد استشارة مجموعة من الجماعات بمختلف أرجاء المملكة لقد تم اقتناء هذا البرنا

وتقوم الشركة المالكة لحقوق هذا البرنامج  ،هذا .والتي مكنها هذا البرنامج من االستفادة من الخدمات التي يقدمها

 كلما استدعت الظروف ذلك بتقديم المواكبة لمستعمليه.

على تنفيذ الخدمة من طرف الموظف الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة المشتريات باإلضافة   تم اإلشهاد كما أنه  

نجاز محتويات البرنامج وفقا إو إتمامإلى وكيل المداخيل الذي يتوفر على المؤهالت المطلوبة للتحقق من 

 للمواصفات التقنية.



 48 

تم توضيح الخطوات الواجب إتباعها للتوصل  وبناء على مالحظاتكم فقد تم إشعار الشركة الموردة للبرنامج حيث

 والباقي استخالصه واستخراج قوائم الرسوم. للملزمينإلى معرفة الوضعية الضريبية 

أن و .ن الشركة الموردة نظمت لفائدة مستعملي البرنامج دورة تكوينية حول طريقة استعمالهأتجدر اإلشارة كما 

ملكية الشركة الموردة والتي تقوم ببيع نسخ منه للجماعات ما دام أن جبايتها الرخصة األصلية للبرنامج هي في 

 تخضع لنفس القانون.

 تدبير الرسوم واألتاوى الجماعية .2

 الرسم المترتب عن إتالف الطرق   .أ

  الطرق خالل تصفية الرسم إتالفعدم اعتماد التكلفة الحقيقية الناجمة عن 

المكعب لتغطية تكلفة إصالح الطرق التي تم إتالفها من طرف المؤسسة أو درهم للمتر  150إن اعتماد سعر 

ليصبح  2018سنة  الشخص المسؤول عن ذلك يتم تطبيقه منذ التسعينيات وقد قامت الجماعة بتحيينه ابتداء من

 وبالتالي فقد أصبح استخالص هذا الرسم ينسجم مع الواقع. .درهم للمتر المكعب 250

 تجزيء األراضيالرسم على عمليات  .ب

 عدم احتساب تكلفة أعمال شبكة االتصاالت في التكلفة االجمالية التقديرية ألشغال تجهيز التجزئات 

بصفة   رالتجهيزات المتعلقة بشبكة االتصاالت يؤدى عنها دائما وتحتسب ضمن التجهيزات المذكورة باإلقراإن 

 على حدا.وتكلفتها يبرز كل نوع من التجهيزات كي لتم تغيير صيغة اإلقرار فقد حاليا إجمالية ودون تفصيل. و

 خطأ في تصفية الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء .ج

جل أغراض أتحديد المساحة المخصصة لشغل الملك العام الجماعي من إجراء مراقبة مستمرة لنظرا لصعوبة 

فقد لجأت الجماعة إلى تحديد مساحة جزافية   .المساحة يمكن أن تتغير يوميا وفق وتيرة عملية البناءإذ أن هذه    البناء،

كما أن المدة المحددة بالقرار الجبائي هي ربع السنة وهي المدة التي  مربع لتصفية هذا الرسم. ترم 24مقدرة في 

ن مواد البناء تكون في بداية يتخزلالملك الجماعي  ن غالبية األشغال التي تتطلب استغالل  أيتم تصفيتها على اعتبار  

وستعمل الجماعة على تصفية هذا الرسم طبقا لمالحظتكم وذلك  هذا، أما باقي األشغال فتتم بداخل البناية. .الورش

 باحتساب فعلي للمساحة المحتلة ومراقبة األوراش بصفة مستمرة الستخالص هذا الرسم عن المدة الفعلية لالحتالل.

 رسم على األراضي الحضرية غير المبنيةال .د

 عدم إجراء إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير ضرورة إجراء وعيا من طرف الجماعة ب

يقوم . وذلك حتى الضريبي عن مكتب االستخالص ل مكتب اإلحصاءصفقد أعيد تنظيم شساعة المداخيل بف المبنية

مراسلة كافة الجهات التي   نحن اآلن بصددوطبقا للهيكل التنظيمي للجماعة ولالختصاصات المخولة له.  بهذا الدور  

 نجاز هذا اإلحصاء.إفي  ةساهمبإمكانها الم تتوفر على معطيات

 م اآلجال المحددة دون الحصول عدم فرض الرسم على األراضي موضوع رخص التجزئة بعدم انصرا

 على شهادة التسلم المؤقت

بخصوص المبالغ المحتسبة لعدم أداء المجزئين للرسم على األراضي غير المبنية بعد انصرام ثالث سنوات ابتداء 

التسلم المؤقت من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على اإلذن بإنشاء التجزئة دون الحصول على شهادة  

 تجدر اإلشارة إلى: 

اسم 

 التجزئة
 تاريخ التسليم تاريخ الرخصة

المسافة 

 المحتسبة

 المساحة

المؤدى  

 بشأنها

المبلغ  

 المؤدى
 مالحظات

ودادية  

 السالم
02/12 /2010 05/03 /2014 3021 1772 33714.36 

إلى   2003يؤدي الرسم منذ 

  2011اآلن باستثناء سنة 

 التي دخلت فترة التقادم

 493149.20 36679 87301 2018/ 20/04 2011/ 04/05 أناروز
  2015أدوا عن سنوات من 

 . 2018إلى 

تعاونية  

 المحيط 
10/01 /2013 03/08 /2016 28179 7561 18902.5 

تم التسليم قبل مرور 

 سنوات 3
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المركب 

السياحي 

 بابرياش 

01/12 /2014 
في طور 

 االنجاز
6471 2536 29113.28 

على أرض فالحية حصلت 

ترخيص استثنائي. سيتم 

تحصيل الرسم بالنسبة  

 . 2019إلى  2016لسنوات 

أيت  

بعمران 

2 

14/04 /2016 31/01 /2018 3286 3350 6572.00 
 3تم التسليم قبل مرور 

 سنوات

ودادية  

 القدس
30/04 /2015 

في طور 

 االنجاز
1665 1665 16650.00 

تم إعداد األمر بالتحصيل  

لسنوات 

2016 /2017/2018  

 . 2019و

هذا، وتجدر اإلشارة بأنه تم إعداد جداول الباقي استخالصه قصد تحملها من طرف القابض إال أن تأخر القباضة 

في تسلم هذه الجداول على اعتبار عدم وجود قانون يحدد كيفية إلزامية التحمل من طرف القابض أدى إلى تأخر 

ولتسوية هذه الوضعية فنحن بصدد عقد اجتماع تشاوري مع ممثلي القباضة المحلية لحصر في تحصيل هذه المبالغ.  

 الباقي استخالصه السنوي قصد التحمل.

 العقارات المجاورة للطرق العامة مساهمة أرباب .ه

 عدم فرض مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها: 

بهذا عقدت عدة اجتماعات خالل والجماعي خالل دورته المجلس من طرف مناقشة هذا الموضوع  تتملقد 

للقانون رقم خضع لقانون التعمير ووذلك لكون تطبيق هذا الرسم يطرح إشكاال في التطبيق إذ أنه يالخصوص 

 ماعات المحلية وهيئاتهاالمستحقة للج حدد بموجبه نظام للضرائبالم 30.89بسن أحكام انتقالية للقانون  39.07

المحلي بهذا مع القابض  لهذا فإننا بصدد إجراء مشاورات  ومختلفتين.  طريقتين  الحسم في االختيار بين  مما يفرض  

 الصدد.

 الرسم على محال بيع المشروبات .و

 التصريح بأرقام معامالت هزيلة دون قيام الجماعة بمراقبة صحتها 

وغالبية رواد المقاهي ال يستهلكون سوى الشاي نظرا لطبيعة المنطقة  إن الجماعة تعاني من حالة ركود تجاري

ن هذه التصريحات تعتبر إلذا ف مما يطرح صعوبة مراقبتها.كما أن هذه المقاهي ال تتوفر على سجالت للمحاسبة 

 الجماعة على وضع منظومة لمراقبة هذه التصريحات وتصحيحها عند االقتضاء.  ستعملحد ما منطقية و إلى

 الرسم على استخراج مواد المقالع .ز

  استخراج مواد المقالع من واد سيدي افني دون الحصول على التراخيص الضرورية و دون أداء

 الرسم المترتب عن هذا االستغالل

ثر تسجيل حالة قيام الشركة المتعاقدة مع مصالح وزارة التجهيز لبناء الجسر الذي يربط بين ضفتي المدينة إعلى 

استخراج مواد المقالع من واد سيدي افني دون الحصول على التراخيص الضرورية و دون أداء الرسم المترتب  

تم عقد اجتماع بمقر الجماعة بحضور ممثلي المديرية للتجهيز و ، عن هذا االستغالل و ما خلفته من استنكار لدينا

تها البيئية السلبية اقترحت هذه القطاعان بعقد اجتماع ممثلي الحوض المائي حيث تم إشعارهم بهذه الوضعية و تأثيرا

على مستوى بمقر العمالة و الذي تبين من خالله إن الحوض المائي لم يسلم أي ترخيص ألي جهة كانت الستغالل  

المقالع على طول واد افني كما أحدثت بالمناسبة اللجنة اإلقليمية المكلفة بتسليم الرخص ،وسيتم فرض رسم تلقائي  

 .على الشركة
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 "اللفت مير" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)
 

ثَت جماعة " على إثر التقسيم ، 1992يونيو  30 الصادر بتاريخ 2.92.468بموجب المرسوم رقم  مير اللفت"أ حدِّ

 عضوا بما فيهم الرئيس وأربعة نواب. 17ويتكون المجلس الجماعي من . 1992اإلداري الذي عرفته المملكة سنة 

نسمة حسب  162 8، ويبلغ عدد سكانها إلقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نونتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي و

 .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 

درهم   768,25 414 3تطورا، إذ انتقلت من  2016إلى  2010خالل الفترة الممتدة من  التجهيز لت مداخيلسج  قد و

درهم   127,69 992إذ انتقلت من    ،زيادة خالل نفس الفترة  التجهيزدرهم، كما سجلت نفقات    614,87 024 15إلى  

 درهم.   528,39 984 3إلى 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 أصدر المالحظات من مجموعة تسجيل عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من مير اللفت جماعة مراقبة أسفرت

 .التالية المحاور تهم   التوصيات، من عددا إثرها على

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 االستراتيجي وبرمجة المشاريع  التخطيط  .1

 113.14من القانون رقم    92المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة    78.00من القانون رقم    42لمقتضيات المادة    طبقا  

، 2017و  2010  ما بينالممتدة    دبيرخالل فترة التالمتعلق بالجماعات، قامت مصالح الجماعة    التنظيمي  القانون  بمثابة

تدبير الشأن مجاالت  مختلف عدة هيآت. وقد شملت هذه االتفاقياتمع  ات التعاون والشراكةاتفاقيبإبرام مجموعة من 

م، باإلضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات األساسية كالطرق الميادين الثقافية والرياضية والتعلي العام المحلي في 

، خاصة االتفاقيات االتفاقيات الوثائق والمستندات المتعلقة بهذهعملية افتحاص . وقد أسفرت والمسالك والماء والبيئة

عن تسجيل مجموعة من لة بالمشاريع التنموية، وكذا الزيارات الميدانية التي تم القيام بها خالل المراقبة، ذات الص  

دعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ المخططات الجماعية االتفاقية المتعلقة ببخصوص  المالحظات  

 .للتنمية

، بإبرام اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لسيدي إفني والجماعات  2010شتنبر    30قامت مصالح الجماعة بتاريخ  فقد   

ة إلقليم سيدي إفني، ترمي إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني،  الترابية التابع

درهم،    4.062.000,00لدعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والمخططات الجماعية للتنمية، بتكلفة إجمالية تبلغ  

(. 2012و 2011و 2010ثالث سنوات ) درهم موزعة على 90.000,00تبلغ مساهمة الجماعة فيها ما مجموعه 

   :وبخصوص تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، أسفرت المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية

  2015 -2010عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

شار على الرغم من إبرام االتفاقية بشأن دعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والمخططات الجماعية  للتنمية الم 

 ، لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية خالفا  2009/2015إليها، لوحظ أنه وإلى حدود نهاية الوالية االنتدابية 

ا جعل تدبير الجماعة خالل تلك الفترة يتم  المتعلق بالميثاق الجماعي، مم    78.00من القانون رقم    36لمقتضيات المادة  

واضحة المعالم، مبنية على تشخيص دقيق لمؤهالت وإمكانيات الجماعة ووضعيتها المالية، في غياب رؤية تنموية 

 اكنة.وتحديد مسبق للحاجيات الملحة للس  

   دعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ المخططات  بعدم تجديد اتفاقية الشراكة المتعلقة

 الجماعية للتنمية

ز التنفيذ بعد الموافقة والتوقيع عليها من تفاقية الشراكة المذكورة، على أن تدخل االتفاقية حي  ت المادة السابعة من انص  

(،  2012و  2011و  2010طرف المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية المعنية، وتمتد صالحيتها لمدة ثالث سنوات )

 30مفعول االتفاقية المذكورة عمليا منذ تاريخ    ويمكن تمديدها باتفاق األطراف المتعاقدة. إال أنه على الرغم من انتهاء

ط الجماعي للتنمية، كما لم ت ت خذ التدابير الالزمة لتجديدها، أو التداول بشأن اتفاق خط  دون إعداد الم   2012شتنبر 

 األطراف المعنية على تمديد مدة سريان مفعولها. 
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  س اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة  دعم المجلبنقائص تشوب مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة

 وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية

هر على التدبير حد دت المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المذكورة التزامات مصالح وكالة التنمية االجتماعية في الس  

ة مكلفين بدعم المجلس اإلقليمي  اإلداري والمالي لصندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني، وتعيين وكالء للتنمي

ت طات الجماعية للتنمية. وقد نص  والجماعات المحلية والفاعلين المحليين إلعداد وتنفيذ المخطط اإلقليمي أو المخط  

تعاقدة إلى الحساب المفتوح من طرف وكالة التنمية  المادة الرابعة من نفس االتفاقية على تحويل مساهمات األطراف الم  

. عالقة بذلك، وعلى الرغم من أهمية األدوار المنوطة بها، لوحظ عدم توقيع مصالح وكالة التنمية  االجتماعية

 االجتماعية على االتفاقية.   

لة من خالل لألنشطة واإلجراءات الممو   دقيقا   ن تحديدا  من جهة أخرى، لوحظ أن بنود االتفاقية المذكورة ال تتضم  

من مقتضيات المادة األولى على األهداف ي إفني، حيث تم االكتفاء بالتنصيص ضِّ صندوق التنمية المحلية بإقليم سيد 

تفاقية. كما لم يتم التطرق إلى شروط تنفيذ االتفاقية وآليات التنسيق والتتبع ولجان الحكامة والتقييم، وكذا العامة لإل

 قتضيات تسوية النازعات، وشروط تعديل ومراجعة وفسخ االتفاقية. م  

 تغالل المشاريع الجماعيةتنفيذ واس  .2

 د لجماعة مير اللفتحدّ اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل المركز المُ   .أ

، على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل مشروع 2018نعقدة بتاريخ فاتح يونيو  صادق المجلس الجماعي خالل جلسته الم  

تأهيل وتنمية بعض األحياء ناقصة التجهيز بالمركز المحدد لجماعة مير اللفت، والتي تم إبرامها مع عمالة إقليم سيدي 

درهم، وذلك  15.000.000,00 إفني، ومؤسسة العمران والمجلس اإلقليمي لسيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ

بناء  على مضامين االتفاقية اإلطار المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت، والتي تم توقيعها خالل شهر يوليوز 

وتهدف اتفاقية الشراكة المذكورة إلى إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، وتوسيع وتقوية  .2015

 ةثير تنفيذ مضامين االتفاقية المذكورة المالحظوي  عمومية، وكذا تهيئة وتقوية الشبكة الطرقية بالمركز.  شبكة اإلنارة ال

 :التالية

  تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة فيالتأخر 

تاريخ بالرغم من توقيع جميع األطراف على اتفاقية الشراكة اإلطار المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت، منذ  

التبليط،   أشغالوإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة المرتبطة باألشغال موضوع اتفاقية الشراكة المذكورة )  2015يونيو    30

إلى والتطهير السائل، الطرقات، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء، األرصفة، الساحات العمومية إلخ.(، إال أنه 

في إعالن طلبات العروض ومباشرة إنجاز األشغال المذكورة من طرف  ، لم يتم بعد البدء2018حدود شهر نونبر

 من المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة المذكورة. 4ذلك الفقرة كما تنص  على مؤسسة العمران، 

ر الذي تم تسجيله بشأن أجرأة وتفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المذكورة دد، إلى أن التأخ  وتجدر اإلشارة بهذا الص  

يعرفه استكمال أشغال مشروع التطهير السائل، والذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة   يعزى إلى التأخر الذ ي  

، 2013أبريل  24من طرف الجماعة، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )قطاع الماء(، بتاريخ 

 جماعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. والتي تهدف إلى تفويت تدبير مرفق التطهير السائل بال

 اتفاقية شراكة بشأن بناء مركز للتربية والتكوين بدوار إدبوشني .ب

بالمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء مركز   2011فبراير    22قام المجلس الجماعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  

" بإدبوشني،  الوطني بسيدي إفني وجمعية "بي، مع كل من المندوبية اإلقليمية للتعاون  للتربية والتكوين بدوار إدبوشن

. وتهدف االتفاقية المذكورة إلى 2011شتنبر  23بتاريخ  الوصايةوالتي تم التأشير عليها من طرف مصالح سلطة 

د لبناء مركز للتربية والتكوين متعد  تعاقدة، وذلك مة للشراكة بين األطراف الم  نظ ِّ تحديد الشروط والقواعد الم  

 االستعماالت بدوار إدبوشني بجماعة مير اللفت.  

وتتجلى التزامات الجماعة بخصوص اتفاقية الشراكة المذكورة في تقديم الخبرة التقنية واإلدارية، والمساهمة بمبلغ 

ثير " بإدبوشني. وي  وح باسم جمعية "ب اب البنكي المفتدرهم، وتحويل هذه المساهمة إلى الحس  60.000,00مالي قدره  

 تنفيذ مضامين هذه اتفاقية المالحظة التالية:

  ّزمة لحث األطراف المتعاقدة على  خاذ مصالح الجماعة للتدابير الالّ ر بناء مركز التربية والتكوين دون اتّ تعث

 االلتزام بتعهداتهم

لوحظ أنه لم يتم الشروع في إنجاز أشغال بناء مركز التربية والتكوين المذكور، وذلك على الرغم من تحويل مصالح 

درهم المتعاقد بشأنه( إلى الحساب البنكي المفتوح  60.000,00درهم )عوض مبلغ  100.000,00الجماعة لمبلغ 

ر هذا التعثر بوجود خالفات داخلية على مستوى . وقد تم تبري 2014باسم جمعية "ب" بدوار إدبوشني، مند سنة 

الجمعية.  إال أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لحث األطراف المتعاقدة على االلتزام بتعهداتهم، وذلك 
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سبل عبر تفعيل أدوار لجنة تتبع المشروع، المنصوص عليها بالبند الرابع من اتفاقية الشراكة، والحرص على إيجاد ال

 عيقات التي تعتري تنفيذ اتفاقية الشراكة المذكورة. والوسائل الكفيلة بتذليل الصعوبات، وتجاوز كافة الم  

، قامت مصالح تجدر اإلشارة إلى أنه نتيجة  للتأخر المسجل بشأن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المشار إليها آنفا  

، بتغيير تخصيص االعتمادات المالية التي كانت مرصودة لتجهيز  المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بسيدي إفني 

 مشروع مركز التربية والتكوين المذكور، وذلك لفائدة مشاريع تنموية أخرى باإلقليم. 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مضامينها، عبر تحديد    ةدقّ إيالء االهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود االتفاقيات، والعمل على الرفع من   -

واآلثار المترتبة عن  ات،االتفاقيهذه  وشروط تنفيذ طرف، لمهام والتزامات ومسؤوليات كل دقيق 

 ؛إخالل أحد األطراف بالتزاماته

قنية للمواصفات التّ  العمل على إتمام أشغال مشروع التطهير السائل، وتسلمها في أقرب اآلجال طبقا   -

بشأنها، وذلك بالنظر لوجوب إنهاء االشغال المذكورة قبل البدء في تنفيذ مضامين والجودة المتعاقد 

 اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت؛ 

التسريع بإنجاز مشروع بناء مركز التربية والتكوين بدوار إدبوشني، مع تفعيل دور لجنة تتبع  -

دد، وذلك تفاديا للعوائق برمة بهذا الصّ من اتفاقية الشراكة المُ المشروع، المنصوص عليها بالبند الرابع  

 دا.     جدّ التي قد تعتري إنجاز المشروع مُ 

 . تدبير مجال التعمير والتنمية المجاليةانياث

 تدبير مجال التعمير  .1

 التالية.المالحظات مجموعة من مجال التعمير عن تسجيل أسفرت مراقبة تدبير 

 ر تخطيط حدود الطرق العامة التأّخر في اتخاذ قرا 

قتضيات المادة  المتعلق بالتعمير، على أنه يجوز لرؤساء المجالس الجماعية أن  12.90من القانون رقم  32تنص  م 

ي صدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها 

ا، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة ت بين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف  أو عرضها أو حذفها كال أو بعض

السيارات المزمع إحداث ها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها، ويمكن أن تعين في القرارات المذكورة العقارات المراد 

 ا.نزع ملكيتها، مع بيان مشموالتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين له

إال أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة إلصدار القرارات المذكورة، مع ما يطرحه ذلك من احتمال رفع 

دعاوى قضائية ضد الجماعة، وإثقال كاهل صندوق الجماعة بالتعويضات عن األضرار التي قد تلحق مالكي العقارات 

جهيز الطرق العامة والساحات ومواقف السيارات في غياب قرار المعنية، في حالة مباشرة مصالح الجماعة ألشغال ت

تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما 

 ضفي طابع المنفعة العامة على عمليات التجهيز المذكورة.تستوجبه العملية، والذي ي  

   المؤقت ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" بالرغم من وجود تحفظات أعضاء منح شهادة التسلم

 لجنة التسلم

 علما    ،2009يناير    29بتاريخ    14/2009الترخيص بتجهيز تجزئة " توادا الخير" وفقا لقرار رئيس الجماعة عدد    تم  

، أي بعد 2009غشت  28ع المذكور إال بتاريخ على المشرو النهائية أن لجنة المشاريع الكبرى لم تبد رأيها بالموافقة

 تسليم اإلذن في القيام بإحداث التجزئة.

 2012ماي  14 التجزئة بتاريخفي هذا الصدد أنه تم منح شهادة التسلم المؤقت ألشغال تجهيز هذه  وتجدر اإلشارة

، باستكمال 2012مارس 02ريخ وذلك بناء على التزام تقدم به صاحب التجزئة بتا شغال التجهيزأاالنتهاء من  قبل

القانون   من  23أشهر بعد النطق بالتسلم المؤقت لألشغال، وذلك خالفا لمقتضيات المادة    6االشغال المتبقية داخل أجل  

أن اإلذن في  وتجدر اإلشارة إلى . والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  المتعلق بالتجزئات العقارية 25.90رقم 

دون أن يقوم المجزئ   ،2009يناير  29سقط بعد مرور أجل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه في القيام بالتجزئة قد 

 المذكور. من القانون  11على ذلك المادة  بإنجاز جميع اشغال التجهيز، كما تنص  

بالرغم  قة بشبكة االتصاالت دد، أن شهادة التسلم المؤقت ال تشمل تسلم التجهيزات المتعل  وجدير بالذكر في هذا الص  

لبيانات    أشارت إلى غياب تحفظات بشأن عملية تسلم الطرق والشبكة المختلفة خالفا  والتحمالت،    من ورودها في دفتر

نت ، التي تضم  2012مارس    05و  2011نونبر    03محضري لجنة المعاينة والتسلم المؤقت المؤرخين على التوالي في  

إنجاز أشغال تعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للودادية عدم  :تحفظات بعض أعضاء اللجنة المذكورة بخصوص

نجاز إتصميم ودفتر التحمالت الخاص بالتجزئة، وعدم تهيئة مسالك الراجلين والدة في المحد   01من الطريق رقم 
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حضرية أشغال التوزيع الداخلي لشبكة الهاتف الثابت، وعدم تنظيف الورش من مخلفات أشغال التجهيز )ممثل الوكالة ال

ارية وممثل شركة االتصاالت(.  وممثل مصلحة المسح الطبوغرافي التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة على األمالك العق

بالرغم من أن التجزئة مجاورة للطريق الجهوية رقم  لحضور عملية التسلم وزارة التجهيز كما يتم استدعاء ممثل 

ن أداء صاحب التجزئة لمستحقات الجماعة من الرسم على عمليات . فضال عن كون عملية التسلم المؤقت تمت دو104

 تجزئة األراضي. 

، كما 2016شتنبر  07حدود تاريخ  وذلك إلىية شغال المتبق  لم يقم بإنجاز األ عالوة على ذلك، فإن صاحب التجزئة

دخال تغييرات على دفتر تحمالت التجزئة إنعقدة لدراسة طلب هو وارد في محضر لجنة المشاريع الكبرى الم  

د بشكل دقيق شروط اإلنجاز وكذا الخصائص التقنية للتجهيزات العمومية المبرمجة )نوع حد  ، هذا األخير لم ي  المذكورة

به لطبقة تكسية الطرق، خاصيات شبكة التطهير والكهرباء، نوع األغراس والمساحة التي يجب   التبليط الواجب القيام

 غرسها، مراقبة جودة أشغال تجهيز التجزئة(.  

  توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب لجنة التسلم النهائي ألشغال تجهيز تجزئة

 "تودا الخير"

الجماعة بتوقيع محضر تسلم الطرق والشبكات والساحات والمناطق الخضراء بصفة نهائية مع صاحب رئيس قام 

المتعلق  25.90من القانون رقم  29إلى  27لمقتضيات المواد من  وذلك خالفا   ،2017يوليوز  10التجزئة بتاريخ 

اعة باتخاذ التدابير الالزمة بشأن إجراء ؛ إذ لم تقم الجموالمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بالتجزئات العقارية

ت التسلم التي تول  التقنية اللجنة عملية التسلم النهائي ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" وذلك بدعوة أعضاء 

، إلجراء عملية التسلم كل من المقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين، وكذا المؤقت ألشغال التجهيز

طرق تلك الإلحاق ة،  قبل القيام بالطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمق من كون ي المذكورة و التحق  النهائ

في ، وتقييدها باسم الجماعة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة باألمالك العامة

 .الصك العقاري األصلي للعقار موضوع التجزئة

 لبناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير والتقيد تسليم رخص ا

 بالرأي الملزم للوكالة الحضرية 

رخصة تم تسليمها بشكل أحادي، وذلك   504رخصة بناء، ضمنها    1.419بتسليم ما مجموعه   لوحظ أن الجماعة قامت

منصوص عليها في تشريعات خاصة، وأخد اآلراء والحصول دون التقيد بوجوب الحصول على الرخص األخرى ال

كما تنص  رة بموجب األنظمة الجاري بها العمل، بما فيها الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وذلك  على التأشيرات المقر  

 المتعلق بالتعمير. 12.90من القانون رقم  43قتضيات المادة م  عليه 

المتعلق بالتعمير،  12.90لتطبيق القانون رقم  2.92.832من المرسوم  32وتجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات المادة 

، ودون إخالل بوجوب الحصول على الرخص واآلراء  12.90من القانون رقم    43على أنه تطبيقا ألحكام المادة    تنص  

لحصول على رة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب لوالتأشيرات المقر  

رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلبداء رأيها فيه، مع مراعاة 

أحكام الفقرة   الصالحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. حيث تنص  

( 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22صادر في ال 1.93.51قم شريف رالظهير من ال 3الرابعة من المادة 

إبداء الرأي  اختصاصهاالوكالة الحضرية تتولى في نطاق ، على أن بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية

داخل أجل أقصاه ذلك و ،في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة األراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني

  .ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما، شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة

 نقائص تشوب الشواهد اإلدارية التي تمنحها مصالح الجماعة 

متعلقة بها، ال  بكون العقارات موضوع الطلبات ال شهادة إدارية 3.727بتسليم ما مجموعه  لوحظ أن الجماعة قامت

بتنفيذ ، (1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر في ال 1.92.7شريف رقم الظهير تنطبق عليها أحكام ال

نجزة . إال أن التحريات الم  والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90 القانون رقم

 ى فيما يلي: أسفرت عن تسجيل مجموعة من النقائص تشوب تلك الشواهد اإلدارية، والتي تتجل  

 غير القانوني للعقارات التقسيم ▪

هد اإلدارية التي منحتها مصالح الجماعة، تم استغاللها في إطار عمليات ن من خالل التحريات المنجزة أن الشواتبي  

تقسيم غير قانوني لعقارات تقع داخل المجال الحضري ومشمولة بمقتضيات تصميم التهيئة، حيث إن منح مصالح 

  رقم القانون الجماعة لشهادة إدارية تقضي بكون العقار موضوع الطلب المتعلق بها، ال تنطبق عليه أحكام 

، يعفي صاحب الطلب )مالك العقار( من والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90

 المذكور، ومن 25.90من القانون رقم  58تصدار اإلذن بالتقسيم المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة وجوب اس

رة بما في ذلك  قر  لزم ل رأيالخذ أ سلك المساطر القانونية الم   لوكالة الحضرية. الم 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
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وثيقة   وجبالبناء بها بم سمح فيهاتقع في منطقة ي  كما تجدر اإلشارة كذلك، إلى أن منح شهادات إدارية بشأن عقارات 

 60عنها عمليات تقسيم غير قانوني لعقارات، يعتبر بمثابة خرق لمقتضيات المادة نتجت من وثائق التعمير، والتي 

العقارات تسري عليها أحكام الباب األول من نفس القانون، مع  سالف الذكر، وذلك لكون هذه  25.90من القانون رقم  

ة العقارية، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على إلذن في القيام بإحداث التجزئما يستلزمه ذلك من استصدار ل

،  السياراتإقامة الطرق الداخلية ومواقف  عمليات تجزئة األراضي، فضال عن ضرورة القيام بأشغال التجهيز المتعلقة ب

تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء العادمة، وتوزيع الماء والكهرباء وصرف المياه و

وصل الطرق ومختلف الشبكات  ، ووصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة، ووالمالعب

ألمر الذي سيثقل كاهل الجماعة بالتكاليف والمتعلقة بإحداث أشغال . االداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية

التجهيز المشار إليها آنفا، سيما وأن أغلب طلبات الشهادات اإلدارية الواردة على مصالح الجماعة، تتعلق بعقارات 

ي محمد بن ، حي إمي نتركا، حي سيد 2متواجدة بأحياء مجاورة للمجال الساحلي للجماعة )حي أفتاس، حي تييرت 

 عبد هللا إلخ.(.

 منح رخصة بناء دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى ▪

، بمثابة رخصة بناء عمارة من ثالث طوابق بمركز مير اللفت،  2015غشت  03بتاريخ  125تم إصدار القرار عدد 

أبريل   15ة سيدي إفني بتاريخ  نعقد بمقر عمالن بمحضر اجتماعها الم  م  ضَ دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى، الم  

جزء منه  برفض منح الترخيص بإحداث المشروع المذكور، لكون موقع هذا األخير تم تخصيص والقاضي 2015

، وكذا لكون المشروع المراد إنجازه يتجاوز العلو (P11)ص لمرفق إداري خص  ، وجزء آخر م  (PS12)كموقف 

لمقتضيات تصميم تهيئة مركز مير اللفت، والمصادق عليه بموجب   ، وذلك طبقا  (R+2)األقصى للمباني المسموح به  

وقد قامت الجماعة بسحب الرخصة  (.2015أكتوبر  16) 1437محرم  2صادر في  2.15.775المرسوم رقم 

، 2015أكتوبر  26/ع س أ/ك ع/ق ت ب بتاريخ 4928لها بمراسلة عامل إقليم سيدي إفني عدد المذكورة بعد توص  

للمقتضيات المتعلقة بمسطرة الحصول على  مخالفا   شير إلى كون الترخيص للمشروع المشار إليه أعاله يعد  التي ت  

ماي   24) 1434من رجب  13صادر في  2.13.424مرسوم رقم مة بمقتضى النظ  رخص البناء، والم  

عليه، بعد أن شرع صاحب المشروع . إال أنه تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت  على ضابط البناء العام  بالموافقة (2013

إصدار قرار سحب الترخيص المذكور، وذلك بتجاوز أجل الطعن المحدد في   ر الجماعة فيفي تنفيذ األشغال وتأخ  

الجماعة، حسب ما استقر   طرفأو سحب أو تعديل من من أي عملية إلغاءحصانة يوم، مما جعل القرار مكتسبا ل 60

في مواجهة الجماعة وصدرت  ، علما أن صاحب المشروع قام برفع دعاوى قضائيةياإلدار عليه االجتهاد القضائي

 احكام قضائية ضد هذه األخيرة.

 المجال الساحلي تدبير  .2

 فيما يتعلق بتدبير المجال الساحلي، لوحظ ما يلي.  

 عدم اتخاد التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة 

المتعلق بالتعمير، على أنه يوضع تصميم التهيئة  12.90من القانون رقم  18ت الفقرة "ب" من المادة مقتضيا  تنص  

لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية،  

تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس   ى اإلدارةتخضع لرقابة إدارية، وتتول    ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة 

الجماعات الخاصة، أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس. 

إال أن مصالح الجماعة لم تعمل على اتخاد اإلجراءات الالزمة لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، 

الصبغة السياحية التي يكتسيها هذا المجال، وذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي تعرفه الشواطئ  بالرغم من

الجماعية، والتي يرتادها اآلالف من الزوار والمصطافين مغاربة وأجانب، على طول السنة، وخاصة خالل مواسم 

 االصطياف.

 تشييد بنايات غير مرخصة بالملك العام البحري 

د بالفقرة األولى من الفصل األول من الظهير حد  يات فوق عقارات تابعة للملك العام البحري، كما هو م  لوحظ تشيد بنا

خصة 1914)فاتح يوليوز 1332شعبان  7الشريف بتاريخ  ( في شأن األمالك العمومية، وذلك دون الحصول على ر 

عاينة بنايات أخرى بالمنطقة المحاذية للساحل، ت م  . كما تم  2016إلى سنة  2008البناء خالل الفترة الممتدة من سنة 

 1436  رمضانمن    29صادر في    1.15.87ظهير شريف رقم  من ال  15لمقتضيات المادة    والتي يمنع فيها البناء، طبقا  

 بالساحل.المتعلق  81.12( بتنفيذ القانون رقم 2015يو ليو 16)

 ئة الشواطئ الجماعيةعدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهي 

(، وكذا دراسة حصيلة عمل المجلس 2010/2016من خالل افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة )

(، إضافة 2009/2012الجماعي في إطار المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني )

ضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة  (؛ يت  2017/2022الجماعة )إلى تحليل الخطوط العريضة لبرنامج عمل  

على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة الشواطئ الجماعية، يأخذ بعين االعتبار المؤهالت الطبيعية التي 
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ز والنقل، يزخر بها المجال الساحلي للجماعة، ويوحد جهود وتدخالت كل األطراف )وزارة الداخلية، وزارة التجهي

ه تقاسم  ي الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.(، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي  

ختلف المتدخلين  ويضمن االلتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين.  م 

لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية محدودة،  من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي

قة حيث ال تتعدى بعض التدابير المت والموسمية، والمرتبطة باالستعدادات الستقبال الزوار عند بداية كل موسم فر 

اصطياف، وتهم تعبيد بعض المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، واقتناء حاويات النفايات، واقتناء جرار وآلة 

يع نسبي لشبكة اإلنارة العمومية، وإصالح بعض المرافق الصحية ومراكز الوقاية المدنية والقوات حفر، وتوس

المساعدة إلخ. ويتم تمويل هذه التدابير كليا عبر اللجوء إلى طلبات الدعم المالي اإلضافي لميزانية الجماعة ضمن 

اعة من تراخيص خصوصية بهذا الشأن بلغت حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث استفادت ميزانية الجم

درهم. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أهمية الفوائض  6.118.000,00( ما مجموعه 2010/2018خالل الفترة )

(؛ لم يعمل المجلس 2010/2016درهما خالل الفترة ) 16.317.222,91السنوية الحقيقية، والتي بلغت ما مجموعه 

( على اقتراح مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ 2010/2017لفوائض برسم الفترة )الجماعي خالل برمجة هذه ا

 الجماعية. 

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص مشروع خلق مناطق استثمارية بالمجال الساحلي لجماعة

 ميراللفت

(، والمصادق عليه 2009/2012ن المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني ) تضم  

، مشروع خلق مناطق استثمارية مع 2008خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  مجلس جماعة ميراللفتمن طرف 

توفير التجهيزات األساسية على امتداد الشريط الساحلي ما بين سيدي محمد بن عبد هللا ومرفأ الركونت، بتكلفة تقديرية  

درهم، وذلك بهدف تحقيق إقالع سياحي هام بالمنطقة، وخلق فرص الشغل )ما يناهز   865.000.000,00بلغت 

 . 2018منصب شغل(؛ غير أن الم الحظ أن هذا المشروع لم ير النور إلى حدود نهاية شهر نونبر  45.000

 ضعف المرافق والتجهيزات األساسية بالشواطئ الجماعية 

 :الجماعية إلى العديد من المرافق والتجهيزات األساسية، ويتجلى ذلك فيما يليتفتقر الشواطئ 

 المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئضعف  ▪

بخصوص المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، وباستثناء شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا الذي ال يستلزم تيسير 

، لم يقم المجلس الجماعي سوى بتهيئة 104للطريق الجهوية رقم الولوج إليه إحداث مقطع طرقي، بحكم محاذاته 

في حين،  درهم.  864.311,90المسالك الطرقية المؤدية إلى شواطئ إمي نترَكا وأفتاس وفتايسة، بمبلغ إجمالي قدره  

ئ، حيث  سيدي الوافي وتمحروشت يفتقران كليا إلى مسالك معبدة ت مك ن من الولوج إلى رمال الشاط اال يزال شاطئ

 يقتضي الوصول إلى هذه األخيرة المرور عبر مسالك وعرة وغير معبدة ومحفوفة بالمخاطر.

 المرابد وأرصفة الولوج إلى الشواطئ تهيئةعدم  ▪
( 2015أكتوبر  16) 1437محرم  02الصادر في  2.15.775تم تحديد مواقع المستوقفات بناء  على المرسوم رقم 

م المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني وباإلعالن بالموافقة على التصميم والنظا

أن المنفعة العامة تقتضي ذلك، وكذا بناء على قرار تنظيم السير والجوالن بمركز الجماعة، والمصادق عليه من 

ء المستوقف التابع لشاطئ . عالقة بذلك، وباستثنا2011طرف المجلس الجماعي، خالل دورته العادية لشهر يوليوز 

 2014غشت  06درهم بتاريخ  350.280,00بمبلغ  04/2014إمي نترَكا، الذي تمت تهيئته في إطار الصفقة رقم 

بالرغم من صغر مساحته وعدم توسعته؛ فإن باقي الشواطئ تفتقر إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط، وبأرصفة 

بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة لألشخاص المسنين الولوج إلى رمال الشاطئ، وتأخذ 

ة، حيث يتم االكتفاء عند بداية كل موسم اصطياف بإنجاز بعض أشغال جرف األتربة  ولذوي االحتياجات الخاص  

 والرمال المتراكمة بمداخل الشواطئ، واستغالل هذه المساحات كمستوقفات للسيارات. 

ة باالستغالل، د فيه الشروط الخاص  حد  رى، لوحظ أن عملية استغالل المرابد ال تتم بناء على دفتر تحمالت ت  من جهة أخ

دة حسب نوع العربة وحسب الفترة؛ وذلك على الرغم من مصادقة المجلس حد  وكذا التزامات المستغلين والتسعيرات الم  

فتر التحمالت الخاص بمستوقفات مؤدى عنها بمركز  على د  2017الجماعي خالل دورته االستثنائية لشهر مارس 

. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير  2017ماي    31مير اللفت، والمؤشر عليه من طرف سلطة المراقبة اإلدارية بتاريخ  

مة للمصطافين، حيث يعمد مستغل هذا المرفق، في غياب دفتر التحمالت، إلى عدم قد  في تدني مستوى الخدمات الم  

قة، وذلك في ظل غياب تدابير رقابية طب  دود ومساحة المستوقف، إضافة إلى المبالغة في التسعيرات الم  احترام ح

 الجماعية.حد  من جودة الخدمات ل إزعاجا ومصدر قلق للمصطافين، ويشك  ها مصالح الجماعة، مما ي  تتخذ  

 المرتبطة بالخدمات األساسية    التجهيزاتضعف  ▪

بخصوص تهيئة الشواطئ بالتجهيزات المرتبطة بمرفقي توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء واإلنارة العمومية، 

وبحكم قربهما من المجال الحضري لمركز الجماعة، يبقى شاطئي إمي نترَكا وسيدي محمد بن عبد هللا، الشاطئين 
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بشبكتي توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب؛ في حين تفتقر باقي الشواطئ للتجهيزات  الوحيدين الذين تم ربطهما

المرتبطة بهذين المرفقين. وقد اندرج ربط شاطئ إمي نترَكا بالشبكتين المذكورتين، في إطار التزامات الجماعة 

دى الشركات الخاصة، والتي ، مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وإح2006عة سنة بموجب االتفاقية الموق  

 التزمت بموجبها هذه األخيرة باحتضان الشاطئ وتدبير فضاءاته خالل مواسم االصطياف.

 الجماعية للمرافق الصحية الشواطئافتقار  ▪

أسفرت التحريات المنجزة عن تسجيل عدم اتخاذ مصالح الجماعة للتدابير الالزمة بهذا الشأن، فجل الشواطئ الجماعية 

ى المرافق الصحية، باستثناء شاطئ إمي نترَكا المحتضن من طرف شركة خاصة، والذي تلتزم هذه األخيرة تفتقر إل

 بموجب االتفاقية اإلطار التي تربطها بالجماعة، بتجهيزه بوحدات صحية متنقلة خالل موسم االصطياف.

 شبكة التطهير السائل وضعف تدبير النفايات الصلبة انعدام ▪

ومحطات الضخ،   السائل  ساحلي للجماعة يفتقر لشبكة التطهير السائل، بما تتضمنه من قنوات التطهيرال يزال المجال ال

إضافة إلى محطات التصفية ومعالجة المياه العادمة، وذلك بسبب التأخر الذي عرفه تنفيذ مقتضيات االتفاقية عدد 

43AFG/DR1/2013    ح الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء  ، والتي تم إبرامها بين مصال 2013يوليوز    27بتاريخ

والماء الصالح للشرب )قطاع الماء( بهدف إنجاز شبكة التطهير السائل بمركز الجماعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 

درهم. ويعتبر غياب شبكة التطهير السائل بالمركز، سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة توجيه المياه  54.000.000,00

لشوارع العمومية، مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل التأثير على الفرشة المائية،  العادمة إلى األزقة وا

 وعلى النظافة والصحة العمومية، وكذا المس بنظافة وجمالية فضاءات مركز الجماعة.

ى في  من جهة أخرى، يعرف مرفق تدبير النفايات الصلبة بالشواطئ الجماعية بدوره مجموعة من النقائص، تتجل  

ة في ظل التزايد الديموغرافي والنمو صة لتدبير هذا المرفق، خاص  خص  ضعف اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية الم  

العمراني الذي يعرفه مركز الجماعة، عالوة على غياب مطرح عمومي مراقب وفق المواصفات والمعايير والضوابط 

ة تستغل فضاءات المطرح العمومي التابع للنفوذ الترابي لجماعة البيئية المتعارف عليها، حيث ال تزال مصالح الجماع

الشراكة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  سيدي إفني، وذلك بموجب اتفاقية

لما  بكون هذا ا، والخاص  2018فبراير  06 ألخير ة باالستغالل المشترك لمطرح النفايات الجماعي بسيدي إفني، عِّ

بدوره غير مراقب، ويتواجد بمنطقة ساحلية، مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل الثأثير السلبي المحتمل 

 على التربة والفرشة المائية والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن اإليكولوجي.  

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية    ضعف 

ها من طرف مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة ن اتخاذ  التي يتعي   إجراءات المراقبة ضعفلوحظ 

المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا  78.00من القانون رقم  50العمومية بالشواطئ الجماعية، إعماال لمقتضيات المادة 

حيث ال يتم تخصيص العدد الكافي من األعوان  الجماعات،المتعلق ب 113.14من القانون التنظيمي رقم  100المادة 

هذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل فضاءات الشواطئ، بتنسيق مع مصالح لالجماعيين 

 يؤدي إلى انتشار فوضى في عملية االستغالل، وذلك عبر االحتالل غير  الدرك الملكي والسلطة المحلية. األمر الذي

صة لألنشطة التجارية واالقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات خص  القانوني، وعدم احترام نسبة المساحة الم  

. باإلضافة إلى ذلك، ال يلتزم مستغلو فضاءات 1998يونيو  08بتاريخ  84البند األول من الدورية المشتركة عدد 

بناء على تصاميم استغالل الشواطئ المنجزة بهذا  صة ألنشطتهم، وذلكخص  الشواطئ باحترام حدود المواقع الم  

مة يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن قد  الخصوص، كما أن تسعيرة الخدمات الم  

 2018ماي    17أن الدورية المشتركة لوزير التجهيز ووزير الداخلية بتاريخ    للجميع. وجدير بالتذكير في هذا الصدد،

المشار   1998يونيو    08الصادرة بتاريخ    84والتي نسخت الدورية عدد    علقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعاتالمت

قرار   بواسطةالشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة    تدبيرلجماعات  ا  وضعت رهن إشارة  اليها أعاله،

برمة بين الجماعة المعنية ووزارة التجهيز والنفل اتفاقية م  وذلك بناء على سنة  20مؤقت للملك العام، لمدة  احتالل

% من  80نسبة  صخص ِّ وفي إطار دفتر تحمالت نموذجي لتدبير الشاطئ ، مع وضع تصميم ي   ،واللوجستيك والماء

% لألنشطة االقتصادية والتجارية وكذا األنشطة الشاطئية 20المساحة الكلية من الشاطئ للعموم، وتخصيص نسبة 

 من رئيس الجماعة. باقتراحمن طرف الوالي أو عامل اإلقليم  التي تخضع لترخيصخرى، األ

وتجدر اإلشارة إلى أن مواسم االصطياف تعرف انتشار بعض األنشطة المرتبطة ببيع المأكوالت بفضاءات الشواطئ. 

هر على احترام الضوابط المتعلقة ل عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى السج  وقد س  

بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بإلزام المهنيين المزاولين لألنشطة المرتبطة ببيع 

المأكوالت باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذلك بعد إخضاع أنشطتهم لمسطرة بحث المنافع والمضار. وتجدر 

ياح بالجماعة خالل مواسم االصطياف، يوازيه ارتفاع مهم للطلب على السلع والخدمات،  اإلشارة أن تزايد عدد الس

وهو ما قد ينتج عنه احتمال عرض المواد االستهالكية الفاسدة والمنتهية الصالحية للبيع، وكذا انتشار األنشطة 

ائية، وعدم اتخاذ تدابير والمحالت غير المرخصة، وذلك في ظل غياب دوريات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذ 
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الشرطة اإلدارية الرامية إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية، والمشروبات المعروضة للبيع واستهالك 

 العموم.

 ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية 

الشواطئ الجماعية، ويبرز ذلك  أسفرت نتائج مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف الموارد الجماعية المتأتية من تدبير

 :من خالل ما يلي

 استغالل الشواطئ     منتوج ▪

لوحظ أن الجماعة لم تستفذ من وضع فضاءات الشواطئ رهن إشارتها ومن التدبير المباشر لهذه الشواطئ، وتسليم 

الخواص رخص االحتالل المؤقت للملك البحري، واالستفادة بشكل مباشر من عائدات استغاللها، كما حثت على ذلك 

، وكذا الدورية المشتركة 1998يونيو    08بتاريخ    84عدد  الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز  

، والمتعلقتين بتدبير الشواطئ من 2018ماي  17لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

رفق بالدوريتين طرف الجماعات، كما أنها لم تقم بإنجاز مجموعة من المنشآت الواردة بكناش التحمالت الم  

ى من خالل التدبير المباشر لرخص ضيع على خزينة الجماعة عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأت  كورتين، مما ي  المذ 

 ل كسبا فائتا بالنسبة لصندوق الجماعة. االحتالل المؤقت للملك البحري من طرف المصالح الجماعية، وهو ما يشك  

 الرسم على محال بيع المشروبات         مداخيل ▪

ن الرواج الذي تعرفه مواسم االصطياف، من خالل تزايد عدد مرتادي الشواطئ الجماعية، وتنامي أعداد بالرغم م

مة من طرف محالت بيع المشروبات، فإن ذلك ال ينعكس على مستوى موارد الجماعة قبلين على الخدمات المقد  الم  

ح الجماعة لمحالت بيع المشروبات وإلزام من مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك في غياب مراقبة مصال

ات هذه األخيرة من الرسم على محال بيع ستحق  أصحابها بضرورة التصريح بأنشطتهم لدى مصالح الجماعة، وأداء م  

ها في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من المشروبات. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حق  

دلى ة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح الم  ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد من صح    طرف أرباب المقاهي

لم يتعد متوسط مداخيل الجماعة  بها ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المحالت خالل مواسم االصطياف، حيث

 .(2010/2016)ة درهم سنويا خالل الفتر 39.099,12من الرسم على محال بيع المشروبات مبلغ 

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية   ▪

لوحظ أن الحركية السياحية ال تنعكس على مستوى مداخيل الجماعة من منتوج الرسم على اإلقامة بالمؤسسات 

يح السياحية، وذلك نظرا لعدم اتخاذ الجماعة للتدابير الكفيلة بإلزام مستغلى الدور السكنية والشقق المفروشة بالتصر 

بعدد ليالي المبيت، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما ال تعمل على إجراء 

إحصاء شامل لهذه الدور السكنية والشقق المفروشة، وذلك بتنسيق مع الهيئات المعنية )الدرك الملكي، السلطة المحلية، 

دراهم عن كل ليلة  5هذا األخير ال يتجاوز سعرة وأن المذكور، خاص   إلخ.( وإخضاع مالكيها إللزامية أداء الرسم

الع على مبيت وعن كل زبون يتم أداؤه من طرف الزبائن. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حقها في االط  

نات الواردة ة البياد من صح  ستغلي المؤسسات السياحية، وذلك قصد التأك  صدقية التصاريح المدلى بها من طرف م  

دلى بها ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المؤسسات خالل مواسم االصطياف، حيث  بها، حيث إن التصاريح الم  

درهم سنويا خالل  39.352,35سات السياحية مبلغلم يتعد متوسط مداخيل الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤس  

 .(2010/2016)الفترة 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تأسيسا على ما سبق، 

لة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخوّ  -

 واألنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛

يط حدود الطرق العامة المعينة فيها خاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطالتسريع باتّ  -

ثقال كاهل صندوق الجماعة، من جراء التعويضات الناتجة إلاألراضي المراد نزع ملكيتها، وذلك تفاديا  

تعويض األضرار التي قد تلحق مالكي العقارات المعنية، في ، وعن رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة

 رق العامة والساحات ومواقف السيارات؛حالة مباشرة مصالح الجماعة ألشغال تجهيز الط

 العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة؛ -

العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية، والحرص على   -

 ترجمتها إلى تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة؛ 

الكفيلة بتيسير النفوذ توفير الوسائل العناية الالزمة لمشاريع تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية وإيالء  -

إلى الشواطئ الجماعية من عالمات تشوير ومواقف مجهزة، وكذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات 
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نفايات، المرتبطة بالخدمات األساسية )الكهرباء، الماء الصالح للشرب، اإلنارة العمومية، جمع ال

 التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.(؛  

ية من تدبير الشواطئ الجماعية، وذلك من خالل تفعيل حق العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتّ  -

ي المؤسسات السياحية، دلى بها من طرف مستغلّ الجماعة في االطالع على صدقية التصاريح المُ 

الملزمين   ثة البيانات الواردة بها، وحد من صحّ بات، قصد التأكّ وأرباب المقاهي ومحالت بيع المشرو

 المتقاعسين على اإلدالء بإقراراتهم داخل اآلجال المقررة. 

 نفقات الجماعية. تدبير الثالثا
 :ثير تدبير النفقات الجماعية المالحظات التاليةي  

 دبير محتويات المخزن الجماعيوت خزينطر واضحة لتاغياب مس 

وفق  ،تخزينهاو المعدات لتسلم مسطرة ةسن أي يتم  لم حيث  ،التوريدات الجماعية لتدبير واضحة مساطر غيابلوحظ 

 إلى بعد  فيما تسليمها ليتم ،إلخ.( الترقيم العزل، الترتيب،) المجال هذا في بها المعمول التخزين وضوابط قواعد 

 الضرورية  والسجالت  البيانات  في   تسجيلها   بر ع  حركيتها  تتبع  ودون  والخروج،  الدخول  سندات  وضع  دون  مستعمليها

مسك  تعمل مصالح الجماعة علىكما ال . المشروع غير  االستعمال ومن الضياع من الجماعة لممتلكات صيانة لذلك،

 توريد  بكل الخاصة التخزين بطاقات ول،الدخحركية المواد والمعدات )سجل  حديد تللوثائق والسجالت الضرورية ا

 .إلخ.(

 عدم مسك سجالت محاسبة المواد المقتناة 

لوحظ أن مصالح الجماعة ال تعمل على مسك نظام محاسبة المواد التي تهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم  

ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، اقتناؤها، وجرد المخزونات والحركيات المتعلقة بها، عبر مسك سجالت تبي  

بسن نظام عام   2.09.441من المرسوم رقم    111لمقتضيات المادة    ت التسليم والخروج، وذلك تطبيقا  زة بوصوالمعز  

 للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

بهذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن غياب نظام محاسبة المواد وعدم الحرص على المسك المنتظم للسجالت الخاصة 

ن من التي يتم اقتناؤها من طرف مصالح الجماعة، كما ال ي َمكِّ   اتحركية المواد والمعد   ديد حتبه، يجعل من الصعب 

 ص له والكمية المتبقية في المخزون.ص  ضبط االستعمال الذي خ  

 الطلب إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بشأن األعمال موضوع سندات  عدم 

ما مجموعه  2017و 2010نجزة بواسطة سندات الطلب خالل الفترة الممتدة ما بين ناهز مبلغ النفقات الم  

عية بواسطة سندات الطلب، إلى تنفيذ النفقات الجما المفرطوتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء  درهم. 10.284.754,77

عف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات ض   من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاصة في ظل

  دد أظهرت . وفي هذا الص  عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسينغياب لجنة ت  طلب، وكذا بواسطة سندات ال

 موضوع باألعمال يتعلق فيما، الكتابية باالستشارة قيامها ثبتي   ما صالح الجماعة علىتوفر م عدمالتحريات المنجزة 

ن ما يفيد حيث إن سجالت مكتب الضبط بالجماعة، ال تتضم   ،2016 خالل الفترة ما قبل السنة المالية الطلب، سندات

 من 75 المادة من الرابعة الفقرة مقتضياتتوثيق رسائل االستشارة المذكورة. ويجدر التذكير في هذا اإلطار أن 

 الدولة صفقات إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007 فبراير 5) 1428 محرم  16 بتاريخ  2.06.388 رقم المرسوم

 بتاريخ  2.12.349  رقم  المرسوم  من  88  المادة  من  الرابعة  الفقرة  وكذا  ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة  القواعد   بعض  وكذا

 مسطرة تفعيل إلزاميةعلى  تنص   العمومية،  بالصفقات والمتعلق(، 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8

 . خدمات أو أشغال إنجاز أو توريدات  القتناء ،الطلب سندات إلى اللجوء يتم عندما الكتابية، االستشارة

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء عليه

  بطاقات  الدخول؛)سجل  بالمخزن اتحركية المواد والمعدّ  حديدتلية لوثائق والسجالت الضرورامسك  -

 وإعدادالمخزن  لمحتوى ومنتظمإجراء جرد دوري (، والعمل على إلخ. توريد بكل الخاصة التخزين

 العملية؛ هذهبمناسبة القيام ب محاضر

  تحديد على المشرفة الجهة  تحديد فيها يتم واضحة لتدبير المشتريات، مسطرة العمل على اعتماد -

الفعلية لثالثة ممونين على األقل لالستفادة من   لألثمان واإلستشارة مرجع  على الحاجيات، والتوفر

 مزايا المنافسة.
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II.  اللفت لمير  الجماعيجواب رئيس المجلس 

 نص مقتضب()

 تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعيةأوال. 

 المشاريع التخطيط االستراتيجي وبرمجة  .1

وعيا من المجلس الجماعي لميراللفت ، بأهمية التعاون والشراكة بين الجماعة وباقي المتدخلين في المجال التنموي،  

وضرورة السعي الى ذلك ، بحكم محدودية االمكانيات المتاحة لدى الجماعة ، وأن دون هذه الشراكات من الصعوبة 

ماعة ، في مختلف المجاالت ، على غرار التغطية بالشبكة الكهربائية بمكان احداث قفزة نوعية على صعيد تراب الج

للمجهود المتعاضد بين  ، تبعاوهي نتيجة تم الحصول عليها  % 100ى مستوى إلالتي وصلت في الظرف الراهن 

ي اطار مختلف القطاعات والساكنة ، مع مواصلة  العمل لتوسيع نطاق االستفادة من االمكانيات المتاحة ، كل ذلك ف

شراكات متوازنة ، اضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب التي بلغت نسبة التغطية بخصوصه على مستوى 

تقوية البنية التحتية الطرقية ، التي تم انجاز ما  نطاق %، ناهيك عن المساعي المبذولة في 85الجماعة حوالي  

شرية ، البرنامج األفقي ، او في سياق برنامج مصالح المياه المبادرة الوطنية للتنمية الب سياقما في إيرتبط بها ، 

والنقل  جل فتح وتهيئ وإصالح مسالك قروية ثم وزارة التجهيزأوالغابات، واإلنعاش الوطني ، كل ذلك من 

سيدي افني   حظيرةالرابطة بين    104واللوجيستيك من خالل تدخلها في مجال توسعة وتقوية الطريق الجهوي رقم  

تيزنيت مرورا بمركز الجماعة ، وأخيرا االستفادة كذلك من برامج الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ومدينة 

 وشجر األركان، التي ساهمت بدورها في بناء بعض الطرق وتهيئ اخرى . 

 كما تم السير في نفس التوجه في مجال التهيئ الحضري لفائدة مركز الجماعة من خالل ما يلي:

)قطاع الكهرباء( من اجل   اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربابرام  -

 حياء بالجماعة الترابية ميراللفت.أتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية بستة 

اتفاقية تمويل مشروع تأهيل وتنمية بعض األحياء ناقصة التجهيز تحت اشراف شركة عمران  -

 الجنوب.

 شغال شبكة التطهير السائل بمركز ميراللفت.اتفاقية انجاز ا -

كما تم السير في نفس المنوال اتجاه مصالح وزارة التربية الوطنية  بغية تأهيل بعض المؤسسات التعليمية بالجماعة، 

ونفس الشيء بالنسبة لمصالح وزارة الصحة لهدف اصالح مستوصف قروي بأكندو ، وبناء مركز صحي من 

الجماعة ، بداخله دار للوالدة ومستعجالت للقرب ، ناهيك عن اتفاقية شراكة بين الجماعة  الدرجة الثانية بمركز

ووزارة الثقافة  حول تطبيق مقتضيات المكون الثقافي  من عقد برنامج تمويل وانجاز برامج التنمية المندمجة لجهة 

الجماعة بخصوص هذه المشاريع كلها ، وكانت التزامات    2021الى    2016كلميم واد نون خالل الفترة الممتدة من  

و عينية من خالل توفير األراضي الالزمة إلقامتها . كما تم السير على نفس المنوال بخصوص قطاع أما مالية، إ

سوسيو رياضي للقرب المركب الالشباب والرياضة من خالل مساهمة الجماعة في بناء دار للشباب بميراللفت، و 

ضع المخيم الجماعي بسيدي محمد بن عبد هللا رهن اشارة نفس القطاع، كل ذلك في  المندمج بمركز الجماعة ، وو

اطار اتفاقيات شراكة بينها وبين باقي القطاعات  السالفة الذكر، مما يناسب معه القول ان الجماعة تعمل على تسخير 

صادية واجتماعية وثقافية كافة االمكانيات المتاحة لضمان مساهمة شركائها في مجال انجاز مشاريع بنيوية اقت

( 06وترفيهية لفائدة ساكنتها، وعيا منها كذلك بأهمية  موقع الجماعة  المحاذي للشريط الساحلي، ومن تم وجود )

لى إهمية دفعت بالمجلس أكلها مهمة تساهم في استقطاب الزوار والمصطافين على امتداد السنة، وهي  ،شواطىء

كوا( كمحتضن لشاطىء امي أومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومجموعة ) برام اتفاقية شراكة بين الجماعةإ

 على العديد من الجوائز من بينها :  الشاطئ، حيث حصل هذا  2006سنة  ذ نتركا بميراللفت من

 .2006جائزة المشاركة سنة  -

 لفائدة مركز ميراللفت. 2007الجائزة الذهبية للسياحة العالمية سنة  -

 .2009جائزة اإلبداع سنة  -

 .2010سنة  ذ جوائز الشارة الدولية )اللواء األزرق( من -

صنافها على صعيد الجماعة أن المجهودات المبذولة في مجال البنية التحتية بمختلف أمن كل ما سلف يتضح 

براز خصوصيات إ إلىطار شراكات بين الجماعة وباقي المتدخلين، سعيا من الجميع إوالمنجزة في معظمها في 

وحتمية استغالل الهوامش المتاحة لالستفادة من كل الفرص المتاحة لفائدة ساكنة الجماعة  اإلستراتيجيالتخطيط 

 .2014حسب احصاء سنة  3247  بها:نسمة، عدد األسر  8162التي يبلغ تعدادها 

 )...( 
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  2015- 2010عدم اعداد المخطط الجماعي للتنمية 

جدير بالمالحظة أن المراقبة التي تمت على مستوى هذه الجماعة خالل هذه الفترة سجلت بدورها، على غرار 

كادير، نفس المالحظة، و التي تتمثل أ، من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات ب2013المراقبة المنجزة سنة 

المتعلق  78.00( من القانون 36طط الجماعي خالل الفترة السابقة، وفق منطوق المادة )في عدم اعتماد المخ

سباب عدم تمكنها من وضعه انطالقا مما ألى إشار أبالميثاق الجماعي، و كان توضيح الجماعة في هذا الباب، قد 

 يلي: 

قليم مطلع إلعامل ا نبعد تعييفني، إ عمالة اقليم سيدي إلحداث ،مرحلة انتقالية ،2009سنة اعتبار  -

و الخارجية، بتنفيذ المخطط قليمية إلا انخرطت معه المصالح الجماعية وكذا، 2010مارس 

اإلستعجالي التنموي إلقليم سيدي إفني، الذي تمت صياغته من طرف المصالح المركزية لتدارك 

المشاريع التي الخصاص الذي عرفته المنطقة في تلك المرحلة، و الذي يضم في طياته العديد من 

 همت جماعة ميراللفت، الشيء الذي حال دون وضع مخطط جديد للجماعة.

كراهات السالفة الذكر، إلبالرغم من كون تلك الفترة لم تستطع فيها الجماعة وضع مخططها جراء ا -

ن المجلس بتنسيق مع السلطات المحلية واإلقليمية عمل على وضع تصور مرحلي، انطالقا من إف

سنة   باإلقليمقليمي لسيدي افني، و باقي الجماعات الترابية  إلاتفاقية شراكة بين المجلس اطار  إوضع  

عداد هذا إ(، مع تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية باإلقليم، لدعم عملية 2010)

 90.000,00المخطط، وعلى ضوء هذه االتفاقية تم تحديد المساهمة المالية لكل جماعة  في حدود: 

وفت الجماعة بالتزامها في هذا الباب أذ  إ(،  2012-2011-2010( سنوات )03درهم، موزعة على )

 دون تحقيق النتيجة المرجوة.

  عدم تجديد اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ

 المخططات الجماعية للتنمية

تفاقية، لوضع هذا إلقليمي من تجديد هذه اإلالمعنية، ومن بينها هذه الجماعة، والمجلس الم تتمكن الجماعات 

مع العلم أن  تفاقية، إلخرى في هذه اأطراف أطرف من بين  ألنهارادة الجماعة، إالمخطط، لدواعي قد تخرج عن  

ألطراف، جمعت بين المجلس صاحب المشروع كان هو المجلس اإلقليمي لسيدي إفني، من خالل اإلتفاقية ثالثية ا

ن أغير  اإلقليمي لسيدي إفني، ووكالة التنمية اإلجتماعية، إلى جانب الجماعات الترابية المكونة إلقليم سيدي إفني،  

دارية إالجماعة استطاعت في الوقت نفسه بلورة تصور منسجم لبعض المشاريع ذات صبغة اقتصادية واجتماعية و

 : خالل هذه الفترة، و من بينها

 .......بنـاء مـقـر الجمــــــــاعـــة........................................................... درهم  11.000.000,00

 ..................إعــادة هيـكـلـة مركــز ميراللــفــت..................................... درهم    1.400.000,00

 ..................مـشـروع جمع النفـايـات الصلبــــــــة................................... درهم    2.810.000,00

 ........إنجـاز التـطهيـر السـائـــــــــل...................................................... درهم   54.000.000,00

 ..........................................تحديث اإلنارة العموميـــــــة...................... درهم    2.800.000,00

 ............................إمي نتركا................. إنجاز الطريق المؤدي إلى شاطئ درهم    2.450.000,00

 .....................................نتركـــــــا..........................تهيئة شـاطـئ إمي  درهم    1.300.000,00

 ...عي(..........................تهيئة شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا. ) المخيم الجما درهم    2.100.000,00

 ...........................................إنجاز وصيانة طريق شاطئ إمي نتركا........ درهم    2.470.000,00

 ............ني للماء الصالح للشرب........بناء خزان للمياه من طرف المكتب الوط درهم    4.500.000,00

 ...........إنجاز الطرق ومواقف السيارات داخل المركز............................... درهم    9.200.000,00

 ................تهيئة وادي المـــركز......................................................... درهم    9.910.000,00

 ....................الرياضــــي.....................................................المركب  درهم    1.500.000,00

 .....................بناء مستشفى محلـــي................................................... درهم    8.000.000,00

 ...............ر السائل.......................إقتناء القطع األرضية المخصصة للتطهي درهم    4.000.000,00
 

ن هذه الفترة أنجاز بعضها، بينما الباقي منها، يتم الشروع فيه حاليا، مما يناسب معه القول بإوهي مشاريع تم 

بالرغم من غياب وضع المخطط المنصوص عليه، فإنها شهدت تطورا ملموسا في مجال تسطير العديد من 

ضافة الى وضع تصميم التهيئة لمركز الجماعة، الذي دخل حيز التنفيذ شهر إما سلف ذكره،    ارعلى غر  ،المشاريع

  ، المتضمن بدوره للعديد من المشاريع التنموية واالستثمارية. 2015اكتوبر 

  الجماعية لبلورة  والمجالس نقائص تشوب مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم المجلس اإلقليمي

 وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية

الى تحديد االطار المالئم، الستغالل المساهمات المالية المرصودة من كل  باألساسن هذه االتفاقية التي تهدف إ

 50.30.10.13تحت الفصل:  اإلقليميتوح لهذا الغرض، بميزانية المجلس لى الفصل المفإجماعة، و المحولة 
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و إليه، ستغالل المبلغ المحول اال)مساهمة الجماعات المحلية(، لوضع المخططات الجماعية، لم يتم تجديدها، و 

 يعني ان المجال ن ذلك الأ  إالنجاز ذلك المخطط داخل الفترة المحددة،  إالذي الزال على ما هو عليه، و بالتالي عدم  

التنموي بالجماعة، لم يعرف تطورا، بل بذلت مجهودات جبارة لتجاوز هذا النقص، من خالل التفاعل مع المصالح 

في اطار شراكات متعددة، لوضع المشاريع التنموية، و تحديد مساهمة كل طرف )مثل: التطهير السائل،   اإلقليمية،

صالح الطرق و المسالك، غرس إ هربائية، التزود بالماء، بناء و فتح و الحضري، توسيع نطاق الشبكة الك التأهيل

بالجماعة،   ستفادة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )البرنامج االفقي(، وضع وثيقة التعميرإلالصبار، ا

غفال تدخل إن حياء مركزها...( و هي مشاريع كلها تتبلور واقعيا، دوأعادة هيكلة إالشروع في وضع تصاميم 

عادة بناء و تأهيل مركزية عمر الخيام إو هيلية بميراللفت،أمن خالل بناء ثانوية ت ،مصالح وزارة التربية الوطنية

لى بناء مركز سوسيورياضي بمركز ميراللفت، في إضافة إكبر المدارس على مستوى الجهة، أ التي تعتبر من 

ياضة، و قاعة العروض بدار الشباب، و برمجة بناء مركز التنشيط طار شراكة بين الجماعة و وزارة الشباب و الرإ

الثقافي بميراللفت، في اطار شراكة بين الجماعة و وزارة الثقافة،   و بناء مركز صحي و دار للوالدة في نطاق 

ا شراكة مع وزارة الصحة، ثم بناء سوق للسمك بميراللفت. وهي مشاريع كلها تعرف برمجة مساهمة الجماعة ام

 ماليا او توفير القطع االرضية الالزمة لبناء كل مشروع.

 تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية .2

 اللفت ل المركز المحدد لجماعة ميراتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهي  .أ

 خر بشأن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المبرمةأالت 

 :يما يللى إسباب التأخير في تنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز ميراللفت أترجع 

التأخير في التأشيرة على هذه االتفاقية من لدن المصالح المعنية بها، كأطراف مباشرة في هذه  -

 الشراكة.

عطيت أوالذي    مشروع التطهير السائل لمركز ميراللفت  بإنجازارتباط انجاز االشغال المرتبطة بها   -

على  ونصرهانطالقته، بمناسبة تخليد ذكرى تربع صاحب الجاللة الملك محمد السادس ايده هللا 

 .2018يوليوز  27عرش أسالفه الميامين، يوم: 

حياء التابعة للمركز، ألعادة هيكلة اإنجزتها الجماعة بخصوص أنتهاء من دراسة التصاميم التي إلا -

قليمية إلعلى اللجنة التقنية ا وعرضها، عبد هللاحي سيدي محمد بن  -حي تيرت -وهي: حي افتاس

وثيقة  ومنطوقتم عرضها على المجلس قصد إقرارها لضمان مالئمة مضمونها  ومنالمختصة، 

 التعمير الخاصة بمركز الجماعة.

الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنزيل مقتضيات اتفاقية شراكة بين هذه  -

)قطاع الكهرباء(، بخصوص تغطية المناطق الناقصة التجهيز بالمركز، والتي شرع في انجاز ما 

 يرتبط بها. 

 التأخير في تحويل مساهمة الشركاء بما فيهم الجماعة إلى حامل المشروع.  -

ضامين االتفاقية المذكورة تعزى الى ما سلف، وليس ة وتفعيل مأمن كل ما سبق يتضح ان تأخير أجر -

 الى الجماعة ومصالحها.

 وار إدبوشنيبد والتكويناتفاقية شراكة بشأن بناء مركز للتربية  .ب

رضية لتعقيب الجماعة على نفس المالحظة  أ جدير بالمالحظة ان ما ورد في التقرير بخصوص هذا الموضوع، كان 

ثناء  أ ، من كون الجماعة لم تعمد الى المراقبة الالزمة 2013للحسابات باكادير سنة  ثارها قضاة المجلس الجهوي أ التي 

جل بناء مركز  أ من    "ب" عداد و تنفيذ االتفاقية التي جمعتها مع المندوبية االقليمية للتعاون الوطني بسيدي افني وجمعية  إ 

لى حساب  إ درهم  100.000,00تحويل مبلغ: لحق ضررا بمصالح الجماعة نتيجة أ للتربية والتكوين بذات الدوار، مما 

ذ قامت المصالح الجماعية بالعديد من المساعي  إ نجاز هذا المرفق، إ ، دون تمكن الجمعية من 2013الجمعية سنة 

 واالجراءات الكفيلة بضمان حقوقها وكذا حقوق ساكنة الدوار، انطالقا من االجراءات التالية: 

تحت رئاسة رئيس المجلس و حضور السيد قائد  2013غشت  30عقد اجتماع بمقر الجماعة يوم  -

( شخصا من دوار ادبوشني، بما فيهم رئيس 12ميراللفت و بعض المنتخبين المحليين، وحوالي )

ص لدراسة المقرر المتخذ من طرف المجلس خالل دورته العادية لشهر يوليوز ص  الجمعية آنذاك، خ  

لى حيز إتفاقية، ثم تدليل كافة الصعوبات الكفيلة بإخراج المشروع إلفي شان تقييم هذه ا، 2013

الوجود، مع انتقال الجميع الى معاينة الموقع الذي سينجز فيه وتسريع وثيرة تسوية الوضعية القانونية 

دفع دد سين كل تماطل في هذا الص  أللقطعة االرضية التي ستخصص لبنائه، مع ابالغ الحضور ب

 الجماعة الى المطالبة بإرجاع مساهمتها المالية، موضوع مراسالت رئيس المجلس كما يلي:

، موجهة الى رئيس الجمعية، حول التأخير الحاصل في 2013ابريل  29بتاريخ:  489رسالة رقم:  -

 الشروع في بناء مركز التربية والتكوين بدوار ادبوشني.
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، موجهة الى رئيس الجمعية، من اجل التعجيل بتسوية 2013شتنبر    03بتاريخ:    1056رسالة رقم:   -

 وضعية الموقع المقترح لبناء مركز للتربية والتكوين بدوار ادبوشني.

جماعي(، ممثل ساكنة   " )مستشارز  .ح"، موجهة الى السيد  2014يناير    29بتاريخ:    88رسالة رقم:   -

 للتربية والتكوين بدوار ادبوشني.جل التعجيل ببناء مركز أالمنطقة هناك، حول طلب التدخل من 

، موجهة الى السيد قائد ميراللفت، حول طلب التدخل 2014نونبر  24بتاريخ:  1257رسالة رقم:  -

 ليها لمباشرة العملية في حينه. إعادة مساهمة الجماعة  إو  أنجاز المشروع  إجل  أ  "ب" منلدى جمعية  

اذن للرئيس للتقاضي ضد الجمعية، تم ، حول منح 2015فبراير  26بتاريخ:  200رسالية رقم: إ -

لى محامي الجماعة قصد إ 2015بواسطتها توجيه نسخة من محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

لى محامي  إموجهة  2015يناير  07بتاريخ:  17تقييد الدعوى ضد الجمعية، موضوع رسالة رقم: 

 الجماعة حول طلب رفع دعوى ضد رئيس الجمعية.

لى السيد قائد ميراللفت، حول طلب التدخل إليجاد إ، موجهة  2017يناير    13تاريخ:ب  57رسالة رقم:   -

 شكالية.إلحل لهذه ا

لى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل إ، موجهة 2017غشت  09بتاريخ:  1043رسالة رقم:  -

 المساهمة الى الجماعة. رجاع تلك  إو  أليه  إجل التعجيل ببناء المرفق المشار  ألدى رئيس الجمعية من  

، موجهة الى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل 2017اكتوبر  10بتاريخ:  1179رسالة رقم:  -

 دبوشني لنفس الغاية.إب "ب" جمعية لدى رئيس

 لى السيد قائد ميراللفت في نفس السياق.إ، موجهة 2018مارس  14بتاريخ:  251رسالة رقم:  -

لى محامي الجماعة حول مقاضاة رئيس تلك إ، موجهة 2018ابريل  23بتاريخ:  431رسالة رقم:  -

 الجمعية.

لى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل لدى إ، موجهة  2018غشت    06بتاريخ:    857رسالة رقم:   -

 . "ب" جمعية رئيس

لهذه االشكالية يجاد الحل المناسب  إن الجماعة تعمل جاهدة بتنسيق مع السلطة المحلية، على  أضح  من كل ما سلف يت  

( 60سر القاطنة هناك، حوالي )ن مجموع األأبما يضمن استفادة الساكنة هناك من هذا المرفق، اخذا بعين االعتبار  

 ، مزود بالماء والكهرباء وبه مقر المجموعة المدرسية)الشاطئ(.104سرة ويقع بمحاذاة للطريق الجهوي رقم أ

خبار الى هذه الجماعة إعادة تشكيل مكتب الجمعية، موضوع  إمؤخرا من  شارة الى ان ساكنة الدوار تمكنت  اإل  تجدر

، من تجديد مكتبها 22/09/2018ن الجمعية تمكنت بتاريخ: أ، تمت فيه االشارة الى 01/12/2018بتاريخ: 

اقع لى حيز الوإنها تتعهد بترجمته  أنجاز مشروع مركز التربية والتكوين، وإجل  أوالتمست من الجماعة التعاون من  

بالوضعية الجديدة  13/12/2018بتاريخ:  1364خبار محامي الجماعة بذلك بواسطة رسالة رقم: إالحقا، مع 

 للجمعية المذكورة.

   تعثر بناء مركز التربية والتكوين دون اتخاذ مصالح الجماعة التدابير الالزمة لحث األطراف المتعاقدة

 على اإللتزام بتعهداتهم

اون الوطني بسيدي بخصوص التزامات الجماعة الواردة في اتفاقية اإلطار، التي تجمعها بالمندوبية اإلقليمية للتع

بإدبوشني، كحاملة للمشروع، وعلى إثر الوفاء بتلك التعهدات، وبعد تسجيل تأخر ملحوظ في   "ب" إفني، وجمعية 

انجاز المشروع، سارعت مصالح هذه الجماعة إلى مطالبة تلك الجمعية بالقيام بالمتعين عليها، من خالل مراسلتها 

 لى مراجعها تحت البند أعاله.في العديد من المناسبات، تمت اإلشارة إ

وبما أن هذه المساعي الودية لم تأت بالنتائج المرضية، لم تجد الجماعة بدا من سلوك مسطرة مقاضاة تلك الجمعية، 

رجاع مساهمتها إليها، قصد تولي مهمة انجاز المشروع، و هو األسلوب إمن أجل اجبارها إما بالوفاء بالتزاماتها، أو  

، إذ تعهد هذا األخير باتخاذ كافة  22/09/2018صدد إلى أن تم تجديد مكتب تلك الجمعية بتاريخ: المتبع في هذا ال

 19التدابير الالزمة لبناء ذلك المركز، أخذا بعين اإلعتبار أن اجتماعا بهذا الخصوص انعقد بمقر الجماعة يوم 

لوطني بسيدي إفني، والجمعيات المعنية ، بحضور ممثل السلطة المحلية، والمندوب اإلقليمي للتعاون ا2019مارس  

بإدبوشني، التي أعلنت أمام الجميع أنها ستشرع في بناء ذلك المركز، مما يناسب  "ب "المجال ومن بينها جمعية ب

 معه القول بأن الجماعة تعمل جاهدة بتنسيق مع باقي األطراف بإنهاء ما يتعلق بهذا المرفق.
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 تنمية المجاليةتدبير مجال التعمير وال .ثانيا

 تدبير مجال التعمير .1

  التأخر بشأن اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها

 األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية

دخول تصميم  نه ومنذ إوردها المجلس الجهوي في هذا الصدد، فأالتي  باإلجراءاتبخصوص عدم قيام الجماعة 

ن الجماعة سطرت مجموعة من البرامج حسب إ، ف2015التهيئة لمركز ميراللفت حيز التنفيذ شهر اكتوبر 

 وتلبية للحاجيات الملحة للساكنة انطالقا مما يلي:  األولويات،

تسجيل فوارق بنيوية بين حاجيات مركز الجماعة ذي الصبغة الحضارية، وبين المجال القروي  -

تم ضرورة التفاعل مع هذه الحاجيات وفق االمكانيات المالية المحدودة   ومن( دوارا،  74)  المشكل من

 اصال.

باعتبار مركز الجماعة ذي التوجه السياحي، فإنه كان لزاما على الجماعة التفاعل مع هذا التوجه  -

لمجال البيئي، مكانيات المتوفرة لمعالجة النقائص التي تعتري القطاع، من خالل العناية باإلوتسخير ا

المياه الصالحة للشرب، وتمديد الشبكة الكهربائية وتقوية االنارة  وتوفير البنية الطرقية به،  وتقوية

 العمومية لتوفير االمن والطمأنينة.

هتمام بالشواطئ الجماعية التي تعتبر منصة قوية لجلب االستثمار والسياح الى المنطقة، وبالتالي إلا -

هداف كلها دون وضع تلك الشواطئ ألعلما انه يستحيل تحقيق هذه ا  إليها،لوج  حاجتها الى تحسين الو

ما  وهوفيد للصالح العام ولساكنة المنطقة، أرهن اشارة الجماعة للتصرف فيها واستغاللها بما هو 

دفع المجلس الى المطالبة بوضع بعض هذه الشواطئ رهن اشارة الجماعة انطالقا من المقرر المتخذ 

ذ عمدت الجماعة الى انجاز الدراسات إ، 2012لمجلس في دورته العادية لشهر فبراير من طرف ا

 المطلوبة.

الصالح للشرب  والماءتنفيذ مقتضيات اتفاقية شراكة بين هذه الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء  -

، حول التدبير 2013)قطاع الماء(، التي صادق عليها المجلس خالل دورته االستثنائية لشهر يناير 

مليون   05كانت مساهمة الجماعة بخصوصه في حدود:    والتيالمفوض للتطهير السائل بميراللفت،  

 درهم، ثم تسوية الوضعية العقارية لمحطات جمع وضخ وتصفية المياه العادمة.

وتغطيتها  إليها،تهيئ وفتح واصالح الطرق والمسالك القروية، وجر قنوات المياه الصالح للشرب  -

 بالشبكة الكهربائية.

ومقتضيات وثيقة  اومالءمتهتصاميم اعادة هيكلة االحياء المجاورة لمركز الجماعة، قصد  وضع -

 التعمير الخاصة بمركز الجماعة.

ة بتحسين البنية التحتية المختلفة داخل مجالها الترابي، انطالقا من من كل ما سبق يتضح ان الجماعة مطالب

االمكانيات المالية لميزانيتها السنوية، وبالتالي االستحالة في ظل هذه الوضعية اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق 

جراء إللما يتطلبه هذا اراضي المراد نزع ملكيتها، تبعا  ألو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها اأالعامة  

 بدوره من رصد االعتمادات الضرورية لذلك، وهو ما يفوق بكثير االمكانيات الحالية المتاحة.

   منح شهادة التسلم المؤقت ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" بالرغم من وجود تحفظات

 أعضاء لجنة التسلم

موقع من طرف رئيس ودادية توادا الخير للسكن  الخير، شريطة التزامتم تسليم شهادة التسلم المؤقت لتجزئة تودا 

، والذي التزم من خالله بتعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للتجزئة، وهو التزام تم 2011دجنبر  08بتاريخ: 

ن ذلك راجع باألساس إالورش، ف  فيظم صاحب التجزئة بتن، وفيما يتعلق بعدم قيا2012الوفاء به خالل شهر يونيو  

، مع التذكير بأن هذا ن كناش التحمالت يتضمن التجهيز والبناءأن اشغال البناء مازالت جارية بالتجزئة، علما  أالى  

 التسلم كان خالل الفترة اإلنتدابية السابقة.

  لجنة التسلم النهائي ألشغال تجهيز توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب

 تجزئة " تودا الخير 

جزاء المتبقية غير الصالحة للبناء المتخلى تم تسليم الطرق واالزقة والساحات والمناطق الخضراء والمستوقفات، األ

يوليوز  10عنها، شبكة الصرف الصحي، شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة الكهرباء لفائدة الجماعة بتاريخ: 

( من تقرير المجلس الجهوي للحسابات ألكادير سنة 47آخذين بعين اإلعتبار، ما ورد في المالحظة رقم ) ،2017

تقييدها في الرسم العقاري   حيث ستعمل الجماعة على    ، حول عدم إلحاق ممتلكات الجماعة باألمالك العامة،  2013

يوليوز  10بتاريخ:  7815تحت رقم:  في اسمها، موضوع محضر تسليم مصادق على توقيع الطرف المسلم 

 ،  بتيزنيت، علما أنها أول تجربة تتعاطى معها هذه الجماعة.2017
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  تسليم رخص البناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير

 والتقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية

في  تساهم هذه الجماعة يعتبر من أهم القطاعات التي ساهمت والزالتمن المعلوم أن قطاع التعمير على مستوى 

تحريك عجلة التنمية بالمنطقة، لكونه يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، ومن تم المساهمة في تحسين الدخل اليومي، 

الموازية )الصيد نتاجية إلن باقي القطاعات اأجتماعي، علما اإلوهو ما ساهم في استقرار الساكنة، وضمان السلم 

 السياحة...( قطاعات محدودة االثار. -الفالحة –البحري 

مركز الجماعة يحتل موقعا استراتيجيا دو مميزات سياحية، فانه حظي باهتمام كبير من لدن كافة المتدخلين  وألن

ريا واعدا على وإقليميين كل في مجاله، غايته تقديم تصور شمولي حول السبل الكفيلة بجعله مركزا حضا محليين

 .2010فني منذ سنة  إمستوى اقليم سيدي 

 وانطالقا مما سلف فانه يمكن التمييز بين مرحلتين:
 

 2015مرحلة قبل صدور تصميم التهيئة لمركز ميراللفت سنة  •

الساحل(   -سيدي افني – ا يميز هذه الفترة هي: تغطية المنطقة بالتصميم المديري للشريط الساحلي )تيزنيت ومم  

، بالموافقة على مخطط توجيه التهئية العمرانية 2004مارس  03بتاريخ:  2.04.105موضوع المرسوم رقم: 

 بتيزنيت و سيدي افني و الساحل.

عملت بشكل جدي على ن مصالح الجماعة إف، وفي ظل غياب وثيقة التعمير لمركز ميراللفت خالل هذه الفترة

المعروضة عليها، وفق اإلجراءات المناسبة، والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهو ما التعامل مع الملفات 

 يتضح من خالل عدد الملفات التي تمت دراستها، والتي بلغت:

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 11والبث فيها  تأجلملفا  15ملفا، ثم  75: عدد الملفات المرفوضة: 2010 -

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 16والبث فيها  تأجلملفا  29ملفا، ثم  38رفوضة: : عدد الملفات الم2011 -

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 07والبث فيها  تأجلملفا  25ملفا، ثم  33: عدد الملفات المرفوضة: 2012 -

 زيارة ميدانية.ملفا تقرر فيها  22والبث فيها  تأجلملفا  116ملفا، ثم  33عدد الملفات المرفوضة:  :2013 -

ن الذي ميز هذه أن عرض ملفات طلب رخص البناء كانت وال تزال تعرض على اللجنة المختصة، إال إمن تم فو

 المرحلة يكمن فيما يلي: 

 ، طول انتظار الزيارة الميدانية، من طرف اللجنة التقنية المعنية، وهو ما يشكل هاجسا لهذه الجماعة -

 ثار الترخيص الضمني.آهذه الوضعية لتفادي  مع ومن تم ضرورة التعامل

لى إن مصالح هذه الجماعة تعمد إف ،تصميم ملف معين بإعادةفي حال مطالبة اللجنة التقنية المعنية  -

 تم الترخيص له. ومنمر قصد القيام بذلك، وبما يتوافق ومالحظات اللجنة، مراسلة من يهمه األ

 2015يم التهيئة لمركز ميراللفت انطالقا من أكتوبر مرحلة صدور تصم .2

بعد دخول وثيقة التعمير لمركز ميراللفت حيز التنفيذ، التزمت الجماعة كلية بتطبيق مقتضياتها، من خالل  

لى السلطة إتوجيه كافة الملفات المقدمة اليها لنيل رخصة البناء، متى استوفت الشروط المطلوبة، وهي ملفات توجه  

جل برمجة دراستها من طرف اللجنة التقنية ألية التي تعمل بدورها على توجيهها الى السلطة االقليمية من المح

غفال االشارة الى المراقبة المجالية التي تنجزها السلطة المحلية بتنسيق إدون  ،االقليمية مرة واحدة في كل أسبوع

يتم تسليمها بعد حصولها على خص التي يتم استصدارها  ، فإن جميع الر2016مع الجماعة، مع العلم أنه ومنذ سنة  

 الموافقة من قبل اللجنة اإلقليمية للتعمير. 

 دارية التي تمنحها مصالح الجماعةإلنقائص تشوب الشهادات ا 

( كلم تقريبا، وما يعرفه من 23انسجاما ومكانة مركز هذه الجماعة، و امتدادها على الشريط الساحلي، على طول )

نه كان من إفوتزايد الطلب على اقتناء العقارات،  ستثمار، وخاصة في شقه المتصل بالسياحة،  إلازدهار في مجال ا

ضمان االستفادة ليلزم  من تم التعامل مع ذلك بماو ،رض بهذه المؤثراتمجال استغالل األ يتأثرن أالضروري 

الشواهد  الستصدار ،بها اإلدالءالواجب  لوثائق،منه، ودون النيل منه، ومن تم حددت الجماعة مجموعة من ا

بما في ذلك الشواهد اإلدارية المتعلقة بالتقسيم غير  ، اإلدارية المطلوبة، وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال

نوني، للعقارات، والتي حرصت المصالح الجماعية على التعاطي معها بالجدية الالزمة، وكثير من الحيطة القا

المحدد لشروط منح هذه الشواهد، مستحضرة في الوقت  25.90والحذر مع احترام تام لمقتضيات القانون رقم: 

 كر.ذاته اإلكراهات المجالية والقانونية لتوضيح مضمون القانون السالف الذ 
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سيدي  –تيرت  –أفتاس  –كما تعاملت مصالح هذه الجماعة مع ملفات إحداث بعض التجزئات بكل من: )إمينتركا 

تبلكوكت(، بما هو مالئم ومنسجم مع مقتضيات قوانين الموضوع، وبعد الحصول على الرأي  – محمد بن عبد هللا

 المطابق من قبل الجهات المعنية.

ل في هذا المضمار، فإن هذه الجماعة تحتاج بدورها إلى تقوية مصالحها بأطر وبخصوص الهفوات التي قد تسج

مختصة وقادرة على مواجهة تطلعات الساكنة والمستثمرين، في مجال العقار واإلستفادة منه بشكل متزن، ال يخل 

 بالقواعد القانونية المعمول بها، وكذا عرقلة حاجيات الساكنة في هذا السياق.

 لقانوني للعقاراتالتقسيم غير ا •

  األطلسي،ليه سابقا من كون هذه الجماعة تمتد طوال على الشريط الساحلي للمحيط إانسجاما و ما تمت االشارة 

( شواطئ مهمة، تمتاز بكونها قبلة مفضلة للزوار والمصطافين طيلة السنة، عالوة عن كون 06وتوفرها على )

جنبية المقيمة في الدرجة الثانية من حيث الجالية األ يأتيذ إمنطقة، مركزها يبقى من الوجهات السياحية المهمة بال

ضافة إكادير،  ومن تم وجود بيئة مناسبة الحتضان بعض المشاريع السياحية، واالستثمار في المجال، أبعد مدينة 

مرور الطريق الجهوي   -التغطية بالهاتف  -الشبكة الكهربائية  -لى وجود بنية تحتية مهمة، من قبيل ) الشبكة المائيةإ

وهو  ،ستثمار في مجال العقار و من تم استفادة الساكنة من هذه الظروف كلها( و هي ظروف شجعت اإل104رقم 

هذا الموقع والخصوصيات الطبيعية لهذه المنطقة، مما قتصادي كنتيجة لما ساهم في تحسين الواقع االجتماعي واإل

جتماعي، ومن تم حتمية تدخل الجماعة لضمان استفادة الساكنة من هذه قتصاد اإلاإل دواليبساهم في تحريك 

شد الحرص على الزام الساكنة بضرورة أيجابية، وبما ال يؤثر في القطاع والنيل من المجال، بل حرصت  جواء اإلاأل

 المقتضيات القانونية، مجسدة في تقديم ملف لنيل تلك الشواهد وفق الوثائق التالية:التقيد ب

طلب مصحح االمضاء يتضمن المعطيات التقنية الخاصة بالقطعة وبنوعية الشهادة المراد الحصول  -

 عليها.

 نسخة من شهادة الملكية خاصة بالقطعة المعنية بالتسجيل او التحفيظ. -

 الوطنية.نسخة من بطاقة التعريف  -

 نسخة من التصميم التحديدي للموقع. -

 منح رخصة بناء دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى ▪

بخصوص هذه المالحظة والتي تتعلق بعدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت، من خالل منح  

اللفت، فانه جدير بالتذكير ، لبناء عمارة من ثالث طوابق بمركز مير2015غشت  03بتاريخ:  125رخصة رقم: 

 بمايلي: 

ستثنائية كون المجلس الجماعي لميراللفت صادق على تصميم تهيئة مركز الجماعة خالل الدورة اإل -

، بالموافقة على 2015اكتوبر  16بتاريخ:  2.15.775، موضوع مرسوم رقم: 2014لشهر نونبر 

 ة ميراللفت بإقليم سيدي إفني. التصميم والنظام المتعلق به، الموضوعين لتهيئة مركز جماع

، الى السيد مدير الوكالة الحضرية 2015فبراير  27بتاريخ:  207تقديم الجماعة لطلب تحت رقم:  -

من تصميم   104بتارودانت حول حذف المستوقف الواقع مابين مقر القيادة والطريق الجهوي رقم 

موضوع برقية السيد العامل عدد:  التهيئة من اجل اتاحة المجال إلقامة المشروع السالف الذكر،

، بمقر العمالة تحت رئاسة 2015/ 15/04، لعقد اجتماع بتاريخ: 2015ابريل  14بتاريخ:  906

 السيد الكاتب العام وبحضور ممثل كل من:

 المجلس الجماعي لميراللفت -

 الوكالة الحضرية بتارودانت )ملحقة تيزنيت(.  -

 ممثل قسم التعمير بالعمالة. -

لى إعاله، أذ خصص ذلك االجتماع لدراسة الطلب الذي تقدمت به الجماعة والمشار الى مراجعه إ

وصت اللجنة المعنية بتبني مقترح الجماعة أذ  إ  ،السيد مدير الوكالة الحضرية لحذف ذلك المستوقف

 في النسخة النهائية لتصميم التهيئة. تحالته على انظار اللجنة المركزية التي ستبإو

  ، تبني اللجنة المركزية المكلفة بدراسة مالحظات العموم ومقترحات المجلس الجماعي عدم -

 لتوصية اللجنة السالفة الذكر.  2015يوليوز    27بخصوص تصميم تهيئة ميراللفت، المنعقدة بتاريخ:  

ن ملف المعني أشغال البناء، علما  أنجاز  إالذي شرع في  ليها الى المعني  إوعلى ضوء ذلك تم منح الرخصة المشار  

تم رفضه من طرف اللجنة التقنية االقليمية المختصة، و بالتالي عدم الموافقة على الترخيص له ببناء المشروع، 

خ  لى السيد وكيل جاللة الملك لدى المحكمة االبتدائية  بتيزنيت بتاريإموضوع شكاية بمخالفة قانون التعمير موجه 

ساس أ، وعلى 2015نونبر  11قليمية في اجتماعها بتاريخ: ، بناء على توصية اللجنة التقنية اإل2015نونبر  25

، موجهة 2015نونبر    05بتاريخ:    974قرار سحب تلك الرخصة موضوع رسالة رقم:    بإصدارذلك قامت الجماعة  
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بتاريخ:   4928لطة االقليمية تبعا لرسالتها عدد:  خبار السإلى المعني تخبره فيه بسحب الرخصة السالفة الذكر، مع  إ

 ، بما تم القيام به في هذا الصدد.2015كتوبر أ 26
 

كادير، للطعن في قرار سحب أدارية بجراءات كلها والمتخذة في حق المخالف، دفعته الى اللجوء للمحكمة اإلهذه اإل

، بينما 2015ون الرخصة منحت في شهر غشت  جل القانوني المسموح به، لكتلك الرخصة، باعتباره تم خارج األ

، ، وهي قضية ال زالت تروج داخل المحاكم المختصة2015نونبر  05خبار للمعني بتاريخ: إسحبها تم بموجب 

 (. 2015-2009( تم منحها خالل الفترة اإلنتدابية السابقة )125/2015علما بأن هذه الرخصة )

 تدبير المجال الساحلي .3

  التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعةعدم اتخاذ 

، بمجال البنية التحتية، ومن تم 1992سبقت اإلشارة إلى أن هذه الجماعة انشغلت بالدرجة األولى منذ إحداثها سنة 

 مكانياتها المالية الذاتية لفائدة المجاالت التالية:إتسخير 

توفير الماء الصالح للشرب، والتي بلغت نسبة توفير هذه المادة على مستوى الجماعة في الظرف  -

 .%85نسبة الراهن 

 .%100التغطية بالشبكة الكهربائية والتي بلغت نسبتها حاليا  -

( مجموعات 03توسيع نطاق الخريطة المدرسية لتشمل كافة ربوع الجماعة، مما ساهم في خلق ) -

( مركزية، ثانوية تأهيلية، ومؤسسة التكوين المهني، إضافة الى اإلهتمام بمجال 01مدرسية، و)

ل بناء )دار الشباب بميراللفت، مركز سوسيورياضي للقرب المندمج من خال والرياضةالشباب 

بميراللفت، الشروع في تسوية الوضعية  عبد هللابميراللفت، بناء مخيم جماعي بسيدي محمد بن 

 العقارية إلقامة مالعب رياضية جديدة.

حال دون وضع تصاميم تهيئة  هذه المجاالت كلها اقتضت تسخير إمكانيات الجماعة لألغراض السالفة الذكر، مما 

اإلداري الذي  والتقسيم تحيينه موازاةخاصة بالمجال السياحي، مع التذكير بأن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يتم 

عمالة إقليم سيدي إفني بها، ثم إن تحديد الملك العام البحري   وإلحاقعرفته المنطقة، بعد إحداث جهة كلميم واد نون  

 مؤخرا. لم يتم تحديده إال

  تشييد بنايات غير مرخصة فوق الملك العام البحري 

 إن البنايات المقامة فوق الملك العام البحري ببعض الشواطئ التابعة لهذه الجماعة، يمكن التمييز فيما بينها وفق ما

 يلي: 

 بنايات قديمة بنيت بأماكن   -

المتواجدة القوارب التقليدية   يستعمل من طرف صياديقديما،  بنايات قديمة بنيت بأماكن تعتبر مرفأ   -

 .أغراضهم، ثم أدخلوا عليها بعض اإلصالحات ووضعتلك القوارب  وصيانة، لحفظ هناك

 إما بنايات حديثة بنيت بشكل عشوائي. -

 إمضا بنايات مرخصة من طرف اللجان المختصة. -

، ويتواصل بشكل دائم مع مع العلم أن القطاع المعني بتدبير الملك البحري، يتتبع عن كثب وضعية هذا المرفق

المصالح الجماعية، بل سبق أن وجه العديد من المراسالت لكل المخالفين، ومستغلي الملك العام البحري دون سلوك 

 المسطرة القانونية المعتمدة في هذا الباب.

 عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه إستراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية 

إيمانا من المجلس بأهمية هذه الشواطئ، ومساهمتها في تحريك دواليب االقتصاد المحلي، فإنها استأثرت باهتمام  

المجالس المتعاقبة، من خالل وضعها لمخطط استراتيجي طموح، يتوخى منه االستجابة لطموحات الساكنة المحلية، 

ا هو منتظر منه من دفع عجلة التنمية بمختلف تراب  انسجاما وأهمية مركز الجماعة من حيث الوجهة السياحية، وم

تم اعطاء االنطالقة  ومنبرز الميادين التي تحظى باهتمام المجلس، أالجماعة، فكان من الضروري استحضار 

 للوصل الى بلورة هذا المخطط، انطالقا مما يلي: 

في   2006الجماعة سنة  نظرا ألهمية الشراكة واالستفادة من ذوي الخبرة في هذا المجال فقد نظمت   -

زهر باكادير )كلية العلوم(،  وابنشراكة مع جامعتي محمد الخامس بالرباط )كلية العلوم(  إطار

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة  ،منه( ورشة دولية 09-08-07، )2006خالل شهر ابريل 

نقطة  وكانت"، جيوسياحيةوال، تحت عنوان: " السياحة البيئية ونصرهيده هللا أالملك محمد السادس 

 برز المجاالت التي انشغل عليها المشاركون في هذه الورشة.أتنمية الشواطئ الجماعية وتهيئتها من  

ثرها على توالد األسماك على مستوى الشواطئ أوضع خريطة خاصة بترمل المغارات البحرية و -

 .والمستثمرين السياح وجلبنشطة المذرة للدخل برز األأتبقى من  والتيالجماعية، 
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 ما بصفة قارة او متنقلة.إوضع جدادات خاصة بنوعية االسماك التي توجد بالمنطقة،  -

من تلك الرمال  بإقالعبحاث التي اشرفت عليها الجامعتين ترتب عنها بلورة توصية بعدم الترخيص ألهذه ا

البنية التحتية الالزمة لتهيئة   ةإلقامساسها يعمل المجلس حاليا على وضع استراتيجية متكاملة أوعلى  الشواطئ،

 هذه الشواطئ من خالل ما يلي:

 لى حييه.إالقيام ببناء الطريق المؤدي الى شاطئ امينتركا، و  -

 بناء الطريق المؤدي الى شاطئ افتاس. -

 تهيئ الطريق المؤدي الى شاطئ فتايسة.  -

 بناء الولوجيات المؤدية الى شاطئ تمحروشت.  -

الشروع في االعالن عن طلبات العروض لبناء مرافق صحية وربطها بالشبكة المائية والكهربائية   -

 االدارية.وتهيئ الطرق المؤدية الى الباقي منها، وبناء المكاتب 

قامة هذه البنية التحتية المتكاملة، المساهمة في تهيئة هذه الشواطئ وجعلها في المستوى المنتظر منها، إن  أذ من شإ

من تم الخروج من الوضعية الراهنة، أخذا بعين االعتبار الخصاص المهول لهذه الشواطئ وطول الشريط الساحلي و

 للجماعة.

 ضعف المرافق والتجهيزات األساسية بالشواطئ الجماعية 

 :وتندرج تحت هذا العنوان المجاالت التالية

 المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ -

 إلى رمال الشواطئ المرابد وأرصفة الولوج -

 التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية -

 المرافق الصحية -

 شبكة التطهير السائل وتدبير النفايات الصلبة -

 سباب التي جعلت هذه البنية ضعيفة:ن من بين األإ

كون الشواطئ الجماعية تدار من لدن ادارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وتدخل الجماعة كان محددا  -

 والمرافق، والكهرباءلى توفير الماء إ باإلضافةفي جمع النفايات منها ونقلها الى المواقع المخصصة لذلك، 

، بينما تمت برمجة بناء  عبد هللافي بعضها، على غرار شاطئ امينتركا، وسيدي محمد بن    واالداريةالصحية  

من قبيل   اإلعالن عن الصفقة الخاصة بذلك،  وتمدارية بباقي الشواطئ الجماعية هذه السنة،  إمرافق صحية و

 يلي:  ما

 شاطئ فتايسة:  •

تم اإلعالن عن صفقة خاصة به، وتهم تهيئ مستوقف للسيارات بالشاطئ، مبلغها:   -

 درهم، واالشغال في مراحلها االخيرة. 206.820,00

 شاطئ سيدي الوافي: •

 درهم، واالشغال في مراحلها االخيرة. 137.760,00السيارات بمبلغ:  تهيئ مستوقف  -

 درهم، في طور االنجاز. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتبناء مكاتب إدارية للوقاية المدنية والقو -

 شاطئ تمحروشت:  •

 درهم، في طور االنجاز.  137.192,40تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتللوقاية المدنية والقوبناء مكاتب إدارية  -

 شاطئ أفتاس: •

 درهم. 132.840,60تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتبناء مكاتب إدارية للوقاية المدنية والقو -

 شاطئ إمينتركا: •

 درهم. 77.538,00تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم، تم انجازه.109.452,00جيات لذوي اإلحتياجات الخاصة، بمبلغ: بناء الولو -

أفتاس(، بمبلغ:  –تمحروشت  –سيدي الوافي  –بناء مرافق صحية بكل من شاطئ: )فتايسة  •

 درهم.  588.000,00

توقف السيارات وبناء درهم، )تهيئ مس 1.556.448,00، بمبلغ: تهيئ شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا •

 (، في طور المصادقة.وتقوية االنارة العموميةحاجز وقائي 
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درهم، في طور  240.000,00اقتناء حاويات لجمع القمامة، بمختلف الشواطئ الجماعية بمبلغ:  •

 المصادقة.

شروط الطمأنينة والسكينة لروادها، باعتبارها كذلك منصة  وتوفيرمراعاة منها ألهميتها وصيانة المجال البيئي، 

لإلستثمار وجلب السياح والمصطافين إلى المنطقة، وصوال إلى المساهمة في تحريك عجلة التنمية اإلقتصادية 

ومن تم عدم استفادة الجماعة ماليا من االنشطة التي تقام عليها والتي تتولى  واإلجتماعية بكافة ربوع الجماعة،

ي عبئ مالي في هذا السياق، أو إقامة أية بنية تحتية بتلك الشواطئ أن تتحمل  أدارة التجهيز استخالصها، من غير  إ

 مقابل تلك اإلستخالصات.

ثارة طريقة استغالل الشواطئ الجماعية واالستفادة منها من قبل الغير إلى  إهذه الوضعية دفعت بالمجلس الجماعي  

شارتها، انطالقا من التدابير التي إدون مصالحها، مما حدا بها الى تقديم طلب وضع الشواطئ الجماعية رهن 

ير ، لوزير الداخلية ووزير التجهيز، حول تدب1994يونيو  08بتاريخ:  84وردت في الدورية المشتركة رقم: 

الشواطئ و المحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، موضوع نقطة مدرجة في جدول اعمال الدورة العادية 

ذ عملت الجماعة على وضع تصاميم تنطيقية و بيئية لكل شاطئ من الشواطئ المطلوبة، إ، 2012لشهر ابريل 

ومصالح   هو ملف بقي رائجا بين الجماعةسيدي محمد بن عبدهللا(، و  -فتاسأ –كمرحلة اولية )شاطئ: امينتركا 

، حين طالب المجلس بإحاطته علما بمال 2018دورة فبراير  لى حدود إوزارة التجهيز و عمالة اقليم سيدي افني، 

رساليتها إلى الوزارة موضوع إرسلت الملف أ دارة التجهيز بأنها إوضعية تلك الشواطئ، فكان جواب 

جل الموافقة على الترخيص للجماعة الترابية لميراللفت لالحتالل أ، من 2018يناير  17بتاريخ:  43/2018رقم:

شارتها هي إالمؤقت للشواطئ الثالثة السالفة الذكر، وكانت غاية الجماعة من طلب وضع تلك الشواطئ رهن 

مباشرة عملية تدبيرها، من خالل تأهيل المسالك والطرق التمكن من السماح ببناء المرافق الالزمة بها وتجهيزها و

هداف لى توفير كافة المستلزمات الضرورية لتحقيق األإالمؤدية اليها وتأهيل المستوقفات الكائنة بها، وصوال 

 المرجوة.

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية ضعف 

ن إماعيا ورياضيا مكثفا اثناء الفترة الصيفية من كل سنة، فباعتبار الشواطئ الجماعية تعرف نشاطا اقتصاديا اجت

قامة المحالت والمقاهي إاستغالل رمالها يتم بناء على ترخيص يمنح من لدن ادارة التجهيز، باستثناء المتصلة منها ب

للجنة  بعد الترخيص من طرف الجماعة، بناء على محضر معاينة الإكالت خفيفة ومشروبات، التي ال تتم ألتقديم 

 التقنية المختصة والمشكلة من ممثلي المصالح التالية:

 السلطة المحلية -

 ممثل المجلس -

 المصالح الصحية -

 الوقاية المدنية -

 المكتب المكلف بالموارد المالية -

 و عدم ذلك من طرف رئاسة المجلس.أوبناء على توصيات هذه اللجنة يتم الترخيص 

بتلك المهام من بينها: قلة الموارد البشرية المؤهلة، محدودية اإلمكانيات    مع تسجيل إكراهات أخرى تحول دون القيام

 الذاتية للجماعة، وأخيرا صعوبة ضبط حركة تنقل المصطافين.

حداث داخل هذه الشواطئ تتم كذلك من لدن الدرك الملكي والقوات المساعدة ن المراقبة اليومية لمجريات األأكما 

مع كافة المصالح المتدخلة، يضع برنامجا   وبتنسيقن المجلس أامج المحدد لها، علما والوقاية المدنية، وفق البرن

دورة  وحالياعمال دورة المجلس، سابقا دورة أبريل أخاصا بالفترة الصيفية، انطالقا من نقطة مدرجة في جدول 

مايو من كل سنة، حيث يتم عرض النقط المتصلة بإنجاح الموسم الصيفي للسنة المعنية، مع التطرق الى المجاالت 

 التالية:

 توفير الماء الصالح للشرب. -

 تقوية االنارة العمومية من خالل اصالح المصابيح المعطلة او وضع الجديدة. -

ف اليد العاملة الضرورية داخل المركز والشواطئ تقوية االسطول الخاص بالنفايات الصلبة مع تكلي -

 التابعة للجماعة.

 تأهيل االليات الضرورية لغربلة ونظافة رمال الشواطئ. -

 صباغة المكاتب االدارية الموجودة بالشواطئ مع تعيين من يتولى نظافتها طيلة هذه الفترة. -

والنظافة  لغذائيةمواد االفة بمراقبة تسجيل تدخل المصالح االقليمية من خالل اللجنة االقليمية المكل -

 وتوفير شروط الصحة.
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ن صادق على اتفاقية شراكة بين الجماعة أ ،2018هذا وقد سبق للمجلس خالل دورته االستثنائية لشهر يونيو 

ثر توصل الجماعة من طرف مصالح عمالة اقليم سيدي إقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، على والمديرية اإل

، بدورية مشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة التجهيز 2018مايو    25، بتاريخ:  2913وضوع ارسالية رقم:  افني م

، و هي دورية 2018مايو  17و النقل و اللوجستيك و الماء، تتعلق بتدبير الشواطئ الجماعية، الصادرة بتاريخ: 

 راءات جديدة وعلى رأسها:جإ، و من تم ترتيب 84/1994لغت مقتضيات الدورية المشتركة رقم: أ

 لإلصطياف.تهيئ المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة  -

 ، من مساحة كل شاطئ.%20 وهي:احترام مقتضى المساحة المسموح استغاللها بالمقابل  -

 .%80احترام مقتضى المساحة المسموحة باستغاللها بالمجان، في حدود:  -

 ة لكل شاطئ على حدة.التقيد بمقتضى التصاميم التنطيقية الموضوع -

 سنة(. 20احترام مدة اإلستغالل لهذه الشواطئ من طرف الجماعة، والمحددة في: ) -

 أداء أتاوة استغالل هذه الشواطئ، بشكل منتظم، وتحويلها إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض. -

األخرى، وفق العمل على تأهيل المرافق الصحية واإلدارية المقامة ببعض الشواطئ، وإقامة  -

 اإلمكانيات المالية المتاحة.

 تعيين مدير خاص بتدبير هذه الشواطئ. -

تشكيل لجنة مكلفة بتتبع هذه الشواطئ مكونة من: )ممثل المجلس، السلطة المحلية، إدارة التجهيز،  -

 المصلحة الجماعية المعنية(. 

راكه بموجب الدورية االخيرة المشار اليها اداري تم استد   كإجراءمما يناسب معه القول بان مراقبة هذه الشواطئ،  

 ومن تم الخروج من الوضعية السابقة. أعاله،

 ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية 

 ويندرج تحت هذا العنوان:

 منتوج استغالل الشواطئ -

 مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات -

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية -

ن استخالص الرسوم المرتبطة إلف ذكره، فإن عدم تمكن الجماعة، من تدبير شواطئها بشكل مباشر، فصلة بما س

دارة التجهيز، كانت نتيجته ضعف تلك الموارد باستثناء  إلى  إباحتالل الملك العام البحري، والذي يرجع بقوة القانون  

لب ترخيصا مسبقا من طرف مصالح ما يتصل ببعض المحالت التي تقدم مأكوالت أو مشروبات، والتي تتط

الجماعة، ومن تم استخالص الرسوم المرتبطة بذلك، إضافة الى المحالت المفتوحة في وجه العموم على طول 

مع العلم أن الجماعة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة جل المحدد، السنة، حيث يضع مسييروها إقراراتهم داخل األ

ابرام اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تدبير ووضع  لتحسينها، و الرفع منها من خالل 

 الشواطئ الجماعية رهن إشارتها.

 تدبير النفقات الجماعية ثالثا.

 غياب مساطر واضحة لتخزين وتدبير محتويات المخزن الجماعي 

ساسها التزمت أ، والتي على 2013كادير سنة أهذه المالحظة وردت كذلك في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ب

الجماعة بالقطع النهائي مع التدبير السابق لهذا المجال، فعينت عونا خاصا بالمستودع الجماعي، و الذي يوجد 

ليه، وتاريخ خروجها، و كذا الغرض الذي إضمن مرافقه مخدع لتخزين مقتنيات الجماعة، و تضمين تاريخ دخولها  

جها واستعمالها في المكان المحدد لها، مع  اعتماد مسطرة التوقيع والمراقبة على رصدت له، و من الذي قام بإخرا

علنت عن طلب العروض أن أن مصالح الجماعة سبق لها أالسجل الموضوع لهذه االغراض كلها، مع التذكير ب

عادة إهيل وتهيئة المستودع الجماعي، وخاصة المحل المخصص لتخزين مقتنيات الجماعة، وهو ما سيمكن من  ألت

تنظيم طريقة ترتيب تلك المقتنيات، يسهل معها متابعة مجرياتها ومراقبة طرق االستفادة منها واستغاللها وحركيتها 

ة خاصة بكل ما تم ذاذ الغرض، مع تخصيص جمع تسجيل البيانات الخاصة بكل حاجة في السجل الموضوع لهذا 

 اقتناؤه على حدة، مع التذكير بالخصاص الذي تعانيه هذه الجماعة في مجال الموارد البشرية المؤهلة.

 عدم مسك سجالت محاسبة المواد المقتناة 

كدت الجماعة في  أ، حيث 2013كادير سنة أهذه المالحظة وردت بدورها في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ب

رفاق نسخة منه إن مصالحها المعنية تتوفر بالفعل على  سجل خاص  لتضمين مقتنياتها و تم  أمعرض تعقيبها على  

بالتعقيب السابق، و هو سجل الزال معتمدا و يعتد به لدى المكتب المكلف بالمحاسبة العمومية، من خالل تخصيص 

شارتها تلك المقتنيات،  إو المصلحة الموضوعة رهن  أوالمكتب    م اقتناؤه وعددها وتاريخ اقتنائهارقم ترتيبي لكل ما ت

الذي تفقد مصالح هذه الجماعة سنة   دراساتللو قد تم االطالع عليه من طرف الخبيرين الموفدين من طرف مكتب  
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، تم توجيه نسخة منه الى 2017نونبر، و تم عرض تقريره على المجلس خالل دورته االستثنائية لشهر 2017

 . مصالح وزارة الداخلية لإلخبار، يضاف إلى ذلك عدم  التوفر على نظام معلوماتي لتسهيل العملية  و مراقبتها

  ن االعمال موضوع سندات الطلب أعدم اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بش 

إن الحاالت التي تلجأ فيه الجماعة إلى مثل هذه المسطرة جد محدودة، وتجد صعوبة في العثور على المتنافسين 

تفتقد إلى  وهي غالباهذه المشاريع  المرصودة لمثلالذين يقبلون مثل هذه العروض، نظرا لمحدودية االعتمادات 

مع التعهد بالتخلي عن هذا األسلوب، وهو ما تم اعتماده   ما تمت اإلشارة إليه،  اإلغراء وجلب المتنافسين، لتلجأ إلى

 .2016منذ سنة 
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 "األبيض الشاطئ" جماعة

 (كلميم إقليم)
 

ثَت جماعة   2.92.468على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم  الشاطئ األبيضأ حدِّ

كلميم  داخل النفوذ الترابي إلقليم  تقع الجماعةو.1992 يونيو 30الموافق ل  1412 ذي الحجة 28الصادر بتاريخ 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  1.158كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها  853على مساحة تناهز حوالي  وتمتد  

كلم،   80واجهة بحرية تمتد على طول    على  الجماعةتتوفر    كما  .دوارا  18، موزعين على  2014والسكنى برسم سنة  

 .بالجماعة السياحية المناطق أهم من يعدان اللذينواد أسكا وواد بويسافن  مصبتضم  التيو

تطورا، إذ انتقلت من  2017إلى  2012مداخيل التسيير خالل الفترة الممتدة من  بخصوص ميزانية الجماعة، سجلت

إذ انتقلت من   ،ل نفس الفترةلت نفقات التسيير زيادة خالدرهم، كما سج    2.553.712,88درهم إلى    1.247.363,54

خالل الفترة ما بين عرفت نفقات التجهيز تطورا غير منتظم درهم. و 2.290.210,89درهم إلى  928.884,35

ت عإذ تراج، 2012مقارنة مع سنة % 65ة ـاضا بنسبـانخف 2013ة ـحيث سجلت سن ،2017و 2012

كما  ، 2014درهم سنة  1.014.529,80 ذلك إلىدرهم، لترتفع بعد  654.762,44 درهم إلى 1.854.240,26من

لتعاود االرتفاع إلى ما   درهم، 9.180,00أدنى مستوى بمبلغ  إلى 2015ة ـسنعرفت انخفاضا 

 .2017و 2016درهم برسم سنتي   2.134.446,77يناهز

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات األبيض من طرف  الشاطئجماعة  مراقبة أسفرت

 :أصدر على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

ى التخطيط والبرمجة، تتجلى أساسا فيما أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية مجموعة من النقائص على مستو

 يلي.

  برنامج عمل الجماعةنقائص على مستوى إعداد 

 :التالية المالحظات خالل من يتجلى كما النقائص، من مجموعة الجماعة عمل برنامج إعداد  عرف

 إعداد برنامج عمل الجماعةمن أجل الالممركزة عف التنسيق مع المصالح ضُ  ▪

( بتحديد مسطرة إعداد 2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301المرسوم رقم لمقتضيات  خالفا 

المسطرة  لم تحترم الجماعةبرنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، 

اعة لمسؤولي المصالح الالممركزة على ضرورة دعوة رئيس الجم  والتي تنص    منه،لمادة الرابعة  باالمنصوص عليها  

كما لم يتم تحديد  .لإلدارة المركزية لالجتماع اإلخباري والتشاوري بخصوص قرار إعداد مشروع برنامج العمل

 ،مع تبيان مراحل إنجاز برنامج العمل المسندة لمكتب الدراسات الطلب اتة في سند موضوع وحاجيات الجماعة بدق  

وترتيب هذه األخيرة وتحديد المشاريع  والمتمثلة في إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات وأولويات الجماعة،

وانتهاء  وااللتزامات التعاقدية لألطراف بتوفير التمويالت الالزمة للمشاريع موضوع الشراكة،    وتقييم الموارد والنفقات

 يقة مشروع برنامج عمل الجماعة. ببلورة وث

لم تعمل الجماعة على  ،بالجماعاتالمتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78لمقتضيات المادة وخالفا كذلك 

التكامل بين المشاريع المبرمجة وتلك المندرجة في إطار االستراتيجيات القطاعية للمصالح الخارجية وباقي  توخي 

وااللتزامات   تحديد المشاريع وتقييم الموارد والنفقاتأثناء  لمجلس الجهوي والمجلس اإلقليمي( المستويات الترابية )ا

  التعاقدية لألطراف.

 عدم احترام قواعد المنافسة واللجوء إلى مكتب دراسات غير معتمد  ▪

 الطلب اتسند  إلعداد برنامج عملها، عن طريق إصدار (N. S) إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات لجأت الجماعة

أبريل  04بتاريخ  09/2017ورقم  درهم 96.000,00بمبلغ  2016دجنبر  29بتاريخ  41/2016رقم  على التوالي

 درهم، وذلك دون توجيه   26.196,00بمبلغ    2017ماي    02بتاريخ    10/2017درهم ورقم    45.960,00بمبلغ    2017

من المرسوم رقم   88ألثمان المنصوص عليها بالمادة رسائل االستشارة الكتابية لباقي المتنافسين وتقديم بيانات ا

من شأنها أن والتي  ،( يتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8صادر في  2.12.349

 وإنجاز الدراسة بتكلفة أقل. ن الجماعة من التقييم الموضوعي لعروض المتنافسينتمك  
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( ال يتوفر على االعتماد لممارسة مهمة المساعدة التقنية )المجال N. Sت )كما تجدر اإلشارة إلى أن مكتب الدراسا

D19  1434شعبان    من  17  في  صادر  2053.13  رقم  والنقل  التجهيز  وزير  الدراسات العامة(، كما يقضي بذلك قرار 

 1419  الحجةذي    4في    ادرالص    2.98.984  رقم  بالمرسوم  الملحق  الجدول  ض بموجبهينسخ ويعو  (  2013يونيو    26)

 واإلشراف الدراسات بأعمال المعنويين القائمين أو الطبيعيين األشخاص العتماد  نظام بإحداث( 1999 مارس 22)

 الدولة.  لحساب الخدمات صفقات  بعض إبرام ألجل المشاريع على

 اتسند ب  لتأخيراجزاءات    والتنصيص على  إنجاز برنامج العمل  وتبيان مراحلجل التنفيذ  أل  تحديد الجماعةعدم  ل  ونظرا

، علما أن 2018للبرنامج المذكور إلى حدود شهر نونبر تقديم النسخة النهائيةلم يقم بمكتب الدراسات  فإن الطلب،

 درهم مقابل إنجاز هذا البرنامج.  168156,00الجماعة قامت بأداء مبلغ 

 تنفيذ واستغالل المشاريع التنموية .2

بلغت الكلفة اإلجمالية للمشاريع المبرمجة بتراب الجماعة في إطار اتفاقيات شراكة ما مجموعه 

 :هذه االتفاقيات يثير المالحظات التاليةأن تدبير درهم. إال  33.595.000,00

  عدم إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة 

وقيع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة بين كل من المديرية العامة ت  2009تم في شهر ماي  

ووكالة اإلنعاش  ،للجماعات المحلية ووالية جهة كلميم السمارة والمجلس اإلقليمي وجماعة الشاطئ األبيض من جهة 

دت المادة الثالثة من االتفاقية وقد حد   .هة أخرىوالتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة من ج

ل من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية عبر المجلس مو  درهم ت    6.000.000,00التكلفة التقديرية اإلجمالية في  

لكة درهم ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمم 4.750.000,00 مبلغاإلقليمي ب

الفقرة الثالثة بأن تضع رهن إشارة صاحب   6من خاللها الجماعة وفقا للمادة    والتزمتدرهم،    1.250.000,00  مبلغب

المشروع )وكالة الجنوب( الوعاء العقاري الالزم والتراخيص اإلدارية والقيام بصيانة المشاريع بعد إنجازها وتقديم  

ع موضوع االتفاقية، والمتمثلة في بناء مرافق صحية ملحقة بزاوية جميع أوجه المساعدة الضرورية إلنجاح المشاري 

بناء مطبخ وتبليط األرضية وأشغال النجارة والصباغة بزاوية سيدي  والفيجة وأشغال تسقيف زاوية سيدي مسعود،

الربط وشراء صناديق لتربية النحل، والكهربة بالطاقة الشمسية للزاوية والمسجد والمدرسة بدوار الفيجة، ومسعود، 

إحداث وحدة وتهيئة وتوسيع المسالك، وبالماء الصالح للشرب لدوار رأس الطرف انطالقا من دوار خنك السلطان، 

 لمعالجة ورق الصبار بدوار رأس الطرف.

ي دورته االستثنائية ، وبناء على مداوالت المجلس ف2009ونتيجة لعدم إنجاز هذه المشاريع منذ توقيع االتفاقية سنة 

المحدد في  ها، تقرر تعديل الفصل الثاني من االتفاقية بإعادة تخصيص مبلغ2015دجنبر 09المنعقدة بتاريخ 

درهم على الشكل التالي: بناء وتهيئة زاوية سيدي مسعود البوعيطاوي بدوار الفيجة بغالف مالي  6.000.000,00

 درهم. 5.000.000,00ق بالجماعة بغالف مالي درهم وبناء وتهيئة الطر 1.000.000,00بلغ 

من االتفاقية برئاسة والي الجهة أول اجتماع لها بتاريخ  7وفي هذا اإلطار عقدت لجنة التتبع المشار إليها في المادة 

وذلك بهدف دراسة طلب رئيس الجماعة بشأن تعديل المشاريع الواردة باالتفاقية وتمت الموافقة   2016مارس  15

لم يتم إعداد هذا الملحق ،  2018شهر نونبرية على هذا التعديل وإعداد ملحق لالتفاقية األصلية. إال أنه وإلى حدود  المبدئ

 أو إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية الشراكة.   

  ّر المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج المشاريع التنموية ذات األولوية تعث

 بجماعات إقليم كلميم 

أبرمت اتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج المشاريع التنموية ذات األولوية بجماعات كلميم بين كل من المديرية 

جماعة قروية من جهة ووكالة اإلنعاش  16يم السمارة والمجلس اإلقليمي والعامة للجماعات المحلية ووالية جهة كلم

دت المادة وقد حد   . 2012والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة من جهة أخرى بشهر شتنبر 

مشاريع التي ستستفيد ة الصت حص  درهم وخص    475.000.000,00الثالثة من االتفاقية التكلفة التقديرية اإلجمالية في  

درهم، على أن تقوم الجماعة بتحويل مساهمتها   26.595.000,00منها جماعة الشاطئ األبيض في غالف مالي قدره  

لة من الموارد الذاتية ( ممو  2015 -  2012درهم على أربع دفعات سنوية ) 2.365.000,00المحددة في مبلغ 

على التوالي بمبلغ  2013و 2012ها برسم سنتي قامت الجماعة بتحويل مساهمت وعليه، .والقروض

درهم في اآلجال المحددة في االتفاقية، في حين لم تلتزم بآجال تحويل مساهمتها    260.000,00درهم و 605.000,00

لم تقم بتحويلها فعليا إلى حساب   حيثدرهم،    1.500.000,00دة في  ( والمحد  2015و   2014برسم السنوات المتبقية )

ونتيجة لعدم وفاء جميع األطراف بالتزاماتهم التعاقدية،   .2017دجنبر  12وع )وكالة الجنوب( إال بتاريخ  صاحب المشر

 عرف البرنامج تأخرا كبيرا في إنجازه.

دراسة والنجز بتراب الجماعة سوى ثالثة مشاريع )كهربة دواري الفيجة الشرقية والغربية، تونتيجة لما سبق، لم 

كلم والطريق الرابط بين جوي الزكارة والطريق  18بين رأس الطارف وفم أسكا على طول تقنية للطريق الرابط ال
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من  %24وهو ما يشكل  ،درهم 6.507.000,00دعم الصيادين التقليديين( وذلك بمبلغ إجمالي و، 1302اإلقليمية 

درهم   20.088.000,00مجموع المبلغ اإلجمالي المرصود للجماعة، في حين أن باقي المشاريع المبرمجة بكلفة 

باعتبارها عضوا بلجنة التتبع طبقا   ،توجد في طور البرمجة أو في بداية اإلنجاز؛ حيث لم تتخذ الجماعة أي إجراء

 فاقية على االلتزام ببنودها وإنجاز المشاريع المبرمجة في اآلجالحث باقي أطراف االتلمن االتفاقية،    4الفقرة    7للمادة  

 االتفاقية.   المحددة في

  ّر المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز مشاريع تأهيل وتنمية جماعات  تعث

 قروية بإقليم كلميم والمتعلقة بالجماعة

مشاريع تأهيل وتنمية جماعات قروية بإقليم كلميم بين كل من والية جهة تم إبرام اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز  

كلميم السمارة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان والمجلس اإلقليمي لكلميم والمديرية اإلقليمية 

، بكلفة إجمالية تصل إلى 2014جماعة قروية بإقليم كلميم من بينها جماعة الشاطئ األبيض سنة  18للفالحة لكلميم و

درهم لجماعة الشاطئ األبيض موزعة على أربعة  1.000.000,00ص منها مبلغ ص  درهم، خ   20.535.000,00

إصالح مسلك بدوار جوي وترميم زاوية أكجكال،  ومشاريع )إقتناء حاويات صهريجية متنقلة لتخزين الماء الشروب،   

  .كلمتر الشطر الثاني( 8إصالح مسلك بدوار الفيجة على طول و،  كلمتر )الشطر الثاني( 10الزكارة على طول 

حاويات صهريجية متنقلة لتخزين الماء الشروب وترميم زاوية أكجكال(  اقتناءلم يتم إنجاز سوى مشروعين ) إال أنه

للجماعة   من الغالف المالي المخصص  %70في حين لم يتم إنجاز ما يعادل    ،درهم  300,000,00بكلفة إجمالية بلغت  

 ويرجع ذلك .دت طبقا للبند الرابع في سنتين ابتداء من تاريخ توقيعهاد  في إطار االتفاقية، علما أن مدة اإلنجاز قد ح  

لعدم اضطالع لجنة القيادة والتتبع والتقييم المحدثة بموجب البند السادس من االتفاقية بمهامها المتمثلة في ضمان حسن 

الحلول للمعيقات المطروحة خالل كل مراحل اإلنجاز وتتبع وتقييم اإلنجاز وفقا لألهداف  سير تنفيذ المشاريع وإيجاد 

قصد التسريع بإنجاز  المذكورةجنة للاالمسطرة، ونتيجة كذلك لعدم اتخاذ الجماعة ألي إجراء باعتبارها عضوا في 

 في اآلجال الواردة باالتفاقية.  المشاريع المبرمجة وحث صاحب المشروع )والية الجهة( على الوفاء بالتزاماته 

 المشاريع التنموية تدبير .3

  صفقةوذلك عن طريق إبرام  ،2017- 2010مجموعة من المشاريع خالل الفترة  بسلك مسطرة تنفيذ قامت الجماعة 

كلم   11بين الشاطئ األبيض ودوار أكجكال على طول  ةعمومية واحدة متعلقة بتهيئة الطريق غير المصنفة الرابط

 3.113.433,75مالية إجمالية بلغت  سند الطلب بقيمة 38إصدار حوالي درهم، في حين تم  719.880,00بمبلغ 

ق والمسالك وحفر اآلبار وتجهيزها وتزويد بعض مشاريع أخرى تتعلق أساسا بأشغال تهيئة الطر  من أجل إنجاز  درهم

 :لت بهذا الخصوص المالحظات التالية. وقد سج  دواوير الجماعة بالماء

 إنجاز االشغال المتعلقة بتهيئة وإصالح الطرق والمسالك في إطار سندات الطلب  1.3

األشغال جل إنجاز من أ درهم 198.996,00بمبلغ  2014ماي  20بتاريخ  09سند الطلب رقم أصدرت الجماعة  

كما أصدرت متر طولي.  1000المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين المخيم السياحي والشاطئ األبيض على طول 

من أجل القيام بأشغال تهيئة المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم   2014يوليو  09بتاريخ  14سند الطلب رقم 

 05وسند الطلب رقم  ،درهم 159.816,00متر طولي بمبلغ  800ودوار رأس الطرف الشرقية على طول  1302

المتعلق بأشغال تسوية المسالك المتضررة بين دوار رأس الطرف الشرقية باتجاه دوار رأس  2016ماي  02بتاريخ 

إال أنه ومن خالل االطالع على الوثائق والمعاينة  درهم. 120.000,00كلم بمبلغ  05الطرف الغربية على طول 

 دانية لألشغال المنجزة تم تسجيل المالحظات التالية:المي

  إعمال قواعد المنافسة الحرةعدم 

نجاز إل االستفادة من مزايا المنافسةمن  هانتلجأ الجماعة لمسطرة االستشارة الكتابية للمتنافسين. األمر الذي ال يمك   ال

بتاريخ   2.12.349من المرسوم رقم    88ن الفقرة الرابعة من المادة  أاألشغال بجودة عالية وبكلفة مناسبة. جدير بالذكر  

على إلزامية تفعيل مسطرة  ( والمتعلق بالصفقات العمومية، تنص  2013مارس  20) 1434 جمادى األولى 8

 .بشأن األعمال موضوع سندات الطلب االستشارة الكتابية

  عدم إنجاز الدراسات القبلية وعدم تتبع األشغال المنجزة 

القيام   من أجل المشار إليها أعاله 14/2014و09/2014و 2016/ 05سندات الطلب رقم  صدارقامت الجماعة بإ

إضافة  الضرورية،في غياب الدراسات التقنية والتصاميم وذلك  ،وتهيئة الطرق والمسالكاألشغال المتعلقة بإصالح ب

أجل التنفيذ وشروط  ةالطلب المذكور اتكما لم يتم تضمين سند  عملة.عدم تقديم تقارير حول جودة المواد المست إلى

جمادى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  الضمان، كما تنص على ذلك

 ( والمتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20)1434األولى 
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ا تجدر اإلشارة إلى غياب محاضر تتبع األشغال المنجزة واالستالم النهائي لها، إضافة إلى غياب جداول المنجزات كم

ى ق من إنجاز األشغال المؤد المراقبة من التحق   األمر الذي لم يمكن .المنجزةالتي تمكن من احتساب كميات األشغال 

 طبقا للمواصفات والكميات الواردة بسندات الطلب المذكورة. عنها

 األبيض والشاطئتهيئة الطريق الرابط بين دوار أكجكال تنفيذ أشغال  2.3

 : يلي ما الخصوص بهذا المراقبة أظهرت

  نقائص في طريقة احتساب الكميات المنجزة 

درهم والمتعلقة بتهيئة الطريق الرابط   719.880,00بمبلغ    1/2011ن من خالل االطالع على وثائق الصفقة رقم  تبي  

كلم، ال سيما وضعية األشغال المنجزة فعليا، وكذا التحريات  11بين دوار أكجكال والشاطئ األبيض على طول 

حسب ما  واألخير وكميات األشغال المنجزة 1وجود فوارق بين بيانات كشف الحساب رقم  المنجزة في عين المكان،

  227 شغال المضمنة بكشف الحساب موضوع الحوالة رقم.  وتصل قيمة األمنجزات النهائيةهو وارد في وضعية ال

كما تجدر اإلشارة الى أن وضعية  درهم.  572.196,00دون أن تكون منجزة فعليا إلى مبلغ    ،2011أكتوبر  04بتاريخ  

في   والمقدرةلطة المنجزات النهائية تتضمن احتساب كمية من أشغال متعلقة بوضع طبقة من الحصى المخت

يتم تحديد ثمن  ولمشغال غير منصوص على تنفيذها بدفتر الشروط الخاصة ألمكعب، في حين أن هذه ا متر 4950

 .إنجازها ضمن جدول االثمان المتعلق بالصفقة المذكورة

  شغالتتبع تنفيذ األووثائق المتعلقة بالدراسات التقنية العدم توفر الجماعة على 

الجماعة على الوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية والتصاميم ونتائج اختبار جودة المواد المستعملة واألشغال ال تتوفر 

د من العناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال من المراقبة والتأك   نهاوالتي تمك   ،المنجزة ومحاضر تتبع الورش

 أعاله.المشار إليها  1/2011في إطار الصفقة رقم  المنجزة

أن إعداد جداول المنجزات وكشوف الحساب يجب أن يتم على أساس كمية وجودة بن التذكير في هذا الصدد، ويتعي  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   56األشغال المنجزة فعليا بعين المكان، كما تقضي بذلك المادة  

 األشغال.

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تأسيسا على كل ما سبق، يوصي 

وتقييم  تحديد حاجيات الجماعة بدقةل تنسيق مع المصالح الالممركزة إعداد برنامج عمل الجماعة ب -

 المزمع برمجتها؛  المشاريعالالزمة إلنجاز الموارد والنفقات 

ال المتعلقة الخاصة بإنجاز األشغ الدراسات القبلية التقنية والتصاميم الضروريةالعمل على إعداد  -

 .وفقا للمعايير المعمول بها في األشغال العمومية  شغالتنفيذ األبالطرق والمسالك القروية وذلك لضمان  

 ةوالبيئ تدبير الساحل والمجال الترابي ثانيا. 
 : ثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يليي  

  تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية

 بوثائق التعمير 

كلم من واد الرملة باتجاه واد أسكا إلى واد حاسي بوجريف  47,27ساحل جماعة الشاطئ األبيض على مسافة  يمتد 

السمارة -لتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميما توجيهضمن مخطط  2011قد تم إدراجه منذ سنة . وباتجاه واد أوريرة

السمارة -الوكالة الحضرية كلميمالمبرمة من طرف  صفقة  الفي إطار   2011أكتوبر  07الذي أعطيت انطالقته بتاريخ  

لة عمدت الوكا وقد  المعمارية،را في تنفيذه من طرف مكتب الهندسة . إال أن هذا المخطط عرف تعث  36/2011رقم 

قصد تقديم نتائج  المذكور لمكتب الدراسات 2014مارس  27بتاريخ  14/2014الحضرية إلى توجيه إعذار رقم 

المتعلق بالتعمير على وضع  12.90من القانون رقم  18لم تعمل الجماعة طبقا للمادة وفي انتظار ذلك، المخطط. 

خاصة سياحية ويستوجب نموها العمراني المرتقب   تصميم التهيئة لـجميع أو بعض أراضي الجماعة التي تكتسي صبغة

  .تهيئة تخضع لرقابة إدارية

 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير الشواطئ رهن إشارة الجماعة 

المصطافين رهن في وجه  ةالمفتوح اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشواطئالجماعة  تتخذ لم 

والمتعلقة  2018ماي  17لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ  الدورية المشتركةبذلك مقتضيات إشارتها، كما تقضي 

 بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات.

 تعثر مشروع إحداث وتهيئة المحطة السياحية الساحلية الشاطئ األبيض 

ابية سياحية حددت في اتفاقية إطار واتفاقية تنفيذ بهدف إنجاز محطة سياحية بالجماعة بطاقة استيع أبرمت

وكذا طاقة استيعابية سكنية تم حصرها في   2020سرير في أفق  22.000و 2010سرير في أفق سنة  19.445

بتاريخ  2007سنة  F"اتفاقية تأهيل وتثمين المحطة الساحلية الموقعة مع مجموعة " وقد تم فسخ .سرير 10.544
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إنجاز أي بعد ذلك  إال أنه لم يتم .2010في مارس  P. A"مجموعة "، وتوقيع اتفاقية جديدة مع 2009شتنبر  15

كما لم تعمل   هكتار.  596حوالي    والمقدر فيمكون من مكونات المشروع على الرغم من تعبئة العقار الالزم إلنجازه  

ز المطل على من أجل اإلسراع بإنجاز المشروع وتهيئة الشاطئ األبيض المرك  على اتخاذ اإلجراءات الكفيلةالجماعة  

من القانون   87لمقتضيات المادة    وذلك وفقا  ،الساحل ضمانا للتنمية الترابية واالقتصادية واالجتماعية لساكنة الجماعة

 المتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم 

  تعثر مشروع إحداث المركز الوطني للتخييم 

اإلقليمية بكلميم مشروع إحداث مركز وطني للتخييم  اقترحت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المديرية الجهوية و

التزمت بتوفير االعتمادات المالية ، ودرهم 16.000.000,00بالشاطئ األبيض بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 

وع توفير الوعاء العقاري الالزم إلحداث هذا المشر  عمل علىت  الجماعة لمأن    إال  لذلك.وإنجاز الدراسات التقنية الالزمة  

على اتفاقية شراكة بينها   2017أكتوبر  05خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة بتاريخ  واكتفت بالمصادقة

وتجهيز مخيم سياحي  أجل تهيئة طرفاية( من-طانطان-طاطا-أسا الزاك-وبين وكالة الجنوب )برنامج واحات كلميم 

 م.دره 600.000,00بالشاطئ األبيض بغالف مالي ال يتعدى 

 عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث مياه واد بويسافن المصب في الساحل 

هكتار كموقع ذو أهمية بيولوجية  19.000بمنطقة فم أسكا الممتد عل مساحة تبلغ  يصنف مصب واد بويسافن

، لكن وبالرغم من أهميته البيولوجية واإليكولوجية تتعرض مياه مصب واد بويسافن لمخاطر (SIBE)وإيكولوجية 

ألطلسي، كما ينتج عن ذلك التلوث الناجمة عن مخلفات المياه العادمة الصادرة عن مختلف الدواوير في اتجاه المحيط ا

لى الثروة ، والتأثير عالجماعةوتهديد جودة مياه االستحمام بشاطئ  المجاورة  روائح كريهة وتلوث األراضي الفالحية  

 النباتية والحيوانية. 

 تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛ حلإنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين السا تسريع -

الجماعة التي تكتسي صبغة خاصة  الموجودة على تراب راضيلألعلى وضع تصميم التهيئة العمل  -

 ؛سياحية ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشاطئ رهن إشارة الجماعة كما تقضي بذلك  -

والمتعلقة بتدبير  2018ماي  17لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ  مشتركةال مقتضيات الدورية

 الشواطئ من طرف الجماعات؛ 

تهيئة الشاطئ األبيض المركز المطل على الساحل  بمن أجل اإلسراع    على اتخاذ اإلجراءات الكفيلةعمل  ال -

 ؛على صعيد المجال الترابي للجماعةلتنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيق ا

لوث مياه واد تمحاربة الالزمة لاتخاذ اإلجراءات وذلك ب إيالء العناية الالزمة للنظام اإليكولوجي -

 .بويسافن المصب في الساحل

 الجماعية الطلبيات تدبير. ثالثا
، ما 2018إلى سنة  2010من سنة الممتدة سند للطلب، خالل الفترة  247بلغت النفقات الجماعية المؤداة بواسطة 

من  %73عرفت صرف نسبة  2018ى إل  2014درهم. علما أن الفترة الممتدة من سنة  8.849.970,92مجموعه 

هذه الطلبيات عن تدبير درهم. وقد أسفرت مراقبة  6.439.237,25المبلغ اإلجمالي لهذه النفقات أي ما يعادل مبلغ 

 :تسجيل المالحظات التالية

 عدم كفاية إعمال قواعد المنافسة 

حصر المنافسة في عدد محدود من المتنافسين؛  التي أصدرتها الجماعةن من خالل االطالع على سندات الطلب تبي  

 2015سند طلب برسم الفترة الممتدة من سنة    39  على ما مجموعه  على سبيل المثال   "A. S"  ةحيث استحوذت شرك

سند طلب برسم الفترة   16  ما مجموعه'' على  Aوشركة ''  ،درهم  1.175.259,00  قدره  بمبلغ إجمالي  2018إلى سنة  

الشركتين وعلى الرغم من  ذلك أن درهم. 635.860,60 قدره بمبلغ إجمالي 2014و  2013 تيالممتدة من سن

 االختالف الكبير لموضوع وطبيعة سندات الطلب تقومان بجميع األشغال والتوريدات والخدمات على اختالف أنواعها.

ارة إلى أن اللجوء المفرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من شأنه الحد من توسيع وتجدر اإلش

دائرة المنافسة، خاصة في ظل ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وكذا 

 غياب لجنة تعهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسين.
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  عدم ضبط كميات وأماكن إنجاز أشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات اإلدارية التابعة لها المنجزة

 في إطار سندات الطلب وارتفاع االثمان المتعلقة بها 

من أجل  2017يونيو  08بتاريخ  18ورقم  2016يونيو  02بتاريخ  09قامت الجماعة بإصدار سندي الطلب رقم 

المتعلق بأشغال تهيئة البنايات   2017غشت  23بتاريخ  36يئة بمقر الجماعة، وسند الطلب رقم إنجاز أشغال ته

 ،محاضر تتبع األشغال المنجزةدرهم. إال أن الجماعة ال تتوفر على  278.107,20االدارية بمبلغ إجمالي يصل إلى 

كما أن التحريات والمعاينة  ؤداة. إضافة إلى غياب وضعيات المنجزات التي تمكن من احتساب كميات األشغال الم

رقم   باألثمان األشغال الواردة من تنفيذ مكن من التحقق تلم الميدانية المنجزة في عين المكان 

 09/2016رقم  موضوع سند الطلب    درهم  122.880,00بمبلغ إجمالي قدره    14و13و12و11و7و6و5و4و3و2و1

بمبلغ  2017يونيو  08بتاريخ  18المنجزة في إطار سند الطلب رقم ، وكذلك الشأن بالنسبة لألشغال سالف الذكر

 درهم. 50.011,20

، وذلك عكس ما تم توثيقه  بمقر الجماعة والبنايات اإلدارية التابعة لهاصباغة اللم يتم إنجاز أشغال من جهة أخرى،  

كما درهم .  33.150,00بمبلغ    2017غشت    23بتاريخ    36رقم    المرفق بملف سند الطلب  77بسند تسلم األشغال رقم  

دون   درهم للمتر مربع  93,50تجدر اإلشارة الى أن ثمن أشغال الصباغة المائية المحدد بسند الطلب سالف الذكر في  

الجماعة نفسها في إطار طلبيات سابقة  من طرف    ةيعتبر مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة باألثمان المؤدا  احتساب الرسوم،

؛ إذ ال يتجاوز ثمن المتر المربع من أشغال توريد ووضع الصباغة لة بطلبيات الجماعات المجاورةوكذا األثمان المتداو

      .دون احتساب الرسوم درهم 18المائية مبلغ 

 نقائص تتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بعملية االصطياف 

 2010خالل الفترة الممتدة ما بين  ،النفقات المتعلقة بتدبير عملية االصطياف المقامة سنويا بتراب الجماعةبلغت 

 درهم. ويثير تدبير هذه النفقات المالحظات التالية: 3.654.831,40ما مجموعه  ،2018و

 السياحي المخيم بين الرابط المسلك تهيئة أشغال تتبع وضعف القبلية الدراسات إنجاز عدم ▪

 الجماعة بمقر لالجتماعات قاعة تهيئة وأشغال والشاطئ

قامت الجماعة بإنجاز األشغال المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين المخيم السياحي والشاطئ األبيض على طول 

وذلك في غياب  درهم، 198.996,00بمبلغ  2014ماي  20بتاريخ  09متر طولي بواسطة سند الطلب رقم  1000

حديد مسار المسلك والمقاطع التي تتطلب الدراسات التقنية والتصاميم الضرورية قبل الشروع في األشغال قصد ت

والمنشآت الفنية، إضافة إلى غياب تقارير اختبار جودة المواد المستخدمة واالشغال المنجزة. كما لم  إنجاز األشغال

يتم تضمين سند الطلب المذكور مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وأجل التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط 

جمادى األولى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ل خالفا وذلك ،الضمان

محاضر تتبع على    عدم توفر الجماعة( والمتعلق بالصفقات العمومية. كما تجدر اإلشارة إلى  2013مارس    20)1434

ب كميات األشغال المؤداة. األمر الذي إضافة إلى غياب وضعيات المنجزات التي تمكن من احتسا ،األشغال المنجزة

بمبلغ إجمالي  11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3باألثمان رقم  األشغال الواردة من تنفيذ ن من التحقق لم يمك  

 درهم موضوع سند الطلب سالف الذكر. 125.196,00

م بأشغال تهيئة قاعة من أجل القيا 2014ماي  29بتاريخ  10سند الطلب رقم وفي نفس السياق، أصدرت الجماعة 

محاضر تتبع األشغال ووضعيات وفي ظل غياب  درهم. إال أنه    160.818,00لالجتماعات بمقر الجماعة وذلك بمبلغ  

بمبلغ  18و 17و 13و 7و 6و 5و 4و 3و 2التأكد من إنجاز األشغال الواردة باألثمان رقم  ، لم يتسنالمنجزات

 درهم. 73.242,00

  التقنية النفقات المتعلقة بالدراساتنقائص في تدبير 

، ما مجموعه 2018و 2010بلغت النفقات المتعلقة بالدراسات التقنية، خالل الفترة الممتدة ما بين 

 :عن تسجيل المالحظات التاليةهذه النفقات درهم.  وقد أسفرت مراقبة  537.497,10

 دراسات احتكار أحد مكاتب الدراسات ألغلب سندات الطلب المتعلقة بال ▪

" لوحده على N.S ل مكتب الدراسات "ون من خالل االطالع على سندات الطلب المتعلقة بالدراسات، حصتبي  

درهم، خالل الفترة  537.497,10درهم من أصل  473.497,50بمبلغ إجمالي قدره  09سندات طلب من أصل  07

. وتجدر اإلشارة إلى أن رسائل االستشارة الكتابية الموجهة لباقي المتنافسين ال تحمل 2018إلى  2016الممتدة من 

من المرسوم  88ظل عدم تقديم بيانات األثمان المنصوص عليها بالمادة  وفيإشعارا بالتوصل، كما أن هذه الوضعية 

الجماعة   ال تمكن( يتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    20)  1434ى األولى  جماد   8صادر في    2.12.349رقم  

 المكتب الحائز على الطلبية وإنجاز الدراسات بتكلفة أقل. الموضوعي لعرضمن التقييم 

  معتمد غير  دراسات مكتب إلى اللجوء ▪

لممارسة مهمة المساعدة التقنية    " بالرغم من عدم توفره على االعتماد N.S لجأت الجماعة لخدمات مكتب الدراسات "

الدراسات  D19 والمجالشبكة الهاتف واإلنارة العمومية  ،شبكة اإلنارة المنخفضة والمرتفعة التيار D18)المجال 
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ورقم   41/2016. ويتعلق االمر بالدراسة المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة موضوع سندات الطلب رقم العامة(

درهم والدراسة التقنية والمالية لتنظيم موسم  168.156,00قدره  بمبلغ إجمالي 10/2017ورقم  09/2017

  9/2018و 6/2018و 38/2017و15/2017موضوع سندات الطلب رقم  2018و 2017االصطياف برسم سنتي 

 ير الجماعة وكذا الدراسة التقنية المتعلقة بصيانة شبكة االنارة العمومية بدواو  ،درهم   85.597,50بمبلغ إجمالي قدره  

وذلك على عكس ما يقضي به قرار وزير التجهيز والنقل درهم،    00,188.100بمبلغ    44/2017موضوع سند الطلب  

( ينسخ ويعوض بموجبه الجدول الملحق بالمرسوم 2013يونيو    26)  1434من شعبان    17صادر في    2053.13رقم  

بإحداث نظام العتماد األشخاص الطبيعيين أو ( 1999مارس  22) 1419ذي الحجة  4الصادر في  2.98.984رقم 

 المعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على المشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة. 

  المنجزة التقنية الدراسات  ضعف ▪

بالمساعدة التقنية وصيانة بإنجاز دراسة متعلقة  2017نونبر  14بتاريخ  44قامت الجماعة بواسطة سند الطلب رقم 

لجأت لخدمات مكتب الدراسات ها درهم. إال أن 188.100,00شبكة اإلنارة العمومية بمختلف دواوير الجماعة بمبلغ 

" N.S بالرغم من عدم توفره على االعتماد لممارسة مهمة المساعدة التقنية )المجال "D18  شبكة اإلنارة المنخفضة

اتف واإلنارة العمومية(. كما أن المكتب المذكور ال يتوفر على اعتماد المكتب الوطني للماء  والمرتفعة التيار شبكة اله

دراسة تتعلق بمختلف دواوير الجماعة ال تتوفر على المعايير التقنية الواجب  11والكهرباء، وهو ما نتج عنه تقديم 

الصور الفوتوغرافية لواقع الحال والتصاميم  احترامها من قبيل وضع الخرائط الضرورية للدواوير المستهدفة، وغياب  

"، وغياب مقترحات تصاميم الشبكة chute de tension calcul deالتيار "غياب دراسة هبوط المبرمجة، و

(،  Posteوالخصائص التقنية للتجهيزات والتوريدات المقترحة، وكذا اإلشارة إلى قوة التيار المتعلقة بكل مركز )

تشابهة مدراسة  11ستهالك المستقبلي للشبكة. عالوة على ذلك قام مكتب الدراسات بإعداد وغياب تصور لنموذج اال

صفحة؛ إذ تم فقط تغيير الصفحة األولى واألخيرة من كل  12مكونة من  ،درهم للدراسة الواحدة 17.100,00بمبلغ 

ة تتفاوت حسب حجم وموقع دواوير دراسة والمتضمنة السم الدوار، علما بأن عدد نقاط اإلنارة والتجهيزات المتوقع

 مقارنة مع محتوى األعمال المنجزة.  ما يجعل تكلفة هذه الدراسة مرتفعة الجماعة، وهو

موضوع الحوالة رقم   2016/ 38نجز في إطار سند الطلب رقم ن من خالل فحص التقرير الم  بي  وفي نفس السياق، تَ 

تقنية بخصوص مشروع تهيئة وحماية ساحل الشاطئ األبيض،    درهم والمتعلق بإنجاز دراسة  69.999,60بمبلغ    170

ص لمعطيات ذات صبغة عامة وال تعكس ص  أنه في غياب تحديد دقيق للخدمة المراد إنجازها، فقد تم تقديم تقرير خ  

ة طبيعة سافن واجراء االختبارات لمعرفيأعمال المسح الميداني للموقع المراد تهيئته والمتواجد بالضفة اليسرى لواد بو

متر طولي، ولم يتم القيام   545ونوعية األرضية المعنية بالدراسة، علما أن طول المنشأة موضوع الدراسة ال يتعدى 

ن من التحديد الدقيق للخصائص التقنية ومحتوى األشغال المراد بالدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية التي تمك  

شير إلى التحريات لحلول تقنية متنوعة وال ي   العروض االختيارية وفقا   نإنجازها. كما أن التقرير المذكور ال يتضم  

الميدانية التي يجب القيام بها لدى المصالح المختصة كوكالة الحوض المائي والمصالح اإلقليمية لوزارة التجهيز  

ال سيما المعايير والنقل. األمر الذي يتنافى مع مقتضيات دفاتر الشروط المشتركة الصادرة عن وزارة التجهيز، 

 الواجب مراعاتها في الدراسات التقنية والمنصوص عليها في الكراسات الوصفية.

 أداؤها سبق  خدمات مقابل أداء ▪

 146موضوع الحوالتين على التوالي رقم  15/2017و 38/2017ن من خالل االطالع على سندي الطلب رقم تبي  

بإنجاز   وتتعلق ،، أنه تم أداء مقابل نفس الخدمة مرتين2017يونيو  08بتاريخ  84ورقم  2017غشت  23بتاريخ 

 وذلك بواسطة سندي الطلب المذكورين. 2017دراسة تقنية ومالية من أجل تنظيم مشروع االصطياف برسم سنة 

 ية احتساب كميات التوريدات المنجزة في إطار عقد اإلطعامنقائص تتعلق بكيف 

من ن تبي   . إال أنه درهم 550.000,00" بمبلغ I.Eشركة "مع  01/2018عقد اإلطعام رقم  قامت الجماعة بإبرام    

المبرمة حيل إلى مراجع قانونية تتعلق بالعقود  خالل االطالع على مضمون وصياغة البنود التعاقدية أن ديباجة العقد ت  

حية واللوجستية لتنفيذ من طرف العماالت واألقاليم وليس الجماعات. كما لم يتم التنصيص على الشروط التقنية والص  

إشارة إلى إمكانية تعديل أو تغيير في الكميات وطرق احتسابها  ةن البنود التعاقدية أيالعقد. عالوة على ذلك ال تتضم  

أشخاص بالمائدة الواحدة( لوجبة فطور واحدة   10مائدة بمعدل )  160إذ تم احتساب    بناء على الخدمات المنجزة فعليا؛

ن ملف العقد أي كشف حساب أو شهادة تؤكد إنجاز الخدمة وفقا لما تم أداؤه. كما  وجبات غذاء، في حين ال يتضم    03و

شمل وجبة الغذاء، كما يلم ، 2018غشت  18م بتاريخ المنظ   حفل الغذاء المنجزة بأنن من خالل نتائج التحريات تبي  

ن العقد بينما يتضم   شاي، واستراحةهو منصوص عليه بالعقد وإنما وجبة عشاء واحدة مكونة من خمس محتويات 

الذي حضروا  أن عدد األشخاصشخص. غير  1600لفائدة  ةد  عَ أخرى م  أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات 

وهو ما يعني أداء شخص حسب نتائج التحريات المنجزة.  400و 300 المأدبة موضوع العقد المذكور قدر ما بين

 درهم. 418.000,00الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 
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 ضعف نظام المراقبة الداخلية 

مهمة المراقبة مجموعة من النقائص التي تحول دون إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وتجويد الخدمات  لتسج  

عدم توثيق اإلجراءات والمساطر اإلدارية وغياب نظام فعال ألرشفة    تتثمل أساسا في  ،اإلدارية المقدمة إلى المرتفقين

 لفات الصفقات وسندات الطلب المنجزة.ة ومي، السيما الوثائق المالية والمحاسبالوثائق وحفظها

سمح بإجراء مراقبات متبادلة، ذلك أن تال  والمهام،توزيع الوظائف  ة فيالمعتمد الطريقة كما تجدر اإلشارة إلى أن  

 في يد موظف واحد، ( نفقات وتدبير الصفقات وسندات الطلب وتتبعهاتركيز مجموعة من المهام المتنافية )شساعة ال

 يل هذه المراقبة.حول دون تفعي

التصفية؛ أي يتأكد يباشر  ر الجماعة على عون مختص )تقني(، إال أن رئيس المجلس  عالوة على ذلك وبالرغم من توف  

بمفرده، وذلك بالنسبة لجميع سندات الطلب  اإلشهاد على تنفيذ الخدمةالنفقة، ويقوم بحصر مبلغ يحقيقة الدين ومن 

 . 2018إلى سنة  2010الممتدة من سنة  ادرة عن الجماعة خالل الفترةالص  

  المواد عدم مسك محاسبةو التوريدات من للحاجيات جردغياب 

اإلنارة  وعتاد  ومطبوعات، ومن عتاد تقنيأدوات مكتبية من مشتريات لتحديد الحاجيات القبلية لال تقوم الجماعة ب

مسك الدفاتر المتعلقة ب الصيانة، كما ال تقوم ألعمال التي تحتاجها والمعدات الكهربائيةاألدوات وكذا من  ،العمومية

 ها. وضبط بها

ومن جهة أخرى، ال تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية، وال تقوم بتتبع أعمال الصيانة التي تقوم 

واوير الجماعة بلغت خالل الفترة النفقات المتعلقة بتجهيز وصيانة شبكة اإلنارة العمومية بمختلف د بها، علما أن 

كما أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة درهم.  841.473,84، ما مجموعه 2018إلى سنة  2011الممتدة من سنة 

ادر في  الص   2.9.441المتعلقة بمحاسبة المواد من المرسوم رقم  113إلى  111على ذلك المواد من  المواد كما تنص  

اإلشارة إلى أن مسك نظام  حاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتجدربسن نظام للم 2010يناير  3

ها، وجرد المخزونات والحركية المتعلقة بها، عبر ؤ لمحاسبة المواد، يهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتنا

والخروج. وفي غياب نظام محاسبة زة بوصوالت التسليم  ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، معز  مسك سجالت تبي  

ة به، وكذا غياب أرقام الجرد على كل معدات المواد المذكور، وعدم الحرص على المسك المنتظم للسجالت الخاص  

ها من طرف الجماعة، كما يتعذر ضبط ؤالتي يتم اقتنا اتحركية المواد والمعد   حديد تالمكتب، يصبح من الصعب 

 يات المتبقية في المخزون.والكم  صت له ص  االستعمال الذي خ  

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الطلبيات؛ تدبير في  المنافسة قاعدة توسيع إلى الرامية والتدابير اإلجراءات إعمال -

 كراريس  في المحددة والشروط للكيفيات طبقا الجدوى ودراسات التقنية الدراسات إنجاز على السهر -

 بالدراسات؛  المتعلقة المشتركة الشروط دفتر

 التنفيذ شروط  وكذا واألشغال التوريدات بجودة تتعلق  ضمانات على الطلب في سندات التنصيص -

 واآلجال؛

السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل   -

والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم  ... إلخ(، ،توريدبطاقات التخزين الخاصة بكل و ،الدخول

 .وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية ،لمحتوى المخزن
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للشاطئ األبيض 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية .اوال

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

 نقائص على مستوى برنامج العمل 

تم القيام بلقاءات تشاورية حددت في جدولة زمنية اقترحها مكتب الجماعة  اعتمادا على مسطرة اعداد برنامج عمل  

صدر بشأنها قرار حددت فيه جدولة إالدراسات وصادق عليها المجلس الجماعي في االجتماع االخباري التشاوري و

صادقة زمنية إلعداد البرنامج تضمنت اللقاءات التشاورية ومراحل انجاز تم من خاللها صياغة الوثيقة النهائية وم

 التالية:المجلس عليها وعرضها على مصالح والية جهة كلميم وادنون تضمنت المراحل 

 التدابير المراحل

1 

المرحلة 

 التمهيدية

)اإلعداد 

وإعطاء 

 االنطالقة(

 (.4موافقة مكتب المجلس على إعداد برنامج العمل الجماعي، )المادة  .1

 يوما قبل انطالق العملية، 15الجماعة اإلخبار بانطالق عملية إعداد برنامج عمل  .2

 (5)المادة 

تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية إعداد برنامج العمل الجماعي حسب منهجية  .3

 التخطيط االستراتيجي التشاركي. 

تحديد اإلطار المالئم إلعداد برنامج العمل الجماعي: تحديد المتدخلين واألدوار،  .4

 تعبئة الموارد الضرورية، تنظيم العمل.

 إعداد برنامج العمل الجماعي.  االنطالقة الرسمية لمسلسل .5

2 

التشخيص 

الميداني 

 والتشاوري

 عقد اللقاءات التشاورية مع الساكنة والفاعلين بالجماعة .6

 جمع وتحليل المعطيات حسب األنشطة القطاعية المتوفرة. .7

 جرد المشاريع والبرامج التي في طور اإلنجاز، وتقييم المخطط السابق .8

عرض حصيلة التشخيص الترابي والمعطيات العامة على المصالح القطاعية،  .9

 والفاعلين االقتصاديين والجمعويين، لاللتزام بمبدأ االلتقائية والتوازي.

 معالجة وتنظيم المعطيات المحصل عليها، بناء على المؤشرات القطاعية. .10

والجهوية واإلقليمية،   تحليل المعلومات مع األخذ بعين االعتبار المرجعيات الوطنية .11

 وكذا مقاربة النوع االجتماعي. 

 تحليل مالية الجماعة. .12

3 

 

الترافع 

والتخطيط 

 والبرمجة

الترافع لدى المصالح القطاعية والشركاء لدراسة سبل تمويل المشاريع وتحديد  .1

 االلتزامات المالية

 المشاريع.وضع التوجهات اإلستراتيجية وتحديد األولويات حسب  .2

 وضع ميزنة الجماعة. .3

 تحديد التزامات الشركاء ومصادر التمويل. .4

 التوطين الجغرافي للمشاريع، والتكلفة المالية. .5

 وضع خطة التتبع والتقييم للبرنامج .6

 صياغة وثيقة برنامج عمل الجماعة . .7

4 

المدارسة 

في اللجان 

 الدائمة

 شهر على األقل قبل عرضه على المجلس

5 
التداول 

 والمصادقة

 دورة استثنائية او عادية تلي عرض البرنامج على اللجان الدائمة واالستشارية بالجماعة

القليمية وفقا لجدولة زمنية سفله حيث تلتها لقاءات مع رؤساء المصالح اأوقد تم عقد لقاءات تشاورية كما هو مبين 

بتشاور مع رؤساء المصالح االقليمية مت اجل تحديد اليات الشراكات وسبل تمويل المشاريع المدرجة ضمن   حددت

 تنفيذ جميع المراحل :لاالتفاقيات وتحديد الشركاء الشيء الذي يتطلب وقتا مهما وجهدا متتاليا 
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 وكانت اللقاءات كما هو مبين اسفله:

 المشاركون نالمكا التاريخ الفئة المستهدفة  اللقاءات

01 

المشاركين في اللقاء التشاوري 

اإلخباري إلعطاء االنطالقة 

 الرسمية إلعداد برنامج الجماعة .

 2016دجنبر   15

على الساعة التاسعة 

 صباحا

قاعة 

االجتماعات 

 بمقر الجماعة

اعضاء المجلس _المصالح 

 مكتب الدراسات -االقليمية

02 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير :  راس 

راس الطرف  –الطارف الغربي 

الفيجة –الفيجة الشرقية –الشرقي 

 خنيك السلطان . –الغربية 

 2017يناير 22

على الساعة الثالثة  

 زواال

مدرسة راس 

الطارف 

 الغربي

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –عمل الجماعة فريق 

 الدراسات

03 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير:  جوي 

عين الرحمة  –الشعبيات –الزكارة 

سيدي   -ميتور  –جوي أم أناس  –

 عيسى اوعلي .

 2017يناير 24

على الساعة الثالثة  

 زواال

مدرسة عين 

 الرحمة

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

04 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير:  الشاطئ 

 –فيجة احمد الكحيل  –المركز 

 الزيوانيات. –أكجكال 

 2017يناير  26

على الساعة الثالثة  

 زواال

قاعة 

االجتماعات 

 ةبالجماع

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

05 

الهيئة االستشارية لتفعيل مبادئ 

المساواة   و تكافؤ الفرص ومقاربة 

 النوع . 

 

 2017يناير  28

على الساعة الرابعة  

 مساء

قاعة 

االجتماعات 

 بالجماعة

اعضاء الهيئة بالجماعة 

 ولجان المجلس  :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

06 

المنتدى التشاوري مع رؤساء 

 المصالح الخارجية

لعرض حصيلة التشخيص الترابي 

و إعطاء انطالقة مرحلة الترافع 

 حول تمويل المشاريع.

 2017يناير  31

على الساعة : 

 التاسعة صباحا

قاعة حفالت 

متنقلة بمقر 

 الجماعة

،  رؤساء المصالح االقليمية

الساكنة والمجتمع المدني 

والتعاونيات بالجماعة  . 

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

وقد اصدرت الجماعة قرار بشان اعداد برنامج عملها تم من خالله التعاقد مع مكتب الدراسات على مواكبة الجماعة 

 .قصد تنفيذ مراحله 

وفيما يخص     2,16,301وبناء على ما قد سلف يتضح ان الجماعة قد حاولت جاهدة احترام مقتضيات المرسوم 

فان الجماعة قد شرعت في اعداد برنامج عملها  113/14على القانون  توخي التكامل بين المشاريع المبرمجة بناء

 قبل المصادقة على برنامج تنمية االقليم والجهة لكن التنسيق هذه المستويات الترابية كان خالل مرحلة الترافع .

 لجوء الى مكتب دراسات غير معتمدعدم احترام قواعد المنافسة وال ▪

سات المتواجدة باإلقليم و المتخصصة في مجال هندسة المشاريع والتخطيط ان  الجماعة التجأت لمكاتب درا

فكانت النتيجة ان ثالث مكاتب فقط هي   2,16,301التشاركي وهي كلها  حديثة االنشاء توازيا مع صدور المرسوم  

راجع  ا لجماعة عن طريق سند الطلب  وكونها ال تتوفر على اعتماد وذلك االثمانلطلب عروض  استجابتالتي 

لكونها حديثة االنشاء وهي المتواجدة باإلقليم وان حصولها على االعتماد يلزمها استيفاء المدة القانونية ) ثالث 

حسب المادة     2.98,984سنوات على االقل ( حسب مقتضيات المرسوم المحدد لشروط الحصول  على االعتماد   

 . 4منه وخصوصا الفقرة  5

مكتب الذي اعطى بيان االثمان  االقل تكلفة بالنسبة للجماعة تنفيذا لمسطرة قواعد وقد تعاقدت  الجماعة مع ال

الطلب  وان النموذج الخاص بسندات الطلب ال يتضمن تحديد مدة االنجاز وجزاءات التأخير   لسند المنافسة بلجوئها   

ء مستحقات المكتب على ثالث بل يحدد ذالك محاضر اجتماع يشار فيها الى الجدولة الزمنية للتنفيذ ،وقد تم ادا

مراحل بناء على الخدمات المنجزة و المصادق عليها في قرار اعداد برنامج ,حيث بلغت تكلفة اعداد برنامج العمل 

قصد عرضها على اللجان والمجلس  2017الوثيقة النهائية في شهر ابريل  الجماعةدرهم وتسلمت  168156

يع اتفاقيات الخاصة بالبرنامج  وإبرام شراكات جديدة  من شانها اغناء للمصادقة غير ان التأخر الحاصل في توق

برنامج عمل الجماعة فقد لجأت المجلس الى مكتب الدراسات قصد تحيين النسخة النهائية التي عرضت على اللجان 

 والمجلس وتمت المصادقة عليه بأغلبية اعضائه وحظيت بمصادقة عامل االقليم .
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 واستغالل المشاريع التنمويةتنفيذ  .2

 عدم انجاز المشاريع موضوع اتفاقية شراكة من اجل تمويل وانجاز برنامج تأهيل الجماعة: ▪

طار اتفاقية شراكة من اجل تمويل المشاريع التنموية ذات االولوية إتعثر المشاريع المبرمجة في   ▪

 بجماعات اقليم كلميم

راكة خاصة بتمويل وانجاز المشاريع لتأهيل وتنمية طار اتفاقية شإتعثر المشاريع المدرجة في  ▪

 جماعات قروية بإقليم كلميم والمتعلقة بالجماعة

نظرا لوحدة الموضوع بخصوص هذه االتفاقيات المتعلقة بالجماعة  فانه ومن خالل اجتماعات عديدة عقدتها 

عبر مراحل انجز منها مشروع ترميم   الجماعة مع الشركاء حول تنفيذ المشاريع المدرجة باالتفاقية فقد تم تنفيذ 

زاوية سيدي مسعود ومشروع اقتناء صهاريج متنقلة وكذلك مشروع انجاز الطرق بالجماعة الذي هو في طور  

قبل تنفيذها مما جعل انطالقة   المشاريعاالنجاز حيث ان باقي المشاريع قد طالبت الجماعة اعداد دراسات تقنية لهذه  

وظا كما طلبت الجماعة بإعادة برمجة بعض االعتمادات الخاصة كونها قد مولت من المشاريع تعرف تأخرا ملح

طرف  المؤسسة القطرية والتي لم تكن شريك مبرمجا اثناء اعداد االتفاقيات  والخاصة بربط دواوير الجماعة 

المرصودة لهذا بالماء الصالح للشرب وتهيئة بعض الطرق مما جعل الجماعة تطالب الشركاء بتحويل االعتمادات 

الغرض وتخصيصها لمشاريع اخرى مما اسفر عن توقيع ملحق اتفاقية  بناء على طلب مجلس الجماعة حيث تم 

اال ان تفعيلها يقتضي   2016مارس  15التداول بشأنه خالل اجتماع لجنة التتبع برئاسة السيد والي الجهة بتاريخ 

لتداول بالمجلس وهذا ما جعل التأخر في التنفيذ واضحا توقيع جميع الشركاء وعرض مشروع االتفاقية على ا

 خصوصا وان بعض الشركاء قد وجدوا صعوبة في الوفاء بااللتزامات المالية الخاصة بمصالحهم .

 تدبير المشاريع التنموية .3

 طار سندات الطلب إانجاز االشغال المتعلقة بتهيئة واصالح الطرق والمسالك في  1.3

 الحرة عدم اعمال قواعد المنافسة 

ن المسطرة المتبعة من طرف الجماعة إلصدار سندات الطلبات من اجل القيام بأشغال او توريدات تعتمد على إ  2

الرسائل االستشارية الموجهة للمقاوالت المتواجدة بالمنطقة ومن خالل عروض اثمان التي تقدمها هذه الشركات 

قل تختار الجماعة االقل عطاء وفقا لالعتمادات المرصودة والتي تكون دائما موجهة الى ثالثة متنافسين على اال

 للنفقات . 

  : عدم انجاز الدراسات القبلية وعدم تتبع االشغال المنجزة 

فيما يخص التصاميم والدراسات التقنية ومراقبة المختبرات، فان االشكال الكبير في تسيير الجماعة هو كونها ال 

تتوفر على اعتمادات  كافية لتنفيذ الدراسات حيث يكون في الغالب مبلغ الدراسة اكبر بكثير من االعتمادات 

لجماعة ألطر متخصصة في اطار الهندسة المدنية لنفقة معينة عن طريق سند الطلب كما ان افتقار ا المرصودة

 فإنها تلتجا الى المساعدة التقنية لمصالح الوالية .

 ين دوار اكجكال والشاطىء االبيضتنفيذ اشغال تهيئة الطريق الرابط ب 2.3

  نقائص في احتساب الكميات المنجزة 

ريق الرابطة بين دوار اكجكال والشاطئ والمتعلقة بتهيئة الط  2011ان االشغال المنجزة في اطار هذه الصفقة سنة  

  كانت الى مركز  دوار اكجكال  ، حيث  1302كيلومتر وتبتدئ من نهاية الطريق المعبدة  11االبيض على مسافة 

غير مهيأة بالشكل الحالي اذ كانت مخصصة فقط للسيارات الدفع الرباعي القوية  وال تتمكن  2011قبل سنة 

ات من سلوك هذه الطريق رغم وجودها وقد شقت هذه الطريق اوال لتتم توسعتها ألنها السيارات العادية او الشاحن

تقريبا من  2فيما قبل ال تسع لتعاقب سيارتين بشكل انسيابي  وهذه الطريق تقطع واد بويسافن في النقطة الكلمترية 

على اشغال الحفر على عمق ومأل مركز الجماعة  باتجاه الدوار وقد تم انشاء منشاة مغمورة على هذا الواد تحتوي  

القنطرة بالحجارة والخرسانة باالسمنت المسلح وفقا للمواصفات التقنية المحددة في كناش التحمالت ، حيث ان هذه 

 المنشاة لم تكن موجودة قبل هذه الصفقة .

حيث سببت   1985ة  والتي عرفتها الجماعة بقوة كبيرة لم تشهد الجماعة مثلها منذ سن  2014غير ان فيضانات سنة  

كبيرة في جميع المسالك الطرقية والمنشئات الفنية خصوصا المغمورة منها على الوديان الكبيرة والشعاب،   اضرارا

 الشيء الذي يجعل كل معاينة ميدانية تخلف انطباعا بعدم انجاز اية اشغال او على االقل وجود نقائص بها . 

 ات التقنية وتتبع تنفيذ االشغالالدراسعدم توفر الجماعة على الوثائق المتعلقة ب 

ان الجماعة ونظرا الفتقارها الى االطر المتخصصة في ميدان الهندسة المدنية فإنها تستعين بمصالح الوالية 

على هذه االشغال وتتبعها خصوصا وان ميزانية الجماعة غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع وتتبعها.   لإلشراف

 مما يجعلها حامل المشروع فقط.
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 الساحل والمجال الترابي والبيئةتدبير  .ثانيا

 ة  تأخر في انجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغ

 سياحية بوثائق التعمير

قامت الجماعة بمراسلة الوكالة الحضرية بضرورة تسريع تنفيذ المخطط المديري كما تم رفع ملتمس في هذا الباب 

 قصد انجاز تصاميم النمو وإعادة الهيكلة لدواوير الجماعة بما فيها الساحل .

ارادة الجماعة كونه من اختصاص مصالح الوكالة إال ان هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا في تنفيذه وهذا خارج عن  

 الحضرية .

 ير الشواطئ رهن اشارة الجماعةعدم اتخاذ االجراءات الالزمة من اجل وضع تدب 

ان مشكل الوعاء العقاري يشكل للجماعة عائقا كبيرا للتنمية، فرغم الجهود المبذولة في هذا الباب واإلجراءات التي 

خاللها تطالب باسترجاع جزء من عقارها وخصوصا المنطقة المطلة على الشاطئ  قامت بها الجماعة والتي من

ورغم استيفاء جميع االجراءات االدارية إال ان الجماعة لم تجد اي تعاون من طرف ادارة االمالك المخزنية ووزارة 

ة، ورغم ان الشاطئ السياحة في الموضوع. الشيء الذي يجعل تنمية الساحل رهين بقرار مصلحة االمالك المخزني

 يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة فإنها ال تملك اي تدخل تنموي على مساحته .

 روع احداث المركز الوطني للتخييمتعثر مش 

هذا المشروع رغم اهميته التنموية للجماعة اال ان تأخر مصالح االمالك المخزنية في التعاطي مع طلب الجماعة 

 باسترجاع جزء من الوعاء العقار إلقامة المشروع جعل التعثر في تنفيذه خارج عن ارادة الجماعة .

 الساحل  ياه واد بوسافن المصب فيعدم اتخاذ االجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث م 

ان مشكل لثلوث مياه االودية التي تصب في الساحل رهين بتظافر جهود المصالح االقليمية لمحاربة آثار التلوث 

البيئي الناجمة عن محطة تصفية المياه العادمة بمدينة كلميم وهذا المشكل تشترك فيه الجماعات القروية المجاورة 

وهذا امر واقع يتطلب  تتعدى ميزانيتها السنوية بتسييرها وتجهيزها، ولحد من اثاره يلزم الجماعة امكانيات هائلة

 تدخل المصالح المركزية اكثر من االقليمية ورصد اعتمادات مهمة لذلك .

 ثا .تدبير الطلبيات الجماعيةلاث

 عدم اعمال قواعد المنافسة الحرة 

القيام بأشغال او توريدات تعتمد على ان المسطرة المتبعة من طرف الجماعة إلصدار سندات الطلبات من اجل 

الرسائل االستشارية الموجهة للمقاوالت المتواجدة بالمنطقة ومن خالل عروض اثمان التي تقدمها هذه الشركات 

والتي تكون دائما موجهة الى ثالثة متنافسين على االقل تختار الجماعة االقل عطاء وفقا لالعتمادات المرصودة 

جماعة تسعى الى تحقيق فوائض مالية وتحاول االستغناء عن بعض النفقات خالل السنة وال للنفقات ، حيث ان ال

تقوم بااللتزام بها الى اذا كانت الحاجة اكثر من ملحة ومع هذا ال يمكنها ان تقوم بصفقة نظرا لكون االعتمادات 

 المرصودة لكل فصل من الميزانية ال تتعدى سقف المحدد قانونيا لسند الطلب .

فذلك راجع الى ان  2018الى سنة  2013وان استحواذ بعض الشركات على عدد مهم من سندات الطلب منذ سنة 

هذه الشركات هي المتمركزة بالمنطقة واالكثر استجابة لطلبيات االدارات العمومية وتعطي عروض االثمان االقل 

 .حاتفي اشغال التوريدات واالصال تكلفة مما يجعلها تتعاقد مع الجماعة

  عدم ضبط كميات واماكن انجاز اشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات االدارية التابعة لها

 ب وارتفاع االثمان المتعلقة بهاالمنجزة في اطار سندات الطل

ان سندي الطلب المشار اليهما في مالحظات الواردة في تقرير مصالحكم تبين ان اشغال االصالحات تم القيام بها  

وليس سنة واحدة مما يجعل عملية  2017و 2016مرحلتين  انطالقا من فائض الجماعة لسنتين متتاليتين   على

بينما هما اشغال    18/2017ال عالقة لها بسند الطلب     09/2016التحري عن االشغال توحي ان اشغال سند الطلب  

ئ وتستعمل ألغراض مراقبة الشاطئ من اعادة هيكلة البناية الخاصة بالمصالح االدارية والتي تطل على الشاط

طرف االجهزة االمنية والمدنية خالل موسم االصطياف وعلى مدار السنة تستعمل حسب حاجة المصالح االدارية 

المختلفة ، وبذلك تكون اشغال سند الطلب االول هي مرتبطة بأشغال الهدم واعادة البناء وسند الطلب الثاني يتعلق 

التزينية للبناية وان هذه االشغال انجزت بالبناية السالفة الذكر  وهي تابعة للبنايات االدارية باألشغال النهائية او

للجماعة وليس داخل دار الجماعة او المقر الرئيسي للجماعة مما يجعل تحريات عن االشغال بمقر الجماعة يوحي 

كانها  الحقيقي يمكن يعتبر مبالغ فيه وذلك بعدم انجاز االشغال نهائيا وايضا مقارنة اثمان اشغال انجزت في غير م

راجع لكون الجماعة ال تتوفر على اطر ادارية مؤهلة في مجال الهندسة المدنية وان االعوان الذين اجريت معهم 

التحريات حول بعض سندات الطلب يحاولون جاهدين على عدم الزج بأنفسهم في ما ال يدخل في اختصاصهم حيث 

ات متعددة للجماعة مثل التخزين بالمستودع وسياقة ثالث اليات مختلفة التخصصات ويقوم نجد السائق يؤدي خدم
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بحراسة البنايات االدارية بحكم سكنه بمحيطها وهذه الخدمات يقدمها تطوعا منه او بطلب من االدارة لكنها ال تدخل 

 ات شافية اثناء التحريات . ضمن اختصاصاته مما يجعل البعض من االطر االدارية ال يمكنه االدالء بمعلوم

درهم وسند الطلب بمبلغ :   50011,20على التوالي بمبلغ :  37و18و17ولذلك فان ما يخص سند الطلب رقم :

درهم  فان موضوع األشغال يتعلق بإعادة تأهيل وإصالح  كلي   33150,00درهم  وسند الطلب بمبلغ    84961,20

ال الن بناءها يرجع لتاريخ تأسيس الجماعة ومتواجدة على حافة المنحدر لبناية إدارية تابعة للجماعة وطالها اإلهم

المطل على الشاطئ والتي كانت مبنية بناء قديم و أعيد ترميمها وإصالحها من الداخل والخارج بإعادة سقفها  

سقفها من وأعمدتها وبالطها وربطها بالماء والكهرباء  والتكسية الداخلية والخارجية ووضع أشغال الجبس على 

جديد ووزعت على اشطر نظرا لكون االعتمادات الخاصة بإصالح البنايات اإلدارية موزعة على فصول مختلفة 

كلها مرتبطة بإصالح البنايات اإلدارية وقد أنجزت وفقا لما هو مدون في سندات الطلب وان المعاينة التي تم  

 متر تقريبا .  1500بعيدا عن الجماعة بحوالي إجراؤها كانت داخل مقر الجماعة في حين أن البناية تقع 

وان اللبس الحاصل هو أن التنصيص داخل أبواب الميزانية يحيل على البنايات اإلدارية والبنايات المعدة للسكن 

حيث أن البناية  وال يميز بين البنايات الخاصة بمقر الجماعة وتلك التابعة لها والتي لها نفس االستعمال اإلداري،

رية المذكورة تعد بناية تابعة لمقر الجماعة أصبحت توفرها الجماعة خالل موسم االصطياف وحسب الضرورة اإلدا

إما للدرك الملكي أو الوقاية المدنية أو وزارة الصحة لتقديم بعض الخدمات للمصطافين بحكم أنها تطل على الشاطئ 

 مباشرة .

حظاتكم غير مرتبطين بأشغال  سندات الطلب أرقام : المشار إليهم في مال 77و  22وان محاضر التسليم رقم 

 .2017لسنة   37و18و17

 نقائص تتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بعملية االصطياف 

عدم انجاز الدراسات القبلية وضعف تتبع اشغال تهيئة المسلك الرابط بين المخيم الساحلي  ▪

 ة قاعة االجتماعات بمقر الجماعةوالشاطىء واشغال تهيئ

الجماعة تعاني من واكراهات مادية كبيرة   باالظافة إلى مجال تدخلها الذي يقتضي التدخل أالستعجالي لتوفير  إن

خدمات القرب من المواطنين وخصوصا في اختصاصاتها  حيث تلجا الجماعة الى التدخل السريع بناء على 

تدخالت في الغالب تكون بهدف تفادي  االكراهات التي تعتري التدبير اليومي للشأن المحلي مما يجعل كل ال

احتجاجات الساكنة مما ال يتيح مجال للقيام بدراسات تقنية لمشاريع ال تحتمل التأخير والتي يصاحبها الضغط على 

المجلس بالقيام بأشغال معينة استعجالية ك اصالح الطرق والمسالك لفك العزلة على بعض الدواوير خصوصا في 

 فصل الشتاء .

ضافة إلى التكلفة الباهظة للدراسات حيث إن اغلب مكاتب الدراسات ال تتعامل مع الجماعات اال عن طريق هذا باإل

صفقات عمومية تفوق في الغالب السقف المحدد لسندات الطلب مما يجعل تكلفة المشروع تتضاعف كثيرا  حيث 

لف درهم وتلجا الجماعة الى القيام بدراسة ا  200ال يمكن ان ننجز دراسة لمسلك طرقي تتكلف القيام بأشغاله كاملة   

تقنية تفوق مبلغ القيام باألشغال دون انجازها. ولذلك تستعين الجماعة باألطر التقنية الخاصة بالوالية في اطار 

 المساعدة .

  نقائص في تدبير النفقات المتعلقة بالدراسات 

 اسات احتكار احد مكاتب الدراسات ألغلب سندات الطلب المتعلقة بالدر ▪

 اللجوء الى مكتب دراسات غير معتمد ▪

الى   2010نظرا لوحدة الموضوع فان مجموع الدراسات التقنية في مختلف التخصصات التي اجرتها الجماعة منذ  

دراسة تقنية كون هذه الدراسات كانت تعتبر بمثابة اعباء مالية إضافية الى ميزانية  15ال تتعدى في  2018غاية 

الذي فرض  113/14م بها غير ان صدور القانون الجماعة حيث كانت المصالح االدارية االقليمية تتكلف بالقيا

اعداد برامج عمل الجماعات جعل من الدراسات التقنية امرا اجباريا ووثيقة للترافع لذى الشركاء من اجل تمويل 

المشاريع وهنا وجدت الجماعة نفسها اما نوع جديد من الدراسات التقنية الخاصة بالترافع للبحث عن التمويل 

قنية النجاز مشاريع محددة وهذا التخصص الجديد كما اشرانا في االجابة على مالحظات سابقة جاء والدراسات الت

مع صدور المرسوم المنظم العدادبرامج عمل الجماعة وهو ما فرض على الجماعة القيام بهذه الدراسات وفق 

رغم انها حديثة االنشاء والزالت لم امكانياتها المتاحة وكذلك لزمها التعاقد مع المكاتب المتخصصة في هذا المجال  

تستوفي مدة ثالث سنوات للحصول على االعتماد ، غير ان جميع الدراسات واالستشارات التي انجزت مع هذا 

المكتب لطبات تمويل المشاريع كللت بعقد اتفاقيات شراكة وفقا للتوجه الذي طرحته الجماعة خالل اعدادها لبرنامج 

بالمائة من مجموع    90قيات شراكة النجاز المشاريع المدرجة ببرنامج الجماعة بنسبة تراوح  عمله حيث تم توقيع اتفا

 المشاريع .
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 ضعف الدراسة التقنية المنجزة ▪

ان تقارير المساعدة التقنية النجاز وتتبع اشغال احداث مرفق االنارة العمومية مكنت الجماعة من اعطاء انطالقة  

في توقيت واحد رغم شساعة المساحة   2017وار في اخر يوم من شهر شعبان لسنة  د   11خدمات االنارة العمومية ب

االدارية للجماعة ودون تمييز دوار عن اخر وبدون اعتراضات من الساكنة او احتجاجات عن عدم استفادة دوار 

الدواوير  عن اخر او مواطن دون اخر حيث كان الكم والكيف حاضرا اثناء انجاز المشروع وكذلك المساواة بين

 مما يجعل الدراسة التقنية المنجزة اكثر في قوتها من ضعفها كما اشار اليها التقرير .

درهم تتعلق بالمساعدة التقنية 188100بمبلغ  44/2017و للتوضيح ان الدراسة التقنية موضوع سند الطلب 

دوار بالجماعة حيث    11مية بلتشخيص حاجيات الجماعة النجاز وتتبع وسبل تمويل  مشروع مرفق االنارة العمو

يعني على مدار ثالث سنوات وهذا المرفق   2018والى سنة    2016ان هذا المرفق تم احداثه على مراحل منذ سنة  

رغم تعميم شبكة الكهرباء بدوا وير الجماعة خالل  1992العمومي لم تستطع الجماعة احداثه منذ تأسيسها سنة 

عاقبة اخذ المبادرة في هذا الباب لكنها لم تستطع تخطي المرحلة لغياب ، وقد حاولت المجالس المت 2005سنة 

 500المساعدة التقنية في هذا المجال وارتفاع كلفة الدراسة التقنية حيث لم تستطع المجالس المتعاقبة توفير اعتماد 

كلفة انجاز شبكة االنارة لدوار باالظافة الى ت 17الف درهم لتغطية تكلفة الدراسات لجميع الدواوير البالغ عددهم 

 العمومية وسبل تمويلها وتتبع انجازها .

ومن البديهي ان تتشابه حاجيات الدواوير النجاز نفس المشروع كيفا لكنها تختلف كما من حيث عدد النقط المظلمة 

ظ يفهم ان دوار وهذا يعني ان المالح 11المغطاة وتكلفتها ومدة انجازها مما يوحي بتشابه التقارير الخاصة ب 

النفقة تم اداؤها لمرات متعددة على نفس الخدمة والحقيقة ان التشخيص الميداني لكل دوار يختلف عن الثاني في 

 النوعية ومدة االنجاز وفترة التتبع والحاجيات واليات التنفيذ ومالئمتها مع سبل التمويل .

مويل و تنظيم موسم االصطياف واالهداف من فان االمر يتعلق بدراسة لت  2016/  38وفيما يخص سند الطلب رقم  

هذه العملية وليس حماية الساحل وان المبلغ المخصص لها ال يغطى مصاريف المسح الطوبوغرافي وباألحرى 

 اجراء الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية ونفقات المختبرات.

ذي تعتزم الجماعة القيام بهو اهدافه غير ان هذه الدراسة مكنت المصالح الممركزة من التعرف على المشروع ال

المستقبلية وكيفية تدبيره وانعكاساته على التنمية والتكلفة االجمالية لتنفيذه سنويا وقد تلقت الجماعة وعودا من 

مليون درهم سنويا منها المديرية العامة   4شركائها بتمويل مبلغ التكلفة االجمالية الذي جاءت به الدراسة والذي بلغ  

عات المحلية ووزارة السياحة والجهة والمجلس االقليمي غير ان لم يتم الوفاء بااللتزامات باستثناء حصة للجما

 .2018و 2017مليون درهم توصلت بها الجماعة خالل سنتي  1,5المديرية العامة للجماعات البالغة 

 اداء مقابل خدمات سبق اداؤها ▪

انهما يرتبطان بدراسة تقنية ومالية لتنظيم موسم االصطياف رغم  2017من سنة  38و 15ان سندي الطلب رقم 

فهو مخصص لدراسة تقنية ومالية لتنظيم عملية اصطياف بتمويل اجمالي  15إال ان سند الطلب رقم  2017لسنة 

درهم قامت الجماعة بهده الدراسة و عرضها على الشركاء الذين وافقوا عليه بهذه  4500000,00قدر بحوالي 

الجمالية لكن عدم توقيع االتفاقية جعل بعض الشركاء لم يوفوا بالتزاماتهم ولم تتوصل الجماعة اال بتمويل الكلفة ا

كاعتمادات نهائية لتمويل  2017درهم خالل سنة  1000000,00المديرية العامة للجماعات المحلية والذي بلغ 

ليها خالل الدراسة التقنية والمالية موسم االصطياف بنفس االنشطة التي سبق وان سطرها المجلس ووافق ع

المعروضة على انظار الشركاء مما جعل تحيين الدراسة امرا ضروريا لحصره في مبلغ التمويل فقط وتعديل 

االنشطة المقرر القيام بها وهذا ما يجعل التحريات التي اجريت في الموضوع قد خلفت انطباع  حول اداء نفقة سبق  

 اداؤها.

 فية احتساب كميات التوريدات المنجزة في اطار عقد االطعامنقائص تتعلق بكي ▪

بمبلغ    2018/  1ان عقدة االطعام التي ابرمتها الجماعة مع مقاولة محلية متخصصة في تموين الحفالت تحت رقم  

درهم شاملة الرسوم  ارتبطت بخدمات وتوريدات الخاصة بالتغذية خالل فترة االصطياف  550000,00اجمالي 

دمات التغذية وتجهيز فضائها بأدوات الحفالت)الضالوات والموائد والكراسي واالفرشة ( وخدمة متتالية وتشمل خ

يوم تتخللها االنشطة الرسمية الكبرى مثل االفتتاح واالختتام واالخرى  60ومتنوعة خالل مدة االصطياف لمدة 

 حاجة .المرتبطة بزيارة الوفود االجنبية و احياء االعياد الوطنية حسب ال

لتعاقد من هذا النوع كونها لم تبرمج قط انشطة متنوعة بالحجم الذي وصلت اليه سنة تلجأ وان الجماعة اول مرة 

ولوال مساعدة السيد والي الجهة ورئيس المجلس االقليمي لكانت الجماعة في احراج تاريخي امام ضيوفها   2018

ر او وضع الئحة المدعوين اوالمشاركين باألنشطة التي تقوم حيث ان طبيعة المنطقة يصعب فيها التكهن بعدد الزوا

 بها الجماعة خالل فترة االصطياف .
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وان المبلغ المخصص لهذا الغرض رغم انه يؤثر على ميزانية الجماعة ويتعرض المجلس ورئيسه للنقد حول 

سكان لعدم ادراك االهداف جدوى وسبل صرفه من المصالح االدارية الخاصة بمراقبة التدبير بالجماعة وكذلك ال

الحقيقية وراء القيام بهذه االنشطة والتقوقع وراء ارقام سواء كانت كبيرة من وجهة نظر المتتبعين او المالحظين 

اال انها محرجة لمسير يطمح الى الدفع بعجلة التنمية بالجماعة , فحفل عشاء واحد ضمن انشطة الجماعة خالل 

نتج عنه الموافقة على تمويل مشاريع بناء طريق الفيجة  وطريق   2018, 2017موسمي االصطياف لسنتي 

درهم في اطار هبة من طرف مؤسسة قطرية  100.000.000,00اكجكال وطريق الشاطىء بمبلغ اجمالي يناهز 

واآلن  2018تم الوعد بها في شهر غشت  23.000.000.00تم اعطاء انطالقة مشروع بناء طرق الفيجة بمبلغ 

 في المائة. 50ة االشغال بالمشروع بلغت نسب

وان تدبير مثل هذه النفقات يصعب مع التقيد بوضع لوائح للحاضرين او طلب اشهاد بالخدمة المنجزة ما عدا التوثيق 

 الفوتوغرافي فقط .

 ضعف نظام المراقبة الداخلية ▪

الداخلية امرا واقعا ال يمكن انكاره فعال ان قلة الموارد البشرية والكفاءات المؤطرة لها تجعل ضعف نظام المراقبة  

فكيف يمكن لجماعة ان تدبر امورها ،  بحكم ان عدد موظفي الجماعة اطرا وأعوان وإداريين ال يتجاوز سبعة افراد 

اال بتكديس عدد من المصالح في يد الموظف الواحد رغم انه ال يتحمل اال مسؤولية مصلحة واحدة قانونيا وباقي  

 اعة طواعية في اطار ودي ويتملص منها وقتما شاء . الخدمات يقدمها للجم

 لتوريدات وعدم مسك محاسبة الموادغياب جرد للحاجيات من ا ▪

ان تحديد حاجيات الجماعة من التوريدات خالل كل سنة يصعب اسناده لموظف بالجماعة او حتى لجنة الن االغلبية 

مله المسؤولية ويعرضه للمساءلة مستقبليا ويشترط من االطر االدارية واالعضاء اصبحوا يبتعدون عن كل شيء يح

القيام باي مهمة ماعدا توقيع الوثائق مما معللين ذلك بعدم كفاءتهم المعرفية وعدم استعداهم لتحمل مسؤولية الجماعة 

قادرة على توفير كفاءات مناسبة لذلك الغرض وتتقاضى اجور تعادل مسؤوليتها من تقنين ومهندسين واطباء 

ين وغيرهم .وهذه الوضعية تفرض على الجماعة مستقبال المطالبة بفتح مناصب شغل او التعاقد مع مكاتب ومتصرف

 الدراسات لتحديد الحاجيات السنوية من التوريدات واالشغال والخدمات وتتبع مراحل انجازها .

عن طريق اسناد سند  2016اما فيما يخص جرد لتجهيزات االنارة العمومية فهذا المرفق لم يحدث الى في سنة 

طلب لمقاولة للقيام بأشغال قد حددها مكتب الدراسات ضمن تقريره لجرد حاجيات الجماعة والتشخيص الترابي 

دوار بالجماعة الشيء الذي لم يجعل المخزن يستقبل اية توريدات او  11إلحداث مرفق االنارة العمومية ب

 جديدة ولم تتعرض للتلف بعد.متالشيات كون جميع التجهيزات التي تم تركيبها  
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 "أمطضي" جماعة

 (كلميم إقليم)
 

ثَت جماعة "  الصادر  2.92.468على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم  أمطضي"أ حدِّ

نسمة حسب   1472ويبلغ عدد سكانها  ،  لجهة َكلميم واد نونداخل النفوذ الترابي  الجماعة  تقع    .1992يونيو    30  بتاريخ

عضوا بما فيهم الرئيس وثالثة  15ويتكون المجلس الجماعي من  .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 

 نواب.

درهم،   1.933.437,18درهم إلى  1.439.428,50من  2016و 2010 ما بينالتسيير خالل الفترة  مداخيلانتقلت 

 درهم.   1.276.105,53درهم إلى  709.373,87إذ انتقلت من  ،زيادة خالل نفس الفترة لت نفقات التسييركما سج  

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات، أصدر  أمطضيجماعة  مراقبة أسفرت

 :على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المشاريع  وبرمجة االستراتيجي التخطيط .1

 113.14رقم    من القانون  92المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00من القانون رقم    42لمقتضيات المادة    طبقا  

، 2017و  2010  ما بينالممتدة    دبيرخالل فترة التالمتعلق بالجماعات، قامت مصالح الجماعة    التنظيمي  القانون  بمثابة

تدبير الشأن مجاالت  مختلف دة هيآت. وقد شملت هذه االتفاقياتعمع  تعاون وشراكة اتفاقية 11بإبرام ما مجموعه 

الميادين الثقافية والرياضية والتعليم، باإلضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات األساسية كالطرق  العام المحلي في 

لة ة ذات الص  ، خاص  االتفاقيات  قة بهذهالوثائق والمستندات المتعل  عملية افتحاص  . وقد أسفرت  والمسالك والماء والبيئة

مكن إجمالها فيما بالمشاريع التنموية، وكذا الزيارات الميدانية لتلك المشاريع، عن تسجيل مجموعة من المالحظات ي  

    :يلي

طات الجماعية االتفاقية اإلطار المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة إلعداد المخطّ  .أ

  كلميمللتنمية بإقليم 

درهم مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم    8.400.000,00امت مصالح الجماعة بإبرام اتفاقية شراكة بمبلغ  ق

السمارة سابقا(، ووكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس اإلقليمي  

طات الجماعية للتنمية، جماعات التابعة إلقليم كلميم في إنجاز وتنفيذ المخط  لكلميم. وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم ال

غية إعداد مخططات تنموية تدمج األبعاد والعمل على تظافر الجهود من أجل تقوية قدرات الفاعلين المحليين ب  

ان مواكبة الجماعات االجتماعية ومقاربة النوع وذلك باالعتماد على منهجية التخطيط االستراتيجي التشاركي، وضم

عن قرب وبشكل دائم من أجل االستجابة لحاجيات التخطيط المحلي وتتبع مؤشرات التنمية البشرية، وكذا مواكبة 

دت د  ة ما يتعلق بتخطيط وإنجاز وتتبع المشاريع. وقد ح  الفاعلين المحليين في تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية وخاص  

 درهم. 100.000,00مساهمة الجماعة في مبلغ 

 وبخصوص مراقبة تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، أسفرت المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية:  

  ّ2015 - 2010ط الجماعي للتنمية للفترة ر في إعداد المخطّ التأخ  

 - 2010 ت اتفاقية الشراكة المشار إليها أعاله على دعم ومواكبة الجماعة قصد إعداد مخططها التنموي للفترةنص  

مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ  74، تضمن "PMV". وقد تم إعداد مخطط جماعي للتنمية من طرف جمعية 2015

 درهم. 79.840.000,00

الجماعي للتنمية، حيث إن مصادقة المجلس الجماعي على الصيغة النهائية المخطط  إال أنه سجل وجود تأخر في إعداد  

 .2013بمناسبة انعقاد دورته العادية لشهر فبراير للمخطط المذكور، لم تتم إال 

 إعداد المخطط الجماعي للتنميةالمعطيات المتعلقة بأرشيف الوثائق و الجماعة علىدم توفر مصالح ع 

قة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، بالرغم من أن على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعل  مصالح الجماعة ر ال تتوف  

 لهات على أن الجماعات الترابية تندرج ضمن الهيآت التي نص   "PMV"عة مع جمعية التفاقية الموق  من ا 8المادة 

 طات الجماعية للتنمية. حق ملكية واستغالل أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخط  
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  ّالخارجية      ط الجماعي للتنمية مشاريع تندرج في إطار السياسات القطاعية للمصالح تضمين المخط 

ة العمل ة خط  ، وخاص  2015و  2010ط الجماعي للتنمية الخاص بالفترة الممتدة ما بين  ص وثيقة المخط  من خالل تفح  

ط تضمن ؛ لوحظ أن هذا المخط  2013المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي، خالل دورته العادية لشهر فبراير  

ل هيآت  اتفاقيات تعاون  ةأي وال تندرج في إطارعمومية والمصالح الالممركزة مشاريع ذات صلة ببرامج عمل وتدخ 

 78.00من القانون رقم    36األمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة  أو شراكة مبرمة بين الجماعة واألطراف المعنية.  

على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار مسلسل  كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص   الجماعيالمتعلق بالميثاق 

إعداد المخطط الجماعي للتنمية يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن 

عات المحلية األخرى أو الهيآت إشارتها، كما يقترح كل األعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة والجما

 العمومية.

  ُط الجماعي للتنميةدرجة بالمخطّ عدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع الم 

ط المذكور جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع، حيث تم االكتفاء  ة العمل النهائية المدرجة بالمخط  ن خط  ال تتضم  

لة لمختلف مراحل إنجاز ية وسنة النهاية(، وذلك دون تحديد جدولة زمنية مفص  بتحديد مدة إنجاز المشروع )سنة البدا

ف بالتنفيذ والتتبع، زمع إنجازها في كل مرحلة، والفريق المكل  كل مشروع على حدة، مع تحديد واضح لألعمال الم  

 ط.مخط  نها الالة للمشاريع التي يتضم  وذلك على الرغم من أهمية هذه المعطيات من أجل أجرأة فع  

ط الجماعي، تبقى من العناصر وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد الجدولة الزمنية إلنجاز المشاريع المدرجة بالمخط  

ط، وأن تحث الجهات الموكل إليها نها وثيقة المخط  فترض أن تحرص الجماعة على أن تتضم  األساسية التي من الم  

ر ي إلى صعوبة تحديد األولويات وتأخ  ؤد  لزمنية لإلنجاز، قد ي  ة وأن غياب الجدولة اط على ذلك، خاص  إعداد المخط  

دة، يؤدي إلى حرمان ساكنة الجماعة في إنجاز المشاريع، كما أن أي تأخير في إنجاز المشاريع في مواعيدها المحد  

 هذه المشاريع.الخدمات واألهداف التنموية لمن 

ط ن بوثيقة المخط  ة تبقى بمثابة خارطة طريق إلنجاز ما هو مضم  ة العمل النهائيدد، جدير بالذكر أن خط  وفي هذا الص  

ط الجماعي وإلزام الجهات الموكل إليها إعداد المخط   ة، عبر حث  الجماعي للتنمية، مما يستوجب إيالئها عناية خاص  

نها ة العناصر األساسية من أجل أجرأة فع الة للمشاريع التي يتضم  ة كاف  ن هذه الخط  للتنمية، بالحرص على أن تتضم  

ط )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح المخط  

 ع، ...(. ف بالتنفيذ والتتب  لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكل  

  ُللتنمية الجماعي ط بالمخطّ  درجةالمُ  المشاريع وإنجاز برمجة في رية للجماعةعف القدرات التدبيض    

، 2015 - 2010ط الجماعي للتنمية نجزة في إطار المخط  قة بالمشاريع الم  من خالل تدقيق الوثائق والمستندات المتعل  

( مشاريع 8) يةمتعلقة بثمانن بالمخطط، حيث تم الشروع في إنجاز األشغال العف نسبة إنجاز ما هو مضم  لوحظ ض  

م في نسبة تقد   عفا  مشروعا. كما أن المشاريع التي تمت مباشرة األشغال بشأنها، تعرف بدورها ض   74فقط من أصل 

ح من وضعية تقدم إنجاز مشاريع المخطط الجماعي كما اتض   % 50و %10اإلنجاز، إذ تتراوح هذه النسبة ما بين 

 المجلس الجهوي للحسابات.لى إدلى بها للتنمية الم  

 إعداد برنامج عمل الجماعة .ب

 : مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي 2022 - 2016 أثار إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة

  2022 - 2016التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة     

بالجماعات، على أن تضع  المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14من القانون رقم  78مقتضيات المادة  تنص  

ت نفس المادة على عه وتحيينه وتقييمه. كما نص  الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل، تعمل على تتب  

وجوب إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. لكن لوحظ أن التداول 

ره ، وذلك على إثر اجتماع إخباري وتشاوري أط  2017مارس    02داد برنامج عمل الجماعة لم يتم إال بتاريخ  بشأن إع

سندت إليه مهمة تأطير مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة، وذلك بحضور أعضاء " الذي أ  CCمكتب الدراسات "

المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى لي مجموعة من المصالح الخارجية، وأعضاء لجنة المجلس الجماعي، وممث  

 أعضاء الفريق التقني الجماعي.

سخة النهائية لمشروع برنامج عمل الجماعة، وأداء مستحقات مكتب الدراسات ل مصالح الجماعة بالن  وبعد توص  

درهم، تم عرض المشروع  118.560,00بمبلغ  38/2018، بموجب الحوالة عدد 2018أبريل  25المذكور بتاريخ 

، قبل عرضه على مصادقة المجلس الجماعي خالل 2017شتنبر    19و  18على أنظار اللجان الدائمة للمجلس بتاريخ  

، وموافاة مصالح المراقبة اإلدارية بنسخة من المشروع المذكور قصد التأشير 2017أكتوبر    05جلسته المنعقدة بتاريخ  

ر أن مشروع برنامج العمل المذكور كان موضوعا لمجموعة من المالحظات . غي2017أكتوبر  25عليه بتاريخ 

 582، وعدد  2017دجنبر    11بتاريخ    5795مضمنة بكتابي السيد والي جهة َكلميم واد نون )عامل إقليم َكلميم(، عدد  

، وذلك بعد استيفاء  2018أبريل    04، حيث لم يتم التأشير على المشروع المذكور إال بتاريخ  2018بتاريخ فاتح فبراير  

ما يقارب نصف مدة الوالية االنتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين لبرنامج 
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بالجماعات،    المتعلق  التنظيمي  القانون  بمثابة  113.14القانون رقم  من    80على ذلك مقتضيات المادة    العمل كما تنص  

 (. 2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301قم من المرسوم ر 16وكذا المادة 

 تنفيذ واستغالل بعض المشاريع الجماعية .2

   للقرب رياضي سوسيو مركب إلحداث شراكة اتفاقية .أ

اتفاقية شراكة إلحداث مركب على    2012يناير    18بمناسبة انعقاد دورته االستثنائية بتاريخ    صادق المجلس الجماعي

مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم السمارة سابقا(، والمجلس اإلقليمي لكلميم،  سوسيو رياضي للقرب، 

وتلتزم الجماعة بموجب بنود االتفاقية   .درهم 545.000,00ووزارة الشباب والرياضة، بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 

تؤدى على مدى خمس   درهم  272.500,00متر مربع، وبتخصيص مبلغ    2000بتخصيص مساحة أرضية تحدد في  

بتمويل ربط المنشأة بالماء  . وتلتزم الجماعة كذلك،درهم 54.500,00سنوات، على شكل أقساط سنوية بمبلغ 

الصفقة   بواسطة وقد تم إنجاز أشغال المركب السوسيو رياضي للقرب .والكهرباء وكذا تأدية واجبات االستهالك

ة في  :التالية المالحظاتهذا المشروع ويثير تنفيذ  .درهم 473.208,00بمبلغ إجمالي قدره  2013يونيو 20 المؤرخ 

  الترخيص  بمسطرة المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال دونإحداث المركب السوسيو رياضي 

لوحظ مباشرة أشغال بناء المركب السوسيو رياضي للقرب، دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة 

بشأن تنفيذه الظهير  رالمتعلق بالتعمير والصاد  12.90من القانون رقم  51عليها في المادة الترخيص، والمنصوص 

، حيث إن المرافق التابعة لمنشأة المركب  (1992 يونيو 17) 1412ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31الشريف رقم

رياضي للقرب، تعتبر من المباني العامة أو التي يستعملها العموم، والتي تستوجب االستعانة بمهندس معماري    السوسيو

 من نفس القانون. 51د في جدول هيئة المهندسين المعماريين بموجب المادة قي  حر م  

ة البناء الخاص  وتجدر اإلشارة إلى أنه كان من الواجب على مصالح الجماعة، أن تحرص على استصدار رخصة 

 سندة إليه طبقا  ى للمهندس المعماري القيام بالمهمة الم  إحداث المركب السوسيورياضي للقرب، حتى يتسن  مشروع ب

لة في متابعة تنفيذ أشغال مرافق المشروع ومراقبة المشار إليه أعاله، والمتمث  12.90من القانون رقم    53ألحكام المادة  

 .خصة البناء، وذلك إلى غاية تسليم شهادة المطابقةية وبيانات ر  مطابقتها مع التصاميم الهندس

 التخريب ألعمال ضهوتعرّ  للقرب رياضي السوسيواستغالل المركب  عدم 

د رياضي للقرب بالجماعة، والتي تحد    قة بإحداث مركب سوسيوقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المتعل  م    تنص  

، على أن الجماعة تلتزم بصيانة المنشأة والمحافظة على تجهيزاتها ومحيطها البيئي، وكذا المعنيةالتزامات األطراف 

بتمويل ربطها بالماء والكهرباء وتأدية واجبات االستهالك. كما أنه ضمانا للحفاظ على مرافق هذه المنشأة، قامت 

، 2015أبريل  23ن/أ/ك بتاريخ  431/15ابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بواسطة المراسلة عدد مصالح الني

ض للتخريب إلى حين إيجاد الصيغة بتقديم ملتمس إلى مصالح الجماعة بتوفير حراسة لمرافق المركب، حتى ال يتعر  

 ودون استغالل دون المنشأة هذه عنالجماعة  يتخل  انية ن من خالل المعاينة الميد النهائية لتسييره وتدبيره. إال أنه تبي  

 لضمان  الالزمة  التدابير  خاد ات    عدم  ظل  في  وذلك  التخريب،  وأعمال  لإلتالف   مرافقها  جل  ضتعر    إلى  أدى  مما  حراسة،

 أعمال التخريب واإلتالف. أشكال كل من  وحمايتها وصيانتها،تلك المرافق  على لحفاظا

 المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات إقليم كلميماتفاقية الشراكة  .ب

مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم السمارة سابقا(،    2012قامت الجماعة بإبرام اتفاقية شراكة في شهر شتنبر  

حلية، والمجلس اإلقليمي لكلميم. وقد ووكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، والمديرية العامة للجماعات الم

عة على شطرين: شطر أول يشمل مشاريع التأهيل الحضري  ن البرنامج موضوع هذه االتفاقية عدة مشاريع موز  تضم  

حد د الفصل و)الطرق، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء...(، وشطر ثان يشمل مشاريع االقتصاد االجتماعي. 

درهم، على أن يتم رصد مبلغ   2.265.000,00ة مساهمة الجماعة في مبلغ  راكة المذكورة حص  الثالث من اتفاقية الش

 درهم للمشاريع المزمع إنجازها بتراب الجماعة.  27.700.000,00

  :وقد تم بخصوص تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، تسجيل المالحظات التالية 

  ّاألولوية ذات التنموية المشاريع برنامج إطار في المندرجة  المشاريع بعض إنجاز أشغالفي  رتأخ 

ت برمجة مشروع يتعلق بتهيئة ، تم  قة ببرنامج المشاريع التنموية ذات األولويةفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المتعل  

  رام الصفقة رقم المدخل الرئيسي للجماعة، حيث قامت مصالح وكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، بإب

أن األشغال  نجزة،أنه لوحظ من خالل التحريات الم   إالدرهم.  6.500.001,60"، بمبلغ "Rمع شركة  2/2015

حسب  ذلك،عزى وي  ، % 40شغال لم تتجاوزألانسبة إنجاز أن و ،2015مند شهر غشت  متوقفةالمتعلقة بالمشروع 

ش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة في أداء مستحقات المقاول ر مصالح وكالة إنعاتأخ   إلىإفادات مسؤولي الجماعة 

 .1بشأن كشف الحساب المؤقت رقم 

 على الجماعة مهام تنصب   أن على تنص   إبرامها، تم التي الشراكة اتفاقية بنود  بأن التذكير وجب اإلطار، هذا وفي

  في طرف  باعتبارها الضرورية، والوسائل اآلليات بكل المبرمجة،  بالمشاريع  المتعلقة األشغال وتنفيذ  أجرأة دعم
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  مهامها  تتمحور  والتي  والقيادة،  التتبع  لجنة   في  عضويتها  إلى  إضافة  المشاريع،  هذه  في  مساهما  وشريكا  الشراكة  اتفاقية

 البرنامج إنجاز متقد   حالة وتقييم االتفاقية، في عليها المنصوص التالتدخ   وتنسيق للبرنامج، العملي التنفيذ  تتبع حول

زمة للتقيد قد تعترض البرنامج، وكذا تحديد اإلجراءات التصحيحية الال   التي الصعوبات وتذليل األولويات، وتحديد 

 بالبرمجة الزمنية والمالية المحددة في االتفاقية. 

 عدم التزام مصالح الجماعة بتحويل حصة مساهمتها في تمويل برنامج المشاريع ذات األولوية 

قتضيات الفصل الثالث من اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات م   تنص   

درهم، منها   2.265.000,00ة مساهمة مصالح الجماعة في اتفاقية الشراكة المذكورة، تبلغ  إقليم كلميم، على أن حص  

درهم عن طريق  ,002.000.000دها الذاتية، ومبلغ درهم كمساهمة مالية للجماعة من موار 265.000,00مبلغ 

قرض بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي، وقد صادق المجلس الجماعي خالل دورته االستثنائية لشهر يناير 

درهم كمساهمة مالية للجماعة من مواردها الذاتية، لتمويل  264.358,63ر يقضي بتحديد مبلغ ، على مقر  2012

وتم تحويل هذا المبلغ للحساب المفتوح بالخزينة العامة للمملكة  برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات إقليم كلميم،

باسم وكالة الجنوب، في حين لم تقم مصالح الجماعة إلى حدود قيام مهمة المراقبة، بتحويل مبلغ 

درهم، بالرغم من الموافقة على منح قرض للجماعة، قصد تمويل برنامج المشاريع ذات األولوية،  ,002.000.000

، بناء على طلب 2014يوليوز  22بتاريخ  3011رسالة المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عدد  وذلك عبر

، 2014يونيو  20، وبتاريخ 2012غشت  30التمويل الذي تقدمت به الجماعة عبر مراسلتين، على التوالي بتاريخ 

 ية الجماعة.درهم إلى ميزان ,002.000.000حيث تم التوقيع على عقد القرض، وتحويل مبلغ 

 اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي   .ج

، قام هذا األخير بالمصادقة على مشروع 2013ر المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر بناء على مقر  

 ا. "ا.  جمعيةع كل من درهم م 64.000,00اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي، بمبلغ 

سنتين ابتداء من تاريخ المصادقة على االتفاقية، على مدى المشروع  ويمتد  ، ف" .أ .س"وجمعية  ،"د  ا. .م .م .ت

جمعية "ا. ا. ل التزامات الجماعة في وضع حافلة للنقل المدرسي رهن إشارة . وتتمث  2014فبراير  18والذي يوافق 

درهم يتم تحويلها كإعانة لنفس الجمعية،    18.000,00درهم، منها مبلغ    32.000,00لغ  ، والمساهمة بمبت. م. م. ا. د"

جرة السائق ومصاريف الزيوت والمحروقات وقطع الغيار وصيانة حافلة النقل المدرسي،  لتغطية النفقات المتعلقة بأ  

ص لبرمجة اعتمادات سنوية بميزانية الجماعة لتغطية نفقات التأمين والفحص التقني  خص  درهم ت   14.000,00ومبلغ 

ص عليها بالمادة السابعة من اتفاقية ع المنصوعتبر عضوا بلجنة التتب  ة بحافلة النقل المدرسي. كما أن الجماعة ت  الخاص  

 ثير تنفيذ مضامين هذه االتفاقية مالحظة تتجلى فيما يلي: الشراكة المذكورة. وي  

  استمرار الجماعة في تحمل التزاماتها المالية بالرغم من عدم تجديد اإلطار التعاقدي 

المتعلقة بمشروع الدعم المدرسي،  ل ضمن نفقات ميزانية تسييرها، المصاريف لوحظ أن الجماعة الزالت تتحم   

وخاصة المصاريف المتعلقة بخدمات النقل المدرسي، المشار إليها أعاله، وذلك بالرغم من انتهاء مدة سريان مفعول 

، 2014فبراير    18ت المصادقة عليها بتاريخ  اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي، والتي تم  

الوفاء  و غياب إطار تعاقدي يسمح للجماعة بحث باقي أطراف المشروع على االلتزام بتعهداتهموهو ما يعني 

ف لسبب من ال يحتمل أي توق   حيويا   الرغم من اعتبار خدمات النقل المدرسي مرفقا  ب ، وذلك بالتزاماتهم التعاقدية

   .األسباب

، صادق على صيغة تعديلية التفاقية  2016لشهر فبراير  وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي خالل دورته العادية  

ضح من مراسلة لم يستجب النتظارات أحد أطراف االتفاقية )جمعية س.أ. ف(، كما يت   . األمر الذيالشراكة السابقة

 وبالتالي لم يتم تجديد اإلطار التعاقدي.  ،رئيسة الجمعية لمصالح الجماعة

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تأسيسا على ما سبق، يوصي 

وبرنامج   إعداد المخطط الجماعي للتنميةب المتعلقة المعطياتأرشيف الوثائق والعمل على االحتفاظ ب -

نتائج  ،SIC)نتائج ورشات التشخيص التشاركي، النظام المعلوماتي الجماعي  عمل الجماعة

   ؛من طرف الخبراء، ...( المنجزة والتقاريرالدراسات 

 ؛ام اتفاقيات شراكة مع األطراف األخرى المعنية بالمشاريع الُمضّمنة في برنامج عمل الجماعةإبر -

تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافّة العناصر األساسية من أجل أجرأة فعّالة   -

مفصلة لمختلف    للمشاريع التي يتضّمنُها برنامج عمل الجماعة )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية

مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق 

 المكلف بالتنفيذ والتتبع،...(؛

التركيز في إعداد برامج عمل الجماعة على ضرورة توفّر التمويالت الضرورية، وقابلية المشاريع   -

تقنية تُحّدد تكلفة معقولة، وكذا توفير ضمانات حقيقية الُمبرمجة لإلنجاز، واعتمادها على دراسات 
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اللتزام أطراف االتفاقية بتعهداتهم، والتركيز على برمجة مشاريع ذات أولوية )الربط بالماء الصالح 

 للشرب، الربط بشبكة الكهرباء، تعبيد الطرق وفك العزلة، المحافظة على الوسط البيئي، إلخ.(؛

وذلك قبل الشروع في  ، القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها  الّسهر على تصفية الوضعية -

 مرحلة اإلنجاز؛ 

كلما تعلّق األمر بمباني عامة أو يستعملها  الترخيص بمسطرة المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال -

 العموم، والتقيّد بإلزامية االستعانة بمهندس معماري؛ 

مرافق المركب السوسيو  على الالزمة للحفاظ لى اتخاذ التدابيرالعمل بتنسيق مع الجهات المعنية ع -

والتخريب، وكذا دراسة  أشكال اإلتالف كل من وحمايتها وصيانتها، رياضي للقرب بمركز أمطضي،

 إمكانية اعتماد طرق أخرى لالستغالل عند االقتضاء؛

وتسلّمها في أقرب اآلجال وطبقا  العمل على التسريع بإتمام أشغال مشروع تهيئة مركز الجماعة،  -

 للمواصفات التقنية والجودة المتعاقد بشأنها، والُمقّررة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة؛

 . م لجميع أطراف مشروع الدعم المدرسيلز  وضع إطار تعاقدي مُ اإلسراع ب -

 ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي
د االختصاصات التي منحها إياها تعد  لفي مجال التعمير والتهيئة العمرانية، نظرا  تلعب المجالس الجماعية دورا حيويا  

 78.00من القانون رقم  38لمقتضيات المادة  خاصة في ميدان التعمير والبناء والتنمية المجالية، وذلك طبقا   عشر  الم  

 .المتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم  من القانون 85المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 

مقتضيات  وفي هذا اإلطار، تنص   . في تدبير المجاالت البيئية واسعةباختصاصات  الترابيةالجماعات  كما تحظى

القانون بمثابة    113.14رقم    القانون  من  83وكذا المادة  ،  المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم    40المادة  

ثير تدبير ، بأن يسهر المجلس الجماعي على الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. وي  بالجماعاتالتنظيمي المتعلق 

 : الجماعة للمجال الترابي والبيئي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي

  ّوثائق التعمير رغم انتهاء صالحيتهار في تحيين التأخ  

ادر الص   96/1474بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية رقم  اعةجمالتدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بيتم 

مخطط تنمية الكتلة العمرانية بإقرار ( بالموافقة على قرار عامل إقليم كلميم 1996يونيو  25) 1417في ربيع األول 

ية الكتلة ( بإقرار مخطط تنم1996ماي  20) 1417محرم  2بتاريخ القروية ألمطضي، وقرار عامل إقليم كلميم 

 .(1996شتنبر  5) 1417ربيع اآلخر  20- 4410العمرانية القروية ألمطضي، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 

وذلك طبقا لمقتضيات ، 2006يونيو  25 ذ أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية المذكور، انتهت صالحيته عمليا من إال

وسيع نطاق العمارات القروية، علما بأن مشروع تصميم النمو بشأن ت 1.60.063الظهير الشريف رقم من  4المادة 

الخاص بالكتلة العمرانية لمركز الجماعة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، والذي كان 

، والذي صادق عليه المجلس الجماعي بدورته العادية لشهر 2015موضوع بحث علني تم إيداعه بتاريخ فاتح يونيو 

 ال زال لم يستوف المراحل النهائية للمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.، 2015 يوليوز

 عدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين 

لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أية تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين، وذلك عبر توفير تصميم   

رهن إشارة المواطنين، تكريسا لسياسة القرب وضمانا لتطبيق القانون، باعتباره من ضمن الوسائل  نموذجي يوضع

مة من طرف الجماعة، خالل سل  الم  عدد الرخص  جدير بالذكر أن    الناجعة للحد من إشكال ظاهرة البناء غير القانوني.

 . ترميم رخصة 117و بناء رخصة 11و رخصة للربط بالكهرباء 93بلغ  ،2017إلى 2010 متدة منالفترة الم  

 محدودية المشاريع الهادفة إلى الحد من هشاشة الوسط البيئي بالجماعة 

بالنسبة للجماعة نظرا لما لها من أهمية ودور أساسي على المستوى االقتصادي واالجتماعي ثروة ثمينة  ل الواحة  شك ِّ ت  

للسكن ومجاال    ز،راث طبيعي وثقافي ومعماري متمي  تبالواحي فضاء جغرافيا يزخر    ل المجالشك  واإليكولوجي، حيث ي  

 .واإلنتاج الفالحي والحضاري

وفي هذا الصدد، أسفرت المراقبة عن تسجيل قصور على مستوى مجهودات المجلس الجماعي بشأن التعاطي مع  

ى ذلك في محدودية المشاريع لواحة، ويتجل  المشاكل البيئية والمحافظة على الوسط الطبيعي وخلق توازن بيئي با

وتهيئة المجال والحفاظ على البيئة، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ. بالحد من هشاشة الوسط البيئي  المتعلقة

من مجموع المشاريع المبرمجة في    %1,35فعلى مستوى التخطيط لم تتجاوز نسبة المشاريع المتعلقة بالمجال البيئي  

 .2015-2010خطط الجماعي للتنمية للفترة إطار الم
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من المشاريع التي من جهة أخرى وعلى مستوى التنفيذ، لوحظ غياب شبه كلي للمشاريع الهادفة إلى تحسين البيئة ضِّ 

م  حت  ، مما ي  لحد من اآلثار السلبية للهجرةتم إنجازها بتراب الجماعة، وهذا ما يطرح تحديات كبيرة على الجماعة في ا

 صياغة حلول مالئمة للتخفيف من الصعوبات التي تطرحها مشكلة ندرة المياه وتدهور جودة الترابالعمل على  عليها  

عتبر المورد الرئيسي تي تال وتربية المواشي ، وتقهقر التنوع البيولوجي، وتراجع النشاط الفالحيبالمجال الواحي

لتجاوز تنموية موجهة  ، وذلك عبر بلورة مقاربة  بر األجيال، وفقدان الخبرة المحلية المتوارثة عجماعةسكان الألغلبية  

 االقتصاديةالطبيعية ويجب أن تستجيب لرهانات تثمين المؤهالت والتي ، يةالواحالبيئة  تعاني منها التي  االكراهات 

 للواحة. والسياحية

 مواد المقالع من طرف جهة غير مؤهلة باستغالل الترخيص 

المتعلق بالمقالع، فإن المصالح الجهوية أو اإلقليمية للسلطة الحكومية   27.13من القانون رقم    12المادة    لمقتضيات  طبقا  

فة بالتجهيز، هي التي تملك سلطة التصريح بفتح واستغالل المقالع، بناء على رأي اللجنة اإلقليمية للمقالع بعد كل  الم  

 محصورة في ممارسة الجماعي ات رئيس المجلسدراسة ملف التصريح باالستغالل، بينما تبقى اختصاص

 المعمول والتنظيمية التشريعية المقتضيات حدود  في المقالع استغالل تنظيم بخصوص اإلدارية الشرطة اختصاصات

من القانون  50 المادة قتضياتم   على ذلك الميدان، كما تنص   هذا في واألنظمة القوانين تطبيق على والسهر بها،

إال أن  بالجماعات. المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 100 المادة وكذا الجماعي،المتعلق بالميثاق  78.00

قصد استغالل مواد المقالع )الصخور  01/2017رئيس المجلس الجماعي قام بمنح رخصة استغالل مؤقتة رقم 

الترابي للجماعة، دون تحديد الكميات المرخص باستخراجها وأماكن  والرمال واألحجار واالتربة المختلطة( بالنفوذ 

باسم نفس المستغل،   01/2018منحت مصالح الجماعة رخصة استغالل مؤقتة رقم    2018االستخراج. وفي بداية سنة  

ى متر مكعب شهريا(، وكذا أوقات العمل )من الثامنة صباحا إل 30لكن مع تحديد الكميات المرخص باستخراجها )

 السادسة والنصف مساء(. 

يحول دون مراقبة وضبط  المقالع من طرف جهة غير مؤهلة لذلك، الترخيص باستغالل مواد  أن إلى اإلشارة وتجدر

 ومعالجتها المواد  استخراج عملية تأثير خالل من البيئة، على دةتعد  م   سلبية عمليات االستغالل، كما قد تكون له آثار

 حيث  التربة،  تدهور  إلى  يؤدي  كما  الطبيعية.  المناظر  وكذا  والغابوية،  النباتية  الموارد   وعلى  والماء،  الهواء  جودة  على

 المتعدد الواحي المجال في حماية المقالع، واستغالل تدبير بمراقبة  المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال أهمية ىتتجل  

ن مك  وتوازنه، كما ت    استقراره  د هد  ت    قد   التي  المخاطر  من  ديواالقتصا  واالجتماعي   اإليكولوجي  المستوى  على  الوظائف

د من احترام المستغلين لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل، وكذا بنود من تفعيل اآلليات الرقابية الرامية إلى التأك  

السياحية والمواقع األثرية والنقوش رخصة االستغالل، مع العلم أن عملية استغالل مواد المقالع، قد تطال المناطق 

 الصخرية التي تعتبر مؤهالت أساسية لتنمية الجماعة.

 رافق العمومية الجماعية. تدبير المثالثا
 :أسفرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية عن تسجيل المالحظات التالية

  ّفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء ر في تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لتأخ

 الصالح للشرب 

جماعة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وذلك في ليتم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالنفود الترابي ل

 الوقوف مننجزة التحريات الم   نتمك  . وقد (PAGER)البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب إطار 

 هشرفة على تدبيرط فيها هذا المرفق الحيوي الهام، نتيجة العجز الذي تعاني منه الجمعيات الم  عدة مشاكل يتخب   ىعل

)ضعف القدرات التدبيرية، وغياب آلية الشفافية والمحاسبة، وعدم القدرة على ضمان جودة واستمرارية خدمة تزويد 

درة على مستوى الموارد المائية بالجماعة، ف التي تعرف ن  الساكنة المحلية بالماء الشروب، خاصة في فترة الصي

به من ضغط كبير على الشبكة سب  الذي تعرفه الجماعة، وما ي   وكذا التوسع العمراني والنمو الديموغرافي

 وتجهيزاتها،...(. 

عامل عمالة إقليم كلميم، بالمراسلة عدد -لت الجماعة من والي جهة كلميم واد نونتوص   ،وفي هذا اإلطار

فيها الجماعة على عقد دورة استثنائية للمجلس  ، والتي حث  2016ماي  05/ و.ج. ك.و.ن  بتاريخ 2347

رباء الجماعي، قصد دراسة تفويت تسيير شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة، لفائدة المكتب الوطني للكه

والماء الصالح للشرب، من أجل تمكين هذا األخير من التدخل للمساهمة في إنجاز وتدبير شبكة التطهير 

 السائل بالجماعة.

ر  قر  ، وبإجماع أعضائه، على م  2016ماي    25لمجلس الجماعي، خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  اوقد صادق  

صالح للشرب، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك يقضي بتفويت تدبير تسيير شبكة الماء ال

، لم تتخذ مصالح 2018شهر مارس غير أنه إلى حدود  ؛الترابي للجماعة باستثناء دوار تليليت ذ على مستوى النفو

 ر المجلس الجماعي المذكور. قر  الجماعة التدابير الالزمة لتفعيل مضامين م  
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جدر اإلشارة إلى أن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة اإلطار إلنجاز مشاريع التطهير السائل بالجماعات وفي هذا الصدد، ت

وساي وأمطضي، يبقى مرتبطا بالتسريع باتخاذ التدابير الالزمة بشأن قرار تفويت    وتركيالترابية أداي وتالوين أسكا  

 ي للكهرباء والماء الصالح للشرب.تدبير تسيير شبكة الماء الصالح للشرب لفائدة المكتب الوطن

 تدبير مرفق جمع النفايات المنزليةغياب آلية ل  

درهم القتناء حاويات   76.408,45، ببرمجة مبلغ 2014قام المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر فبراير 

درهم القتناء دراجة  30.000,00، بإعادة تخصيص مبلغ 2014نفايات. كما قام خالل الدورة العادية لشهر يوليوز 

على دعم  2016ص لنقل النفايات المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، حصلت الجماعة خالل سنة خص  نارية ذات عربة ت  

درهم، تم رصده القتناء شاحنة  000,00 .320خصوصي لالستثمار من المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 

جة اعتمادات مالية في إطار ميزانية التسيير لتوظيف أعوان ، كما تمت برمPick-Up Benneصغيرة من نوع 

ه بالرغم من كل التدابير التي أن  عرضيين وتوفير الموارد البشرية الالزمة إلطالق مشروع تدبير النفايات المنزلية. إال

، النفايات المنزليةيتم الشروع في تدبير مرفق جمع لم تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة، والمشار إليها أعاله، 

من القانون   83المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00من القانون رقم    39قتضيات المادة  على ذلك م    كما تنص  

له ذلك من تهديد للوسط الطبيعي، عبر انتشار التلوث وتدهور شك  المتعلق بالجماعات، مع ما ي    113.14التنظيمي رقم  

 التوازن البيئي.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وعليه،

التسريع بتوفير جميع الشروط المطلوبة لتدبير وصيانة الماء الشروب بالجماعة وذلك بتنسيق مع  -

عادة بناء شبكة التوزيع المكتب الوطني للماء والكهرباء، من أجل توفير الموارد المالية الالزمة إل

 حولها وتأخذ بعين االعتبار إمكانيات الجماعة وُمقّدراتها؛   وإعادة صياغة شروط تفويت متوافق   الحالية

 وعلى  البيئة  على  ا  سلب  اتخاد التدابير الالزمة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، وذلك لتفادي التأثير -

 .الطبيعي الوسط

 طلبيات الجماعية. تدبير الرابعا
 151بواسطة  2016إلى  2010الفترة الممتدة من سنة  جماعة بإنجاز األشغال والتوريدات والخدمات خاللالقامت 

 .درهم 785,35 128 3سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 

 : وقد تم في إطار تقييم تدبير الطلبيات الجماعية رصد مجموعة من النقائص تتجلى فيما يلي 

 الطلببشأن األعمال موضوع سندات    القبلية  إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة  عدم 

 فبراير  5)  1428  محرم  16  بتاريخ  2.06.388  رقم  المرسوم  من  75  المادة  من  الرابعة  الفقرة  قتضياتم    إلى  بالرجوع

 الفقرة وكذا ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة القواعد  بعض وكذا الدولة صفقات  إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007

 والمتعلق( 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8 بتاريخ 2.12.349 رقم المرسوم من 88 المادة من الرابعة

  القتناء   الطلب  سندات  إلى  اللجوء  يتم  عندما  الكتابية،  االستشارة  مسطرة  تفعيل  إلزامية  مدى   ضحتت    العمومية،  بالصفقات

مصالح   لجوء  يثبت  ما   غياب  أظهرت  المراقبة  نجزة في إطارحريات الم  الت    أن  إال  .خدمات  أو  أشغال  إنجاز  أو  توريدات

حيث إن سجالت مكتب   الطلب،  سندات  موضوع  باألعمال  يتعلق  فيما،  الكتابية  االستشارة  إجراءات  تفعيل  إلى  جماعةال

 .أعاله  إليهما  المومأ  الفصلين  في  عليها  المنصوص  الكتابيةفيد توثيق رسائل االستشارة  ن ما ي  الضبط بالجماعة ال تتضم  

 فهو  تكلفة،  بأقل  نفقاتها  إنجاز  من  الجماعة  نيمك    كونه  عن  فضال  الكتابية،  المسطرة  إلى  اللجوء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر

 .االقتصاديين  والفاعلين  المقاوالت  بين  التنافسية  وخلق  الشفافية  وترسيخ  الجيدة  الحكامة  قواعد   إرساء  إلى  يهدف  إجراء

 إنجاز أشغال في غياب الضمانات الضرورية 

د شروط التنفيذ، حد  لوحظ لجوء الجماعة إلى إنجاز أشغال تهيئة الطرق والبنايات االدارية بواسطة سندات الطلب لم ت   

 المنجزة.العيوب التي قد تعتري األشغال  ل تغطيةكالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان، وذلك من أج

، ومدى مطابقتها للمواصفات المنجزةل عدم إنجاز التجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة األشغال  ج  كما س  

األشغال، وأداء تسلم عيوب بعد  في حالة ظهورب في ضياع حقوق الجماعة وهو ما قد يتسب  التقنية المتعاقد بشأنها، 

، وسند 24/12/2010بتاريخ  18/2010ويتعلق األمر على سبيل المثال بسند الطلب رقم  .الحواالت المتعلقة بها

، وسند الطلب رقم  22/12/2014بتاريخ    23/2014، وسند الطلب رقم  23/12/2014بتاريخ    2014/ 20الطلب رقم  

 .24/08/2016بتاريخ  08/2016

ادر في الثامن من جمادى األولى الص    02.12.349المرسوم رقم    من  88  المادةالفقرة الثالثة من  وتجدر اإلشارة إلى أن  

على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى   تنص  ( المتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    2)  1434

ولإلشارة فقد بلغت قيمة سندات   .لضماناألعمال المراد تلبيتها، وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط ا

 درهم.  949.503,02، ما مجموعه  2017إلى    2010الطلب المتعلقة بأشغال البناء والتهيئة، خالل الفترة الممتدة من  
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

من خالل استشارة أكبر عدد من  إلى توسيع قاعدة المنافسة، الرامية والتدابير إعمال اإلجراءات -

 الممونين؛

تضمين سندات الطلب المتعلقة بإنجاز أشغال، لشروط التنفيذ، والمواصفات التقنية لألشغال، وآجال   -

مع العمل على  المنجزة،العيوب التي قد تعتري األشغال  التنفيذ، وشروط الضمان الالزمة لتغطية

لتجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة األشغال المنجزة ومدى مطابقتها ضرورة إنجاز ا 

 للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي ألمطضي 

 )نص ُمقتضب( 

 )...( 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبير مشاريع .أوال

 طيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع التخ .1

عداد المخططات الجماعية  االتفاقية اإلطار المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة إل .أ

 للتنمية

 2015-2010لمخطط الجماعي للتنمية التأخر في إعداد ا 

منعطفا في مجال اإلدماج الفعلي للتخطيط  2015-2009كما هو معلوم، شكل إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

صات وانشغاالت المجلس الجماعي ألمطضي شأنه في ذلك شأن أغلب الجماعات التي تعاني من للتنمية في اختصا

نقص التأطير اإلداري والتقني لمصالحها. وكما ورد بتقرير المراقبة، فقد دعي المجلس الجماعي ألمطضي منذ 

يتأت له دون  مهو ما لإلى مباشرة العمل وفق منهجية التخطيط وبرمجة المشاريع التنموية، و 2009منتصف سنة 

 دعم مالي ومواكبة تقنية في هذه التجربة، شأنه في ذلك شأن أغلب إن لم نقل جميع الجماعات باإلقليم. 

وهكذا، تم إرساء الهياكل بتكوين اللجنة الجماعية المكلفة بالتخطيط التشاركي وتعيين الفريق التقني، كما أبرمت 

ت التنموية لثماني جماعات باإلقليم ضمنها جماعة أمطضي. ويجدر التذكير اتفاقية شراكة إلنجاز ومواكبة المخططا

هنا أنه بالنسبة لكافة الجماعات المعنية، فقد ظلت الجمعية المتعاقد معها هي التي تبادر وتقود مختلف العمليات التي 

ووفقا للجدولة الزمنية المتفق من االتفاقية  3الفقرة  5تندرج ضمن إعداد المخطط وفقا اللتزاماتها المحددة بالبند 

 عليها بنفس البند كما يلي: 

 : التحسيس والتواصل وتكوين الفرق والفاعلين المحليين.1المرحلة 

 : المواكبة إلعداد وثيقة واقع الحال بكل جماعة على حدة.2المرحلة 

 : الدعم والمواكبة التقنية إلعداد التشخيصات الترابية التشاركية.  3المرحلة 

 : تأطير الورشات الخاصة بالتخطيط ووضع خطط العمل ووضع الميزانيات.4حلة المر

: مواكبة الجماعات لتقديم النتائج وتقديم الدعم التقني ألجرأة األنظمة المعلوماتية الجماعية التي وضعت 5المرحلة

 بهذه المناسبة.  

عموما وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية وبالنظر لضعف الموارد البشرية بالنسبة للجماعات المعنية 

المؤطرة للعملية، ونظرا كذلك للوقت الطويل الذي كلفته كل مرحلة من المراحل أعاله، إلى جانب إجراءات  

المصادقة على مخرجات كل مرحلة من طرف وكالة الجنوب المكلفة بالتدبير المالي لهذه الشراكة، فإن الجماعات 

لس الم تتمكن من الحصول على النسخة النهائية لمشروع برنامج عملها قصد عرضه على المج المعنية عموما

 ويصادق عليه. 2013بالدورة العادية لشهر فبراير بالنسبة لجماعتنا ليدرج  2012إال أواخر سنة  ةالتداولي

 لتنميةعدم توفر الجماعة على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي ل 

فرصة للتمرين واكتساب   2015-2010، شكل إعداد المخطط الجماعي للتنمية  السابقةكما سلف بالنسبة للمالحظة  

أ" بتأطير ومواكبة  . م. أ .مهارات وتقنيات وأساليب التخطيط للتنمية. إال أنه بالنظر لظروف تكليف جمعية "م

ات المعنية وضمنها جماعة أمطضي لم تتمكن من تملك كل مختلف المراحل التي مر منها هذا اإلعداد، فإن الجماع

 األرشيف والوثائق المرتبطة بهذا الملف. 

لكن تظل جماعتنا محتفظة بأهم الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، وأخص بالذكر الوثائق والنصوص المرجعية،  

معلومات خاصة بمختلف األشخاص  واالتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، ووثيقة تقديم الجمعية المؤطرة، وبطائق

المتدخلين في عملية إعداد المخطط الجماعي، ومختلف المحاضر والمراسالت الصادرة والواردة حسب المراحل 

التي مر منها، ونتائج واستمارات البحث الميداني المنجز بتراب الجماعة بنفس المناسبة، والمعطيات التي وفرتها 

مستفيدين من التكوينات المنظمة وعروض التكوين التي استفادوا منها، ولوائح المصالح الخارجية، ولوائح ال

المشاركين في الورشات التشخيصية وتقاريرها ووثائق منتدى استرجاع نتائج التشخيص واالنسجام بين مخططات 

  لتواصلي.التنمية على الصعيد اإلقليمي باإلضافة طبعا للنسخة األخيرة من وثيقة المخطط ووثيقة المخطط ا
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 .تضمين المخطط الجماعي للتنمية مشاريع تندرج في إطار السياسات القطاعية للمصالح الخارجية 

إعداد المخطط الجماعي للتنمية في إطار شراكة تضم مجموعة من الجماعات. وتم االتفاق على اعتماد منهجية تم 

تقضي بإدراج المشاريع المبرمجة أو في طور اإلنجاز لدى المصالح الخارجية ضمن برنامج العمل على صعيد 

ة هذا اإلجراء لكونه ال يعبر عن حقيقة  كل جماعة من الجماعات المعنية بهذه الشراكة، وإن اتضح أخيرا عدم صح

األمور عند تقييم المجهودات التنموية على الصعيد اإلقليمي أو الجهوي أو الوطني حيث ستحتسب لعدة مرات مما 

 يخالف الحقيقة.  

  المدرجة بالمخطط الجماعي للتنميةعدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع 

تجربة جديدة بالنسبة لجماعتنا بما يفيد عدم  2010/2015مخطط الجماعي للتنمية ، يعتبر إعداد الذكره كما سلف

تملك األطر الجماعية التي واكبت إنجازه للتكوين الالزم في هذا المجال قبل اشتغالها على هذا الموضوع. كما أن 

طاتها قضت في حينه باعتماد  المساطر والتقنيات المعتمدة والموحدة بين كل الجماعات المعنية بالشراكة إلعداد مخط

خطة عمل تتضمن فقط اإلشارة إلى سنة البداية وسنة النهاية بالنسبة إلنجاز كل مشروع من مشاريع البرنامج، بدل 

 وضع جدولة زمنية دقيقة ومفصلة ومراحل اإلنجاز والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع.

 جة بالمخطط الجماعي شاريع المدرضعف القدرات التدبيرية للجماعة على برمجة وإنجاز الم

 للتنمية

يعود السبب بشكل رئيسي إلى مستوى التأطير الضعيف للمصالح التقنية الجماعية. فالجماعة تتوفر على تقني واحد 

يتولى باإلضافة إلى مهام المصلحة التقنية مهام وكالة المداخيل الجماعية كما تمت مالحظة ذلك خالل المهمة 

 الرقابية.

 ل الجماعةبرنامج عم إعداد  .ب

 2022-2016مج عمل الجماعة للفترة التأخر في إعداد برنا 

بشكل أساسي إلى عدم التمكن من توفير  2022-2016يعزى التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 

فبراير  06بتاريخ: االعتمادات المالية الالزمة لتمويل إعداد البرنامج إال بمناسبة الدورة العادية للمجلس المنعقدة 

 2015درهم من الفائض المالي للسنتين المنصرمتين    120000.00، حيث خصص المجلس لهذه الغاية مبلغ  2017

فور التوصل بالترخيص الخصوصي الخاص برصد  2017مارس  02. وأطلق المسلسل التشاوري يوم 2016و

 هذه االعتمادات.

 واستغالل بعض المشاريع الجماعية تنفيذ .2

 حداث المركب السوسيورياضي للقرب ية شراكة إلاتفاق .أ

  إحداث المركب السوسيورياضي للقرب دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة

 الترخيص: 

عدم استصدار رخصة بناء بمناسبة إحداث المركب السوسيورياضي للقرب بمركز الجماعة كما تنص على ذلك 

المتعلق بالتعمير( كان خطأ من مصالحي لتقديرنا أننا نساهم بذلك في  12-90)القانون القوانين الجاري بها العمل 

 توفير الظروف المالئمة للنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة إلنجاح  هذا المشروع.

قبلية مع وعليه، نلتزم بالعمل على فرض احترام المقتضيات القانونية والمسطرية بالنسبة لكافة المشاريع المست

األخذ بعين االعتبار لالستثناءات واإلعفاءات الواردة بهذه النصوص، والحرص على خلق الضمانات الالزمة 

 الستيفاء كافة حقوق الجماعة.

 اضي للقرب وتعرضه ألعمال التخريبعدم استغالل المركب السوسيوري 

وليس   شغال بنائه من المقاول نائل الصفقةتمت عملية تخريب المركب السوسيورياضي للقرب قبل التسلم النهائي أل

كما أن عملية التسلم النهائي لألشغال بدورها تأجلت عن الموعد المقرر لها ألسباب تتعلق بتحفظات أعضاء  بعده.

 اللجنة التي لم تمثل فيها الجماعة الترابية ألمطضي بصفة رسمية. 

 بجماعات إقليم كلميم  المشاريع ذات األولويةاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج   .ب

 .تأخر في إنجاز أشغال بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الولوية 

، فقد RIMAX sarlالمبرمة مع شركة    02/2015بالنسبة لمشروع تاهيل مركز أمطضي موضوع الصفقة رقم:  

- 17بالمائة منها بتاريخ:  60 ، وتوقفت بعد إنجاز حوالي 2015-07-10تم الشروع في إنجاز أشغالها بتاريخ: 

( من وكالة الجنوب صاحب Décompteبسبب عدم توصل المقاولة بمستحقاتها المالية الجزئية ) 10-2016

 من اتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة بالبرنامج ككل. 6المشروع وفق مقتضيات الفصل 
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المجلس اإلقليمي لكلميم  كل من سة الجماعة اتصاالت بشأن هذا المشكل مع مصالح بالرغم من ذلك، باشرت رئا

)صاحب المشروع المنتدب( ووكالة الجنوب، كما تم عقد اجتماع للجنة تقنية مختلطة تضم ممثلي أطراف االتفاقية 

  2017-02-20: بعد تاجيل االجتماع األول المقرر ليوم 2017- 03-01بحضور المقاول بمقر الجماعة بتاريخ: 

وكان موضوعها تتبع إنجاز األشغال المقررة والمشاكل التي تعترض هذا اإلنجاز. وخلصت إلى توصيات باستئناف 

 المقاول لألشغال وإعداده كشوفات مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد.

علقة  والمت MOURGHI DE TRAVAUX sarl المبرمة مع شركة 2017/ 57أما بخصوص الصفقة رقم: 

 بتزويد دوار اكني ملولن بالماء الصالح للشرب، فقد أنجزت بالكامل، وتم تسلم أشغالها.

 عدم التزام مصالح الجماعة بتحويل حصة مساهمتها في اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج 

 المشاريع التنموية ذات األولوية

ويل وإنجاز برنامج المشاريع التنموية ذات بلغت مساهمة جماعة أمطضي في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بتم

درهم. وقد قامت مصالحي بتحويل المبلغ المذكور على   2265000.00الولوية بجماعات إقليم كلميم ما مجموعه:  

 أشطر  كما يلي:

 .2012-12-03بتاريخ  232/2012درهم عن طريق الحوالة رقم  200000.00مبلغ  -

 .2013-05-20بتاريخ  89/2013رقم درهم عن طريق الحوالة  65000.00مبلغ  -

 .2018-03-27بتاريخ   31/2018درهم عن طريق الحوالة رقم  2000000.00مبلغ  -

 وبالتالي، تكون جماعة أمطضي قد أوفت بكافة التزاماتها المالية في إطار هذا البرنامج. 

 مويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي اتفاقية الشراكة المتعلقة بت .ج

  في تحمل التزاماتها المالية في إطار الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز مشروع استمرار الجماعة

 غم من عدم تجديد اإلطار التعاقدي الدعم المدرسي بالر

استمرار الجماعة في تسيير حافلة النقل المدرسي بشكل مباشر وتحملها كافة التكاليف المرتبطة بهذا التسيير بعد 

، كان نتيجة عدم تمكننا  "S. A  "والجمعية الفرنسية  "ت  .أ  .آ"ي جمعها بجمعية  نهاية صالحية اإلطار التعاقدي الذ 

من إقناع الشركاء وبالتحديد الجمعية الفرنسية باالستمرار في دعم هذا المشروع كما سبق أن تم تفصيله بالتقرير 

 الخاص المقدم لمهمة الرقابة. 

، يعتبر النقل المدرسي مرفقا حيويا خاصة بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين المراقبة  من جهة أخرى، وكما أكده تقرير

وأولياء أمورهم وينبغي أن يعمل الجميع على ضمان استمراره. وأغلب هؤالء بالمناسبة من عائالت معوزة ال 

استهم بجماعة  طاقة لها لتحمل تكاليف تنقلهم ولو على رأس كل أسبوع بين سكناهم والمؤسسة التي يتابعون بها در

 أداي المجاورة. 

ورغم ذلك، وبالنظر للمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع والمتمثلة في المصادقة )الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ: 

( على اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لتسليم حافلة نقل مدرسي جديدة للجماعة الترابية 2018شتنبر  04

ا، وما سيترتب عنها من أعباء إضافية من حيث التسيير والتمويل، فإننا أطلقنا مسلسال ألمطضي والتأشير عليه

أسفر عن وضع إطار تعاقدي جديد سيعرض على   "ت  .أ  .آ"تشاوريا بتعاون وتنسيق مع المجلس اإلقليمي وجمعية  

لهذه إلى حد كبير  جيبيستو 2019ماي  07أنظار المجلس الجماعي خالل الدورة العادية المقبلة والمقررة ليوم 

 التحديات.

 تدبير المجال الترابي والبيئي .اثاني

 ائق التعمير رغم انتهاء صالحيتهاالتأخر في تحيين وث 

لم تتمكن الجماعة من تحيين تصميم النمو العمراني لمركز أمطضي بالرغم من انتهاء مدة صالحيته بتاريخ 

 درهم. 270000.00االعتمادات الكافية لعملية التحيين والتي تقدر بحوالي نظرا لعدم توفرها على  006 -6 -25

ونتيجة لذلك، يتم االتصال باستمرار بمصالح الوكالة الحضرية لكلميم قصد التماس التكفل بمهمة إعداد وتحيين 

ث العلني حيث تم اإلعالن عن إيداع البح 2015التصميم المذكور. وقد استجابت هذه األخيرة لملتمسنا سنة 

. وبعد استيفائه للمراحل واإلجراءات المسطرية لدى مصالح الجماعة، 2015-06-01بخصوصه بتاريخ: 

بتاريخ  2015/ج ا/م ش ت/167تمت إحالته على السيد والي الجهة عامل إقليم كلميم بمراسلة تحت عدد: 

 قصد استكمال اإلجراءات الموالية. 09-09-2015
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عنية بعمالة إقليم كلميم ما يفيد إحالة المشروع على األمانة العامة للحكومة بمراسلة تحمل وقد علمنا من المصالح الم

قصد مباشرة إجراءات نشر قرارات العامل وقرار والي الجهة بشأنه بالجريدة   2016-10-21بتاريخ:    4931عدد:  

 الرسمية.

 ءات منح تراخيص البناء للمواطنينعدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجرا 

ا يتصل بتبسيط المساطر واإلجراءات المتعلقة بمنح رخص البناء، فإن أغلب المشاكل المطروحة في هذا المجال فيم

مرتبطة على وجه التحديد بوثائق إثبات ملكية العقارات المزمع بناؤها، وهو مشكل تم التعامل معه وفقا للمذكرات 

الصادرة عن وزير السكنى والتعمير   21536ورية عدد  الوزارية المتواترة الصادرة في الموضوع، وكان آخرها الد 

والمتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي   2012- 05-25وسياسة المدينة بتاريخ:  

واكبت مصالحي جهود الحوار والتشاور حولها واآلليات المقترحة لتفعيل مضامينها. وبالتالي، فإن مصالح الجماعة 

رابية ألمطضي تستقبل وتقبل أية وثيقة تفيد عالقة الطالب بالعقار في غياب رسوم ملكية كاملة األركان، كما لم الت

 يسبق أن تم رفض أي ملف بسبب عدم توفر رسوم حقيقية للتملك.

لميم  وفيما يتعلق بوضع تصاميم نموذجية رهن إشارة المواطنين الراغبين في ذلك، فإن مصالح الوكالة الحضرية لك

وفرت مجموعة تصاميم نموذجية لمختلف عمليات البناء بالوسط القروي من سكن وإصطبالت ومخازن وغيرها، 

إمكانية   توفير شروطإال أنها ستظل غير قابلة للتنفيذ دون المصادقة عليها من طرف مهندس مختص. ونحن بصدد  

 التعاقد مع أحد المهندسين المعماريين بالمنطقة لهذه الغاية.

 الوسط البيئي بالجماعة محدودية المشاريع الهادفة إلى الحد من هشاشة 

بمناسبة االشتغال على المخطط الجماعي للتنمية مع كل اإلكراهات التي شابته كما تم بسطها في مالحظات سابقة،  

محور تم اعتماد مختلف مقترحات المشاريع المستخرجة من ورشات التشخيص التشاركي بدواوير الجماعة، وتت

..( بدرجة أولى باإلضافة -الكهرباء  -الماء الصالح للشرب  -في أغلبها حول تعزيز البنيات التحتية األساسية )الطرق

إحداث مرافق اجتماعية..(. ولم يحظ  -الصحة -لتحسين شروط للولوج للخدمات االجتماعية المختلفة )التمدرس

 ام ثانوي ضمن هذه المقترحات كما تمت مالحظته. الجانب المتعلق بالبيئة والمحافظة عليها سوى باهتم

وبما إن المجلس الجماعي يمثل صورة مصغرة للساكنة التي يمثلها، وفي غياب أو ضعف دور الجهات األخرى  

المعنية بهذا الموضوع مثل الجمعيات المدنية والمدرسة ومؤسسة األسرة، كفيلة بالرفع من مستوى الوعي 

تي يطرحها، فقد ظلت الجهود التنموية المبرمجة بالجماعة قاصرة نسبيا عن رفع هذه باإلشكاالت والتحديات ال

 التحديات. 

لكن رغم ذلك، حاول المجلس الجماعي الحالي أن يتدارك األمر ويدمج من بين اهتماماته مجموعة من التدخالت 

ئية ذات العالقة أساسا بالحماية من اتخذت مجموعة من التدابير الوقا تهم المحافظة على البيئة. وفي هذا اإلطار،

الفيضانات بالتدخل لدى مصالح المديرية اإلقليمية للفالحة التي وضعت حواجز وقائية وشباكا من األسالك المعدنية 

على عدة مقاطع من وادي أمطضي ووادي تركا أخضير ووادي تزونت لوقاية المساحات المزروعة من االنجراف،  

ى مستوى اصالح العيون بمجموعة من الدواوير استهدفت توفير الماء المخصص للري باالضافة الى تدخالت عل

 والمحافظة عليه وتنمية النشاط الفالحي الذي يعتبر المورد الرئيسي ألغلبية سكان الجماعة.

ومن جهة أخرى، بادر المجلس الجماعي الحالي كذلك الى اتخاذ مجموعة من الخطوات تهم باألساس مجال توفير 

 لماء الصالح للشرب والنظافة وتدبير النفايات المنزلية يمكن تلخيصها فيما يلي: ا

 تجهيز بئرين للمياه المستعملة ألغراض مختلفة بكل من دوار تزونت ودوار أكني ملولن.

 . 2019-04-15تم فتح أظرفة الصفقة المتعلقة بها يوم  إبرام اتفاقية شراكة لبناء شبكة للتطهير السائل بالمركز

 ( ألجل تخصيصها لنقل النفايات.Triporteurاقتناء دراجة نارية بثالث عجالت )

 .2017اقتناء شاحنة لجمع ونقل النفايات المنزلية خالل سنة 

لتوظيف أعوان عرضيين مكلفين بالتدبير اليومي لهذا  2019وسنة  2018سنة  تخصيص اعتمادات بميزانية

 المجال.

. وقد إنجاز مشروع تجهيز البئر المزود للمركز بالماء الشروب بألواح الطاقة الشمسيةإبرام اتفاقية شراكة لتمويل و

 تم تسليم األمر بالخدمة لنائل الصفقة المتعلقة بهذا المشروع منذ شهر يناير الماضي.

 إطالق عملية جمع النفايات بمركز الجماعة وإيداعها بمطرح عمومي.

تدبير النفايات المنزلية مع كافة الفاعلين المعنيين، في أفق إرساء نظام قار في  برمجة لقاء تواصلي حول موضوع  

 هذا الشأن.
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ومن المأمول أن يتضاعف هذا الجهد في المستقبل بما يتيح تثمين واحات الجماعة واستثمار مؤهالتها الطبيعية 

 والخبرات المحلية بالهجرة. والتاريخية والثقافية وتجاوز تحديات االستقرار والحد من استنزاف الطاقات

  :الترخيص الستغالل مواد المقالع من طرف جهة غير مؤهلة 

والمتعلقتين باستغالل مواد المقالع  2018و 2017اإلقدام على منح رخصتين لالستغالل المؤقت خالل سنتي 

 الية:)الصخور والرمال واألحجار واألتربة المختلطة( بطلب من المسمى م.ب كانت لالعتبارات الت

 EXT/DG/2017/10ورود اسم المعني باألمر ضمن الالئحة االسمية للمستفيدين من قرار الترخيص عدد 

 الصادر عن مديرية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة.

 الرغبة في تحسين وتنظيم المقالع الغير القارة بالنفوذ الترابي للجماعة.

 الرغبة في تنويع وتنمية موارد الجماعة.

في  ات مصالحكميتم إعادة النظر في طريقة التعامل وتنظيم المقالع مستقبال مع األخذ بعين االعتبار لمالحظوس

 الموضوع.

 تدبير المرافق العمومية الجماعية .ثالثا

 ني تأخر بشأن تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لفائدة المكتب الوط

 الصالح للشرب للكهرباء والماء 

بالرغم من اتخاذ المجلس الجماعي مقررا بتفويت مرفق الماء الصالح للشرب بالجماعة للمكتب، ورغم تبليغه لكافة 

والية جهة كلميم وادنون( ، فإن  - المصالح المعنية )المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء

ت المباشرة التي بادر رئيس الجماعة شخصيا بإجرائها، عبر عن المكتب الوطني المذكور من خالل االتصاال

 مجموعة من التحفظات على التدخل لتدبير هذا المرفق العتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي: 

عدم استعداد المكتب لتحمل تدبير كل المشاريع المائية التي تدبرها الجمعيات بكافة تراب الجماعة، واالقتصار على 

 ز أمطضي.التدخل بمرك

عدم استعداد المكتب للتدخل دون قيام الجماعة على نفقتها الخاصة بإعادة بناء شبكة التوزيع الحالية وتجهيزاتها 

 تجهيزات الضخ..( طبقا للمواصفات التقنية وبالجودة المطلوبة من المكتب الوطني. -الملحقة )صهريج

هة، ومخالفتها  للمقرر المتخذ من طرف المجلس، فسيظل وأمام االستحالة  الواضحة لالستجابة لهذه الشروط من ج

هذا المقرر غير قابل للتنفيذ إلى حين اتخاذ مقرر جديد بعد التفاوض واالتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء 

 الح للشرب على شروط هذا التفويت.الص

 دبير مرفق جمع النفايات المنزليةغياب آلية لت 

وع، أود ان أذكر سيادتكم بالخطوات التي اتخذها المجلس الجماعي، كما تم تضمينها بالتقرير فيما يتعلق بهذا الموض

بالمذكرة  17على المالحظة رقم  اإلجابةوكما تمت اإلشارة إلى بعضها ضمن  ، الخاص المسلم لمهمة الرقابة

 كما يلي:  الجوابية المرفوعة لمصالحكم 

 . المنزلية لنفاياتلاقتناء حاويات  -

 ( تخصص لنقل النفايات الصلبة.triporteurء دراجة نارية ذات عربة )اقتنا -

 من المديرية العامة للجماعات المحلية.خصوصي لالستثمار  اقتناء شاحنة مناسبة لنقل النفايات، بدعم   -

 .2019والحالية  2018الماضية  توظيف أعوان عرضيين برسم السنة المالية -

 تدبير الطلبيات الجماعية .رابعا

 ن األعمال موضوع سندات عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بشأ

 الطلب

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات  2-06-388من المرسوم  75من المادة  4من خالل تفعيل مقتضيات الفقرة 

 2- 12-349من المرسوم رقم  88من المادة  4ها، وكذا الفقرة الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبت

والمتعلق بالصفقات العمومية، يتضح مدى إلزامية تفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات 

 الطلب القتناء التوريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.

منذ حلولها بالجماعة. ومنذ تلك اللحظة، بادرت مصالحي   وقد شكلت هذه إحدى المالحظات األولى لمهمة المراقبة

المختصة بتفعيل هذه المقتضيات بمباشرة إصدار االستشارات الكتابية مع تسجيلها بمكتب الضبط بإدارة الجماعة. 
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وستستمر هذه المصالح في احترام هذه المساطر بهدف إنجاز النفقات الجماعية بأقل التكاليف وترسيخ شروط 

 ية والتنافسية.الشفاف

  أشغال في غياب الضمانات الضروريةإنجاز 

 لجأت الجماعة دائما إلى إنجاز بعض األشغال واقتناء بعض التوريدات عن طريق سندات الطلب. 

وحيث إن طبيعة وخصوصيات األعمال واالقتناءات الجماعية مختلفة من عملية ألخرى، فإننا نلتزم بإعادة النظر 

المسطرة المعتمدة لتنفيذها بما يسمح بإدراج الشروط المتعلقة بضمانات الجودة الضرورية   فورا وبشكل جدري في

من قانون  88وآجال التنفيذ ضمن البنود التعاقدية مع المقاولين والموردين طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من المادة 

حتوى األعمال المراد تلبيتها أدرجت دائما الصفقات العمومية، مع العلم أن ما يتعلق بتحديد المواصفات التقنية وم

 ضمن وثائق سندات الطلب التي تم تنفيذها لحد اآلن.

وفيما يتعلق بإنجاز التجارب المخبرية للتأكد من مدى مطابقة شروط جودة األعمال أوالخدمات للمواصفات 

نية لتتبع تنفيذ األشغال والمقتنيات المطلوبة، فإننا نلتزم بالتعاقد مع أحد مكاتب الدراسات أو مكاتب الخبرة التق

 الجماعية مستقبال.  
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 "خليل بن" جماعة

 (طانطان إقليم)
 

ثَت جماعة   30الموافق ل  1412من ذي الحجة  28 الصادر بتاريخ 2.92.468بموجب المرسوم رقم  بن خليلأ حدِّ

تقع الجماعة داخل النفوذ الترابي و .1992إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة سنة  على، وذلك 1992يونيو 

نسمة حسب اإلحصاء  752كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها  380وتمتد على مساحة تناهز حوالي  قليم طانطان،إل

 أسرة. 150، موزعين على 2014العام للسكان والسكنى برسم سنة 

 من على التوالي تطورا، إذ انتقلت 2016إلى  2010تسيير خالل الفترة الممتدة من لت مداخيل السج   وقد 

 لت نفقات التسيير زيادة خالل نفس الفترة، إذ انتقلت منرهم، كما سج  د   4.533.901,44درهم إلى    1.939.735,94

 التي ملحوظا   تطورا  مداخيل التجهيز  وعرفت .2016 سنة درهم   4.264.102,89درهم إلى  1.907.280,34

رفت نفقات التجهيز تطورا بينما ع خالل نفس الفترة. درهم  4.078.809,80 درهم إلى 330,00 810انتقلت من 

 إلى  2010سنة    درهم  250,92 753إذ تراجعت من    ،2016إلى سنة    2010ة من سنة  متد  غير منتظم خالل الفترة الم  

 2014، ثم انخفضت سنة 2012درهم سنة   2.514.036,86 ك إلى، لترتفع بعد ذل2011سنة  درهم 140.919,53

 ، 2016درهم، لتعاود االنخفاض سنة  3.987.845,76 ما يناهزإلى  2015سنة صل درهم، لت 408.008,65 إلى

 درهم.  1.839.050,00  حيث لم تتجاوز

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 وإصدار  من المالحظات  العديد   تسجيل  عن  للحسابات  الجهوي  المجلس  طرف  تدبير جماعة بن خليل من  مراقبة  أسفرت

 : يلي كما تلخيصها يمكن التوصيات من مجموعة

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

ى أساسا فيما مستوى التخطيط والبرمجة، تتجل  أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية مجموعة من النقائص على 

 : يلي

 2015 - 2010 للتنمية الجماعي الُمخّطط إعداد عدم •

على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم  2010يوليوز  09في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ  صادق مجلس الجماعة

ة بجماعة بن خليل وست جماعات أخرى واقعة الخاص  طات الجماعية للتنمية  خط  ومواكبة مسلسل التخطيط وإعداد الم  

عة بن خليل، ست جماعات أخرى ووكالة باإلضافة إلى جماداخل النفوذ الترابي إلقليم طانطان. وتضم االتفاقية 

د د غالف  الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة طانطان، و   ،درهم 3.900.000,00ها المالي في مبلغ ح 

 درهم. 100.000,00من االتفاقية بمبلغ  4للمادة وفقا   هفي تساهم الجماعة

كما   ، لم يتم االلتزام ببنود االتفاقية من طرف مختلف الشركاء،2015  -  2009طيلة الوالية االنتدابية السابقة  وإال أنه  

ر على من التوف    ن الجماعةيمك  إعداد مخطط جماعي للتنمية    وبالتالي لم يتمتها الملتزم بها،  لم تقم الجماعة بتحويل حص  

 رؤية استراتيجية واضحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

     2022 -  2016ل الجماعة ر في إعداد برنامج عمالتأخّ  •

نقطة إعداد برنامج عمل الجماعة للوالية   2016أكتوبر    04ناقش المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة بتاريخ  

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  78لمقتضيات المادة  وذلك تطبيقا   2021 - 2015االنتدابية 

الدورة العادية المنعقدة بتاريخ  الجماعي خالل حيث صادق المجلس ، كبيرا   أن مسار إعداد البرنامج عرف تأخرا   إال

 ،طخط  مواكبة إعداد الم    صة قصد تخص  اللجوء لخدمات أحد مكاتب الدراسات الم  ر يقضي بقر  م  على    2017اير    فبر  02

لم  ،2018شهر شتنبرحدود ؛ غير أن المالحظ أنه وإلى درهم 50.000,00 هغالفا ماليا قدر لهذا الغرض صوخص  

 تم المصادقة على النسخة النهائية للبرنامج. ت

 تنفيذ واستغالل المشاريع التنموية .2

ة من سنة متد  ترة الم  فبتراب الجماعة، تم خالل الط استراتيجي للمشاريع التنموية المزمع إنجازها خط  في غياب م  

درهم، وذلك دون التوفر  11.381.956,93مشروع بتكلفة إجمالية بلغت  13إعداد وتنفيذ  ،2017إلى سنة  2010

 على رؤية واضحة تمكن من دراسة جدوى هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا وآثارها المرتقبة على ساكنة الجماعة. 

  



 101 

 :أسفرت مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية عن تسجيل المالحظات التاليةوقد 

 مشروع بناء دور سكنية .أ

وبهدف الحد من الهجرة القروية وتمكين الساكنة المعوزة من  ،2003على إثر الفيضانات التي عرفتها الجماعة سنة 

ليل واللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بن خت المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي السكن الئق، تم  

سكنية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التزمت من خاللها الجماعة  ادور 14لطانطان بخصوص بناء 

وقد  .والحفاظ على طبيعة المشروع واستمراريته ،بتوفير البقع األرضية الالزمة إلنجاز المشروع واألشغال الثانوية

، أ نجزت من خالل إبرام درهم  2.007.360,89، ما مجموعه  2017اإلجمالية للمشروع إلى حدود سنة   بلغت التكلفة

، 2018شهر شتنبرحدود    إلىو. إال أنه  2017إلى سنة    2010الفترة الممتدة من سنة    خاللطلب    سندات  وأربعصفقتين  

المالحظات مجموعة من لت ج  س  وقد  عوزة.أسرة م 14صة إليواء خص  لم يتم استكمال أشغال بناء الدور السكنية الم  

 : ، نوردها كما يليتنفيذ هذا المشروعبشأن 

 التكلفة التقديرية األولية للمشروعتقييم ضعف  •

دور سكنية من طرف   14بناء من أجل  درهم 816.052,80 بمبلغ PT/INDH/2010/13 رقم إبرام الصفقةتم 

وتم إعداد الدراسات الهندسية وتتبع أشغال البناء بواسطة عقد الهندسة المعمارية رقم  ،عمالة إقليم طانطان

3/PT/INDH/2010  إال أن  .2012أبريل  12تم التسلم النهائي لألشغال بتاريخ كما درهم،  52.563,17بمبلغ

من ميزانية مالية ادات اعتم . ومن أجل تدارك األمر تم تحويلإتمام األشغال حال دون تقييم كلفة المشروعضعف 

وذلك عبر  ، بناء على اتفاقيتي شراكةدور سكنية 14قصد إتمام بناء  ميزانية الجماعةالمجلس اإلقليمي لطانطان إلى 

درهم. لكن ات ضح فيما بعد أن  200.000,00والثانية في مبلغ  درهم 800.000,00دفعتين حددت األولى في مبلغ 

ا درهم.  44.7524,16بمبلغ  الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب اضطر هذه االعتمادات غير كافية مم 

شار إليها، أظهرت المعاينة الميدانية عدم اكتمال أشغال هذا المشروع.  وعلى الرغم من كل التدخالت الم 

   العقاري الوعاء تصفية وعدم الضرورية التراخيص على الحصول دون البناء بأشغال القيام •

وقد  .درهم 691.220,76سكنية بمبلغ  ادور 14استكمال بناء  من أجل 01/2013الجماعة بإبرام الصفقة رقم  قامت

تسلم األشغال بصفة و 2013أبريل  30الصفقة بتاريخ  صاحب المقاولببدء األشغال إلى  بالخدمة تم توجيه األمر

دون الحصول على التراخيص الضرورية ذلك  ؛ و2014شتنبر  02و  2013يوليوز    08في    مؤقتة ونهائية على التوالي

، ودون تصاميم المنشآت وتصميم القوالب الحديدية والخرسانة دون إنجازخصوصا رخصتي اإلصالح والبناء، و

بهو ووضع درج    14الالزمة تفاديا للمخاطر المحتملة خصوصا وأن الصفقة قد شملت تسقيف  التقنية  القيام بالدراسات  

 .علويالطابق ال ستغاللبكل مسكن قصد ا

 .الجماعة قد التزمت من خالل اتفاقية الشراكة بتوفير البقع األرضية الالزمة إلنجاز المشروع  كما تجدر اإلشارة إلى أن

ثبتة لملكية األرض المتواجدة "بالمركز الجديد ن المراجع العقارية الم  ل الممتلكات الجماعية ال يتضم  ج  إال أن سِّ 

دجنبر  17بتاريخ  11884Dدد، أن مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد ير في هذا الص  . وجدير بالتذكللجماعة"

 إقامةعلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل  حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية تنص   2010

 المشاريع عليها.

 إقليم طانطانم األشغال المنجزة من طرف عمالة تسلّ توثيق عملية عدم  •

 لها  لخو  ت    والتي  طانطان  إقليم  عمالة  طرف  من  المنجزة  لألشغال  مهاتسل    بعملية  تتعلق  وثيقة  أية  على  الجماعة  تتوفر  ال

 على  والحفاظ  وصيانة  واستغالل  تسيير  من  الالزمة  والتقنية  القانونية  التصرفات  جميع  ومباشرة  القائمة  البنايات  حيازة

. الشراكة  اتفاقية  من  السادسة  بالمادة  عليها  المنصوص  اللتزاماتها  طبقا    منه،  المتوخاة  األهداف  وتحقيق  المشروع  طبيعة

  رقم  الصفقة أشغال نهائية بصفة متتسل   طانطان إقليم عمالة مصالح إلى أن دد الص   هذا في اإلشارة وتجدر

13/PT/INDH/2010، 2012 أبريل 12 بتاريخ أعاله، إليها المشار. 

 المنجزة  بتتبع واحتساب كميات األشغال نقائص تتعلق  •

نجزة، إذ أدلت بوضعيات عامة ال لة لألشغال الم  فص  ال تتوفر الجماعة على دفتر ومحاضر الورش والوضعيات الم  

ة وأربع 01/2013نجزة في إطار الصفقة رقم تسمح بتحديد األشغال المنجزة من طرف عمالة إقليم طانطان وتلك الم  

 05/2015درهم )سندات الطلب رقم    447.524,16أصدرتها الجماعة لنفس الغرض بمبلغ إجمالي قدره  طلب    سندات

 (.16/2017و 08/2017و 07/2017و

الحساب يجب أن يتم على أساس كمية   اتأن إعداد وضعيات المنجزات وكشوفب، ددويتعين التذكير في هذا الص   

بالمصادقة على   2.88.1087من المرسوم رقم    56ذلك المادة  بين المكان، كما تقضي  بع  نجزة فعليا  وجودة األشغال الم  

المماثلة لها  62و 61والمادتين ، 2000ماي  04دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال بتاريخ 

 .2016يونيو  02بتاريخ  2.14.394 من المرسوم رقم 
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 بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل  المشروع السكنيعدم ربط   •

األخذ الكلفة التقديرية للمشروع، تم تشييد األساسات والبنايات دون    تقييم  األولية وضعفالتقنية  لغياب الدراسات    نظرا  

من  بالقربتواجد المساكن  وذلك على الرغم من ،لماء الصالح للشرب والكهرباءالدور السكنية باربط  بعين االعتبار 

فإن الجماعة ال تتوفر على شبكة التطهير السائل. كما   . أما فيما يتعلق بالربط بشبكة التطهير السائل،الشبكات الرئيسية

  المياه العادمة.بديلة تحترم المعايير البيئية لتصريف  طرق تقنية تلجأ إلى أنها لم

 مشروع تبليط األرصفة بمركز الجماعة  .ب

 . درهم 318.940,61بمبلـغ  2013يونيو  03بتاريخ  2013/ج ق ب خ/م وت ب/05ة رقـم قة الصفعـت الجماأبرم

 ت التالية:ابخصوص هذا المشروع المالحظ لتج  وقد س  

 عدم إنجاز أشغال منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة •

 األشغال المتعلقة بتوريدإال أن   .2014أكتوبر    02بتاريخ    05/2013رقم  موضوع الصفقة    التسلم النهائي لألشغالتم  

من   2ضمن أعمال الصفقة تحت رقم    عليها  المنصوصوة بشبكة اإلنارة العمومية  ووضع األنابيب البالستيكية الخاص  

والنهائي    1ت رقم  لكشف المؤقبيانات ا  كما يستفاد مندرهم، لم يتم إنجازها    14.616,00بمبلغ    دفتر الشروط الخاصة

 .2013أكتوبر  02بتاريخ  عد  الم  

 األشغال المنجزة مجددا لعمليات الحفر من أجلوتجدر اإلشارة إلى أن من شأن عدم وضع هذه األنابيب تعريض 

. وهو ما قد يؤدي الى إتالف أشغال تبليط األرصفة المنجزة في إطار الصفقة باإلنارة العمومية  القنوات الخاصة  وضع

 كورة.  المذ 

 غياب نظام لتصريف مياه األمطار  •

أشغال تبليط األرصفة بالمركز    من الوقوف على أن  تصميم جرد تنفيذ المنشآتاالطالع على  المعاينة الميدانية ونت  مك  

ركود مياه األمطار واألوحال بقارعة   يؤدي إلىتجهيز الطريق بنظام لتصريف مياه األمطار، وهو ما    الجديد لم تشمل

نظرا لغياب منحدرات ومزاريب كفيلة بتصريف   المطرية،وإرباك حركة المرور خالل موسم التساقطات  قلطريا

 .دة حديثاشي  واألرصفة الم   ع من عملية إتالف بنية الطريقسر  ي   كما أن من شان استمرار هذه الوضعية أن المياه.

 عدم مطالبة المقاول بالتأمينات الضرورية عن المخاطر الواجب تقديمها قبل بدء االشغال  •

. وهو ما من دفتر الشروط الخاصة  16التأمينات المنصوص عليها بالمادة  باكتتاب  لم تطالب الجماعة صاحب الصفقة  

ة شغل خالل حادث ةوقوع أي محل صاحب الصفقة عند  ل المسؤوليةض الجماعة لمخاطر تحم  عر  كان من شأنه أن ي  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  24المادة  . وتجدر اإلشارة الى أن مقتضياتتنفيذها

 اكتتاب المقاول  لزاميةإعلى    تنص    ، سالف الذكر،2.99.1087المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم  

 قبل الشروع في تنفيذ الصفقة.  هذا النوع من التأمينات  ل

 ة والبيئ تدبير الساحل والمجال الترابي ثانيا. 
 ثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي.ي  

بداء رأي الجماعة في مشروع  إر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم  تأخّ  •

 ط توجيه التهيئة العمرانية خطّ مُ 

، 2011منذ سنة  ،الوطية جماعةكلم من مصب واد درعة إلى  29,548على مسافة  متد الم   الجماعةساحل  تم إدراج 

أكتوبر   07عطيت انطالقته بتاريخ  الذي أ    ،السمارة-لتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميما  لتوجيهط  خط  الم  مشروع  ضمن  

ط خط  إال أن هذا الم   .السمارة-الوكالة الحضرية كلميمالمبرمة من طرف  36/2011م صفقة رقالفي إطار  2011

 14/2014رقم  اإلعذار ستفاد منالمعمارية بالتزاماته، كما ي  مكتب الهندسة د عدم تقي   بسبب عرف تعثرا في تنفيذه 

الحضرية بالشروع في إعداد قامت الوكالة وقد . 2014مارس  27تاريخ ب ه له من طرف الوكالة الحضريةوج  الم  

د توجهات حد  سيدي إفني والذي سي  - لتهيئة العمرانية للشريط الساحلي كلميما بالمخطط لتوجيه قةتعل  دراسة جديدة م  

إال أنه وبالرغم من اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده من طرف مكتب    .سنة المقبلة  25تهيئة المجال الساحلي في أفق  

لت بالرغم من الدعوات المتتالية التي توص   ط المذكور،خط  حول مشروع الم   إبداء الرأيبالجماعة  قمسات، لم تالدرا

)رسالة الوكالة الحضرية لكلميم السمارة عدد بها من طرف مصالح الوكالة الحضرية وذلك قصد تقديم مقترحاتها 

  . طانطان(-سيدي إفني-تهيئة العمرانية لساحل كلميمط توجيه الخط  حول إعداد م    2017يوليوز    14بتاريخ    17/1014

 عدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق التعمير  •

 كما تنص   خاصة سياحية صبغة تكتسي التي األراضي بعض أو لـجميع التهيئة تصميم وضع على الجماعة تعمل لم

لت دد إلى أن الجماعة توص  بالتعمير. وتجدر اإلشارة في هذا الص    المتعلق  12.90  رقم  القانون  من  18  على ذلك المادة

وثائق للتعمير    المساهمة في إعداد   قصد   2013أبريل    05الشركة المغربية للهندسة السياحية بتاريخ    برسالة صادرة عن

 هكتار وضمان حماية هذه المواقع. 101,1حماية شواطئ مصب واد درعة على مساحة بهدف 
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 فيذ مقتضيات تصميم النمو ر في تنالتأخّ  •

 1960يونيو  25وافق ل مال 1379ذي الحجة  30الصادر في  1.06.063لمقتضيات الظهير الشريف رقم  طبقا  

ماي   07بتاريخ  1362.09السمارة رقم -والمتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، صدر قرار والي جهة كلميم

ط تنمية الكتلة القروية خط  بإقرار م   2009فبراير  03بتاريخ  02رقم  بالموافقة على قرار عامل إقليم طانطان 2009

تحقيق التنمية من ط بما يسمح خط  قتضيات هذا الم  م   نفيذ البن خليل. إال أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تعمل الجماعة على ت

التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات  صالحيةأن  لما  ، عِّ العمرانية للجماعة واستقطاب الساكنة واالستثمارات

   سالف الذكر. 1.06.063الظهير الشريف رقم من  4للمادة  طبقا   عشر سنواتتمتد لالقروية يجري 

 محاربة ثلوث ملتقى مياه واد بن خليل وواد درعة باإلجراءات الكفيلة عدم اتخاذ  •

الممتد   مياه مصب واد درعة  ضيوبناء على المعاينة الميدانية، لوحظ تعر  بالرغم من أهميته البيولوجية واإليكولوجية

 "A"التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية السائلة لمعمل تصبير السمك  ، لخطرهكتار 10.000مساحة تبلغ  ىعل

التابعة للنفوذ  "لمجيبير "لمدينة طانطان المتواجدة بمنطقةالعادمة  مياهالوذلك نتيجة لعدم استغالل محطة معالجة 

التأثير  وروائح كريهة وتلوث األراضي الفالحية البورية  . وقد نتج عن هذه الوضعية انبعاث  الترابي لجماعة بن خليل

بالرغم من المراسالت الموجهة من طرف رئيس المجلس  دد أنهطبيعية. جدير بالذكر في هذا الص  على الثروة ال

 التلوث.  هذا من للحد اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  لم يتم الجماعي الى السلطات المعنية،

 العشوائية المقالع لنشاط البيئية اآلثار من للحد الالزمة اإلجراءات اتخاذ عدم •

ة باستخراج الرمال والحجارة المستعملة في مجموعة من المقالع العشوائية الخاص   نت المعاينة الميدانية من رصد مك   

كفيلة بمراقبة ال التدابير خذ الجماعةخليل، دون أن تت  تافستيت وتويدريست ووواد كريزيم وواد بن  البناء بمناطق

 لمادةها. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن استغاللاالمقالع وحماية البيئة من اآلثار السلبية الناجمة عن هذه استغالل 

مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط  ةأنه "يمنع استغالل الرمال أو أي تنص علىمن القانون المتعلق بالساحل  24

 ."الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل

 تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 مل على تنزيله في اآلجال الُمحّددة؛ احترام اآلجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والع -

السهر على تصفية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها، وذلك قبل الشروع في  -

 إنجاز األشغال؛

كلما تعلّق األمر بمباني عامة أو يستعملها  الترخيص بمسطرة تعلقةالمُ  القانونية المقتضيات إعمال -

 العموم؛

لتقى مياه واد بن خليل وواد درعة، والعمل على مُ لإيالء العناية الالزمة للنظام اإليكولوجي والبيئي  -

 من اهتمامات المجالس المنتخبة؛الت الطبيعية ض  إدراج حماية البيئة والحفاظ على الموارد والمؤهّ 

 دون الرمال المقالع خاصة لمحاربة استخراج مواد لحث األطراف المعنية، الزمةال باإلجراءات القيام -

 السلبية على البيئية.لحد من اآلثار وا ترخيص

 النفقات الجماعية. تدبير ثالثا

 سندات الطلب  في إطار تدبير الطلبيات .1

 197بواسطة  2017إلى  2010قامت الجماعة بإنجاز األشغال والتوريدات والخدمات خالل الفترة الممتدة من سنة 

ى الطلبيات، مجموعة من النقائص تتجل  هذه  ثير تقييم تدبير  درهم. وي    8.010.741,12طلب بقيمة إجمالية بلغت  السند  

 : فيما يلي

تعلقة بمسطرة االستشارة بشأن األعمال موضوع سندات قتضيات القانونية المُ عمال المُ إ   عدم •

 الطلب

 فبراير 5) 1428 محرم 16 بتاريخ 2.06.388 رقم  المرسوم من 75 المادة من الرابعة الفقرة قتضيات م   تنص  

 الفقرة وكذا ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة القواعد  بعض وكذا الدولة صفقات  إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007

 قوالمتعل  (، 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8 بتاريخ 2.12.349 رقم المرسوم من 88 المادة من الرابعة

  القتناء الطلب سندات إلى اللجوء يتم  عندما الكتابية، االستشارة مسطرة تفعيل إلزاميةعلى  العمومية، بالصفقات

 إجراءات  تفعيل  إلى  جماعةالمصالح    لجوء  ثبتي    ما  وجود   لوحظ عدم  لذلك،خالفا     .خدمات  أو  أشغال  إنجاز  أو  توريدات

، 2017إلى سنة    2010خالل الفترة الممتدة من سنة    الطلب،  سندات  موضوع  باألعمال  قيتعل    فيما ،  الكتابية  االستشارة

 هذهفس الفترة، أن نجزة برسم ننة بملفات سندات الطلب الم  ضم  الم   ةص رسائل االستشارمن خالل تفح   نتبي  حيث 

 .ادرة أو الواردة على مكتب الضبطبسجالت المراسالت الص    ، كما لم يتم تدوينهايتم تبليغها إلى المتنافسين  لمالرسائل  
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 لوحظ تعامل الجماعة مع نفس الموردين لتقديم خدمات وتوريدات مختلفة. فعلى سبيل المثال، حصلت كما

 2010برسم الفترة الممتدة من سنة    233سند طلب من أصل    117على ما مجموعه    "G. E. H"و   "S. L"المقاولتان

بجميع   ،تقومان وعلى الرغم من االختالف الكبير لموضوع وطبيعة سندات الطلب  المقاولتين  ذلك أن،  2017إلى سنة  

 .األشغال والتوريدات والخدمات على اختالف أنواعها

ن الجماعة من لى مسطرة االستشارة الكتابية للمتنافسين، فضال عن كونه يمك  وتجدر اإلشارة إلى أن من شأن اللجوء إ

إعمال قواعد المنافسة بين المقاوالت والفاعلين  إلى يهدف إجراء فهوإنجاز نفقاتها بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة، 

 االقتصاديين.

 غياب مساطر وإجراءات واضحة لتدبير المشتريات الجماعية •

حاجيات إلى تدبير الدقيق للتحديد المن ابتداء ماعة على مسطرة واضحة فيما يتعلق بتدبير المقتنيات، ر الجال تتوف  

إلى أن التوريدات المكتبية ال  في هذا اإلطار وتجدر اإلشارة  .المشتريات وتوزيعها على مختلف المصالــح الجماعية

مصالح الجماعة بعد ذلك    . وتقومالحاجة ومباشرة من المورد حتفظ بها في المخزن الجماعي وإنما يتم توريدها حسب  ي  

تحديد الكميات  ب  قة فيما يتعل  خاص  مخاطر    وهو ما ينطوي على عدة  د.قصد أداء مستحقات المور ِّ   الطلب  إعداد سنداتب

 قة.المطب   واألثمانالموردة 

 عدم توثيق عمليات الصيانة وتتبع التوريدات •

درهم، حيث    1.049.467,76ما مجموعه    ،2017  إلى  2010  الممتدة من  ة برسم الفترةبلغت نفقات الصيانة االعتيادي

   .متلكات المنقولة )العتاد المعلوماتي(إضافة إلى بعض الم   ،شملت صيانة البنايات اإلدارية والمباني السكنية

أن الجماعة ال تمسك سجالت للصيانة ،  درهم  31.848,00فت  كل    التي  صيانة العتاد المعلوماتي  وقد لوحظ بخصوص

ولإلشارة فإنه على الرغم   .تهلفوقطع الغيار التي تم استبدالها وتاريخ اإلصالح وك   واألعطالتوضح نوع التدخالت 

 سنوات. 10لم تعد صالحة لالستعمال منذ أكثر من  24من أصل  تآال 10 من القيام بعمليات الصيانة المذكورة، فإن

 508.749,00بلغت نفقات كل من صيانة المباني السكنية وصيانة المباني اإلدارية على التوالي  على صعيد آخر، 

باستثناء بعض الوضعيات  ،عملياتهذه الوذلك في غياب أي توثيق ل الفترة؛درهم برسم نفس  493.758,00درهم و

ر عليها من طرف تقني الجماعة والتي ال تحمل تواريخ إنجاز ؤش  لمدلى بها لمهمة المراقبة الموثقة إلنجاز الخدمة م  ا

 بها. الخدمة وأرقام سندات الطلب المتعلقة 

ما يناهز  ،2017و 2010حف والهدايا خالل الفترة الممتدة ما بين بلغت نفقات شراء الت  ومن جهة أخرى، 

كما ال تمسك   .د هوية وصفة وعدد المستفيدين من هذه التحف والهداياحد  أن الجماعة لم ت    إال    .رهمد   1.004.400,00

 الضرورية. التصديقاتعملية االستالم والتخزين والتسليم وتدون سجالت أو وثائق 

وصوالت التسليم ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، مرفقة بلوحظ أن المصالح الجماعية ال تمسك سجالت تبي  كما  

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية   2.09.441من المرسوم رقم    111مقتضيات المادة  على ذلك    كما تنص  والخروج،  

ص للكميات المقتناة والكمية المتبقية في  ص  معرفة االستعمال الذي خ    معه    للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يصعب  

 المخزن.

   تعاقدي إطار سكنية في غياب  ودادية لفائدة مالي مبلغ تحويل .2

 2015 يوليوز 13 بتاريخ نون واد-كلميم وجهة خليل بن جماعة بين شراكة اتفاقية على الجماعي المجلس صادق

 مبلغ منها صص  خ   الجماعة، ميزانية إلى الجهوي المجلس ميزانية من درهم 1.223.552,44 مبلغ تحويل قصد 

 ودائرة الجماعة وأعوان بموظفي خاصة ودادية لفائدة سكنية  تجزئة أشغال إنجاز في كمساهمة  درهم 600.000,00

 المذكورة الودادية لفائدة 2017 غشت 24 بتاريخ درهم 600.000,00 مبلغ بتحويل قامت إال أن الجماعة .طانطان

 الودادية أن اعتبار على بها، قيامال المزمع والمشاريع وااللتزامات األهداف تحديد ودون تعاقدي إطار أي غياب في

 تنص   سالفة الذكر، االتفاقية  من الرابعة ولإلشارة، فإن المادة .والجهة الجماعة بين المبرمة  في االتفاقية طرفا ليست

 جهة وموافاة األشغال ع لتتب   التجارب وإنجاز التقنية والوثائق الدراسة بإعداد  تلتزم  الجماعة أن على الثانية  فقرتها في

 األشغال. نسبة تطور وكذا بواسطتها المنجزة والمشاريع االعتمادات هذه صرف عن لةفص  م   بتقارير نون واد -كلميم

 تدبير صفقة حراسة ومراقبة البنايات اإلدارية والملك العام الجماعي وحلبة السباق  .3

بمبلغ متلكات الجماعية والم  بهدف حراسة ومراقبة البنايات  07/2017أبرمت الجماعة الصفقة القابلة للتجديد رقم 

 : ى فيما يليتتجل  ه مجموعة من النقائص تإال أن تدبير هذه الصفقة قد شاب .درهم 583.200,00
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 ائق المثبتة لتسجيل األجراء عدم مطالبة الجماعة للشركة صاحبة الصفقة بالتأمينات الضرورية وبالوث

 بنظام الضمان االجتماعي

على حيل التي ت  و ،من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة المتعلقة بالتأمينات والمسؤوليات 19خالفا لمقتضيات المادة 

على   قة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات واإلشرافطب  من دفتر الشروط اإلدارية العامة الم    20المادة  

طالب ، لم ت  2002يونيو  04صادر في  2.01.2332األشغال المبرمة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 

ثبتة لالكتتاب في عقد أو عقود التأمين لتغطية األخطار الم    باإلدالء بالوثائق  " S Sud"الجماعة الشركة صاحبة الصفقة  

، ض لها أعوان الحراسةمكن أن يتعر  السيما حوادث الشغل التي ي    تها،حيد تواريخ صاليتحد مع  المرتبطة بتنفيذ الصفقة  

 لمسؤولية بشأن األضرار أو التعويضات الواجب دفعها في حالة وقوع حوادث ألعوان الحراسة.  ا لتفادي تحمل وذلك

شهادات تسجيل األجراء بالصندوق باإلدالء بنسخ من طالب الجماعة الشركة صاحبة الصفقة لم ت  وفي نفس السياق، 

دفتر  من لمادة الثانية من الفصل المتعلق بالشروط التقنية المنصوص على تقديمها في االوطني للضمان االجتماعي 

 المذكورة. الشروط الخاصة بالصفقة 

   عدم تتبع الجماعة لحسن تنفيذ شروط الصفقة 

لم تقم الجماعة  ،الشروط الخاصة بالصفقة والفصل المتعلق بالشروط التقنية من دفتر 2لمقتضيات المادة  بالنظر

بمراقبة مدى وفاء الشركة صاحبة الصفقة بتوفير العدد الكافي من المستخدمين مع ضمان كفاءتهم في مجال اإلسعافات 

ح الموظفين ض  واألولية والوقاية من الحرائق وإخالء الموظفين في حال وقوع كوارث طبيعية ومسك سجل ي  

ن من خالل التحريات تبي   وقد  .ات اإلدارية للجماعة خارج مواقيت العمل الرسميةواألشخاص الذين يلجون المقر  

كما ال تتوفر على   .وهوياتهم ونسخ من بطائق تعريفهم الوطنيةالحراسة    أعواننجزة عدم توفر الجماعة على الئحة  الم  

 ثبت مستواهم الدراسي.الصحية ونسخ من سجالت سوابقهم القضائية وكذا شواهد ت  تهم الثبتة لحاالوثائق الم  

مدى احترام الشركة لمقتضيات مدونة الشغل المنصوص عليها بتتبع الجماعة  ل عدم قيامج  باإلضافة إلى ذلك، س   

متعلق ال 65.99 القانون رقم من 188بالبنود التعاقدية والمتعلقة بتحديد مدة الشغل العادية، والسيما مقتضيات المادة 

  ،(2003سبتمبر    11)  1424من رجب    14صادر في    1.03.194الشريف رقم   بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير

رة لكل فرقة ثماني ساعات قر  منع في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة أن تتجاوز المدة الم  على أنه "ي   والتي تنص  

أظهرت التحريات  فقد  .هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة ال تتعدى الساعة"في اليوم وينبغي أن تكون 

ساعة في اليوم  12المنجزة أن الشركة تعمد إلى تشغيل فرقتين متكونتين من عشرة مستخدمين تشتغل كل منهما 

كما  ،سنوية مؤدى عنهاالعطلة السبوعية واألراحة ستفيدون من الال ي هؤالء المستخدمين أن . عالوة علىمتواصلة

 من نفس المدونة. 231و 205لمادتين ا على ذلك تنص  

رهن إشارة الجماعة فرقتين مكونتين من   ن من خالل المعاينة الميدانية أن صاحب الصفقة وضع، تبي  ىومن جهة أخر

فرقة  ا بعد ذلك أعوان في الفترة الممتدة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء( لتعوضه 05أعوان )فرقة من  10

الجماعة  وهو ما يعني أداءأعوان في الفترة الممتدة من السابعة مساء إلى العاشرة صباحا(،  05)فرقة من أخرى 

 درهم. 191.760,00مبلغ بالكشوفات المؤداة  ر بالنظر الىقد  زيادة عن المستحق والم   مستخدم 17 ل خدمةمقاب

 شغل المتعلقة بالحد األدنى القانوني لألجرعدم مراعاة بنود الصفقة لمقتضيات مدونة ال 

، باتفاق الطرفين مباشرة أو بمقتضى اتفاقية شغل األجر بحرية د حد  على أن ي  من مدونة الشغل  345مادة ال تنص  

إال أنه وبالرجوع إلى بنود الصفقة نجد أن  لألجر.جماعية مع مراعاة األحكام القانونية المتعلقة بالحد األدنى القانوني 

قدا لكل يؤدى منها ن ،درهم في الشهر كاملة الرسوم لكل مستخدم 1800جرة تعادل د أ  جدول األثمان التفصيلي قد حد  

على  من مدونة الشغل التي تنص   358درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة  1500,00تعادل شهرية أجير أجرة 

دتها الفالحية، على أساس أجر ساعة شغل"، والتي حد   في النشاطات غير القانوني لألجر أنه" يحتسب الحد األدنى

بتحديد مبالغ الحد األدنى القانوني لألجر في   2014يونيو  24صادر في  2.14.343المادة الثانية من المرسوم رقم 

درهم كمبلغ الحد األدنى القانوني لألجر الممنوح عن ساعة  13,46الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفالحة، في 

  درهم. 2239,74دة في أي ما يعادل أجرة شهرية صافية محد   2015يوليو  01الشغل لألجراء وذلك ابتداء من 

 دم تفعيل الجماعة لإلجراءات القسرية الواردة بالبنود التعاقديةع 

والسيما تلك  ،التعاقدية مقتضياتعدم التزام الشركة صاحبة الصفقة بال ،عين المكانفي نجزة التحريات الم  أظهرت 

وحمل  ،د س موح  للبا األعوانوضرورة ارتداء  ،وعدم التقصير في المهام األعوان،المتعلقة بتوفير العدد الكافي من 

 إلجراءات القسريةل  الجماعة.  عالقة بذلك، لوحظ كذلك عدم تطبيق  وصورته  للعونبطاقة تعريفية تحمل االسم الكامل  

قاولة، سواء تلك متعلقة درهم عن كل مخالفة  100) من دفتر الشروط الخاصة 7المنصوص عليها بالمادة  إزاء الم 

درهم   150درهم نتيجة كل إهمال أو تقصير، و 300كل مستخدم متغيب، ودرهم عن  100دم احترام التوقيت، وبع

قة  من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطب   52المادة في المنصوص عليها ؛ أو تلك  د(عند عدم ارتداء اللباس الموح  

عند تجاوز وذلك ، قة بأعمال الدراسات واإلشراف على األشغال المبرمة لحساب الدولةعلى صفقات الخدمات المتعل  

 .من الثمن اإلجمالي للصفقة %10لنسبة  القسرية المفروضة مبلغ الجزاءات
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 النفقات المتعلقة باألعوان العرضيينتدبير  .4

مجموعه  ما 2017إلى  2010خالل الفترة الممتدة من  ،قة باألعوان العرضيينبلغت النفقات المتعل  

 :التالية مالحظاتاليل عن تسجالمراقبة وقد أسفرت  .درهم 2.836.358,64

  العرضيين عن طريق شساعة دون احترام النصوص التنظيمية األعوان أداء النفقات المتعلقة بأجور 

. أداء النفقات المتعلقة بأجور األعوان العرضيين  بهدف  2009يوليوز  06قامت الجماعة بإحداث شساعة للنفقات بتاريخ  

درهم بموجب  160.000,00درهم الى مبلغ    25.000,00كما تم الرفع من سقف التسبيقات الممنوحة للشسيع من مبلغ  

 من 16للمادة  خالفاإال أنه  .2017يناير  25و 2016أبريل  20قراري وزير الداخلية المؤرخين على التوالي في 

المتعلقة بتسيير شساعة النفقات وشساعة المداخيل، ال يمسك شسيع  1969مارس  26وزير المالية بتاريخ تعليمية 

، السيما السجل المحاسبي وتوصيف العمليات المنجزة )دفتر الخزينة، السجالت االنفقات الوثائق المنصوص عليه

 ف اآلمر بالصرف.صدقية المحاسبة(، والتي يجب أن تسلم إليه من طرلوالوثائق الضامنة 

ال تتوفر على معايير  ،المبالغ المالية المهمة التي تتسلمها بصفة دوريةبالنظر إلى تجدر اإلشارة إلى أن الشساعة وو

شار إليها، السيما من تعليمية وزير المالية 27السالمة المنصوص عليها بالمادة  الصندوق الحديدي التوفر على  الم 

من نفس التعليمية   18كما ال تخضع الشساعة للمراقبات الشهرية طبقا للمادة  ية نقل األموال.  وتأمين عمل  المثبت بالحائط

 نة بوضعية الخزينة.ضم  عطيات الم  ق من سالمة الم  والتي يجريها اآلمر بالصرف بعد أداء األجور قصد التحق  

باستثناء بطاقات   ،ق باألعوان العرضيينوثيقة تتعل  ةن الوثائق المحتفظ بها لدى الشساعة أيال تتضم  على صعيد آخر،  و

من التعليمية  71مقتضيات المادة . وذلك على عكس األداء التي تحمل أرقام بطائقهم الوطنية والممهورة بتوقيعهم

الوثائق المثبتة  شتملأن تعلى  التي تنص   من نفس التعليمية 67على المادة  والتي ت حيل 1979العامة للنفقات لسنة 

وضعية مجموعة من الوثائق كعلى  المحليةلنفقات األعوان المياومين والعرضيين للدولة والجماعات  ألول أداء

، إضافة إلى مستخرج من عقد غير المتزوجيننسخة من عقد االزدياد، بالنسبة لألعوان وقرار التوظيف، وااللتزام، 

 .عوان المتزوجينالزواج ونسخة من عقد االزدياد للطفل والشهادة المدرسية بالنسبة لأل

  غياب مستندات توثق أعمال األعوان العرضيين وتمكن من تتبع إنجاز مهامهم 

 مـدره  56.655,36مبلغ  من    تلـث انتقـملحوظا، حي  ارتفاعا  2017و   2010عرفت نفقات األعوان العرضيين ما بين  

أكثر من ستة ب أنها تضاعفتأي  ،2016 برسم سنةدرهم  1.458.486,00ل إلى حوالي ـصت، ل2010سنة  برسـم

تستعين الجماعة طيلة أشهر السنة بأعوان  دائمة،أعوان عرضيين يعملون بصفة  09باستثناء ف .( مرة26ن )يوعشر

 الموكلةوالمهام  همنتقائعون وذلك دون تحديد المعايير المتعلقة با 100عرضيين يتجاوز عددهم في بعض األحيان 

دون معرفة العالقة التي تربطهم بالجماعة  عند حلول أجل صرفها  أجورهم  بتسليمهمشسيع الجماعة يقوم إليهم، إذ 

 باستثناء بطاقة التعريف الوطنية. ،المشار إليها آنفا ،أداء عملية ودون تقديم الوثائق المثبتة ألول

ن بي  محاضر أو تقارير ت   عبر إنجازأعمال األعوان العرضيين، وذلك  ة آلية لتوثيقغياب أيلوحظ  عالوة على ذلك،

وهوياتهم  مراقبة األعوان العرضيين عبر ضبط عددهم  . األمر الذي يجعل من الصعب  نوعية األعمال المنجزة ومدتها

 . إليهم وتوثيقها كأساس يعتمد عليه من أجل أداء أجورهم الموكلةمن قيامهم بالمهام  قوالتحق  

  عدم اكتتاب التأمين عن المخاطر وعدم القيام باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب

 التقاعد بالنسبة األعوان العرضيين

عن المخاطر   االكتتاب في التأمينى  عل،  2009العرضيين سنة  االستعانة باألعوان    الشروع فيمنذ    ،لم تعمل الجماعة 

التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم بمختلف المرافق التابعة لها كالنظافة واألشغال وغيرهما، وذلك خالفا 

ربيع  6صادر في  1.14.190الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18.12من القانون رقم  29لمقتضيات المادة 

 .( المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل2014 ديسمبر 29) 1436األول 

بواسطة شساعة النفقات،   المؤادة بطاقات األداء ووضعيات األجوراالطالع على ن من خالل تبي  وعلى صعيد آخر،  

أن الجماعة ال تقوم باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالنسبة لهذه الفئة، وذلك 

أكتوبر  4) 1397شوال  20بتاريخ  216.77.1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 2مقتضيات المادة س على عك

 على أنه يطبق النظام العام وجوبا على ( يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والتي تنص  1977

والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين 

 األساسي  اإلجباري التأمين نظام في االنخراطلم تعمل على  الجماعة. كما تجدر اإلشارة إلى أن والجماعات المحلية

 التغطية مدونة بمثابة 00.65 رقم القانون من 72 لمادةا العرضيين، كما تقضي بذلك األعوان لفائدة المرض عن

 .األساسية الصحية
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

  تحديد على المشرفة الجهة  تحديد فيها يتم واضحة لتدبير المشتريات، مسطرة العمل على اعتماد -

 الممونين؛ واستشارة لألثمان مرجع على الحاجيات، والتوفر

مقتضيات مدونة ات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة، وذلك باحترام  تتبع تنفيذ صفقالحرص على   -

توفير العدد الكافي من واحترام بنود الصفقات ال سيما  الشغل المتعلقة بالحد األدنى القانوني لألجر

 ؛موحد وحمل بطاقة تعريفية تحمل االسم الكامل للعون وصورتهاللباس الارتداء واألعوان 

المخاطر التي قد وتأمينهم ضد  تتبع إنجاز مهامهموأعمال األعوان العرضيين ق يتوثالسهر على  -

النظام الجماعي األخرى وكذا االستفادة من  يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم كالنظافة واألشغال

 . األساسي عن المرض اإلجباري التأمين نظامومن ال لمنح رواتب التقاعد

 رابعا. تدبير الموارد الجماعية
 : نت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية من تسجيل المالحظات التاليك  م

   ة للسكنى والدكاكين التجارية دّ عدم استخالص ومراجعة واجبات كراء المحالت المع 

دكاكين تجارية بالمركز القديم ومقهى    5وعلى  للسكنى بالمركزين القديم والجديد،    اد  عَ م    محال  25  على  تتوفر الجماعة

بها. ووجب التذكير في هذا الجديد، حيث لم تعمل على مراجعة أثمان الكراء منذ تاريخ إبرام العقود المتعلقة بالمركز 

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو  07- 03من القانون رقم  4و 3لمادتين دد بأن االص  

الصادر في   134.07.1ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الحرفي الص  االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو 

على أنه "إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة  انتنص  (، 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19

لى الثمن ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل من تاريخ االتفاق ع

% بالنسبة للمحالت 8د نسبة الزيادة في ثمن الكراء كما يلي :  حد  أو من تاريخ مراجعته بين األطراف مباشرة" ، و" ت  

 % بالنسبة لباقي المحالت". 10المعدة للسكنى ؛ و 

   ة من طرف شركات االتصاالت لّ عدم مراجعة السومة الكرائية ورسم االحتالل المؤقت لألراضي المستغ

 ركة للمياه المعدنيةوش

إال  . بإبرام أربع عقود لكراء قطع أرضية عارية في ملك الجماعة لشركتي اتصاالت 2010قامت الجماعة منذ سنة  

إحدى الشركتين لم تعمل الجماعة على مراجعة السومة الكرائية للعقدين المبرمين مع    ،أنه وخالفا للمقتضيات التعاقدية

األرضيتين المتواجدتين بمنطقة أحرام ومصب واد درعة، لتنتقل السومة الكرائية السنوية والمتعلقين بكراء القطعتين 

 درهم سنويا.   1.200,00. وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ درهم 13.200,00إلى  12.000,00من 

؛ بدوره أية مراجعة  لم يعرف  2010/ 22/10بتاريخ    "م ت"كما تجدر اإلشارة إلى أن العقد المبرم بين الجماعة وشركة  

تعمل الجماعة على تطبيق المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد، ذلك أن السومة  إذ لم

تلقائية مع مراجعة سنوية    درهم سنويا    18.000,00عادل  أي ما ي    درهم شهريا    1.500,00دت في  الكرائية السنوية حد  

 سالف الذكر. 03.07من القانون رقم  3والمادة بنود التعاقدية لل سنويا طبقا    %3دت في حد  

من الجماعة على مراجعة اإلتاوة السنوية لرخصة االحتالل المؤقت للملك الجماعي  تحرصلم  ،باإلضافة إلى ذلك

، حيث  29/07/2010دراهم للمتر الطولي سنويا منذ    05وذلك مقابل    ،كلم  7,5شركة المياه المعدنية على طول  طرف  

 29/07/2016درهم وبتاريخ  41.250,00بمبلغ  29/07/2013لم تخضع اإلتاوة لمراجعتين على التوالي بتاريخ 

عن كل ثالث سنوات، لتظل بذلك الشركة مدينة للجماعة بمبلغ  %10ادة نسبة يدرهم بز 45.375,00بمبلغ 

 درهم.    17.625,00

إلى حدود المذكورة اتجة عن عدم مراجعة العقود إضافة إلى تلك الن   ،غير المستخلصةالمداخيل مجموع  رقد  ي  و

 درهم. 106.290,15مبلغ في  31/12/2017

 وتطبيق جزاءات التأخير الرسم على استخراج مواد المقالعفرض  عدم  

األداء ر في التأخ  رة عن قر  الجزاءات الم  وتطبيق  استخراج مواد المقالعالرسم المفروض على لم تقم الجماعة بفرض 

متر مكعب،   6530دت في د  بكميات ح   مشروع حلبة سباق الهجن قامت باستخراج مواد المقالع إلنجاز شركةعلى 

مصب واد مقطع من الطريق المؤدية لأشغال إنجاز كذلك في إطار وة حسب ما هو وارد في إقرار الشركة المستغل  

ادرة عن الص    2017/17/174/3105ن بالرسالة رقم  ضم  متر مكعب، حسب ما هو م    3084 ، بكمية قدرت فيدرعة

بالرسالة سالفة الذكر  لتأن الجماعة توص   لما  . عِّ 2017يناير 18المدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 

ب فيما ر المبلغ اإلجمالي المترت  قد  . وي  2016المعنية بتاريخ فاتح شتنبروبإقرار الشركة  2017فبراير  06بتاريخ 

درهم، مع احتساب  64.135,31 ، ما مجموعه2018فبراير  28هذا الرسم إلى حدود ة الجماعة من حص   يخص  

 الجزاءات والتأخيرات.
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 من والتجارية السكنية للمباني الكرائية السومة مراجعة خالل من يةالجماع العمل على تنمية الموارد -

 الباقي استخالصه من واجبات الكراء؛ لتحصيل الالزمة التدابير واتخاذ جهة،

 وتطبيق جزاءات التأخير.المقالع،  مواد استخراج على الرسم سيما ال الجماعية الرسوم فرض -
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II.  خليل جواب رئيس المجلس الجماعي البن 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع   .1

  2015-2010عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

المنظم للعمل الجماعي ، تم إبرام اتفاقية شراكة من أجل إعداد  17-08من القانون  36عمال بمقتضيات المادة 

المخطط الجماعي للتنمية ، غير أنه ولألسف لم ترى هذه االتفاقية النور ، نظرا لعدم التزام مختلف األطراف 

 وقد التزمت الجماعة من خالل هذه االتفاقية برصد مبلغ بتعهداتها ، وغياب آلية فعالة لتتبع وتنفيذ هذه االتفاقية 

،   2010درهم كمساهمة منها في إطار تنفيذ هذه االتفاقية ، غير أن الفائض الحقيقي المحقق سنة  100.000,00

 درهم وبالتالي عجزت الجماعة عن تحويل االعتماد المذكور في اسم وكالة الجنوب . 32.455,00لم يتجاوز 

  2022- 2016اد برنامج عمل الجماعة اعدالتأخر في 

تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة إلى حين صدور نص تنظيمي يحدد إجراءات وآليات إنجاز برنامج عمل 

( وقد تعذر البدء في التشاور وجمع المعطيات  2016يونيو    29بتاريخ    2.16.301  الجماعات الترابية )المرسوم رقم

 رية ذات كفاءة عالية وتجربة في مجال جمع وتحليل المعطيات.نظرا لتطلب هذا العمل موارد بش

ومن أجل التغلب على هذا اإلكراه التجأت الجماعة إلى خدمات أحد مكتب الدراسات المتخصصة قصد مواكبة 

نظرا إلبداء اللجان الدائمة عدة  الجماعة في إعداد المخطط، وقد تأخرت المصادقة على برنامج العمل المذكور،

ات في مشروع البرنامج المقترح وإعادته للمكتب قصد أخدها بعين االعتبار، وقد تمت التأشيرة على برنامج مالحظ

 . 2018يونيو  11بتاريخ:  241عمل الجماعة من طرف السيد عامل اإلقليم تحت 

 نفيذ واستغالل المشاريع التنمويةت .2

 مشروع بناء دور سكنية .أ

  ة للمشروعتكلفة التقديرية األوليضعف تقييم ال 

موضوع الصفقة رقم  دور سكنية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 14يندرج مشروع بناء 

2010/INDH/PT/13، درهم، حيث قامت عمالة طانطان صاحبة المشروع   816.052,80بمبلغ إجمالي

 ابعة هذا المشروع .بالدراسة التقنية للمشروع وك لف القسم التقني التابع لها  بإعداد وإنجاز ومت

 maisons évolutives ( وكان الهدف من هذا المشروع في بادئ األمر هو بناء منازل قابلة للتوسع  

 (gros-œuvre   تتكون من غرفة واحدة ومرحاض ، دون إكمال أعمال البالط والنجارة والصباغة على أساس أن

يدين المعنيين هم أساسا من الطبقة المعوزة الفقيرة، ليس لديهم  األشغال المتبقية سيتكفل بها المستفيد ، غير أن المستف

وهكذا ارتأت الجماعة أن تقوم باستكمال بناء هذه المساكن وذلك بتخصيص ، االستطاعة إلكمال أعمال البناء

 عبر اشطر نظرا لمحدودية موارد ميزانية الجماعة .  االعتمادات الالزمة لذلك

 رورية وعدم تصفية الوعاء العقاري حصول على التراخيص الضالقيام بأشغال البناء دون ال 

قامت الجماعة بتوجيه مراسلة إلى السيد رئيس أمالك الدولة بكلميم من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات  

دور سكنية   14الممسوكة بسجل محتويات األمالك الجماعية ، ومن ضمنها البقع األرضية التي أنجز عليها مشروع  

، أما فيما يتعلق   2010دجنبر  17بتاريخ  D 11884، عمال بمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

بالقيام بأشغال البناء دون الحصول على التراخيص الضرورية سيتم إخضاع  جميع المشاريع المنجزة بتراب 

الجماعة على احترام المساطر التقنية و القانونية قبل بداية كل األشغال من بينها إلزام المقاوالت المعنية على 

 راخيص الضرورية . الحصول على الت

 عمالة إقليم طانطان عدم توثيق عملية تسلم األشغال المنجزة من طرف 

من طرف   2018شتنبر    19كما تعلمون ، لم تتم التأشيرة على اتفاقية تسليم الدور السكنية  لفائدة الجماعة إال بتاريخ  

عمالة طانطان صاحبة المشروع فيما يخص الشطر األول ، حيث ٌكلف آنذاك القسم التقني التابع لها بتتبع هذا 

البشرية ، ولم تتمكن الجماعة من الحصول على جميع المستندات المشروع المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  

التي توثق عملية تسلم األشغال في حينه ، وقد تم االتصال بالمصلحة التقنية للعمالة للحصول على هذه الوثائق ، 
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 4و 3،  2،  1حيث حصلت الجماعة على نسخة من محضر تسلم المؤقت والنهائي لألشغال وكشف الحساب رقم 

 خير ، إضافة إلى الكشف النهائي المتعلقين بالشطر األول .واأل

  نقائص تتعلق بتتبع واحتساب كميات األشغال المنجزة 

دور  14موضوع مشروع بناء  ،PT/INDH/2010/13يتبين من كشف الحساب النهائي المتعلق بالصفقة رقم 

أن الكميات المنجزة من طرف  طانطان، سكنية اجتماعية بمركز بن خليل والمنجز من طرف القسم التقني بعمالة

 مقاولة " مجموعة تجارية مناد " وهي كالتالي :

متر مربع عن كل وحدة   20وتغطية    )  Hérissonnage  (انجاز أسس الدور السكنية دون إكمال أعمال التحجير  -

 تركيب األبواب الحديدية والشبابيك الحديدية.-.

 :ة بإتمام بناء الدور السكنية، فقد همت األشغال المنجزة ما يليالمتعلق CRBK/01/2013*أما الصفقة رقم 

 متر مربع.  764بناء وتغطية ما تبقى من الدور السكنية أي تسقيف وتغطية  -

 المتبقية.   ) Hérissonnage (أشغال التحجير-

 باب حديدي لكل وحدة. 14إضافة -

 .لمجموع الدور السكنية  ) Enduits (أشغال البالط -

 تناول إتمام أشغال التبليط. 2015/04* أما سند طلب رقم 

 نجاز المرافق الصحية-ا

 إعادة تركيب الشبابيك التي تآكلت بفعل الرطوبة.-

 . ) Enduits (أعمال البالط -

 بالوعة. 14انجاز -

 7و  6خاصة المادتين    2017/07قم  القيام ببعض اإلصالحات المحدودة في إطار سند طلب رتم    2017*وفي سنة  

 والتي همت التبليط وإصالح وتنظيف البالوعات.

   عدم ربط المشروع السكني بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل 

سائل، يعزى التأخر في ربط المشروع السكني بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير ال   

 إلى ضعف موارد الجماعة  وقدرتها على توفير االعتمادات الالزمة لذلك في تلك الفترة .

ربط هذه الدور السكنية بشبكة الكهرباء  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة المتعلقة بالتطهير السائل، الضرورية  قبل

، وتعكف  20/10/2017بتاريخ  24بواسطة سند طلب رقم  2017والماء الصالح للشرب تم انجازها نهاية سنة 

 الجماعة على إعداد ملف طلب العروض المتعلقة بهذا المشروع النجازه في القريب العاجل  .

 باء والماء الصالح للشرب فالمكتب الوطني للكهرباء والماءأما فيما يتعلق بربط هده الدور بشبكة الكهر

األول يهم الربط بشبكة الكهرباء والثاني    قطاع الماء، كل على حدة، قد أنجزا دراستين تقنيتين ،  -قطاع الكهرباء و  -

 الربط بشبكة الماء الصالح للشرب  تمهيدا النجاز هذا المشروع .

من جهة أخرى تم إبرام اتفاقية شراكة بين اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية إلقليم طانطان وجماعة بن خليل من أجل 

 09بتاريخ    33/2017ء الصالح للشرب في إطار االتفاقية رقم  تمويل ربط هذه الدور السكنية بشبكة الكهرباء والما

  2017غشت 

وقد قامت الجماعة بإعالن عن طلب عروض النجاز هده األشغال الضرورية قبل تسليمها للمستفيدين، حيث تم 

 صباحا ،من اجل انجاز هذا المشروع .  11على الساعة  2019ابريل  30فتح االظرفة بتاريخ 

 ط األرصفة بمركز الجماعة مشروع تبلي .ب 

  منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصةعدم انجاز أشغال 

المتعلقة بتوريد  105المتعلقة بتبليط األرصفة، وخاصة المادة  05/2013بالنسبة لألشغال موضوع الصفقة رقم 

 14.616.00 ملم بمبلغ 75قطر  buse en PVCووضع األنابيب البالستيكية الخاصة بشبكة اإلنارة العمومية 

متر مربع المحددة   1050متر مربع بدال من  1062,13، حيث أنجزت كمية    Rev-solدرهم فقد عوضت بأشغال  

بجدول األثمان ، وبالتالي أنجزت مساحة إضافية بجانب مقر الجماعة ، وكذلك إنجاز رصيف إضافي يحد جنبات 

كشف الحساب المبلغ اإلجمالي الفعلي لألشغال  التبليط ، ويبين جدول الوضعية الكميات المنجزة فعليا وكذلك

 درهم .  318.940,00وهو  05/2013المتعلقة بالصفقة رقم 

أما فيما يتعلق باإلنارة العمومية، فالجماعة بصدد إنجاز دراسة تهيئة شمولية لمركز الجماعة يتضمن إنجاز األنابيب 

 لسقي بالتنقيط دون المس بالتبليط السالف الذكر .البالستيكية الخاصة باألسالك الكهربائية وكذلك أنابيب ا
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   .غياب نظام لتصريف مياه األمطار 

تعتزم الجماعة إنجاز دراسة شمولية للتطهير السائل بمركز الجماعة ومن خاللها ستعمل على إنجاز شبكة لتصريف 

تصريف مياه األمطار بالتوازي مياه األمطار و ربطها بالشبكة الخاصة بمدينة طانطان ، ويعزى عدم إنجاز شبكة ل

مع هذا المشروع لكون ارتفاع كلفة هذا النوع من األشغال وب عدها  عن شبكة تصريف مياه األمطار الخاصة 

 بطانطان.

  الواجب تقديمها قبل بدء األشغالعدم مطالبة المقاول بالتأمينات الضرورية عن المخاطر 

قاوالت المتعهدة بالصفقات الخاصة بها، اإلدالء بالتأمينات  ستعمل الجماعة على إلزام جميع الشركات والم

من الدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على   24الضرورية قبل الشروع في بدأ األشغال طبقا لمقتضيات المادة  

 . 2016ماي  04صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم الصادر بتاريخ 

 تدبير الساحل والمجال والبيئةا. ثاني

 وع مخطط  تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم إبداء رأي الجماعة في مشر

 توجيه التهيئة العمرانية

  - توصلت الجماعة بنسخة من التقرير المختص بالمرحلة األولى لمشروع المخطط التهيئة العمرانية لساحل كلميم 

، بعد إلغاء المخطط المديري   2018ابريل    30بتاريخ    )التشخيص الترابي ورهانات التنمية  (طانطان    -سيدي افني  

الوكالة الحضرية لكلميم واد نون هذه الدراسة إلى مكتب للتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم السمارة ، وقد أسندت  

، و قدم تقرير   2018أكتوبر    11"، حيث تم إيفاد ممثل عن الجماعة لالجتماع المنعقد بتاريخ    Lemayالدراسات "

مكتوب يتضمن مالحظات ومقترحات الجماعة إزاء التقرير الخاص بالمرحلة األولى لهذا المشروع ، وتجدر 

ى أن الجماعة والمصالح الخارجية باإلقليم قامت بإبداء مالحظات ركزت على ضرورة إجراء تشخيص اإلشارة إل

تشاركي ميداني بدل إعداد تقرير على المستوى المركزي وطالبت بضرورة حضور ممثل عن مكتب الدراسات 

 المعني الذي تغيب عن هذا االجتماع . 

 ثائق التعميركتسي صبغة سياحية بوعدم تغطية المناطق التي ت 

كان من المنتظر انجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم السمارة، حيث كان سيشمل نطاق 

تطبيقه الشريط الساحلي لجهة كلميم السمارة، وخاصة موقع مصب واد درعة الذي يكتسي صبغة سياحية هامة 

 دون انجاز المشروع . بالنسبة للجماعة، غير أنه ولألسف تعثر هذا المخطط حال

إال أن الدراسة الجديدة التي تنجز حاليا من طرف الوكالة الحضرية لكلميم ستعمل على انجاز وثائق التعمير الخاصة 

 .بمصب واد درعة

 خر في تنفيذ مقتضيات تصميم النموالتأ 

في حد ذاته ، لم يكن  ، هو التصميم2009من بين المشاكل التي ساهمت في التأخر في تطبيق تصميم النمو لسنة 

في التصميم والبنايات اإلدارية للجماعة لم  1مطابقا للواقع ، فقد اتضح أن إسقاطات األفقية للطريق الوطنية رقم 

تكن مطابقة للواقع ،  ومن أجل تفادي انعكاسات هذا التصميم ،لجأت الجماعة إلى دراسة إعداد تصميم التهيئة ، 

كلميم بإعداد وتنفيذ هذا التصميم وقد عهد بإنجاز التصميم للمهندس المعماري رشيد حيث تكفلت الوكالة الحضرية ل

 محفاظ  وهو في مراحله األخيرة قبل المصادقة عليه .

 تقى مياه واد بن خليل وواد درعةعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمحاربة تلوث مل 

ة عموما ،ونظرا للتهديدات التي تشكلها المقذوفات وعيا من الجماعة بأهمية الحفاظ على الثروة الطبيعية والبيئ

وعدم احترام هذا األخير معايير  « ASAT »الصناعية بواد بن خليل الناجمة عن مخلفات معمل تصبير السمك 

معالجة المخلفات التي ينتجها لكي يسمح له باستغالل محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة " لمجيبير" .وقد نتج عن 

ذلك انبعاث الروائح الكريهة ، حيث قامت الجماعة في إطار صالحياتها بتوجيه إنذار للشركة المعنية ،وعدة طلبات 

 إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وزارة الداخلية والسلطات اإلقليمية . لرفع الضرر موجه

  البيئية لنشاط المقالع العشوائيةعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من اآلثار 

تتوفر الجماعة على عدة مقالع حجرية ورملية بمناطق تافسيطيت، تويدرست، واد كريزيم   وواد بن خليل وهي 

لع متباعدة يتم استغاللها بصورة عشوائية، وبعد مراسلة السيد عامل إقليم طانطان بصفته رئيس اللجنة اإلقليمية مقا

لمراقبة المقالع ، عن االستغالل العشوائي للمقالع ،  وضرورة تنظيم عملية استغالل هذه المقالع ، اجتمعت لجنة 

لمياه والغابات ، قسم الجماعات المحلية ، عمالة طانطان ا –التجهيز  –مكونة من عدة قطاعات ) الحوض المائي 

السلطة المحلية ..( تدارست استغالل رمال الوديان من طرف أصحاب الجرارات والشاحنات ألغراض البناء   –

الصادر عن الوزير األول   2010يونيو    14بتاريخ    2010/6على ضوء المقتضيات القانونية الواردة بالمنشور رقم  

 .10/95لماء وقانون ا
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وقد قررت اللجنة الموافقة على طلب جمعية استخراج مواد البناء من الملك العام المائي وفق الضوابط المسطرية 

 المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.

 ثالثا . تدبير النفقات الجماعية 

 تدبير سندات الطلب  .1

 بشأن األعمال موضوع سندات الطلب  تشارةعدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االس 

دأبت الجماعة على إعمال قواعد المنافسة في كل مشترياتها، وذلك باستشارة ثالثة متنافسين ، وستعمل الجماعة 

على تطبيق مالحظات المستشار المقرر عبر توثيق مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات طلب 

انجاز أشغال أو خدمات وتبليغها للمتنافسين بعد تدوينها في سجل الصادرات والواردات بمكتب   القتناء توريدات أو

من المرسوم  88الضبط ، واجتماع لجنة فحص عروض سندات الطلب النتقاء العرض األفضل ، تطبيقا للمادة 

 المتعلق بالصفقات .   2013مارس  20بتاريخ  2.12.349

  دبير المشتريات الجماعيةواضحة لتغياب مساطر وإجراءات 

ستعمل الجماعة مستقبال على خلق بنية إدارية خاصة بالمقتنيات سيعهد إليها التكفل باقتناء جميع أنواع األدوات  

والمعدات وتوزيعها على مختلف المصالح اإلدارية وفق الحاجيات القبلية المعبر عنها، وسيساعد في هذه العلمية 

على حدا وحاجياته من التوريدات ، انسجاما مع تنظيم اإلدارة االستعانة  بدليل المساطر الذي سيحدد مهام كل مكتب  

 .  2018يوليو  31بتاريخ  4790Dوذلك بعد تحيينه ، تماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية  رقم 

 ق عملية الصيانة وتتبع التوريداتعدم توثي 

رية والسكنية بالجماعة، إضافة إلى سيتم مسك سجل خاص بأعمال الصيانة لمنشآت اإلنارة العمومية والمباني اإلدا

 الممتلكات المنقولة .

من جهة أخرى، فقد تم بالفعل مسك سجالت تبين دخول وخروج مختلف المقتنيات منذ بداية السنة الماضية ، حيث 

 تم تكليف موظف بهذه المهمة ، لضبط عملية دخول وخروج المواد المقتناة .

 ل في غياب إطار تعاقديدية بن خليتحويل مبلغ مالي لحساب ودا 

درهم كمساهمة في إنجاز أشغال 600.000,00 بناء على مالحظات المستشار المقرر ، بخصوص تحويل مبلغ 

تجزئة سكنية لفائدة الودادية السكنية بن خليل ، ونظرا لكون هذه األخيرة ليست طرفا في االتفاقية المبرمة بين 

ذي ال يخول لها حق االستفادة من الدعم المحول لفائدتها ، فقد أصدرت الجماعة والمجلس لجهوي لكلميم ، الشيء ال

أمرا بالتحصيل للمبلغ المذكور أعاله في مواجهة الودادية المعنية لصندوق الجماعة ، وقد ب لغ هذا األمر إلى السيد 

ارة إلى أنه تم بالفعل استرداد الخازن اإلقليمي ، وبتنسيق مع الودادية المعنية  السترداد المبلغ المحول ، وتجدر اإلش

  12/2018/ 06المبلغ المذكور  من طرف الجماعة بتاريخ 

 رية والملك الجماعي وحلبة السباقتدبير صفقة حراسة ومراقبة البنايات اإلدا .2

 اإلجراء  عدم مطالبة الجماعة للشركة صاحبة الصفقة بالتأمينات الضرورية وبالوثائق المثبتة لتسجيل

 االجتماعيبنظام الضمان 

، يحث الشركة   77المسجل بمكتب الضبط تحت عدد    2018مارس    02عملت الجماعة على إرسال اعذار بتاريخ  

من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الخدمات الصادر  20صاحبة الصفقة على احترام مقتضيات المادة 

ي عقود التأمين لتغطية األخطار المرتبطة تنفيذ خاصة اإلدالء بالوثائق المثبتة لالكتتاب ف  2002يونيو  04في 

 الصفقة السيما حوادث الشغل  لكن الشركة المتعاقدة لم تلتزم بذلك .

لدعوة المتعاقد لالمتثال للمقتضيات القانونية التي ينص  140تم توجيه تذكير تحت عدد  2018ماي  10وبتاريخ 

عليها المرسوم المنظم للصفقات العمومية غير أن الشركة المعنية لم يستجب لبعض المالحظات، وعليه اضطرت 

 . 2018غشت  01الجماعة إلى فسخ الصفقة المذكورة  بتاريخ 

 الجماعة لحسن تنفيذ شروط الصفقة تبع عدم ت 

أما فيما يخص حسن تنفيذ الصفقة ألزمت الجماعة الشركة صاحبة الصفقة على توفير العدد الكافي من المستخدمين 

ذوي كفاءات في مجال اإلسعافات األولية والوقاية من الحرائق وإخالء الموظفين في حال وقوع كوارث والتقيد 

ن واألشخاص الذين يلجون المقرات اإلدارية للجماعة خارج مواقيت العمل الرسمية بمسك سجل يوضح الموظفي

كما أحضرت الشركة السالفة الذكر الئحة المستخدمين لديها وهوياتهم ونسخ بطائق تعريفهم الوطنية ونسخ من 

  سجالت سوابقهم القضائية.
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 األدنى القانوني لألجر لقة بالحدعدم مراعاة بنود الصفقة لمقتضيات مدونة الشغل المتع 

طبقا لمالحظات السيد المستشار المقرر، أثناء معاينته لسير صفقة مراقبة البنايات اإلدارية والملك الجماعي وحلبة  

درهم في الشهر،  1.800,00السباق، خاصة ما يتقاضاه األعوان نظير عمل الحراسة من أجرة و التي تساوي 

وسيتم العمل على احترام الحد األدنى القانوني  لصفقة مع الشركة المعنية،خاصة بعد فسخ ا سيتم معالجة ذلك،

 درهم . 2.239,74لألجر وهو 

  المنصوص عليها بالبنود التعاقديةعدم تفعيل الجماعة لإلجراءات القسرية 

ية والملك المتعلقة بحراسة ومراقبة البنايات اإلدار 2017/07تم فسخ الصفقة رقم  كما تمت اإلشارة إليه سابقا،

 . 2018ابتداء من فاتح غشت  « Sabrimo-sud sarl »الجماعي وحلبة السباق مع شركة 

 تدبير النفقات المتعلقة باألعوان العرضيين . .3

 عة دون احترام النصوص التنظيميةأداء النفقات المتعلقة بأجور العرضيين عن طريق شسا 

، ر شساعة النفقات وشساعة المداخيلالمتعلقة بتسيي  1969مارس    26عمال بمقتضيات تعليمية وزير المالية بتاريخ  

تم مسك السجل المحاسبي وتوصيف العمليات المنجزة ) دفتر قبض الموارد ، دفتر  2018وابتداء من فاتح يناير 

 وقد سلمت هذه السجالت  )طلبات وتواصل الموارد المقبوضة ، دفتر الخزينة ، الوثائق الضامنة لصدقية المحاسبة

 لشسيع النفقات بعدما أشرها السيد الخازن اإلقليمي.

كما تم أيضا  كما أن الجماعة قامت باقتناء صندوق حديدي لحفظ األموال والمستندات الخاصة بشساعة النفقات،

 إعداد رسالة التزام لكل مستخدم واستكمال ملف كل عون عرضي. 

 تتبع إنجاز مهامهمضيين وتمكن من غياب مستندات توثق أعمال األعوان العر 

تم إعداد ملفات شخصية لكل عون وأوراق المنجزات الخاصة باألعوان لتوثيق األشغال اليومية التي يقومون بها 

 والتي يعتمد عليها كأساس ألداء األجور.

  عدم االكتتاب في التأمين عن المخاطر وعدم القيام باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي

 لتقاعد بالنسبة لألعوان العرضيينرواتب المنح 

، من أجل تأمين األعوان العرضيين العاملين لديها، 2019تم إدراج االعتمادات الالزمة بميزانية السنة المالية  

 وانخراطهم بالنظام لجماعي لمنح رواتب التقاعد .

 رابعا . تدبير الموارد الجماعية

 معدة للسكنى والدكاكين التجارية الت العدم استخالص ومراجعة واجبات كراء المح 

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني  07-03تطبيقا للقانون رقم 

تم توجيه إنذارات للملزمين بأداء الوجيبة الكرائية   ،2007ر  بنون  30والتجاري والصناعي أو الحرفي الصادر في  

الكرائية وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة، غير أن معظم المكترين رفضوا االستجابة   بعد مراجعة السومة

نونبر   29لهذه الزيادة ،وقد  تم إعداد أوامر بالتحصيل تخص هذه المراجعة ، وأرسلت إلى الخازن اإلقليمي بتاريخ  

 لي : إال أن هذا األخير رفض هذه األوامر بالتحصيل معلال ذلك كما ي 2018

 عدم الدقة في تحديد هوية الملزم . -

 . %10وأخرى  %8غياب أسس تحديد وتصفية الديون وعدم تبرير تغيير سعر الغرامة مرة  -

وفسخها لوقف استغالل المحالت التجارية ،بل  ،عدم ممارسة حق التقاضي بموجب عقود تجارية -

 تركها مستغلة حتى في حالة عدم األداء لسنوات .

 لى هذه المالحظات، وإعادة إرسال األمر بالتحصيل للسيد الخازن اإلقليمي  . وستتم اإلجابة ع

 تصاالت عدم مراجعة السومة الكرائية ورسم احتالل المؤقت لألراضي المستغلة من طرف شركات اال

 وشركة للمياه المعدنية

مبالغ المستحقة اثر إعمال فيما يخص شركة أولماس للمياه المعدنية، فقد أدت ما بذمتها للجماعة بما في ذلك ال

 درهم . 67.590,00وتم استخالص مامجموع :   31/12/2018مراجعة السومة الكرائية إلى غاية 

طبقا للمادة   %3أما شركة " ميدي تليكوم " فهي تؤدي السومة الكرائي انتظام مع مراجعة سنوية تلقائية حددت في  

درهم سنويا  18.000,00درهم شهريا أي  1.500,00ددت في من البنود التعاقدية، حيث أن السومة لكرائية ح 4

درهم    30.643,80درهم عن كل شهر أي     2.553,65عند بداية استغالل القطعة األرضية بالعقد ، وأصبحت أالن  

 سنويا.
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اجهة أما بالنسبة لمراجعة السومة الكرائية بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب فقد قمنا بإنجاز أوامر بالتحصيل في مو

 7الشركة المذكورة، من أجل استخالص المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة بعد توجيه انذرات طبقا للمادة 

 المذكور . 07-03من القانون 

 د المقالع وتطبيق جزاءات التأخيرعدم فرض الرسم على استخراج موا 

درهم ، جراء   50.904,00قامت شركة " السالم أوباركا " بتسديد مبلغ:  فيما يتعلق استخراج مواد المقالع،

استغاللها لمواد المقالع ، والتي استعملتها في بناء حلبة سباق الهجن وكذا في انجاز الطريق المؤدي إلى مصب واد 

من مقلع "تماليحت" درهم ، وقد عللت عدم أداء هذا المبلغ لكونها اقتنت المواد    13.231,31درعة ، وبقي بذمتها   

 . 01/2014التابع للنفوذ الترابي لجماعة تلمزون حسب رخصة االستغالل رقم 
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 "مستي" جماعة

 (سيدي إفني إقليم)

 

تها يبلغ تعداد ساكنحيث ، وهي تابعة إداريا إلقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون. 1959جماعة مستي سنة  حدثتأ  

 53ع على أسرة، تتوز   636مكونة من  ،2014لسنة والسكنى نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  2.931 ما يناهز

 مربعا. كيلومترا  178تبلغ مساحة الجماعة حوالي كما دوارا. 

من  انتقلتإذ  ؛تطورا ملحوظا 2016إلى  2012ة خالل الفترة الممتدة من يمداخيل التسيير الجماع لتسج   وقد 

  انتقلت إذ  ؛لت نفقات التسيير زيادة خالل نفس الفترة، كما سج  ادرهم 2.994.968,50درهم إلى  2.218.382,67

 ؛ نفس الفترة تطورا ملحوظا  خاللداخيل التجهيز  م  عرفتو.  ادرهم  2.696.442,07درهم إلى    2.150.960,43من  

طفيفا خالل   تطورا  التجهيزلت نفقات  كما سج    درهما،  3.680.361,73إلى    درهم  1.081.781,60من مبلغ    انتقلتإذ  

 درهم. 316.035,99درهم إلى  288.705,39من  انتقلتإذ  ؛نفس الفترة

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة مستي عن تسجيل العديد من  أسفرت

 المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمها كما يلي: 

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 
 المبرمجة، تم الوقوف على النقائص التالية:بخصوص تنفيذ األشغال المتعلقة بالمشاريع 

  ّر في إنجاز مشروع بناء دار الطالب بمستيتأخ 

بناء دار الطالب   مشروعالرامية إلى    2011/برنامج محاربة الفقر/68إبرام االتفاقية رقم    ، 2011  دجنبر  05  بتاريخ  تم

مالة إقليم سيدي إفني وجماعة مستي والمندوبية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بين كل من ع  ،بمركز مستي

مرقد ومرافق صحية ورفوف مزدوجة ورفوف دت عناصر المشروع في بناء د  حيث ح  اإلقليمية للتعاون الوطني. 

درهم، يلتزم اإلقليم بدفعها إلى الحساب الخصوصي   800.000,00  فيلمشروع  الفة  رت ك  د  ق  وفردية وقاعة للحراسة.  

نجاز بدعم تقني وتتبع من اإللدعم المبادرة الوطنية للتنمية المحلية المفتوح باسم الجماعة حاملة المشروع، التي تلتزم ب

 قة بالمشروعالمتعل  الصفقة  م  لم يتم إبرامشروع، إذ  ر في إنجاز هذا الإال أنه لوحظ تسجيل تأخ  مندوبية التعاون الوطني.  

، ولم يتم  2015دجنبر  17إال بتاريخ  ،درهم 485.452,00 بمبلغ" INDH pauvereté-2011/01/2015"رقم 

عامل إقليم سيدي إفني قد قام بالتأشير على ترخيص  أن  لما  . عِّ 2016دجنبر 28قة بها إال بتاريخ م األشغال المتعل  تسل  

يتم   ،2011دجنبر  21درهم، بتاريخ  800.000,00لغ ابه عالقة بالموضوع والالذي ل 57/2012البرنامج رقم 

 بمقتضاه فتح االعتمادات المذكورة بميزانية الجماعة من أجل إنجاز المشروع.

 بناء دار الطالب بمستي غياب دراسة قبلية لمشروع 

 التقنية الوثائق واقتصرتر الطالب بمستي. مشروع بناء داببرام االتفاقية المتعلقة إلدراسة قبلية  ةأيلم يتم القيام ب

 نتيجة  االتفاقية غير دقيقة.  المضمنة بالكلفة التقديرية للمشروع  ، وهو ما جعل  التصميم الطبوغرافيعلى إعداد    نجزةالم  

ة دق   عدم ،ذكرها السالف" INDH pauvereté-2011/01/2015"  ن، خالل تنفيذ الصفقة رقملهذه الوضعية، تبي  

 اضطر  . وهو ما "Etanchéité" بأشغال الطبقة العازلة المتعل قةة تلك نة بالصفقة، خاص  المضم  كميات األشغال 

إصدار ب  2017شتنبر    20بتاريخ    ،بعد ذلك  ،قامتإفادة مصالحها، حيث  الجماعة إلى إبرام عقد ملحق للصفقة، حسب  

كمال األشغال المتعلقة بالمشروع، منها السماكة درهم، الست 158.229,42 قدره بمبلغ 07/2017طلب رقم السند 

  والصباغة. ةوتبليط وتغطية األرضي

  إصدار سندات طلب بشأن أشغال توسيع شبكة اإلنارة العمومية وتمديد قنوات المياه العادمة في غياب

 الدراسات القبلية

يتعلق  ،درهم 149.586,00قدره  بمبلغ  08/2010بإصدار سند طلب رقم  ،2010 ماي 19 بتاريخ ،قامت الجماعة

 قدره ، بمبلغ2016ماي  12بتاريخ  10/2016سند الطلب رقم بإصدار  قامت بتوسيع شبكة اإلنارة العمومية. كما 

تقنية السات دراه لوحظ أن الجماعة ال تقوم بإعداد اليتعلق بتمديد قنوات المياه العادمة. غير أن ،درهم 39.936,00

لألشغال  التقنية الفضلىات بشكل دقيق، وتحديد الخيارات يمن شأنها تحديد الحاج لتنفيذ هذه الطلبيات، والتي قبليةال

أو طلب الدراسة التقنية  استشارة دون ،08/2010سند الطلب رقم نة بضم  وهكذا، تم إنجاز األشغال الم  والتوريدات. 

أشغال غير مطابقة  والماء الصالح للشرب. وقد نتج عن هذه الوضعية إنجازمن طرف المكتب الوطني للكهرباء 

لة سج  م  ) 2012نونبر  29للجماعة بتاريخ ة هذا األخير ضح من مراسل، كما يت  المكتبعتمدة من طرف للمعايير الم  

 . (DA0402/39/2012 تحت رقم
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بتاريخ   ئيس السابق والحاليبإجراء عملية تسليم السلط بين الرفة  اللجنة التقنية المكل  وعالقة بالموضوع، ورد بمحضر  

الجماعة  قامتفقط، ورغم ذلك  %90 ته ما يعادلنسب بلغت نجاز أشغال سند الطلب المذكور، أن إ2015أكتوبر  06

 المبلغ اإلجمالي لسند الطلب على افتراض إنجاز األشغال بشكل كلي.بأداء 

 بمستي الطالب دار ناءضعف آليات مراقبة وتتبع مشروع ب 

قد تم في غياب مهمة التتبع  ،" السالف ذكرهاINDH pauvereté-2011/01/2015" رقملوحظ أن تنفيذ الصفقة 

بالنسبة لمراقبة   له صوالمراقبة المفترض أن ينجزها مهندس أو مكتب دراسات مستقل، وكذا مختبر تجارب مرخ  

دفتر الشروط إنجاز التصميم وإعداد  اقتصرت على  المهندس المعماري    ةهم  م    جودة المواد والخرسانة. حيث لوحظ أن

من الصفقة    65بالثمن رقم  كما هو وارد    المقاول،  لهاالمهندس المعماري تحم    أتعابن  أ  لما  عِّ بالصفقة.    الخاصة المتعلق

 . المذكورة

  إصدار سند الطلب الستكمال األشغال المتعلقة بالمشروع في غياب الضمانات 

 قة بمشروعتعل  لفائدة شركة "ش.خ"، الستكمال األشغال الم   المشار إليه أعاله 07/2017تم إصدار سند الطلب رقم 

زة أو آجال تنفيذها، ضمانات تتعلق بجودة األشغال المنج ةدون تضمين سند الطلب أيوذلك ، بمستي الطالب دار بناء

. وقد كان من الممكن موضوع سند الطلب واألشغالة بجودة المواد تجارب المختبر الخاص  إنجاز على  كما ال تنص  

كما هو منصوص عليه بالفقرة الثالثة من  بشروط الضمان،تضمين سندات الطلب الشروط المتعلقة بأجل التنفيذ وكذا 

( والمتعلق بالصفقات 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88المادة 

 صفقة عمومية إلنجاز األشغال المذكورة بالنظر لطبيعتها.  إبرام إلى أو اللجوء ةالعمومي

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،لذلك

قبل إبرام  القبليةدراسة الالحرص على إيالء العناية الالزمة لمرحلة تحديد الحاجيات واألولويات و -

 االتفاقيات وبرمجة المشاريع والشروع في إنجازها؛ 

والتنسيق مع األطراف المشاركة في إنجازها،   ،نجزة بتراب الجماعةع المشاريع المُ الحرص على تتبّ  -

 قد تعتريها؛ الصعوبات التي إيجاد حلول مالئمة لتجاوزوالعمل على 

 الالزمة قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة باألشغال؛الحرص على إنجاز الدراسات التقنية  -

 ضمانات تتعلق بجودة التوريدات واألشغال. على المبرمةعلى تنصيص سندات الطلب  الحرص -

 للجماعة الساحلي ثانيا. تدبير المجال 
 ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:تدبير المجال الساحلي للجماعة، سج   ص  فيما يخ  

  تثمين المؤهالت السياحية للجماعةعدم 

من سيدي إفني إلى غاية شاطئ سيدي وارزك، مرورا  ،كلم 19على طول  يمتد   ،الجماعة على شريط ساحلي رتتوف  

الملك العام البحري التابع للنفوذ الترابي لجماعة مستي بموجب المرسوم حسب تحديد    ذلكو  بشاطئي الكريمة وتزروت.

ةغير أن  .2012/ 02/08بتاريخ  2.12.383رقم  ي شاطئ من شواطئها الجماعة أل تهيئةالمراقبة الحظت عدم  مهم 

 .لالصطياف

 ةن أيال تتضم   2017و 2010سنتي محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة ما بين ومن جهة أخرى، لوحظ أن 

ق تتعل    ،2011فبراير    شهر  في  ،سيدي إفنيرات تتعلق بالعناية بالساحل، باستثناء المصادقة على اتفاقية مع جماعة  مقر  

تقوية البنيات السياحية وإبراز المواقع الطبيعية ودعم التظاهرات وبالتعاون البيئي لمكافحة التلوث البحري والبري، 

 لم يتم تفعيلها.   ، وبالتالي،م المصادقة عليها من طرف السلطة المختصةت  تلم ، والتي الشعبية

 خاص بمنطقة الساحلغياب تصميم التهيئة ال 

أراضيها أو لسواحلها، باعتبار أنها  أو بعض  لوحظ أن الجماعة لم تتقدم بطلب من أجل وضع تصميم للتهيئة لجميع

ومن   تحديد المناطق المعنية بالتهيئة العمرانية  قترحات بشأنلم تقم بتقديم م  . كما  تتوفر على سواحل ذات صبغة سياحية

تصميم    أنه يوضع  على  المتعلق بالتعمير  12.90  من القانون رقم  18المادة   تنصيصوذلك رغم   ؛الساحلبينها منطقة  

للتهيئة لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية 

باقتراح من  ،ى اإلدارة تحديد هذه المناطقوها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتول  ويستوجب نم

ة أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو اإلقليم المعني في حالة عدم صدور اقتراح من هذه مجالس الجماعات المختص  

  .المجالس

 لتهيئةا تصميم مشروع حول لرأيا بداءبإ لمتعلقةا لنقطةا رقر  م   علىومصادقته  مستي جماعة مجلستداول  ورغم

. فإن هذه الوثيقة ال تغطي منطقة الساحل. وباإلضافة لذلك، فإن مشروع مستي جماعة من جزءو فنيإ سيدي لجماعة

 اص  طانطان، والذي ال يزال قيد اإلعداد ال يعكس توجها خا -كلميم -ط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيدي إفنيمخط  
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ل غياب ط، وهذه األخيرة لم تشارك في إعداد مشروع المخط   إن. حيث الجماعة ساحلبتنمية  ر  مداولة أو مقر   ةأيس ج 

 ط المذكور.للمجلس الجماعي بشأن إبداء الرأي في مشروع المخط  

 عدم تسوية وضعية األمالك الجماعية بالمنطقة الساحلية سيدي وارزك 

 ة شهريةكراة بسوم( بشاطئ سيدي وارزك، م  Bungalow( مسكنا اصطيافيا )13ر )ر الجماعة على ثالثة عشتتوف  

حسب ما هو وارد بسجل المحتويات، إضافة إلى غياب عقود الكراء  ،درهما 170و 150ما بين تتراوح ضعيفة 

وصيانتها.  ضعيتهاخذ اإلجراءات الكفيلة بتسوية وة بها؛ حيث لم تقم الجماعة بتحيين سومتها الكرائية، ولم تت  الخاص  

 آخر إلى مقهى في غياب أي ترخيص بذلك. منزل بينما تم تحويل  ،قد انهار المنازلإحدى هذه علما  أن 

  ُعف مراقبة عمليات البناء بالمنطقة الساحلية ض 

بمنطقة الساحل، حيث تعرف منطقة سيدي وارزك   البناء  عملياتال تقوم الجماعة بتفعيل اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة  

 2010 سنتي ن الجماعة لم تمنح سوى أربع تراخيص للبناء بالمنطقة للفترة ما بينإإذ  ؛تنامي العمران العشوائي

المجلس الجماعي   أنر اإلشارة إلى  بنايات مشيدة حديثا بالشريط الساحلي. وتجد  مهمة المراقبة عاينت  ، إال أن  2017و

تهم   ،سبويا المجاورةا بخصوص تراخيص تم منحها من طرف جماعة    ،2012في شهر أبريل من سنة    ،تداول  لمستي

عشوائي بالملك العام البحري، بشاطئي الكريمة يوجد بناء داخل النفوذ الترابي لجماعة مستي. كما بنايات تتواجد 

غشت   09بتاريخ    ،جستيك والماء بسيدي إفنيوتزروت، وهو ما يتأكد من خالل مراسلة مصلحة التجهيز والنقل واللو

عالوة على ذلك،  ، إلى السلطة المحلية، بخصوص الترامي على الملك العام البحري التابع لجماعة مستي. 2018

لجماعة بشاطئ سيدي وارزك، في غياب تراخيص البناء، وغياب الربط بشبكة التابعة ل االصطيافتعتبر مساكن 

المتعلق 12.66 القانون رقم من 64المادة  للشرب، بنايات مخالفة للقانون طبقا لمقتضياتالكهرباء والماء الصالح 

وبالتالي المتعلق بالتعمير،  12.90القانون رقم من  40المادة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و

 هدمها عند االقتضاء.اإلجراءات القانونية من أجل تسوية وضعيتها أو  اتخاذ على الجماعة يتوجب 

  غياب البنية التحتية بالمناطق الساحلية 

رة حيث إن المسالك المتوف   ،جي دةعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية من ص   أعاله عاني الشواطئ المذكورةت  

الصطياف،  توفير ظروف مالئمة لبنيات تحتية أخرى من شأنها  ةر على أيالشواطئ ال تتوف  هذه دة. كما أن عب  غير م  

 للسيارات ومرافق صحية وغيرها. واقفكالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو م

ل مجاال بيئيا واقتصاديا واجتماعيا حامال إلمكانات ومؤهالت كفيلة بخلق دينامية سياحية شك  فإن الشواطئ ت    ،ولإلشارة

وي مك ن لجماعة، إذا ما تم حسن استغاللها. خصوصا وأن اإلطار القانوني يسمح بذلك، واقتصادية واجتماعية با

ن الدورية المشتركة لوزير التجهيز  إإذ  الجماعات الترابية من التدبير المباشر للشواطئ المتواجدة بنفوذها الترابي؛

باالستفادة   لهذه األخيرةاعات، تسمح  المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجم  2018ماي    17بتاريخ   ووزير الداخلية

بواسطة قرار احتالل مؤقت للملك  تهامن وضع الشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة رهن إشار

شريطة تخصيص  الشواطئ،الحق للجماعات في التدبير المباشر لهذه هذه الدورية  خولت. حيث سنة 20ة العام، لمد 

االقتصادية والتجارية وكذا لألنشطة  %20، وتخصيص نسبة للعمومالكلية من الشاطئ من المساحة  %80 نسبة

 . الوالي أو عامل اإلقليم باقتراح من رئيس الجماعةمن طرف لها  صاألنشطة الشاطئية األخرى، ي رخ  

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،بناء على ما سبق 

وتدعيمه بالبنية التحتية الضرورية، بتنسيق   ةساحل الجماعالحرص على تثمين المؤهالت السياحية ل -

 مع المصالح المختصة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة؛

 الحرص على إعداد تصميم التهيئة الخاص بالساحل بتنسيق مع المصالح المختصة؛ -

العمل على تفعيل إجراءات المراقبة الالزمة لمخالفات ضوابط التعمير بتنسيق مع كافة المتدخلين  -

 العشوائي بالجماعة.  البناءبالميدان، للحد من ظاهرة 

 تدبير المرافق العمومية الجماعيةثالثا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية النقائص التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير الجماعي المذبح تصميم احترام عدم 

عبارة عن غرفة واحدة ال تتوفر على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل   المذبح الجماعيبناية عتبر ت  

  خاصة بمعالجة األحشاء، التي يتم معالجتها بنفس مكان الذبح والسلخ. إذ ال يحترمالمعزولة المرافق ال وعلىالذبح، 

ه المكتب الوطني للسالمة الصحية الذي أعد   ،التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر المذبح الجماعيتصميم بناء 

والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على الجماعات الترابية   ،للمنتجات الغذائية

على مستوى  وكذلك نقصا   ،في التجهيزات نقصا  المذبح الجماعي  عرفي. كما 2010بالجهة في شهر دجنبر من سنة 

 صدئة.به لوحظ أن المعاليق المستعملة كما غير موصول بالكهرباء،  فهوالنظافة. 
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 للمجزرة  يةالصحّ  المراقبة غياب 

الطبيب البيطري في  ، حيث تتم عملية الذبح في غياب اللحومية دائمة لجميع ال تعرف المجزرة الجماعية مراقبة صح  

كثير من األحيان. ورغم أن الجماعة قامت بإبرام اتفاقية مع تقني من الدرجة الثانية في مجال البيطرة، لمراقبة اللحوم 

مستمرة، طالما أن المجزرة تبقى رهن إشارة ال بالمجزرة والمنتوجات البحرية، فإن تلك المراقبة ليست دائمة و

، وطالما أنها غير محروسة من طرف الجماعة. وتقتصر مراقبة من طرفهم   لى استعمالهاالجزارين كلما دعت الحاجة إ

وأوزان اللحوم من أجل استخالص الرسوم المتعلقة بالذبح.  الموجهة للذبح الماشية الجماعة على مراقبة عدد رؤوس

 عليهما  موافقدة  ية الجي  ت الصح  دليل لالستعماال  ، وال علىلمجزرةخاص باإذ ال تتوفر الجماعة على برنامج للمراقبة  

المتعلق بالسالمة  28.07من القانون رقم  ( 9) ، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعةةالمختص   السلطات طرف من

 . 2010فبراير  11ادر في ية للمنتجات الغذائية الص  الصح  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،وعليه

، ودعم المراقبة الصحية للحوم،  ةلجماعجزرة التابعة لالمتعلقة بتدبير المالحرص على احترام المعايير   -

 والحفاظ على البيئة.

 تدبير الممتلكات الجماعيةرابعا. 
 : فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي

 المحتويات سجل تحيين عدم 

وبناية مكراة كمقهى،   ،( دكانا60ن ستين )، يتضم  2012 سنة  خ فية المؤر  لوحظ أن سجل األمالك الجماعية الخاص  

حول عدم تضمن السجل المدلى به  مهمة المراقبةبحي الموظفين. وبعد المالحظة التي أبدتها تقع ( منازل 6وستة )

يتضمن فقط المنازل  ،2012 سنة مؤرخ في ،لألمالك المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك، أدلت الجماعة بسجل آخر

ام  دلى بها ال تتضمن الحم  ( المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك. كما لوحظ أن السجالت الم  Bungalowsفية )الصي

بتاريخ   01كما هو منصوص عليه بالقرار الجبائي رقم   للشهر،درهم    100بسومة    اؤهكرذي يتم  وال  ،المملوك للجماعة

جماعيا   عقارا( م69ر الجماعة على تسعة وستين )ف  شير إلى توأن القرار الجبائي ي    كذلك،  . وقد لوحظ2008يونيو  02

( 13مة، وثالثة عشر )( مهد  08منها ثمانية ) ، لكا  ( مِّ 80مكترى، في حين يشير سجل المحتويات إلى وجود ثمانين )

 بين الوثيقتين.   اجماعي املك (11ة )عشر إحدى ، وذلك بفارقغير مكتراة

 ،40وكذا رقم  38إلى  25مة من المرق  ق للمحالت ار الجبائي ال يتطر  ن القردد، إلى أوتجدر اإلشارة، في هذا الص  

. 32 رقم للدكان درهما 20 بمبلغ كرائية سومة إلى السجل يشير حين ، في77إلى رقم  45 ة منمرق  الملمحالت ال لو

من  94المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  47لمادة مقتضيات ال وجدير بالذكر أنه تبعا  

المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء األمالك  113.11 رقم القانون التنظيمي

  .الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي

 والمحافظة عليها عيةعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجما 

( منازل 6( دكانا وبناية مكراة كمقهى، وستة )60ن )و)ست  لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها

الممتلكات   تمت حيازة(. إذ وارزك( بشاطئ سيدي Bungalow) ا صيفي ( منزال12عشر ) وإثنى ،بحي الموظفين

 1996ة االقتناء، باستثناء قطعتين أرضيتين قامت الجماعة باقتنائهما سنتي العقارية للجماعة دون اعتماد مسطر

ر الجماعة على سندات ملكية عقاراتها، وال يوجد ما يفيد قيامها بأي إجراء لتحفيظ تلك العقارات ال تتوف  كما  .  2002و

أبريل  21بتاريخ  57م على ذلك دورية وزير الداخلية رق تنص   واستصدار سندات ملكيتها لصالح الجماعة، كما

حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية.   2010دجنبر    17بتاريخ       D11884، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 1998

ت على القيام  حول تدبير الممتلكات الجماعية، حث   20/01/1993 بتاريخ 248كما أن دورية وزير الداخلية عدد 

دت على أن عملية ضبط وإحصاء ماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، وأك  بتحفيظ الممتلكات العقارية للج

من ملكية الجماعات أو الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع األمالك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضِّ 

 ا القانونية.تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيته

بشاطئ سيدي وارزك قد   المتواجد   لوحظ أن إحدى المنازل الصيفية التابعة للملك الخاص للجماعةوعلى صعيد آخر،  

، في حين أن منزال صيفيا آخر تم تحويله إلى مقهى  2012ل بسجل المحتويات بتاريخ  سج  كما هو م    لالنهيار،تعرض  

قد  53و 52و 51و 50و 49و 46و  44تحت رقم  بالسجل لةالدكاكين المسج  في غياب أي ترخيص بذلك. كما أن 

كان أولى بالجماعة أن تحافظ على األمالك وعليه،  أو في حالة مهترئة كما هو مشار إليه بالسجل.    لالنهيار،تعرضت  

من  92المادة من الميثاق الجماعي. وكذا  37 ةالمذكورة وتعمل على صيانتها واستغاللها، عمال بمقتضيات الماد 

 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
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  ُعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخالص متأخرات الكراءض 

أن السومة الكرائية بلوحظ  حيث  درهم،    97.110,00ما يناهز    2016و  2012تي  بلغت مداخيل الكراء للفترة ما بين سن

 100بين    بالنسبة للدكاكين، وما  درهم  80درهم و  30ضعيفة، إذ تتراوح بين    ظلت  للجماعة  التابعة  والمنازل  للدكاكين

لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية لعقاراتها بهدف تثمينها ذلك،    وعالوة على.  بالنسبة للمنازل  درهم  170درهم و

 . هاوالرفع من مداخيل

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،لذلك

 الحرص على إحصاء وتتبع األمالك الجماعية وصيانتها، والمسك القانوني لسجل المحتويات؛ -

والعمل على تحفيظها قصد  ،على التسوية الشاملة للوضعية القانونية لألمالك الجماعية الحرص -

 تحصينها من خطر الترامي والمنازعات؛ 

 مداخيل الجماعة.همة في تنمية مساالحرص على تحيين السومة الكرائية للعقارات الجماعية لل -

 خامسا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية

 نظام المراقبة الداخلية .1

 على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل المالحظات التالية:

  نقائص على مستوى نظام التزود بالوقود 

صتان لتنقالت الرئيس وأعضاء سيارتان مخص  ن حظيرة العربات واآلليات التابعة للجماعة من ست آليات، منها  تتكو  

هذه ب قةفت النفقات المتعل  كل  وقد  المجلس، وسيارة إسعاف، وشاحنتين صهريجيتين، وشاحنة خاصة بنقل النفايات.

برسم  درهم  388.784,60منها درهم،  660.296,47ما مجموعه  ،2017-2010خالل الفترة العربات واآلليات، 

  ،لصيانة واإلطارات المطاطية وقطع الغياربرسم مصاريف ادرهم  215.027,22والوقود والزيوت نفقات 

 لتأمينات.برسم النفقات المؤداة بخصوص ادرهم  56.484,65و

في غياب أي نظام خاص   ،إصدار سندات الطلب لفائدة الموردين  تزود الجماعة بهذه المادة تتم من خاللأن طريقة    إال

دفاتر   طريق عن بالوقود والزيوت العربات  تزويد  الجماعة نظام اعتماد  لوحظ عدم كما بتتبع الكميات الموردة فعليا. 

واللوجستيك. كما ال تقوم المصالح اإلدارية  للنقل الوطنية الشركة ادرة عنالص  ( Vignettesلألذونات الخاصة )

ع الكيلومترات للسيارات واآلليات أثناء التزود بالوقود، وذلك قصد مراقبة وتتب   للجماعة بمراقبة وضبط عدادات

ع ال تعمل على مسك سجالت تتب   إضافة إلى أنها لمسافات المقطوعة لكل سيارة أو آلية،مقارنة مع ااستهالك الوقود 

ستهلكة وترشيد النفقات يات الم  ن من ضبط الكم  حظيرة سيارات وآليات الجماعة للتمك  ة بالخاص   استهالك المحروقات

 المتعلقة بها.

  ّع صيانة السيارات الجماعيةغياب بطائق خاصة بتتب 

ن فيه جميع المعلومات المتعلقة دو  "، ت  Carnet de bordر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة "ال تتوف  

ة وكذا مصاريف استهالك الوقود الخاص   ،رحلةبالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل 

سن تدبير ف عليها في إطار ح  للقواعد المتعارَ  عتبر غياب هذه الدفاتر مخالفا  بها وتكاليف صيانتها وإصالحها. وي  

 ير دبقة بتالمتعل  ، و1998  فبراير  20  بتاريخ  الصادرة  98/4قتضيات دورية الوزير األول  ال سيما م    حظيرة السيارات،

ة بالسيارات واآلليات الجماعية، من بلغت نفقات الصيانة الخاص   وقد  .العمومية اإلدارات حظيرة سيارات تعمالواس

 درهم. 215.027,22 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي قطع غيار وإصالحات، للفترة ما بين

 نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي 

الستقبال التوريدات الجماعية وتخزينها باحترام قواعد وضوابط  د  عَ وم  ز ر الجماعة على مخزن جماعي مجه  ال تتوف  

الترقيم...(، في انتظار توزيعها على المصالح أو الجهات والعزل والتخزين المعمول بها في هذا المجال )الترتيب 

التي تستعملها الجماعة للتخزين، ال تحتوي سوى على بعض المتالشيات الجماعية وبعض  األماكنن إالمستفيدة. إذ 

ع دخول التوريدات والمواد وتوزيعها  . وال تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يسمح بتتب  األخرىاألدوات  

ص لذلك. دون اعتماد سجل مخص   على المصالح الجماعية. كما تقوم الجماعة بتوزيع اللوازم المكتبية على المكاتب

مة من توريدات رة والكميات المسل  مكن ضبط الكميات المتوف  ه ال ي  وفي غياب سجالت الدخول وأذونات االستالم، فإن  

لى إجراء جرد دوري ومنتظم إد الجماعة  المكتب وتوريدات العتاد المعلوماتي والتقني والتوريدات األخرى. كما ال تعمَ 

أكتوبر  6 يوم آخر جرد قامت به الجماعة إلى يعود وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية، إذ  لمحتوى المخزن

 .الجماعةالمتعاقبين على  ئيسينمحضر نقل السلط بين الرمناسبة إعداد ب 2015

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس لذلك، يوصي

 الجماعة؛ لحاجياتومالءمته  ،الحرص على العمل الفعلي بالهيكل التنظيمي -
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اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصة بتتبع صيانة  -

 سيارات الجماعة؛

السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل   -

(، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...و ،الدخول

 وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية. ،المخزن

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات تم رصد النقائص التالية:

 موضوع سندات الطلب   األعمال شأنعدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب 

في   صدرتهاسندات الطلب التي أموضوع  دي األشغال والخدمات والتوريدات  باالستشارة الكتابية لمور  الجماعة  لم تقم  

 3.682.848,93 بقيمة إجمالية بلغت ،سند طلب 158، والبالغ عددها 2015و 2010 سنتي الفترة الممتدة ما بين

من المرسوم رقم   75من المادة  لمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعةا األمر الذي يتنافى معدرهم. 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388

 2013مارس    20الصادر بتاريخ    2.12.349من المرسوم رقم    88بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة  

م بتفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عند اللجوء إلى سندات الطلب القتناء لزِّ ومية، والتي ت  والمتعلق بالصفقات العم

فرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء الم  

نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ  عفض  ة في ظل الطلب، من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاص  

 .عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسينغياب لجنة ت  طلب، وكذا النفقات بواسطة سندات ال

 األشغال بجودة المتعلقة الضمانات غياب في الطلب سندات بواسطة أشغال إنجاز 

لفترة ما خالل ا ،والترميم والتهيئة التي صدرت بشأنها سندات طلبالنفقات المتعلقة بأشغال البناء واإلصالح بلغت 

حيث أصدرت الجماعة سندات طلب تتعلق ببناء   درهم. 1.360.842,47 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي بين

م  مستودعين، وبناء حائط وقائي لصهريج الماء، وإتمام بناء دار الطالب، وتمديد قنوات المياه العادمة، وإصالح وترمي

 ةن أيال تتضم   المذكورة سندات الطلب أن   إالسوق اللحوم، وتهيئة األرصفة والممرات، وإصالح البنايات اإلدارية. 

ة بجودة تجارب المختبر الخاص  القيام ب على ق بجودة األشغال المنجزة أو آجال تنفيذها، كما ال تنص  ضمانات تتعل  

ة األشغال والتوريدات المنصوص عليها بسندات الطلب. وقد كان من ق من جودالالزمة للتحق   أو االختباراتالمواد 

 بالفقرةالممكن تضمين سندات الطلب بالشروط المتعلقة بأجل التنفيذ وكذا بجودة األشغال كما هو منصوص عليه 

لمرسوم رقم  من ا  88بالفقرة الثالثة من المادة  السالف ذكره، وكذا    2.06.388  رقم  المرسوم  من  75  المادة  من  الرابعة

 . أو اللجوء إلى صفقة إلنجاز األشغال المذكورة بالنظر لطبيعتها.المشار إليه أعاله 2.12.349

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 الطلب؛ سندات شأن األعمال موضوع الحرص على احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب -

المتعلقة بجودة األشغال وآجال التنفيذ بسندات الطلب المتعلقة الحرص على تضمين الضمانات  -

 .باألشغال

 



 121 

II. جواب رئيس المجلس الجماعي لمستي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةتدبير مشاريع  .أوال 

 جاز مشروع بناء دار الطالب بمستيتأخر في إن 

مواصلة للجهود الرامية إلى تسهيل الولوج و تحسين خدمات دار الطالب بمركز الجماعة للمساهمة في تشجيع 

التمدرس بالوسط القروي تم فعال إدراج هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " برنامج الفقر 

ية بادرت رئاسة المجلس الحالي خالل شهر ولتدارك هذه الوضع ،  2011/ 68"،موضوع اإلتفاقية رقم  2011/

،وتجدر اإلشارة  في هذا اإلطار أن  01/2015الصفقة رقم  ذ إلستكمال اإلجراءات المرتبطة بتنفي 2015دجنبر 

في ظروف جيدة ويستفيد من خدماتها بصفة مستمرة  دار الطالب في وضعيتها الحالية تؤدي مهامها اإلجتماعية

 ( نزيل. 34)

  ية لمشروع بناء دار الطالب بمستيغياب دراسة قبل 

تجاوزا لإلكراهات المسجلة في تنفيذ المشروع بسبب غياب دراسة قبلية لضبط نوعية وطبيعة األشغال وتحديد 

ع اإلجتماعي، وحرصا على بلوغ األهداف المسطرة الكلفة التقديرية إلنجاز مختلف مكونات هذا المشروع ذي الطاب

وتمكين الفئات المستهدفة من خدمات هذا المرفق اضطرت مصالح الجماعة إلى إبرام عقد ملحق للصفقة وإصدار 

 درهما إلستكمال االشغال المتبقية. 158.229.42بمبلغ  07/2017سند الطلب رقم  

 لعادمة في غياب رة العمومية وتمديد قنوات المياه اإصدار سندات طلب بشأن أشغال توسيع شبكة اإلنا

 الدراسات القبلية

بخصوص هذه المالحظة المرتبطة بإصدار سندات الطلب في غياب الدراسات القبلية فتجدر اإلشارة في هذا اإلطار 

فترة قد تمت خالل ال 08/2010أن األشغال المرتبطة بتوسيع شبكة اإلنارة العمومية موضوع سند الطلب رقم 

اإلنتدابية السابقة و المالحظة المسجلة من طرف مصالحكم في الموضوع تطابق الواقع وتتعهد رئاسة المجلس 

فيجب التأكيد في هذا السياق أنه   10/2016بإعتماد التوصية الصادرة في الموضوع ،وفيما يخص سند الطلب رقم  

تضررت القناة الرئيسية للمياه العادمة  2014نونبر على إثر الفيضانات التي عرفها إقليم سيدي إفني أواخر شهر 

بمركز الجماعة وبقيت الوضعية على حالها دون القيام بأي إجراء، مما دفع المجلس الجماعي الحالي للتدخل 

درهما وذلك نظرا لطبيعة األشغال و الظروف اإلستعجالية المرتبطة   39.936.00المباشر للقيام بهذه األشغال بمبلغ  

 وع. بالموض

 بع مشروع بناء دار الطالب بمستيضعف أليات مراقبة وتت 

وتبعا  إعتبارا للوقائع المرتبطة بإعتماد هذا المشروع في عهد المجلس السابق وطابعه اإلجتماعي الصرف،

للمالحظة المسجلة من طرف مصالحكم في الموضوع ستحرص رئاسة المجلس مستقبال على تفعيل التوصية 

شاريع المبرمجة بتراب الجماعة والتنسيق مع الشركاء لضمان تنفيذ محكم لمكونات المشاريع الخاصة بتتبع الم

  المرتقبة.

 لقة بالمشروع في غياب الضماناتإصدار سند إلستكمال األشغال المتع 

ظات نظرا للوقائع و الظروف المواكبة لتنفيد هذا المشروع الذي عرف تعثرا و تأخيرا في اإلنجاز كما جاء في مالح

من المرسوم رقم  88مصالحكم المختصة، فقد تم إغفال عن دون قصد التقيد بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 ( و المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس  20الموافق ل ) 1434جمادى االولى  08بتاريخ  12-2- 349

 صادرة عن مصالحكم في الموضوع.بإعتماد مستقبال التوصية ال اإلطاروتتعهد رئاسة المجلس في هذا 

 تدبير المجال الساحلي للجماعة .ثانيا

  السياحية للجماعةعدم تثمين المؤهالت 

عدم تثمين المؤهالت السياحية للجماعة يرجع باألساس إلى محدودية اإلمكانيات الذاتية والبشرية للجماعة وإلى 

مندمجة تتماشى مع الخصوصيات المحلية وتستجيب  غياب مديرية إقليمية للسياحة تساهم في بلورة إستراتيجية

للمتطلبات لتجاوز اإلكراهات، حيث تتوفر فعال جماعة مستي على شريط ساحلي و مؤهالت سياحية واعدة كما 

جاء في المالحظات المسجلة من طرف مصالحكم ،غير أنه يجب التأكيد في هذا اإلطار أن رئاسة المجلس عازمة 

أجل تنمية الموارد الذاتية لميزانية الجماعة وعلى إستغالل اإلمكانيات التي توفرها الدورية على تظافر الجهود من  

المتعلقة بتدبير الشواطئ، وتنفيذا للتوصية   2018ماي    17المشتركة لوزير التجهيز ولوزير الداخلية المؤرخة في  

لمصالح المختصة لوضع إستراتيجية الصادرة عن مصالحكم في الموضوع فإن رئاسة المجلس تتعهد بالتنسيق مع ا
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تنموية متكاملة حسب اإلمكانيات المتوفرة للمساهمة في تثمين هذه المؤهالت و تمكين مصالح الجماعة من تنمية 

 الموارد الذاتية المحدودة .

 ميم التهيئة الخاص بنمطقة الساحل غياب تص 

ة الرامية إلى إستغالل اإلمكانيات الطبيعية تبعا لمالحظتكم في الموضوع وتماشيا مع التوجيهات اإلستراتيجي

إطار لتدبير المجال خاصة على مستوى  ونظرا لمحدودية الموارد الذاتية للجماعة وفي أفق و ضع المتوفرة،

الشريط الساحلي يلتزم مكتب المجلس بالتنسيق مع المصالح المختصة لدراسة السبل الكفيلة بإعداد تصميم التهيئة  

 الخاص بهذه المنطقة. 

 احية سيدي وارزكعدم تسوية وضعية األمالك الجماعية بالمنطقة السي 

ا األمالك الجماعية ولمالحظاتكم المسجلة في الموضوع تم عرض ذلك في شقيه إعتبارا لألهمية البالغة التي تكتسيه

المتعلقين بدراسة وضعية األمالك الجماعية وبتحيين ومراجعة القرار الجبائي الجاري به العمل على مداوالت 

لذلك فرئاسة مقررين في الموضوع وتبعا  ذ تخااو تم  2019المجلس في إطار أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 

المجلس تسهر على تنفيذهما و تعمل من جهة أخرى على إستكمال اإلجراءات المسطرية المرتبطة بتسوية وضعية 

 هذه الممتلكات.

  عمليات البناء بالمنطقة الساحلية ضعف مراقبة 

منطقة في إن تنامي ظاهرة العمران العشوائي بمنطقة سيدي وارزك يرجع باألساس إلى األحداث التي عرفتها ال

،وبالنسبة للبنايات المتواجدة بدوار فم انثل و النعالة و عركوب بالشريط الساحلي  2007و2005،2006سنوات 

المحالة على مصالحكم(  2018و  2016،2017فهي كلها مرخصة )موضوع الجداول التفصيلية برسم سنوات 

يدي وارزك موجودة مند بداية السبعينات وعدم ،كما تجدر اإلشارة في هذا السياق أن البنايات الجماعية بشاطئ س

 2007و 2005،2006ربطها بالكهرباء و الماء راجع إلى ما عرفته المنطقة من إنتشار البناء العشوائي سنوات 

مما حدى بالسلطات اإلقليمية على مستوى تيزنيت أنذاك من توقيف الربط بهذه التجهيزات للحد من إنتشار ظاهرة 

،ووعيا باألهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع وتبعا لمالحظاتكم وتوصياتكم فإن رئاسة المجلس  البناء العشوائي

 تعمل بتنسيق مع كافة المتدخلين لضبط الوضعية .  

 لبنية التحتية بالمناطق الساحلية غياب ا 

البنية التحتية بالشواطئ الممتدة على الشريط الساحلي التابع للنفود الترابي للجماعة فعال ضعيفة وتتطلب تدخالت 

تتجاوز اإلمكانيات الذاتية للجماعة، وتتعهد في هذا اإلطار رئاسة المجلس بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس 

بتفعيل الدورية المشتركة للسيدين وزير التجهيز والنقل  والمديرية اإلقليمية للتجهيز على دراسة السبل الكفيلة

واللوجستيك والماء ووزير الداخلية المتعلقة بتدبير الشواطئ وإستغالل اإلمكانيات المتاحة لبلورة خطة عمل تساهم  

 في دعم البنيات التحتية بهذه المنطقة.

 دبير المرافق العمومية الجماعيةت .ثالثا

 لجماعي للمعايير الخاصة بالمجازر بح اعدم احترام تصميم المد 

فإن الضرورة تفرض استغالل هذه  تها المتعددة وإمكانياتها المحدودة،ااعتبارا للطابع القروي للجماعة ولحاجي

البناية في الظروف الراهنة لتقديم هذه الخدمة للساكنة، وتبعا لمالحظات مصالحكم في الموضوع عملت رئاسة 

ى النظافة وتكثيف عمليات التتبع والمراقبة من طرف المصالح الجماعية المختصة في  المجلس على تحسين مستو

 إنتظار إيجاد بديل يتماشى والمعايير الخاصة بالمجازر المعتمدة.

  غياب المراقبة الصحية للمجزرة 

 زرة وتتبع ذلك،تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن رئاسة المجلس وعيا منها باألهمية البالغة للمراقبة الصحية للمج

وحيث أن الطبيب البيطري المسؤول التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية يقوم بهذه المهمة 

بادرت رئاسة المجلس إلى إبرام اتفاقية مع تقني    فقط يوم السوق األسبوعي، نظرا لتعدد المهام والمراكز التابعة له،

ذه المهمة، وتبعا لمالحظاتكم عملت رئاسة المجلس على دعوة األعوان متخصص في مجال البيطرة للقيام به

 الحراسة والنظافة إلى الحرص على القيام بالمتعين وتتبع ذلك. الجماعيين المكلفين بالمراقبة،

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا

 عدم تحيين سجل المحتويات 

جلس قامت مصالح الجماعة المعنية بإجراء جرد شامل تنفيذا لمالحظاتكم في الموضوع وبإشراف من رئاسة الم

لألمالك الجماعية وهي تعمل على إستكمال اإلجراءات المرتبطة بتحيين السجل ومالئمته مع الوضعية الحقيقية  

 لهذه األمالك وكذا مع القرار الجبائي وضبط محتواه لتسوية هذه الوضعية.
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 عقارات الجماعية والمحافظة عليهاعدم تسوية الوضعية القانونية لل 

من الوضعية القانونية الحالية للعقارات الجماعية تم إدراج نقطة   تبعا لمالحظات مصالحكم في الموضوع، وإنطالقا

وعرض نتائج الجرد الشامل الذي قامت به مصالح الجماعة على أنظار المجلس   2019بجدول أعمال دورة فبراير  

ورئاسة المجلس منكبة على إستكمال  مقرر في الموضوع بإجماع السادة أعضاء المجلس الحاضرين، ذ وتم إتخا

 جراءات المرتبطة بتفعيل هذا المقرر ومباشرة المساطر الجاري بها العمل لتسوية هذه الوضعية.اإل

 .ضعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخالص متأخرات الكراء 

الجماعية وإعتبارا لكون السومة الكرائية للدكاكين و المنازل  تنفيذا لمالحظة مصالحكم المختصة في الموضوع،

كما أن تحديد مبالغها رهين بالخصوصيات المحلية عملت رئاسة   محددة بناء على مداوالت المجالس السابقة،

المجلس بتعاون وتنسيق مع مكتب المجلس على إدراج النقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجبائي في جدول أعمال 

موضوع يقضي بالزيادة في مبالغ السومة الكرائية ،كما وتم اتخاذ مقرر في ال 2015الدورة العادية لشهر فبراير 

 تمت مباشرة اإلجراءات المرتبطة بإستخالص متأخرات الكراء.

 بير المشتريات والنفقات الجماعيةتد .خامسا

 نظام المراقبة الداخلية .1

 ص على مستوى نظام التزود بالوقودنقائ 

على تدارك الطريقة  2019جلس برسم السنة المالية ا لمالحظاتكم المسجلة في الموضوع عملت رئاسة المذ تنفي

المستعملة سابقا وإعتماد نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر لألدونات الخاصة والمقتناة من 

 شركة النقل واللوجستيك واتخاذ التدابير الجاري بها العمل لضبط الكميات المستهلكة وترشيد النفقات.

 ة بتتبع صيانة السيارات الجماعيةغياب بطائق خاص 

في إطار تفعيل مالحظتكم الخاصة بتتبع صيانة السيارات الجماعية وعلى غرار اإلجراء الذي تم إعتماده بالنسبة 

الدفتر الخاص بكل سيارة برسم السنة المالية الحالية وذلك لعقلنة وضبط هذا  لنظام التزود بالوقود تم كذلك إعتماد 

 المرفق.

 على مستوى تدبير المخزن الجماعي نقائص 

تجاوزا للإلكراهات المرتبطة بتدبير المخزن الجماعي عملت رئاسة المجلس على تعيين عون يكلف بهذه المهمة 

ضبط العمليات المرتبطة بمختلف التوريدات في إطار التسيير مع اإلقتداء بمالحظات مصالحكم في الموضوع ل

 اليومي لمصالح الجماعة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 بشأن االعمال موضوع سندات الطلب  عدم إحترام مسطرة اإلستشارة الكتابية 

تجدر اإلشارة في هذا السياق أن المالحظات المسجلة من طرف مصالحكم بخصوص اإلستشارة الكتابية لموردي 

كما أن رئاسة   أي في عهد المجلس السابق، 2015و  2010االشغال و الخدمات تهم الفترة الممتدة ما بين سنتي 

لمسجلة خالل الفترة اإلنتدابية السابقة و التقيد المجلس خالل الفترة اإلنتدابية الجارية حرصت على تدارك الهفوات ا

بمسطرة اإلستشارة الكتابية لموردي األشغال و الخدمات و التوريدات عن طريق سندات الطلب وذلك تطبيقا 

 للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

  الضمانات المتعلقة بجودة االشغالإنجاز أشغال سند الطلب في غياب 

عن طريق سندات الطلب و خاصة منها التي  2017إلى  2010تم القيام بها خالل الفترة الممتدة من األشغال التي 

 07/2017،  06/2017،  10/2016،  14/2015تم القيام بها خالل الفترة اإلنتدابية الحالية موضوع سندات الطلب  

 نوات المياه العادمة ،إصالح وترميموالتي تهم على التوالي ترميم وإصالح البنايات اإلدارية ،تمديد ق 15/2017و

سوق اللحوم وإتمام األشغال النهائية لدار الطالب قد تم اللجوء فيها إلى سندات الطلب و ذلك لظروف استثنائية وكذا 

لمبالغ اإلعتمادات المخصصة لذلك، وقد حرصت المصلحة التقنية للجماعة خالل هذه العمليات على التتبع المستمر 

والتحقق من جودة األشغال المنجزة ، مع التأكيد في هذا السياق على أن مالحظاتكم المسجلة في   لهذه األشغال

 الموضوع تم أخدها بعين اإلعتبار وسيتم إعتمادها والحرص على تطبيقها مستقبال.
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 "تغيرت" جماعة

 (سيدي إفني إقليم)

 

نحو الجنوب. وهي تابعة إلقليم سيدي إفني.    الصغير  تقع جماعة تغيرت في هضبة إمجاط الواقعة بامتداد جبال األطلس

مكونة من  ،2014لسنة والسكنى نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  6.606 ما يناهز يبلغ تعداد ساكنة الجماعةو

  كيلومترا مربعا. 190. وتبلغ مساحة الجماعة حوالي ادوار 94أزيد من تتوزع على وأسرة،  1.345

تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من  2016إلى  2010ة خالل الفترة الممتدة من يير الجماعمداخيل التسي وقد سجلت

إذ  ،، كما سجلت نفقات التسيير زيادة مطردة خالل نفس الفترةادرهم 4.352.633,69درهم إلى  3.157.072,63

 لفترة تطورا  ا نفس عرفت مداخيل التجهيز خاللو. ارهمد  2.805.894,16درهم إلى  1.952.143,14انتقلت من 

 انخفاضا   التجهيزلت نفقات سج   في حين، ادرهم 7.702.304,34درهم إلى  4.135.840,15إذ انتقلت من  ملحوظا  

 .ادرهم1.098.584,78  درهم إلى  1.137.780,23إذ انتقلت من  ،خالل نفس الفترة طفيفا  

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

 2010تغيرت للفترة ما بين  جماعة تسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حولالمراقبة  أسفرت

 مكن تقديم أهمها كما يلي: عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، ي   2018و

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 
ما فيى أبرزها نجزة من طرف الجماعة عدة نقائص، يتجل  علقة بالمشاريع الم  ع األشغال المتأظهرت مراقبة تنفيذ وتتب  

 يلي: 

  خلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى لجهة  االتفاقية المتعلقة ب  نقائص تتعلق بتنفيذ األشغال موضوع

  كلميم واد نون

  اتفاقية  إطار في إنجازه تم ما بخصوص معطيات أية على تتوفر ال الجماعة أن المراقبة، مهمة خالل من لوحظ،

 السامية  المندوبية  من  كل  مع  المبرمة  نون  واد   كلميم   لجهة  الكبرى  المراكز  حول  خضراء  أحزمة  خلق  أجل  من  الشراكة

 أن كما. 2016 نونبر 08 بتاريخ أخرى جماعات وثمان الجهة وعماالت ووالية التصحر ومحاربة والغابات للمياه

 المناطق تحديد  إلى الرامية االجتماعات في بالمشاركة ولم تقم الخصوص، بهذا الشركاء بمراسلة تقم لم الجماعة

 بسبب  للجماعة  التابعة  المناطق  بعض  في  المشروع  هذا  رتعث    إلى  اإلشارة  وتجدر.  الغرس  عمليات  إلنجاز  صةخص  الم  

  شتنبر 19 بتاريخ المنعقد  االجتماع محضر من ضحيت   كما ة،الخاص   بأمالكهم التشجير عملية على الساكنة اعتراض

  في المثمرة به األشجار غرس على االتفاق  ، الذي تم"املكون" المسمى بالمكان الواقعة األراضي مالكي مع 2017

 .المشروع هذا إطار

في عدم ل أساسا المشار إليها تعاني نقصا على مستوى صياغتها، يتمث  شراكة الاتفاقية وتجدر اإلشارة كذلك، إلى أن 

م الجماعات المعنية ازنصيص على التتحديد المشاريع المزمع إنجازها بكل جماعة ترابية على حدة. حيث تم الت  

 وكذا االلتزامتوفير الوعاء العقاري وبمنح الرخص اإلدارية والقانونية الضرورية إلنجاز المشاريع، على باالتفاقية 

في  الجماعات  ةشاركنصيص على مالت   باإلضافة إلىنشآت المنجزة. النظافة للمالقيام بأعمال الحراسة و تخصيصب

 برمجة على صعيد كل جماعة.، لكن دون تحديد المشاريع الم  لجنة التنسيق والتتبع والتقييم التي يرأسها والي الجهة

صة إلنجاز المشاريع، والمتابعة العملية لتنفيذ خص  جنة في تحديد المكان والمساحات الم  الل  هذه ل اختصاصات وتتمث  

م المشاريع وتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لصعوبات الطارئة، وتقييم حالة تقد  ل  ولإيجاد حلووتنسيق األعمال  

 يذ المشاريع.د لها، وتعبئة الموارد التمويلية الضرورية لتنفحد  من أجل احترام تنفيذ المشاريع لإلطار المالي والزمني الم  

قيق للمشاريع المزمع تنفيذها بكل جماعة، قد يؤدي إلى التأخر في اتخاذ اإلجراءات إال أن النقص في التحديد الد  

 ة في ظل ضعف التنسيق بين الجماعة واألطراف األخرى المتعاقد معها. الالزمة لتنفيذ االتفاقية، خاص  

  ّالمنشآت جرد غياب تصاميم في ة بجودة المواد وصّ التجارب واالختبارات الخا في غياب ينم صفقتتسل

 المنفذة 

من أجل  2008يناير  18درهم بتاريخ  929.510,40 قدره بمبلغ INDH/2007/ 02أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

بالماء الصالح للشرب من بئر إد الحاج موسى. وقد انطلقت أشغال هذه الصفقة بتاريخ  بالجماعة تزويد سبعة دواوير

واألخير   3الحساب المؤقت رقم    وتم أداء كشف،  2009ماي    28م المؤقت لألشغال بتاريخ  وتم التسل    ،2008اير  فبر  20

 بمبلغ  2009  دجنبر  01  بتاريخ  B.C/2009/01  رقم   صفقة ثانية تحت   الجماعة  كما أبرمت  .2009دجنبر    25بتاريخ  

  تغيرت،  بجماعة كرامة بمنطقة للشرب الصالح بالماء التزود  نظام تقوية  بأشغال تتعلق درهم 139.200,00 قدره
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 بتاريخ الصفقة هذه أشغال إنجاز في الشروع تم أنه لما  عِّ  ،2010 فبراير 15 بتاريخ ألشغالها المؤقت التسلم تم  حيث

 .2010 يناير 14

نجزة المنشآتجرد مها، فإن الجماعة ال تتوفر على تصاميم وتسل   تينرغم إتمام األشغال المتعلقة بالصفقغير أنه  . الم 

 65من المادة  "د "م، كما هو منصوص عليه في الفقرة كما أن الجماعة لم تقم بالمطالبة بها، أثناء القيام بعملية التسل  

مة المطبقة على بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العا  04/05/2000الصادر في    2.99.1087  من المرسوم رقم 

عالوة على ذلك، ال تتوفر الجماعة على نتائج تجارب المختبر الخاصة و صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة.

والبالغ   تين،نجزة في إطار الصفق، وكذا تلك المتعلقة بالقنوات واألنابيب الم  واألشغال المنجزة  بجودة المواد المستعملة

 . متر بالنسبة للصفقة الثانية 580قة األولى، وبالنسبة للصف متر 4.029طولها 

  ّر بالماء الصالح للشرب ويمتعلق بتزويد دوامشروع ر في إنجاز  تأخ 

 1.573.200,00  قدره  بمبلغ  2008يناير    18بتاريخ    .ب  ت.و.م/  01/2007أشغال الصفقة رقم  لوحظ تأخر في إنجاز  

متر من  15.000ووضع  "،إد المحفوظ"دوارا بالماء الصالح للشرب من بئر  12المتعلقة بأشغال تزويد و ،درهم

أكتوبر  20، وتم التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ 2008مارس  06انطلقت أشغال هذه الصفقة بتاريخ  إذ  األنابيب.

األشغال موضوع  عرفتوقد . 2012أبريل  24واألخير بتاريخ  3أداء كشف الحساب المؤقت رقم ، وتم 2009

(، حيث قامت الجماعة، 2009أكتوبر  09إلى غاية  2008يوليوز  18 )من يزيد عن ثالثة عشر شهرا فا  الصفقة توق  

لغرفة ل م"، ."إ جمعية طرف ، منربط بالكهرباءالبإيقاف األشغال إلى حين  مقاولصدار أمر للبإ التأخر، لتبرير هذا

االتفاقية  بناء على  إنهاء المديرية اإلقليمية للتجهيز لشطر األشغال التي تنجزهاكذا و راج الماء،الخاصة باستخ التقنية

في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، مع  ،2007الجماعة سنة  هاأبرمتالتي  07فقر/نامج محاربة ال/بر94رقم 

غير أنه للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.  والمديرية اإلقليمية ت"  .ت .م .إوجمعية "كل من عمالة إقليم تزنيت 

ن أن سبب التأخر يرجع، باألساس، إلى عدم تضمين أشغال الربط بالكهرباء بالصفقة التي أبرمتها الجماعة، وكذا تبي  

 من االتفاقية.  11 لما هو منصوص عليه بالمادة تها من التمويل قبل بدء التنفيذ، طبقا  إلى عدم أداء الجمعية لحص  

 بجودة المواد واألشغال  ةالخاصّ  المختبر تجارب عدم إجراء 

درهم، من أجل بناء منشأة   99.987,12بمبلغ قدره    2013فبراير    21بتاريخ    2013/ 02أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

م أشغال هذه الصفقة  سل  ، حيث تم ت1919فنية على الطريق الرابطة بين دوار أدوز بالجماعة والطريق اإلقليمية رقم 

 2013يوليوز  19بتاريخ  17/2013. كما قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2013أكتوبر  29مؤقتا بتاريخ 

جرة مدرسية بمدرسة بوتزمايت االبتدائية، وكذا سند الطلب رقم درهم، يتعلق بتهيئة ح   77.322,00بمبلغ قدره 

درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي بالمدرسة االبتدائية إد القايد،   64.410,00بمبلغ    2013يوليوز    19بتاريخ    20/2013

درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي   29.232,00بمبلغ  2013نونبر  22بتاريخ  2013/ 28إضافة إلى سند الطلب رقم 

ب إنجاز تجارب م األشغال المذكورة، في غيابالمدرسة االبتدائية أكني نلحاج موسى. وفي هذا اإلطار، لوحظ تسل  

 المختبر الخاصة بجودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة.

  ّمشروع دعم توريد الماشية بالماء مهما في إطار ة مائية تم تسلُّ عدم استغالل صهريج بالستيكي ومضخ 

 المديرية  مع  أبرمت  التي  المؤرخة  الشراكة غير  اتفاقية   إطار  في  مائية  ومضخة  بالستيكي  صهريج  بتسلم  الجماعة  قامت

 .2017فبراير  07بتاريخ  لتغيرت ةالجماع مجلس مداوالت على بناء إفني، سيدي بإقليم الفالحة لوزارة اإلقليمية

 باستعمال هدت الجماعةدد، تع  وفي هذا الص   .بالجماعة الماشية توريد  عملية تنظيم إلى هذه االتفاقية  رميحيث ت

 لمقتضيات  طبقا    الماشية،  لتوريد   بالماء  بالجماعة  الماشية  مربي  تزويد   أجل  من  المائية  ةوالمضخ    البالستيكي  الصهريج

 صيانتهما  وكذا  المستفيدين، لفائدة  والمضخة  الصهريج  استعمال  عملية  بتنظيم  تلتزما  كما.  االتفاقية  من  الثالث الفصل

ة والصهريج البالستيكي  ، باستعمال المضخ  2018غشت  10إال أن الجماعة لم تقم، إلى حدود  .عليهما والحفاظ

 الجماعة دون استغالل.بمقر  وضعهماإذ تم  ؛صا لهاص ِّ المذكورين لألغراض التي خ  

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،لذلك

 ،مضامينها جودة من الرفع على والعمل االتفاقيات، بنود صياغة لطريقة الكافي االهتمام إيالء ضرورة -

 تنفيذ وشروط األطراف المشاركة، كل والتزامات مهام تحديد عبر والمراقبة، التتبع آليات لتعزيز وذلك

 ؛بالتزاماته األطراف أحد إخالل عن المترتبة واآلثار اتاالتفاقي

  في إنجازها، المشاركة األطراف مع سيق والتن الجماعة، بتراب نجزةالمُ  المشاريع عتتبّ  على  الحرص -

   المشاريع؛ رتعثّ  إلى يتؤدّ  التي الصعوبات تذليل على والعمل

والحصول  المنجزة، واألشغال المستعملة المواد بجودة الخاصة المختبر بتجارب القيام على الحرص -

 م األشغال؛قبل تسلّ  المنفذةالمنشآت جرد  تصاميم على

 إبرام قبل الجدوى ودراسة واألولويات الحاجيات تحديد لمرحلة الالزمة العناية إيالء على الحرص -

 إنجازها.  في روعوالشّ  المشاريعاالتفاقيات وبرمجة 
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 تدبير المرافق العمومية الجماعيةثانيا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية االختالالت التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير الجماعية المجزرة تصميم احترام عدم 

مرافق الال تتوفر بناية المجزرة الجماعية على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا على 

ة بمناولة خاصة بكل عملية من عمليات الذبح، ومعالجة األحشاء، والسلخ، إذ ال توجد تجهيزات خاص  المعزولة ال

جتها. وقد لوحظ، في هذا اإلطار كذلك، أن سقف المجزرة مفتوح مما يسمح بدخول الحشرات، ويشكل األحشاء ومعال

. ةالجماعي جزرةة مع وجود مطرح للنفايات بمحاذاة المخطرا على الصحة العامة، نتيجة إمكانية تلوث اللحوم، خاص  

ه المكتب الوطني ببناء المجازر الذي أعد   طابق التصميم النموذجي الخاصصة للمجزرة ال ت  خص  كما أن البناية الم  

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على 

. وتفتقر المجزرة إلى التجهيزات الكفيلة بضمان سير عملية 2010الجماعات الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة  

في أعمال الصيانة، حيث لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، بينما يعاني سقف   ح ونقل اللحوم، كما تعرف نقصا  الذب

   ربط بشبكة الكهرباء. الالمجزرة من االهتراء في بعض أجزائه، كما ال تتوفر المجزرة على 

 اللحوم بنقل ةالخاصّ  الشاحنة مراقبة وعدم للمجزرة  يةالصحّ  راقبةالمُ  غياب 

ية. وتنحصر المراقبات التي تقوم بها الجماعة في  تتم عملية الذبح في غياب الطبيب البيطري ودون أية مراقبة صح  

حوم، من أجل استخالص الرسوم المتعلقة بالذبح ها واحتساب أوزان الل  عداد عدد الرؤوس من الماشية التي تم ذبح  تِّ 

دة ية الجي  مج للمراقبة الذاتية للمجزرة، وال على دليل لالستعماالت الصح  ر الجماعة على برناونقل اللحوم. وال تتوف  

المتعلق  28.07المختصة، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم  السلطات طرف من عليهما قموافَ 

 . 2010فبراير  11ية للمنتجات الغذائية الصادر في بالسالمة الصح  

خل فات ص من ل  ومن جهة أخرى، لوحظ التخ األحشاء أمام باب المجزرة إلى جانب نفايات أخرى. كما أنه من الذبح  م 

ال يتم معالجة نفايات المجزرة، ويتم طرحها مباشرة بقناة صرف تصلها بالمطرح المتواجد مباشرة خلف المجزرة. 

، لعملية مراقبة مطابقتها 2012ت غش 01نقل اللحوم، المقتناة بتاريخ بصة خص  ولم تقم الجماعة بإخضاع الشاحنة الم  

صادر في   1196.03دة بالقرار المشترك لوزير الفالحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل رقم حد  للمعايير الم  

التلف وطرق التجريب والمراقبة   السريعةبتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في آالت نقل المواد  2004أبريل  30

هذه اآلالت. فضال عن ذلك، لم تقم الجماعة بالمراقبة الدورية للشاحنة، كما هو منصوص عليه بالمادة قة على المطب  

مرسوم من ال  3من نفس القرار المذكور. كما أن الشاحنة ال تتوفر على جهاز للتبريد، كما هو منصوص عليه بالمادة    4

 . التلف عةالسرييتعلق بنقل المواد  1999مارس  23صادر في   2.97.177رقم 

   عدم إحداث مكتب حفظ الصحة 

ة داخل الجماعة، قة بحفظ الصح  مصلحة بالمهام المتعل    ةة. كما لم يتم تكليف أيمكتب لحفظ الصح    ال تتوفر الجماعة على

تعلقة بما في ذلك إنجاز وتتبع األنشطة الم، باستثناء اإلشارة إلى تكليف مكتب التعمير والبيئة بالمهام المتعلقة بالنظافة

حاربة  بمكافحة الحشرات و ،  المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم    40لمادة  ا  أن  أسباب انتشارها. ورغمم 

على ضرورة اضطالع قد نصتا صراحة  بالجماعات، المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 92وكذا المادة 

  خالل الفترة ما بين   ،الصحية والنظافة وحماية البيئة، فإن الجماعة لم تقم المجلس الجماعي بالعمل على ضمان الوقاية  

 الحيواناتالحد من خطر يتعلق بمحاربة الحشرات و ة فيمادد، وخاص  في هذا الص   بأي إجراء ،2017و 2010 سنتي

ة بممارسة اختصاصات ن عدم قيام رئيس مجلس الجماعي  بحيث ت  ،عارا النتشار داء الس  ءحماية للساكنة ودرو  الة،الض  

 100بالمادة و الجماعي من الميثاق 50بالمادة  كما هو منصوص عليهلة له في هذا المجال، الشرطة اإلدارية المخو  

بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات اإلدارة  قامت الجماعة بالجماعات. ولإلشارة، فإنمن القانون التنظيمي المتعلق 

ر عليه من طرف عامل ، المؤش  2016نونبر  04بتاريخ  04مجلس الجماعي رقم الجماعية بناء على قرار رئيس ال

  ، المتعلق بالجماعات 113.14قتضيات القانون التنظيمي رقم م  ل وفقا   2016دجنبر  09إقليم سيدي إفني بتاريخ 

لحة، مع منه. غير أن التنظيم الجديد ال يولي مهمة حفظ الصحة ألي مكتب أو مص 126و 118 المادتين خصوصا  

حداث وتدبير الجماعة للمرافق والتجهيزات إعلى ضرورة  من القانون التنظيمي المذكور ينص   83العلم أن المادة 

 ة. رب في مجال حفظ الصح  العمومية لتقديم خدمات الق  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،وعليه

، ودعم المراقبة الصحية للحوم، ةالجماعي المجزرة قة بتدبير الحرص على احترام المعايير المتعلّ  -

 ؛والحفاظ على البيئة

 وتوفير اإلمكانيات الكافية لتفعيله.  حفظ الصحةل جماعي إحداث مكتب على الحرص -
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 تدبير الممتلكات الجماعيةثالثا. 
 تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:  فيما يخص  

 عية القانونية للعقارات الجماعيةعدم تسوية الوض 
)الساحة العمومية، مقر  ستصدار رسم االستمرار لبعض ممتلكاتها العقاريةالرغم اإلجراءات التي اتخذتها الجماعة 

، عقار  دكانا 311الجماعة، موقف السيارات، السوق األسبوعي، المجزرة، فندق البهائم، الدكاكين البالغ عددها 

 ، في إطار تسوية وضعيتها واستصدار سندات الملكية، رحبة البهائم، عقار حرش تكرار(المصلى، عقار البريد 

فإنها ما زالت  ،2014و 2009 تيام الجماعة بإعداد تصاميم طبوغرافية تحديدية لعقاراتها سن يق ورغم. ة بهاالخاص  

ومن جهة ض. بتحفيظها لحمايتها من كافة أشكال الترامي والتعر   ر على سندات ملكية عقاراتها. كما لم تقم بعد  ال تتوف  

أخرى، قامت الجماعة بوضع البنايتين الجماعيتين المتواجدتين بمنطقة "نيومار" بمركز تغيرت رهن إشارة الدرك 

 دد.الدرك، في غياب أي قرار أو اتفاقية بهذا الص   مركزالملكي لبناء مقر 

 لجماعةل التابعة ينضعف السومة الكرائية للدكاك 

 دكانا 16و درهم، 12,50ضعيفة تبلغ  شهرية مكتراة بسومة 293دكانا مكترى، منها  311ر الجماعة على تتوف  

على دور للسكنى   الجماعة ردرهم. كما تتوف   90بسومة  في حين تم كراء دكانين، للشهر درهم 45مكترى بسومة 

ما مجموعه  2017و 2010الكراء للفترة ما بين سنة بلغت مداخيل  وقد للموظفين الجماعيين.  مكراة

 . درهم 299.643,00

 على إثر تعديلومة الكرائية للمحالت التجارية الواقعة بسوق جمعة تغيرت  مراجعة الس  ت  ر اإلشارة إلى أنه قد تم  وتجد  

لمحالت المرقمة من ونصف بالنسبة ل ، حيث تم رفع سومة الكراء بدرهمين2015أبريل  24القرار الجبائي بتاريخ 

، 316إلى  290، والمحالت المرقمة من 250، والمحل رقم 220إلى  206ت المرقمة من ، والمحال  201إلى  01

مة  رق  ، وبخمسة دراهم بالنسبة للمحالت الم  205إلى  202بينما تم رفعها بسبعة دراهم بالنسبة للمحالت المرقمة من 

، وبتسعة 269إلى  251مة من رق  اء بثالث دراهم بالنسبة للمحالت الم  . فيما تم رفع سومة الكر249إلى  221من 

  .289إلى  270مة من رق  دراهم بالنسبة للمحالت الم  

إلى  221 ة منرقمالمبالنسبة للمحالت التجارية درهم  50تم رفع السومة الكرائية إلى  ،2016 يونيو 30بتاريخ و

ر اإلشارة وتجد  أي تعديل في سومتها الكرائية.    80إلى    01  ة منرقممتعرف المساكن ال  ، في حين لم السوق  بنفس  249

مقر  كراء، تهم عقود  ةثالث باستثناء ،محال ت التجاريةالخاصة بال سندات االستغاللر على الجماعة ال تتوف   إلى أن  

  .سكن الموظفينوبنايتين ل البريد 

 :يلي ماوصي المجلس الجهوي للحسابات بيُ  ،لذلك

والعمل على تحفيظها قصد  ،على التسوية الشاملة للوضعية القانونية لألمالك الجماعية الحرص -

 تحصينها من خطر الترامي والمنازعات؛ 

 ؛ع األمالك الجماعية، والمسك القانوني لسجل المحتوياتالحرص على إحصاء وتتبّ  -

 لمقتضيات عقود الكراء للحفاظ على حقوق الجماعة. الحرص على الرفع من السومة الكرائية تبعا   -

 رابعا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية 

 نظام المراقبة الداخلية .1

 على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل المالحظات التالية:

 نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي 

وتوزيعها على  إلى المخزن ع دخول التوريدات والموادمح بتتب  ال تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يس

رة والكميات  ضبط الكميات المتوف   كنال يم ه. وفي غياب سجالت المخزن وأذونات االستالم، فإن  المصالح الجماعية

 اتوالمعد    المواد  لألغيار. كما أنه يتم تخزين  إعارتهدد، بتسجيل العتاد الذي يتم  في هذا الص    ،مة. وتكتفي الجماعةسل  الم  

ختلف ونوعية  طبيعة يراعي ال بشكل وتكديسها المخزن داخل المتواجدة  قواعد احترام ات، ودوند  عِّ والم   المواد م 

 على المحافظةن من مك ِّ وهو ما ال ي   ، ...(والترقيم والعزل، الترتيب،) المجال هذا في بها المعمول التخزين وضوابط

لى إجراء جرد دوري إالجماعة  د  ال تعمَ  إضافة إلى ذلك، .الضياع دة، وكذا حمايتها منجي   حالة في الجماعة ممتلكات

العملية، إذ يرجع آخر جرد قامت به الجماعة إلى  هذهبمناسبة القيام ب محاضر وإعداد المخزن  لمحتوى منتظِّ وم  

 .2011يوليوز 28

  خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعة دفاترد بالوقود وغياب التزوّ  نظام مستوىنقائص على 

، بهذا تتكون حظيرة العربات واآلليات التابعة للجماعة من ثمان عربات، باإلضافة إلى دراجة نارية. وقد لوحظ

ة دفاتر لألذونات الخاص   طريق عن بالوقود والزيوت العربات تزويد  نظام الجماعة على اعتماد  عدم الخصوص،
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(Vignettes  الص ،)ر على دفتر خاص واللوجستيك. كما أن سيارات الجماعة ال تتوف   للنقل الوطنية ادرة عن الشركة

ن فيه جميع المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل دو  ت   سيارة،بكل 

بها وتكاليف صيانتها وإصالحها، باستثناء شاحنة نقل النفايات،  ة رحلة، وكذا مصاريف استهالك الوقود الخاص  

، حظيرة السياراتللقواعد المتعارف عليها في إطار حسن تدبير    عتبر غياب هذه الدفاتر مخالفا  وشاحنة نقل اللحوم. وي  

دبير واستعمال المتعلقة بتو ،1998فبراير  20الصادرة بتاريخ  98/4 رقم قتضيات دورية الوزير األولال سيما م  

 .اإلدارات العمومية حظيرة سيارات

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس لذلك، يوصي

جالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل  السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسّ  -

ومنتظم والعمل على إجراء جرد دوري  ... إلخ(، ،بطاقات التخزين الخاصة بكل توريدو ،الدخول

 وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛ ،لمحتوى المخزن

ة بتتبع صيانة اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصّ  -

 لجماعة.التابعة لالسيارات 

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

 موضوع سندات الطلب   األعمال شأنرام مسطرة االستشارة الكتابية بعدم احت 

في   صدرتهاسندات الطلب التي أموضوع  الجماعة باالستشارة الكتابية لموردي األشغال والخدمات والتوريدات  لم تقم  

؛  درهم  1.601.668,44  بقيمة إجمالية بلغت  ،سند طلب  79، والبالغ عددها  2015و  2010  سنتي  الفترة الممتدة ما بين

فبراير  5ادر بتاريخ الص   2.06.388من المرسوم رقم  75الفقرة الرابعة من المادة ما تنص  عليه  وهو ما يتنافى مع

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة   2007

والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي   2013مارس  20ادر بتاريخ الص   2.12.349وم رقم من المرس 88من المادة 

 م تفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب القتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.لزِّ ت  

 عدم توفر الجماعة على مرجع لألثمان 

بتاريخ   ،على سبيل المثال  ،إذ أصدرت  ،ة بالتوريدات والمقتنيات الجماعيةان الخاص  ر الجماعة على مرجع لألثمال تتوف  

من أجل حفر ثقبين استكشافيين بكل من دواري   15/2016و 14/2016الطلب رقم  يسند  2016يوليوز  19

ند الطلب بالنسبة لس  الطوليدرهم للمتر  416,50"بوتازمايت" ودوار "إد الحسن وعمر" بثمن أحادي للحفر بلغ 

درهم   1.100,00  ما يناهزلسند الطلب الثاني، في حين بلغ الثمن األحادي للحفر    بالنسبة  درهم للمتر  375,00و  ،األول

، التي تتعلق بحفر بئر لتزويد 2015/ 19/06بتاريخ  INDH/01/2015الصفقة رقم في إطار دون احتساب الرسوم 

 سكان منطقة "إد همو" بالماء الصالح للشرب. 

كما أبرمت الجماعة عددا من الصفقات، تتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وتقتضي وضع أنابيب  

دد، تم تحديد ثمن وضع هذه وفي هذا الص  مستلزمات.  ا، مع ما يتطلب ذلك منملمتر 63فوالذية وبالستيكية قطرها 

يناير  18بتاريخ    درهما  118.560,00بمبلغ    2007/ 01درهم برسم الصفقة رقم    120,00األنابيب في ثمن أحادي بلغ  

المحفوظ، بينما تم تحديده في ثمن أحادي بلغ دوارا بالماء الصالح للشرب من بئر إد  12تزويد تتعلق ب 2008

 .01/2016فقة رقم  درهم برسم الص 46,00

  ّمانات المتعلقة بجودة األشغالإنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب الض 

. ووفقا إلفادة درهم 109.998,00 قدره  بمبلغ 2015يوليوز  11بتاريخ  04/2015أصدرت الجماعة سند طلب رقم 

متر من  1.000ذلك إنجاز ن يتضم  للشرب، ود دوار إد المحفوظ بالماء الصالح ييتعلق بتزو الجماعة فإن األمر

ضمانات تتعلق بجودة  ةن أيد الدوار المستفيد من األشغال، كما ال يتضم  حد ِّ ال ي   المذكور غير أن سند الطلب األنابيب.

الجودة ق من  ة بجودة المواد واالختبارات الالزمة للتحق  على إجراء تجارب المختبر الخاص    وال ينص    ،األشغال المنجزة

نصيص بسند الطلب على الشروط د لألنابيب المنصوص عليها بسند الطلب. وقد كان من الممكن الت  واالشتغال الجي  

الفقرة الثالثة من المادة  على ذلك تنص  ، كما مانوشروط الض   األشغال مواصفات ومحتوىقة بأجل التنفيذ وكذا المتعل  

 ة.ق بالصفقات العمومي ( المتعل  2013مارس  20) 1434ى األولى جماد  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88

  الخاصة ببعض التوريدات المضافةعدم صحة حسابات تصفية الضريبة على القيمة 

ما مجموعه  ،2017 إلى سنة 2011 سنة خالل الفترة الممتدة من ،بلغت نفقات شراء األشجار واألغراس

ي النفقات المتعلقة بأداء مصاريف شراء األشجار واألغراس باحتساب وقد لوحظ أن الجماعة تؤد .  درهم 49.920,00

األشجار ف العمليات المرتبطة بالبيوع الواقعة على صن  ت  ن الضريبة على القيمة المضافة، في حين ع% 20نسبة 
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 والمذكرة  للضرائب،  العامة  المدونة  ذلك  على  تنص    ، كماواألغراس خارج مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

 .2011 أبريل شهر في ادرةالص   للضرائب العامة بالمدونة المتعلقة 717 رقم

% 20باحتساب نسبة    ،2015  غشت  31بتاريخ    16/2015باقتناء الكتب بواسطة سند الطلب رقم    الجماعة  كما قامت

على ذلك  المضافة، كما تنص  ن الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن الكتب معفاة من الضريبة على القيمة ع

تاريخ سابق بإصدار في  فإن الجماعة قامت    ،. ولإلشارةمنها  91  ةال سيما الماد   ،2015لسنة    المدونة العامة للضرائب

يتعلق بشراء الكتب لتقديمها كجوائز،    درهم،  5.000,00  بمبلغ  ،2013يوليوز    01بتاريخ    11/2013سند الطلب رقم  

ق بشراء كتب لخزانة يتعل   ،درهم 49.741,50بمبلغ  2013غشت  16بتاريخ  22/2013وكذا سند الطلب رقم 

 قاعدة االعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.لاحترام وذلك بالجماعة، 

الستقبال واإلطعام  باالنفقات المتعلقة  بأداء    2017و  2010  سنتي  خالل الفترة ما بينوفي نفس اإلطار، قامت الجماعة،  

 06/2010، وذلك من خالل إصدار سند الطلب رقم  درهم  423.614,68  بقيمة إجمالية تقدر بمبلغغذائية  وشراء مواد  

 18درهم بتاريخ  15.000,00بمبلغ  17/2011، وسند الطلب رقم 2010نونبر  30درهم بتاريخ  1.898,40بمبلغ 

. غير أنه لوحظ أن 2012يل أبر 24درهم بتاريخ  10.111,20بمبلغ  05/2012، وسند الطلب رقم 2011يوليوز 

الضريبة على القيمة المضافة على جميع التوريدات، في حين أن السكر   نع%  20باحتساب نسبة    أداء هذه النفقات تم

كما  ، %، بينما الخبز واللحم معفيان من الضريبة على القيمة المضافة14نسبة لوالشاي يخضع  ،%7يخضع لنسبة 

المتعلقة بمصاريف . وكذلك الشأن بالنسبة للنفقات 99و 91 ادتينال سيما الم لضرائبعلى ذلك المدونة العامة ل تنص  

الضريبة على القيمة   نع%  20حتساب نسبة  ا  والمطبوعات؛ إذ يتموراق  واألمواد الطباعة،  وتوريدات لوازم المكتب،  

صاق والمقص تخضع لنسبة الل  و، في حين أن األقالم والمسطرة والممحاة لةذات الص   المضافة على جميع التوريدات

بخصوص النفقات  % باعتبارها أدوات مدرسية. األمر الذي نتج عنه أداء مبالغ إضافية غير مستحقة للموردين7

 درهم. 6.804,71بلغت  المشار إليها أعاله،

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

لدعم الشفافية  ، وذلكسندات الطلب إلى  اللجوء عند احترام مسطرة االستشارة الكتابية الحرص على  -

 وحرية الولوج للطلبيات العمومية؛

تصفية النفقات   خاللعلى القيمة المضافة المطبقة على التوريدات    أسعار الضريبةالحرص على احترام   -

 الجماعية؛

 .شغالالمتعلقة باألالطلب  اتسندب شروط الضمان وآجال التنفيذ الحرص على تضمين -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتغيرت 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 لتنمية االقتصادية واالجتماعيةتدبير مشاريع ا .أوال

 راكز الكبرى نقائص تتعلق بتنفيذ األشغال موضوع االتفاقية المتعلقة بخلق أحزمة خضراء حول الم

 واد نون -لجهة كلميم

واد   -اإلشارة إلى انه في إطار االتفاقية المبرمة ألجل خلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى لجهة كلميمتجدر  

 دنون فان حامل المشروع هو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في الشق المتعلق ب:

 التشجير الترفيهي.  -

 صيانة المغروسات القديمة. -

 الماء.إحداث وتهيئة نقط  -

واد نون حاملة للمشروع في الشق المتعلق بتهيئة نظام السقي بالتنقيط.  وبما أن أشغال -في حين تعتبر جهة كلميم 

الشطر الذي تكفلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بانجازه بدأت منذ مدة.  وعلى اعتبار أن 

ة في هذا الصدد ال تتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الصفقة فقد الجماعة التي هي شريك في االتفاقية المبرم

/م.ش.ا.ق/م.ش.مج 356تمت مراسلة المندوبية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسيدي افني تحت عدد:

 إليفائنا بكل ما من شأنه أن يفيدنا في هذا الصدد إال أنه لم نتوصل بالرد. 2018ماي   29بتاريخ:

والذي أشرتم  2017شتنبر  19ما يخص تعرض الساكنة على انجاز هذا المشروع فان المحضر المؤرخ في أما في

إليه في تقريركم يفيد على أن المالكين وافقوا على انجاز هذا المشروع. غير ان الذي ساهم في تعثر هذا المشروع 

د من طرف مصلحة المياه والغابات واآلخر هو ندرة المياه بحيث تم حفر بئرين استكشافيين بمنطقة امالكاون واح

 من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة وعمليات الحفر هذه لم تعطي نتائج ايجابية. 

 م المنشآت تسلم صفقتين في غياب التجارب واالختبارات الخاصة بجودة المواد وفي غياب تصامي

 مطابقة لتنفيذ األشغال

االختبارات /م.ج في غياب التجارب و01/2009م: /م.و.ت. ب و رق02/2007م:  يرجع السبب في تسلم الصفقتين رق

الخاصة بجودة المواد و في غياب تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال إلى عدم توفر الجماعة على تقني مختص  

ال تتكرر مثل هذه . وسنعمل على أ2012في تتبع تنفيذ الصفقات في تلك الفترة إذ لم يتم توظيفه إال في شهر نونبر 

 الحالة مستقبال.

 زويد دواوير بالماء الصالح للشرب تأخر في انجاز مشروع متعلق بت 

دوارا بالماء الصالح للشرب  12/م.و.ت. ب المتعلقة بتزويد  01/2007هذا التأخر في انجاز أشغال الصفقة رقم:

الغرفة التقنية بالكهرباء من طرف جمعية شهرا راجع إلصدار أمر للشركة بإيقاف األشغال إلى حين ربط    13لمدة  

"ا.م" وإنهاء المديرية اإلقليمية للتجهيز لشطر األشغال التي تنجزها إذ بدون ذلك سيتعذر التحقق من سالمة األشغال 

 المنجزة من طرف المقاولة للتمكن من تسلمها مؤقتا. 

إعداده من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز  وتجدر اإلشارة إلى أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة تم

 بتيزنيت وال تتوفر الجماعة آنذاك على تقني مختص للتحقق من مدى تضمينه البنود الضرورية.

 بر الخاصة بجودة المواد واألشغالعدم إجراء تجارب المخت 

دات الطلب رقم:  و في سن 2013/ 02سبب عدم المطالبة بتجارب المختبر الخاصة باالسمنت في الصفقة رقم:

راجع إلى كون التقني المكلف بتتبع هذه الصفقات حديث العهد  28/2013و رقم:  20/2013، رقم: 17/2013

ولم يسبق له ان استفاد من  2012باإلدارة و لم يكتسب بعد التجربة المطلوبة إذ لم يتم توظيفه إال في شهر نونبر

 التكوين في مجال الصفقات العمومية.

 في إطار مشروع دعم توريد الماشيةل صهريج بالستيكي ومضخة مائية تم تسلمهما عدم استغال 

بموجب اتفاقية الشراكة بين جماعة تغيرت والمديرية اإلقليمية للفالحة التي صادق عليها المجلس الجماعي خالل 

للفالحة للجماعة سلمت المديرية اإلقليمية  07/02/2017المنعقدة بتاريخ  2018دورته العادية لشهر فبراير 

صهريجا بالستيكيا مع المضخة المائية بغرض توريد الماشية إال انه واجهتنا اكراهات حالت دون استعمالها نذكر  



 131 

منها على سبيل المثال ال الحصر شساعة النفوذ الترابي للجماعة إذ تتكون الجماعة من فرقتين، فرقة ادبنيران 

 صهريج في النفوذ الترابي لفرقة ما فان الفرقة األخرى ستحتج.وفرقة ايت همان. في حالة ما إذا وضع ال

وفي حالة ما إذا تعذر استعمال هذا الصهريج فانه سيتم اللجوء إلى تطبيق الفصل الخامس من االتفاقية المشار إليها 

 لفالحة.أعاله والذي ينص على شروط الفسخ وسيتم إعادة الصهريج والمضخة المائية إلى المديرية اإلقليمية ل

 تدبير المرافق العمومية .ثانيا

  عدم احترام تصميم المجزرة الجماعية للمعايير الخاصة بالمجازر 

تم رفع ملتمس إلى وزارة الفالحة لبناء مجزرة عصرية بجماعة تغيرت ونحن بصدد إعداد مشروع اتفاقية في 

 الموضوع.

 الخاصة بنقل اللحوماقبة الشاحنة غياب المراقبة الصحية للمجزرة وعدم مر 

تمت مراسلة المصلحة البيطرية بدائرة االخصاص للقيام بزيارات منتظمة لمجزرة الجماعة لمراقبة جودة وسالمة 

اللحوم. وهو األمر الذي يقوم به في بعض األحيان. وتجدر اإلشارة إلى أن المصلحة البيطرية بدائرة االخصاص 

( جماعات متباعدة فيما بينها مما ال يساعد 10بمراقبة مجازر عشر ) ال تتوفر إال على طبيب بيطري واحد مكلف

 على مراقبة جميع هذه المجازر بكيفية منتظمة.

أما فيما يتعلق بشاحنة نقل اللحوم فإن الجماعة تقوم بمراقبتها وتنظيفها بشكل يومي. أما عدم التوفر على جهاز 

 لة بين المجزرة وبائعي اللحوم الحمراء قصيرة. التبريد فنظن أن ال حاجة له إذ أن المسافة الفاص

  عدم إحداث مكتب حفظ الصحة 

 الذي حال دون إحداث الجماعة لمكتب حفظ الصحة هو عدم توفرها على إطار طبي متخصص. 

 ثالثا: تدبير الممتلكات الجماعية

 عية القانونية للعقارات الجماعيةعدم تسوية الوض 

الجماعة الترابية تغيرت تتصرف حاليا وعن طريق الحيازة الطويلة األمد في كل ممتلكاتها  تجدر اإلشارة إلى أن 

 العقارية سواء كانت خاصة أم عامة.

ووعيا منا بضرورة تقويم هذا الخلل وذلك  بالعمل على ضبط اإلطار القانوني الذي بموجبه تستغل هذه الممتلكات 

مرفقة بطلبات قصد استصدار  2015إرسالها للسلطة المحلية منذ سنة فقد قمنا بإعداد تصاميم التحديد التي تم 

المتعلق  16.03من المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم:  18الشواهد اإلدارية، عمال بمقتضيات المادة 

 بخطة العدالة.

ة اآلنف ذكرها بدعوى تم إخبارنا من طرف السلطة المحلية بتعذر تسليمنا الشواهد اإلداري  07/08/2018وبتاريخ:

 أن كل األمالك العقارية التي تحوزها الجماعة تدخل ضمن األمالك الخاصة للدولة.

التمسنا   2018شتنبر    06/م ش إ ق/م ش م بتاريخ  674وأمام هذا الوضعية تم مراسلة السيد عامل اإلقليم تحت عدد:  

طلب إلى المندوب اإلقليمي ألمالك الدولة بكلميم   منه من خاللها مساعدتنا في معالجة هذا األمر. وسنعمل على رفع 

قصد برمجة عقد اجتماع لالستفسار حول مالبسات هذا األمر وما إذا كان لدى أمالك الدولة ما يفيد تملكها للممتلكات 

ع . وفي حال ما إذا أثبتت ذلك فإننا سندرس في ذات االجتما1959العقارية التي تحوزها الجماعة منذ إحداثها سنة  

 حيثيات اقتناء هذه العقارات.

 كرائية للدكاكين التابعة للجماعةضعف السومة ال 

إن مركز تغيرت لم يعد يعرف النشاط االقتصادي والتجاري الذي عرف به في سابق األيام وهذا راجع إلى كثرة 

ذلك تناقص عدد األسواق المجاورة للجماعة من جهة ومن  جهة أخرى هجرة السكان نحو المدن و خير دليل على  

حسب إحصائيات المندوبية السامية   2014سنة    6606الى    1994نسمة سنة    8205السكان بحث انتقل عددهم من  

 للتخطيط.

وإن من شأن الزيادة في السومة الكرائية أن يتملص مستغلو تلك المحالت من أدائها علما بأن الجماعة ال تتوفر 

 متهم خصوصا وأن كل األمالك العقارية تتصرف فيها الجماعة بالحيازة.على أية وسيلة إلجبارهم على أداء ما بذ 
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 بير المشتريات والنفقات الجماعيةتد .رابعا

 ة الداخليةنظام المراقب .1

 على مستوى تدبير المخزن الجماعي نقائص 

المرتبطة بدخولها وخروجها فيما يتعلق بلوازم المكتب فقد تم تخصيص سجل خاص بها تسجل فيه مختلف العمليات  

 من وإلى المخزن الجماعي ونفس الشيء بالنسبة لباقي التوريدات.

أما بالنسبة لألدوات والمعدات المتواجدة بالمخزن الجماعي فقد تم ترتيبها وترقيمها وذلك إثر عملية جرد األدوات 

 . 2018شتنبر   27والمعدات المتواجدة بالمخزن الجماعي التي قمنا بها بتاريخ 

  خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعةنقائص على مستوى نظام التزود بالوقود وغياب دفاتر 

أبرمت الجماعة اتفاقيتين مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك واحدة من أجل شراء الوقود والزيوت واألخرى 

 لصيانة وإصالح السيارات والشاحنات الجماعية باستعمال نظام الشيات. 

ومات على باقي السيارات الجماعية تدون فيه جميع المعل carnet de bortكما تم تعميم استعمال دفتر خاص 

 المتعلقة بالسائق والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة وكذا الوقود المستهلك وتكاليف الصيانة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 بشأن األعمال موضوع سندات الطلب  عدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية 

سطرة االستشارة الكتابية أثناء اإلعداد وعيا من المصلحة المكلفة بتدبير النفقات بضرورة العمل على احترام م

لسندات الطلب دعما لقواعد الشفافية والمساواة أمام الحق في الولوج للطلبيات العمومية بالنسبة للموردين والمقاولين 

أي منذ بداية والية المجلس الحالي تصحيحا للخلل الحاصل في هذا  2016فقد بدأ العمل بهذه المسطرة منذ سنة 

 ما مضى.الصدد في

 م توفر الجماعة على مرجع لألثمانعد 

 14/2016بالنسبة للتفاوت في أثمنة حفر اآلبار فهو راجع إلى أن الثقبين المحفورين بواسطة سندي الطلب رقم: 

/م و ت  01/2015سنتمتر أما الثقب المنجز في الصفقة رقم:    18هما ثقبين استكشافيين يبلغ قطرهما    15/2016و  

 سنتمتر.  30اللي يبلغ قطره ب فهو ثقب استغ

/م ج فإن 01/2016/ م و ت ب، ورقم:  01/2007أما التفاوت الحاصل في أثمنة األنابيب المتعلقة بالصفقات رقم:  

لجنة الصفقات قامت باختيار المقاولين نائلي الصفقة باحترام تام لمقتضيات مرسوم الصفقات الجاري به العمل، ثم  

 سنوات و قد يكون هذا سببا منطقيا النخفاض الثمن. 8ولى و الثانية هي إن المدة الفاصلة الصفقة األ

  الضمانات المتعلقة بجودة األشغالانجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب 

سوف يتم اللجوء مستقبال إلى سلوك مسطرة الصفقات في جل المشاريع التي تزمع الجماعة انجازها بحيث أن 

ر لصاحب المشروع. وفي حالة اللجوء إلى سند الطلب في حالة االستعجال واستثنائيا  الصفقات تعطي ضمانات أكث

فسيتم تضمينه كل الضمانات التي تتعلق بجودة األشغال عالوة على مطالبة المقاول بنتائج تحاليل المختبر على 

 حسب طبيعة األشغال وشروط وآجال التنفيذ.

  ة المضافة الخاصة ببعض التوريداتالقيمعدم صحة حسابات تصفية الضريبة على 

لم تكن المصلحة المكلفة بتصفية النفقات على علم بنسب الضريبة على القيمة المضافة لبعض المقتنيات كالمواد 

الغذائية وبعض توريدات المكتب كما أن القباضة الجماعية لسيدي افني المكلفة بمراقبة صحة االلتزام لم تبدي آية 

لخصوص. وقد بدأنا فعال بإصدار أوامر المداخيل لبعض الموردين قصد استرجاع المبالغ الزائدة. مالحظة بهذا ا

 وسنحرص على إصدار ما تبقى من أوامر المداخيل لباقي الموردين السترداد المبالغ الزائدة.

 تكرر مثل هذه الهفوة.كما تم حث المصلحة المكلفة بتصفية النفقات على إيالء أهمية لهذا الجانب والعمل على أال ت
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 "اسبويا" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)

 

. وهي تقع داخل النفوذ الترابي إلقليم سيدي إفني. وقد عرف عدد سكانها تناقصا، 1962سنة    تم إحداث جماعة اسبويا

 .2004نسمة سنة  5.019، مقابل 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  3.729حيث بلغ 

ا، إذ انتقلت من تطورا ملحوظ 2017إلى  2012ة خالل الفترة الممتدة من يمداخيل التسيير الجماع لتسج   قد و

إذ  ،خالل نفس الفترة طفيفةلت نفقات التسيير زيادة ، كما سج  ادرهم 3.536.262,17درهم إلى  2.904.462,96

نفس الفترة تطورا  خاللمداخيل التجهيز  عرفتودرهم.  2.778.570,31درهم إلى  2.599.401,79انتقلت من 

 تطورا ملحوظا    التجهيزلت نفقات  كما سج    درهم،  3.680.361,73درهم إلى    1.081.781,60ملحوظا إذ انتقلت من  

 درهما. 3.109.449,34درهم إلى  731.507,01خالل نفس الفترة، إذ انتقلت من 

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

لفترة الممتدة ما بين عن االمراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة اسبويا  أسفرت

 ها كما يلي: عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهم   2017و 2012

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 

  التخطيط والبرمجة .1

 فيما يلي:  ى أساسا  أثار المجلس الجهوي للحسابات مالحظات تتجل   ،والبرمجة يطالتخط عملية بخصوص

 إعداد المخطط الجماعي للتنمية  عدم 

باتخاذ  ،دد في هذا الص   ،لم تقم الجماعةحيث . 2015-2010لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية للجماعة للفترة 

وتعليق القرار المتعلق باإلعداد في مقر   ة،تشاوري ات اجتماع قبيل تنظيم ط، منخط  الخطوات الالزمة إلعداد الم  

روع في تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، بدءا بعقد لقاءات مع ساكنة الجماعة وهيئات المجتمع الجماعة، ثم الش  

كما هو  ،ط الجماعي للتنميةخط  ر األولي للم  لوضع التصو  لك وذ تشاركي، بشكل تشخيص هذا ال المدني إلعداد 

( يتعلق 2011أبريل  28) 1432من جمادى األولى  24ادر في الص   2.10.504منصوص عليه بالمرسوم عدد 

 بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.

مع كل من   ،2010شتنبر    30تاريخ  صادق عليها بم  للشراكة والتعاون  قامت الجماعة بإبرام اتفاقية  ومن جهة أخرى،  

إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم   تهدفالمجلس اإلقليمي لسيدي إفني وعمالة سيدي إفني،  

. غير أنه لوحظ أن المجلس طات الجماعية للتنميةخط  سيدي إفني لدعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والم  

ق إلى شروط ، دون التطر  2010جملها خالل الدورة العادية لشهر فبراير ذه االتفاقية في م  الجماعي صادق على ه

ع، ولجان الحكامة والتقييم، وكذا مقتضيات تسوية المنازعات، وشروط تعديل ومراجعة تنفيذها، وآليات التنسيق والتتب  

م، علما بأن االتفاقية المذكورة التزاماتهلوفاء بل اءأي إجراء من شأنه دفع الشرك اتخاذ  وفسخ االتفاقية. كما أنه لم يتم

ضح من موضوعها، تهدف إلى دعم الجماعة ومواكبتها في إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي يبقى من صميم  كما يت  

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم    78.00  رقم  من القانون  36على ذلك المادة    كما تنص  اختصاصات رئيس الجماعة،  

ط داخل خط  صحيحية الضرورية إلعداد الم  لإلجراءات الت   الجماعة ضرورة اتخاذ كان يتطلب ا م  تغييره وتتميمه. مِّ 

 .اآلجال القانونية

اد وثيقة دون إعد  2012شتنبر  30بتاريخ  وبالرغم من انتهاء مدة سريان مفعول اتفاقية الشراكة المذكورة عمليا  

فاق األطراف المعنية على لحق يقضي بات  ط الجماعي للتنمية، لم يتم اتخاد التدابير الالزمة لتجديدها، وإعداد م  خط  الم  

   كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من االتفاقية.تمديد مدة صالحيتها، 

حيث لم يتم توقيع االتفاقية   المذكورة.وتجدر االشارة إلى وجود نقائص على مستوى صياغة بنود اتفاقية الشراكة 

المذكورة من طرف مصالح وكالة التنمية االجتماعية، بالرغم من كونها طرفا أساسيا في مسلسل إعداد المخططات 

على أن مصالح وكالة التنمية االجتماعية   ة وأن المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المذكورة تنص  الجماعية للتنمية، خاص  

تي تسهر على التدبير اإلداري والمالي لصندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني، وتعمل على تعيين وكالء  هي ال

فين بدعم المجلس اإلقليمي والجماعات المحلية والفاعلين المحليين إلعداد وتنفيذ المخطط اإلقليمي أو كل  للتنمية م  

طراف يتم تحويلها إلى الحساب المفتوح من طرف وكالة التنمية طات الجماعية للتنمية، كما أن مساهمات األخط  الم  

لمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة المذكورة. باإلضافة إلى ذلك، فإن بنود االتفاقية    االجتماعية، وذلك تطبيقا  
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ليم سيدي إفني. حيث تم االكتفاء  لة من خالل صندوق التنمية المحلية بإقمو  د بشكل دقيق األنشطة واإلجراءات الم  حد ِّ ال ت  

 نصيص على األهداف العامة لالتفاقية بالمادة األولى. بالت  

 تعاقدي إطاربرنامج عمل الجماعة من طرف المجلس اإلقليمي في غياب أي  إعداد   

وبرامج " إلعداد برنامج عمل المجلس اإلقليمي  M.Cقام المجلس اإلقليمي لسيدي إفني باالستعانة بمكتب الدراسات "

 بمبلغ 2017فبراير 07بتاريخ  إم./ 01/2017بناء على طلب العروض رقم  عمل الجماعات الترابية التابعة لإلقليم

درهم. غير أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم بإبرام أية اتفاقية مع المجلس اإلقليمي لسيدي إفني بهذا  2.499.600,00

، 2012الشأن، عدا االتفاقية المذكورة أعاله الرامية إلى إعداد المخطط الجماعي للتنمية، التي انتهت صالحيتها سنة 

المتعلق  113.14رقم قانونية المتمثلة في صدور القانون التنظيمي والتي أصبحت متجاوزة بالنظر إلى المستجدات ال

المرسوم رقم  على إعداد برنامج عمل الجماعة بدل المخطط الجماعي للتنمية، وكذا صدور  الذي نص   بالجماعات

عه ( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتب  2016يونيو  29)1437من رمضان  23صادر في  2.16.301

قنية الممكن دت المساعدة الت  دد، إلى أن المادة التاسعة من هذا المرسوم، قد حد  . وتجدر اإلشارة، في هذا الص  وتحيينه

للجماعة طلبها عن طريق عامل العمالة أو اإلقليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية األخرى  

رة حول المشاريع رات والوثائق المتوف  معلومات والمعطيات والمؤش  والمؤسسات والمقاوالت العمومية في موافاتها بال

نجزة، والتي تعتزم اإلدارة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية والقطاع الم  

ية للدولة التي الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة، وكذا في إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارج

 مكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. ي  

، إذ قام رئيس مجلس الجماعة 2022-2017ر في إعداد برنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة كما لوحظ وجود تأخ  

قت عليه السلطة باعتماد برنامج عمل الجماعة الذي صاد   2018يونيو    11بتاريخ    04تحت رقم    لباتخاذ القرار المسج

بتاريخ  2018، بناء عل مقرر المجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر فبراير 2018ماي  31اإلقليمية بتاريخ 

سنتين عن في إعداد برنامج العمل لمدة    را  هو ما يعني تأخ  وبالمصادقة على برنامج عمل الجماعة.    2018فبراير    07

من المرسوم   4المتعلق بالجماعات، وكذا بالمادة    113.14لقانون التنظيمي رقم  من ا  78األجل المنصوص عليه بالمادة  

على  ر في إعداد برنامج عمل الجماعة من شأنه أن ينعكس سلبا  وللتذكير، فإن التأخ  سالف الذكر.  2.16.301رقم 

لة في  األصلية المتمث   يرة إنجاز المشاريع التنموية بالجماعة، ويجعل برنامج عمل الجماعة، بمنأى عن وظيفتهثو

 هات االستراتيجية للمجلس الجماعي.التخطيط االستشرافي وفي تحديد اإلطار العام لبلورة التوج  

وقد لوحظ، باإلضافة إلى ما ذكر، عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة، ذلك أن 

بتاريخ  312على مصادقة سلطة الوصاية، المرفق بالمراسلة رقم ي قامت الجماعة بعرضه ذ البرنامج المذكور ال

القانون التنظيمي رقم   من 78ن من قائمة مشاريع من صفحتين. في حين أن مقتضيات المادة ، يتكو  2018ماي  17

لحاجيات وإمكانيات  ن برنامج عمل الجماعة تشخيصا  على أنه يجب أن يتضم   تنص   المتعلق بالجماعات 113.14

ة بالسنوات الثالث األولى، وأن يأخذ بعين لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاص   ألولوياتها وتقييما   الجماعة وتحديدا  

في قرار إعداد   لة أساسا  االعتبار مقاربة النوع. كما لم تدل الجماعة بالوثائق المتعلقة بسيرورة إعداد البرنامج، والمتمث  

فة بتفعيل مبادئ الجماعة، ومحاضر المشاورات مع المواطنين والجمعيات، والهيأة االستشارية المكل   برنامج عمل

المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتقارير دراسة مشروع البرنامج من طرف اللجان الدائمة للمجلس، التي 

صة خص  بل عقد دورة المجلس الم  يجب عرضه عليها من طرف رئيس مجلس الجماعة على األقل ثالثين يوما ق 

 المشار إليه أعاله. 2.16.301المرسوم رقم من  10للمادة  للمصادقة على البرنامج وذلك طبقا  

 تنفيذ األشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية  .2

 قة بالمشاريع الجماعية، تم الوقوف على النقائص التالية:بخصوص تنفيذ األشغال المتعل  

 المنجزة  بالمشاريع الخاصة االتفاقيات صياغة مستوى على نقائص 

 إصالح  إلى  الرامية  2016/الفقر  محاربة  برنامج/36  رقم  االتفاقية  إبرام  تم  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في

 اسبويا وجماعة إفني سيدي إقليم عمالة من كل بين ،2016 يناير 08 بتاريخ اسبويا بمركز والطالبة الطالب دار

 بمبلغ للمشروع التقديرية الكلفة قدرت حيث. باسبويا "د. ط. ط" الوطني والجمعية للتعاون اإلقليمية والمندوبية

 الحساب إلى درهم 248.589,60 مبلغ بتحويل التزمت عمالة اإلقليم درهم. وفي إطار هذه االتفاقية، 355.128,00

 الخيرية الجمعية التزمت  بينما. إفني بسيدي "ب. ش" وكالة لدى ط""د. ط.  الخيرية الجمعية باسم المفتوح البنكي

 بشكل   عةالموق    األطراف  التزامات  إلى  شيرت    ال   المبرمة  غير أنه لوحظ بأن االتفاقية.  درهم  106.538,40  مبلغ  بتوفير

 الخامس البند  باستثناء الوطني، للتعاون اإلقليمية والمندوبية الجماعة من كل دور إلى إشارة أية توجد  ال  حيث دقيق،

 مع  المشروع  إنجاز  على  جماعيا  بالعمل  عةالموق ِّ   األطراف  التزام  على  نص    حيث  عامة،  بصيغة  جاء  الذي  االتفاقية   من

 .البشرية للتنمية الوطنية المبادرة وفلسفة أهداف مراعاة
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 األسبوعي السوق  مدخل بتهيئة المتعلق  المشروع أشغال روتعثّ  الكميات عملية تحديد ضعف 

درهم من أجل تهيئة مدخل السوق  329.946,00بمبلغ  2017 ماي 02 بتاريخ 01/2017الصفقة رقم تم إبرام 

  فة،متوق ِّ   الصفقة  أشغال  أن  ،2018  أكتوبر  10  الميدانية بتاريخ  والمعاينة  التحريات  خالل  من  األسبوعي، إال أنه لوحظ،

 لما  درهم. عِّ   227.753,47داء الجماعة لثالثة كشوفات حساب بما مجموعه  حيث لم يكتمل بعد بناء مدخل السوق بعد أ

وقد أرجعت الجماعة سبب ذلك  " من الصفقة(.7.2( أشهر )البند "5د في خمسة )د ِّ ن أجل تنفيذ أشغال المشروع، ح  أ

تم تحديد كمية األشغال  د الكميات الالزمة لألشغال بشكل دقيق. إذ حد ِّ إلى نقص على مستوى الدراسة التقنية التي لم ت  

أنه تم تحديد هذه  لما  مترا مربعا. عِّ  120من جدول األثمان( في  01قنية )المادة رقم الالزمة من الهدم بالدراسة الت  

األشغال بالمتر المربع، خالفا لما هو معمول به في ميدان البناء، حيث يتم تحديد الكميات بالمتر المكعب. غير أن 

مترا مربعا  724وصل إلى  2017دجنبر  13بتاريخ   03ى عنها من أشغال الهدم بكشف الحساب رقم الكميات المؤد  

رة. هذا قر  عن الكميات األصلية الم   %503ا للمتر المربع، بتجاوز قدره ( درهم20بثمن أحادي حدد في عشرين )

المتعلقة باألشغال الكبرى للبناء.   18و 14و 10و 08و  07و 06باإلضافة إلى تجاوزات أخرى للكميات باألثمان رقم 

لب إصدار أمر من أجل ط 2017دجنبر  11وأمام ارتفاع كمية األشغال، قامت المقاولة بمراسلة الجماعة بتاريخ 

بسبب تجاوز   2017دجنبر    18بوقف األشغال. وقد قامت الجماعة، على إثر ذلك، بإصدار أمر بوقف األشغال بتاريخ  

كميات األشغال المتبقية من الصفقة لالعتمادات المرصودة للمشروع، تم تبليغه للمقاولة بنفس التاريخ. ثم أصدرت 

 ونظرا 2018يوليوز  11، و2018يناير  02ال، على التوالي، بتواريخ الجماعة بعد ذلك، أوامرا باستئناف األشغ

للمقاولة تم تبليغه  2018شتنبر 21بتاريخ  األشغال باستئناف اأمرأصدرت الجماعة  المذكورة األوامر تبليغلتعذر 

ر الذي دفع بواسطة مفوض قضائي. إال أن المقاول لم يستجب ألمر استئناف األشغال. األم 2018أكتوبر 04بتاريخ 

 2018دجنبر    28  بتاريخ  المراقبة. وإلى غاية انتهاء مهمة  2018دجنبر    11الجماعة إلى توجيه إنذار للمقاولة بتاريخ  

 نجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فإن أشغال المشروع مازالت متوقفة.الم  

 بالماء الصالح للشرب تزويد منطقتي تديينت وأودينت  بمشروع الخاصة الجدوى دراسةإعداد  عدم 

إلنجاز مشروع توسيع شبكة الماء الشروب بدواري أودينت وتدينت    2013شتنبر    27تم إبرام اتفاقيتي شراكة بتاريخ  

ق االتفاقية األولى بالجماعة بين كل من جماعة اسبويا وعمالة إقليم سيدي إفني والمديرية اإلقليمية للتجهيز. حيث تتعل  

بإنجاز الشطر األول من المشروع بتكلفة إجمالية بمبلغ قدره  2012الفقر//برنامج محاربة 01رقم 

بإنجاز الشطر الثاني من  2013/برنامج محاربة الفقر/43درهم، فيما تتعلق االتفاقية الثانية رقم  1.200.000,00

بع والتاسع من االتفاقية، للبند الرا درهم. وفي هذا اإلطار، تلتزم الجماعة، تبعا   340.000,00ها المشروع بتكلفة قدر  

بإعداد دراسات تقنية ودراسة للجدوى وكل الدراسات الضرورية المتعلقة بإنجاز المشروع وفق شروط تقنية ومالية 

ع المشروع، بينما يتم توفير خص الالزمة، فيما تلتزم المديرية اإلقليمية للتجهيز بتتب  مناسبة، وكذا الحصول على الر  

 01/2013رقم ة بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا اإلطار، تم إبرام الصفقة االعتمادات المالي

INDH PAUVERETE الفقر محاربة درهم في إطار برنامج 1.500.018,00بمبلغ  2014يناير  09، بتاريخ  

 اعتبار الجماعة حاملة للمشروع.ل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم مو  الم   2013و 2012 لسنتي

قتضبة عن المشروع، وذلك وفق عطيات عامة وم  ن م  غير أنه لوحظ أن الجماعة تكتفي بإرفاق بطاقة معلومات تتضم  

جان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فعلى سبيل المثال، لم تقم  قترحة على الل  نماذج بطاقات المشاريع الم  

سكان المنطقتين. كما لم  ره على صبيب كاف لتزويد ق من جودة مياهه وتوف  ز دراسة لبئر أكجكال للتحق  الجماعة بإنجا

ة من ناحية الجدوى وإمكانية التنفيذ، يتم إشراك قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للحصول على رأيه، خاص  

رها على ، وتوف  ة المهمة، باعتبارها طرفا شريكا باالتفاقي  أو تكليف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتلك

ضح بعد قيام عمالة إقليم مصلحة خاصة بالمياه. وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد توقف أشغال المشروع لمدة طويلة، ات  

ز ثقب  ، بمراسلة المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك من أجل إنجا2016شتنبر  08سيدي إفني، بتاريخ 

استكشافي وتجارب للضخ لمعرفة معدل صبيب نقط الماء بالمنطقة، أن درجة ملوحة مياه بئر أكجكال بلغت  

لمقتضيات المادة  ة من أجل جعل المياه صالحة للشرب طبقا  غراما في اللتر. وهي درجة تقتضي معالجة خاص   2,20

 . 2013فبراير   13والماء الصالح للشرب بتاريخ من كناش الشروط التقنية العامة للمكتب الوطني للكهرباء  30

 الطرق   إحدى غياب الدراسة التقنية الخاصة بمشروع تعبيد 

درهم، من أجل إنجاز   7.722.768,00بمبلغ    2017أكتوبر    30بتاريخ    04/2017قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

)منطقة النعالة( على مسافة تناهز   1920يمية رقم  مشروع تهيئة وتعبيد الطريق الرابطة بين دوار أتول والطريق اإلقل

مة رق  كيلومترا. حيث جاء هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بناء على االتفاقية غير الم   25

وعمالة ، بين الجماعة والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكلميم  2017غشت    24والمبرمة، بتاريخ  

 سيدي إفني.  

على بطاقة تقنية للمشروع  نة بالصفقة باالعتماد ضم  تحديد كميات األشغال الم  أنه تم  ، بهذا الخصوص،وقد لوحظ

 ياب الدراسات التقنيةفي غ ،2017 فبراير في تها المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفنيأعد  
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وكذا  ،قة بتصريف مياه األمطارعلى إنجاز المنشآت المتعل   دفتر تحمالت الصفقة ال ينص  كما لوحظ أن  الضرورية.

 . عف تصريف مياه األمطارض الطريق للتآكل بفعل ض  عر  نصيص عليها باالتفاقية. مما قد ي  المنشآت الفنية، رغم الت  

 Profilجية لطبقات الطريق المنجزة )ة تصاميم المقاطع العمودية النموذ وفي غياب الدراسة التقنية للمشروع خاص  

en travers type  د بشكل دقيق مقاييس الطريق وعناصر احتساب حجم طبقة الحصى بما فيها المواد حد ِّ ( التي ت

، بناء على 2018ماي    22درهم بتاريخ    1.173.469,95بمبلغ    1قامت الجماعة بأداء كشف الحساب رقم  ختارة،  الم  

لوحظ أن كيفية احتساب كميات   وبالرجوع الى جدول المنجزات المذكور،س التاريخ. بنف 1جدول المنجزات رقم 

مواصفات  لل" غير مطابقة MS pour accotements de Type 1صة لجنبات الطريق " خص  ختارة الم  المواد الم  

الصفقة على  . حيث تنص  2ة المواصفات التقنية لألشغال المتعلقة بالثمن رقم الصفقة، خاص  المنصوص عليها في 

( سنتمترا. إال أنه تم 20صة لجنبات الطريق بعرض متر واحد وسمك عشرين )خص  ختارة الم  توريد ووضع المواد الم  

( سنتمترا،  20متر( وسمك عشرين )  1,10احتساب تلك الكميات بالوضعية المذكورة بعرض متر وعشر سنتمترات )

أن االستمرار في احتساب كميات األشغال المتعلقة    حيث.  الطريق  عليه بالصفقة بالنسبة لعرض  و منصوصخالفا لما ه

بالطريقة المذكورة، أي بإضافة عشر سنتمترات عما هو منصوص عليه بالصفقة، من شأنه أن يؤدي  2بالثمن رقم 

احتساب درهم دون  67.200,00عة للصفقة من المواد المذكورة، بكلفة إضافية تقدر بمبلغ إلى تجاوز الكميات المتوق  

 الرسوم. 

 بأشغال اإلصالح والتهيئة وعدم االستعانة  الخاصة الترخيص بمسطرة  الخاصة المقتضيات إعمال عدم

 بمهندس معماري 

موضوع الصفقة رقم   من خالل تفحص الوثائق المتعلقة بملف مشروع إصالح دار الطالب والطالبة بجماعة اسبويا

01/2018/INDH    موضوع   وكذا مشروع تهيئة مدخل السوق األسبوعي  مؤرخة(،  درهم )غير  338.100,24بمبلغ

أنه تمت مباشرة أشغال لوحظ  ،2017ماي  02درهم المبرمة بتاريخ  329.946,00بمبلغ  01/2017رقم الصفقة 

 51اإلصالح والتهيئة، دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص، والمنصوص عليها في المادة 

ن دار بما أوكما هو منصوص عليه أيضا بالمادة التاسعة من االتفاقية. حيث    ،المتعلق بالتعمير  12.90  ون رقممن القان

 يكون من الواجب  من المباني العامة التي يستعملها العموم، فإنه يعدان  الطالب والطالبة، وكذا مدخل السوق األسبوعي،  

يتسنى للمهندس المعماري،   وذلك حتىالمهندسين المعماريين،  د في جدول هيئةقي  االستعانة بمهندس معماري حر م  

لة في متابعة ومراقبة تنفيذ أشغال ، والمتمث ِّ 12.90 من القانون رقم 53ألحكام المادة  القيام بالمهمة المسندة إليه طبقا  

 تسليم شهادة المطابقة.لتصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء، وذلك إلى غاية ا مع المشروعين، ومطابقتها

 المواد  بجودة الخاصة المختبر تجارب غياب 

ضح ق الصفقة الخاصة بأشغال بناء مدخل السوق األسبوعي، في واقع األمر، ببناء المدخل وأربعة دكاكين، كما يت  تتعل  

 من التصميم الهندسي للمشروع، وكذا من المعاينة الميدانية. 

 دثبتة لجودة ومصدر الموامن الصفقة المعنية على ضرورة تقديم المقاولة للشواهد الم    34البند    ومن جهة أخرى، ينص  

ة بالخرسانة من الصفقة على تحمل المقاولة لمصاريف التجارب الخاص   41البند  المستعملة في البناء، كما ينص  

ومراقبة جودة األشغال المنجزة، واألجزاء األخرى الملحقة. غير أنه لوحظ غياب التجارب المخبرية المتعلقة بفحص  

د بشأنها، وبالرغم من ذلك، تم أداء الجماعة لثالثة كشوفات حساب بما ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقَ 

م األشغال، تسل  عيوب بعد    في حالة ظهورب في ضياع حقوق الجماعة  وهو ما قد يتسب    درهم.  227.753,47مجموعه  

 .قة بهاوأداء الحواالت المتعل

  ُبالماء الصالح للشرب وعدم القيام  وأودينت تديينتتتبع المشروع المتعلق بتزويد منطقتي  عفض

 م المنشآتبالعمليات السابقة لتسلُّ 

لم ترفق الجماعة ملف المشروع بتقارير اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يجب رفعها بصفة منتظمة عند نهاية كل 

كما هو الشأن  المشروع إلنجاز إبرامهما تم لتينال االتفاقيتين بنود  لمقتضيات ي للمشروع تبعاشهر حول التقدم الماد 

البشرية. كما أن الجماعة قامت بالتسلم المؤقت بالنسبة لجميع المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

من  65بالمادة  المنشآت كما هو منصوص عليهالعمليات التي تسبق تسلم ألشغال المشروع دون التأكد من احترام 

( بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية 04/05/2000)  1421من محرم    29صادر في    2.99.1087المرسوم رقم  

 فإن    ،مهارغم إتمام األشغال المتعلقة بالصفقة وتسل  ه  أن    نجزة لحساب الدولة. إذ قة على صفقات األشغال الم  طب  العامة الم  

المذكورة فيما  65حيل على المادة ت  الصفقة  علما أن   ،مطابقة لتنفيذ األشغال ر على تصاميم المنشآتالجماعة ال تتوف  

ة المختبر الخاص   جاربر على تالجماعة ال تتوف   كما أن   .الجماعة لم تقم بالمطالبة بها أن   إال ،م األشغاليتعلق بتسل  

وحظ عدم اشتغال المنشآت ، حيث ل  تحقيق الهدف من المشروع عدم نتج عن ذلكالخرسانة. وقد بجودة المواد خاصة 

ة األنابيب  نجزة، خاص  الدواوير بالماء الصالح للشرب، باإلضافة إلى تدهور األشغال الم   إيصاللم يتم نجزة، والم  

  .ت للمشروعم المؤق  رغم التسل   وذلك والقنوات،
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  ُّبالماء الصالح للشرب رغم عدم مطابقتها   وأودينت  تديينتمنطقتي  المتعلق بتزويد    المشروعم أشغال  تسل

 للمواصفات الواردة بالصفقة 

بإبرام  2017فبراير  15ر تزويد الدوارين بالماء الصالح للشرب، قامت الجماعة بتاريخ ر المشروع وتأخ  نظرا لتعث  

اتفاقية شراكة مع كل من عمالة إقليم سيدي إفني، والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ، ومندوبية وكالة 

ي للكهرباء والماء الصالح للشرب بتزنيت،  الحوض المائي سوس ماسة درعة بكلميم، والمديرية اإلقليمية للمكتب الوطن

في إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، وذلك بغرض تشخيص وضعية مشروع تزويد دواوير منطقتي تديينت 

 هذه الدراسةرت تكلفة د ِّ وتحيين الدراسة التقنية للمشروع. حيث ق   شار إليه أعاله،الم   الصالح للشرب وأودينت بالماء

قامت الجماعة  وعلى إثر ذلك، درهم، يتم تمويلها بواسطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 223.110,40بمبلغ 

درهم    199.200,00بمبلغ    2017أكتوبر    20بتاريخ    14/2017باعتبارها صاحبة المشروع بإصدار سند الطلب رقم  

ء الصالح للشرب وتحيين الدراسة من أجل تشخيص وضعية مشروع تزويد دواوير منطقتي تديينت وأودينت بالما

 قنية للمشروع. الت  

 مالحظة ما يلي:  عن  ،"E.E.Dوقد أسفرت نتائج التشخيص وتحيين الدراسة التقنية، التي أنجزها مكتب الدراسات "

خالفة  -  1.2و  1.1  رقم  األعمال  ضمن   عليها  المنصوص  بالصفقة  الواردة  للمواصفات  المنجزة  األشغال  م 

   باألنابيب؛ يتعلق ما ، وخاص ة1.3و

خالفة المواصفات - ة  أودينت،  المتواجدة بمنطقة  الملحقة  بالمنشآت  المتعلقة  م   2.11قم    رقم  األثمنة  وخاص 

 ؛"2.12و

خالفة -  الملحقة؛ بالمنشآت كذلك تتعلق والتي التقنية، للمواصفات" 4.2"و" 4.1"  رقم األعمال م 

 ؛ "6.2" رقم  األعمال ضمن الواردة الكميات نصف إنجاز -

   ؛"6.17"و" 6.13" رقم األعمال إنجاز عدم -

خالفة -    تديينت؛ بمنطقة المدنية الهندسة بأشغال والتي تتعلق التقنية، للمواصفات "6.19"  رقم األعمال م 

نجزة األشغال تدهور -  تشغيل أجل من جديدة بأشغال تعويضها إلى أغلبها يحتاج التي األخرى الم 

 . المشروع

 إنجاز الخدمة، إضافة إلى وجود دون التأكد من درهم  441.400,08 مبلغ ي ناهز است نتِّج منه أنه تم أداء ما وهذا

نجزات تلف جراء من درهم، 762.000,00 بمبلغ تقدر خسارة  .تعويضها إلى والحاجة الم 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لكل ذلك 

الجماعة في أوراش التنمية المحلية، وإبرام اتفاقيات لتأطير أعمال الحرص على التنسيق مع شركاء  -

 التعاون والشراكة؛

 ، من قبيلبرنامج عمل الجماعة بإعداد قةالمتعلّ  عطياتوالمُ  الوثائق  أرشيف ر علىالتوفّ  على الحرص -

 ظامالن الخبراء، طرف من التشاركي المنجزة التشخيص ورشات نتائج (والتقارير راساتالدّ  نتائج

 وتحيين برامج عمل الجماعة؛ د، والحرص على استغاللها خالل إعدا)... الجماعي، المعلوماتي

 ،مضامينها جودة من الرفع على والعمل االتفاقيات، بنود صياغة لطريقة الكافي االهتمام إيالء ضرورة -

 شروطكذا و األطراف المشاركة، كل والتزامات مهام تحديد عبر والمراقبة، عالتتبّ  آليات لتعزيز وذلك

 ؛ بالتزاماته األطراف أحد إخالل عن المترتبة واآلثار اتاالتفاقي تنفيذ

 الحرص على استصدار التراخيص واحترام اإلجراءات اإلدارية والمسطرية الخاصة بكل مشروع؛ -

تعلقة ة بجودة الخرسانة بالصفقات الم نصيص على إنجاز تجارب المختبر الخاصّ الحرص على التّ  -

 بالبناء والتهيئة؛

قة إصدار سندات الطلب المتعلّ إبرام الصفقات وقنية الالزمة قبل الحرص على إنجاز الدراسات التّ  -

 .باألشغال

 للجماعة الساحلي ثانيا. تدبير المجال 
 ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:تدبير المجال الساحلي للجماعة، سج   فيما يخص  

 لجماعةالتابعة لبرمجة مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ  عدم 

 ، وكذا تحليل برنامج عمل الجماعة2017-2010 من خالل افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة

ندمج ضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي وم  ، يت  2022-2017 المتعلق بالفترة

الت الطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي لجماعة، يأخذ بعين االعتبار المؤه  التابعة لتهيئة الشواطئ لتأهيل و

الوكالة الحضرية،  ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الداخلية، كالت كل األطراف )د جهود وتدخ  وح ِّ للجماعة، وي  
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ضمن االلتقائية يَ  تشاركي، فقيفي إطار برنامج عمل أ   المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ...(، وذلكو

  لين.ام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخ  والتناسق الت  

تبقى  المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية  يالحظ أن  من جهة أخرى،  و

 دورة خاذه خاللتم ات   ،ملتمس، كقرار توجيه ةالمختص  محدودة، حيث ال تتعدى رفع بعض الملتمسات إلى الجهات 

ة بالصيد البحري بمنطقة خاص    لإلفراغخلق نقطة مهيأة    إلى وزارة الفالحة يهم  ،  2013  يوليوز  لشهر  الجماعي  المجلس

لتمسات أخرى تتعلق بالمسالك القروية للصيد البحري بالجماعة، وم   ئملتمس لدراسة إحداث مرفكذا أركسيس، و

على اقتراح مشاريع تهم   2017-2010لم يعمل المجلس الجماعي خالل الفترة  كمامؤدية إلى شواطئ الجماعة. ال

تها، إذ بلغ بالرغم من أهميوذلك  ،برمجة الفوائض السنوية الحقيقية  خاللجماعة، التابعة للتأهيل وتهيئة الشواطئ 

 هم.در 3.512.821,74، ما يناهز 2017الفائض المحقق، برسم سنة 

 التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة ذعدم اتخا 

يوضع تصميم التهيئة   هالمتعلق بالتعمير على أن 12.90من القانون رقم  18قتضيات الفقرة "ب" من المادة م   تنص  

صناعية أو منجمية،   لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو

ى اإلدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من تتول  أنه و .رتقب تهيئة تخضع لرقابة إداريةها العمراني الم  ويستوجب نمو  

نية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من عصة، أو بطلب من عامل العمالة المتخممجالس الجماعات ال

 هذه المجالس. 

قام المجلس الجماعي بالتداول بشأن إعداد تصاميم الهيكلة لبعض المناطق الساحلية في دورة أكتوبر دد،  في هذا الص  و

 وذلك نظرا   ،لتمس لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، حيث صادق باإلجماع على رفع م  2011

للصبغة السياحية التي تكتسيها سواحل الجماعة، وكذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي تعرفه شواطئ الجماعة خالل 

 حاليا المناطق الساحلية بالجماعةتخضع  بحيث ،صميم المذكور لم يتم إعداده بعد مواسم االصطياف. غير أن الت  

 طانطان.-كلميم -دي إفنيط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيمخط  ل

  ُالساحلي بالمجال البناء عملياتعف مراقبة ض  

  صة تم تشييدها فوق عقارات تابعة للملك العام البحري وجود بنايات غير مرخ   ،من خالل التحريات الميدانية ،لوحظ

حيث   ئ أشعاب.بالشواطئ الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، خاصة منها شاطئ فم الواد وشاطئ أركسيس وشاط

لمقتضيات الفقرة األولى من الفصل األول من الظهير    طبقا  البنايات بالملك العام البحري الممنوع من البناء  دت هذه  ي  ش  

 15لمقتضيات المادة  خالفا   ( في شأن األمالك العمومية، وكذا1914)فاتح يوليوز  1332شعبان  7الشريف بتاريخ 

 81.12( بتنفيذ القانون رقم  2015يوليو    16)  1436من رمضان    29ادر في  ص  ال  1.15.87شريف رقم  المن الظهير  

البحري قة بالترامي على الملك العام قائمة المنازعات المتعل  د هذه المالحظة من خالل تتأك   . حيث  احلالمتعلق بالس  

 .  2014و 2011ة ما بين سنةبشاطئ اشعاب خالل الفترة الممتد 

طالبون أنهم م   ذلك ،التعمير والبناء عملياتمراقبة  مسؤوليةرؤساء المجالس الجماعية ب ناطت   أنه إلى اإلشارة وتجدر  

من  101على ذلك مقتضيات المادة  كما تنص   ،مجالال هذافي  هملة لرطة اإلدارية المخو  تفعيل اختصاصات الش  ب

الصادرة   17-07الدورية المشتركة رقم    مقتضيات إلى    باإلضافةالمتعلق بالجماعات.    113.14رقم  القانون التنظيمي  

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان  66.12بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  2017بتاريخ فاتح غشت 

 التابعين للجماعة. األعوان طرف من المخالفات عن واإلبالغ بالبحث يتعلق فيما ،التعمير والبناء

  ُواطئ عف المرافق والتجهيزات األساسية بالشّ ض 

لجماعة من صعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية مالئمة. حيث  المتواجدة داخل النفوذ الترابي ل  واطئتعاني الش  

ة أخرى من شأنها دعم نشاط بنيات تحتي ةر على أيكما أن الشواطئ ال تتوف   دة.عب  إن المسالك المتوفرة غير م  

ية ومرفق تدبير النفايات الصلبة. إذ للسيارات ومرافق صح   بد االصطياف، كالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو مرا

لتأهيل هذه األخيرة، وجعلها قاطرة  رئيسيا   ، مدخال  المعنيةعتبر توفير التجهيزات والمرافق األساسية بالشواطئ ي  

إلى الشواطئ   ولوجن تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية ووسائل اإليصال الكفيلة بتيسير الإتدامة، حيث  للتنمية المحلية المس

السالف زة، وكذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية من عالمات تشوير ومستوقفات مجه  

مساحات خضراء،  من قبيل ثقافي ) وسيو، إضافة إلى خلق فضاءات للترفيه وبنيات للتنشيط الرياضي والسذكرها

ل عوامل جذب لالستثمارات وللزوار من المصطافين، ولبنة أساسية لتحقيق شك ِّ مالعب ...(، ت  وساحات عمومية، و

تبقى   المذكورة اإلقالع السياحي واالقتصادي بالجماعة، غير أن مجهودات المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ

 بخصوص بعض الشواطئ.محدودة، بل ومنعدمة 

  ُية من تدبير الشواطئعف الموارد المتأتّ ض 

لجماعة، من خالل تهيئة هذه االخيرة بمختلف التجهيزات ل الترابي النفوذ  داخل المتواجدة عتبر تأهيل الشواطئي  

مة قد  ة تهم مختلف الخدمات الم  هم  يشجع على جلب استثمارات م   أساسيا   والبنيات المرتبطة بالمرافق األساسية، عامال  

إيواء، ...(، إضافة إلى ازدهار مجموعة من األنشطة االقتصادية ولفائدة رواد الشواطئ من المصطافين )إطعام، 
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ألعاب فضاءات السيرك ووكذا لوازم السباحة، والمنتوجات التقليدية  بعض بيعكوالسياحية والترفيهية الموازية )

لجماعة، من لالموارد المالية  بعض في تنميةموسميا ساهم ي  قد ا م  ستوقفات السيارات ...(، مِّ م  والمخيمات، واألطفال 

سم على االحتالل المؤقت الر  ومنتوج استغالل الشواطئ، ب رتبطة أساسا  الم  خالل مداخيل الرسوم والجبايات المحلية 

أن  إال ،سم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية ...الر  وحال بيع المشروبات، سم على مالر  وللملك العام الجماعي، 

، علي هذه األخيرة إقبالالشواطئ، إذ أنه رغم وجود هذه ية من تدبير عف الموارد الجماعية المتأت  ض   لتسج  المراقبة 

الذي تم استخالصه درهم    760,00وباستثناء مبلغ    .فإن الجماعة ال تستفيد من النشاط المذكور على مستوى المداخيل

مؤدى من طرف منزل لإليواء بسيدي وارزك وال، 2014سنة برسم الرسم على المؤسسات السياحية على أساس 

عزى كذلك، كما أن هذه الوضعية ت  ف عن العمل بنفس السنة، فإن المداخيل الجماعية المرتبطة بالساحل منعدمة. توق  

، وتم تخصيصه 2010، باستثناء عقار تم الحصول عليه بواسطة هبة سنة  احلالجماعة على أمالك بالسر  عدم توف  إلى  

 بشاطئ أركسيس. إداري الستعمال

 ما يلي:ب للحسابات الجهوي المجلس بناء على ما سبق، يوصي

 في والمساهمة المختصة، المصالح مع بتنسيق  بالساحل الخاص التهيئة تصميم إعداد على الحرص  -

   الساحل؛ بمنطقة خاصة تنموية رؤية بلورة

 بتنسيق   الضرورية،  التحتية  بالبنية  وتدعيمه  الجماعي  للساحل  السياحية  المؤهالت  تثمين  على   الحرص -

 المتأتية  الجماعية  الموارد  دعم  شأنها  من  متكاملة،  تنموية  استراتيجية  إطار  في  المختصة  المصالح  مع

 الساحل؛ من

  المتدخلين، كافة مع بتنسيق  التعمير ضوابط لمخالفات الالزمة المراقبة إجراءات تفعيل على العمل -

 .للجماعة الساحلية بالمناطق  العشوائي البناء  ظاهرة من للحدّ 

 ممتلكات الجماعيةوالتدبير المرافق ثالثا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق والممتلكات الجماعية االختالالت التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير المجزرة تصميم احترام عدم 

لخ، بحيث ال بح، معالجة األحشاء والس  عتبر بناية المجزرة عبارة عن غرفة واحدة، يتم فيها، باإلضافة إلى عملية الذ  ت  

راقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا مرافق معزولة خاصة بكل عملية من ر على المرافق الخاصة بالم  تتوف  

في غياب الطبيب البيطري، وال تخضع اللحوم بها للمراقبة  العمليات المذكورة. وعالقة بذلك، لوحظ أن عملية الذبح تتم  

، تعرف  ا دعت الحاجة إلى ذلكالتي تبقى رهن إشارة الجزارين الستعمالها كلم البيطرية، وأن المجزرة الجماعية،

في التجهيزات من حيث عدم ربطها بالكهرباء. كما لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، باإلضافة إلى افتقارها  نقصا  

ها مراقبة الجماعة على مراقبة عدد رؤوسية.  ويقتصر دور لشروط النظافة والسالمة الصح     الماشية التي تم ذبح 

ر الجماعة على برنامج للمراقبة الذاتية للمجزرة، بح، وال تتوف  استخالص الرسوم المتعلقة بالذ    حوم من أجلوأوزان الل  

ة، كما هو منصوص عليه ختص  ق عليهما من طرف السلطات الم  وال على دليل لالستعماالت الصحية الجيدة موافَ 

 .2010فبراير  11ت الغذائية الصادر في ية للمنتجاالمتعلق بالسالمة الصح   28.07بالمادة التاسعة من القانون رقم 

ومن جهة أخرى، يتنافى تصميم بناء المجزرة مع التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر الذي أعده المكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على 

 .2010الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة  الجماعات

 الجماعية لألمالك القانونية الوضعية تسوية عدم 

 ا  عد  محال م    ( 16)  عشر  ةوست  ،( دكانا81وثمانون )  لعقاراتها )واحد   القانونية  الوضعيةبتسوية    قمالجماعة لم تلوحظ أن  

ة منها، يتم بسجل المحتويات، السيما األمالك العامة والخاص  لة سج  كنى(؛ إذ إن الممتلكات العقارية للجماعة الم  للس  

فيد قيام الجماعة بأي إجراء لتحفيظ تدبيرها بالحيازة واالستغالل في غياب سندات تثبت ملكيتها للجماعة. وال يوجد ما ي  

 .الجماعة من طرفتلك العقارات واستصدار سندات ملكيتها 

من  94المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  47لمادة امقتضيات ل تبعا   ،هكر أن  وجدير بالذ  

المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء األمالك الجماعية   113.14القانون التنظيمي  

السيد وزير الداخلية كما أن دورية  .رئيس المجلس الجماعي اتمن اختصاصل ضِّ وتسوية وضعيتها القانونية، يدخ  

هة إلى السادة الوالة عمال العماالت واألقاليم، والسادة رؤساء الجماعات وج  ، الم  20/01/1993بتاريخ  248عدد 

ت هؤالء على القيام بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، حث  

دت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن ة، وأك  لعام  ة واالمحلية، بما فيها الخاص  

من ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو سواء تلك التي تدخل قانونيا ضِّ  ،تشمل جميع األمالك

 نونية.احيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها الق
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 :يلي ماالجهوي للحسابات ب وصي المجلسيُ  ،لذلك

 ؛ية للحوم، ودعم المراقبة الصحّ ةالجماعي المجزرةالحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير  -

 قصد تحفيظها على والعمل ،الجماعية لألمالك القانونية للوضعية الشاملة التسوية على الحرص -

 .والمنازعات الترامي خطر من تحصينها

 المشتريات والنفقات الجماعية. تدبير رابعا

 نظام المراقبة الداخلية .1

 تسجيل المالحظات التالية: على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم  

  ّن وتدبير التوريدات يخزلت نظامر الجماعة على عدم توف 

المصالح الجماعية أو ع دخولها وتوزيعها على ر الجماعة على مخزن، يسمح باستقبال التوريدات والمواد وتتب  ال تتوف  

تم تكليف موظف جماعي بمهام توزيع  ،2017غشت  07بتاريخ  10بناء على القرار رقم  ،هن  إستفيدة. إذ هات الم  الجِّ 

أدوات ولوازم المكتب على المكاتب الجماعية. حيث يتم توزيعها بناء على احتياجات المكاتب، مقابل وصوالت تسليم 

لوازم المكتبية بشكل سليم. المخزن مالئم يسمح بتخزين ل غياب ج ِّ ه س  أو تواقيع بسجل ممسوك لتلك الغاية. إال أن

إلى أن القرار المذكور يقتصر على توريدات اللوازم المكتبية، دون التوريدات األخرى المتعلقة بالعتاد وتجدر اإلشارة  

لتوزيعها على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان،   المقتناةنارة العمومية، والمواد الغذائية  المعلوماتي ولوازمه، وعتاد اإل

ق من جودتها الجماعة مقابل وصوالت استالم بعد التحق  ف من طرمها ل  ستوباقي التوريدات األخرى التي يفترض 

التوريدات حسب ل بتتوص  كما أبانت التحريات أن الجماعة  ومواصفاتها، في انتظار توجيهها للجهة المستفيدة منها.

وهو . المعنيين الحاجة من لدن الموردين في غياب سندات الطلب، التي يتم إعدادها الحقا لتسوية وضعية الموردين

على الممتلكات المنقولة للجماعة،  ل خطرا  شك  ل خرقا لقواعد ونظم المراقبة الداخلية من جهة، كما ي  شك  األمر الذي ي  

ع التوريدات دلى بها في غياب السجالت المذكورة المتعلقة بتتب  ة المعلومات المحاسبية الم  وال يسمح بالتحقق من صح  

 على المستفيدين، من جهة أخرى. منذ دخولها إلى الجماعة حتى توزيعها

  غياب محاسبة الموادو التوريدات من للحاجيات جردغياب 

 وعتاد  ومعلوماتية ومطبوعات، ومن عتاد تقنيأدوات مكتبية  من  مشتريات  لتحديد الحاجيات القبلية لال تقوم الجماعة ب

واألعوان عمال المالبس ، والصيانة عمالأل التي تحتاجها والمعدات الكهربائيةاألدوات وكذا من  ،اإلنارة العمومية

 ها. وضبط مسك الدفاتر المتعلقة بها ب . كما ال تقومقطع الغيار وأجزاء السياراتالجماعيين، و

ع أعمال الصيانة التي تقوم ومن جهة أخرى، ال تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية، وال تقوم بتتب  

المتعلقة بمحاسبة  113إلى  111على ذلك المواد من  ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنص  بها. كما أن الجماعة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  3ادر في الص   2.9.441المواد من المرسوم رقم 

ها، ؤى أن مسك نظام لمحاسبة المواد، يهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتنااإلشارة إل  ومجموعاتها. وتجدر

زة عز  ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، م  بي ِّ قة بها، عبر مسك سجالت ت  وجرد المخزونات والحركية المتعل ِّ 

جالت نتظم للس  رص على المسك الم  بوصوالت التسليم والخروج. وفي غياب نظام محاسبة المواد المذكور، وعدم الح

التي   اتحركية المواد والمعد    حديد تعب  صبح من الص  ات المكتب، ي  عد  ة به، وكذا غياب أرقام الجرد على كل م  الخاص  

 ية في المخزون.يات المتبق  صت له والكم  ص ِّ ر ضبط االستعمال الذي خ  ها من طرف الجماعة، كما يتعذ  ؤيتم اقتنا

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس وصيلذلك، يُ 

الحرص على مسك نظام لمحاسبة المواد، يسمح بتتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتناؤها، وجرد   -

زة بوصوالت  المخزونات وحركيتها، عبر مسك سجالت تُبيّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، ُمعزَّ

 علَّق بتسلم وتخزين وتدبير التوريدات؛التسليم والخروج، ووضع مساطر واضحة ومكتوبة تت

شتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد  العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المُ  -

االستشارة  الحرص على إعمال المنافسة الحقيقة من خالل جع لألثمان، واالحاجيات، والتوفر على مر

 لم التوريدات.قبل تس للممونين، وإصدار سندات الطلب الفعلية

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

  النفقات الجماعية لتنفيذإلى سندات الطلب  المفرطاللجوء 

 192حيث ناهز مبلغ النفقات موضوع  ،النفقات الجماعية تنفيذ إلى سندات الطلب لفرط بشكل م  لجوء الجماعة  لوحظ

مقابل مبلغ  ،درهم 5.788.276,35 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي رة الممتدة ما بينسند الطلب خالل الفت

أن اللجوء إلى سندات دد، في هذا الص   ،التذكير رويجد   .صفقات عمومية ستبواسطة تم درهم  10.612.053,60
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ة في خاص   ،قتنياتالخدمات أو الم  أثير على جودة الت  المنافسة، و من توسيع دائرة الحد  النفقات، من شأنه  لتنفيذ الطلب 

اإلدالء ببيانات . حيث لوحظ بأن ظل غياب نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

ق معه تكافؤ د إجراء شكلي ال يتحق  جر  ة، في إطار مسطرة سندات الطلب، يكون في أغلب الحاالت، م  ضاد  أثمان م  

هر عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسين، والس  غياب لجنة ت  هذا باإلضافة إلى  ،الحقيقية نافسة رص وال الم  الف

في إطار المبادرة  ادرةالص  إال بالنسبة لسندات الطلب  تعيين لجنة االنتقاء ة االستالم، حيث ال يتم  راقبة صح  على م  

د حد ِّ نجزة من طرف الجماعة ال ت  سندات الطلب موضوع األشغال الم   لك، فإن  وعالوة على ذ الوطنية للتنمية البشرية. 

 88الثالثة من المادة    الفقرةقتضيات  لم  . وذلك خالفا  الضمانشروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط  

( المتعلق بالصفقات  2013مارس  2)  1434ادر في الثامن من جمادى األولى الص     02.12.349من المرسوم رقم 

 .العمومية

 سندات الطلبخصوص عدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب 

أي بخصوص  أظهرت نتائج التحريات أن الجماعة لم تقم باالستشارة الكتابية لموردي األشغال والخدمات والتوريدات  

 ،سند طلب 192، والبالغ عددها 2017و 2010 سنتي في الفترة الممتدة ما بين أصدرتها سند من سندات الطلب التي

لمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من ا  األمر الذي يتنافى معدرهم.    5.788.276,35  بقيمة إجمالية بلغت

وأشكال إبرام صفقات الدولة بتحديد شروط  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388من المرسوم رقم  75المادة 

 2.12.349من المرسوم رقم  88وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا في الفقرة الرابعة من المادة 

م بتفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما لزِّ والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي ت   2013مارس  20ادر بتاريخ الص  

 ا  عدد دد، أنر اإلشارة في هذا الص  ندات الطلب القتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجد  جوء إلى سيتم الل  

فيما يتعلق باألشغال وتوريدات المكتب. حيث  ةالجماعة، خاص  طلبيات غالبية  علىيحصل من المقاوالت  ا  محدود

 خالل الفترة الممتدة ما بينالمتعلقة بأشغال التهيئة والصيانة والبناء،  المبلغ اإلجمالي لنفقات سندات الطلب وصل

خمسة لوحدها، على " S.G ة "درهم، حصلت منها شرك 1.527.848,29ما مجموعه  إلى ،2017و 2010 سنتي

لألشغال. بينما حصلت  بلغ اإلجماليمن الم %41,90درهم، أي بنسبة  638.863,09 عشر سند طلب بما مجموعه

نسبة وهو ما ي شك ل درهم،  476.460,96" على سندات طلب لتوريدات المكتب بمبلغ إجمالي قدره  .Sشركة "

 نجزة بواسطة سندات الطلب المتعلقة بتوريدات المكتب خالل نفس الفترة. من مجموع النفقات الم   81,36%

 مسطرة االستشارة الكتابية  وسلك  المنافسة،  دائرة  توسيع  على  الحرصب  تللحسابا  الجهوي  المجلس  يوصي  وعليه،

 .لدعم الشفافية وحرية الولوج للطلبيات العمومية ، وذلكسندات الطلبعند اللجوء إلى 
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي السبويا 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التخطيط والبرمجة .1

 المخطط الجماعي للتنمية 

، بخصوص المحور 2019يناير  09كما تمت اإلشارة إليه في جواب التقرير األول لمهمة مراقبة التسيير بتاريخ 

فني قامت بالتداول إالمتعلق بالبرمجة والتخطيط االستراتيجي، فان جماعة اسبويا كسائر الجماعات بإقليم سيدي 

،  2010في مشروع اتفاقية الشراكة بين المجلس اإلقليمي لسيدي افني وباقي جماعات اإلقليم خالل دورة فبراير 

علما انه لم يتم إشراك الجماعة في صياغة بنوذ االتفاقية، بل تم االكتفاء على تحديد مبلغ المساهمة وطرق صرفها، 

 ها، كما أنه لم يتم تجديد االتفاقية.  علما أن جماعة اسبويا لم تسدد حصت

  الجماعةبرنامج عمل 

فني، حيث قام  إكما تمت اإلشارة إليه فان إعداد برنامج عمل الجماعة، تم عن طريق المجلس اإلقليمي لسيدي 

ي  باالستعانة بمكتب الدراسات الذي عقد اجتماعا مع المجلس الجماعي وممثل السلطة المحلية وهيئات المجتمع المدن

يوما الموالية  15حيث اتخذ قرار إعداد برنامج عمل الجماعة وتعليقه بمقرها داخل اجل  2017يناير  25بتاريخ 

 النعقاد االجتماع التشاوري وتبليغه للسيد عامل اإلقليم داخل نفس األجل.

ى اللجان الدائمة وعلى الرغم من قيام مكتب الدراسات السالف الذكر بإعداد مشروع برنامج العمل والذي عرض عل

فان تكلفة انجاز المشاريع المضمنة به تفوق إمكانيات الجماعة، الشيء الذي تطلب تحيين هذه المشاريع خاصة بعد 

، والتي أكدت على ضرورة اعتماد 25/01/2018بتاريخ  433توصل الجماعة بمراسلة السيد عامل اإلقليم عدد 

 از والتي تتماشى مع اإلمكانيات المالية المتوفرة للجماعة.برنامج عمل الجماعة للمشاريع القابلة لالنج

والجدير بالذكر أن المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الجماعة ممولة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 وتم تقليصها إلى عشرة مشاريع أساسية، همت بالخصوص جانب التزود بالماء والطرق. 

 تعلقة بالمشاريع الجماعيةغال المتنفيذ األش .2

فيما يخص إعداد وصياغة االتفاقيات المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فان قسم العمل االجتماعي 

بالعمالة هو المكلف بإعداد االتفاقيات النموذجية والتي يتم اعتمادها على مشاريع المبادرة الوطنية سواء تعلق اآلمر 

 الجمعيات. بالجماعات أو 

 باب مدخل السوق األسبوعي مشروع 

، والذي لم يتم االستجابة له من طرف  12/2018/ 11بعد أن قامت الجماعة بتوجيه إنذار باستئناف األشغال بتاريخ  

والتي  12/2018/ 18المقاولة بسبب تعذر استالم المقاول لإلنذار، حيث قام هذا األخير بمراسلة الجماعة بتاريخ 

، والتي يطالب فيها المقاول بفسخ الصفقة رقم 23/01/2019توصلت بها المصالح اإلدارية بالجماعة بتاريخ 

، المبرمة مع الجماعة، وكذا تحرير محضر تسلم مؤقت لألشغال، وبالفعل قام رئيس المجلس باستصدار 01/2017

 TRAVAUX SUD AGADIRالمبرمة مع مقاولة    01/2017يقضي بفسخ الصفقة رقم    05/2019قرار رقم  

قاضي  06/2019لألشغال، كما قام رئيس المجلس باستصدار قرار رقم مع رفض تحرير محضر التسلم المؤقت 

 بمصادرة الضمانة النهائية المودعة لدى المصالح المالية بقباضة سيدي افني . 

 تدينت بالماء الشروب -تزويد منطقتي اودينت مشروع 

والتي  ENVIRO SUDبخصوص الدراسة التقنية فقد قامت الجماعة بإعداد الدراسة التقنية من طرف شركة 

تدينت بالماء الشروب الشطر األول والشطر الثاني، بمبلغ قدره -همت انجاز مشروع تزويد منطقتي أودينت

درهم، وال يتعلق اآلمر بمجرد ورقة تقنية تتضمن معلومات عامة ومقتضبة، حيث حدد مبلغ  4.958.273,40

 لمنطقة تدينت. درهم  3.956.160,36درهم لمنطقة أودينت ومبلغ  1.002.113,04

   غياب الدراسة التقنية الخاصة بتعبيد الطريق الرابطة بين سيدي علي اتول والطربق اإلقليمية رقم

1920 

فيما يخص انجاز هذه الطريق فان مصالح المديرية اإلقليمية للفالحة سيدي افني قامت بإعداد الدراسة التقنية لتهيئة 

والنعالة، وتم استغالل هذه الدراسة النجاز بطاقة تقنية ألشغال  وإصالح الطريق الرابطة بين سيدي علي اتول

التعبيد من طرف المصالح التقنية بالمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، غير انه تجدر اإلشارة إلى أن 

ح هذا المسلك، انجاز المنشات المتعلقة بتصريف مياه األمطار وكذا المنشات الفنية تم انجازها إبان تهيئة وإصال
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لذلك تم التطرق إليها في االتفاقية، أما فيما يخص المواصفات المتعلقة بالمقاطع العمودية النموذجية لطبقات الطريق 

سنتيمتر، فقد تم شرحها  20المنجزة وكذا المواد المختارة المخصصة لجنبات الطريق بعرض متر واحد وسمك 

 بالتقرير السابق . 

 ح وتهيئة دار الطالب والطالبة بالنسبة لمشروع إصال 

هي حاملة المشروع وهي المسؤولة على إعداد الصفقة والدراسة والتصاميم واالستعانة  "ر. د. ط. ط"إن جمعية 

 بمهندس معماري، أما الجماعة فيقتصر دورها على التتبع والمواكبة.

 تدبير المجال الساحلي بالجماعةثانيا. 

كلم وبمؤهالت  طبيعية وجغرافية يمكنها   40على الرغم من توفر الجماعة على شريط ساحلي مهم يمتد على طول  

أن تساعد في جلب استثمارت مهمة بهذه المنطقة، إال أنها ال تتوفر على اإلمكانيات المالية إلعداد وثائق التعمير 

الساحلي للجماعة، وعلى الرغم من إصدار الجماعة  خاصة تصميم النمو لمركز الجماعة وتصميم التهيئة للمجال

لعدة ملتمسات ومراسالت ألطراف متعددة )وزارة التجهيز، وزارة الفالحة ووزارة الداخلية ...( إال أن الجماعة 

 لم تتوصل بآي جواب في الموضوع.  

حلي، وأمام إغالق المنطقة وأمام غياب التسوية القانونية للعقارات واألراضي المتواجدة على طول الشريط السا

، مما يشكل عائقا أمام االستثمار المحلي واألجنبي  1920وعدم فتحها في مجال البناء خاصة أسفل الطريق اإلقليمية  

 وبالتالي تنمية المنطقة بصفة عامة. 

ية، كما أن أما بخصوص مراقبة عمليات البناء فان المصلحة التقنية بالجماعة ال تتوفر على أية وسيلة نقل مصلح

البنايات المشيدة ببعض الشواطئ الساحلية التابعة لتراب الجماعة قديمة وهي مستغلة من طرف األشخاص القاطنين 

ساعة( كمورد أساسي ووحيد للدخل، إضافة إلى  24بتلك الشواطئ والذين يشتغلون في الصيد الساحلي )اقل من 

حري )اركسيس، الشعاب( خالل فترة التوترات االجتماعية التي كون بعض البنايات التي شيدت على الملك العام الب

، علما أن السلطة المحلية قامت بتحرير محاضر مخالفات التعمير واعدت ملفات المتابعة 2008عرفتها المنطقة سنة  

 القضائية .

 ضعف التجهيزات والمرافق األساسية بالشواطئ 

، فان الشواطئ المتواجدة تفتقر إلى 1920تثناء الطريق اإلقليمية  في ظل غياب أية بنية تحتية بالشريط الساحلي باس

جل إن لم نقل كل التجهيزات األساسية المفروض تواجدها بشواطئ االصطياف، )ماء صالح للشرب، كهرباء،  

مسلك للولوج، مرافق صحية، سباحين منقذين ومرابد السيارات ...( التي من شأنها جلب االستثمار والزوار، وهذا 

ما أدى إلى ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ، وكعامل أساسي لجلب االستثمار، وأمام هذا النقص الحاصل 

 فان الجماعة ال تستفيد من أي مدخول يتم استخالصه.

 تدبير المرافق والممتلكات الجماعية ثالثا. 

 الجماعية المجزرة  

التي شيدتها الجماعة وفق التصاميم المعتمدة آنذاك وهي بالفعل تعتبر بناية المجزرة الجماعية من أقدم البنايات 

تفتقر إلى مجموعة من الشروط المعمول بها حاليا ضمن مسطرة بناء المجازر الجماعية، علما أن عدد الذبائح بها 

للنقص ال تتعدى عشرة رؤوس خالل األسبوع، حيث ال تشتغل سوى يومين في األسبوع االثنين والثالثاء، واعتبارا  

 الحاصل فان الجماعة ستقوم بجميع اإلجراءات قصد إحداث أو بناء مجزرة جديدة تستوفي الشروط المعمول بها.

  القانونية لألمالك الجماعية الوضعية 

كما تمت اإلشارة بالتعقيبات على تقرير المالحظات المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 

، )المحور الرابع تدبير األمالك الجماعية(، أن الوضعية القانونهية لهذه األخيرة غير مسواة ألسباب 09/01/2019

 كثيرة: 

 لعقارات. عدم تخصيص الجماعة لالعتمادات المالية القتناء ا - -

 عدم معرفة المالكين الحقيقيين رغم أن جلها أمالك مخزنية.  - -

الجماعة باعتبارها واضعة اليد فإنها تستغل هذه األمالك، والتي تدر عليها مداخيل ال بأس بها،  - -

)عقد اإليجار،  رغم الصعوبات التي تعتري الجماعة في مهمة التحصيل نظرا لغياب رابطة قانونية

 االستغالل المؤقت للملك العام ...(. قرار 

 تهم والتي  تدبير المشتريات والنفقات الجماعيةرابعا. 
نظام المراقبة الداخلية وتدبير نفقات الجماعة فقد تم التطرق إليهما في تقرير التعقيبات على تقرير المالحظات 

 .09/01/2019المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 
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ضوء ما سلف فان الجماعة ستقوم بالعمل على تنزيل التوصيات الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات   وعلى

بجهة كلميم واد نون والمتعلق بمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا، غير أن تنزيل هذه التوصيات يتطلب تكوين 

ها بتلقي أي تكوين قصد اإللمام بالمستتجدات سبق الغلبية موظفيياألطر اإلدارية والتقنية بالجماعة والتي لم 

والضوابط القانونية المعمول بها، وستساهم هذه التوصيات في تبسيط وضبط اإلجراءات المسطرية التي يتعين  

 التقيد بها.
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 "تيوغزة" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)
 

ثَت جماعة " بتاريخ  2.63.476مرسوم رقم بموجب العلى إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة  تيوغزة"أ حدِّ

، ويبلغ عدد سكانها  لجهة َكلميم واد نونتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي . (1964أبريل  15) 1383ذي الحجة  2

 .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة  10.577

ما خالل الفترة  التجهيز مداخيلانتقلت عضوا بما فيهم الرئيس وأربعة نواب. وقد  17جماعي من جلس اليتكون الم

التجهيز  درهم، كما سجلت نفقات  000,00 800 1درهم إلى ما قدره  168,58 636 9من  ،2017و 2010بين 

 درهم.   363,70 105درهم إلى ما مجموعه  078,27 839 7إذ انتقلت من  ،خالل نفس الفترة انخفاضا

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت مراقبة تدبير جماعة تيوغزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار 

 مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي. 

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المشاريع  وبرمجة يجياالسترات التخطيط .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

  2022 - 2016التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة    

بالجماعات، على أن الجماعة  المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14من القانون رقم  78تنص مقتضيات المادة 

مل، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، وذلك في السنة األولى من مدة   مجلسها برنامج العتضع تحت إشراف رئيس  

نونبر  10انتداب المجلس على أبعد تقدير. إال أن التداول بشأن إعداد برنامج عمل جماعة تيوغزة لم يتم إال بتاريخ 

نونبر   15د البرنامج المذكور بتاريخ  المتعلق بإعدا  57، وأسفر عن إصدار قرار رئيس المجلس الجماعي عدد  2016

. كما تم إحداث اللجنة التقنية المكلفة بتتبع إعداد برنامج عمل الجماعة، والتي قامت بوضع تصور أولي لمشروع 2016

خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل المذكور، قصد موافاة مكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف المصالح اإلقليمية  

برامج عمل الجماعات بنتائج أعمال اللجنة التقنية، حيث توصلت مصالح الجماعة بنسخة أولية لبرنامج عمل بإعداد 

يناير   05، وتم التداول بشأنها من طرف اللجان الثالثة الدائمة للمجلس الجماعي بتاريخ 2017الجماعة أواخر سنة 

 . 2018فبراير  06اريخ ، قبل عرضها على مصادقة المجلس خالل جلسته المنعقدة بت2018

، ال تزال النسخة النهائية لبرنامج عمل الجماعة قيد المصادقة، حيث لم تتم موافاة 2018إال أنه وإلى حدود شهر نونبر

ج ت، وذلك  /567، وفقا لمراسلة رئيس المجلس الجماعي عدد 2018أكتوبر  26المصالح اإلقليمية بها إال بتاريخ 

ة الوالية االنتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين على الرغم من مرور نصف مد 

 المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14القانون رقم من  80لبرنامج العمل، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 (.2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301من المرسوم رقم  16بالجماعات، وكذا المادة 

   2022  -  2016عدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة للفترة 

ال تتضمن جدولة زمنية واضحة   2022  -  2016امج عمل الجماعة للفترة  لوحظ أن خطة العمل النهائية المدرجة ببرن 

يد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة ومفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، مع تحد 

والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، وذلك على الرغم من أهمية هذه المعطيات من أجل أجرأة فعالة للمشاريع التي  

 يتضمنها برنامج العمل المذكور.

لجماعة، تبقى من العناصر وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد الجدولة الزمنية إلنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل ا

األساسية التي من المفترض أن تحرص الجماعة على أن تتضمنها وثيقة المخطط، خاصة وأن غيابها قد يؤدي إلى 

 صعوبة تحديد األولويات وتأخر في إنجاز المشاريع، مما يؤدي إلى حرمان ساكنة الجماعة من استغاللها.

خارطة طريق إلنجاز ما هو مضمن بوثيقة برنامج عمل الجماعة، مما ويذكر أن خطة العمل النهائية تبقى بمثابة 

يستوجب إيالئها عناية خاصة، عبر حث وإلزام الجهات الموكول إليها إعداد وثيقة برنامج العمل المذكور، بالحرص 

ج العمل على أن تتضمن هذه الخطة كافة العناصر األساسية الالزمة ألجرأة فعالة للمشاريع التي يتضمنها برنام

المذكور )األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال 

 .المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، إلخ.(
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 تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية .2

اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز  .أ

 الجماعة 

، على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز 2015يونيو    30صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

وزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات المحلية(، ووزارة بمركز الجماعة، والتي تم إبرامها مع وزارة المالية، و

اإلسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران، وعمالة سيدي إفني، والمجلس اإلقليمي لسيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر 

ضبع، حي درهم، والتي تهم أحياء )إذ لعروسي، إذبوزاليم ابخارن، المحلة، الودادية، إذ ال 12.000.000,00ب 

 إدبوزيت، إذ عابد، تيوت(. 

وتهدف اتفاقية الشراكة المذكورة إلى إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة ومحاربة السكن غير 

 ها تنفيذ مضامين   وقد أثار أسرة(،  873نسمة )  092 4الالئق، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة والتي تناهز  

 التالية.المالحظات 

  تعثر تنفيذ مضامين االتفاقية 

التبليط، التطهير  أشغالبالرغم من إنجاز تصاميم األشغال المتعلقة بالمشاريع موضوع اتفاقية الشراكة المذكورة )

السائل، الطرقات، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء إلخ.(. إال أنه لم يتم بعد البدء في إعالن طلبات العروض 

 6لعمران، المعهود إليها بإنجاز األشغال طبقا لمقتضيات المادة  ومباشرة إنجاز األشغال المذكورة من طرف مؤسسة ا

من االتفاقية، كما لم يتم بعد استكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على نص اتفاقية الشراكة من طرف باقي األطراف 

 المتعاقدة.

ين اتفاقية الشراكة المذكورة، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن التأخر الذي تم تسجيله بشأن أجرأة وتفعيل مضام

يعزى إلى تأخر مصالح الجماعة في برمجة االعتمادات المالية المتعلقة بحصة مساهمتها، والبالغة ما مجموعه 

 درهم.     3.000.000,00

 عدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها 

من اتفاقية الشراكة المذكورة، والمتضمنة إلجراءات تمويل برنامج إعادة هيكلة األحياء   9دة طبقا لمقتضيات الما

درهم قبل نهاية العام   3.000.000,00الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، التزمت هذه األخيرة بتوفير وبرمجة مبلغ 

لم يتعد مجموع االعتمادات المبرمجة بهذا ، إال أن مصالح الجماعة لم تقم بتوفير وبرمجة المبلغ المذكور، إذ 2016

بتاريخ  02/2016وذلك عبر مرحلتين، بناء على الترخيص الخصوصي عدد  درهم، 2.028.686,40الصدد مبلغ 

 02/2018درهم خالل المرحلة األولى، ووفقا للترخيص الخصوصي عدد     1.500.000,00،  بمبلغ  2016ماي    16

درهم خالل المرحلة الثانية، في حين لم تتم بعد برمجة ما تبقى من  528.686,40  ، بمبلغ2018يونيو  04بتاريخ 

 درهم. 971.313,60 االلتزامات المالية للجماعة، والبالغة ما مجموعه 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اآلجال المحددة؛  احترام اآلجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والعمل على تنزيله في   -

تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافة العناصر األساسية من أجل أجرأة فعالة   -

للمشاريع التي يتضمنها المخطط )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز 

حلة والفريق المكلف بالتنفيذ كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مر

 والتتبع، إلخ.(؛

التسريع بتوفير وبرمجة الحصة المتبقية من مساهمة الجماعة في اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل  -

  تنسيق مع باقي األطرافوإنجاز برنامج إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، وال

 ي أقرب اآلجال. ف أشغال االنجازقصد مباشرة تنفيذ 

 . تدبير مجال التعمير والتنمية المجاليةانياث

 تدبير مجال التعمير .1

تتعلق بتدبير التعمير، المالحظات مجموعة من مجال التعمير والتنمية المجالية عن تسجيل أسفرت مراقبة تدبير 

 نوردها كما يلي.

  العمرانية الحركة ضبطلوغياب سند قانوني  صالحيتهامدة وثائق التعمير رغم انتهاء التأخر في تحيين 

 الترابي للجماعة بالمجال

 86.459تيوغزة، بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم  يتم تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بجماعة

 1405رجب  13خ بتاري (، بالموافقة على قرار عامل إقليم تزنيت 1986مارس  28) 1406رجب  17الصادر في 
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-3846، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد  لتيوغزة( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية  1985أبريل    04)

المذكور، انتهت   تيوغزة(، غير أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ل1986يوليوز  16) 1406ذي القعدة  09

 1.60.063الظهير الشريف رقم  من    4فصل  ، وذلك طبقا لمقتضيات ال1996وز  يولي  16ذ تاريخ  صالحيته عمليا منمدة  

 مجالالب العمرانية الحركة ضبطلبشأن توسيع نطاق العمارات القروية. وقد نتج عن هذه الوضعية غياب سند قانوني 

ه انتهاء سريان مفعول للجماعة منذ ذلك التاريخ، علما بأن انتهاء مدة صالحية مخطط التنمية المذكور، يوازي الترابي

التصريح بكون األشغال والعمليات العمومية الضرورية إلنجاز المخطط تعتبر من المصلحة العامة، كما تنص على 

المذكور. ويترتب عن ذلك استعادة  1.60.063من الظهير الشريف رقم  3ذلك مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 

فور انتهاء اآلثار المترتبة على التصريح المذكور، بانقضاء أجل عشر مالك األراضي لحق التصرف في أراضيهم 

سنوات، يبتدئ من تاريخ نشر القرار القاضي بالموافقة على قرار المصادقة على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 

مومية والمنشآت لتيوغزة، خاصة في ظل عدم استكمال إحداث الطرق والساحات العمومية والبنايات والمصالح الع

 الخاصة بالحياة االجتماعية الواردة بالمخطط المذكور.      

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع تصميم تهيئة مركز الجماعة الترابية تيوغزة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة 

رجاعه من طرف ، تم إ2017شتنبر  14الحضرية لتارودانت، والذي كان موضوع بحث علني تم إيداعه بتاريخ 

اللجنة المركزية إلى مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، وذلك دون استكمال إجراءات المصادقة والنشر بالجريدة 

 الرسمية.

 قصور بشأن تفعيل آليات مراقبة عمليات البناء 

المتعلق بمراقبة   12.66ال تقوم مصلحة التعمير بالجماعة بمراقبة عمليات البناء والتعمير منذ دخول القانون رقم  

 12.66وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء حيز التنفيذ، وذلك من منطلق تأويل لمقتضيات القانون رقم 

ات في ميدان التعمير والبناء، أصبح اختصاصا المذكور، والذي يقضي بكون اختصاص مراقبة وزجر المخالف

حصريا لضباط الشرطة القضائية، ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة، والمخولة لهم صفة 

المذكور، وبالرغم من كون أحد  12.66ضابط الشرطة القضائية. غير أنه بالعودة إلى أحكام القانون رقم 

بها، تتجلى في إقرار نوع من الفصل بين منظومة الترخيص التي تندرج ضمن اختصاصات المستجدات التي أتى  

رؤساء المجالس الجماعية، ومنظومة المراقبة والزجر التي تناط بضباط الشرطة القضائية، وبمراقبي التعمير 

ن ذلك ال ينفي ضرورة التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة، والمخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، إال أ

تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية، في مجال تطبيق القوانين واألنظمة 

المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 12.66من القانون  66لق بالجماعات. كما أن مقتضيات المادة المتع 113.14من القانون التنظيمي رقم  101

بشأن تفعيل  2017غشت  فاتح بتاريخالصادرة  17-07 المشتركة رقم الدوريةالمشار إليه أعاله ومقتضيات 

، اناطت باألعوان التابعين لرئيس المجاس الجماعي مهمة البحث سالف الذكر 12.66مقتضيات القانون رقم 

مخالفة للتعمير والبناء  63 واالبالغ عن المخالفات. وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة عرفت تسجيل ما مجموعه

 ، والتي تم ضبطها من طرف السلطة المحلية. 2016و 2011 بين خالل الفترة ما

الفات المسجلة من جهة أخرى، لوحظ أن مصلحة التعمير بالجماعة ال تتوفر على نسخ من محاضر معاينة وضبط المخ 

المذكور،   12.66بنفوذها الترابي، وذلك بالرغم من أن الفصل األول من المادة الرابعة من الباب األول من القانون رقم  

تنص على أنه توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة اإلدارية المحلية، ورئيس المجلس الجماعي،  

 لى المخالف.ومدير الوكالة الحضرية، وكذا إ

 تدبير المجال الساحلي .2

 .فيما يخص المجال الساحلي، أظهرت المراقبة ما يلي

 عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية 

(، وكذا دراسة حصيلة عمل 2017/ 2010من خالل االطالع على محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة )

(،  2009/2012جماعي في إطار المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني )المجلس ال

(، اتضح عدم حرص المجالس 2017/2022إضافة إلى تحليل الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الجماعة )

َكزيرة، يأخذ بعين االعتبار المؤهالت الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة منطقة ل

األقواس  اتومنحوت ،والرياح ،البحر هايوم، الطبيعةالطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي للجماعة )المناظر 

إلخ.(، ويوحد جهود وتدخالت كل األطراف )وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الوكالة الحضرية،  الحجرية

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.(، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي تتقاسمه هذه االخيرة ويضمن 

 .االلتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين

من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف الجماعة لتهيئة وتأهيل منطقة لَكزيرة محدودة، حيث ال تتعدى 

بعض التدابير المتناثرة والموسمية، والمرتبطة باالستعدادات الستقبال الزوار عند بداية كل موسم اصطياف، وتهم  
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ة لمصالح اإلنعاش الوطني، والتي يتم استغاللها كمرافق صحية، توفير حاويات النفايات، وإصالح بعض البنايات التابع

 وكمركز لعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

 قصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال الشواطئ 

بعين االعتبار  تفتقر منطقة لَكزيرة إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط وبأرصفة الولوج إلى رمال الشاطئ، تأخذ  

مقاربة النوع االجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة لألشخاص المسنين ولذوي االحتياجات الخاصة، حيث تعرف المنطقة 

تواجد مستوقف وحيد صغير المساحة وغير مهيئ، يتم استغالله بشكل غير قانوني. كما أن تدبير استغالل المستوقف  

مالت تحدد فيه الشروط الخاصة باالستغالل، وكذا التزامات المستغلين، الوحيد المذكور، ال يتم بناء على دفتر تح 

والتسعيرات المحددة حسب نوع العربة وحسب الفترة. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخدمات  

 المقدمة للمصطافين.

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية    ضعف 

التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية بشاطئ  إجراءات المراقبة ضعفلوحظ 

من القانون  100المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50لَكزيرة، إعماال لمقتضيات المادة 

ن األعوان الجماعيين الموكلة إليهم حيث ال يتم تخصيص العدد الكافي م المتعلق بالجماعات، 113.14التنظيمي رقم 

هذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل فضاءات الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي 

والسلطة المحلية. األمر الذي يؤدي إلى انتشار فوضى في عملية االستغالل، وذلك عبر االحتالل غير القانوني وعدم 

مساحة المخصصة لألنشطة التجارية واالقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات البند األول من احترام نسبة ال

، كما أن مستغلي فضاءات الشاطئ ال يلتزمون باحترام حدود 1998يونيو  08بتاريخ  84الدورية المشتركة عدد 

الخصوص، كما أن تسعيرة  المواقع المخصصة ألنشطتهم، وذلك بناء على تصاميم استغالل الشاطئ المنجزة بهذا

الخدمات المقدمة من طرف مستغلي الشاطئ، يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن 

 للجميع. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مواسم االصطياف تعرف انتشار بعض األنشطة المرتبطة ببيع المأكوالت بفضاءات الشاطئ. 

عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى السهر على احترام   غير أن مهمة المراقبة سجلت

الضوابط المتعلقة بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بإلزام المهنيين المزاولين لألنشطة 

ك بعد إخضاع نشاطاتهم لمسطرة بحث المرتبطة ببيع المأكوالت بالشاطئ، باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذل

المنافع والمضار. كما يذكر أن تزايد عدد السياح بالجماعة خالل مواسم االصطياف، يوازيه ارتفاع مهم للطلب على 

السلع والخدمات، وهو ما قد ينتج عنه احتمال عرض المواد االستهالكية الفاسدة والمنتهية الصالحية للبيع، وكذا 

المحالت غير المرخصة، وذلك في ظل غياب دوريات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية، وعدم انتشار األنشطة و

اتخاذ تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية، والمشروبات المعروضة للبيع أو 

 لالستهالك العمومي. 

 ماعيةضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الج 

أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف الموارد الجماعية المتأتية من تدبير شاطئ لَكزيرة، ويتجلى ذلك من خالل 

 ما يلي.

 منتوج استغالل الشواطئ     •

لوحظ أن الجماعة لم تستفذ من وضع فضاءات شاطئ لَكزيرة رهن إشارتها ومن التدبير المباشر للشاطئ، وتسليم 

الل المؤقت للملك البحري واالستفادة بشكل مباشر من عائدات استغالله، كما حثت على ذلك الخواص رخص االحت

، وكذا الدورية المشتركة 1998يونيو    08بتاريخ    84الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز عدد  

، والمتعلقتين بتدبير الشواطئ من 2018 ماي 17لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

طرف الجماعات. كما أنها لم تقم بإنجاز مجموعة من المنشآت الواردة بكناش التحمالت المرفق بالدوريتين 

المذكورتين، مما يضيع على خزينة الجماعة عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتى من خالل التدبير المباشر لرخص 

 لك البحري من طرف المصالح الجماعية، وهو ما يشكل كسبا فائتا بالنسبة لصندوق الجماعة.   االحتالل المؤقت للم

 مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات         •

بالرغم من الرواج الذي تعرفه مواسم االصطياف، من خالل تزايد عدد مرتادي شاطئ لَكزيرة، وتنامي أعداد المقبلين 

طرف محالت بيع المشروبات، فإن ذلك ال ينعكس على مستوى موارد الجماعة من مداخيل على الخدمات المقدمة من  

الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك لعدم مراقبة مصالح الجماعة لمحالت بيع المشروبات وإلزام أصحابها 

تعمل على تفعيل  بضرورة التصريح بأنشطتهم وأداء الرسم على محال بيع المشروبات. كما أن مصالح الجماعة ال

حقها في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف أرباب المقاهي ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد 

من صحة البيانات الواردة بها، سيما وأن التصاريح المدلى بها، ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المحالت خالل 
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يل الرسم على محال بيع المشروبات الخاصة بالمحالت المتواجدة بشاطئ مواسم االصطياف، حيث لم تتجاوز مداخ

 درهم.  33.780,00( ما مجموعه 2010/2018خالل الفترة ) لَكزيرة

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية   •

 لوحظ أن الحركية السياحية ال تنعكس على مستوى مداخيل الجماعة من منتوج الرسم على اإلقامة بالمؤسسات

السياحية، وذلك نظرا لعدم اتخاذ الجماعة للتدابير الكفيلة بإلزام مستغلى الدور السكنية والشقق المفروشة بالتصريح 

بعدد ليالي المبيت، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما ال تعمل على إجراء 

وشة، وذلك بتنسيق مع الهيئات المعنية )الدرك الملكي، السلطة المحلية إحصاء شامل لهذه الدور السكنية والشقق المفر

دراهم عن كل ليلة مبيت   3إلخ.(، وإخضاع مالكيها إللزامية أداء الرسم المذكور، خاصة وأن هذا األخير ال يتجاوز 

االطالع على  وعن كل زبون، يتم أداؤه من طرف الزبائن. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حقها في

صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية المتواجدة بشاطئ لَكزيرة، وذلك قصد التأكد من 

صحة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح المدلى بها، ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المؤسسات خالل 

خالل  رسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية المتواجدة بشاطئ لَكزيرةمواسم االصطياف، حيث لم تتجاوز مداخيل ال

 درهم. 9.390,00( ما مجموعه 2010/2018الفترة )

  "عدم اتخاد التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بمنطقة "لك زيرة 

المتعلق بالتعمير، على أنه يوضع تصميم التهيئة  12.90من القانون رقم  18من المادة  تنص مقتضيات الفقرة "ب"

لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية 

اطق باقتراح من مجالس تخضع لرقابة إدارية، وتتولى اإلدارة تحديد هذه المن  ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة 

 الجماعات الخاصة، أو بطلب من عامل العمالة المنية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس. 

إال أن جماعة تيوغزة لم تعمل على اتخاد اإلجراءات الالزمة لوضع تصميم تهيئة خاص بمنطقة "لَكزيرة"، بالرغم  

كتسيها هذه المنطقة، وذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي يعرفه شاطئ "لَكزيرة"، والذي من الصبغة السياحية التي ت

 يرتاده اآلالف من الزوار والمصطافين مغاربة وأجانب، على طول السنة، وخاصة خالل مواسم االصطياف.

 الترخيص بإحداث مشاريع سياحية في غياب وثيقة تنظيمية للتعمير بالجماعة 

، بالترخيص بإحداث المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" بشاطئ 2008نونبر  05جماعة بتاريخ  قامت مصالح ال

لَكزيرة، وذلك باالستناد إلى التوجهات العامة المحددة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت سيدي إفني والساحل، 

، والقاضي بالموافقة على إحداث المشروع 2008شتنبر    11وإلى محضر اللجنة اإلقليمية للمشاريع الكبرى المؤرخ في  

من القانون رقم   10السياحي المذكور، وذلك في غياب تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، وخالفا لمقتضيات المادة 

اسالف الذكر، والتي تنص على أن كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء، ال يمكن اإلذن في    12.90

ة عدم وجود تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، إال إذا كان ال يتنافى واألحكام المقررة في مخطط إنجازه، في حال

 توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة، واألغراض العامة المخصصة لها األراضي الواقعة فيها.

المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" يعتبر من وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الدراسة والمصادقة على 

اختصاص الشباك الوحيد واللجنة الجهوية لالستثمار، والتي تضم مدراء ومندوبي اإلدارات المعنية باالستثمار، تحت 

بشأن  2002يناير  9مضامين الرسالة الملكية لـ ل اتطبيقإشراف مدير المركز الجهوي لالستثمار، والذي تم إحداثه 

. كما أن الترخيص بإحداث المشروع السياحي المذكور، يندرج في إطار الرخص ر الالمتمركز لالستثمارالتدبي

االستثنائية التي تمنح لمشاريع استثمارية غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معينة، والمؤطرة 

، 2003مارس  27بتاريخ  3020لتعمير عدد بمقتضيات الدوريتين المشتركتين لوزير الداخلية والوزير المكلف با

، واللتين تهدفان إلى إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع 2010يوليوز    31بتاريخ    10098وعدد  

االستثمارية المقدمة لمصالح التعمير، وتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها 

 تعقيدات التي تكتنفها.ومراجعتها وال

  نقائص تشوب الطبيعة القانونية لمشاريع تم الترخيص بإنجازها 

بالترخيص ببناء المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" بشاطئ لَكزيرة،   2008نونبر    05قامت مصالح الجماعة بتاريخ  

خالل افتحاص وثائق ملف  ل". إال أنه من .ق .وذلك بناء على طلب رخصة البناء الذي تقدم به رئيس جمعية "و

 164سنتآر، وتجزيئها إلى    79آر و  83هكتار و  04المشروع، اتضح أن المشروع يتعلق بتجهيز بقعة أرضية بمساحة  

مسكنا، باإلضافة إلى بعض المرافق )مقهى، وحدة فندقية، متجر، حمام صونا، طرقات وممرات، ملعب للرياضة، 

شروع تنطبق عليه مواصفات عملية التجزئة، مما كان ينبغي معه سلك مسبح، مساحات خضراء إلخ.(، حيث إن الم

مسطرة الحصول على الترخيص بإحداث تجزئة وليس طلب رخصة البناء، كما حددتها مقتضيات المادة األولى من 

يعتبر  المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على أنه  25.90القانون رقم 

تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإليجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر، لتشييد مبان للسكنى 

أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي، مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته. 

إحداث التجزئة قبل البدء في أشغال التجهيز، مع مراعاة وجوب الحصول حيث تستلزم هذه المشاريع استصدار اإلذن ب
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على األذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة، وبعد استطالع آراء الجهات المنصوص عليها في األنظمة الجاري 

 25.90رقم    من القانون  6بها العمل، والحصول على تأشيرتها، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

المذكور، بخصوص المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة"   25.90وجدير بالذكر أن عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم  

تجزئة األراضي،    يحرم صندوق الجماعة من عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتى من منتوج الرسم على عمليات

من التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، وذلك طبقا لمقتضيات   5%و    3%والمحدد سعرها ما بين  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  61المادة 

 الترخيص بإحداث مشروع سياحي دون احترام الرأي الملزم للوكالة الحضرية 

 ،تبين من خالل التحريات المنجزة أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث المشروع السياحي "قصبة لَكزيرة"

دون التقيد باآلراء الملزمة للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية للتعمير "لجنة المشاريع 

من  32، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2008غشت  06و 2008يونيو  25و 2008يونيو  04الكبرى" بتواريخ 

 43المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه تطبيقا ألحكام المادة    12.90لتطبيق القانون رقم    2.92.832المرسوم رقم  

، ودون إخالل بوجوب الحصول على الرخص واآلراء والتأشيرات المقررة في النصوص 12.90من القانون رقم 

عية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح التشري

الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلبداء رأيها فيه، مع مراعاة الصالحيات المسندة في هذا الميدان 

شريف رقم  الظهير من ال 3قرة الرابعة من المادة إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. كما الف

، بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية(  1993سبتمبر    10)  1414من ربيع األول    22صادر في  ال  1.93.51

إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة  اختصاصهاالوكالة الحضرية تتولى في نطاق تنص على أن 

ذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من و   ،األراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني

. غير أن التحريات المنجزة في إطار مهمة المراقبة،  ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما ،قبل الجهات المختصة

دون التقيد باآلراء الملزمة   ،شروع السياحي "قصبة لَكزيرة"أظهرت أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث الم

للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية للتعمير "لجنة المشاريع الكبرى" بتواريخ 

 .2008غشت  06، و2008يونيو  25، و2008يونيو   04

مشروع السياحي "قصبة لَكزيرة"، تطرقت إلى العديد من وتجدر اإلشارة إلى أن آراء الوكالة الحضرية بخصوص ال

النقاط خاصة ما يتعلق بضرورة التقيد بمقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت سيدي إفني والساحل، والذي 

 حدد تخصيص المنطقة المزمع إنجاز المشروع بها، كمنطقة للتهيئة والتجهيز السياحي متوسط الكثافة، مع احترام

(، أو اللجوء إلى دراسة Coefficient d’Occupation de Solكمعدل )معامل( شغل األرض )  20%نسبة 

المشروع من طرف اللجنة الجهوية الخاصة برخص االستثناء في مجال التعمير، والمنصوص عليها بالدورية 

، إضافة إلى ضرورة 2003مارس  27بتاريخ  3020المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير عدد 

 الحصول على رأي وكالة الحوض المائي. 

   عدم القيام بتجديد الدراسة البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئية على مشروع

 إحداث المركب السياحي "قصبة لك زيرة"  

، تم منح 2010فبراير  03المنعقد بتاريخ  بناء على رأي اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة، خالل اجتماعها

الموافقة البيئية لمشروع إنشاء المركب السياحي " قصبة لَكزيرة"، المقدم من طرف " ودادية قصبة لَكزيرة"، وذلك 

من القرار   3. وقد نصت المادة  3242/10/2010من خالل قرار كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة عدد  

على أن الموافقة البيئية تعتبر الغية إذا لم يتم إنجاز المشروع خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ  المذكور،

، لم يتم استكمال أشغال إنجاز المشروع، كما لم يتم تجديد الدراسة 2018الحصول عليها. غير أنه إلى حدود نونبر

ة على مشروع إحداث المركب السياحي "قصبة لَكزيرة" البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئي

من  19من قرار الموافقة البيئية المذكور، وكذا المادة  3، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2015مارس  30منذ تاريخ 

لبيئة  المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي تنص على أنه تخضع لدراسة جديدة للتأثير على ا  12.03القانون رقم  

 المشاريع التي لم يتم إنجازها خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

 تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالماء الشروب والكهرباء بطريقة غير قانونية 

رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح شهادة مطابقة و  54رخصة سكن و  73لوحظ أن مصالح الجماعة قامت بتسليم   

للشرب، والتي تتعلق بالمساكن التي انتهت األشغال المرتبطة بها، وذلك على الرغم من أن دفتر التحمالت الخاص 

بالمشروع نص على إنجاز مختلف مكونات المشروع دفعة واحدة، مما يفيد بعدم إمكانية الحديث عن شهادة مطابقة 

ة، بل بوجود شهادة مطابقة فريدة تتعلق بالمشروع كامال، وال يمكن استصدارها إال بعد خاصة بكل مسكن على حد 

من اإلدالء بالتصريح بانتهاء أشغال، والذي يوجه إلى رئيس المجلس الجماعي، مرفقا بشهادة مطابقة االشغال مسلمة  

المقررة بموجب القوانين  طرف المصالح المختصة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، بموجب الحاالت

التأكد من مدى ، مع إجراء معاينة من طرف اللجنة التقنية المختصة، قصد  واألنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان
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، كما تنص على ذلك وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء  ،مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية

بالموافقة   (2013ماي    24) 1434من رجب    13صادر في    2.13.424مرسوم رقم  من ال  42و  41مقتضيات المادتين  

  الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة  على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم  

 .درة لتطبيقهاوالنصوص الصا ،بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

  الترخيص باستغالل المساكن بالرغم من عدم استكمال أشغال إنجاز محطة تصفية المياه العادمة 

ل" بفتح واستغالل المساكن بالمركب السياحي"قصبة لكزيرة"،  .ق . قامت مصالح الجماعة بالترخيص لجمعية "و

، بناء على الطلب 2015يوليوز  05بتاريخ  07 والتي تم إنهاء األشغال المرتبطة بها ، وذلك بموجب الرخصة رقم 

، ومحضر أشغال اجتماع اللجنة المكلفة بالبت في  2015يونيو  22ل" بتاريخ  .ق .الذي تقدم به رئيس جمعية "و

، وذلك على الرغم من عدم استكمال األشغال المتعلقة 2015يوليوز  10رخص االستغالل، والمنعقد بتاريخ 

لق بإنجاز محطة تصفية المياه العادمة، والمنصوص عليها بدراسة التأثير على البيئة وبدفتر بالمشروع، خاصة ما يتع

التحمالت المتعلق بااللتزامات البيئية للمشروع مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل اآلثار السلبية المحتملة 

والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن للمياه العادمة الناتجة عن عملية االستغالل على التربة والماء 

 اإليكولوجي، وكذا التأثير على النظافة والصحة والعمومية.

 تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين  -

 واألنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛

العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، وموافاة المصالح  -

 المختصة بنتائج وخالصات هذه العملية؛

نطقة لك زيرة، والحرص على العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل م -

 ترجمتها إلى تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة مستقبال؛ 

العمل على إيالء العناية الالزمة لمشاريع تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية ووسائل اإليصال الكفيلة  -

يئة الشاطئ بكل بتيسير النفوذ إلى شاطئ لك زيرة من عالمات تشوير ومستوقفات مجهزة، وكذا ته

التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية )الكهرباء، الماء الصالح للشرب، اإلنارة العمومية، جمع 

 النفايات، التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.(؛ 

تعزيز آليات الرقابة التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية  -

بالشاطئ، وذلك عبر تخصيص العدد الكافي من األعوان الجماعيين الموكلة إليهم هذه المهام، إضافة 

إلى الرفع من وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة  

 المحلية، وباقي المتدخلين؛

ر شاطئ لك زيرة، وذلك من خالل تفعيل حق العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتية من تدبي -

الجماعة في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية، 

 وأرباب المقاهي ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد من صحة البيانات الواردة بها؛

 مداخيل الجماعية. تدبير الثالثا
 المالحظات التالية. يثير تدبير المداخيل الجماعية

 عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة شساعة المداخيل 

تخضع أعمال شساعة المداخيل إلجراءات المراقبة المستمرة التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، والمنصوص 

لعمومية للجماعات المحلية المتعلق بسن نظام للمحاسبة ا  2.09.441من المرسوم رقم    153عليها ضمن أحكام المادة  

مارس   26من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في    43و  33وهيئاتها، وكذا المادتين  

، وذلك باعتبار رئيس المجلس الجماعي آمرا بالصرف، ورئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين طبقا لمقتضيات 1969

بمثابة القانون   113.14من القانون رقم    96المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00قم  من القانون ر  54المادة  

 التنظيمي المتعلق بالجماعات. 

، لم تكن أعمال وسجالت محاسبة (2010/2017)بهذا الصدد، تبين من خالل التحريات المنجزة، أنه خالل الفترة 

بتقرير، تجريها مصالح اآلمر بالصرف المختصة، وذلك طبقا شسيع المداخيل موضوعا إلجراء مراقبة موثقة 

المتعلق بسن نظام  2.09.441من المرسوم رقم  45للمقتضيات القانونية المشار إليها أعاله، علما بأن أحكام المادة 

نَح  بموجبها لرئيس المجلس الجماعي  باعتباره للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، تضمنت مقتضيات ت م 

آمرا بالصرف، إمكانية طلب إجراء تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل. ويتم إجراء التدقيق والتقييم المذكورين من 

 طرف الخازن المكلف باألداء.
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  صوائر أبحاث المنافع والمضارضعف المبالغ المستخلصة بشأن منتوج    

، المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل لمضارأبحاث المنافع واتقوم مصالح الجماعة باستخالص صوائر 

(، في تنظيم المحالت المضرة بالصحة والمحالت 1914شتنبر    4)  1332شوال    3السادس من الظهير الشريف بتاريخ  

مكرر من القرار الجبائي رقم   27المزعجة والمحالت الخطيرة، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا بناء على الفصل 

كما تم تعديله وتتميمه. وقد لوحظ من خالل تدقيق الحسابات اإلدارية الخاصة  2008أبريل  29يخ بتار 01/2008

، أن المصالح الجبائية الجماعية لم تعمل على استخالص الصوائر المذكورة إال مع بداية السنة 2010/2017بالفترة 

عام وشامل ومحين لمختلف المحالت ، كما أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل غياب إحصاء 2015المالية 

المفتوحة للعموم، وحصر عدد المحالت غير المرخصة منها، واتخاد اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تسوية وضعيتها  

القانونية، وذلك تطبيقا الختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية المتعلقة بالترخيص باستغالل 

بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطيرة ومراقبتها، والمنصوص عليها ضمن أحكام المادة المحالت المضرة  

بمثابة القانون  113.14من القانون رقم  100المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50

والتدابير المشار إليها آنفا، أن يمكن التنظيمي المتعلق بالجماعات. علما بأن من شأن التسريع باتخاذ اإلجراءات 

المصالح الجبائية الجماعية، من ضخ موارد مالية إضافية بصندوق الجماعة، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من 

 درهم. 18.500,00ما مجموعه  2010/2017خالل الفترة  صوائر أبحاث المنافع والمضارمنتوج 

  إلى األسواق األسبوعيةنقائص في تحصيل واجبات الوقوف والدخول 

يعتبر السوق األسبوعي موردا ماليا هاما بالنسبة لميزانية الجماعة، من خالل استخالص واجبات الوقوف والدخول 

إلى األسواق األسبوعية. إال أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل قصور في تنظيم استغالل السوق االسبوعي 

الجماعة بهذا الخصوص. فالجماعة ال تتوفر سوى على ثالثة محصلين مكلفين   بشكل ال يسمح بتنمية وتطوير مداخيل

بتحصيل واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية، وذلك في ظل التأخر الذي يعرفه تفعيل القرار التنظيمي 

كز الجماعة، مع ، والذي تم بموجبه تنظيم السوق األسبوعي والسير والجوالن بمر2018أبريل  13بتاريخ  15عدد 

عربات الذي تسببه  واالكتظاظ االزدحاممن خالل كثرة  السوقواستغالل لفضاءات سوء تنظيم ما يحدثه ذلك من 

للحركية، وكذا لعمل المحصلين الجماعيين. وما ينتج عن ذلك من فوضى وعرقلة    ،وشاحنات الباعة بالممرات الرئيسية

وال يوفر الشروط المناسبة لتحصيل  وخروج الباعة من فضاء السوقاألمر الذي يصعب معه ضبط حركية دخول 

واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من واجبات الوقوف والدخول 

 درهم. 865.341,50( ما مجموعه 2010/2017إلى األسواق األسبوعية خالل الفترة )

 المقالع مواد استخراجعلى رسم قصور في استخالص مداخيل ال 

تصفية الديون المستحقة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على سقف  لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم ب

كميات المواد المسموح باستخراجها والمنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحمالت وقرارات الترخيص 

المحلية، والتي  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم من القانون 92 باالستغالل، وذلك خالفا لمقتضيات المادة

من هذه فعليا تنص على تحديد أساس فرض الرسم على استخراج مواد المقالع، بناء على كميات المواد المستخرجة 

أبريل   29خ  بتاري  01/2008عدد  من القرار الجبائي    السادس  المقالع حسب طبيعة هذه المواد، وكذا مقتضيات الفصل

، والمحدد بموجبه مبلغ الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والذي حدد سعر استخراج الرمال والصخور 2008

المستعملة للبناء )حجر، جبص، تراب مختلط( والصخور المستعملة ألغراض صناعية )الكلس، الصلصال، البزوالن( 

 . دراهم عن كل متر مكعب مستخرجأربعة في 

اإلشارة إلى أن عدم اعتماد كميات المواد المستخرجة فعليا، كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع،   وتجدر

واالكتفاء بالبيانات الواردة باإلقرارات المدلى بها من طرف المستغلين، والتي تعتمد سقف الكميات المسموح 

فعيل تدابير الشرطة اإلدارية، وكذا إجراءات المراقبة باستخراجها كأساس لتصفية الرسم المذكور، عالوة على عدم ت

الرامية إلى التأكد من احترام المستغلين لسقف الكميات من مواد المقالع المرخص باستخراجها، كلها عوامل ال تساهم 

خالل  المقالع مواد  استخراج على ، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من الرسم في تطوير وتنمية مداخيل الجماعة

 درهم. 207.272,40ما مجموعه  2010/2017الفترة 

جدير بالذكر أن سقف كميات المواد المنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحمالت وقرارات الترخيص 

باالستغالل، ال يشكل سوى حد أقصى للكميات المرخص باستخراجها والتي ال يجوز للمستغلين تجاوزها، وال يمكن 

فية الرسم على استخراج مواد المقالع، حيث أن تحديد أساس فرض الرسم على استخراج مواد اعتمادها كأساس لتص

المقالع، يتم بناء على كميات المواد المستخرجة فعليا من هذه المقالع، وحسب طبيعة هذه المواد، مع ضرورة تطبيق 

ا عند االقتضاء، فضال عن كون في حالة تجاوز سقف الكميات المرخص باستخراجه ،العقوبات والجزاءات المقررة

صحة سقف الكميات المذكور تبقى نسبية، طالما أنه في بعض الحاالت تتم عملية االستغالل بناء على تراخيص منتهية 

الصالحية، وال تتوفر مصالح الجماعة على ما يفيد بتجديدها، وال على معلومات بشأن التغييرات التي قد تطال سقف 

 .تجديد قرارات الترخيص باالستغالل عند  ،الكميات المذكور
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 وتأسيسا على ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تفعيل آليات المراقبة الدورية والمنتظمة للمصالح التابعة لشساعة المداخيل؛ -

العمل على إجراء إحصاء عام وشامل ومحين لمختلف المحالت المفتوحة للعموم، وحصر عدد المحالت  -

 رخصة منها، واتخاد اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تسوية وضعيتها القانونية؛غير الم

العمل على التسريع باتخاذ التدابير الرامية إلى توفير الشروط المناسبة لتحصيل واجبات الوقوف  -

 والدخول إلى األسواق األسبوعية؛

المقالع، وعدم  مواد استخراج على الرسم المستخرجة فعليا كأساس لفرض المواد اعتماد كميات -

 .الرسم االكتفاء بسقف الكميات المرخص باستخراجها كأساس لفرض هذا
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيوغزة 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبير مشاريع أوال.
 

 المشاريع التخطيط االستراتيجي وبرمجة  .1

  2020-2015برنامج عمل الجماعة في الفترة الممتدة بين التأخر في إعداد 

التقرير استعرض الخطوات التي مرت منها هذه العملية وقد حصل فعال تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

 لسببين:

 تأخر صدور المرسوم المنظم لقواعد إعداد برنامج العمل في الوقت المحدد. -1

عدم توفر اإلمكانيات البشرية المتخصصة والكفيلة بإعداد هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بالتشخيص التشاركي  -2

 والمجالية. وتشخيص الوضعية المالية واالقتصادية 
لك دفع المصالح اإلقليمية إلى تكليف مكتب دراسات للقيام بهذه المهمة، وهذه الخطوة جاءت أيضا متأخرة،  ذ كل 

م القيام بمجموعة من اإلجراءات سواء قبل تكليف مكتب الدراسات أو بعده، ولم تكن كافية إلعداد هذا ورغم ذلك ت

المشروع في الوقت المحدد، فضال عن حداثة هذه التجربة على مستوى الجماعات، وستعمل الجماعة على اتخاذ 

 ت الجاري بها العمل.كل التدابير الالزمة والكفيلة بإعداد هذه الوثيقة مستقبال وفق الشكليا

 2022- 2016ول عمل الجماعة للفترة  عدم وضع جدولة زمنية واضحة النجاز المشاريع المدرجة بجد 

البد من اإلشارة في هذا الجانب إلى انه أثناء اختيار المشاريع التي ستدرج ببرنامج العمل تم تصنيفها إلى أربعة 

 أصناف:

 شروع في مراحل إعداد برنامج العمل نظرا لتوفر اعتماداتها. مشاريع انطلقت بها األشغال مند أن تم ال -1

 اعتماداتها. مشاريع لم ينطلق بها العمل بعد، وتتوفر الجماعة على  -2

 الموقعة. مشاريع هي موضوع التزامات في إطار اتفاقيات، ويتوقف انجازها على التزام األطراف  -3

مشاريع موضوع طلبات الدعم موجهة إلى بعض الجهات ويصعب تحديد الشركاء بشأنها، كما يصعب تحديد   -4

 الزمنية. جدولتها 

والواقع أن الصنف الرابع واألخير هو الذي كان موضوع هذه المالحظة، وتم إدراج هذا النوع من المشاريع 

كلما في وسعها للبحث عن الشركاء وتوفير  استجابة لرغبة أعضاء المجلس الجماعي، وفعال الجماعة تبدل

 االعتمادات الضرورية النجاز هذه المشاريع.

 بالجماعةتنفيذ واستغالل المشاريع  .2

ء الناقصة التجهيز اتفاقيات الشراكة المرتبطة بتمويل وانجاز برنامج إعداد هيكلة األحيا .أ

 بمركز الجماعة 

 تعثر تنفيذ مضامين االتفاقية 

درهم، وتم توجيه   12.000.000,00راءات الممهدة النجاز هذا المشروع البالغ تكلفته اإلجمالية  تم القيام بكل اإلج

االتفاقية إلى بقية األطراف قصد التوقيع: مصالح وزارة المالية، مصالح وزارة الداخلية و مصالح وزارة اإلسكان 

درهم،   3.000.000,00ة مساهمتها والبالغةوسياسة المدينة، إال أن األمر لم يتم لعدم تمكن الجماعة من توفير حص

         درهم. 2.028.686,40حيث تمكنت من في الوقت الراهن من توفير 

 ق الجدولة الزمنية المصادق عليهاعدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وف 

كما تمت اإلشارة في التقرير فان الجماعة قامت ببرمجة جزء من هذه الحصة في إطار برمجة الفوائض المالية، 

إال أن ضعف اإلمكانيات المادية لدى الجماعة حال دون االلتزام بالجدولة الزمنية المنصوص عليها في االتفاقية 

درهم،   971.313,60بقى من هذه االلتزامات والبالغة  وستعمل الجماعة على اتخاذ كل التدابير من أجل برمجة ما ت

 وذلك لفتح المجال لبقية اإلجراءات الكفيلة النجاز هذا المشروع.
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 مجال التعمير والتنمية المجالية تدبير ثانيـا.

 تدبير مجال التعمير .1

   الحركة العمرانيةالتأخر في تحيين وثائق التعمير رغم انتهاء مدة صالحيتها وغياب سند قانوني لضبط 

 بالمجال الترابي للجماعة

الصادر  459.86يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم: 1986مند سنة 

 1405 رجب 13( بالموافقة على قرار عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 1986مارس 28)  1406رجب  17في 

يوليوز  16 ذ ة، وهذا األخير انتهت صالحيته منلهيكلة العمرانية القروية لتيوغز( بإقرار مخطط ا1985 ابريل 4)

سنوات من تاريخ صدوره، ومند ذلك الحين يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على  10، أي بعد مرور 1996

زامية رخصة والتي حددت في محاورها نطاق تطبيق إل  1996مارس    28بتاريخ    398دورية وزير الداخلية عدد:

البناء في الوسط القروي والشروط الواجب توفرها للحصول على اإلذن في البناء، والمقتضيات التنظيمية التي 

يجب مراعاتها في البناء، والجماعة حاليا بصدد إعداد تصميم التهيئة الخاص بمركز الجماعة، وتصميم تهيئة آخر 

غزة، وهذا األخير تم نشره بالجريدة الرسمية، أما األول خاص بجزء من الشريط الساحلي التابع لجماعة تيو

والخاص بمركز الجماعة فقد تم توجيهه إلى مصالح الوكالة الحضرية قصد دراسته في إطار اللجنة المركزية مع 

  باقي المصالح الخارجية وهو اآلن في مراحله األخيرة.

  تفعيل مراقبة آليات عملية البناءقصور بشأن 

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير لم تعد الجماعة تقوم  12.66فعال مند دخول القانون رقم : 

بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، الن ذلك أصبح اختصاصا حصريا على ضباط الشرطة القضائية 

لة لهم ضباط الشرطة القضائية، غير أن الجماعة ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة،أو المخو

حريصة على تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في تطبيق القانون المتعلق 

المتعلق بالجماعات، وبناء على المالحظة الواردة  113.14من القانون  101بالتعمير وفق ما نصت عليه المادة : 

جلس الجهوي للحسابات سيتم إبالغ المصالح المعنية بكل المخالفات التي قد تسجل في هذا المجال، في تقرير الم

وذلك بشكل منتظم، وبخصوص محاضر مخالفات البناء المسجلة من طرف السلطة فقد تمت مكاتبة السيد قائد قيادة 

ن هذه المحاضر، وذلك بناء  ، من أجل موافاة الجماعة بنسخ م2018غشت 03بتاريخ : 433تيوغزة تحت عدد: 

 المذكور آنفا. 66.12من القانون  على المادة الرابعة من الباب األول

 تدبير المجال الساحلي .2

 تراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعيةعدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه اس 

النفوذ الترابي لهذه الجماعة البد من اإلشارة بخصوص هذه المالحظة إلى مجموعة من المعطيات، أبرزها شساعة  

وتعدد اهتماماتها، حيث تتوفر على ثالثة أسواق أسبوعية إضافة إلى الشريط الساحلي، فضال عن كون السوق 

المتواجد بمركز الجماعة يعد من بين اكبر المراكز على الصعيد اإلقليمي، مما يعني بالضرورة توفير اإلمكانيات  

عتمادات المالية الضرورية والكفيلة بتنفيذ كل البرامج المرتبطة بهذه المراكز، وهو البشرية واللوجيستية، وكذا اال

ما لم تتمكن مصالح هذه الجماعة من توفيره، نظرا لضعف هذه اإلمكانيات وقلة الموارد المالية، كل ذلك خلق نوعا 

ارة أيضا إلى أن الجماعة حاليا من االرتباك في تحديد الخطوات األولية لتدبير الشريط الساحلي، والبد من اإلش

 منكبة على وضع خطة عمل تساهم فيها جميع القطاعات من أجل تنمية هذه المنطقة، حيث تم القيام بما يلي: 

 . لمعايير المنسجمة وأهمية المنطقةإعداد دراسة تقنية للطريق المؤدية إلى الشاطئ وفق ا -

 كزيرة رهن إشارة الجماعة من اجل استغالله.القيام باإلجراءات المسطرية المرتبطة بوضع شاطئ ال -

إعداد الدراسة التقنية من اجل تهيئة المجرى المائي المتواجد بالمكان في أفق استغالله إلحداث بعض  -

 المرافق خاصة مستوقف للسيارات.

المنطقة وستعمل الجماعة عن االلتزام بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه 

 الساحلية.

  الشاطئقصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال 

رغم قيام الجماعة ببعض الخطوات في هذا االتجاه خاصة تهيئة الممر المؤدي إلى الشاطئ، إال أن ذلك ال يكفي 

لمعتمدة في تهيئة شاطئ  بالنظر إلى األهمية التي تكتسيها المنطقة، والتي تحتاج إلى بنية تحتية مستوفية للمعايير ا

من هذا الوزن، وتعمل الجماعة حاليا بالتنسيق مع المصالح المتدخلة من اجل توفير الدعم الكافي لتهيئة شاملة  لهذا 

درهم من طرف وزارة الداخلية، ولم  650.000,00الشريط، حيث سبق وان تمت االستفادة من دعم مالي قدره 

ظار االعتمادات الكافية النجاز بنية تحتية منسجمة والشروط الجاري به العمل يتم تنفيده حتى اآلن، وذلك في انت

 في مثل هذه األماكن.
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 ة شروط استغالل الشواطئ الجماعيةغياب آليات مراقب 

كما سبقت اإلشارة فإن الجماعة حاليا ال تتوفر على اإلمكانيات البشرية المختصة في هذا الجانب، ويتم القيام في  

ن بزيارات ميدانية للجنة المكلفة من طرف المصالح اإلقليمية والتي تضم باإلضافة إلى ممثل المجلس غالب األحيا

الجماعي والشرطة اإلدارية بالجماعة ممثل السلطة المحلية، ممثل الوقاية المدنية، ممثل الصحة وممثل القسم 

ة مدى االستجابة لشروط النظافة، وستعمل االقتصادي بالعمالة، حيث تتم زيارة المحالت المفتوحة للعموم ومراقب

الجماعة على وضع خطة عمل من أجل تدبير هذا الجانب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه 

 الحاالت.

 تأتية من تدبير الشواطئ الجماعيةضعف الموارد الم 

 منتوج استغالل الشواطئ •

ضع الشواطئ رهن إشارة الجماعة وفق الدورية المشتركة لوزير  الجماعة حاليا بصدد اإلجراءات المرتبطة بو

، والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف 2018ماي  17و اللوجستيك والماء بتاريخ  لية ووزير التجهيز والنقلالداخ

الجماعات، وقد حصل حاليا نوع من التأخر في تجهيز هذا الملف، وذلك في انتظار المصادقة عليه من طرف 

الجماعة على اإلسراع بتنفيذ كل اإلجراءات المرتبطة بهذا  اللوجستيك، وستعملوزارة التجهيز والنقل و  مصالح

 الجانب.

 المفروض على محالت بيع المشروباتمداخيل الرسم  •

بخصوص هذه النقطة البد من اإلشارة إلى أن الجماعة حاليا تقوم باستخالص هذا الرسم بناء على التصاريح 

أنها ال تمارس حق المراجعة نظرا لقلة  المقاهي، إالطرف أرباب المحالت المفتوحة للعموم، خاصة المقدمة من 

الموارد البشرية وعدم توفر مصلحتي الوعاء الضريبي ومصلحة المراقبة بالهيكلة التنظيمية للجماعة، وسنعمل 

ى بها، وذلك إللزام أرباب المقاهي على إعمال المساطر المرتبطة بهذا الجانب خاصة ما يتعلق بالتصاريح المدل

 ومحالت بيع المشروبات بالتصريح بالمبالغ المنسجمة وحجم الرواج الذي تعرفه محالتهم. 

 م المفروض على اإلقامات السياحيةالرس  •

الجماعة منكبة على تفعيل حق االطالع على هذه التصاريح المدلى بها من طرف المؤسسات السياحية المتواجدة 

 عاملة بمصلحة الجبايات بالجماعة.الكزيرة رغم ضعف الموارد البشرية البشاطئ 

  لى وضع تصميم خاص بمنطقة الكزيرة عدم اتخاذ التدابير الرامية إ 

رغم أن هذه المنطقة تكتسي أهمية بالغة نظرا لحمولتها السياحية ورصيدها الطبيعي إال أن الجماعة وضعت نصب 

تجمع سكاني بالمجال  أكبرخاص بمركز الجماعة، نظرا ألهميته أيضا باعتباره عينيها إعداد تصميم التهيئة ال

القروي باإلقليم، مع العلم أن الشريط الساحلي يتوفر على تصميم مديري يتم االعتماد عليه في دراسة ملفات رخص  

جل توفير اإلمكانيات البناء، في انتظار إعداد تصميم تهيئة خاص بالمنطقة وستعمل الجماعة على بدل الجهود من أ

  الضرورية إلعداد هذه الوثيقة.
 وثيقة تنظيمية للتعمير بالجماعة الترخيص بإحداث مشاريع سياحية في غياب 

األمر هنا يتعلق بالمشروع السياحي ) قصبة الكزيرة( ،والذي قامت مصالح هذه الجماعة بالترخيص له بتاريخ:  

يه التهيئة العمرانية لتيزنيت وسيدي افني والساحل، وبناء أيضا وذلك اعتمادا على مخطط توج 2008نونبر  05

، واالنطباع السائد حينها أن األمر 2008شتنبر  11على محضر اللجنة اإلقليمية للمشاريع الكبرى المؤرخ في 

مع  منسجم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في غياب تصميم التهيئة العمرانية، حيث تم التعاطي

هذا المشروع على أنه مشروع بناء مركب سياحي وإقامتي وليس مشروع تجزئة سكنية، وذلك بناء على طلب 

 صاحب المشروع.

وألن القراءة التي تم من خاللها التعاطي مع هذا الملف ال تنسجم والمقتضيات القانونية التي أشار إليها المجلس 

 مع جمع جميع الملفات األخرى مستقبال وفق هدا المعيار . فان الجماعة قررت التعاطي  للحسابات،الجهوي 

 نية لمشاريع تم الترخيص بانجازها نقائص تشوب الطبيعة القانو 

كما تمت اإلشارة في مالحظات سابقة، فان القناعة التامة لدى مصالح هذه الجماعة في دلك الوقت هو أن التعاطي 

امتي تنسجم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لذلك تمت مع الملف باعتباره مشروع بناء مركب سياحي وإق

دراسة هذا الملف من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات البناء وتم منح الرخصة بناء على موافقة هذه اللجنة كما 

ي للجماعة درهم وفقا للمعايير المعتمدة في هذا اإلطار، والمضمنة بالقرار الجبائ  310.200,00تم استخالص مبلغ  

، فضال عن ذلك فانه لو تم االعتماد على اعتبار المشروع كتجزئة عقارية، فان الجماعة لن تتمكن من استخالص 

الصادر في  01.07.195أية مداخيل في هذا الشأن لكونه يتواجد داخل المجال القروي طبقا للظهير الشريف رقم:

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ورغم   47.06نون رقم:( بتنفيذ القا2007دجنبر    27)1428من ذي القعدة    19

كل ذلك فان الجماعة مقتنعة تمام اإلقتناع بعد التوصل بمالحظة المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراجعة هذه 
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المسألة واعتبار كل المشاريع التي قد يتم انجازها بالمنطقة يسري عليها ما يسري على التجزئات العقارية خاصة 

 المتوفرة منها على مواصفات هذا المشروع.

 م الرأي الملزم للوكالة الحضاريةالترخيص بإحداث مشروع سياحي دون احترا 

المتعلق  90.12تمت دراسة هذا الملف وفق الشكليات الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة في القانون 

خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية، لجنة المشاريع الكبرى بتواريخ بالتعمير ، وتم ذلك بناء على الرأي الذي تم إبداؤه  

، وقد أبدت المصالح الممثلة في هذه اللجنة مجموعة من 2008غشت  06 -2008يونيو 25 -2008يونيو 04:  

المالحظات حيال هذا الموضوع وتمت االستجابة لها من طرف حامله، وكانت النتيجة إبداء الموافقة على انجازه 

عدا ممثل الوكالة الحضارية والدي  طلب جعل الملف قيد االنتظار مع العلم أن رأي الوكالة الحضرية ال يتم أخذه ما

 . 2013بعير االعتبار إال ابتداء من سنة 

  عدم القيام بتجديد الدراسة البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئية على مشروع

 الكزيرة(  ي)قصبةالسياحإحداث المركب 

البد من اإلشارة بخصوص هذه المالحظة الى انه تم منح الموافقة البيئية النجاز المركب السياحي) قصبة الكزيرة( 

المقدم من طرف ودادية قصبة الكزيرة، وذلك استنادا على رأي اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة خالل 

، حيث تم استصدار قرار كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن 2010فبراير 03اجتماعها المنعقد بتاريخ: 

، والن المشروع حاليا لم يتم االنتهاء من انجازه، وبناء أيضا على المالحظة الواردة في 2010-10-3242عدد:

ضيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون فقد تمت مكاتبة حامل المشروع من اجل التقيد بمقت

المتعلقة بدراسة التأثير على  03.12من القانون 19من قرار الموافقة البيئية السالفة الذكر، وكذا المادة  03المادة:

 البيئة.

 وب والكهرباء بطريقة غير قانونيةتسليم رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالماء الشر 

ال يخفى على احد األهمية التي تكتسيها هذه المنطقة من حيث حمولتها السياحية والتي يقابلها ضعف كبير من حيث 

التجهيزات األساسية وقلة اإلمكانيات لدى مصالح هذه الجماعة، وخالل كل موسم اصطياف توضع الجماعة  أمام 

ن شتى مناطق المغرب وخارجه، فضال عن موقف صعب من اجل توفير الظروف المناسبة الستقبال الزوار م

المهرجانات واألنشطة التي تقام بالمنطقة خالل كل موسم، ونظرا لضعف بنية الماوي السياحية المتواجدة بالمكان، 

فان هذا المشروع هو المتنفس الوحيد لدى اغلب الزوار، و قد وجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى التعاطي مع 

وفق ما تم إنجازه من بنايات بهذا المشروع، بعد أن تأكد لديها عدم إمكانية ودادية الكزيرة  مشكل الماء والكهرباء، 

لإلسراع بعملية االنجاز الكاملة للمشروع، وقبل اتخاذ هذا القرار تم عقد اجتماعات بمقر العمالة لتصحيح هذا 

محطة تصفية المياه العادمة، هذه  الوضع وتقرر حينها دعوة حامل المشروع إلى اإلسراع بانجازه، وكذا انجاز

األخيرة تم االستجابة لها خالل األشهر األخيرة، كما تمت دراسة إمكانية انجاز المشروع على اشطر إليجاد حل 

 لهذه المشكلة. 

  انجاز محطة تصفية المياه العادمةالترخيص باستغالل المساكن بالرغم من عدم استكمال أشغال 

تغالله من طرف حامله، وحماية للمستفيدين وجدت مصالح هذه الجماعة نفسها مطالبة نظرا الن المشروع بدأ اس

بمنح رخص االستغالل مع العلم أن هذه الرخص تبقى مؤقتة، ويتم سحبها متى كان هناك إخالل بالشروط الجاري 

 تكون موضوع دعوة قضائية ضد الجماعة  العمل، والبها 

 تدبير مداخيل الجماعة  .ثالثـا

 المداخيلتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة شساعة  عدم 

البد من اإلشارة في هذا المحور إلى بعض اإلجراءات التي قامت بها مصالح هذه الجماعة في السنوات األخيرة 

لح ، وهذه المسألة توضح مدى الرغبة لدى مصا2008والتي كان أبرزها تعديل القرار الجبائي أربع مرات مند سنة  

 هذه الجماعة من أجل تحسين المردودية وجعل المنظومة الجبائية تنسجم والتطورات التي يعرفها الوعاء الضريبي.

اال انه ورغم كل ذلك فان االكراهات التي يعرفها القطاع كبيرة جدا تتوزع بين اإلمكانيات البشرية والمالية، فضال 

دد المتدخلين وقلة اإلمكانيات اللوجيستيكية بالجماعة و ضعف عن صعوبة التحكم في األوعية الضريبية نظرا لتع

التواصل بين باقي المتدخلين في القطاع، وتعاني مصالح هذه الجماعة حاليا من مجموعة من المشاكل، وباختصار 

، قانونيا فان المصلحة حاليا ال تتوفر بها الظروف المالئمة الستخالص المداخيل وفق الشكليات المنصوص عليها 

 الجماعة على إعادة النظر في:  وتعمل

الهيكلة التنظيمية للمصلحة، وذلك بتوفير الموظفين واألطر الكافية للقيام بمهام إحصاء الوعاء الضريبي  -01

 والمراقبة بجانب المهام الموكولة لشسيع المداخيل. 

تدبير إستراتجية   وضع إستراتيجية عمل توضح المالمح المستقبلية للوضعية الجبائية للجماعة في إطار -02

المخاطر على مستوى القطاع، وذلك بإعادة النظر في مجموعة من الجوانب المرتبطة به كالممتلكات الجماعية 

 والمرافق والشريط الساحلي.
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وبخصوص المسألة المثارة والتي تتعلق بطلب إجراء تدقيق وتقييم سير شساعة المداخيل، فان مصالح الجماعة 

ا التقرير إعمال هذه المسطرة، وذلك بطلب إجراء تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل وفق قررت مند التوصل بهذ 

 الشكليات الجاري بها العمل في مثل هذه الحاالت.

 شأن منتوج أبحاث المنافع والمضارضعف المبالغ المستخلصة ب 

، وارتباطا مع ذلك تم 2014الجبائي لسنة  هذه المسألة كانت من بين األسباب التي دعت الجماعة إلى تعديل القرار  

 القيام بمجموعة من اإلجراءات أبرزها: 

اإلدارية قصد توحيد المعطيات وتحيينها بخصوص المحالت   التنسيق بين مصلحتي الجبابات و الشرطة  -

وتحديد الئحة المحالت المتوفرة على   والحرفية، المفتوحة للعموم والخاصة أيضا باألنشطة التجارية 

 الرخص. 

 يهم جميع العاملين بالقطاعات المرتبطة بهذا الجانب إلى تسوية وضعيتهم في هذا الشأن. نشر إعالن  -

ذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الجهود، وتعتزم الجماعة بناء على هذه المالحظة القيام بمجموعة ورغم ذلك فان ه

من اإلجراءات من بينها إحداث لجنة تتبع تضم ممثلي مصلحة الجبايات والشرطة اإلدارية واللجنة المكلفة بالميزانية 

لقوائم الخاصة بأرباب هذه المحالت في والشؤون المالية والبرمجة من اجل تشخيص الوضع وإعادة النظر في ا

أفق تسوية الوضعية وفق االختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية المتعلقة 

بالترخيص باستغالل المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطيرة المنصوص عليها في  

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  100المادة 

 ول والخروج من األسواق األسبوعيةنقائص في تحصيل واجبات الدخ 

 تواجه الجماعة من خالل التعاطي مع هذا الوعاء مشكلين أساسين هما: 

 مشكل تنظيم األسواق وفق الصالحيات الممنوحة لألجهزة المساعدة للمجلس.  .1

 .والجباياتقطاع الشرطة اإلدارية مشكل النقص في الموارد البشرية العاملة في    .2

 يلي: ولتجاوز هذين المشكلين فقد تم القيام بما 

 للسير والجوالن . قرار تنظيميإعداد  -

 األسبوعي.إعداد قرار تنظيمي للسوق  -

تعيين عون محلف يسهر على تتبع المخالفات ويسهر بجانب األجهزة األخرى على تنفيذ مضامين  -

 القرارين.

الخطوة األساسية هي تفعيل مضامين هذه القرارات في أفق توفير كل الشروط الضرورية للرفع من مداخيل وتبقى  

 الوقوف والدخول لهذه األسواق.

 الرسم على استخراج مواد المقالع قصور في استخالص مداخيل 

عملت مصالح هذه الجماعة مند سنتين تقريبا على نهج خطة عمل جديدة للتعاطي مع هذا الجانب في مقابل ما 

تطرحه الترخيصات الفردية الممنوحة لبعض الجمعيات العاملة بالقطاع من طرف وكالة الحوض المائي درعة 

ف الملزمين، وتم اعتماد االستغالل السفلى بكلميم نظرا لصعوبة تتبع مدى احترام الكميات المصرح بها من طر 

بواسطة دفاتر التحمالت وفق اإلجراءات الجاري بها العمل في هذا الباب نظرا لسهولة المراقبة والتتبع والتأكد من 

مدى االستجابة لدفاتر الشروط من حيث شروط االستغالل والكميات المستخرجة واآلجال المحددة، إال أن المشكل 

التنسيق مع باقي المتدخلين بالقطاع وستتم مكاتبة المصالح اإلقليمية وكذا مصالح وزارة التجهيز المطروح حاليا هو  

 .ة و النجاعة في تدبير هذا القطاعوالنقل من أجل وضع خطة عمل تضمن مسألة التنسيق وتحقق قدرا كبيرا من الدق
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 الساقية الحمراء -المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون  تقديم

بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر  62.99بموجب القانون رقم  2004أحدثت المجالس الجهوية للحسابات سنة 

كما وقع تغييره  2002يونيو 13الموافق ل  1423ر بتاريخ فاتح ربيع اآلخ 1.02.124بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، وكذا المرسوم رقم  2004وتتميمه، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 

لجهوية للحسابات في الذي حدد عدد المجالس ا 2003يناير  29الموافق ل  1423ذو القعدة  26بتاريخ  2.02.701

 آنذاك به معموال كان الذي الجهوي التقسيم إلى استنادا وذلك وبين تسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها،( 9تسعة )

 .1997غشت  17بتاريخ  2.97.246 رقم المرسوم بموجب

 ر شؤونها طبقا ألحكاموتتولى هذه المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبي

بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  62.99القانون رقم  62.99من القانون رقم  117المادة 

  .كما وقع تغييره وتتميمه 2002يونيو  13الموافق ل  1423بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  1.02.124رقم 

منه، على أن المجالس الجهوية  149السيما الفصل في بابه العاشر، و 2011وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة 

للحسابات تقوم بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وبذلك 

كزية. ، تطبيقا لمبدأ الالمريكون قد كرس لتدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية

ويعزى ذلك باألساس إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام المحلي. 

والجماعات. ولكون الجهة تعتبر  بأنها الجهات واألقاليم والعماالت 135هاته األخيرة في المادة  2011ويعرف دستور 

الخصائص الطبيعية والبشرية  ي المغربي، فهي تنفرد بمجموعة منبر في النظام الالمركزالمجال الترابي األك

 واالقتصادية.

وفي إطار تعزيز النظام الالمركزي الذي يقوم على الجهوية المتقدمة كما جاءت في دستور المملكة، تبنى المغرب 

لذي حدد عدد ، ا2015فبراير  20ريخ بتا 2.15.40تقسيما جهويا جديدا وذلك بموجب المرسوم رقم  2015سنة 

 جهة وبين العماالت واألقاليم المكونة لكل واحدة منها. 12الجهات في 

الذي نسخ  2015أكتوبر  15بتاريخ  2.15.556ومن أجل مواكبة هذا التقسيم الجهوي، تم اصدار المرسوم رقم 

ة للحسابات وتسميتها س الجهوييد عدد المجالالمتعلق بتحد 2003يناير  29بتاريخ  2.02.701مقتضيات المرسوم رقم 

ومقارها ودوائر اختصاصها، والذي نص على إقامة مجلس جهوي للحسابات في كل جهة، وتم تغيير تسمية كل مجلس 

 جهوي للحسابات ليحمل اسم الجهة التي تشكل نفوذه الترابي.

 المتعلقة 113.14و 112.14و 111.14يمية أرقام ، إقرار القوانين التنظ2015وتنفيذا للمقتضيات الدستورية تم، سنة 

الموالي  اليوم تباعا بالجهات واألقاليم والعماالت والجماعات، والتي دخلت أحكامها حيز التنفيذ في نفس السنة ابتداء من

ية نين التنظيملتاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية لالنتخابات المتعلقة بمجالس هذه الهيئات. وقد جاءت هذه القوا

بمستجدات همت باألساس التنصيص على مجموعة من المبادئ، وخاصة تعزيز الفعالية في التدبير والنجاعة 

والبرامج التنموية على الصعيد  والمردودية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التضامن وااللتقائية في المخططات

مية تم التأكيد على إصدار النصوص التنظيمية الالزمة انين التنظيالترابي. ومن أجل تنزيل تدريجي ألحكام هذه القو

 .2018شهرا من صدور القانون الذي استنفذ بحلول نهاية يناير  30داخل أجل  لتطبيقها

 الساقية الحمراء –اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون  .1

 الترابياالختصاص  1.1

الساقية الحمراء المحدد بموجب  –النفوذ الترابي لجهة العيون داخل  يمارس المجلس الجهوي للحسابات اختصاصاته

المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت  2015فبراير  20الصادر بتاريخ  2.15.40المرسوم رقم 

 المكونة لها.

 كيلومتر مربع 140.018ب قدر للمملكة، وتمتد على مساحة ت المتوسطتقع جهة العيون الساقية الحمراء في الجنوب 

متميز، أكسبها وضعا خاصا، لكونها تعد بوابة  جيوستراتيجي، بموقع في المائة من التراب الوطني( 20)ما يمثل 

وادي الذهب، -واد نون، وجنوبا جهة الداخلة-تحدها شماال جهة كلميم، وروباأوالمغرب على دول جنوب الصحراء 

سي. وتتميز الجهة بمناخها الصحراوي المتسم بندرة التساقطات المطرية األطل وشرقا موريتانيا، وغربا المحيط

وارتفاع درجات الحرارة، ما عدا الشريط الساحلي الذي يستفيد من تأثيرات التيارات الباردة القادمة من المحيط 

 األطلسي، وتتميز أيضا بالطابع الصحراوي لتضاريسها التي تتشكل من الهضاب والسبخات.
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 الساقية الحمراء –اإلداري لجهة العيون  تقسيملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، فإن عدد سكان جهة العيون الساقية الحمراء بلغ ما 2014وحسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وية وبوتيرة نمو سن، 2004في المائة مقارنة بنتائج إحصاء سنة  35نسمة مسجال ارتفاعا بنسبة  367.758 مجموعه

في المائة من  65 ويظهر توزيع الساكنة حسب األقاليم استقطاب إقليم العيون لنسبة في المائة. 5,1تقدر ب  متوسطة

المائة  في 3في المائة، وفقط  14ساكنة، وبوجدور في المائة من ال 18حين يضم إقليم السمارة  ساكنة الجهة، في

 .في المائة من مجموع ساكنة الجهة 93,4رية بالنسبة إلقليم طرفاية. هذا وتشكل الساكنة الحض

ملحوظا، حيث أصبحت تشكل قطبا يزخر بمؤهالت سياحية وصناعية وفالحية واعدة. هذا  تطوراالجهة عرفت 

المركزية في جعل الجهة بوابة للمملكة المغربية على إفريقيا جنوب الصحراء التطور كان نتيجة إلرادة اإلدارة 

ة. ففي السنوات األخيرة شملت مجهودات طفرة اقتصادية نوعية مهمها كفضاء جهوي يشهد روبا، ولكي تلعب دورأو

السياحة والثقافة ودعم الدولة االستثمارية مختلف الجوانب المتعلقة بالسكن والتأهيل الحضري، التنمية االجتماعية، و

 الربط الجوي. 

يع الكبرى والمهيكلة والتي تندرج في إطار الديناميكية وعرفت جهة العيون الساقية الحمراء إطالق مجموعة من المشار

ديدة التي كرسها النموذج التنموي الجديد باألقاليم الجنوبية للمملكة الذي أعطى انطالقته جاللة الملك محمد السادس الج

يع القطاعات هذه المشاريع استفادت منها جمبمناسبة تخليد الذكرى األربعون النطالق المسيرة الخضراء.  2015نة س

مليار وستمائة  41والتي رصد لها غالف مالي يقدر ب  2021 - 2016قدة البرنامج للتنمية الجهوية بالجهة في إطار ع

 ارها التنموي.( مليون درهم قصد تمكين هذه الجهة من تعزيز مس600)

عيون التي تعد مركز الجهة، ومن الناحية اإلدارية، تضم الجهة أربعة أقاليم هي: بوجدور، السمارة، وطرفاية وال

  جماعة كما هو مبين في الجدول أسفله. 20باإلضافة إلى 

 جهة العيون الساقية الحمراء

 إقليم العيون إقليم طرفاية إقليم بوجدور إقليم السمارة

 العيون طرفاية بوجدور السمارة

 المرسى أخفنير امسيد سيدي احمد لعروسي

 فم الواد الطاح اجريفية حوزة

 بوكراع الدورة كلتة زمور أمكالة

 الدشيرة الحكونية   الجديرية

       تيفاريتي
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ثالث مجموعات الجماعات وباإلضافة إلى هذه الجماعات الترابية يشمل اختصاص المجلس الجهوي للحسابات أيضا 

ص، مرفق النظافة وجمع المحلية وعددا من الشركات المفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية منها، على الخصو

 النفايات المنزلية وتدبير المطارح العمومية ومرفق النقل الحضري.

 االختصاص النوعي  2.1

الساقية الحمراء، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في  –قوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون ي

من القانون رقم  126ة المنصوص عليها في المادة حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا في حسابات األجهز

 م الواقع.سالف الذكر، كما يتولى البت في حسابات المحاسبين بحك 62.99

ويمارس، كذلك، مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه األشخاص المشار إليهم في 

 .المذكور أعاله 62.99ن رقم من القانو 118الفقرة الرابعة من المادة 

 62.99من القانون  148لمادة ويقوم المجلس الجهوي للحسابات أيضا بمراقبة تسيير األجهزة المنصوص عليها في ا

السالف الذكر. وفي هذا الصدد يقوم المجلس، في إطار برنامج سنوي، بمراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها 

لمخولة االمتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييرها والشركات والمقاوالت التي ومراقبة تدبير المقاوالت ا

ماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أغلب األسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. تملك فيها هذه الج

، مدى تحقيق األهداف المحددة والنتائج وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يُقَيم المجلس، لهذا الغرض

 المحققة، وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

ا يقوم المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة استخدام األموال العمومية التي تتلقاها المقاوالت، باستثناء تلك المذكورة كم

جهزة األخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة السالفة الذكر، والجمعيات وكل األ 148في المادة 

وتهدف هذه  .ة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهويكيفما كان شكلها من طرف جماعة ترابية أو هيئ

 همة أو المساعدة.المراقبة إلى التأكد من أن استخدام األموال العمومية التي تم تلقيها يطابق األهداف المتوخـاة من المسا

عض منتخبي المجالس بالموازاة مع ذلك، يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة التصريح اإلجباري بالممتلكات لب

 .المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين

لحمراء، أن يقوم بعين المكان الساقية ا –باإلضافة إلى كل ما سبق، يمكن للمجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون 

المجلس األعلى للحسابات أو في ملفات تدخل في اختصاصات بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت 

كما تم  62.99من القانون رقم  158وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المادة  ،المجالس الجهوية للحسابات األخرى

 .2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  55.16ولى من القانون رقم تغييرها وتتميمها بالمادة األ

 الموارد البشرية للمجلس الجهوي للحسابات .2

كباقي المجالس الجهوية، من هيئة قضائية مكونة من الساقية الحمراء -لجهة العيونلمجلس الجهوي للحسابات يتألف ا

ين تم إحداثهما لتنظيم وتسهيل أعمال المجلس رعف يمستشارين بمن فيهم رئيس المجلس ووكيل الملك به ورئيس تسعة

 الجهوي، حيث أن كل فرع يختص في مجال ترابي محدد.

منهم من ( وثالث تقنيين اثنين متصرفين)طاقم إداري مكون من خمسة موظفين المجلس الجهوي على كما يتوفر 

 .يزاول مهامه في كتابة الضبط ومنهم من يقوم بمهام في االدارة العامة

من عدة دورات للتكوين  2018تفاد قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء خالل سنة اس وقد

مستمر نظمها مركز التكوين التابع للمجلس األعلى للحسابات لفائدة القضاة والتي شملت مختلف المواضيع المتعلقة ال

 باختصاصات المحاكم المالية. ونذكر منها:

 لدولةسبي الجديد لالبيان المحا -

 مستجدات القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية -

 التدبير المندمج للنفقات  -

 تقييم البرامج العمومية -

كما شارك قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات في الدورتين التكوينيتين اللتين نظمهما المجلس األعلى للحسابات 

تمحورتا  للرقابة على المالية العمومية لمجموعة من الدول اإلفريقية واللتينلفائدة قضاة ومدققين تابعين للهيئات العليا 

 تباعا حول موضوعي رقابة نجاعة األداء والرقابة القضائية.
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كما استفاد موظفو المجلس، إسوة بزمالئهم القضاة، من عدة دورات تكوينية ارتكزت على مواضيع تهم ميادين عملهم، 

 ونذكر منها:

 تلكات،جباري بالممالتصريح اإل -

 اختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم المالية، -

 ص الديون العمومية.استخال -

 عنوانهذا ال محتويات .3

من التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، والمخصص للمجلس الجهوي للحسابات لجهة  العنوانيتضمن هذا 

  :العيون الساقية الحمراء الفصول التالية

ات لجهة الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحساب حول مالية الجماعاتالفصل األول: نظرة  -

 ؛ الحمراءالساقية  – العيونا

 ؛  الحمراءالساقية  – العيوناجهة لالفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات  -

 .الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير -
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بية الخاضعة لمراقبة الفصل األول: نظرة حول مالية الجماعات الترا

 الحمراءلجهة العيون الساقية المجلس الجهوي للحسابات 

هذا الفصل نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بجهة العيون يتضمن 

جهة ي: كاآلت ةزعوم جماعة ترابية نيوعشر خمسة 2018دجنبر  31 غاية إلىدها عد الساقية الحمراء والتي بلغ

إلى تقديم نظرة إجمالية عن المعطيات  أوال ويهدف. شارة إلى ذلك، كما سبقت اإلواحدة وأربعة أقاليم وعشرون جماعة

 2018و 2017و 2016خالل سنوات المتعلقة بمداخيل ومصاريف هذه الجماعات الترابية وبيان تطورها السنوي 

 من الجماعات الترابية على حدة. ثم إلى دراسة المعطيات المتعلقة بكل صنف

 أدلى والوثائق المحاسبية األخرى التي الحسابات على المعطيات هذه تجميع في للحسابات الجهوي المجلس اعتمد وقد

 التي المراسالت على المذكورة بناء األجهزة تسيير يتولون الذين اآلمرون بالصرفوبها المحاسبون العموميون 

اإلجمالية لمالية الجهة  والتي تمت معالجتها من أجل إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الشأن بهذا إليهم وجهت

 .ككل والجماعات الترابية حسب نوعيتها

وللتذكير، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزء أول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل 

الميزانيات ت االستثمار واالستعمال الذي خصصت ألجله. ويمكن أن تشتمل أو المصاريف، وجزء ثاني يتعلق بعمليا

 .باإلضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية

مجموعة من المعطيات المتعلقة  2018 ةالماليلسنة ويبرز تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية المذكورة برسم ا

على مستوى بنيتها  أو 2017و 2016سنتي توى تطور المبالغ اإلجمالية مقارنة مع بمداخيلها وبنفقاتها سواء على مس

وتجدر اإلشارة إلى أن المعطيات  وتوزيعها حسب أصناف الجماعات الترابية )الجهة، المجالس اإلقليمية والجماعات(.

 تبقى مؤقتة وتم األخذ بها من أجل المقارنة. 2018المالية لسنة 

الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي ة المتعلقة بمالية الجماعات هم المؤشرات الماليومن األحرى تقديم أ

قبل عرض نتائج تحليل الوضعية المالية  2018، والمرتبطة بالسنة المالية عيون الساقية الحمراءللحسابات لجهة ال

 للجماعات المذكورة.

مليون  213مليار و 2درهم مقابل  462مليار و 3ما مجموعه  2018بلغت مداخيل الجماعات الترابية سنة  ▪

 ؛%56,44أي بزيادة بلغت نسبتها حوالي  2016هم سنة در

إلى أزيد  2016مليون درهم سنة  381مليار و 1انتقل مبلغ مجموع نفقات الجماعات الترابية من حوالي  ▪

 ؛%63,21أي بارتفاع قدره  2018مليون درهم سنة  254مليار و 2من 

من مجموع  %94حوالي ألجهزة المذكورة لية المحولة من طرف الدولة لفائدة الموارد الماشكل منتوج ا ▪

 ؛مليون درهم 238مليار و 1ما يناهز  2017مداخيل التسيير لهذه الجماعات الترابية حيث بلغ سنة 

هم مليون در 204,86تضاعفت نفقات التجهيز أربع مرات خالل الثالث سنوات األخيرة حيث انتقلت من   ▪

 .2018سنة  درهم مليون 800,70إلى  2016سنة 

 نظرة إجمالية حول مالية الجماعات الترابية  .أوال
 وأخرى محولة من طرف الدولة.  ذاتية مالية موارد الجماعات الترابية على تتوفر اختصاصاتها، ممارسةمن أجل 

 خيل التسيير ومداخيل التجهيز.نفقاتها. وعموما يمكن التمييز بين مدا لتغطية الموارد هذه وتستعمل

جماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة لارد اإلجمالية لتطور وبنية المو .1

 الساقية الحمراء - العيون

 تطور الموارد اإلجمالية  .أ

الساقية الحمراء -لعيونانتقلت المداخيل اإلجمالية للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة ا

محققة نسبة  2017مليون درهم سنة  21إلى ثالث مليارات و 2016مليون درهم سنة  213مليارين ومن حوالي 

مليون درهم أي بنسبة  454ارتفعت هذه المداخيل إلى ثالث مليارات و 2018بالمائة. وفي سنة  37تطور تناهز 

 .2016بالمائة مقارنة مع سنة  56من وأكثر  2017بالمائة مقارنة مع سنة  15ناهزت 
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 2018 – 2016 الفترة خالل الحمراء الساقية– العيون لجهة التابعة الترابية الجماعات موارد تطور
 )المبالغ بالدرهم( 

 التعيين
 التحصيل برسم

2016 

 التحصيل برسم

2017 

 نسبة

 التطور

 التحصيل برسم

2018 

نسبة 

 التطور

مجموع مداخيل 

 التسيير
1.176.441.384,66   1. 324. 085.687,78   12,55 % 1.454.059.124,03   9,82 % 

مجموع مداخيل 

 التجهيز
937.624.895,64   1.572.332.508,75   67,69 % 1.868.458.579,31   18,83 % 

مجموع مداخيل 

 الميزانية الرئيسية
2.114.066.280,30   2.896.418.196,53   37,01 % 3.322.517.703,34   14,71 % 

الميزانيات مداخيل 

 الملحقة
0,00   0,00    0,00    

مداخيل الحسابات 

 الخصوصية
68.606.251,73   124.517.716,25   81,50 % 139.457.518,30   12,00 % 

مجموع مداخيل 

 الميزانية العامة
2.212.672.532,03   3.020.935.912,78   36,53 % 3.461.975.221,64   14,60 % 

 176وقد هم هذا التطور مداخيل التسيير ومداخيل التجهيز بنسب متفاوتة حيث انتقلت مداخيل التسيير من مليار و

بالمائة. وفي  12تفوق محققة نسبة تطور  2017مليون درهم سنة  324وإلى ما يفوق مليار  2016مليون درهم سنة 

بالمائة مقارنة مع سنة  9,82يون درهم أي بنسبة بلغت مل 454وارتفعت هذه المداخيل إلى أكثر من مليار  2018سنة 

بالمائة بين سنتي  99. في حين سجلت مداخيل التجهيز نسبة نمو تناهز 2016بالمائة مقارنة مع سنة  24و 2017

. مع العلم أن ارتفاع مليون درهم 868مليون درهم إلى ما يفوق مليارين و 938منتقلة من حوالي  2018و 2016

لتسيير يساهم بشكل كبير، في تطور مداخيل التجهيز من خالل الفائض الذي تمكن من تحقيقه في الجزء يل امداخ

 األول من الميزانية ويتم تحويله للجزء الثاني قصد القيام بإنجاز التجهيزات والمشاريع الجماعية.

 بنية موارد التسيير اإلجمالية .ب

انتقلت من مليار التسيير يرجع باألساس إلى مساهمة الدولة التي  اخيله مدحري بالذكر أن التطور الهام الذي عرفت

بالمائة خالل  18بنسبة تطور بلغت  2018مليون درهم سنة  274إلى ما يفوق مليار و 2016مليون درهم سنة  81و

ص ختصاة الوتشكل مساهمة الدولة في تكوين مداخيل تسيير الجماعات الترابية الخمس والعشرين التابع سنتين.

 2016بالمائة، على التوالي، خالل السنوات  88و 94و 92المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء 

. ويدخل ذلك في إطار مواكبة الدولة لتنزيل مخطط الجهوية المتقدمة وتمكين الجماعات من الموارد 2018و 2017و

 الالزمة لتقديم خدماتها بشكل كامل.

 2018 - 2016الساقية الحمراء خالل الفترة –ر اإلجمالية للجماعات الترابية التابعة لجهة العيون تسييد البنية موار

 نوع مداخيل التسيير
 التحصيل بماليين الدرهم

 النسبة 2018 النسبة 2017 النسبة 2016

 % 0 0 % 0 0 % 0 0 المداخيل المحصلة لفائدة الجماعات الترابية

 % 6 93 % 6 82 % 6 73 بيةطرف الجماعات الترا المداخيل المحصلة من

 % 88 1274 % 94 1238 % 92 1081 المداخيل المحولة من طرف الدولة

 % 6 87 % 0 4 % 2 23 مداخيل أخرى

 % 100 1454 % 100 1324 % 100 1176 مجموع مداخيل التسيير

بالمائة  64مضافة للجماعات الترابية حوالي شكلت تحويالت الدولة من الضريبة على القيمة الومن جهة أخرى فقد 

من مداخيل التسيير، بينما تشكلت باقي مداخيل التسيير بالنسبة للجهة من تحويالت الدولة من الضريبة على الشركات 

مك بالنسبة للجماعات المتواجدة على والضريبة على الدخل ومن الرسوم المفروضة على مداخيل وكالء أسواق الس

 جماعات الترابية.احلي ومداخيل ذاتية بالنسبة لألقاليم وباقي الالشريط الس
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 أهمية حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة في تكوين مداخيلها
 )المبالغ بالدرهم(

 نسبة التطور الفرق 2017سنة  2016سنة  

 % 12,55 147.644.303,12 1.324.085.687,78 1.176.441.384,66 مداخيل التسييرمجموع 

 % 11,90 90.373.268,95   849.623.711,95 759.250.443,00 المضافة الضريبة على القيمة

   % 64,17 % 64,54 في مداخيل التسييرم  ق نسبة ض

الساقية - جماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون لتطور وبنية نفقات ا .2

 الحمراء 

 2018جماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بجهة العيون الساقية الحمراء خالل سنة ت الأنفق

 34بالمائة ونفقات التجهيز بنسبة  63 ةبمليون درهم تتشكل أساسا من نفقات التسيير بنس 324مليارين وما يفوق 

فقد ارتفعت النفقات اإلجمالية  2016ة. ومقارنة مع سنة المائب 3ة ببالمائة والنفقات المتعلقة بالحسابات الخصوصية بنس

بالمائة.  291بالمائة همت بالخصوص نفقات التجهيز التي سجلت ارتفاعا مهما بلغ  64تقارب  بنسبة 2018لسنة 

 ئة سنةبالما 38لهذه الجماعات الترابية التي ارتفعت بنسبة لرئيسية االميزانية مصاريف مجموع ة عرفتها نفس الوتير

 .خالل سنة واحدة بالمائة 160والتي سجلت خاللها مصاريف التجهيز ارتفاعا بنسبة  20017مقارنة مع سنة  2018

مالية للجماعات الترابية التابعة لجهة العيون السافية ويلخص الجدول أهم التطورات التالي عرفتها مكونات النفقات اإلج

 .2018ى إل 2016الحمراء خالل الفترة الممتدة من 

 2018 – 2016الساقية الحمراء خالل الفترة –تطور نفقات الجماعات الترابية التابعة لجهة العيون 
 )المبالغ بالدرهم(

 التعيين
 األداءات برسم

 2016سنة 

 األداءات برسم

 2017سنة 

 نسبة

 التطور

 األداءات برسم

 2018سنة 
 نسبة التطور

 % 9,82 1.454.059.124,03 % 12,55 1.324.085.687,78 1.176.441.384,66 نفقات التسيير

 % 160,90 800.696.602,29 % 49,81 306.900.735,96 204.861.166,84 نفقات التجهيز

 % 38,24 2.254.755.726,32 % 18,08 1.630.986.423,74 1.381.302.551,50 نفقات الميزانية الرئيسية

 % 2,56 69.372.552,12 % 78,38 67.640.122,96 37.918.301,76 نفقات الحسابات الخصوصية

 % 36,82 2.324.128.278,44 % 19,69 1.698.626.546,70 1.419.220.853,26 النفقات اإلجمالية 

بالمائة من مصاريف  43التسيير تتضح هيمنة نفقات الموظفين واألعوان التي شكلت حوالي وبالنظر إلى بنية نفقات 

مليون  360. وتعرف هذه النفقات ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى حيث انتقلت من 2017التسيير الفعلية خالل سنة 

 .2017مليون سنة  414ثم إلى  2016درهم سنة  مليون 399إلى حوالي  2015درهم سنة 

 توزيع الموارد والنفقات لكل فرد بجهة العيون الساقية الحمراء .3

يل أو النفقات، لجهة العيون الساقية الحمراء، سواء من حيث المداخ إن مقارنة حجم ميزانيات الجماعات الترابية التابعة

ذه الجماعات الترابية، في المائة من مداخيل ه 90مع عدد السكان بالجهة واعتبارا لكون مساهمة الدولة تمثل أزيد من 

 يبين مدى المجهود الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بهذه المنطقة.

بأكثر ا تحسنسجلت مداخيل الجماعات الترابية كل فرد من ن نسبة الصدد يتضح من خالل الجدول التالي أهذا وفي 

درهم  7.875,88إلى  2016سنة درهم  5.748,53حيث انتقلت من  2018إلى  2016سنة من من ثالثة أالف درهم 

لعيون، ة حسب األقاليم األربعة )الكل فرد. وتوزعت هذه النسب 2018سنة درهم  9.034,52ثم إلى  2017سنة 

 وبوجدور، والسمارة، وطرفاية( كما يلي:
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 دد السكانتوزيع مداخيل الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي حسب ع

الجماعات 

الترابية 

 المتواجدة

عدد 

 السكان

 المداخيل

 )بماليين الدراهم(

 توزيع المداخيل حسب

 عدد السكان )بالدرهم(

0162  2017 2018 2016 2017 2018 

   12.905,08   9.313,23   8.329,68   168,82   121,84   108,97 13.082 طرفايةبإقليم 

   5.963,77   5.363,57   4.759,38   1.419,95   1.277,04   1.133,19 238.096 العيونبإقليم 

   4.432,98   4.546,88   3.896,72   292,64   300,16   257,24 66.014 السمارةبإقليم 

   4.517,28   4.212,44   3.457,85   228,42   213,01   174,85 50.566 بوجدوربإقليم 

-العيونجهة 

 الساقية الحمراء
367.758 439,82   984,37   1.212,68   1.195,95   2.676,69   3.297,51   

   9.034,52   7.875,88   5.748,53   3.322,52   2.896,42   2.114,07 367.758 المجموع العام

درهم، تضاف إلى توزيع مداخيل هذه  3.297,51 بحواليتساهم الجهة في مداخيل الجماعات الترابية حسب كل فرد 

 عات حسب عدد السكان في كل إقليم.الجما

 2017رهم سنة د 2.676,69إلى  2016درهم سنة  1.195,00وقد عرف هذه المؤشر تطور ملموسا حيث مر من 

بمعنى أنه تضاعف ثالث مرات خالل ثالث سنوات، علما أن مساهمة الدولة في  2018درهم سنة  3.297,52ثم إلى 

 بالمائة. 90تكوين هذه المداخيل تتجاوز 

 5.748,53وعلى العموم، فقد عرفت حصة كل فرد من مداخيل الجماعات الترابية ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 

علما أن مجمل مداخيل هذه  2018درهم سنة  9.034,52ثم إلى  2017درهم سنة  7.875,88إلى  2016درهم سنة 

 الدولة. الجماعات هي مداخيل محولة من 

 عدد السكان )بالدرهم( توزيع المداخيل حسب

 

  الترابية الجماعات حسب أصناف مواردتوزيع ال ثانيا.

 مداخيل التسيير .1

تسيير جميع  من مداخيل بالمائة 29حوالي ة الحمراء الساقي-جهوي لجهة العيونمداخيل تسيير المجلس ال تمثل

بالمائة  60الجماعات الترابية الواقعة بالجهة، بينما تمثل مداخيل تسيير الجماعات العشرين الموجودة بالجهة حوالي 

 ترابية للجهة:ل بين مجموع الجماعات ال، ويبين الجدول التالي توزيع هذه المداخيمن هذه المداخيل
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 توزيع مداخيل التسيير حسب درجة الجماعة الترابية )الجهة، األقاليم، باقي الجماعات الترابية(

 الجماعات الترابية

)المبالغ بماليين 

 الدراهم(

 العدد
2016 2017 2018 

 النسبة المبالغ النسبة المبالغ النسبة المبالغ

 % 29   425,29 % 24   320,96 % 23   268,84 1 الجهويالمجلس 

 % 12   171,67 % 14   179,04 % 15   177,85 4 المجالس اإلقليمية

 % 59   857,10 % 62   824,08 % 62   729,75 20 الجماعات

 % 100   454,06 1 % 100   324,09 1 % 100   176,44 1 25 المجموع

إلى  2016سنة  مليون درهم 268,8مهما، إذ انتقلت من الساقية الحمراء ارتفاعا -جهة العيونعرفت مداخيل تسيير 

بنسبة نمو  2018مليون درهم سنة  425,29ثم إلى  بالمائة 20 تبنسبة زيادة ناهز 2017درهم سنة  مليون 321

الساقية الحمراء التي لم -بالمائة أي بنسبة تفوق نمو مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة لجهة العيون 33بلغت 

لي ، متبوعة بمداخيل تسيير الجماعات العشرين المتواجدة بالجهة والتي انتقلت من حوا2018بالمائة سنة  10تجاوز ت

مليون  857,10ثم إلى  بالمائة 13بنسبة نمو ناهزت  2017درهم سنة مليون  824إلى  2016سنة  مليون درهم 730

بين سنتي ربعة فقد عرفت شبه استقرار يير األقاليم األ، أما مداخيل تسبالمائة 4بنسبة نمو بلغت  2018درهم سنة 

 بالمائة 0,67بنسبة نمو بلغت  2017و 2016بين مليون درهم  179إلى  177,8حيث ارتفعت من  2017و 2016

 مليون درهم. 172إلى ما دون  2018لتعرف انخفاضا في سنة 

 تسيير الجهة مداخيل  .أ

مليون درهم سنة  321إلى  2016مليون درهم سنة  269الحمراء من الساقية -ارتفعت مداخيل تسيير جهة العيون

بين الجدول التالي مكونات مداخيل الجهة وتطورها بين سنتي مليون درهم. وي 62بزيادة ملحوظة تجاوزت  2017

 :2017و 2016

 2017و 2016الساقية الحمراء خالل سنتي -بنية وتطور مداخيل تسيير جهة العيون
 )المبالغ بالدرهم(                                                                                                                

 نسبة التطور 2017 2016 نوعية المداخيل

 %1   140.725.173,16   139.605.386,98 إمدادات ممنوحة من طرف الدولة

 % 58   84.551.700,14   53.414.095,27 الضريبة على الشركاتحصة من منتوج 

 % 62   75.874.997,27   46.802.055,27 حصة من منتوج الضريبة على الدخل

 % 73   5.837.815,41   3.365.177,74 الرسم المفروض على استغالل المعادن

 % 7-   5.711.371,10   6.129.747,77 الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ

 % 5-   3.840.306,45   4.024.339,26 مضاف إلى الرسم على عقود التأمينم الالرس

 % 77-   3.000.000,00   13.184.000,00 حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 % 122   637.087,00   287.384,70 مداخيل طارئة

 % 7   365.918,55   340.652,32 المودعة بالخزينةمنتوج فائدة األموال 

    240.600,00 0,00 الرسم المفروض على رخص الصيد البري

الرسم المضاف إلى الرسم الجماعي على استخراج مواد 

 المقالع
1.686.939,18   175.751,45   -90 % 

 % 19   320.960.720,53   268.839.778,49 المجموع

بالمائة، فنسبة  99بيتها من تحويالت الدولة بنسبة تفوق الساقية الحمراء تتشكل في غال-مداخيل تسيير جهة العيون إن

 االستقالل المالي للجهة ضعيفة جدا كما يبين ذلك المبيان التالي:
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 تسيير المجالس اإلقليمية مداخيل .ب

لك رتفاعا طفيفا حيث لم تتجاوز نسبة نموها واحد بالمائة وذارتفعت مداخيل المجالس اإلقليمية األربعة التابعة للجهة ا

بالمائة على التوالي بالرغم من االرتفاع  8و 5فاية بنسبة راجع النخفاض مداخيل المجلسين اإلقليميين للعيون وطر

 بالمائة على التوالي. 5و 9الملحوظ لمداخيل تسيير المجلسين اإلقليميين للسمارة وبوجدور الذي بلغ 

 الساقية الحمراء-ي لجهة العيونور مداخيل تسيير األقاليم الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوتط

 المجلس اإلقليمي
2016 2017 

 نسبة التطور
 النسبة )بالدرهم( المبالغ النسبة )بالدرهم( المبالغ

 % 5- % 34   61.590.243,63 % 37   65.002.634,70 العيون

 % 8- % 11   19.959.387,73 % 12   21.625.218,67 طرفاية

 % 9 % 29   51.343.873,20 % 27   47.217.043,85 السمارة

 % 5 % 26   46.147.201,91 % 25   44.002.847,60 بوجدور

 % 1 % 100   179.040.706,47 % 100   177.847.744,82 المجموع

مداخيل المجالس اإلقليمية األربعة المتواجدة بالجهة، متبوعة بمداخيل وتمثل مداخيل إقليم العيون ما يزيد عن ثلثي 

بالمائة  11فإقليم طرفاية )( 2017بالمائة سنة  26( ثم إقليم بوجدور )2017بالمائة سنة  29م السمارة )إقلي

 (.2017 سنة
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 الساقية الحمراء-تسيير الجماعات التابعة لجهة العيون مداخيل .ج

مليون درهم  730ر الجماعات العشرين المتواجدة بتراب الجهة ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من سجلت مداخيل تسيي

يون درهم وتوزعت مداخيل التسيير بين هذه مل 94بزيادة ناهزت  2017مليون درهم سنة  824إلى  2016سنة 

 الجماعات على الشكل التالي:

 الساقية الحمراء-جلس الجهوي لجهة العيونتطور مداخيل تسيير باقي الجماعات الخاضعة لرقابة الم

 الجماعات
2016 2017 

 نسبة التطور
 (%النسبة ) المبالغ )بالدرهم( (%النسبة ) المبالغ )بالدرهم(

 18 55   456.875.578,85 53  387.843.114,62 العيون

 25 9   74.420.350,73 8   59.692.683,36 السمارة

 1- 8   67.569.938,64 9   67.953.362,90 المرسى

 14 7   57.242.515,75 7   50.291.638,09 بوجدور

 6 3   21.683.708,18 3   20.549.267,62 يةفاطر

 16 2   16.942.554,26 2   14.577.264,18 حوزة

 10 2   15.876.412,88 2   14.409.063,31 س أ العروسي

 1- 2   14.924.436,29 2   15.030.614,02 تيفاريتي

 2 2   14.646.886,08 2   14.306.486,39 الجديرية

 37- 1   12.226.352,80 3   19.453.700,69 فم الواد

 16 1   11.827.648,83 1   10.214.624,38 أمكالة

 5 1   8.225.338,34 1   7.836.073,13 بوكراع

 5- 1   8.089.498,18 1   8.513.369,96 الجريفية

 19 1   8.064.674,39 1   6.801.184,29 الدشيرة

 4 1   7.444.682,95 1   7.148.534,64 لمسيد

 36 1   6.218.286,22 1   882,66 586 4 الطاح

 0 1   6.173.648,70 1   6.167.789,53 كلتة زمور

 11 1   6.002.341,65 1   5.420.474,57 أخفنير

 13 1   5.168.628,79 1   4.572.008,26 الداورة

 2 1   4.460.778,27 1   4.385.724,75 الحكونية

 13 100   824.084.260,78 100   729.753.861,35 المجموع

 (ذات االمتداد الترابي الجماعات /الجماعات ذات التجمعات السكانية) حسب حجم الجماعة مداخيلال توزيع 

في  2017مليون درهم سنة  678التجمعات السكانية، وعددها خمسة، حوالي بلغت مداخيل تسيير الجماعات ذات 

-بالمائة من مداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة العيون 80أكثر من مشكلة  2016مليون درهم سنة  586مقابل 

 الساقية الحمراء.

 2017مليون درهم سنة  146في حين استقرت مداخيل الجماعات ذات االمتداد الترابي، وعددها خمسة عشر، في 

 بنسبة تطور ضعيفة لم تتجاوز اثنان بالمائة. 2016مليون درهم سنة  143مقابل 
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خيل تسيير هذه الجماعات ذات التجمعات السكانية من تحويالت الدولة خاصة من الضريبة على القيمة ن مداوتتكو

 .2017و 2016بالمائة خالل سنتي  90أزيد من المضافة والرسوم المفروضة على مداخيل وكالء أسواق السمك 

 تطور وتوزيع مداخيل تسيير الجماعات حسب األقاليم المتواجدة بها

 لمتواجدة بإقليمعات االجما
2016 2017 

 نسبة التطور
)بالدرهم( المبالغ )بالدرهم( المبالغ النسبة   النسبة 

 % 8 % 51   74.217.938,34 % 48   68.538.052,28 السمارة

 % 16- % 19   365,53 28.516 % 24   34.090.958,11 العيون

 % 1- % 15   21.707.829,83 % 15   21.829.694,13 بوجدور

 % 15 % 15   21.850.034,93 % 13   18.965.090,24 طرفاية

 % 2 % 100   146.292.168,63 % 100   143.423.794,76 المجموع

 143,4الساقية الحمراء من -التسيير للجماعات ذات االمتداد الترابي الخمسة عشر التابعة لجهة العيونارتفعت مداخيل 

بنسبة نمو بلغت اثنين بالمائة، حظيت منها الجماعات الخمس  2017و 2016تي مليون درهم بين سن 146,3إلى 

العشر المتبقية والمتواجدة بأقاليم العيون  ي على الجماعاتبالمائة وتوزع الباق 50التابعة إلقليم السمارة بحوالي 

ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت  وبوجدور وطرفاية. كما عرفت مداخيل تسيير الجماعات التابعة إلقليمي طرفاية والسمارة

ن والتي بالمائة على التوالي، في مقابل انخفاض مداخيل تسيير الجماعات التابعة إلقليم العيو 8و 15نسبة نموها 

بالمائة. أما مداخيل تسيير الجماعات الثالث التابعة إلقليم بوجدور فعرفت استقرارا بين  16نخفاضا بنسبة شهدت ا

 .2017و 2016سنتي 

 التجهيز لمداخي .2

سنة  938الساقية الحمراء من -ارتفعت مداخيل التجهيز بالنسبة لجميع الجماعات الترابية المتواجدة بجهة العيون

بنسبة  2018مليون درهم سنة  1.868ثم إلى  بالمائة 68بنسبة نمو بلغت  2017سنة رهم مليون د 1.572إلى  2016

 .بالمائة 19نمو بلغت 

ي الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة ز الجهة واألقاليم وباقبنية وتطور مداخيل تجهي

 الساقية الحمراء - العيون
 )المبالغ بالدرهم(

 السنوات
مداخيل التجهيز 

2016لسنة   

 مداخيل التجهيز لسنة مداخيل التجهيز لسنة

 التطور نسبة 2018 التطور نسبة 2017

 % 35 482.849.812,49 % 4- 358.595.157,05 373.324.770,56 فائض الجزء األول

 % 27 453,21 794.836 % 66 624.775.209,39 376.942.823,08 فائض السنة المنصرمة

 0 590.772.313,61 % 214 588.962.142,31 187.357.302,00 مداخيل أخرى

 % 19 1.868.458.579,31 % 68 1.572.332.508,75 937.624.895,64 مداخيل التجهيزمجموع 

586 330 066,59
677 792 092,15

143 423 794,76

146 292 168,63

2 0 1 6 2 0 1 7

توزيع مداخيل التسيير حسب حجم الجماعة

الجماعات ذات التجمعات السكانية الجماعات ذات االمتداد الترابي
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 2017سنة بالمائة مقارنة مع  35ارتفاعا بنسبة  2018عرف فائض الجزء األول لميزانيات الجماعات الترابية سنة 

فقد فوائض السنة المنصرمة  أما، 2018مليون درهم سنة  483إلى  2017مليون درهم سنة  359ليمر من حوالي 

على التوالي خالل  مليون درهم، 794ثم إلى  625إلى حوالي  377من  ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت أيضا عرفت

 2017بين سنتي  استقراراة األخرى عرفت كما أن مصادر التمويل الجماعي .2018و 2017و 2016السنوات 

 .مليون درهم على التوالي 591إلى  589حيث انتقلت من  2018و

 الترابية . مصاريف الجماعاتلثاثا

 التسيير نفقات .1

 2016مليون درهم سنة  803تفعت المصاريف الفعلية للتسيير )دون احتساب فائض الجزء األول من الميزانية( من را

 11وقد ارتفعت نفقات مجال اإلدارة العامة بنسبة  .مليون درهم 162بزيادة تفوق  2017رهم سنة مليون د 965إلى 

مليون درهم ونفقات  50بالمائة بزيادة ناهزت  74ية بنسبة مليون درهم ونفقات الشؤون التقن 56بالمائة بزيادة فاقت 

بالمائة بزيادة ناهزت  27لشؤون االجتماعية بنسبة رهم وكذلك نفقات امليون د 33بالمائة بزيادة فاقت  27الدعم بنسبة 

 مليون درهم. 22,7

 الساقية الحمراء-لعيونبنية وتطور نفقات تسيير الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي لجهة ا
 )المبالغ بالدرهم( 

 نسبة التطور الفرق 2017مجموع  2016مجموع  طبيعة المصاريف

 % 11   56.231.927,76   585.782.094,37   529.550.166,61 العامةمجال اإلدارة 

 % 27   22.688.766,72   106.736.303,79   84.047.537,07 مجال الشؤون االجتماعية

 % 74   49.692.238,66   116.605.314,15   66.913.075,49 ن التقنيةالشؤومجال 

 % 100   100.000,00   200.000,00   100.000,00 مجال الشؤون االقتصادية

 % 27   33.660.983,49   156.166.818,42   122.505.834,93 مجال الدعم

 نفقات التسيير دون احتساب

 فائض التسيير
803.116.614,10   965.490.530,73   162.373.916,63   20 % 

 % 4-   14.729.613,51-   358.595.157,05   373.324.770,56 مجال تدعيم النتائج

 % 13   147.644.303,12   1.324.085.687,78   1.176.441.384,66 المجموع

فإن فائض ميزانية  2016مقارنة مع سنة  2017مليون درهم سنة  147وبالرغم من ارتفاع مداخيل التسيير بأكثر من 

 الزيادة الكبيرة في نفقات التسيير.مليون درهم نتيجة  15التسيير قد عرف انخفاضا ناهز 

 2017و 2016توزيع نفقات التسيير بين الجهة واألقاليم وباقي الجماعات الترابية خالل سنتي 

 الجماعات

 الترابية
 العدد

2016 2017 
 )بالدرهم( الفرق

 النسبة )بالدرهم( المبالغ النسبة )بالدرهم( المبالغ

 المجلس

 الجهوي
1 131.948.321,41 16,43 % 184.151.723,53 19,07 % 52.203.402,12 

 المجالس

 اإلقليمية
4 144.832.326,01 18,03 % 144.865.151,87 15,00 % 32.825,86 

 110.137.688,65 % 65,92 636.473.655,33 % 65,54 526.335.966,68 20 الجماعات

 162.373.916,63 % 100,00 965.490.530,73 % 100,00 803.116.614,10 25 المجموع

-ارتفعت نفقات تسيير )دون احتساب فائض الجزء األول من الميزانية( الجماعات العشرين المتواجدة بجهة العيون

مليون درهم بالنسبة  52، وتجاوزت 2016نة مع مقار 2017مليون درهم سنة  110الساقية الحمراء بما يزيد عن 

عرفت هذه المصاريف استقرارا بالنسبة للمجالس اإلقليمية األربعة إذ بقيت في حدود للمجلس الجهوي في حين 

 درهم. 32.825,86

 الساقية الحمراء-تسيير المجلس الجهوي لجهة العيون مصاريف  .أ

 40بنسبة  2017إلى سنة  2016مليون درهم من سنة  184,2ى إل 131,9ارتفعت نفقات تسيير المجلس الجهوي من 

مليون درهم ثم نفقات الشؤون االجتماعية والدعم  23بالمائة، وذلك راجع باألساس الرتفاع نفقات اإلدارة العامة بمبلغ 

 مليون درهم على التوالي. 10وحوالي  18,9بمبلغ 
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 2017و 2016الساقية الحمراء حسب مجاالت نفقاته خالل سنتي -بنية وتطور نفقات تسيير المجلس الجهوي لجهة العيون

 نوعية المصاريف
 الفرق 2017 2016

 النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم(

 % 67 23.288.478,12 % 31   57.894.897,41 % 26   34.606.419,29 اإلدارة العامة

 % 44 18.941.239,70 % 34   62.443.464,52 % 33   43.502.224,82 عيةالشؤون االجتما

 % 1- 3.147,60- % 0   394.638,00 0%   397.785,60 الشؤون التقنية

  0,00 % 0   0,00 0%   0,00 الشؤون االقتصادية

 % 19 9.976.831,90 % 34   63.418.723,60 % 41   53.441.891,70 مجال الدعم

 % 40 52.203.402,12 % 100   184.151.723,53 % 100   131.948.321,41 المجموع

 كما يالحظ ضعف النفقات المدرجة في مجال الشؤون التقنية وانعدام المصاريف المدرجة في الشؤون االقتصادية.

 

 الساقية الحمراء-تسيير المجالس اإلقليمية المتواجدة بجهة العيون مصاريف .ب

إلى أكثر من  2017و 2016درهم خالل سنتي مليون  144,8األربع من  المجالس اإلقليمية ارتفعت نفقات تسيير

وفي هذا اإلطار فقد ارتفعت نفقات تسيير المجالس اإلقليمية  بالمائة. 4بنسبة نمو بلغت  2018مليون درهم سنة  150

مصاريف فيما عرفت  2018و 2017بالمائة، على التوالي، بين سنتي  2و 16و 7للعيون وطرفاية وبوجدور بنسبة 

 بالمائة. 3للسمارة انخفاضا بنسبة  قليميتسيير المجلس اإل
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الساقية الحمراء خالل -تطور نفقات تسيير المجالس اإلقليمية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون

 2018و 2017و 2016سنتي 

 المجلس

 اإلقليمي

 نسبة 2018 2017 2016

 النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ التطور

 % 7 % 37   049,51 107 56 % 36 653,04 503 52 % 40 681,78 388 57 العيون

 % 3- % 25   540,89 051 38 % 27 632,58 109 39 % 25 673,66 436 36 السمارة

 % 2 % 24   867,93 693 35 % 24 220,14 054 35 % 22 707,46 472 32 بوجدور

 % 16 % 14   287,13 023 21 % 13 646,11 197 18 13% 263,11 534 18 طرفاية

 % 4 % 100   745,46 875 150 % 100 151,87 865 144 % 100 326,01 832 144 المجموع

مليون  4,88بحوالي  2017و 2016انخفاضا مهما بين سنتي  نفقات تسيير المجلس اإلقليمي للعيونهذا وقد عرفت 

نخفاض النفقات المدرجة في مجال النفقات العامة بأكثر من خمسة ماليين درهم في حين عرفت نفقات درهم نتيجة ا

درهم على التوالي بين سنتي  198.000,00و 160.825,13مجال الشؤون االجتماعية ومجال الدعم ارتفاعا بمبلغ 

 .2017و 2016

الساقية الحمراء بناء على -لس الجهوي للحسابات لجهة العيونقليمية الخاضعة لرقابة المجتطور نفقات تسيير المجالس اإل

 مجاالتها
 )المبالغ بالدرهم(

 نسبة النمو الفرق 2017 2016 مجال النفقات

 % 10-   5.243.853,87-   47.009.485,44   52.253.339,31 مجال اإلدارة العامة

 % 165   198.000,00   318.000,00   120.000,00 مجال الدعم

 3%   160.825,13   5.176.167,60   5.015.342,47 مجال الشؤون االجتماعية

    0,00   0,00   0,00 مجال الشؤون االقتصادية

    0,00   0,00   0,00 مجال الشؤون التقنية

 9-%   4.885.028,74-   52.503.653,04   57.388.681,78 المجموع

 الساقية الحمراء-لس الجماعية المتواجدة بجهة العيونيير المجامصاريف تس .ج

مليون خالل سنة  110الساقية الحمراء بأكثر من -ارتفعت نفقات تسيير الجماعات العشرين الواقعة بجهة العيون

مليون درهم، وذلك راجع باألساس الرتفاع نفقات  636إلى  526، حيث انتقلت من 2016مقارنة مع سنة  2017

م وكذا ارتفاع نفقات اإلدارة العامة ومصاريف مليون دره 50بالمائة بزيادة ناهزت  75شؤون التقنية بأكثر من ال

 مليون درهم في حين ارتفعت نفقات الشؤون االجتماعية بأكثر من مليوني درهم. 24,5و 33,8الدعم ب 

اقية الحمراء حسب مجاالت النفقات خالل سنتي الس-طور نفقات تسيير المجالس الجماعية المتواجدة بجهة العيونبنية وت

 2017و 2016

 نوعية المصاريف
 الفرق 2017 2016

 النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم(

 % 9 33.782.153,16 % 62   206,59 583 397 % 69   363.801.053,43 اإلدارة العامة

 % 7 2.168.848,64 % 5   528,77 514 31 % 6   29.345.680,13 ةالشؤون االجتماعي

 % 75 49.636.386,26 % 18   676,15 151 116 % 13   66.515.289,89 الشؤون التقنية

  0,00 % 0   0,00 % 0   0,00 الشؤون االقتصادية

 % 37 24.550.300,59 % 14   243,82 224 91 % 13   66.673.943,23 مجال الدعم

 % 21 110.137.688,65 % 100   636.473.655,33 % 100   526.335.966,68 المجموع

 2016سنتي وتغلب نفقات اإلدارة العامة على تركيبة نفقات هذه الجماعات حيث تمثل حوالي ثلثي نفقات التسيير خالل 

ية، في حين تنعدم نفقات مجال متبوعة بنفقات الشؤون التقنية ومصاريف الدعم ثم نفقات الشؤون االجتماع 2017و

 الشؤون االقتصادية.
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بالمائة متبوعة  65وأنفقت الجماعات المتواجدة بإقليم العيون، وعددها خمسة، أغلبية نفقات التسيير بنسبة تفوق 

ا أربعة، الواقعة بإقليم السمارة، وعددها ستة، بخمس هذه النفقات فالجماعات التابعة إلقليم بوجدور، وعددهبالجماعة 

 لمائة فقط.با 5بالمائة ثم الجماعات الموجودة بتراب إقليم طرفاية، وعددها خمسة، بحوالي  9بحوالي 

 تطور نفقات تسيير الجماعات حسب األقاليم

 الجماعات

 الواقعة ب

2016 2017 
 الفرق )بالدرهم(

 نسبة

 النسبة المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم( التطور

 25,9%   85.627.486,95 65,5%   416.750.842,92 62,9%   331.123.355,97 العيونيم إقل

   127.591.648,50 21,9%   115.317.612,82 إقليم السمارة
  

%20,1 
12.274.035,68   10,6 % 

 23,7%   10.727.850,94 % 8,8   56.047.415,32 % 8,6   45.319.564,38 إقليم بوجدور

 4,4%   1.508.315,08 5,7%   36.083.748,59 6,6%   34.575.433,51 ةإقليم طرفاي

 20,9%   110.137.688,65 % 100   636.473.655,33 % 100   526.335.966,68 المجموع

الجماعات ذات التجمعات السكانية أكثر مما تنفقه الجماعات ذات االمتداد الترابي، فتجاوزت نفقات الفئة األولى، وتنفق 

مليون درهم للفئة الثانية، والتي يبلغ تعدادها خمسة  134مقابل  2017مليون درهم سنة  502ددها خمس جماعات، وع

 اعة.عشر جم

 2017و 2016اني والترابي خالل سنتي تطور نفقات التسيير حسب المعيارين السك

 الجماعات ذات
2016 2017 

 )بالدرهم( الفرق
 نسبة

)بالدرهم( المبالغ التطور )بالدرهم( المبالغ بةنسال   النسبة 

 24%   98.374.060,53 79%   502.307.285,02 77%   403.933.224,49 التجمع السكاني

 10%   11.763.628,12 21%   134.166.370,31 23%   122.402.742,19 االمتداد الترابي

 21%   110.137.688,65 100%   636.473.655,33 100%   526.335.966,68 المجموع

 2017إلى سنة  2016كما أن الجماعات ذات التجمعات السكانية هي التي تحظى بارتفاع نفقات التسيير من سنة 

مليون درهم في حين بلغت نسبة نطور نفقات تسيير الجماعات ذات االمتداد الترابي  100ناهز بالمائة بمبلغ  24بنسبة 

 مليون درهم. 11,7بالمائة فقط بمبلغ يفوق  10

  

68%

6%

13%

13%

2016نفقات التسيير 

مجال اإلدارة العامة مجال الشؤون االجتماعية

مجال الشؤون التقنية مجال الدعم

63%
5%

18%

14%

2017نفقات التسيير 

مجال اإلدارة العامة مجال الشؤون االجتماعية

مجال الشؤون التقنية مجال الدعم
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 وتتوزع نفقات التسيير بين الجماعات ذات التجمع السكاني الكبير على الشكل التالي:

 

مليون درهم كمصاريف لتسيير، وبلغت حصة كل فرد من هذه  345ما يزيد عن  2017أنفقت جماعة العيون سنة 

درهم.  1.236,18بة التي وصلت فيها هذه النس 2016درهم مسجلة ارتفاعا مقارنة مع سنة  1.585,80المصاريف 

درهم أو جماعة  2.495,75لت إلى وهي نسبة متوسطة مقارنة مع حصة الفرد في نفقات جماعة المرسى التي وص

 درهم.  857,93بوجدور والتي لم تتجاوز 

 توزيع نفقات تسيير الجماعات ذات التجمعات السكانية حسب عدد سكان

 الجماعات ذات

 التجمع السكاني

عدد 

 السكان

2016 2017 

 المبالغ )بالدرهم(
 مصاريف التسيير

 عن كل فرد

 

 المبالغ )بالدرهم(

 التسييرمصاريف 

 عن كل فرد )بالدرهم(

   1.585,80 345.278.357,34   1.236,18 269.156.352,38 217732 العيون

   1.032,58 58.893.184,18   898,26 51.232.426,24 57035 السمارة

   2.495,75 44.716.269,48   2.256,09 40.422.369,82 17917 المرسى

   857,93 36.591.650,52   599,41 25.565.422,91 42651 بوجدور

   2.096,40 16.827.823,50   2.187,20 17.556.653,14 8027 طرفاية

   1.462,91 502.307.285,02   1.176,41 403.933.224,49 343362 المجموع

االمتداد الترابي برسم كاني، فإن توزيع مصاريف تسيير الجماعات ذات جماعات ذات التجمع السوإذا ما تم استثناء ال

بالمائة متبوعة بالجماعات  51تتسم بهيمنة الجماعات التابعة إلقليم السمارة على هذه المصاريف بنسبة  2017سنة 

بالمائة على  14و 15بوجدور وطرفاية بنسبة بالمائة ثم الجماعات التابعة إلقليمي  20التابعة إلقليم العيون بنسبة 

 التوالي.

 قات تسيير الجماعات ذات االمتداد الترابي حسب أقاليم تواجدهاتوزيع وتطور نف

الجماعات ذات االمتداد 

 الترابي المتواجدة
 عددها

2016 2017 
 الفرق )بالدرهم(

 نسبة

 بةالنس المبالغ )بالدرهم( النسبة المبالغ )بالدرهم( التطور

 7%   4.613.277,74 51%   68.698.464,32 % 52   64.085.186,58 5 بإقليم السمارة

 24%   5.211.582,33 20%   26.756.216,10 18%   21.544.633,77 3 بإقليم العيون

 2-%   298.376,67- % 15   19.455.764,80 16%   19.754.141,47 3 بإقليم بوجدور

 13%   2.237.144,72 14%   19.255.925,09 14%   17.018.780,37 4 بإقليم طرفاية

 10%   11.763.628,12 100%   134.166.370,31 100%   122.402.742,19 15 المجموع
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 التجهيز مصاريف .2

 102الساقية الحمراء بأكثر من -ارتفعت نفقات تجهيز الجهة واألقاليم وباقي الجماعات الترابية المتواجدة بجهة العيون

وذلك نتيجة ارتفاع نفقات مجالي  2017و 2016مليون درهم بين سنتي  306,9إلى  204,9مليون درههم منتقلة من 

درهم على التوالي ومتأثرة أيضا بانخفاض النفقات المدرجة  مليون 32,9و 77,6رة العامة والدعم بأكثر من اإلدا

 بمجاالت الشؤون االجتماعية والتقنية واالقتصادية. 

وتطور نفقات تجهيز الجهة واألقاليم وباقي الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة  ةبني

 الساقية الحمراء-العيون

 نسبة التطور الفرق 2017 2016 مجال نفقات التجهيز

 65% 77.616.590,89 197.758.265,61 120.141.674,72 مجال اإلدارة العامة

 24-% 7.034.941,17- 22.598.590,32 29.633.531,49 ةالجتماعيالشؤون امجال 

 8-% 1.412.288,20- 16.863.634,03 18.275.922,23 مجال الشؤون التقنية

 % 49- 96.086,40- 98.952,00 195.038,40 مجال الشؤون االقتصادية

 90% 32.966.294,00 69.581.294,00 36.615.000,00 مجال الدعم

 50% 102.039.569,12 306.900.735,96 204.861.166,84 المجموع

وفي إطار النفقات المدرجة في مجال النفقات العامة، تحتل النفقات المتعلقة بالممتلكات العقارية والمنقولة أهمية خاصة، 

اقعة الجماعات الترابية الوبمجموع  2017و 2016حيث فاقت قيمة التكاليف المرتبطة بالممتلكات العقارية سنتي 

درهم وناهزت التكاليف المرتبطة بالممتلكات المنقولة )خاصة اقتناء السيارات والعتاد التقني مليون  72بالجهة 

 مليون درهم خالل هاتين السنتين. 91والمعلوماتي( 

 2017و 2016بنية نفقات مجال اإلدارة العامة )نفقات التجهيز( خالل سنتي 
 بالدرهم()المبالغ 

 المجموع 2017 2016 زء الثاني(ارة العامة )الجنفقات مجال اإلد

 72.040.659,91 52.572.958,55 19.467.701,36 الممتلكات العقارية

 90.707.000,05 32.824.632,11 57.882.367,94 الممتلكات المنقولة

 110.625.998,07 88.398.497,65 22.227.500,42 المشاريع المتكاملة

 4.945.268,83 3.194.489,28 1.750.779,55 مصاريف مختلفة

 39.581.013,47 20.767.688,02 18.813.325,45 األنشطة المالية المتعلقة بتسديد الديون

 317.899.940,33 197.758.265,61 120.141.674,72 مجموع مجال اإلدارة العامة

ما يزيد عن  2017نفقاتها خالل سنة أهمية للمشاريع المتكاملة والتي بلغت كما يتبين أن الجماعات الترابية أعطت 

 .2016مليون درهم فقط سنة  22ابل مليون درهم في مق 88
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: حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة ثانيالفصل ال

 العيون الساقية الحمراء

I. القضائية األنشطة 

 في الحسابات تأوال. التدقيق والب
بها من طرف  خاضعة للمجلس الجهوي للحسابات والمدلىة التدقيق والبت في حسابات األجهزة التفضي عملي

المحاسبين العموميين إلى إبراء ذمة المحاسب العمومي، أو إلى قيام مسؤوليته المالية والشخصية في حال وجود عجز 

مالية، لتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الفي الحساب بصرف النظر عن المتابعة التي قد يتم اللجوء إليها في مجال ا

القانون رقم من  111 التأديبية والدعوى الجنائية المنصوص عليهما في المادة أو عند االقتضاء ممارسة الدعوى

  ر.مدونة المحاكم المالية سالف الذكبمثابة  62.99

في ميدان التدقيق والبت في الحسابات  وادي الذهب -الداخلة لجهة وفيما يلي أنشطة المجلس الجهوي للحسابات 

 الخاضعين لرقابته.المقدمة من طرف المحاسبين العموميين 

 الحسابات تقديم .1

 62.99من القانون رقم  126المحاسبون العموميون ملزمون بتقديم حساباتهم سنويا إلى المجلس طبقا لمقتضيات المادة 

محاسبة العمومية بسن نظام عام لل 2010يناير  3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  150سالف الذكر والمادة 

جموعاتها الذي يحدد األجل األقصى لتقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين إلى للجماعات المحلية وم

 يوليوز من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. 31المختص فيللحسابات المجلس الجهوي 

انيات الجماعات الترابية علق بتدبير ميزحسابا تت 26ب  2018ة الجهوي للحسابات خالل سن توصل المجلسوقد 

 .2017الساقية الحمراء برسم السنة المالية  –التابعة لجهة العيون 

 .2018خالل سنة وضعية توزيع الحسابات المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات  انالتالي نويوضح الجدوال

 2018الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة تقديم 

 

 األجهزة

 عدد

خاضعين ال

برسم سنة 

2018* 

 2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

مجموع الحسابات  والمتعلقة بتدبير سنوات

المقدمة إلى غاية 

 2014 **2018سنة 

 وما قبلها
2015 2016 2017 

 34 01 00 00 00 01 الجهات 

 112 04 00 00 00 04 األقاليم

 00 00 00 00 00 00 العماالت

 184 05 00 00 00 05 ةالجماعات الحضري

 794 15 00 00 00 15 الجماعات القروية

مجموعات الجماعات المحلية  

 29 01 00 00 00 03 والتجمعات الحضرية

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

التي تتوفر على محاسب 

 عمومي
00 00 00 00 00 00 

 1153 26 00 00 00 28 المجموع 

ما  2018إلى متم سنة  2004ة للمجلس منذ إنشائه سنة إلجمالية لعدد الحسابات المقدموتبعا لذلك فقد بلغت الحصيلة ا

وبالتالي فإن معظم المحاسبين العموميين بالمائة.  100حسابا، وقد ناهزت نسبة اإلدالء بالحسابات  1153مجموعه 

 .مية التابعة لهملرقابة المجلس يحترمون اآلجال القانونية لتقديم حسابات األجهزة العموالخاضعين 

  



 40 

 في الحسابات والبتالتدقيق  .2

بإخضاع للحسابات  المتعلق بالبت في الحسابات، قام المجلس الجهوي 2018لسنة في إطار تنفيذ برنامجه السنوي 

أربع المبين في الجدول أسفله، وقد تم على إثر ذلك توجيه حسابا للتدقيق موزعة حسب األجهزة على الشكل  73

 إلى المحاسبين العموميين.مالحظات ات مذكر (24وعشرون )

 2018ة وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سن

 األجهزة
عدد الحسابات 

 التي تم تدقيقها

 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى

 المراقبين اآلمرين بالصرف العموميينالمحاسبين 

 00 00 00 02 الجهات

 00 00 06 06 األقاليم

 00 00 00 00 االتعمال

 00 00 06 07 الجماعات الحضرية

 00 00 12 43 الجماعات القروية

مجموعات الجماعات المحلية 

 00 00 00 15 والتجمعات الحضرية

المقاوالت والمؤسسات 

تتوفر على العمومية التي 

 محاسب عمومي
00 00 00 00 

 00 00 24 73 المجموع

 2018ة حسابا تم تدقيقها من طرف المستشارين خالل سن 55في  2018سنة هذا وقد بت المجلس الجهوي خالل 

حسابا في طور البت عند نهاية  27بقي و حكما نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين 66وأصدر بشأنها 

 .2018سنة 

 ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
، رفع أية قضية على أنظار المجلس 2018خالل سنة تم، ميزانية والشؤون المالية لم يفي ميدان التأديب المتعلق بال

 الجهوي من طرف النيابة العامة.

II. غير القضائية األنشطة 

 أوال. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام األموال العمومية
سبع مراقبة التسيير تخص  تامهمثمان  2018ة تضمن البرنامج السنوي ألشغال المجلس الجهوي للحسابات برسم سن

عات الترابية بجهة ة موضوعاتية تتعلق بمراقبة المشاريع المتعثرة بمختلف الجماومهمأنجزها بالكامل  جماعات ترابية

 .2019خالل سنة  إنجازالعيون الساقية الحمراء سيمتد 

 ثانيا. التصريح اإلجباري بالممتلكات
تصريحا تهم  106تصريحا إجباريا بالممتلكات، منها  202ات ب توصل المجلس الجهوي للحساب 2018ة خالل سن

منذ دخول  توصل المجلس الجهوي للحسابات . وبذلك فإنالمنتخبينتصريحا تم إيداعها من طرف  96و الموظفين

تخص  12.037تصريحا، منها  12.567بما مجموعه  2010قانون التصريح اإلجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 

 تهم المنتخبين. 530تهم، ون بمختلف فئاالموظفي

 2018ة األنشطة المتعلقة بالتصريح االجباري بالممتلكات خالل سن

الخاضعين للتصريح أنواع 

 االجباري بالممتلكات

عدد التصاريح 

المتوصل بها منذ 

 2010سنة 

عدد التصاريح 

المتوصل بها سنة 

2018 

 عدد رسائل التذكير

 2018سنة 

 عدد اإلنذارات

 2018 سنة

 0 0 106 11.931 الموظفون واالعوان العموميون

 0 0 96 434 المنتخبون

 0 0 202 12.365 المجموع
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 ثالثا. األنشطة األخرى للمجلس الجهوي للحسابات
في إطار المهام الرقابية المشتركة مع ، 2018ة بالموازاة مع المهام المشار إليها أعاله قام المجلس الجهوي خالل سن

بإنجاز مهمتين رقابيتين تدخالن ضمن اختصاصات المجلس األعلى للحسابات لمجلس األعلى للحسابات، غرف ا

المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويتعلق األمر بمراقبة  99-62من القانون رقم  158وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 تسيير:

 ؛العيونمدرسة العليا للتكنولوجيا بال -

 .بوجدوربقليمي المركز االستشفائي اإل -

رابعا. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام الرقابية المنجزة 

 2015برسم سنة 
 : مهمات لمراقبة التسيير همتأربع ، 2015سبق للمجلس الجهوي أن أنجز خالل سنة 

 العيون؛ ةالعمومية بجماع توالساحا وتنظيف الشوارع المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير -

 السمارة وفم الواد والحكونية.الجماعات الترابية  -

وصية همت مختلف أوجه التسيير وتضمنت اقتراحات حول الوسائل والتدابير الكفيلة بتحسين ت 68وأصدر على إثرها 

الخاصة المتعلقة لتقارير الفعالية والمردودية ووجهت إلى األجهزة التي شملتها المراقبة. وقد تم نشر ملخصات عن ا

 .2015بهذه المهمات في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم السنة المالية 

ومن أجل تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، عمد المجلس الجهوي للحسابات إلى توجيه مراسالت في الموضوع 

ء قصد موافاته باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك ة الحمراإلى رؤساء األجهزة المعنية التابعة لجهة العيون الساقي

التوصيات. وسيتولى المجلس الجهوي للحسابات بجهة الداخلة واد الذهب تتبع التوصيات المنبثقة عن مهمات المراقبة 

 التي شملت الجماعات الترابية التي أصبحت خاضعة لنفوده الترابي.

ات جماعؤساء مجالس الن المراسالت السالفة الذكر من طرف ربأجوبة عوقد توصل المجلس الجهوي للحسابات 

 .المذكورة

 واستنادا إلى األجوبة المتوصل بها، يقدم الجدول التالي عرضا ملخصا لنتائج تتبع التوصيات:

 جدول إجمالي لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات 

 2015سنة زة برسم في إطار المهام الرقابية المنج 

 الجهاز المراقب

عدد 

 التوصيات

 الصادرة 

 التوصيات المفعلة
توصيات في طور 

 التفعيل
 التوصيات الغير مفعلة

 % العدد % العدد % العدد 

 8 01 15 02 77 10 13 جماعة العيون

 20 6 20 6 66 18 30 جماعة السمارة

 23 4 12 02 65 11 17 جماعة فم الواد

 00 00 00 00 100 8 08 يةكونالحجماعة 

 16,18 11 14,70 10 69,12 47 68 المجموع

من خالل فحص هذه المعطيات، يظهر مدى تفاعل األجهزة المعنية مع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي 

 للحسابات، وأيضا المجهودات المبذولة من طرفها من أجل تحسين طرق تدبيرها والزيادة في فعاليتها. 

أصدرها المجلس الجهوي للحسابات توصية  68من خالل تحليل إجمالي لمعطيات الجدول أعاله، أنه من أصل  بينويت

توصية توجد  10توصية بشكل كلي، وأن  47، تم تنفيذ 2015برسم سنة للجماعات الترابية التي خضعت للمراقبة 

األجهزة المذكورة من من طرف المسؤولين عن في طور اإلنجاز بحكم أنه تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملية 

بالمائة في حين  84ة التوصيات التي تم تنفيذها بالكامل أو شرع في تنفيذها بلغت حوالي مما يعني أن نسب أجل تنفيذها

 غير منفذة. بالمائة(  16)توصية  11بقيت 
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 نحو التالي:ويمكن توزيع التوصيات حسب مستوى تنفيذها وحسب مجاالت المراقبة على ال

 التي تم تنفيذها كليا التوصيات .1

تليها جماعة العيون بنسبة  %100الحكونية الصدارة من حيث نسبة التوصيات المنفذة كليا والتي بلغت احتلت جماعة 

فيما يخص مراقبة التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية وما شابهها ثم جماعتي السمارة وفم  77%

 .%65و %66حيث بلغت نسبة تنفيذ التوصيات على التوالي  الواد

يما يخص التوصيات المنبثقة عن مهمة مراقبة التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية فف -

( توصية تهم 13( توصيات من أصل ثالثة عشر )10وما شابهها، بجماعة العيون، تم تنفيذ عشر )

كة المفوض ض ومختلف جوانب اإلطار التعاقدي الذي يربط الجماعة بالشرمختلف مراحل التدبير المفو

 لها. ومن بين التوصيات التي تم إنجازها كليا ما يلي:

 وضع مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها؛ -

 تأسيس شركة خاصة بتدبير مرفق النظافة لمدينة العيون؛ -

 سترداد وإلحاقها بالوثائق التعاقدية؛القيام بجرد أموال الرجوع وأموال اال -

 المنوط والتتبع االشراف دور لعب من الجماعة تمكين أجل من المراقبة وهياكل التتبع لجنة تعيين -

 بها؛

 التعاقدية؛ للمقتضيات مطابقة تقنية بتقارير باإلدالء إليه المفوض حث -

 كل لتصحيح لالستغالل يليةالتحل الحسابات وخصوصا المالية، للتقارير دقيقة بمراجعة القيام -

 .بها المتواجدة األخطاء

وفيما يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن المهمات الرقابية الثالث والتي همت جميع مجاالت التدبير  -

قامت هذه الجماعات بتفعيل عدد الجماعي والتي خضعت لها جماعات السمارة والحكونية وفم الواد، 

 من التوصيات نذكر منها:

 ط والتنظيم اإلداريالتخطيمجال  في  .أ

 ؛ 2021 إلى 2016 من الممتدة للفترة ةالجماع عمل إعداد برنامج -

 القانونية الضوابط وفق والبشرية المادية الجماعة إمكانيات مع منسجم تنظيمي هيكل وضع -

 العمل؛ بها الجاري

 دالئل عووض متنافية، مهام بين الجمع تفادي مع وواضح مضبوط بشكل الموظفين مهام تحديد -

 والتدبيرية؛ التنفيذية وبأجهزتها الجماعة بإدارة المنوطة واألنشطة بالمهام للمساطر المتعلقة

 السير وضمان الجماعية، المصالح مختلف بين التنسيق أجل من الجماعية المصالح مدير تعيين -

 .العادي لإلدارة

 الجماعية والنفقات المداخيل تدبير مجال في .ب

 العمل؛ بها الجاري القانونية النصوص وفق الجماعة لفائدة تحقةالمس الرسوم استخالص -

 .بشأنها عقود وإبرام السياحية السيارات لكراء المخصصة األغراض تحديد -

 بها المتعلقة والنفقات السيارات حظيرة تدبير .ج

 اإلصالح وعقلنة عمليات مختلف لتتبع جذاذات ترشيد نفقات صيانة حظيرة السيارات ومسك -

وتخصيصه فقط للسيارات واآلليات التابعة للجماعة. وبهذا الخصوص أقدمت بعض  قودالو تدبير

الجماعات على ابرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتزويدها بكنانيش السندات 

والشيات الخاصة بالتزود بالوقود وأداء فواتير اإلصالح والصيانة الخاصة بكل سيارة. كما 

ين استهالك الوقود في اذات لتتبع مختلف عمليات الصيانة واإلصالح وتدوك جذعملت على مس

 ؛سجالت خاصة

 .أداء الجماعة لواجباتها الضريبية استيفاء الضريبة الخاصة على السيارات -
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ويوضح الجدول أسفله أمثلة ألهم اإلجراءات المتخذة من طرف المسؤولين عن األجهزة التي تمت مراقبتها إلنجاز 

 صيات المذكورة.توال

 المسؤولين عن األجهزة والمتعلقة بالتوصيات المنجزةبعض اإلجراءات العملية المتخذة من طرف 

 اإلجراءات المتخذة إلنجاز التوصية التوصيات المنجزة الجهاز المراقب

 جماعة العيون

 التدبير

لمرفق  المفوض

 النظافة وجمع

 النفايات

   المنزلية

العمل على وضع مخطط جماعي لتدبير 

النفايات المنزلية والمماثلة لها يمكن من 

ي ر تنبنالتدبيإرساء استراتيجية شاملة لهذا 

على تخفيض كميات النفايات المنتجة من 

المصدر، وتداخل الفرز االنتقالي من 

 المصدر وإعادة استعمال النفايات.

تم االنتهاء من المهمة األولى إلعداد المخطط بعد المصادقة 

عليها من طرف لجنة المتابعة، تم اإلعالن عن طلب عروض 

ايات ر النفلتدبي جل إعداد المخطط الجماعيأمفتوح من 

المنزلية والمماثلة لها ـ وقد رست الصفقة على مكتب 

ما المهمة الثانية واألخيرة سيتم عرض الدراسة أالدراسات. 

على أنظار المجلس من اجل الدراسة والمصادفة خالل دورة 

 .2019فبراير 

العمل على تأسيس شركة خاصة بتدبير 

مرفق النظافة لمدينة العيون. من طرف 

القانونية  للمقتضياتله طبقا  المفوض

 الخاصة بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

تم تأسيس شركة أوزون العيون للتدبير المفوض للنظافة 

 بجماعة العيون، وتم تسلم الوثائق القانونية لتأسيس الشركة.

القيام بجرد أموال الرجوع وأموال 

 االسترداد وإلحاقها بالوثائق التعاقدية.

جوع واالسترداد وتم إلحاق الجرد بالوثائق موال الرتم جرد أ

 التعاقدية التفاقية التدبير المفوض.

العمل على تعيين لجنة التتبع وهياكل 

المراقبة من اجل تمكين الجماعة من لعب 

 دور االشراف

 تعيين لجنة التتبع وهياكل المراقبة.تم 

مصالح، لجنة التتبع تتألف من نائب الرئيس، المدير العام لل

ة، رئيس المهندس الجماعي، رئيس مصلحة النظافة والبيئ

الى مدير الشركة ومسؤول  باإلضافةمكتب حفظ الصحة 

 جمع النفايات.

حث المفوض له على االدالء بتقارير تقنية 

 للمقتضيات التعاقديةمطابقة 

تم حث المفوض له على القيام بمطابقة التقارير التقنية 

اسة التقارير من طرف المصلحة ة. تتم درالتعاقدي للمقتضيات

المكلفة بالمراقبة قبل المصادفة على التقارير من طرف لجنة 

 التتبع.

القيام بمراجعة دقيقة للتقارير المالية 

التحليلية لالستغالل وخصوصا الحسابات 

 لتصحيح كل األخطاء المتواجدة بها.

من مطابقتها  قبل اعتماد التقارير والمصادقة عليها يتم التأكد

 لواقع حسابات االستغالل. 

تم حث شركة التدبير المفوض بضرورة إعداد التقارير 

المالية والمصادفة عليها من طرف محاسب مختص ومعتمد 

 في الميدان.

جماعة 

 الحكونية

التسريع بإخراج برنامج عمل الجماعة 

 2021إلى  2016للفترة الممتدة من 

اع الدورة العادية لشهر تمت المصادقة عليه خالل اجتم

 2017بر اكتو

وضع هيكل تنظيمي منسجم مع إمكانيات 

الجماعة المادية والبشرية وفق الضوابط 

 القانونية ...؛

خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر تمت المصادقة عليه 

وصودق عليه من طرف السلطات المختصة وفقا  2016

 للقانون.

من أجل تعيين مدير المصالح الجماعية 

 صالح الجماعية،التنسيق بين مختلف الم
 تم تعيين مدير للمصالح بالجماعة.

 لحظيرة المعقلن التدبير على الحرص

 تتبع سجالت بمسك وذلك السيارات،

 الخاصة والبطائق الوقود استهالك

 .سيارة لكل االعتيادية بالصيانة

مباشرة بعد توصل الجماعة بتوصيات المجلس الجهوي 

ت ... تم وضع سجل لتتبع استهالك الوقود وإنجاز للحسابا

 الخاصة بالصيانة االعتيادية لكل سيارةالبطائق 

 جماعة فم الواد

لألراضي القيام باإلحصاء السنوي 

الحضرية غير المبنية مع استخالص 

 المبلغ الكلي للرسم.

تمت مراسلة أصحاب البقع األرضية المتوفرة لدينا عناوينهم 

لمبلغ الكلي للرسم وتمت االستجابة من وتم استخالص ا

 يل مهمة.طرف الغالبية منهم وتم تحقيق مداخ

 خلق مصلحة لتدبير حظيرة السيارات -

 نفقات حظيرة السياراتترشيد  -

تم تعيين مكلف بالمصلحة وعقد اتفاق مع الشركة الوطنية 

 SNTLللنقل واللوجيستيك 

 تحيين سجل الممتلكات وسجل الجرد.
شرف على المصلحة وتم تحيين السجلين وإضافة يين متم تع

 مجموعة من الممتلكات ...
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 التوصيات التي في طور التنفيذ .2

تي تتطلب بعض بالتوصيات ال ويتعلق األمر %14,7فيما يخص التوصيات التي في طور التنفيذ فقد سجلت نسبة 

الوقت لتنفيذها الرتباطها بتدخل أطراف أخرى وطول المساطر المتعلقة أو تتطلب القيام بدراسات تقنية بها كما هو 

 الشأن على سبيل المثال بـاإلجراءات المتعلقة بإعداد تصاميم التهيئة وتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية.

وفيما يلي أمثلة  .ت المعنية اتخاد عدد من اإلجراءات من أجل تفعيل هذه التوصياتون عن الجماعاد صرح المسؤولوق

 عن بعض اإلجراءات العملية المتخذة من طرف المسؤولين عن األجهزة والمتعلقة بالتوصيات في طور اإلنجاز.

 ر اإلنجازلتوصيات في طووالمتعلقة با بعض اإلجراءات العملية المتخذة من طرف المسؤولين عن األجهزة

 اإلجراءات المتخذة إلنجاز التوصية التوصيات التي في طور اإلنجاز الجهاز المراقب

جماعة العيون 

 التدبير

 المفوض

لمرفق النظافة 

 النفايات وجمع

   المنزلية

القيام بدراسات قبلية لتحديد كلفة مرفق النظافة 

المنتجة بدقة قبل وتحديد كميات النفايات 

 .ير الوثائق التعاقديةتحض

بالموازاة مع إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية 

والمماثلة يقوم مكتب الدراسات بدراسة قبلية لتحديد كلفة النظافة بدقة 

وكمية النفايات المنتجة. كما تم طلب المساعدة التقنية من اجل مواكبة 

منزلية ة بتدبير النفايات الئق التعاضدية المتعلقالجماعة في إعداد الوثا

بتاريخ  5321والمماثلة لها، تبعا إلرسالية السيد وزير الداخلية رقم: 

5.9.2018. 

من  01القيام بمراجعة شاملة للعقد الملحق رقم 

اجل تكييف الكميات المتوقع إنتاجها من 

النفايات المنزلية مع كمية الكميات المنتجة 

تركيبته وكذلك من اجل تصحيح  بالمدينة

 المالية.

على مكتب الدراسات المكلف بإعداد  01حالة العقد رقم إتمت 

المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة الذي قام بدراسته 

 وتحليله من اجل اتخاذ التعديالت المناسبة.

 جماعة السمارة

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد تصميم 

 لمتدخلين في المجالالتهيئة بتنسيق مع باقي ا

شرعت الوكالة الحضرية بالعيون بإعداد تصميم التهيئة الجديد 

 2018للجماعة 

  وضع دالئل للمساطر الجماعية

الفصل بين مهام الموظفين بشكل يمكنها من 

التسيير األمثل لمواردها ولمصاريفها وتجويد 

 للموظفينظروف تقديم خدماتها 

 

 طبع وفتح سجل جديد تنفيذا للتوصيات عية وتحيينه.مسك سجل المحتويات الجما

ضبط الممتلكات الجماعية المنقولة وتسجيلها 

 بدفتر الجرد

 حصر الممتلكات وتضمينها بالسجل

 إعداد مسطرة للتتبع تسلم الوقود بالمرآب

الجماعي وكذا بمحطات توزيعه واألمر بأداء 

 مقابل الكميات التي تم تسلمها فقط.

على نظام لمراقبة وضبط كمية الوقود وكذا  حة المرآبتتوفر مصل

 دفتر الجرد

 جماعة فم الواد

 العمومية بالنفقات االلتزام قواعد احترام

 إلى اللجوء تستلزم التي لألشغال بالنسبة

 عمومية. صفقات

 صعوبات في اإلنجاز بسبب تعقد مسطرة الصفقات العمومية

متلكات تسوية الوضعية القانونية وتحفيظ الم

 العقارية

تم إرسال بعض الممتلكات إلدارة أمالك الدولة من أجل التسوية في 

 انتظار إتمام الملفات األخرى

 الغير منفذة  التوصيات .3

من خالل تحليل طبيعة التوصيات غير المنفذة من قبل األجهزة المعنية والتبريرات المقدمة من طرفها يستنتج أن األمر 

ت التي وجدت هذه األجهزة المعنية صعوبة في تنفيذها الرتباطها بتدخل أطراف أخرى أو نظرا يتعلق أساسا بالتوصيا

الوضعية القانونية للعقارات التابعة لألمالك المخزنية بتسوية علقة التي تعرفها بعض الجماعات المت اإلكراهاتلبعض 

 ارد البشرية المؤهلة.المستغلة من طرف الجماعة أو بتدبير بعض المداخيل خاصة في غياب المو
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 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت  2018أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 

 الجماعات الترابية التالية:

 ؛جماعة بوكراع من إقليم العيون  -

 ؛يفية وكلتة زمور ولمسيد(أربع جماعات من إقليم بوجدور )بوجدور وجر -

 واخفنير(. وجماعتين من إقليم طرفاية )طرفاية  -

مليون  110هذه الجماعات سنويا في إطار ميزانية التسيير حوالي وفر عليها تتويبلغ مجموع الموارد المالية التي 

مليون  20,5)ية فاطرو (مليون درهم 50,3) بوجدورتي تعود لجماعمليون درهم  70,8 مثال( منها 2016درهم )سنة 

مليون درهم  5.4بين  ،برسم نفس السنة المالية ،الخمس األخرى في حين تتراوح مداخيل تسيير الجماعات( درهم

 مليون درهم )اجريفية(. 10)جماعة أخفنير( و

ن مهمتان رقابيتان تندرجان ضم ،الساقية الحمراء– إضافة إلى ذلك، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون

حسابات تتعلقان بمراقبة تسيير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون والمركز االستشفائي اختصاصات المجلس األعلى لل

من مدونة المحاكم  158قا للمادة طبلرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات لأمر ناء على وذلك ب ،االقليمي ببوجدور

 .2018لحسابات برسم سنة أشغال المجلس األعلى ل المالية وكذا برنامج

جهزة األخرى األوجماعات الترابية الوقد عمل المجلس الجهوي للحسابات من خالل قيامه بهذه المهمات على مصاحبة 

لحكامة الجيدة، حتى تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه، في ظل المخاطر ارساء آليات التي تمت مراقبتها إل

 اهات المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.سياق محلي يتسم باإلكر بالتنظيم والتدبير، في المرتبطة

التي  ت مراقبة تسيير الجماعات الترابية السبعامالمالحظات التي تم تسجيلها بخصوص مهملخصات وندرج فيما يلي 

 .لحمراءالساقية ا–تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون 
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 "بوجدور" جماعة

 (بوجدور إقليم)
 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  42.651الساقية الحمراء، ويبلغ عدد سكانها -تقع جماعة بوجدور بجهة العيون

 .2004نسمة سنة  36.843في مقابل  2014والسكنى لسنة 

. بالمائة 16,31خيل الذاتية سوى لم تمثل منها المدا 2016درهم سنة  50.291.638,09جماعة البلغت مداخيل تسيير 

درهم وهو ما مكنها من تحقيق فائض بلغ  25.565.422,91برسم نفس السنة نفقات تسييرها الفعلية فيما بلغت 

صاريف في حين بلغت م ،درهم 38.433.958,54 فوصلت إلى مداخيل التجهيز أمادرهم.  24.726.215,18

 وز سبعة بالمائة.مار لم تتجابنسبة استث درهم، أي 2.794.060,55التجهيز 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

تم بشأنها إصدار تسجيل مجموعة من المالحظات ن أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ع

 .ما يلينوردها في التوصياتعدد من 

 اإلدارة الجماعية وتدبير شؤون الموظفين أوال.

 التنظيم اإلداري .1

يتعلق بتنظيم إدارة المجلس الجماعي  2016نونبر  10بتاريخ  03/2016مجلس الجماعي القرار رقم ئيس الأصدر ر

للتدقيق لبوجدور وتحديد اختصاصاتها. ويضم هذا الهيكل التنظيمي، باإلضافة إلى مدير المصالح، ثالث أقسام ومكتب 

 وقد سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية. الداخلي.

 اإلداري المصادق عليه على أرض الواقعالتنظيم  عدم تنزيل 

من خالل مقارنة الهيكل اإلداري المعمول به بالجماعة مع التنظيم اإلداري الصادر بقرار رئيس المجلس رقم 

 ا:تبين وجود عدة اختالفات أهمهسالف الذكر،  03/2016

ر ومصلحة المداخيل وجود مصالح غير منصوص عليها بالتنظيم اإلداري الجديد كمصلحة األجو -

 عية والمصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض؛ومصلحة المجزرة الجما

كمصلحة الشؤون االقتصادية،  المنصوص عليها في القرار المذكور،عدم خلق بعض المصالح  -

 . ةئثقافية والرياضية، ومصلحة شؤون البيومصلحة الشؤون االجتماعية وال

 ء األقسام والمصالحعدم إصدار قرارات تعيين رؤسا 

تبين عدم تعيين رؤساء األقسام بالرغم من الدور المهم المنوط بهم في التنسيق بين المصالح التابعة لهذه األقسام. كما 

لمصالح مباشرة. فباستثناء تعيين مدير المصالح تبين عدم تعيين أي موظف بمكتب التدقيق الداخلي المرتبط بمدير ا

ي قرار ، لم يصدر رئيس المجلس أ2016يناير  12ورئيسة مصلحة حفظ الصحة بتاريخ  2016فبراير  03بتاريخ 

 بتعيين رؤساء المصالح األخرى المنصوص عليها بالتنظيم اإلداري الجديد للجماعة.

 تدبير شؤون الموظفين .2

موظفين، خالل شكلت نفقات القد . و2017سنة حسب الوثائق المتعلقة بموظفا وعونا  107 تتوفر جماعة بوجدور على

 من نفقات التسيير دون احتساب فائض الجزء األول. %47، في المتوسط 2017- 2012الفترة 

 نقائص تتعلق بالتوظيفات الجديدة 

، تم تسجيل المالحظات التالية في راقبةالم على ملفات المباريات المنظمة بالجماعة خالل فترة االطالعمن خالل 

 شأنها:

 جماعة وتسجيلها؛ضع الترشيحات بمكاتب العدم وضع مسطرة شفافة لو -

 عدم تعيين لجنة مكلفة بدراسة الترشيحات المقدمة وانتقاء الملفات التي تستجيب للشروط المطلوبة؛ -

الجتياز مباراة لتوظيف مساعد تقني الدرجة قامت الجماعة باإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين  -

بينما تبين بأن عدد األشخاص الذين  ،16لمترشحين المقبولين في الرابعة في كهرباء البناء محددة عدد ا

 شخصا؛ 22أجروا االختبارات الكتابية بلغ 



 47 

 2017نة عدم تسجيل االستدعاءات الموجهة للمرشحين المقبولين الجتياز مباريات التوظيف المنظمة س -

 بسجل الصادرات الممسوك من مكتب الضبط.

 :بما يلي حمراء يوصي جماعة بوجدورالساقية ال-ات لجهة العيونفإن المجلس الجهوي للحساب ،وعليه

تنزيل التنظيم اإلداري المصادق عليه على أرض الواقع وذلك بإحداث األقسام والمصالح التي يتضمنها  -

األقسام والمصالح مع مراعاة تناسب تكوينهم مع المناصب التي وإصدار قرارات تعيين رؤساء 

 سيكلفون بها؛

وذلك بتحديد مهام كل متدخل  ،لشفافية في تنظيم مباريات التوظيف والكفاءة المهنيةدئ امبا احترام -

 .في هذه العملية

 تدبير الممتلكات الجماعية نيا.ثا
 .ومن والزيارات الميدانية تم تسجيل المالحظات التالية من خالل تفحص سجالت أمالك الجماعة العامة والخاصة

 في مسك سجل الممتلكات  قصور 

، حيث (سجال 11) تقوم الجماعة بتقييد أمالكها العامة والخاصة بطريقة عشوائية وذلك بتقييدها في سجالت متفرقة

العودة، كما أن أرقام التقييد أن بعض األمالك مسجلة في سجل خاص بها كالمحطة الطرقية والمركب التجاري لوحظ 

ك الخاصة، خالفا لما ينص عليه القرار الوزيري المؤرخ في في هذه السجالت ال تفرق ما بين األمالك العامة واألمال

بير األمالك الخاصة بالبلديات، الذي ينص في فصله األول على أن كناش المشموالت في كيفية تد 1921دجنبر  31

الي غير محينة وبالت السجالتهذه  في أحدهما األمالك العمومية وفي اآلخر األمالك الخاصة.ينقسم إلى قسمين تقيد 

 بتاريخ الصادرة 248 رقم الوزارية الدورية هقتضيا تمخالفا ل صادق عليها من طرف سلطة الوصايةغير م

 .1993 أبريل 20

  األمالك العقارية تحفيظعدم 

سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، لوحظ عدم قيام الجماعة بإعداد على الرغم من الدور الذي تلعبه 

من القانون  94الذي يخالف مقتضيات المادة  . األمرقانونية والتقنية للعقارات التابعة لها من أجل تحفيظهاالملفات ال

الجماعة تسوية الوضعية القانونية  ، التي تنص على أن من اختصاص رئيسالمتعلق بالجماعات 113.14رقم التنظيمي 

 .لقة بحقوق الجماعةلألمالك الجماعية، والقيام بجميع األعمال التحفظية المتع

 هااستغالل الجماعة لبعض ممتلكات عدم  

والتي تظل عرضة للضياع لوحظ من خالل المعاينة الميدانية أن الجماعة ال تستغل العديد من األمالك التي بحوزتها 

 :المباني التاليةب خصوصا ويتعلق األمرصيانتها  نظرا لعدم

الشارع الرئيسي للجماعة والذي  الثاني الذي يعتبر في وسط شارع الحسن المتواجدالمركب التجاري  -

محالت تجارية  9محال تجاريا ال يتم استغالل سوى  82يعرف رواجا تجاريا مهما، حيث يتوفر على 

 ؛عن طريق عقود للكراء

والذي تم تسلمه مجانا من المؤسسة الجهوية  ،ي العودة الذي يتواجد بتجزئة العودةالمركب التجار -

 ؛ منه محال تجاريا لم يتم كراء إال محل واحد 19ويحتوي على ، بناء للمنطقة الجنوبيةللتجهيز وال

 دكاكين مخصصة للجزارة وبيع السمك 10دكان مخصصة للتجارة و 100يضم  السوق األسبوعي الذي -

هكتار وسلمته  1,68ه من طرف وكالة تنمية األقاليم الجنوبية فوق بقعة أرضية مساحتها ؤتم بنا والذي

 .2012يناير على  31لجماعة بتاريخ ل

 :بما يليالساقية الحمراء يوصي -فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون ،وعليه

عليه  لتأشيرللمراقبة الدورية وا مسك سجل الممتلكات وفق النموذج المعتمد مع ضرورة إخضاعه -

 طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل؛

 الجماعية. كالمألتسوية الوضعية القانونية ل -

 والنفقات المتعلقة بها تدبير حظيرة السيارات ثالثا.
سيارة وحافلة  25شاحنة و 22عربة جماعية منها  59، على 2017نهاية سنة  إلى حدودتتوفر جماعة بوجدور، 

 2017- 2012ة واحدة وآليتين وتسع دراجات نارية. وقد بلغت تكاليف تسيير حظيرة السيارات خالل الفترة صغير

 .تسجيل المالحظات التاليةتم الشأن،  وفي هذا. درهم 14.768.307,94ما مجموعه 
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 عدم إخضاع العربات الجماعية للمراقبة التقنية 

وذلك طبقا  ،التقني الدوري لعرباتها التي تتجاوز أعمارها الخمس سنواتلوحظ بن الجماعة ال تقوم بإجراء الفحص 

إجبارية المراقبة التقنية بالنسبة المتعلق بمدونة السير التي تنص على  52.05قم من القانون ر 69إلى  66للمواد من 

قبة التقنية إلى توفر لجميع العربات الخاضعة للتسجيل. ويرجع المسؤولون الجماعيون سبب عدم القيام بهذه المرا

 الجماعة على ورشة ميكانيك تقوم بإصالح كافة األعطاب ومراقبة العربات.

 الخصوصية السنوية على السيارات الجماعيةلضريبة أداء ا عدم 

 2017-2012لم تقم الجماعة بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات الجماعية طيلة فترة مراقبة التسيير 

المسؤولون الجماعيون سبب عدم أداء هذه الضريبة لضعف  قد أرجعسياراتها الخاضعة لهذه الضريبة. و على مجموع

 في حاجة ملحة إلى التقليل من النفقات والبحث عن زيادة الموارد.ها مما يجعل ،المالية للجماعة الموارد

 مسطرة شراء قطع الغيار واإلطارات المطاطيةفي  اختالالت 

سبع صفقات وثمان سندات طلب من أجل شراء قطع الغيار  2017 – 2012جماعة بوجدور خالل الفترة أصدرت 

أسفرت مراقبة الوثائق الممسوكة من طرف المسؤول وقد درهم.  4.649.034,51ية بمبلغ وإصالح العربات الجماع

تتضمن  2017ع الغيار سنة عن المرآب الجماعي عن تسجيل وجود وثائق تتعلق بتزويد الجماعة بمجموعة من قط

الجماعة بأية عالقة مؤسسة لم تكن مرتبطة مع  من طرفهذه الوثائق  وقد تم إصدار مراجع بعض العربات الجماعية،

 .2017ية خالل سنة تعاقد

 ترقيم دراجتين ناريتين عدم 

تعمل، لغاية نهاية مهمة درهم لكنها لم  19.999,99بمبلغ  2016يونيو  17اقتنت الجماعة دراجتين ناريتين بتاريخ 

 مراقبة التسيير، على مباشرة مسطرة ترقيمهما مع الشركة الوطنية للوجستيك والنقل.

 :بما يليالساقية الحمراء يوصي -فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون ،يهعلبناء 

 ه الخدمة؛إخضاع العربات الجماعية دوريا للمراقبة التقنية لدى المراكز المعتمدة لتقديم هذ -

 ضرورة األداء السنوي للضريبة الخصوصية على السيارات الجماعية؛ -

اجيات الجماعة وتتبع لمطاطية ومالءمتهما لحقيقة حشراء قطع الغيار واإلطارات اة ضبط مسطر -

 .استهالك هذه المواد من طرف المصلحة المختصة

 تدبير المداخيل .رابعا

 المداخيلشساعة  تنظيم .1

 شسيعتم تعيين  كما 2008يوليوز 15بتاريخ  F/4269رقم وزير الداخلية للمداخيل بموجب قرار  ساعةتم إحداث 

 .المالحظات التالية الشساعةأثار تدبير قد و .2010نونبر  01خلية بتاريخ المداخيل بمقرر لوزير الدا

  المداخيل على التأمين شسيععدم توفر 

مسؤوليته  يغطيمليات تحصيل مداخيل الجماعة دون توفره على عقد للتأمين المداخيل يقوم بع شسيعلوحظ أن 

رقم من المرسوم  48قرار تعيينه وكذلك المادة من  2خالفا لما هو منصوص عليه في الفصل  ،الشخصية والمالية

 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية. 2010يناير  3بتاريخ  2.09.441

 هام متنافيةالجمع بين م 

مهام عدد من اللجمع بين ل نظراغياب تام للمراقبة الداخلية الجبايات لوحظ من خالل طريقة اشتغال هذه مصلحة 

حيث يتم الخلط بين العمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الضريبي وتلقي التصريحات وإثبات الديون وتصفيتها  ،متنافيةال

ات المتعلقة بتحصيل الرسوم وتدبير قيم ووسائل التحصيل من التوصيالت وبين العملي ،وتحيين الملزمين من جهة

التي حثت على  1992يونيو  22بتاريخ  408رقم  ةالوزاري الدورية لمقتضيات خالفا والتذاكر من جهة ثانية، وذلك

 الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح اإلحصاء والتصفية.

 المداخيل تحصيل .2

 .ما يلي الخصوصلوحظ بهذا 

 في تحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات قصور 

قامت به مصلحة الشرطة اإلدارية  محل لبيع المشروبات حسب اإلحصاء الذي 50يتواجد بتراب الجماعة أزيد من 

 من وقد لوحظ .األسبوعلثاني الذي يعرف رواجا تجاريا مهما طيلة أيام ، أغلبها يوجد بشارع الحسن ا2017لسنة 

الجماعة في فرض واستخالص تقصير بالملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات  المتعلقة الملفات مراقبة خالل

 :يلي ذلك فيماويتجلى  ،المعلومات الكافية عن الملزمينهذا الرسم رغم توفرها على 
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 التأسيس المتعلقة بعدم إيداع الملزمين التصريحات ب الجزاءات تطبيق عدم ▪

محال يتوفرون على ترخيص بينما باقي المحالت تمارس  34، لبيع المشروبات محل 50أن من بين أكثر من  لوحظ

يحات بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري لدى مصلحة تصرال إيداعدون بالتالي و ،نشاطها دون ترخيص

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون  67الوعاء، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

 المتعلقة بعدم إيداع اإلقرارات أو إيداع إقرارات ناقصة  الغرامة تطبيق عدم ▪

المستحق في حالة  الرسم مبلغ على 15% قدرها زيادة تطبيق على كرسالف الذ 47.06من القانون  134تنص المادة 

درهم  500فرض غرامة قدرها على من نفس القانون  146عدم اإلقرار أو إيداعه خارج األجل، كما تنص كذلك المادة 

الغرامات،  هفرض هذ على تعمل ال الجماعة مصالح أن لوحظ لذلك، وخالفاإال أنه  .في حق من قام بإيداع إقرار مغلوط

الذين قاموا بإيداع إقراراتهم )بمداخيل سنوية ضعيفة تجانب الواقع( خالل الفترة م همن الملزمين  قليال اعلما أن عدد

 .2016إلى  2012الممتدة من 

 لرسملمسطرة الفرض التلقائي  تطبيقعدم  ▪

عدد من السنوات، إضافة إلى خيل لالمداشساعة من الملزمين لم يقوموا بوضع إقراراتهم لدى  اكبير الوحظ أن عدد

 على هؤالء الجماعة بتطبيق مسطرة فرض الرسم م تقمن لم يقوموا بإيداع تصاريح التأسيس، ومع ذلك للملزمين الذيا

 .من قانون الجبايات المحلية 158هو منصوص عليه في المادة كما  هوتحصيل بصورة تلقائية

 العربات وقوف على المفروض والرسم للمسافرين ميالعمو النقل على قصور في فرض وتحصيل الرسم 

 العمومي للمسافرين للنقل المعدة

 يتجلى هذا القصور في:

  لمسافرينمومي لالع بالنقل المتعلق الرسم وتحصيل فرض عدم ▪

سيارة، الذين ينشطون  17لوحظ من خالل تفحص الوثائق المثبتة، أن جميع مستغلي سيارات األجرة من الصنف الثاني 

سيارة، التي توجد نقطة انطالقها  108يارات األجرة من الصنف األول اخل النطاق الترابي للجماعة، ومستغلي سد

المداخيل، كما تنص على شسيع لدى صندوق  للمسافرين العام بالنقل المتعلقبالجماعة لم يقوموا باألداء التلقائي للرسم 

 إللزامهم بأداء ات القانونيةاإلجراء لم تقم باتخاذ أن الجماعةكما  سالف الذكر. 47.06رقم  من القانون 88ذلك المادة 

 .الرسم هذا

 استخالص الرسم على وقوف سيارات األجرة من الصنف الثاني عدم ▪

إلى  2012لم تقم الجماعة باستخالص الرسم على وقوف سيارات األجرة من الصنف الثاني طيلة الفترة الممتدة من 

لم تستثن هذا النوع من العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين  30.89رقم  من القانون 68، رغم أن المادة 2017

 .من أداء هذا الرسم

 الملزمين الرسم على عمليات البناء وعلى شغل الملك العمومي ألغراض البناء من بعض أداء عدم ▪

 البناء عمليات على الرسم يؤدوا لم خصالر هذه من المستفيدين بعض أن البناء، تبين رخص تسليم ملفات مراقبة بعد

 القانون من 52 المادة الواردة في لإلعفاءات خاضعين غير كونهم على شغل الملك العمومي ألغراض البناء، رغمو

 .المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم

 المبنية غير الحضرية ألراضيل إحصاء عدم إيداع الملزمين باإلقرارات وغياب ▪

 المادة في عليه المنصوص اإلقرار بإيداع المبنية ال يقومون غير الحضرية األراضي بالرسم علىملزمين أن اللوحظ 

 لمقتضيات لهذه األراضي طبقا السنوي باإلحصاء تقوم كما أن الجماعة ال المشار إليه أعاله. 47.06القانون  من 47

هذه األراضي، عن  بيانات قاعدة لتكوين لديها المتوفرة ياتالمعط استغالل على تعمل نفس القانون، وال من 49 المادة

 على لحصوال بطلبات نيتقدمو الذين األشخاص به، خصوصا الملزمين على الرسم واستخالص وفرض تتبعها قصد

 على الجماعة تحصيل مبالغ مهمة.يفوت  مما ،الضريبي الوعاء ضبط عدم إلى الوضعية هذه تؤدي. والبناء رخص

 :بما يليالساقية الحمراء يوصي -لس الجهوي للحسابات لجهة العيونالمجفإن  لذلك،

يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية طبقا للنصوص التنظيمية عقد تأمين  إبرام شسيع المداخيل -

 ؛الجاري بها العمل

 وضع حد للمهام المتنافية التي يقوم بها بعض الموظفون بشساعة المداخيل؛ -

 انون للجماعة.الرسوم التي يخولها القضرورة فرض وتحصيل جميع  -
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  الجماعية النفقات دبيرت .خامسا

 النفقات عن طريق سندات الطلب تنفيذ .1

وقد تم تسجيل . درهم 14.705.443,98، بمبلغ 2017- 2014سند طلب خالل الفترة  145أصدرت جماعة بوجدور 

 .المالحظات التالية بهذا الخصوص

 ت الطلبمسطرة إصدار سندا في اختالالت 

لتحديد حاجياتها السنوية قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها، فهي تعمد إلى  واضحةال تتوفر الجماعة على مسطرة 

)مع مراعات االعتمادات السنوية المخصصة حسب نوعية  إعادة طلب نفس المواد التي اقتنتها في السنوات السابقة

 ات المصالح اإلدارية ومخزون المواد المتوفرة لديها بالمخزن الجماعي. النفقات( دون تحديد دقيق لحاجياتها وفق طلب

توصلت  كما ال تقوم الجماعة بتسجيل رسائل االستشارة قبل توجهيها للموردين بسجل الصادرات، وبيانات األثمان التي

 ند الطلب.بها بسجل الواردات، وال تقوم كذلك بتشكيل لجنة مختصة لدراسات هذه البيانات قبل إصدار س

  اكتراء عربات وآلياتغياب ما يبرر  

 ،chargeur)بالرغم من توفر الجماعة على حظيرة سيارات مهمة تتكون من شاحنات وشاحنات صهريجية وحاملة )

تحديد دون  ،2017 – 2013خالل الفترة  948.470,40بكلفة بلغت  ،نها تعمد سنويا الكتراء شاحنات وآلياتإال أ

 ياتآللاشاحنات وبواسطة التتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بأية وثائق تفيد في غياب ه اآلليات والغرض من كراء هذ

 المكتراة.

  عتاد وبأثمنة مبالغ فيهاصيانة وتجديد  نفقاتصرف 

درهم مقابل أشغال صيانة وإصالح أثاث وعتاد  748.260,00مبلغ  ،2017-2013خالل الفترة نفقت الجماعة، أ

مع اإلشارة إلى  المخصصة لإلصالح تتجاوز أثمنة اقتناء هذه األجهزة من السوق. حاديةمنة األاألثأن  وتبين المكتب.

فعلى سبيل المثال، ال الحصر، تم خالل خمس  .لى أخرىتكرار نفس العمليات بالنسبة لنفس األثاث والعتاد من سنة إ

 كما يبين ذلك الجدول التالي: لدالج من صالون مجموعة صيانةدرهم ل 212.292,00سنوات صرف ما مجموعه 

 )بالدرهم( المبلغ مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة الكمية رقم سند الطلب

درهم  1 21/2013 30.000,00 

درهم  1 44/2014 30.000,00 

درهم  2 16/2015 60.000,00 

درهم  2 16/2016 60.000,00 

درهم  1 15/2017 38.292,00 

 المجموع
 

درهم  218.292,00 

درهم مقابل أشغال صيانة وإصالح العتاد  698.400,00قامت الجماعة باألمر بأداء مبلغ وفي نفس السياق، 

تحديد طبيعة األعطاب المسجلة بالعتاد المعلوماتي واإلصالحات وذاك دون  ،2017 – 2013المعلوماتي خالل الفترة 

كلفة اإلصالح ثمن اقتناء عتاد معلوماتي  تتجاوزحيث  ،ابأثمنة مبالغ فيهقد تم ذلك و .التي خضع لها بشكل دقيق

بلغ سنوي قدره بم 2016لثمان عمليات إصالح سنة  Ricohجديد )على سبيل المثال خضعت آلة النسخ من نوع 

 درهم(. 83.040,00ما مجموعه  2016- 2013درهم، وبلغت كلفة إصالحها خالل الفترة  24.000,00

 ت العموميةفقاالصعن طريق  النفقاتتنفيذ  .2

 الصيانة االعتيادية للطرقاتالطرق وبناء الصفقات المتعلقة ب 1.2

الطرق بناء المتعلقة بإنجاز األشغال مجموعة من الصفقات ألجل  2017 - 2012أبرمت الجماعة خالل الفترة 

نورد ختالالت الصيانة االعتيادية للطرقات وتهيئة بعض المحاور الحضرية. وقد عرف تنفيذ هذه الصفقات بعض االو

 ما يلي:فيأهمها 

  8/2012 رقم الحاجيات بدقة قبل إبرام الصفقة حديدتعدم 

 9.036.264,00بمبلغ  المتعلقة ببناء الطرق الحضرية بحي النهضة 8/2012رقم يتعلق األمر خصوصا بالصفقة 

النهضة وتم، بأمر من  حيث تجاوزت الكميات المحددة في جدول األثمان بها األشغال المراد إنجازها بحي ،درهم

 ،(الموجهة إلى مكتب الدراسات التقنية 2013غشت  31بتاريخ  846رئيس المجلس الجماعي لبوجدور )الرسالة عدد 

على مساحة  إلى تعبيد الطرق بالتجزئة التابعة لودادية الوحدة لرجال التعليم وحي اللة سكينةتحويل الكميات المتبقية 

 .متر مربع 18.000
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 مع مختلف المتدخلين من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقات   سيقتنال عدم 

 ،أن أغلب األشغال موضوع الصفقات العمومية المتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقاتتبين من خالل المعاينة الميدانية 

مختلف المتدخلين وخاصة ياب أي تنسيق مع تم إنجازها في غ ،2017 – 2012التي قامت بها الجماعة خالل الفترة 

 فقد .جلس اإلقليمي لبوجدور وبعض الجهات اإلدارية األخرىوالم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

لوحظ قيام هؤالء المتدخلين بأشغال على مستوى بعض الطرق مباشرة بعد إتمام أشغال الصيانة التي قامت بها 

 تالف األشغال المنجزة بهذه الطرق وتحمل الجماعة تكاليف الصيانة من جديد ويتعلق األمر،ى إإل مما أدى ،الجماعة

 :بالحاالت التاليةعلى سبيل المثال ال الحصر، 

المكتب الوطني للكهرباء قام  سلفة الذكر، 8/2012بعد تسلم األشغال موضوع الصفقة رقم مباشرة  -

شغال على مستوى أرصفة حي النهضة وكذا بعض والماء الصالح للشرب بإنجاز مجموعة من األ

 ،بإعادة وضعية هذه األماكن لما كانت عليه قبل إنجازه لهذه األشغال دون أن يقوم المجاورة، الطرق

ولم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء لدفع المكتب المذكور للقيام باإلصالحات الالزمة أو أداء الرسم على 

 ؛إتالف الطرق

المتعلقة بصيانة االعتيادية للطرقات ببوجدور بمبلغ  6/2012قم الصفقة رالجماعة أنجزت  -

قام أشغال الصرف الصحي التي جراء  إصالح الشوارع المتضررة منمن أجل  درهم 453.120,00

قام المجلس اإلقليمي على مستوى مدار ملتقى  وأشغال أخرىالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بها 

نجزة شغال المرع بابا وإعادة تزفيت شارع اللة سكينة، وبذلك تمت تغطية جل األشارع النعيمية وشا

 ؛من طرف الجماعة

المتعلقة بصيانة االعتيادية للطرقات ببوجدور بمبلغ  12/2017الصفقة رقم الجماعة  أنجزت -

( التي خلفتها بعض الشركات بعد استكمال األشغال tranchésدرهم لتغطية الحفر ) 195.744,00

شوارع الحسن الثاني بكل من  ،جهد المتوسط(لمتعلقة بالتمرير تحت األرضي ألسالك الكهرباء )الا

والنعيمية ومحمد الخامس وسيدي الغازي والطالب بويا وأحمد بلفريج وبالقرب من الثكنة العسكرية 

 ؛مع الصناعة التقليديةجوم

تهيئة بعض المحاور الحضرية بجماعة المتعلقة بأشغال إعادة  09/2017الصفقة رقم أبرمت الجماعة  -

قبل و ،2017دجنبر  15بتاريخ  المتعلقة بهات األشغال انطلقودرهم  979.818,84مبلغ بوجدور ب

جزء منها نظرا إلعادة تهيئة شارع ولي العهد )خاصة أمام المستشفى لألشغال تمت إزالة  المؤقت تسلمال

انعدام التنسيق بين مختلف بخرى، وهو ما يفيد اإلقليمي لمدينة بوجدور( من طرف جهات إدارية أ

 الجماعة. المتدخلين اإلداريين بتراب

 إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية ببوجدورب الصفقات المتعلقة 2.2

درهم مع "ش.  28.535.148,00نجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بمبلغ إلأبرمت جماعة بوجدور صفقة 

ع في إنجاز الصفقة والذي دة إنجاز األشغال عشر أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ األمر بالخدمة بالشروج.أ.ط." وتبلغ م

. كما أبرمت الجماعة صفقة ثانية تتعلق بالمساعدة التقنية وتتبع األشغال مع شركة 2017ماي  25كان بتاريخ 

"NOVEC وص إنجاز هذا المشروعدرهم. وقد تم تسجيل المالحظات التالية بخص 900.000,00" بمبلغ. 

  في إخراج المشروع لحيز الوجود كبيرتأخر 

يدخل مشروع إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بمدينة بوجدور في إطار اتفاقية أبرمتها الجماعة مع كتابة 

. وقد حولت 2011ن سنة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية وعمالة بوجدور، والتي تم إبرامها في أكتوبر م

عرف تعثر كبيرا لعدم دقة الدراسات  ه، لكن2012لة المكلفة بالماء والبيئة تكلفة المشروع ابتداء من سنة كتابة الدو

 المنجزة ورفضها من طرف كتابة الدولة.

  كونه منخفضا بكيفية غير عادية ومتضمنا دون تبرير قبول لجنة طلب العروض لعرض نائل الصفقة

 يةأو منخفضة بكيفية غير عاد مفرطة ألثمان

درهم واقترح نائل الصفقة مبلغ  36.032.490,00في  3/2017رقم الثمن التقديري للصفقة ت الجماعة حدد

لمقتضيات  لكن خالفا .بالمائة( 26,27درهم، ويعتبر الثمن المقترح منخفضا بكيفية غير عادية ) 28.535.148,00

: "عندما يعتبر عرض ما منخفضا بكيفية على أنه مرسوم الصفقات العمومية التي تنصمن  41البند الثاني من المادة 

غير عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة من المتنافسين المعنيين التوضيحات التي تعتبرها مفيدة )...("، لم تقم 

 الجماعة بمباشرة هذا اإلجراء.

تقم ورغم ذلك لم  ،عاديةمنخفضة بكيفية غير  أخرىأثمنة ع تسو امفرط اأحادي ثمنا 17المذكور  كما تضمن العرض

لبند الثالث: "في حالة التي تنص في ا مرسوم الصفقات العموميةمن  41 لجنة طلب العروض بتطبيق مقتضيات المادة

ان التقديري صفقة بأثمان أحادية، وعندما يكون ثمن أو أكثر من األثمان األحادية الواردة في جدول األثمان و/أو في البي
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غرض األكثر أفضلية، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس المقاييس المنصوص المفصل، المتعلق بال

من هذه المادة، تدعو لجنة طلب العروض كتابة المتنافس المعني لتبرير هذا أو هذه األثمان.".  2و 1عليها في البندين 

 دية.مفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عاويبين الجدول التالي بعض هذه األثمنة ال

 رقم وحدة الثمن

ثمن الوحدة حسب 

عرض نائل 

 )بالدرهم( الصفقة

ثمن الوحدة حسب 

الثمن التقديري 

 )بالدرهم( للصفقة

 الوضعية (%) النسبة )بالدرهم( الفرق

 مفرط 114 800.000,00 700.000,00 1.500.000,00 1

 منخفض 700- 350.000,00- 400.000,00 50.000,00 2

 مفرط 100 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5

 مفرط 157 11.000,00 7.000,00 18.000,00 31

 منخفض 140- 700,00- 1.200,00 500,00 34

 منخفض 100- 1.000,00- 2.000,00 1.000,00 40

 مفرط 67 10.000,00 15.000,00 25.000,00 41

 مفرط 50 25.000,00 50.000,00 75.000,00 46

 مفرط 63 15.500,00 24.500,00 40.000,00 48

 منخفض 56- 100,00- 280,00 180,00 51

 منخفض 181- 290,00- 450,00 160,00 54

 مفرط 150 210,00 140,00 350,00 55

 منخفض 73- 11,00- 26,00 15,00 60

 مفرط 58 55,00 95,00 150,00 61

 :بما يلي الساقية الحمراء يوصي-هة العيونفإن المجلس الجهوي للحسابات لج ،وعليه

 الطلب؛وضع مسطرة واضحة لتحديد حاجيات الجماعة بشكل دقيق قبل إصدار سندات  -

تتبع عمليات صيانة عتاد وأثاث المكتب والعتاد المعلوماتي والعتاد الصغير من طرف المصلحة  -

 ؛ةالمختصة وضبطها بالوثائق الالزم

فقات من جهة نترشيد ال من أجل خلين قبل اإلعالن عن الصفقاتضرورة التنسيق مع باقي المتد -

 .من جهة أخرىالمحافظة على األمالك الجماعية وصيانتها و

 تدبير المرافق الجماعية .سادسا

 تدبير مرفق المجزرة الجماعية .1

فوق  لكوذ، درهممليون  2,45 مبلغبتكلفة مالية قدرت ب 2000تتوفر جماعة بوجدور على مجزرة تم بناؤها سنة 

مرفق تم هذا ال تدبيربشأن متر مربع لم تعمل الجماعة على تسوية وضعيتها القانونية. و 4600قطعة أرضية مساحتها 

 .تسجيل المالحظات التالية

 غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة باستغالل المجزرة الجماعية 

، بالرغم من أنها تشكل أولوية بحكم طبيعة رةمجزال الجماعة بالتأمين على المخاطر المرتبطة بالعمل داخللم تقم 

العمل ونوعية الحوادث العديدة التي قد تترتب عن استغالل هذا المرفق، وتبقى الجماعة المسؤولة عن جميع األخطار 

 جزارون ومساعدوهم واألغيار.نتج عن الحوادث التي قد يتعرض لها الموظفون والتالتي قد 

  ةزرمجبال ةخاصال تسجالالغياب 

ت سجالالتبين أن الجماعة ال تمسك  ،من خالل الزيارات الميدانية واللقاء مع المسؤولين عن المجزرة الجماعية

 :ما يلية بخاصالمتعلقة بمختلف المراحل التي تمر منها عملية إنتاج اللحوم بالمجزرة ويتعلق األمر 

فصيلتها وسنها ومصدرها وتوقيت يبين عدد الحيوانات التي تلج إلى اإلسطبل والذي سطبل اإلسجل  -

 وخروجها منه.دخولها إليه 

حول هذه المحجوزات المعلومات تدون فيه كل الذي  سجل المحجوزات من اللحوم واألسقاط واألسالب -

 الكميةو نوعية المرضو ة()الذبيحة السرية أو التفتيش البيطري في المجزره سببو تاريخ الحجزك
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واستخالص الرسوم  وتتبعها هامكن من معرفة مصدرللت ، وذلكفاإلتالتاريخ و المالك المحجوزة واسم

 .المتعلقة بها

 لمراقبة على عملية الوزنا ضعف 

الوزن بطريقة لوحظ من خالل الزيارة الميدانية، أن عملية الوزن تتم بواسطة ميزان صغير ال يسمح بالقيام بعمليات 

لومات الضرورية على سبيل المثال )الرقم التسلسلي للمطبوع، سلسة، وال يمكن من إنتاج مطبوعات تحتوي على المع

 مما ال يسهل المراقبة الداخلية على عمليات الوزن. .البهائم الموزونة، عدد الكيلوغرامات...( نوع

  مخصصة لعزل البهائم المريضة منطقةغياب 

للذبح، ويتوفر هذا اإلسطبل على ثالثة  رة الجماعية لمدينة بوجدور على إسطبل الستقبال البهائم المعدةتتوفر المجز

وقد أبرزت المعاينة الميدانية،  .ومكان مخصص للبقر ومكان مخصص للماعز والغنم أماكن، مكان مخصص لإلبل

اكتشاف أثناء الفحص السابق للذبح أنها التي تم   (lazaret)عدم توفر اإلسطبل على منطقة مخصصة لعزل البهائم

تنص على ذلك  مشترك مع اإلنسان أو هما معا أو تبدو عليها أعراض مرضية ) كمامصابة بمرض معد أو مرض 

المتعلق بإجراءات  2013ماي  13الصادر في  1491.13من قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2المادة 

 ارة والالحق له(.الفحص السابق لذبح حيوانات الجز

  مغطى بين اإلسطبل وقاعة الذبح ممرغياب 

المحدد  الخاصة التحمالت على ممر مغطى يربط اإلسطبل بقاعة الذبح، كما ينص على ذلك دفتر المجزرة توفرال ت

 الذي تم إنجازه من طرف ،المجازر مستوى على احترامها الواجب والتجهيز النظافة وشروط الصحية للشروط

 الغذائية. للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب

  اعة جدران قأرضية وعدم مالءمة 

تتوفر قاعة الذبح على أرضية بها تشققات تسمح بتكوين برك مائية صغيرة أثناء تنظيفها، هذه الوضعية قد تسبب 

روط المنصوص عليها في وهو ما يخالف الش ،يعرض اللحوم إلى خطر التلوث مماتجمع األوساخ وتكون الجراثيم، 

، التي تنص على أن تكون األرضيات مبنية إن اقتضى 1999يناير  5الصادر في  2.98.617ملحق المرسوم رقم 

ة وغير شاربة، قابلة للغسل ومانعة لالنزالق وغير سامة، ويجب كذلك أال تكون متشققة وأن تكون الحال بمواد عازل

دران الجدران بمواد عازلة غير شاربة، قابلة للغسل ويجب أن تكون زوايا الج يجب بناءكما سهلة التنظيف والتطهير. 

 يسهل عملية التنظيف.وزوايا الجدران مع األرضية وزوايا الجدران مع السقف مقعرة بشكل 

  للذبح المستعجل مخصصةغياب قاعة 

من أجل ذبح الحيوانات  إن مرفق المجزرة الجماعية ال يتوفر على مكان مجهز مخصص للذبح المستعجل، وذلك

 الصحية المحدد للشروط الخاصة التحمالت نص عليه دفترالمريضة أو التي تعرضت إلى حوادث، خالفا لما ي

 الوطني المكتب الذي تم إنجازه من طرفو ،المجازر مستوى على احترامها الواجب والتجهيز النظافة وشروط

 الغذائية. للمنتجات الصحية للسالمة

  بين العمليات النظيفة والعمليات المتسخة أثناء غسل وتهيئ األحشاء الفصلعدم 

الزيارة الميدانية وعلى تقارير المصلحة البيطرية اإلقليمية، لوحظ أن المجزرة تتوفر على قاعة مخصصة  على بناء

األمام، وبالتالي ال  مبدأ السير إلى ملتهيئ وغسل االحشاء، ال يدخلها الهواء بشكل كافي وال يتم على مستواها احترا

 سخة كما ينص على ذلك دفتر التحمالت سالف الذكر.تتم التفرقة بين العمليات النظيفة والعمليات المت

  للتبريد غرفةغياب 

ال يتوفر مرفق المجزرة الجماعية على غرفة للتبريد من أجل تخزين اللحوم وتنشيف الذبائح واألسقاط، خالفا لما 

 الذي ينتج عنه: مرت. األينص عليه دفتر التحمال

في ن المعايير المعتمدة إحيث  تها،يساهم في تدني جود بيع اللحوم مباشرة بعد انتهاء عملية الذبح مما -

ساعة بعد الذبح  24تنص على ضرورة وضع اللحوم ليكتمل نضجها في غرفة باردة لمدة هذا المجال 

 درجات بالنسبة لألحشاء؛ 03ودرجات مئوية  07في درجة حرارة أصغر من أو تساوي 

ذبح تكميلية في حالة ما إذا لم يسمح الفحص الالحق للعدم تمكن البيطري المفتش من القيام بالتحريات ال -

وذلك بوضعها في غرفة التبريد طوال المدة الالزمة كما تنص  ،بإصدار حكم نهائي عن سالمة القصبة

 .  1999يناير  5الصادر في  2.98.617من المرسوم قم  10على ذلك مقتضيات المادة 

  عقيم األيادي واألجهزة الصغيرةومراحيض كافية وأماكن لتنظيف وت حماماتغياب 

 مكنت المراقبة الميدانية من الوقوف على:

 غياب مكان مهيأ ومخصص لتنظيف األيادي بالماء الساخن وتعقيمها وتنشيفها؛ -

 غياب مكان لتنظيف وتعقيم أدوات العمل الصغيرة. -
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ة الصحية، الشيء الذي يعرض خالف مقتضيات دفتر التحمالت المنجز من طرف الكتب الوطني للسالمهذه الوضعية ت

 اللحوم لخطر التلوث.

 غياب مكان مخصص لحفظ المحجوزات وجهاز لحرق النفايات واللحوم المحجوزة 

تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة يقوم الطبيب البيطري بعد عملية الفحص الالحق للذبح بحجز كل مادة حيوانية 

ويحرص  ها عناصر فاسدة أو غير محتوية على الغذاء الكافين في خصائصأو أن تكو ،بالنسبة إلى اإلنسان أو الحيوان

 ، إال أنه لوحظ أثناء الزيارة الميدانية:إتالفها أن يتم على

ر التحمالت الخاصة غياب مكان موجه خصيصا لحفظ األجزاء المحجوزة كما ينص على ذلك دفت -

 ذائية؛المنجز من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغ

تلجأ الجماعة إلى حرقها بواسطة البنزين حيث  عدم وجود جهاز لحرق النفايات واللحوم المحجوزة، -

 في الهواء الطلق، الشيء الذي قد يشكل خطرا على صحة المواطن.

 والصلبة السائلة نفاياتال لمعالجة نظام على التوفر عدم  

 تذهب الذبح عملية عن تنتج التي والصلبة السائلة والنفايات الدماء أن للمجزرة لوحظ من خالل الزيارة الميدانية

 المخلفات بمحطة هذه معالجة نظام على التوفر عدميكمن في  ذلك في والسبب ،الصحي الصرف شبكة إلى مباشرة

 بمجازر الخاصة والتجهيز والوقائية الصحية للشروط المحدد الخاصة الشروط دفتر عليهينص  لما خالفا للتصفية،

 .الحمراء وملحال

  لباس خاص يراعي شروط السالمة والصحة فرضعدم 

لوحظ من خالل تقارير المصلحة البيطرية اإلقليمية، عدم حرص الجماعة على فرض لباس خاص ومالئم للعمل داخل 

السالف الذكر، مما يعرض اللحوم إلى خطر  2.98.617من المرسوم رقم  24تنص عليه المادة المجزرة خالفا لما 

الدماء واللحوم  لتلوث ويعرض العاملين داخل المجزرة إلى خطر العدوى بمختلف األمراض المعدية الناجمة عنا

 الملوثة.

  المجزرة على االعتماد الصحي حصولعدم 

 ،على اعتماد صحي من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائيةال يتوفر مرفق المجزرة الجماعية 

من  4المتعلق بالسالمة الصحية ومقتضيات المادة  28.07من القانون رقم  5المادة  ذلك مقتضيات كما تنص على

بيع اللحوم  معهاألمر الذي ال يمكن  .28.07المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  2.10.473 رقم المرسوم

 ماعة.يشكل عائقا أمام تنمية المداخيل الذاتية للج مماخارج المدار الجماعي، 

 المحطة الطرقية تدبير .2

تتوفر الجماعة على محطة طرقية مصنفة ضمن أمالكها العامة، تم بناؤها عن طريق اتفاقية شراكة بين جماعة 

عاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية بوجدور وعمالة إقليم بوجدور ومجلس الجهة ووكالة اإلن

التي يدعو  2012يناير  30بتاريخ  111مها بناء على مراسلة عامل إقليم بوجدور رقم والمجلس اإلقليمي، وقد تم تسل

 وضمان حسن تسييرها.للمحطة القانونية  ةوضعيالالجماعة إلى تسوية فيها 

 إحداث لجنة التتبع  عدم 

فق المحطة من دفتر الشروط الخاص بتفويض استغالل مر 11لمنصوص عليها في الفصل اإحداث لجنة التتبع لم يتم 

 ،كلما دعت الضرورة إلى ذلكووالتي كان من المفروض أن تجتمع كل ستة أشهر  ،الطرقية للمسافرين ومرافقها

تحديد توقيت فتح المحالت التجارية وها، والتي من مهامها تتبع سير المحطة والبت في جميع القضايا التي تعرض علي

إعطاء االقتراحات وحسب الظروف التي تمليها المصلحة العامة، والمقاهي والخدمات المقدمة للمسافرين وتغييره 

 المتعلقة بمقتضيات القانون الداخلي.

 عدم توصل الجماعة بالسجالت المحاسبية للمستغل 

وبالتالي  .سيير المحطة الطرقية غياب الوثائق المحاسبية لمستغل المحطةلوحظ من خالل تفحص الوثائق المتعلقة بت 

نص على ذلك الفصل الرابع يدجنبر من كل سنة كما  31بتقديم الوثائق المحاسبية قبل  هذا األخيرتلزم فإن الجماعة ال 

 ومرافقها.عشر من دفتر الشروط الخاص بتفويض استغالل مرفق المحطة الطرقية للمسافرين 

 تدبير المحجز الجماعي .3

ما كان نوعها، وقد شيد فوق قطعة أرضية إليداع المحجوزات كيف  1998تتوفر الجماعة على محجز تم بناؤه سنة 

رئيس المجلس الجماعي  حثتي تال ،من عامل إقليم بوجدور 1332موضوع المراسلة رقم  كانتمساحتها هكتار واحد 

 المالحظات التالية: أثار تدبير هذا المرفقوقد  .القانونية اعلى تسوية وضعيته
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  المحجزمستوى مسك الوثائق المتعلقة بتسيير  علىنقائص 

 لوحظ من خالل مراقبة الوثائق التي يمسكها الموظف المكلف بتسيير المحجز الجماعي ما يلي:

ة المتعلقة بالعربات المحجوزة، ويتعلق األمر بنسخة من األمر باإليداع غياب بعض الوثائق الضروري -

كما هو مبين في  ،زةبالمحجز وبنسخة من الجذاذة الوصفية للحالة الداخلية والخارجية للسيارة المحجو

الذي يحدد مختلف النماذج  2010شتنبر  29الصادر في  2701.10قرار وزير التجهيز والنقل رقم 

 الحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل وبتوقيف وإيداع المركبات بالمحجز؛المتعلقة با

حجز كالرقم التسلسلي غياب بعض المعلومات المهمة بالسجل الذي يمسكه الموظف المكلف بتسيير الم -

على  يتم االقتصار التي قامت بالحجز، حيث للمحجوز وتاريخ اإليداع بالمحجز ومدة الحجز والجهة

 بمناسبة اليوم نفس المحجز في من والسحب اإليداع أوامر لسيارات والدراجات أثناء إحظارتسجيل ا

 تواجدها بالمحجز مح بتحديد مدديس وال المحجوزات حالة بمراقبة وتتبع يسمح ال الذي مراألداء، األ

سلبا على المداخيل العلني مما يؤثر  المزاد بواسطة بيعها يمكن التي العربات يتيح معرفة وال دقيق بشكل

 .المحصلة من تدبير هذا المرفق

 المحجز داخل اآلليات لبقاء الزمنية المدة احترام عدم 

لم تقم و سنوات، 5تجاوزت في بعض األحيان  ،القانونية مدةلا تفوق الجماعي لمدة بقيت بالمحجز المحجوزات بعض

 المتمم 1956 يونيو 16 في المؤرخ الشريف ألحكام الظهيرطبقا  بالمزاد العلني البيع مسطرة جماعة ببيعها وفقال

 على الجماعة وتفي مما يؤدي إلى إتالفها وبالتالي انخفاض قيمتها المالية،قد الذي  مرالبري، األ بالنقل للتشريع المتعلق

 المحجز. هذا على الضغط حجم تخفيف دون ويحول مهم، مداخيل

 نزليةمرفق النظافة وجمع النفايات الم تدبير .4

عرف تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف شوارع المدينة مرحلتين، كانت األولى مرحلة تسيير مباشر لهذا 

أعوان من اإلنعاش الوطني، واتسمت المرحلة الثانية بتفويض تدبير هذا  المرفق باإلمكانيات الذاتية للجماعة بمساعدة

 .2016ماي  02المرفق لشركة خاصة ابتداء من 

 المرحلة األولى: التدبير المباشر لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف شوارع المدينة 1.4

درهم كمصاريف اليد  4.502.192,87ا مجموعه م 2016-2012بلغت التكاليف المباشرة لهذا التدبير خالل الفترة 

وتم أداؤها مباشرة عن طريق شساعة النفقات التي تم إحداثها لهذا  ،العاملة )أعوان عرضيون( وشراء أدوات التنظيف

 تم تسجيل المالحظات التالية بخصوص هذه المرحلة:قد و الغرض.

  لعقد التأمين لضمان مسؤوليته النفقاتيع شس ابرامعدم 

هذا غير أن  2012و يوني 20، كما تم تعيين شسيع النفقات بتاريخ 2012فبراير  17تاريخ عة النفقات بتم إحداث شسا

 2.09.441من المرسوم  87يقم بإبرام عقد تأمين من أجل ضمان مسؤوليته المالية والشخصية طبقا للمادة  األخير لم

-2012ها )الذي كان حيز التنفيذ خالل الفترة المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعات

2016.) 

  ة من طرف األعوان العرضييناألشغال المنجز مراقبةعدم 

باإلشهاد على صحة إنجاز الخدمات المنجزة من طرف  تبين من خالل التحريات الميدانية أن الموظف الذي يقوم

فكرة  ةأي ليست لهال يعلم عددهم و وجمع األزبالعمليات التنظيف إطار األعوان العرضيين العاملين بالجماعة في 

وبالتالي ال يقوم بأية مراقبة على عمل هؤالء األعوان للتأكد من  ،للجماعة لترابيعن طريقة توزيعهم على المجال ا

 حقيقة األشغال المنجزة من طرفهم.

  فيذير المفوض حيز التندخول اتفاقية التدبوتركها عرضة للضياع بعد ة يالجماعواآلليات  الشاحناتتوقف 

انت تستغلها الجماعة في التدبير المباشر لهذا المرفق متوقفة الشاحنات واآلليات التي ك أن أثبتت المعاينة الميدانية

عرضة وبقيت  ال تستعملها الجماعة في أي غرضتفويتها للشركة المفوض لها أو بيعها و ولم يتم، بالمرآب الجماعي

 .للتلف

 ض: التدبير المفوالمرحلة الثانية 2.4

زلية والمماثلة لها بمدينة بوجدور )الجمع والتنظيف( مع أبرمت الجماعة اتفاقية تدبير الخدمة العمومية للنفايات المن

ورغم حداثة  .2016فبراير  01وتمت المصادقة عليها بتاريخ  درهم سنويا 7.866.745,20شركة "أوزون" بمبلغ 

 .التالية بشأنهاحظات تسجيل المالهذه االتفاقية فقد تم 
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 المراقبة ضعف 

إنجاز تقارير عن أنشطة  عدمأعمال شركة أوزون، غير أن هذه المراقبة تميزت بتم تكليف موظف واحد بمهمة مراقبة 

الشركة ومراقبة مدى التزامها بتنفيذ االتفاقية على جميع المستويات من تنفيذ البرنامج االستثماري إلى القيام بالمهام 

 ية للتتبع والمراقبة.اليوم

  الشركة بإنجاز االستثمارات التعاقدية التزامعدم 

لم تقم شركة، بعد قرابة سنتين من انطالق األشغال بمدينة بوجدور، بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية فيما يخص 

درهم. وقد  8.410.000,00نجاز االستثمارات التي التزمت بتنفيذها والتي حددت كلفتها في السنة األولى في مبلغ إ

 التالية بهذا الخصوص:الوقوف على النقائص تم 

 العربات ليست في ملكية شركة "أوزون بوجدور" عجمي ▪

من خالل فحص األوراق الرمادية المتعلقة بالعربات المستغلة من طرف المفوض تبين أنها جميعها ليست في ملكية 

 ألم )المساهم الرئيسي شركة أوزون للبيئة والخدمات(.شركة "أوزون بوجدور" وإنما في ملكية الشركة ا

 قديمةجلب بعض العربات ال ▪

قديمة )شاحنتين وسيارة باإلضافة إلى الجرار والمكنسة من طرف المفوض له  بعض العربات واآلليات المستعملة

 ر.المفوض للتنظيف والنفايات ببوجدوالتدبير  يتم اقتناؤها خصيصا للقيام بمهامولم اآللية( 

 ومرآب عوض بنائهما إدارةاكتراء  ▪

غير  ،ببناء مرآب وإدارة في السنة األولى النطالق عقد التدبير المفوضالتزمت شركة أوزون في عرضها المالي 

الستعماله لجأت إلى اكتراء شقة لتكون مقر إدارتها، كما اكترت محال بل أنها لم تف بالمقتضيات التعاقدية في هذا الشأن 

لملك الجماعي المسمى "السوق ، انتقلت إلى الساحة الشمالية المتواجدة با2018ك، في نهاية فبراير د ذلوبع كمرآب.

 إبرام أي عقد مع الجماعة في الموضوع.  دوناألسبوعي لبوجدور" 

 :بما يليالساقية الحمراء يوصي -فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون ،وعليه

 المعايير والشروط الصحية المطلوبة في جميع مراحل الذبح؛ وفقالمجزرة الجماعية  تدبير -

العمل على التدبير الجيد للمخاطر المرتبطة باستغالل المجزرة الجماعية وذلك عن طريق إبرام عقد  -

 التأمين؛

تنظيم المحجز الجماعي والحرص على توفره على الشروط الضرورية للحفاظ على المحجوزات مع  -

 ام المدة الزمنية المحددة قانونا لبقاء المحجوزات داخله؛ضرورة االلتزام باحتر

ضرورة مسك وحفظ الوثائق المتعلقة باألعوان العرضيين ومراقبة األشغال المنجزة من طرفهم  -

 ؛باإلضافة إلى إبرام عقد تأمين شسيع النفقات

فعيل أعمال المراقبة إلزام الشركة المفوض إليها مرفق النظافة بإنجاز جميع االستثمارات التعاقدية وت -

 .المنصوص عليها باتفاقية التدبير المفوض
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوجدور 

 )نص مقتضب(

 أوال. االدارة الجماعية وتدبير شؤون الموظفين

 االداري التنظيم .1

متعلق ال 2016نونبر  10بتاريخ  03/2016بخصوص تنظـيم ادارة الجماعة: بعـد اصـدار المجـلس تقـريره رقـم 

التي لم تحـدد و 31/07/2016بتاريخ  43بتنظيم ادارة جماعة بوجدور وتحديد اختـصاصاتها بناء على دورية رقم 

 31/07/2018تبة عنها، صـدر بتـاريخ شروط الترشيح لشـغل مناصب المـسؤولية ومقدار التعويضات المتر

ة بـناء عـلى تعـداد ـصالح المخـصصة بكـل جـماعحـددت عدد األقـسام و الم D4790دورية لوزيـر الداخـلية عـدد 

السـكاني و حـددت شـروط الترشيح لها ومقدار التعويضات عـنها، وبناء عليها تمـت المصادقـة على الهيكلة 

و تم تفـعيله  02/11/2018بتاريخ  01، وصدر قرار رقم2018جماعة في دورة اكـتوبر االدارية الجـديدة للـ

 رشـح لشـغل المناصـب وإجـراءات مـباريات االنـتقاء، ثم صدرت قرارات التعيين.باإلعـالن عـن الت

 شؤون الموظفين تدبير .2

فإن الجـماعة اعتمدت على ما هو  بالنسـبة للمالحـظة المتعـلقة بوجود نقائص في مسـطرة التوظـيفات الجـديدة

المؤطرة لعمـلية إجـراء امتحانات الترشح  منصوص علـيه في قانون الوظـيفة العـمومية والمراسـيم و الدوريات

بة االلكتـرونية للتشغـيل العمومي وتحـت إشراف السلطة لشغل الوظيفة الجماعية من خالل عملية اإلعالن في البوا

جان المخـتصة بإجـراء االخـتـبارات والحـراسة إلـى غـاية إعـالن النـتائج، وبالنـسبة لدراسـة االدارية، وتكوين الل

وتحـت  ملـفات الترشـح حسب الشروط المـحـددة في االعـالن فإنها تتـم مـن طــرف قـسم المـوارد البشـرية،ال

جـماعة أو السلـطة المحلـية بخـصوص اشراف مديـر المـصالح اإلدارية. وبحـيث لم يتم تسجيل أي تعرض لدى ال

 إقـصاء مترشحـين تتـوفـر فيهم الشروط المحددة باإلعالن.

 دبير الممتلكات الجماعيةا. تثاني
فإن الجـماعة تتـوفر عـلى سجـالت لجمـيع  . المالحـظة المتعـلقة بالعـقود في مسـك سـجل المـمـتلكات1

 متفـرقـة وسـوف يـتم تجـميعـها فـي سجلين لألمالك العامة والخاصة مستقبال.ممـتلكاتها غـير أن السـجالت 

 . عدم تحفيظ االمالك العقارية2

سـبة لعدم تحفيـظ االمالك العقارية للجماعة ترجـع الى قـلة االعـتمادات المالية بميزانية الجـماعة غـير أن لنبا

المجـلس خطى خطوات مهمة في هذا االتجاه بحيث هيأ الملفات االدارية والتقنية لبعـض األمالك الجـماعية ولم 

 فيره مستقبال. تول تبقى سوى عملية اداء واجبات التحفيظ، وهو ما سنسعى

 . عدم استغالل الجماعة لبعض ممتلكاتها3

بخصـوص هذه المالحـظة، فان الجماعة عـملت على إنجاز بعض المركبات التجارية لتعزيز رصيدها العقاري 

 وايجاد مداخيل لتنمية الموارد المالية للجماعة منها:

محالت تجارية، وتجدر اإلشـارة  9 هامحـال تجاريا مستـغلة من 82المـركب التـجاري والذي يضـم  -

إلى أنـه وبالرغـم من المـوقـع االستراتـيجي والمهم لهذا المركب ورغم محاوالت المجـلس إلبداء 

درهـم  400المرونة الالزمـة في دفاتـر سجالت الكراء وتخفيض السومة الكرائية التي ال تتعـدى 

السادة القضاة عـلى هذا المرفـق الحديث ف وقشهـريا، فإنه لم يتـقدم أي شخـص لكـرائه، وقد 

والمتـكامل المرافق، وربما يرجع سبب عدم كراء المحالت إلى ركود الرواج التجاري بالمدينة. 

غـيـر أنه فـي اآلونـة األخـيرة وبتـنســيـق مـع السـلـطة المحـلية اقـتـرحـنا كراء المـحالت بأثـمان 

لعـمومي، وذلك من أجـل تحرير الملك العمومي أوال وخلق رواج ا لكرمـزية للباعـة المسـتغلـين للم

 بالمركب التجاري.

عـدم استغـالل السـوق األسبوعي يرجـع إلى كـونه بني مـن طـرف وكـالة اإلنعـاش وتنمية األقـالـيم  -

والذي س ـلالجـنـوبـيـة بأطــراف المـديـنـة وبعــيـدا عــن مــركـزها، وذلـك دون اســتـشارة المـج

اعتـرض مـن البداية عـلى موقـع بناء هـذا السوق األسبوعي، مما جعله بناية فارغـة وغـير مستغلة، 

ونحاول اليوم ايجاد حـلول بتنسيق مع السلطة المحلية وتم إدراجه ضمن المشاريع المتعثرة التي 

 يدرسها المجلس الجهوي للحسابات مع المتدخلين محليا.
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 يل  اخمدرابعا. تدبير ال

 تنظيم شساعة المداخيل .1

 عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين 

 سيتم مراعاتها مستقبال. 

  مهام متنافية بينالجمع 

 تم تجاوز هذه المالحظة بعد تفعيل الهيكلة االدارية. 

 المداخـيل  تحصـيل .2

لتعديل وتحيين  2019ة ماي أعمال دورسيـتم مراعـاة كافة المالحـظات والتـوصـيات حـيث تم إدراج نقـطة بجدول 

 القرار الجبائي للرفع من مداخيل الجماعة.

 خامسا. تدبير النفقات الجماعية

 النفقات عن طريق سندات الطلب تنفيذ .1

 في مسـطرة سنـدات الطلب اخـتالالت 

 ، والعمل بالتوصيات.2018تم مراعاة هذه المالحظة في ميزانية سنة  

 تما يبرر اكتراء عربات وأليا غياب 

بالنـظر إلى الطبـيعة الصـخرية لمديـنة بوجـدور المتمـتعة بوعورة المسالك والطرق وقلة الطـرقات المعـبدة ما 

كانـت الجـماعـة تلـجأ  2016فة الى حـدود سـنة وعـدم وجـود تفـويض تدبيـر قـطاع النظا 2017ـ 2013بين سنة 

نـقـاض واألزبـال المـتـراكـمة والتي خلفـتها عـملية إزالـة الـى اكتـراء معـدات وألـيات مـن الخـواص لرفـع األ

، بحـيث أضـحت بوجـدور مدينة بدون صـفيح وتم إيواء ساكني هـذه مخـيـمات الـوحـدة والسـكـن العـشوائي

 في تجزئات تتوفر فيها كل الشروط القانونية للتجزئات. المخيمات

  يهاصيانة وتجديد عتاد بأثمنة مبالغ ف نفقاتصرف 

بالنسـبة لصـيانة وتجـديد عـتاد المكاتـب فإن الجـماعة تعـمل سـنويا عـلى صـيانة عـتادها المكتبي بفعل ارتفاع 

كل والعـطب، غـير أن مـا ورد في التـقـرير هـو ناتج عـن معدل الرطوبة بالمدينة مما يعـرض العتاد للصـدأ والتـأ

رد البشـرية وضعـف تكوينها وهو ما عملنا على تجاوزه مؤقتا بتعيين أخـطاء مصلحة الحـسابات بفـعل قـلة المـوا

 أطر جديدة بالمصلحة وتكوينها.

 الصفقات العمومية النفقات عن طريق تنفيذ .2

 لصيانة االعتيادية للطرقاتالصفقات المتعلقة ببناء الطرق وا 1.2

  ببناء الطـرق بحي النهـضةالمتعلـقة  08/2012الحاجـيات بدقة قـبل ابرام الصفـقة رقـم  تحديدعـدم 

بخصـوص هـذه المالحـظة فإن الجـماعة قامـت بمـبادرة لتسهـيل الولـوج لبعض أحياء المديـنة والتي كانـت تعـيش 

المـسالك وطبيعـتها الصـخرية، وكانـت األولـوية لحي النهضة باعتباره أقدم حي بالمدينة وبه عـزلة بفـعل وعورة 

ذلك تقـدمت الجـماعة بطـلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لبناء الطرق بهذا الحي كثافة سكانية وعلى إثر 

لصفـقة نظرا لقلة المـوارد المالـية ـرق بأحـياء أخرى من المدينـة في نفـس اوهو ما تـم بالفعـل وتمت اضـافة ط

 للجـماعـة إلنجـازها وصعـوبة الحـصول عـلى تمـويل أو قرض في اآلجال القريبة.

  مع مخـتلف المتدخلـين من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقات التنسيقعدم 

لتهـيئة الحضـرية وهو ما كنا نلـح عـليه دائـما غـير إن غـياب التنسيق يرجـع باألساس إلى كـثرة المتدخـلين في ا

التحـتـية وتوسيـع الشـبكات الحضرية، وبالتالي علينا عدم  أننا كنا نواجه بكـون المـديـنة فتــية وتحـتاج الى البنـيات

 في هذا الطرح.المصالح الخارجية  لية السابقة إلى جانبعرقلة هذه المشاريع الحيوية، وعادة ما تكون السلطة المح

 الصفقات المتعلقة بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية 2.2

 ودتأخـر في إخـراج المـشـروع لحـيز الوجـ 

بالنسـبة لتـأخـر المـشـروع يرجـع إلـى كـون المشروع يتـواجد جغرافيا بنفوذ جماعة اجريفية وكانت  -

ل إقليم بوجـدور إلقناعها بإنجاز معترضة على إنجازه فوق ترابها مما تطـلب تدخـالت عامـ

ى الصعيد المشروع، ثم السبب األخر يرجع إلى تعثر الدراسات التقنية باعتبارها أول تجربة عل

 الوطني تخضع لمعايير جديدة خاصة بوزارة البيئة.
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بالنسـبة لقـبول لجنة طـلب العـروض لعـرض نائل الصفـقة، فإن المالحظة الواردة بشأنها غـير  -

ة حـيث أنه بعـد إعادة عـملية احتـساب العرض والثمن التقديري تبين أن النسبة الصحـيحة دقـيق

كـما هـو وارد في التقـرير وبالتالي فالعرض غير  26.27%و ليـست 20.80%للعـرض هي 

 منخفض بكيفية غير عادية.

)...(. 

 سادسا. تدبير المرافق الجماعية

 تدبير مرفق المجزرة الجماعية .1

في البداية أن نثير عنايتـكم إلى كون الجماعة قامت بطلب اعتمادات من وزارة الداخلية لبـناء مجـزرة جـديدة نود 

ـل واعادة تهـيئة المجـزرة القـديمة والـتي ستـخصص لألبقار واألغنام. وقـد توصـلنا باالعـتمادات تخصـص لألب

 تقدمة إلى حدود الساعة ونتوقع افتتاحها قريبا.رام صفـقة البناء واألشـغال بها مالالزمة حيـث تم إبـ

ها قريب جدا، وبالتالي فـإنه سيـتم التغـلب كـما أن الدراسـات أنجزت لتهـيئة المجزرة القديمة وسوف يتم إبرام صفقت

ق وقات الواردة في التقـرير بحيث تمت مراعاة المالحظات الواردة في التقرير والتنسيعـلى كافة المـشاكل والمعـ

 مع المصالح البيطرية باإلقليم.

 تدبير المحطة الطرقية  .2

 رفق.تم كذلك مراعاة جميع المالحـظات الواردة بخصوص تدبير هذا الم

 المحجز الجماعي .3

تم كـذلك مـراعاة المالحـظات الواردة بشـأنه وتـم بيـع المحـجوزات المتجاوز للمدة القانونية للحجز كما برمجت 

 لتهيئته واصالحه.له اعتمادات 

 تدبير مرفق النظافة وجـمع النـفايات المنزلية  .4

 نها.تمـت كـذلك مـراعاة المالحظات واتخاذ التدابير الالزمة بشأ 
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 "طرفاية" جماعة

 (طرفاية إقليم)
 

 كلم شمال مدينة العيون على 100على بعد  داخل النفوذ الترابي إلقليم طرفاية1961أحدثت جماعة طرفاية سنة 

 .كلم مربع 25، وتمتد على مساحة 01الطريق الوطنية رقم 

 المربع. ترملنسمة في الك 321انية ، وتبلغ الكثافة السك2014نسمة حسب إحصاء  8027الجماعة  عدد سكان يبلغ

 أكثر من وحدة صيد تشغل 429يشكل النشاط البحري أساس االقتصاد المحلي، حيث يتوفر ميناء طرفاية على و

 بحار، ووحدات صناعية إلنتاج دقيق السمك. 3360

غت لبحيث  2016مداخيل التسيير لجماعة طرفاية أعلى مجموع لها سنة على مستوى الميزانية، عرفت 

كما عرفت مداخيل التجهيز نموا مضطردا حيث انتقلت من  نفقات التسيير، وارتفعت درهم 20.473.742,43

 .2016درهم سنة  12.694.108,22إلى  2012درهم سنة  3.785.626,09

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

من المالحظات والتوصيات  أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات على تسجيل مجموعة

 .كالتالي نوردها

 جماعة طرفايةل والمجهود التنموي الرؤية االستراتيجيةأوال. قصور في 
 .فيما يلييتجلى هذا القصور 

 عدم إعداد المخططات االستراتيجية للجماعة 

 2009إلى  2003ن سنة لم تقم جماعة طرفاية بإعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل الفترة الممتدة م

المتعلق  78.00القانون رقم من  36كما تنص على ذلك المادة  2015إلى  2010الفترة الممتدة من سنة  برسموال 

في الرؤية االستراتيجية للمجلس ا مما يعكس قصور ،17.08كما تو تغييره وتتميمه بالقانون رقم  لميثاق الجماعي،اب

 الجماعي في المجال التنموي.

 ماعة في مباشرة اإلجراءات األولية لإلعداد لبرنامج عملهاالج تأخر 

، تلك 2017فبراير  30عن انطالقته إال بتاريخ  اإلجراءات األولية إلعداد برنامج عملها واإلعالنلم تباشر الجماعة 

اد هذا اإلجراءات التي كان من المفروض مباشرتها في السنة األولى من مدة انتخاب المجلس كمدة قصوى إلعد

المتعلق بالجماعات، وذلك بتشخيص  113.14من القانون التنظيمي رقم  78البرنامج، كما تنص على ذلك المادة 

مما ال ينسجم ومبادئ حسن التدبير. فبالرغم من تأخر تها وتحديد أولوياتها وتقييم مواردها ونفقاتها، حاجياتها وإمكانيا

مسطرة إعداد برنامج ( بتحديد 2016يونيو  29) 1437رمضان  23الصادر في  2.16.301المرسوم رقم صدور 

نه كان من األجدر بالمجلس القيام على األقل ، فإعمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

 بتشخيص الحاجيات ودراسة األولويات.

 عمل الجماعة وع برنامجنقائص على مستوى إعداد وتنفيذ االتفاقية المتعلقة بإعداد مشر 

 الزمنية المدة حددت ، وقد2017فبراير  02)ج.إ.( بتاريخ  الدراسات مكتب مع شراكة اتفاقية طرفاية جماعة أبرمت

 .االتفاقية توقيع تاريخ من أشهر ستة في الدراسات مكتب طرف من الجماعة عمل برنامج مشروع إلنجاز

 :تتجلى فيما يلي النقائص، من مجموعة المذكورة االتفاقية بخصوص سجلت وقد

 غياب الشفافية والمنافسة في اختيار مكتب الدراسات المعهود له بإعداد برنامج عمل الجماعة ▪

تحترم جماعة طرفاية مبادئ الشفافية والمنافسة في اختيار مكتب الدراسات الذي سيعهد له بإعداد برنامج عملها لم 

م تدل الجماعة بما يفيد قيامها باالتصال بمكاتب الدراسات األخرى المنافسة ، إذ ل2022إلى  2017للفترة الممتدة من 

ر االختيار، حيث تم إسناد ذلك مباشرة لمكتب الدراسات جنوب واالطالع على عروضها في هذا المجال وتحديد معايي

 درهم. 140.000,00 مبلغاستراتيجية واستشارة الذي يتواجد مقره بالعيون، بكلفة إجمالية مقدرة ب

 عمل الجماعة قصور في بنود االتفاقية المتعلقة بإعداد مشروع برنامج ▪

برنامج عمل الجماعة )المصادق عليها من طرف المجلس بتاريخ سجلت بخصوص االتفاقية المتعلقة بإعداد مشروع 

 ( مجموعة من النقائص، من ضمنها:2017فبراير  02

 الثالث بالسنوات الخاصة التقديرية ونفقاتها الجماعة ردموا تقييم مرحلة على التنصيص االتفاقية إغفال -

 الجماعة؛ عمل برنامج مشروع إعداد عملها، كما هو الحال بالنسبة لقرار لبرنامج األولى
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 لمدة الزمنية بالنسبة لكل مرحلة من مراحل اإلنجاز؛لعدم تفصيل االتفاقية  -

 .الدراسات بالتزاماته التعاقدية عدم التنصيص على اإلجراءات الزجرية في حالة إخالل مكتب -

 لجنة التتبع والتقييم التي تتولى السهر على تنفيذ بنود االتفاقية عدم إحداث ▪

بحسب مقتضيات البند السادس من رئاسة المجلس على تشكيل لجنة التتبع والتقييم واستصدار مقرر بإحداثها، لم تعمل 

 االتفاقية. 

 التعاقدية هالدراسات اللتزامات عدم مراقبة الجماعة آجال تنفيذ مكتب ▪

يوما أي ما يقارب  135عليها )لوحظ أن مكتب الدراسات تجاوز آجال تنفيذ التزاماته التعاقدية خالل المدة المتفق 

(، والزال 2017تاريخ توقيع االتفاقية إلى حدود نهاية شهر نونبر  خمسة أشهر(، حيث بلغت المدة عشرة أشهر )من

مرحلة التشخيص التشاركي بجمع المعطيات واللقاءات التشاورية التي كان ، المتمثلة في يةاألول مراحلهالبرنامج في 

مرحلة بلورة ، ويوما( 45)المدة  2017مارس  26إلى  2017فبراير  10إنجازها خالل الفترة الممتدة من من المتوقع 

إلى  2017مارس  27خالل الفترة الممتدة من الرؤية االستراتيجية وترتيب األولويات التي كان من المزمع إنجازها 

 لذكر.مقرر سالف االبحسب ما جاء في  ،يوما( 15)المدة  2017أبريل  10

 عدم مسك الجماعة للمراسالت والوثائق المثبتة المتعلقة بتنفيذ مراحل اإلعداد لمشروع برنامج العمل 

ألخيرة والتقارير ومحاضر االجتماعات المثبتة ال تحتفظ الجماعة بمراسالتها للمصالح الخارجية وأجوبة هاته ا

عدم احتفاظ لك الوثائق يحتفظ بها مكتب الدراسات، وعملها، كل تالمنجزة بصدد اإلعداد لبرنامج  لألنشطة والمهام

ملزمة بتوثيق مراسالتها وكل اإلجراءات التي  فالجماعةال يجد له أي أساس قانوني أو تعاقدي،  هاالجماعة بنظير ل

من أجل التتبع والتنسيق بما يضمن فعالية عملها، وذلك بها بمعية مكتب الدراسات بصدد اإلعداد لبرنامج  قامت

 نجاز.اإل

 ضعف المجهود التنموي في أداء المجلس الجماعي 

البت في نقاط  أرجأأن المجلس ومحدودية المقررات المتعلقة بالقضايا التنموية لجماعة طرفاية، أظهرت المراقبة 

 :يتعلق األمر بما يليود، ية إلى دورات الحقة وال يتم إعادة النظر فيها من جديقة بالقضايا التنمومتعل

البت في عقد كراء أو تفويت جزء من بقعة أرضية في ملك الجماعة من أجل إنجاز مشروع تأجيل  -

 (؛2012استثماري )بنايات سكنية ومركز تجاري( )دورة يوليوز 

 (؛2012دي )دورة أكتوبر تعلقة بمشكل المطرح البلتأجيل مناقشة النقطة الم -

أو التي في طور اإلنجاز والمبرمجة بتراب  تأجيل البت في النقطة المتعلقة بدراسة المشاريع المنجزة -

(، وتم تأجيل البت في هاته 2013الجماعة من طرف شركة تهيئة العمران الجنوب )دورة يوليوز 

 .2013النقطة أيضا في دورة أكتوبر 

 نقائص على مستوى اتفاقيتي الشراكة المبرمتين مع المديرية الجهوية للتجهيز حول إزالة الرمال 

سنة طرفاية اتفاقيتي شراكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالعيون األولى  أبرمت جماعة

 المصادقة تمت والتي درهم، 74.400,00 مبلغب تعلق بإزالة الرمال المتراكمة بين الكورنيش وسياج الميناءت 2016

متعلقة بإزالة الرمال عن  2017في ماي  الثانيةو .2016 ماي دورة في لطرفاية الجماعي المجلس طرف من عليها

وتمثلت التزامات الجماعة في (. جنبات الطريق )على طول المقطع الطرقي المكون للمدخل الشمالي لمدينة طرفاية

وقد سجل بخصوص االتفاقيتين  ل مدة االشتغال.ين في توفير المحروقات الضرورية لآلليات خالكلتا االتفاقيت

 :مالحظتين التاليتينالمذكورتين ال

  تمديد مدة إنجاز األشغال موضوع االتفاقية الثانية دون اعتماد ملحق تعديلي ▪

ية الشراكة والتعاون من اإلجراءات االتفاقية يعد تحديد مدة اإلنجاز أو الجدولة الزمنية لتنفيذ األشغال موضوع اتفاق

لوحظ بخصوص االتفاقية  لكن .ا داخل األجل المتفق عليهالطرفين المتعاقدين بالتزاماتهماألساسية التي تضمن وفاء 

 من االتفاقية(، حيث تم تمديدها 04أن طرفي العقد تجاوزا مدة الستة أيام المحددة إلنجاز األشغال )المادة المذكورة 

االتفاقية  المدلى به للجنة المراقبة(، دون لجوء طرفي 2017يونيو  08يوما )من خالل محضر المعاينة بتاريخ  30إلى 

رتفاع وذلك الإلى ملحق تعديلي، الذي يتوجب على الجماعة اعتماده والمصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي، 

ت التكلفة اإلجمالية يوما حيث بلغ 30ن ستة أيام إلى الناتجة عن تمديد مدة اإلنجاز مااللتزامات المالية 

  .درهم 1.972.500,00

 للنفقات المتعلقة بتزويد اآلليات المستعملة بالوقود عدم مسك محاسبة ووثائق مبررة ▪

من حيث الكميات ك الجماعة محاسبة وال وثائق مبررة للنفقات المتعلقة بتزويد األليات المستعملة بالوقود، سال تم

 ليات المستفيدة من الوقود وترقيمها.توقيت الزمني، واآلوال
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 البشرية للجماعةالتنظيم اإلداري وتدبير الموارد ثانيا. 
 سجلت بهذا الصدد المالحظات التالية:

 عدم توصيف المهام والوظائف المسندة للموظفين وعدم توفير دالئل للمساطر 

ي إطار كن من تفصيل مهام ومجاالت تدخل كل موظف أو عون فلوحظ أن جماعة طرفاية ال تتوفر على أية وثائق تم

 54المادة )من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  271ضيات المادة المسؤوليات المسندة إليه، مما يخالف مقت

بوط بتحديد مهام الموظفين بشكل مض الجماعةالتي تلزم الجماعي(، المتعلق بالميثاق  78.00مكررة من القانون رقم 

لجماعة وبأجهزتها ووضع دالئل للمساطر المتعلقة بالمهام واألنشطة المنوطة بإدارة ا ووضع حد للمهام المتنافية،

 التنفيذية والتدبيرية.

 والتوثيق  نقائص في وظيفة األرشيف 

 وتتجلى هاته النقائص فيما يلي:

 ضياع وثائق مثبتة وسجالت لقصور في مسك األرشيف والتوثيق ▪

 :ئق والسجالت التاليةمر بالوثايتعلق األ

 ؛2013بعض محاضر دورات المجلس الجماعي برسم سنة  -

الوثائق وسجل جرد المنقوالت الجماعية ) بعض الوثائق والسجالت المتعلقة بمكتب الميزانية والمحاسبة -

 ؛(التخصصاتبناء مركب متعدد ل 2012برسم  المتعلقة بملف سندي الطلب

 .2015نونبر  24 الجنوب بتاريخ لعمرانسالم" التي منحت لمؤسسة ارخصة التجزئة السكنية "ال -

 عدم توفر مكتب الموارد المالية وال مكتب الميزانية والمحاسبة على محل خاص لحفظ األرشيف ▪

يتم في غالب األحيان االحتفاظ بالوثائق والملفات في مكاتب الموظفين. وقد تم نقل كمية كبيرة من الوثائق إلى أحد  

وجزء كبير من تلك الوثائق يحتفظ به على مستوى المستودع الصغير المتواجد اتب بالجماعة )المكتب التقني(، المك

على مقربة من مقر الجماعة، حيث كدست بشكل عشوائي غير منظم في محل غير مالئم ال يتوفر على مستلزمات 

 الحماية ضد الحريق وال يحتوي على رفوف لترتيب الوثائق.

 يلي: الجهوي للحسابات بما  صي المجلسوعليه، يو

ووضع دالئل للمساطر المتعلقة بالمهام واألنشطة التحديد بشكل مضبوط وواضح لمهام الموظفين،  -

 المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛

 تفعيل وضبط وظيفة األرشيف وحفظ الوثائق والسجالت الجماعية. -

 الجماعية ثالثا. تدبير الممتلكات

 الممتلكات العقاريةتدبير  .1

 .من تسجيل المالحظات التالية تإن مراقبة تدبير الجماعة ألمالكها العقارية مكن

 نقائص على مستوى مسك سجل الممتلكات العقارية 

 لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة )سجل األمالك العامة وسجل األمالك الخاصة(

حيث ال تتم اإلشارة بشكل مفصل إلى المساحة والموقع والتخصيص  ،ية في المعلومات التي تتضمنهاال تتسم بالشمول

كما لوحظ أن الجماعة قد أدرجت في قرارها الجبائي واجبات جزافية شهرية لكراء محالت  بالنسبة لكل ملك على حدة.

 . حتوياتغير مسجلة في سجل الم إنهاحيث  ،عقاراتتملكها لهذه ال تتثبوثيقة  ةالتجارية والسكنية دون أن تتوفر على أي

 غياب الوثائق القانونية لجميع العقارات التي تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة 

غياب سندات تم الوقوف على  ثحي ،للعقارات المسجلة في سجل ممتلكاتها ملفات قانونيةالتوفر الجماعة على ال ت

من  47المادة مما يخالف مقتضيات  البطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعةومحاضر التسليم وووثائق الملكية 

تقوم جماعة طرفاية باستغالل مجموعة من األمالك التابعة للملك  كما المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00القانون 

 ة.الخاص للدولة دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعيتها القانوني

  دون تتبع المساطر القانونية من أجل تملك الوعاء العقاري إلنجازهاإنجاز مشاريع 

جل تملك عقارات شيدت عليها مرافق جماعية كالمجزرة والمستودع أن الجماعة لم تقم باإلجراءات القانونية من ألوحظ 

 والمحجز البلدي وعشر ساحات عمومية. 

ع والمحجز البلدي على أرض محل تعرض من شأة جديدة تضم المستودتم الشروع في بناء من ،وفي نفس السياق

تم الوقوف على أشغال بناء ، النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئةقبل صدور ونشر ذلك و ،طرف أحد األغيار
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 12.90 من القانون رقم 27مستودع ومحجز بلدي على مستوى األرض السالفة الذكر، مما يخالف مقتضيات المادة 

 القاضي النص صدور حين وإلى العلني البحث اختتام تاريخ من ابتداء" بالتعمير، والتي تنص على أنه: المتعلق

 أو تجزئات وإحداث والغرس البناء أعمال من عمل أي في اإلذن يجوز ال التهيئة، تصميم مشروع على بالمصادقة

 ."المشروع هذا أحكام يخالف كان إذا سكنية مجموعات

 المنقولة ممتلكاتلا تدبير .2

 .بخصوص الممتلكات المنقولة تم تسجيل المالحظات التالية

 عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون 

، كما أن ليهالوحظ أن تخزين المواد والمقتنيات ال يتم بالشكل الذي يضمن المحافظة عليها وسهولة الحصول ع

ث المكتبي القديم وغير المستعمل يتم االحتفاظ ببعضها على مستوى أحد المكاتب لعتاد المعلوماتي واألثاالمنقوالت من ا

بالجماعة )المكتب التقني(، والبعض اآلخر يحتفظ به الموظفون بمكاتبهم بعد أن استبدلته الجماعة بآخر حديث برسم 

مستودع في طور نقوالت أخرى يتم تكديسها في تواجد بعض األثاث المكتبي وم، كما تم الوقوف على 2017سنة 

 البناء وفي ظروف سيئة من غير جرد وال ترتيب.

  والتوريداتبجرد للمخزون من المعدات  الجماعةعدم قيام 

 17 في صادر 2.09.441 رقممن المرسوم  113المادة ال تقوم الجماعة بجرد المعدات والمقتنيات طبقا لمقتضيات 

ومجموعاتها. حيث لم تكن  المحلية للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسن 2010 يناير 03ل  الموافق 1431 محرم

، وبعد تعيين موظف بمكتب الميزانية 2015إلى حدود  2012تتوفر على سجل الجرد خالل الفترة الممتدة من 

إلى أكتوبر  2015من دجنبر المقتنيات المنجزة خالل الفترة الممتدة والمحاسبة قام هذا األخير بمسك سجل يضم فقط 

2016. 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 مسك سجل الممتلكات العقارية بشكل مضبوط والعمل على تحيين معطياته؛ -

فات القانونية اتخاذ التدابير الالزمة قصد تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة، ومسك المل -

 للقوانين الجاري بها العمل؛ والتقنية الخاصة بها طبقا

 سلك اإلجراءات القانونية من أجل تملك الوعاء العقاري قبل الشروع في إنجاز المشاريع الجماعية؛ -

 ؛العمل على مسك سجل جرد المنقوالت الجماعية مع تحيين معطياته -

 .لمخزونالتدبير السليم والمنظم ل لة، مع مراعاةتوفير مخزن إليداع وتخزين الممتلكات المنقو -

 رابعا. تدبير المداخيل الجماعية
 ما يلي.من خالل مراقبة تدبير مداخيل الجماعة تم الوقوف على 

 الجبائية اإلدارة هيكلة  .1

 .سجلت بهذا الصدد المالحظات التالية

 اعتماد الهيكلة الجبائية عدم 

حيث لم يتم  ،المتعلق بالجبايات المحلية 47.06بائية طبقا لمقتضيات القانون رقم لم تعتمد الجماعة هيكلة اإلدارة الج

 التفريق بين مهام مكاتب حصر الوعاء الجبائي والتحصيل والمراقبة والمنازعات.

  المداخيل شسيعمن طرف  برام عقد التأمينإعدم 

م رقم من المرسو 48المداخيل لم يقم بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة طبقا للمادة  شسيعلوحظ أن 

المحلية بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات  (2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441

 ومجموعاتها.

 مداخيل الرسوم والضرائب تدبير .2

 .عة طرفاية من الرسوم والضرائب المالحظات التاليةبخصوص تدبير مداخيل جما تسجل

  الرسم على تجزئة األراضي استخالصعدم 

لعمران جنوب" بعملية تجزيئ بقعة أرضية بالمدخل الجنوبي لمدينة طرفاية والمسماة "تجزئة السالم"، ركة "اقامت ش

قام رئيس المجلس بمراسلة  2013نونبر  20، دون الحصول على رخصة من الجماعة. وبتاريخ 2012وذلك منذ سنة 

لم تستجب له هاته األخيرة. لكن، بعد  وهو مارخصة، مدير الشركة المعنية من أجل أداء المستحقات للحصول على ال

تدقيق المعطيات ومراسلة الشركة المعنية، تبين أن هاته األخيرة التي أدلت للمجلس الجهوي للحسابات بملف عن 
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مسلمة من طرف الجماعة بتاريخ  2015-021التجزئة المذكورة، تمكنت من الحصول على رخصة التجزيء رقم 

الجماعة باستخالص مبلغ الرسم على تجزئة األراضي والذي قدرته مصالح الجماعة تقوم  دون أن، 2015نونبر  24

 درهم. 537.500,00 مبلغب

 اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية  عدم إجراء 

تنص كما  ،، بتنسيق مع المصالح اإلدارية المعنيةال تقوم الجماعة باإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية

 المحلية.الجماعات المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  49لى ذلك المادة ع

  الرسم على محال بيع المشروبات استخالصعدم 

تتوفر الجماعة على نسخ  ،36لوحظ أن الجماعة ال تقوم باستخالص هذا الرسم رغم وجود ملزمين يقدر عددهم ب 

 .بهم الخاصةمن الرخص الممنوحة وجميع المعلومات 

  تجاري أو صناعيالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا لغرض  مدخولضعف 

حدد القرار الجبائي سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو 

( دراهم إلى 7تدأ السعر من سبعة )ة. ويبربع سنمهنية باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام عن كل 

 درهم للمتر مربع حسب نوع النشاط. 200

لوحظ أن الجماعة رغم تنوع األنشطة المتواجدة داخل المدار الحضري والتي تستغل الملك الجماعي كالمقاهي واألبناك 

. 2013ه سنة ستخالصعدم ا مع 2015 - 2012ولوحات اإلشهار فإن مدخول هذا الرسم كان ضعيفا خالل سنوات 

درهم إلى حدود أكتوبر  110.085,00و 10.975,00حيث وصل إلى  2016وقد عرف بعض التحسن خالل سنة 

، ولكن بالرجوع إلى عدد الملزمين والمساحة المشغولة من الملك الجماعي فإنه يبقى جد ضعيف. ولقد تم حصر 2017

المداخيل يستغلون مساحات مختلفة من الملك  شسيعطرف  به من دلىملزما حسب الجدول الم 84عدد الملزمين في 

العام الجماعي. ولكن أغلبية الملزمين لم يأدوا الرسم سوى بالنسبة لربع سنة وحيد مما يبين حجم الموارد المالية التي 

ماعة قة للجغ مستحبذمتهم من مبال ضاعت على الجماعة، دون قيام هاته األخيرة بأي إجراء لحث الملزمين على أداء ما

 .2017درهم إلى حدود أكتوبر  330.255,00و 2016درهم برسم سنة  32.925,00والمقدرة ب 

 الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي لغرض البناءفي استخالص  قصور 

، تبين 2016- 2012والحاصلين على رخصة البناء خالل سنوات  92ملزما من أصل  55من خالل دراسة عينة من 

 ما يلي:

ويتعلق األمر بخمس  ،عدم استخالص الرسم بالنسبة لثمانية ملزمين رغم حصولهم على رخص البناء -

 67و 25( والرخصتين رقم 67و 66و 65و 61و 60)رقم  2013رخص مسلمة في شهر نونبر 

شتنبر  20المسلمة في  38والرخصة رقم  2014دجنبر  30يوليوز و 25المسلمتين على التوالي في 

 ؛درهم 18.420,00ويقدر مجموع المبالغ غير المستخلصة ب  2016

ستخالص مبالغ مما نتج عنه املزما  40بالنسبة ل ساس المساحات المغطاة عدم تصفية الرسم على أ -

ستخلصة درهم بين المبلغ الم 155.410,00 بقيمةأقل من المستحقة حيث تم تسجيل فرق 

 درهم(؛  382.480,00ستحق )درهم( والمبلغ الم 227.070,00)

بطريقة جزافية دون  ض البناءالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا لغرأداء  -

 اعتبار المساحة المستغلة ومدة االستغالل. 

  والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي  الرسم على النقل العمومي للمسافرين استخالصعدم

 2015إلى  2012السنوات المالية من سم بر للمسافرين

رغم توفرها على جميع المعلومات الخاصة  2015- 2012لية لم تكن الجماعة تستخلص هذا الرسم خالل السنوات الما

 2016ولم تشرع في استخالصه إال في سنة  ،وهو ما ضيع على ميزانيتها موارد مالية مهمة ،بأصحاب الرخص

للجماعة أن تفرض بصورة تلقائية الرسم  وقد كان بإمكانبتسديد المستحقات المتراكمة. وذلك دون مطالبة المالكين 

الجماعات المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  158لكي رخص النقل العمومي كما تنص على ذلك المادة على ما

 المحلية. 

  الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة ونقل اللحوم استخالصعدم 

 باستخالص الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة، باستثناء 2017- 2012قم خالل سنوات جماعة لم تلوحظ أن ال

 .حيث تم استخالص ضريبة الذبح 2016سنة 

فإن الجماعة تقوم بنقل اللحوم بواسطة شاحنتها وال تستخلص الرسم على نقل اللحوم )اللحم الصافي  ،إضافة إلى ذلك

 ة مع عدد الرؤوس المذبوحة. مداخيل مهمة مقارن وهو ما يضيع عليها ،واألحشاء(
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

التفريق بين مهام مكاتب حصر الوعاء الجبائي والتحصيل  من خاللإلدارة الجبائية ااعتماد هيكلة  -

 ؛والمراقبة والمنازعات

 والشخصية؛مسؤوليته المالية يضمن اكتتاب شسيع المداخيل عقد تأمين  -

 ماعة للرفع من مستوى استقاللها المالي.العمل على استخالص الرسوم المستحقة للج -

 خامسا. تدبير النفقات الجماعية
 سجلت بهذا الصدد المالحظات التالية:

  إجراءات المنافسة وإعداد وتوثيق المقايسات المضادة  فيقصور 

مقتضيات مما يخالف  ،لب على مقايسة واحدة لتبرير المنافسةلوحظ اعتماد الجماعة في العديد من ملفات سندات الط

 75الفقرة الرابعة من المادة الصفقات العمومية )المتعلق ب 2.12.349 رقم مرسومالمن  88الفقرة الرابعة من المادة 

باإلصالحات الكبرى للعربات  ةالمتعلقيتعلق األمر خصوصا بسندات الطلب و(. 2.06.388رقم مرسوم المن 

 .2014و 2013لسنتي  الدراجات النارية واآللياتو

 في بناء مركب متعدد االختصاصات دون سلك اإلجراءات القانونية المتطلبة ودون تحديد الجهة  ساهمةالم

 المستفيدة 

قامت الجماعة بالمساهمة في بناء مركب متعدد التخصصات، من خالل سندي الطلب غير مرقمين ، 2012برسم سنة 

 . ألف درهم للفاتورة الواحدة 200بمبلغ    FM، والفاتورتين غير مرقمتين وغير مؤرختين لشركة وغير مؤرخين

 طرفاية، في االختصاصات متعدد مركب أي وجود على الوقوف يتم لم المكان عين في الميداني التحقيق خالل منو

 .المستفيدة الجهة مع اتفاقية أية على الجماعة تتوفر وال

  اإلنارة العموميةاقتناء مواد وأدوات لصيانة النفقات المتعلقة بتدبير  فينقائص 

 2017إلى أبريل  2013درهم خالل الفترة الممتدة من  766.123,54أنفقت جماعة طرفاية مبلغ إجمالي يقدر ب 

ا وقد سجلت بهذلإلنارة العمومية. مواد وأدوات )مصابيح وأسالك كهربائية( من أجل الصيانة الدورية القتناء 

 ئص متعلقة بالجوانب التنظيمية تتجلى فيما يلي:الخصوص نقا

حيث يتم االحتفاظ ببعض العتاد )مصابيح، خيوط ، عدم توفر الجماعة على مخزن للعتاد الكهربائي -

 على مستوى المستودع الذي في طور البناء؛ كهربائية( بشاحنة كبيرة

حيث يتم االعتماد في إنجاز  ،رة العموميةنااإل شبكة عمليات صيانة وتتبع غياب مسطرة واضحة لتأطير -

عمليات، دون اتخاذ هذه الالخدمات فقط على المعرفة الشخصية والتجارب السابقة للعون المكلف ب

 ؛في ذلك التي يجب اعتمادها لضبط الطرقاإلجراءات الضرورية الجماعة 

 .المستعمل لهذه الغاية العتادوت ومكان التدخال لاألعطا وحجم طبيعة تبرز التي اليومية التقارير غياب -

المسجلة، تواتر حدوثها،  لوبالتالي فان هذه الوضعية ال تسمح بإعداد تصور شامل لحجم وأهمية األعطا

 .حات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازهاطبيعة أشغال الصيانة الالزمة لها أو اإلصال

 ثاث المكتبيفي تدبير النفقات المتعلقة بالعتاد المعلوماتي واأل قصور 

وتسلمها قبل االلتزام  2017العتاد المعلوماتي واألثاث المكتبي برسم باقتناء حاجياتها من ويتجلى ذلك في قيام الجماعة 

حيث تم الوقوف خالل الزيارة الميدانية لمقر الجماعة على قيام  ،ختصةبالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح الم

بتجهيز مختلف مكاتبها بعتاد معلوماتي حديث مكون من حواسيب مكتبية وآالت طابعة  2017هاته األخيرة برسم سنة 

 يفيد بأنه افقة. مموأثاث مكتبي مع تسجيل عدم توفرها، خالل فترة المراقبة، على الوثائق المثبتة لهذه النوناسخات 

تعلقة بمساطر االلتزام بالنفقات وكيفية إصدار سندات طلب الحقا لتسوية هذه الوضعية. وهو ما يخالف األحكام المسيتم 

نظام للمحاسبة  بسن 2010يناير  3صادر ال 2.09.441مرسوم رقم الصوص عليها في ممارسة المراقبة المالية المن

 .  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

 علقة ببناء وصيانة المستودع والمحجز البلديالمت النفقات 

 39.840,00وصيانته  2012سنة  درهم 400,000,00اؤه على مستودع بلدي كلفها بنكانت جماعة طرفاية تتوفر 

 . وقد سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية:2017قبل هدمه في أكتوبر  2015درهم سنة 

سندات الطلب بالرغم من  بواسطة المتعلقة ببناء المستودع البلدي األشغاللجوء الجماعة إلى إنجاز  -

من المرسوم  75يخالف مقتضيات المادة  مما عمومية ةألشغال تستلزم اللجوء إلى صفقكون طبيعة تلك ا

والخدمات ل الذي يضم الئحة األشغا 3على الملحق رقم  الذكر، والتي تحيلسالف  2.06.388رقم 

 والصيانة؛اإلصالح التهيئة وعمليات  إلىفقط  شيرإنجازها عن طريق سندات الطلب والذي ي الممكن
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المبلغ السنوي المسموح به في سندات الطلب المتعلقة بنفقات من نفس الطبيعة بإصدارها لجماعة تجاوز ا -

 75لف مقتضيات المادة درهم، وهو ما يخا 400.000,00بمبلغ إجمالي قدره  2012سندي طلب سنة 

 الصفقات العمومية؛ب المتعلق 2.06.388رقم  مرسومالمن 

والفاتورة  2012مارس  23غير مرقم، بتاريخ )سند الطلب  طلبتاريخ الفاتورة سابق لتاريخ سند ال  -

 ؛FM لشركة 2012مارس  13 بتاريخغير مرقمة، 

غياب جداول المنجزات المتعلقة  ، حيث سجلللمنشأةعدم توثيق الجماعة عمليات البناء والصيانة والهدم  -

تم هدمها مع تحديد كل  ببناء المستودع البلدي ومحضر الهدم متضمنا الوصف الدقيق للمنشآت التي

 مكوناتها.

المنجزة من وتوثيق جميع األشغال التقني تتبع ال العمل علىالجماعة بوعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 .األشغالمحاضر تسلم ور الورش والتمتيرات وجداول المنجزات والوضعيات والجرود دفات خالل مسك

 النفقات المتعلقة بهاتدبير حظيرة السيارات الجماعية وسادسا. 
 .بخصوص تدبير حظيرة السيارات الجماعية والنفقات المتعلقة بها المالحظات التالية تسجل

 تعد ضمن ممتلكاتها الجماعة لنفقات صيانة وإصالح كاسحة لم تحمل 

ريخ الفاتورة )غير مرقمة( بتاموضوع  58درهم بواسطة سند الطلب رقم  50.000,00صرفت جماعة طرفاية مبلغ  

التي  125.131 جالمسجلة تحت رقم  Caterpilar 926Eصيانة وإصالح على الكاسحة  كنفقات 2013دجنبر  26

بموجب اتفاقية ومحضر تسليم نهائي موقع بين الطرفين  2010تم تسليمها بصفة نهائية لفائدة عمالة طرفاية خالل سنة 

بهذه اآللية من فاية بتحمل جميع المصاريف المرتبطة الذي ينص على التزام عمالة إقليم طرو، 2010دجنبر  16في 

فإن تحمل الجماعة النفقات المذكورة يتعارض ومقتضيات المادة  ،األساس صيانة وتأمين وضرائب ورسوم. وعلى هذا

 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 45.08من القانون  39

  ود وتتبع استهالك الوق ضبطغياب آليات 

 يتجلى ذلك فيما يلي:

الخاصة  الوقودلتتبع استهالك  تجذاذا من قبيل المستهلكة، الوقود عدم مسك وثائق تبريرية لكميات -

 حجم تتبع دون يحول، مما السيارات حظيرةمن طرف المسؤول عن  ابكل سيارة مؤشر عليه

 االستهالك؛

ود عرباتها عة على الشيات في طريقة تزالوقود، لعدم اعتماد الجما استهالك لتتبع محاسبة مسك عدم -

 بالوقود.

 من خالل: لعقلنة تدبير حظيرة السيارات،إرساء قواعد جيدة  اعةالجموعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

مسك جذاذات تتبع الحالة الميكانيكية للعربات واآلليات الجماعية، تحدد نوعية العطب وتاريخ اإلصالح  -

 لة؛وقطع الغيار المستعم

 .وجذاذات لتتبع استهالك الوقود الخاصة بكل سيارة وآلية جماعية مسك محاسبة -

 تدبير بعض التجهيزات والمرافق العمومية المحليةسابعا. 
 سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية:

 في الجانب التنظيمي للمحجز البلدي  نقائص 

 ويتجلى ذلك في المالحظات التالية:

 للمحجز؛ عدم توفير حارس قار  -

عدم مسك الجماعة سجال يوضح بيانات العربات واألشياء المحجوزة )رقم التسجيل، تاريخ الدخول،  -

تاريخ الخروج، اسم المالك أو السائق والسلطة التي أعطت أمر الدخول، الرقم الترتيبي لألمر بإدخال 

 السيارة، الرقم الترتيبي لألمر بإخراجها(؛

المحجوزة )لتفادي وقوع اختالط بينها أو أضرار يمكن فات األشياء جذاذات لتوضيح مواص عدم وضع -

 أن تلحقها جراء مكوثها في المحجز(؛

دون أن  ،مدة طويلةوجود مجموعة من العربات بالمحجز لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها منذ  -

لجبائي الذي مكرر من القرار ا 24 تتخذ مصالح الجماعة اإلجراءات لعرضها على البيع طبقا للفصل

 رام أجل سنة ويوم للعرض على البيع.حدد انص
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  بالمجزرة الجماعيةوالمواصفات الضرورية  الشروطعدم توفر 

 مكنت المعاينة الميدانية للمجزرة الجماعية من تسجيل المالحظات التالية:

لمزاولة  بالبنايات المعدة صةوالمعايير الخابناية المجزرة غير صالحة للذبح وال تحترم الشروط  ▪

 بالذبح المرتبطة العمليات

ذي صلة مباشرة ووثيقة بصحة  المرفق الالزمة لهذا والشروط المواصفاتها تتوفر فيالمجزرة الجماعية ال  إن

لشروط المنصوص ا اتغيب فيهتتم فيها جميع العمليات وللذبح  مشكلة من قاعة كبيرةهي عبارة عن بناية ف المواطنين،

( بشأن تطبيق الظهير 1999يناير  05) 1419رمضان  17الصادر في  617.98.2 رقم ومالمرسعليها في ملحق 

( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش 1977أكتوبر  08) 1379شوال  24بتاريخ  1-75-291 الشريف رقم

 :والجودةمن حيث السالمة أو من أصل حيواني  والمواد الحيوانيةالحيوانات الحية 

للشروط التي تمكن من عزل األماكن الخاصة بمختلف عمليات الذبح بشكل يمنع من  م البنايةعدم احترا -

 آلخر؛تنقل العدوى من مكان 

وغسلها  األحشاء من الفضالت فراغعدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل األمعاء، ذلك أن عملية إ -

 ؛تتم في نفس قاعة الذبح

هذه اللحوم بواسطة  حيث يتم إتالفير الصالحة لالستهالك، على محرقة خاصة باللحوم غ م التوفرعد -

 ؛طمرهامبيدات خاصة ثم 

في انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من غياب شبكة التطهير السائل الخاصة بقاعة الذبح، مما قد يسبب  -

 .مخاطر تلوث اللحوم

 في المراقبة الصحية والوقاية قصور ▪

بموجب  للمكتب المذكوريخالف المهام المسندة  ناء عمليات الذبح، مماثأالت المكتب الصحي الجماعي منعدمة تدخ

 .1941بريل أ 08القرار الوزيري المؤرخ في 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مسك سجل يوضح و توفير حارس قار للمحجز إرساء قواعد جيدة في تدبير المحجز البلدي من خالل -

 المحجوزة؛ بيانات العربات واألشياء

 سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز؛ -

 .المراقبة الصحية والوقايةفي تفعيل دور المكتب الصحي الجماعي  -
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II.  طرفايةل المجلس جماعيجواب رئيس 

 )نص مقتضب(

)...( 

 ايةأوال. قصور في الرؤية اإلستراتيجية والمجهود التنموي لجماعة طرف

  لمخططات اإلستراتيجية للجماعةاعدم إعداد 

حيث تمت االنطالقة الرسمية إلعداد برنامج   2017يناير  30إن جماعة طرفاية لم تقم بإعداد برنامجها إال في 

بحضور السيد العامل ورئيس المجلس الجماعي ورئيس  2017/2022عمل لجماعة طرفاية للفترة الممتدة بين 

الصادر  2-16-301ن المرسوم رقم مدني ألطرفاية والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع الالمجلس اإلقليمي لل

وتقييمه  ( الخاص بتحديد مسطرة إعداد برنامج الجماعة وتتبعه وتحيينه 2016يونيو  29) 1437رمضان  23في 

تداب المجلس وجماعة ن البرنامج يحث على السنة األولى النإلم تكن تعرف مضامين  وقوانين البرنامج، حيث 

وانطالقا من  االتفاقية وخصوصا في مرحلة صياغة مشروع  شهر يناير بإعداده، في نهاية طرفاية شرعت فعال

برنامج عمل الجماعة مع منظومة تتبع المشاريع والبرامج وتقييم موارد الجماعة قام مدير المصالح ولجنة المالية 

من طرف   اسات على إدراج فائض الثالث سنوات وطلب تمويلهوالمحاسبة ومحاسب الجماعة مع مكتب الدر

السيد الرئيس عبر قرض من  صندوق التجهيز الجماعي لبرنامج عمل جماعة طرفايـة ) انظر عرض برنامج 

 جماعة طرفاية مع مصفوفة المشاريع الذاتية والمشتركة(. 

)...( 

 د برنامج عمل الجماعةعلى مستوى إعداد وتنفيذ االتفاقية المتعلقة بإعدا نقائص 

 في اختيار مكتب الدراسات المعهود له بإعداد برنامج عمل الجماعة والمنافسة الشفافيةغياب  ▪

 بناء على الخبرة اإلدارية والكفاءة المعروف بها هذا المكتب حيث تم اعتماده من طرف جميع جماعات الجهة.

نامج البر دراسات نظرا لقلة االعتماد المرصودة لهذاونظرا لعدم توصل الجماعة بأي طلب من طرف باقي مكاتب ال

فقد قرر السيد الرئيس إسناد مهمة إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة  وكثرة االلتزامات المطلوبة من المكاتب.

إلى مكتب الدراسات جنوب إستراتيجية بطريقة مباشرة لكي يتم احترام اآلجال التي  2022إلى  2017الممتدة من 

 عنها الدورية الوزارية. تحدثت

 قية المتعلقة بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعةفي بنود االتفا قصور  ▪

نجاز برنامج عمل الجماعة في دورة إجل أاتفاقية شراكة مع مكتب الدراسات من  صادق المجلس الجماعي على

فاقية من فوائد وخصوصا أن المكتب ولم ترد أية مداخلة تذكر وذلك لما تبين للسادة األعضاء في االت 2017فبراير 

 ذو كفاءة عالية ولديه فريق متمرس في ميدان الدراسات. المشرف عليها

 لجنة التتبع والتقييم التي تتولى السهر على تنفيذ بنود االتفاقية إحداثعدم  ▪

 (.),,, اإلشارة إلى لجنة التتبع وتقييم البرنامج في الفصل السادس )لجنة التتبع والتقييم( تتم

لقد أعطى السيد الرئيس انطالقة البرنامج وكلف السيد مدير المصالح لكي يترأس فريق عمل البرنامج والمتكون  

أما لجنة التتبع  اليومي للبرنامج فقط. من تقني الجماعة والمحاسب ولجنة المالية والبرمجة ومكتب الدراسات بتتبع

 عندما يتم االنتهاء من إعداد تقرير عام وتحديد مشاريع ست وتقييم المشاريع فال يمكن لها أن تباشر عملها إال

آنذاك يتم تعيين مكتب الدراسات نفسه أو تعيين لجنة من الجماعة وباقي القطاعات األخرى  وثالث سنوات، سنوات

 ة.المؤشرات والنتائج واالكراهات والحلول الممكن هذه المشاريع من خالل تحديد نسبة االنجاز،للتتبع وتقييم 

 عدم مسك الجماعة للمراسالت والوثائق المثبتة المتعلقة بتنفيذ مراحل اإلعداد لمشروع برنامج العمل 

وأجوبة المصالح الخارجية  بعد انتهاء مكتب الدراسات من عمله تسلمت الجماعة جميع الوثائق المتعلقة بمراسلة

لمالحظة ا عة وسنعمل مستقبال على األخذ بهذهالتي يعمل عليها مكتب الدراسات وهي اآلن متواجدة بمصالح الجما

 جل التتبع والتنسيق بما يضمن فعالية االنجاز.أمن 

  التنموي في أداء المجالس الجماعي المجهودضعف 

إن قصور الرؤية اإلستراتيجية للمجلس الجماعي لطرفاية يعود إلى ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة بسبب 

تي تعوق مداخيل الميناء باإلضافة إلى ضعف حصة الجماعة من الضريبة على القيمة االكراهات الطبيعية ال

أما المالحظة الخاصة بدور  .لجماعةمن ميزانية ا % 70المضافة حيث تشكل مصاريف أداء أجور الموظفين 

 . )...(فإننا سنعمل على اآلخذ بها في القريب العاجل المجالس المحلية

)...( 
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لمتعلقة بالقضايا التنموية لجماعة طرفاية تعود إلى قلة الموارد وضعف المجلس الجماعي ا إن محدودية مقررات

بها المجلس الحالي تم إبرام مجموعة من االتفاقيات من  الميزانية الجماعية وبفضل المجهودات الكبيرة التي قام

 شانها الرفع من المجال التنموي بالمدينة.

  ة الجهوية للتجهيز حول إزالة الرمالاكة المبرمتين مع المديريعلى مستوى اتفاقيتي الشر نقائص 

)...( 

 مدة انجاز األشغال موضوع االتفاقية الثانية دون اعتماد ملحق تعديلي تمديد ▪

كراهات إكما سبقت اإلشارة إلى كون االتفاقية المتعلقة بإزالة الرمال عن المدخل الشمالي للمدينة قد عرف عدة 

نجاز األشغال لم تكن كافية حيث إاح ثانيا كون المدة التي تم بشأنها تقلبات الجوية وخاصة الرينذكر منها أوال ال

 االستعجاليةتجلت عوامل قاهرة ألزمت األطراف المعنية تمديدها ولم يكن ألي طرف الخيار في ذلك نظرا للصبغة 

الوضعية تمت ة برمتها وقياسا على هذه يؤدي إلى اإلضرار بالعملين أي تأخير ولو ليوم واحد إاألشغال و إلنجاز

 معالجتها  بواسطة محضر تم التوافق من خالله على تمديد المدة إلى حين القيام بإزالة الرمال باتفاق كل األطراف.

)...(. 

 محاسبة ووثائق مبررة للنفقات المتعلقة بتزويد اآلليات المستعملة للوقود مسكعدم  ▪

تضمين كل استعمال بواسطة جدادة كل آلية خاصة  تتبع استعمال الوقود وكذامصالح الجماعة بوضع سجل لباشرت 

 حتى تتم عملية التزويد بشكل معقلنا ومتحكم فيه تفاديا لكل تبذير أو شطط في هذه العمليات. 

 التنظيم اإلداري وتدبير الموارد البشرية للجماعة .ثانيا
)...( 

  طرن وعدم توفير دالئل للمساوالوظائف المسندة للموظفيعدم توصيف المهام 

أما الوظائف المسندة لكل موظف سيطلع عليها عبر الدوريات والكتب المتواجدة )...(  إن هذه المالحظة قيمة

ن الجماعة لم تتوصل بأية شكاية من طرف مواطن بعدم تلبية طلباته اإلدارية نظرا لصغر إباالنترنيت ولإلشارة ف

 عة وقلة المرتفقين.الجما

 في وظيفة األرشيف والتوثيق نقائص 

لسوء الحظ أن الزيارة الميدانية للسادة القضاة تزامنت وبعض األشغال التي تقوم بها الجماعة على مستوى مكاتبها 

أما  .حيت راكمت بعض وثائق األرشيف بمكتب من مكاتب الجماعة إلى حين تجهيز وإصالح المكاتب األخرى

مة األرشيف المتواجد باإلدارة وستجدون صور رشيف بمواصفات تتالءم وقيتم افتتاح مكتب جديد لأل اآلن فقد

 لذلك في الملحق.

 ضياع وثائق مثبتة وسجالت لقصور في مسك األرشيف والتوثيق  ▪

 ن هذه الوثائق التي طلبتموها منا لم تضع وإنما تم وضعها بمقر األرشيف بشكل غير منظم لظروفإلإلشارة ف

تكم الخاصة ببعض الوثائق اإلدارية وبشكل سريع يضمن توخيا لإلجابة على مراسالاإلصالح داخل المكاتب، و

لكم مراقبة في ظروف جيدة وهذه الحالة لم تعطي لنا الفرصة وبشكل كبير للبحث داخل جميع المكاتب كالمحضرين 

 فقد توصلتم بها. 2017إلى سنة  2012أما باقي المحاضر من سنة  2013الخاصين بسنة 

لسجالت المتعلقة بمكتب الميزانية والمحاسبة )سجل الجرد المنقوالت الجماعية( الخاصة بمرحلة ا يخص اأما فيم

 . فهي لم تضع وسنعمل على البحث عنها بالتنسيق مع الرئيس السابق للمصلحة 2014إلى  2012

توقيعه من طرف النائب أما فيما يخص الوثائق المتعلقة بالمساهمة في بناء مركب متعدد االختصاصات والذي تم 

والمصلحة التي قامت بتجهيز هذا الملف بالرغم  الثاني للسيد الرئيس السابق فسنربط االتصال مع النائب السابق

 نه تم تجهيزه في عهد الرئيس السابق.أمن 

 توفر مكتب الموارد المالية وال مكتب الميزانية على محل خاص لحفظ األرشيف. عدم ▪

مكاتب فقد بادرت الجماعة إلى بناء مقر  8المتعلقة بضيق مقر الجماعة والمتكون فقط من  تلإلكراهانظرا )...( 

في مكتب واحد فليست وأهمية الوثائق المتواجدة بها، أما تكديس الوثائق  تتالءمخاص لألرشيف مستقبال وبشروط 

ب الميزانية والمحاسبة ومكتب إال مرحلة عابرة في انتظار ترحيل األرشيف إلى المقر الجديد. ونظرا لضيق مكت

ب متعددة ستخصص ألرشيف كل مصلحة الموارد المالية فقد قرر السيد الرئيس تخصيص بناية تحتوي على مكات

الموضوعة بهـــــا و تزويدها بالمستلزمات الضرورية من رفوف على حدى وبشكل يتالءم و أهمية وقيمة الوثائق 

 لترتيب الوثائق.
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 متلكات الجماعيةثالثا. تدبير الم

 تدبير الممتلكات العقارية .1

 على مستوى مسك سجل الممتلكات العقارية نقائص 

ص المجالي لكل إن المصلحة المعنية لم تغفل تحديد األمالك بشكل مفصل من حيث المساحة والموقع والتخصي

لعامة والخاصة ودلك في ملك وإنما حرصا منها على عدم الوقوع في حالة التنافي في تضمين محتويات األمالك ا

ا على أنظار لجنة المركزية للبث غياب المصادقة النهائية على مشروع تصميم التهيئة للجماعة الذي يعرض حالي

ن أواعتبارا لمالحظاتكم نحيطكم علما ب تصاص كمرحلة نهائية.فيه وإحالته على األمانة العامة للحكومة لالخ

لعامة للحكومة وفور نشره األخيرة للمصادقة والعرض على األمانة امشروع مخطط التهيئة الذي وصل مرحلته 

 ن مصالح الجماعة ستقوم تبعا لذلك بتحديد وتخصيص مساحة ووظيفة كل ساحة.إف

الخاصة أو العامة فقد بادرت الجماعة إلى رفع رسائل في الموضوع إلى  وفيما يخص تسوية أمالك الجماعة سواء

الئحة بأسماء العقارات الجماعية المرفقة بالتصاميم  2017يناير  31بتاريخ  94قم الجهات المختصة )إرساليتي ر

مدير الجهوي إلى السيد ال 2017يونيو  23بتاريخ  431تذكير في الموضوع عدد  إلىات باإلضافة الموقعية للعقار

 ألمالك الدولة بالعيون(.

 طريق الحيازة لجماعة عنرف فيها االوثائق القانونية لجميع العقارات التي تتص غياب 

إن الدور السكنية كانت متداعية وآيلة للسقوط الشيء الذي دفع المجلس إلى المصادقة على تفويتها لمستغليها قصد 

ماعة عاجزة عن القيام بإصالحها وصيانتها والمصادقة على هذا المقرر القيام بإصالحها في الوقت الذي كانت الج

حافظة العقارية حيث أبديا موافقتهما المبدئية. والجماعة في انتظار إتمام إجراءات لموا بحضور دائرة أمالك الدولة

 التفويت مع مصالح المعنية.

ة طرفاية إلى حظيرة الوطن األم وهذه الوضعية تمت حيازة الدكاكين المتواجدة بالسوق البلدي منذ استرجاع مدين

مة ستتم معالجة هذا الملف بالتنسيق مع المصالح المعنية المتوارثة والمجلس الجماعي على ضوء مالحظاتكم القي

ورة قد تم توزيعها من طرف السلطة اإلقليمية بعد استصالحه وإعادة خاصة أن الوضعية الحالية للدكاكين المذك

 .وكالة تنمية وإنعاش األقاليم الجنوبية بنائه من طرف

 إلنجازهاالوعاء العقاري نجاز مشاريع دون تتبع المساطر القانونية من اجل تملك إ 

تم هدم المستودع في إطار التوجه العام بإجماع مختلف السلطات اإلقليمية والقطاعية والمجلس  كما سبقت اإلشارة.

ني وجمعياته في خلق فضاء رياضي متنوع ومندمج يستوعب مختلف الجماعي واستجابة لتطلعات المجتمع المد

 األعمار والفئات من الجنسين.

كر في هذا الموضوع كون الجماعة كانت تتطلع إلى معرفة مآل العقار موضوع إحداث المنشاة التي ير بالذإن الجد

تم أخده بعين االعتبار من طرف اللجنة  كانت موضوع تعرض تقدم به المسمى أمسي ابريكة خالل البحث العلني.

األمر إلى عملية البناء استغل من لمعني ببادر ا خالل هذا المسار المركزية المكلفة بالبث في مالحظات العموم.

 نه مرفق عمومي حسب وثيقة التعمير )قبل البث من طرف اللجنة المركزية(أطرف الجماعة على أساس 

 ما يجب اإلشارة إليه: أن عملية البناء لم تكلف الجماعة صرف أي اعتماد أو نفقة. -

  ذه الوضعية.جاد حل مناسب لحل هالمنشاة إلى حين إيالمعني باألمر لم يعترض على استغالل  -

 تدبير الممتلكات المنقولة .2

بادرت الجماعة إلى إصالح ملحقة إدارية بشارع بئر انزران وتم تخصيص جناح يتكون من مكتبين لألرشيف 

ن وتوضح الصورة الوضعية الحالية لألرشيف ومخز ومخزن لتخزين المواد والمقتنيات لحفظها وصيانتها.

 المقتنيات.

 لجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون وفر اعدم ت 

على اثر االتفاقية التي جمعت جماعة بطرفاية بوزارة الشباب والرياضة والتي بمقتضاها تم تسليم المستودع البلدي 

طة الرياضية بهذه ضم العديد من األنشلوزارة الشباب والرياضة  إلنشاء ملعب القرب مكان المستودع البلدي وي

لمدينة والتي هي في أمس الحاجة، بادر المجلس الجماعي لطرفاية بكراء مستودع للسيارات يضم مخزن وعدة ا

إلى حين بناء مستودع بموصفات حديثة  لتدبير جميع المقتنيات والتوريدات واالستيداع لجميع  مرافق بصفة مؤقتة

 .إلصالح والصيانة وعمليات الضبط والتتبعزات وإيداع معدات اوكذا تدبير المحجو مركبات الجماعة والياتها
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  بجرد للمخزون من المعدات والتوريدات. الجماعةعدم قيام 

بتعليمات من السيد الرئيس وعلى ضوء مالحظاتكم القيمة. تم تدارك النقص حيث توضح الصورة المخزن الحالي 

لعتاد الكهربائي لضبط وتتبع استعمال هذه جميع التوريدات واوتم فتح سجل خاص ب والعتاد والكهربائي. للتوريدات

 المواد بصفة مضبوطة ومعقلنة.

 رابعا. تدبير المداخيل الجماعية

 الهيكلة الجبائية لوكالة المداخيل .1

 اعتماد الهيكلة الجبائية عدم 

 )...(. لموارد الماليةباعتماد هيكلة جبائية لمكتب اتم االنتباه إلى هذه النقطة مؤخرا وفعال قامت الجماعة 

 إبرام عقد التامين من طرف شسيع المداخيل عدم 

 سنقوم بهذا اإلجراء عند تعيين وكيل مداخيل ونائبه قريبا.

 مداخيل الرسوم والضرائب تدبير .2

  الرسم على تجزئة األراضي استخالصعدم 

رنامج الوطني االجتماعي بادرت مؤسسة العمران الجنوب بطلب رخصة إحداث تجزئة عقارية تندرج في إطار ب

لمت رخصة بناء اتفاق مبدئي تتم بموجبه توفير االعتمادات لتوفير سكن للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود وتس

ا تم استخالص كافة الرسوم المتعلقة بالتجزئات الالزمة ألداء مستحقات الجماعة تبعا لهذا الترخيص وبناء على هذ

 ....() المتواجدة في مدينة طرفاية

 حصاء السنوي لألراضي الحضرية الغير مبنيةعدم إجراء اإل 

 تم إحداث خلية تابعة للمصالح المعنية بالجماعة بإحصاء وجرد لألراضي الغير المبنية بالمدار الحضري للجماعة.

بتدائية بل استخالص هذا الرسم وقد قامت الجماعة بمراسلة قاضي التوثيق بالمحكمة االلن تسلم أية رخصة بناء ق

-47من القانون رقم  171ي المادة رقم بالعيون من اجل تفعيل مبدأ تضامن العدول والموثقين المنصوص عليه ف

 .)...( الخاص بمداخيل الجماعات المحلية 06

 اتص الرسم على محال بيع المشروباستخال عدم 

جل أوالمحلبات والمقشدات من  بإرسال استدعاءات إلى أرباب المقاهي 2018أبريل  20 قامت الجماعة بتاريخ

 )...(.لهم السنوية من اجل تفعيل هذا الرسم يالقيام بملء اإلقرارات الخاصة بمداخ

 ي ضعف مدخول الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا لغرض تجاري أو صناع

 أو مهني

لك بواسطة لجنة مكونة من وكالة المداخيل قامت الجماعة بعملية إحصاء لألمالك الجماعية العامة المستغلة وذ

جل أم التقني وكذلك الممتلكات الجماعية وممثل السلطة المحلية وراسلت مستغليها من والشرطة اإلدارية والقس

جل حث البعض أك في حين ما زال العمل مستمرا من وقد استجاب بعض الملزمين لذل استخالص هذا الرسم.

  )..(.من كل مظاهر االستغالل الغير مرخص وإال سنقوم بتحرير الملك الجماعي العام األخر على القيام بالمتعين 

 في الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي لغرض البناء قصور 

منحها المجلس لبعض األسر المعوزة أو األشخاص ذوي االحتياجات يرجع ذلك إلى بعض اإلعفاءات التي ي 

حالة الطوارئ ف صعبة وتتعلق هذه اإلعفاءات ببناء وإصالح الدور المهددة بالسقوط جراء في الخاصة في ظرو

والظروف الطبيعية التي تعاني منها مدينة طرفاية حيت أن القاعدة العامة هو استخالص الرسوم أما االستثناء 

درج في إطار شراكة مع المجلس يتعلق بالفئات المحرومة والمعوزة المشار إليها أو في بعض المشاريع التي تنف

 والتي تعتبر كمساهمة منه.

بما أن العملية تخص رخص التجديد أو الترميم فقط، فان المساحة المطلوبة لوضع مواد البناء تكون صغيرة لكون 

أن هذه الرخص ال تتطلب مدة زمنية طويلة كما أن حجم المواد ال يتعدى في  طبيعة األشغال داخلية وبسيطة حيث

 غالب ما هو مطلوب بالرخصة.ال

 استخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسوم على وقوف العربات المعدة للنقل  عدم

 العمومي للمسافرين

تسبب في امتناع الملزمين بأداء هذه الرسوم بحجة  إن افتقار المدينة لمحطة طرقية لوقوف سيارات النقل العمومي 

 ادر المجلس الحالي إلى خلق موقف لهذه الفئة من سيارات النقل العمومي وعليهعدم وجود موقف خاص، وقد ب

 فان مصالح الجماعة باشرت استخالصها. 
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 استخالص الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة ونقل اللحوم عدم 

نظرا  . ولكن2016د بدأنا باستخالص الرسم المفروض على الذبح في المجازر برسم سنة مع مجيء المكتب الجدي

اب ملك الدولة العام )الملك البحري( وكونها للوضعية المزرية التي تعاني منها المجزرة ومنها: كونها مبنية على تر

ذي أثار حفيظة الجزارين وطالبوا آيلة للسقوط وغير مزودة ال بالماء وال بالكهرباء وال بالصرف الصحي األمر ال

عة أوال ثم السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل اإلقليم وكذلك بالتجهيزات الالزمة وهذا مدفع مصالح الجما

لهذا تم التوافق بتوقيف  .والمصالح البيطرية فعقدت عدة اجتماعات في الموضوع المة الصحية والغذائيةمكتب الس

ينها سنقوم ى حين اكتمال بناء المجزرة الجديدة التي قطعت فيها األشغال أشواطا مهمة وحاستخالص هذا الرسم إل

 )...(.باستخالص كافة الرسوم المشار إليها في هذه المالحظة 

 تدبير نفقات الجماعة .خامسا

 في إجراءات المنافسة وإعداد وتوثيق المقايسات المضادة قصور 

مسطرة المنافسة القبلية قبل اإلقدام على اقتناء أي توريدات أو خدمات تعمل الجماعة على مباشرة  -

استحالة المنافسة يصدر األمر بالصرف لهذه الجماعة لشهادة االستحالة بذلك وكل أو أعمال وعند 

 ؛بوتية للجماعةثالف ذلك فهو ربما راجع لخطأ في أرشفة األوراق الشيء يخ

المتعلقة باإلشهاد على صحة الخدمات المنجزة بإسنادها ستعمل الجماعة على تطبيق المالحظات  -

اختصاصه وكذلك مراعاة االختصاص عن الدعوة للمنافسة رغم إلى العاملين بالجماعة كل حسب 

بية للمملكة تتميز باحتواء سجالتها التجارية وقانونها األساسي على أن الشراكات باألقاليم الجنو

 التخصص في مجاالت عديدة ومتنوعة.

 عملت الجماعة على تدوين جميع التوريدات التي يتوجب تدوينها بسجل للجرد 2016منذ سنة  -

مال أو الخاص بالجماعة وعدم عثوركم على بعض المواد الغير المدرجة بهذا السجل ليس نتيجة إه

ن مصالح الجماعة تعمل حاليا إإغفال بقدر ما هو ناتج عن سهو أو خطا في التضمين ولهذا السبب ف

 .ةلى تدارك تدوين كافة التوريدات لسجل الجرد تبعا للجدول الزمني لها كل سنة على حدع

  المساهمة في بناء مركب متعدد االختصاصات دون سلك اإلجراءات القانونية المتطلبة ودون تحديد

 المستفيدة الجهة

متعددة الوسائط مقرها بشارع لاللة هذا المركب الذي تم الحديث عنه موجود بالمدينة إال أنه تم تحويله إلى خزانة 

في والمجلس الحالي يعمل على مشروع اتفاقية بين سلمى قرب مقر المجلس اإلقليمي ويمارس نشاطه الثقا

أما المقر القديم الذي كان به هذا المركب فقد تم تخصيصه للملحقة اإلدارية الخاصة  .المجلـــــس ووزارة الثقافة

نجازها وقد قام المجلس إاإلمضاء واألشغال المنصوص عليهما فقد تم الوقوف على  بالحالة المدنيـــة وتصحيح

 لحقة اإلدارية حتى تكون في مستوى تطلعات الساكنة.بمجموعة من األشغال بمقر الم الحالي

وإن مصالح الجماعة تسعى إليجاد مراجع تلك السندات حتى تتمكن من توضيحها أكثر ودعمها بالوثائق اإلدارية 

متها ءشيرة على النفقات ومدى مالالمالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية اإلقليمية التي تقوم بدور المراقبة والتأو

 نجازها في حينها.إن األعمال المطلوبة قد تم إنه من الناحية الواقعية فأالقانونية غير 

 نارة العموميةفي تدبير النفقات المتعلقة باقتناء مواد وأدوات لصيانة اإل نقائص 

ث توضح الصورة المخزن الحالي بتعليمات السيد الرئيس وعلى ضوء مالحظاتكم القيمة. تم تدارك النقص حي

وتم فتح سجل خاص بجميع التوريدات والعتاد الكهربائي لضبط وتتبع استعمال هده  للتوريدات والعتاد والكهربائي.

على )...(  وصيانة اإلنارة بواسطة اإلمكانيات المتوفرة وتتم عمليات إصالح المواد بصفة مضبوطة ومعقلنة.

 ص لهذه المهمة.عمليات المنجزة وتضمينها بسجل خصأساس إعداد تقارير يومية بال

  قصور في تدبير النفقات المتعلقة بالعتاد ألمعلوماتي واألثاث المكتبي 

د ألمعلوماتي واألثاث المكتبي باقتناء هذه قامت جماعة طرفاية في ظروف خاصة أمام الحاجة الملحة واآلنية للعتا

انية السنوية وفي انتظار التوفر على االعتمادات لتغطية هذه الحاجيات بصفة استثنائية نظرا لضعف الميز

قامت الجماعة بعمل منافسة قبلية من خالل مراسلة ثالثة شركات تعمل في هذا المصاريف وكعمل احترازي 

 التي قدمت أفضل عرض مناسب على أساس أن تتم تأدية النفقات الحقا. الميدان وتعاملت مع الشركة 

 نة المستودع والمحجز البلديببناء وصياالمتعلقة  النفقات 

تم هدم المستودع في إطار التوجه العام بإجماع مختلف السلطات اإلقليمية والقطاعية والمجلس ، كما سبقت اإلشارة

مدني وجمعياته في خلق فضاء رياضي متنوع ومندمج يستوعب مختلف الجماعي واستجابة لتطلعات المجتمع ال

 )...( نسين.األعمار والفئات من الج
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 تدبير حظيرة السيارات الجماعية والنفقات المتعلقة بها سادسا.

  لنفقات صيانة وإصالح كاسحة لم تعد ضمن ممتلكاتها الجماعةتحمل 

درهم كمصاريف صيانة وإصالح على كاسحة كانت قد سلمتها لعمالة طرفاية 00, 50.000 إنفاق الجماعة مبلغ  

بالرغم من تسليمها إلى عمالة  125131استمرت الجماعة في استخدام الكاسحة رقم : 2010تسليما نهائيا مند سنة 

إال أن الجماعة تقوم  2010دجنبر  16في إطار اتفاقية شراكة وبموجب محضر تسليم بتاريخ  2013طرفاية سنة 

ال المنوطة بها باستخدام هذه الكاسحة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتقوم بإصالح أعطابها أثناء قيامها باإلشغ

  .وعلى حساب الجماعة

 آليات ضبط وتتبع استهالك الوقود غياب 

باشرت مصالح الجماعة بوضع سجل لتتبع استعمال الوقود وكذا تضمين كل استعمال بواسطة جدادة كل آلية خاصة 

 حتى تتم عملية التزويد بشكل معقلن ومتحكم فيه تفاديا لكل تبذير أو شطط في هذه العمليات. 

 تدبير بعض التجهيزات والمرافق العمومية المحلية  .بعااس

 تنظيمي للمحجز البلدينقائص في الجانب ال 

قامت إدارة الجماعة بتوفير حارس في إطار عمال العرضيين للقيام بحراسة دائمة ومنتظمة للمحجز  -

بسجل باإلضافة إلى عون تم تكليفه بتسليم اآلليات والعربات المحجوزة وضبطها لتدوينها 

 ؛المحجوزات وإحالتها إلى رئيس المصلحة المعنية

ل يتعلق بتدوين كافة البيانات للعربات واألشياء المحجوزة وذلك من أجل بادرت الجماعة بمسك سج -

ضبط هذه العمليات من الدخول إلى المحجز إلى حين الخروج منه كما أن له مزايا أخرى كما جاء 

اآلجال لمباشرة بعض التصرفات القانونية كالبيع بالزاد العلني  في مالحظاتكم القيمة من حيت تحديد

 )...(؛القانونية  وفق المساطر

 اشرت مصالح الجماعة بتبني جذاذات خاصة بكل محجوز تبين حالته عند الوضع بالمحجز.ب -

 عدم توفر الشروط والموصفات الضرورية بالمجزرة الجماعية 

 2016الجماعية برسم سنة الرسم المفروض على الذبح في المجزرة  مع مجيء المجلس الجديد بدأنا باستخالص

كونها مبنية على تراب ملك الدولة العام )الملك البحري(  ة المزرية التي تعاني منها المجزرة ومنهاونظرا للوضعي

الجزارين  وكونها آيلة للسقوط وغير مزودة ال بالماء وال بالكهرباء وال بالصرف الصحي األمر الذي أثار حفيظة

سلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل اإلقليم وطالبوا بالتجهيزات الالزمة وهذا مدفع مصالح الجماعة أوال ثم ال

لهذا تم التوافق  .وكذلك مكتب السالمة الصحية والغذائية والمصالح البيطرية فعقدت عدة اجتماعات في الموضوع

صفات والمعايير المحترمة في ابناء المجزرة الجديدة ذات المو بتوقيف استخالص هذا الرسم إلى حين استكمال

مملكة والتي قطعت فيها األشغال أشواطا مهمة وحينها سنقوم باستخالص كافة الرسوم المشار إليها جميع مجازر ال

 )...(.في هذه المالحظة 

  الصحية والوقاية المراقبةقصور في 

 ة الصحية للمنتجات الغذائيةوم من اختصاص المكتب الوطني للسالمشك فيه أن مراقبة الذبح وجودة اللح مما ال

ى الوطني الذي يقوم بمراقبة الحيوانات قبل ذبحها وبعدها والختم على جودتها، في حين أن جماعة لى المستوع

كتب ال تتوفر على طبيب بيطري وتبقى المراقبة موكولة للمكتب الوطني للسالمة الغذائية بتنسيق مع الم طرفاية

 رة الجماعية.الصحي الجماعي في المراقبة الصحية والوقاية أثناء عملية الذبح بالمجز
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 "أخفنير" جماعة

 (طرفاية إقليم)
 

وهي من الجماعات التابعة ترابيا إلقليم طرفاية وتقع على  1992إثر التقسيم الجماعي لسنة  أحدثت جماعة أخفنير

 حصاءاإلنسمة حسب  2.280ها سكانعدد يبلغ م مربع وكل 2170ة مساح علىجماعة . تمتد ال1 الطريق الوطنية رقم

محطة ها تتواجد ب. كما 2004نة بالمئة مقارنة مع س 44مسجال ارتفاعا بنسبة  2014 العام للسكان والسكنى لسنة

المركز بالماء  مما مكن من تزويد ساكنة ممتر مكعب في اليو 800لتحلية ومعالجة مياه البحر من الجيل الجديد بسعة 

 .2011لشرب منذ سنة الصالح ل

ة من طرف على ميزانية ترتكز مداخيلها أساسا على االمدادات الممنوح جماعة أخفنيرولممارسة اختصاصاتها تتوفر  

ة حص فيها مثلتمليون درهم،  5,42 ما مجموعه 2016برسم سنة  المقبوضة اإلجمالية المداخيل تالدولة. وقد بلغ

 بالمائة. 86منتوج الضريبة على القيمية المضافة نسبة الجماعة من 

I. للحسابات مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي  

الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس 

 .يلي نوردها كما من التوصيات

 للجماعة المجهود التنمويأوال. 
  ذولة لتنمية الجماعة، سجل ما يلي.المجهودات المبفي إطار تقييم 

  2016-2011المخطط الجماعي للتنمية عدم تنفيذ  

عداده من طرف وكالة إالذي تم  2016الى  2011لتنمية للفترة الممتدة من المخطط الجماعي لأخفنير جماعة  اعتمدت

اكبت . ونظرا لبعض النقائص التي و2011ير فبرا 24وتمت المصادقة عليه بتاريخ  ،التنمية االجتماعية بالعيون

سواء  ،المدرجة به نجاز وتنفيذ أغلب المشاريعإحيث لم يتم  ،إعداده فإن هذا المخطط لم يتم تنزيله على أرض الواقع

التي تحملت الجماعة مسؤولية إنجازها أو المشاريع األخرى التي التزم بها بعض الشركاء. وتتمثل النقائص التي  تلك

 يلي: ها مرحلة إعداد المخطط أساسا فيماعرفت

 دراسات الجدوى االقتصادية والمالية والتقنية للمشاريع المدرجة بالمخطط؛على الجماعة توفر عدم  -

 دراج مشاريع دون تقدير تكلفتها المالية؛إ -

ضمن مشاريع التي ال تدخل ضمن األعمال التنموية دراج بعض االختصاصات الذاتية للجماعة إ -

والدعم  و تجاريةأمداخيل الملك العمومي المؤقت ألغراض صناعية الجماعي، كتحصيل  المخطط

 المالي الممنوح للجمعيات. 

 2022 - 2017اعداد برنامج عمل الجماعة للفترة  نقائص على مستوى 

ية بموجب تم إعداده بتمويل من المجلس اإلقليمي لطرفا 2022 - 2017للفترة تتوفر جماعة أخفنير على برنامج عمل 

 برنامج النقائص التالية:  هذا الحلة إعداد اتفاقية شراكة بينهما. وقد عرفت مر

عة الذي تسلمته الجماعة من المجلس اإلقليمي لطرفاية على لم يتم عرض مشروع برنامج عمل الجما -

يونيو  29بتاريخ  2.16.301من المرسوم رقم  10اللجان الدائمة لدراسته، مما يخالف مقتضيات المادة 

 ؛2016

عمل العداد مشروع برنامج إال تتوفر مصالح الجماعة على المعطيات والوثائق المتعلقة بمراحل  -

منها حصاء المشاريع وكيفية تحديد ذات األولوية إج مراحل التشخيص التشاركي و، خاصة نتائالمذكور

 وتقييم موارد الجماعة؛ 

تماشيا مع  لخاصة بالسنوات الثالثة األولى لبرنامج عملها،عدم تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية ا -

تحديد مسطرة اعداد برنامج المتعلق ب 2.16.301من المرسوم رقم  6من المادة  4مقتضيات الفقرة 

 عمل الجماعة؛

عدم تشخيص وتحديد مشروع برنامج عمل الجماعة ألولويات الجماعة من المرافق والتجهيزات  -

والمتعلق بمسطرة  2.16.301من المرسوم رقم  6المادة رقم من " أ" ى ذلك البندكما ينص عل ،العمومية

 .مه وآليات الحوار والتشاورإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقيي
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 تدبير الموارد البشرية والممتلكات .اثاني

 تدبير الموارد البشرية .1

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 رهن اإلشارة الموظفين تعلق بوضع يات المرسوم المعدم احترام مقتض 

ن يموظفتين موضوعت وجودتبين ، خفنيرأن مهامهم باإلدارة الجماعية لجماعة ين المزاوليبعد تدقيق ملفات الموظف

الموضوعة رهن اإلشارة منذ  (ت.ن)مر بكل من السيدة ويتعلق األ ٬رهن إشارة الخزينة اإلقليمية بالعيون

الموضوعة رهن اإلشارة منذ  (ل.آ)والسيدة  21/02/2017تم تجديد وضعيتها بتاريخ  التيو 21/02/2014

بتاريخ  2.13.422تم وفق الكيفيات والشروط المحددة في المرسوم رقم يلم  ا الوضع رهن االشارةهذ ،01/01/2015

 :لوحظ ما يلي حيث ،2014يناير  30

شارة تم بطلب من اإلدارة العمومية المستقبلة رهن اإل ن الوضععلى ما يفيد أمصلحة الموظفين تتوفر ال  -

 ،من المرسوم المشار اليه أعاله 2حكام المادة أماشيا مع )الخزينة اإلقليمية بالعيون( ت

يتم تنقيط الموظفتين الموضوعتين رهن اإلشارة من طرف رئيس الجماعة في غياب أي تقرير حول  -

دجنبر من كل سنة  31اإلدارة المستقبلة وتوجيهه قبل نشاط الموظفتين الذي يجب اعداده من طرف 

 عاله.أمن المرسوم  7حكام المادة أتماشيا مع 

 العرضيين األعوان تشغيل بشأن اختالالت 

وقد تم . 2017و 2015بالمائة ما بين سنتي  131عوان العرضيين ارتفاعا بنسبة النفقات المتعلقة بتشغيل األسجلت 

 :العرضيينفي شأن طريقة تدبير تشغيل األعوان المالحظات التالية تسجيل 

من  الشريحة هذه من األعوان العرضيين قبل الشروع في تشغيل قيام الجماعة بدراسة حاجياتها عدم -

 عوان؛األ

مما يتنافى  المنجزة،عمال األمهام أو أيام العمل وطبيعة ال تقصير الجماعة في مسك وثائق تثبت  -

 .فئة من األعوانوالغرض من االستعانة بهذه ال

 جماعيةمالك الاأل تدبير .2

ية عبارة عن ساحات عمومية ومباني إدار ةعام ةك جماعيمالأحسب سجل المحتويات من الجماعية تتشكل األمالك 

تم تسجيل  ،في هذا الجانبوخاص عبارة عن قطع أرضية ومباني إدارية وسكنية.  ةك جماعيمالأو ،ومرافق رياضية

 .اليةتالمالحظات ال

 سجل الممتلكات العقارية لمراقبة سلطة الوصايةوإخضاع  تحيينم دع 

مع المقتضيات ه إلى سلطة الوصاية لمراقبة مدى مالءمة التقييدات الموجودة ب الممتلكات رسال سجلإال يتم 

ألول وذلك مرتين في السنة على التوالي في األسبوع األول من شهر يناير والثانية في األسبوع ا ،المنصوص عليها

بتاريخ  218الداخلية رقم عمال بمقتضيات دورية وزير  ٬تأشيرة سلطة الوصايةبمن شهر يوليوز مع ختم هذه المراقبة 

و تقييد أتفاديا لكل تصرف غير قانوني على هذه األمالك من تشطيب لملك من أمالك الجماعة  اوكذ ،1993بريل أ 20

 ي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية. من األمالك العقارية الت خصوصا وأنه يتضمن مجموعة خرى دون سند قانونيأ

  الجماعي( دون سلك اإلجراءات القانونية خاص )المقهى  جماعيكراء ملك 

متر مربع الواقعة بأرض المنتجع على الطريق  146 ةالمساحة اإلجمالي ذيالمقهى الجماعي بكراء الجماعة  قامت

تم و .درهم 650,00حددت السومة الكرائية في مبلغ قد و ٬2001يين منذ سنة حد األشخاص الذاتأل 1الوطنية رقم 

، بنفس السومة الكرائية وتحديد مدة الكراء في ستة سنوات، 2009بريل أ 29بتاريخ  مرتين، األول الكراءتجديد عقد 

تبين أن هذه العمليات  ماعيعلى الوثائق المرفقة بملف كراء المقهى الج االطالعبعد . و2015بريل أ 01بتاريخ والثاني 

 تمت دون سلك اإلجراءات القانونية التي تؤطرها وخاصة:

عمال الكراء أن أالتي تنص على  آنذاك من الميثاق الجماعي الساري المفعول 47قتضيات المادة م -

ها والبيع واالقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي تأتي تنفيذا للمقررات التي اتخذ

 ؛المجلس التداولي بشأنها

فرصة  الجماعة على الخاصة، فوت الجماعية األمالك ءكرا في بها المعمول للمساطر الجماعي المجلس سلك ن عدم

 للمقاهي االيجارية القيمة مع مقارنة التي تبقى ضعيفة 2001 الكرائية للمقهى المطبقة منذ سنة إمكانية الرفع من السومة

 .أخفنير مركز يعرفه الذي التجاري النشاط مع تتماشى الموقع وال فسبن المتواجدة األخرى
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  لبنود عقد الكراء دون اتخاذ الجماعة ألي إجراء زجري  المكتريمخالفة 

درهم ابتداء  4.000,00تجاري بسومة كرائية قدرها  كأصل للمقهى المذكور بإبرام عقد كراء مع الغيرقام المكتري 

بريل أ 29يخ لفصل الثامن من عقد الكراء المبرم بتارمما يعد خرقا واضحا ل ،30/12/2020الى  01/10/2012من 

و يتنازل عن عقد الكراء لغيره سواء أن يكري المقهى الجماعية للغير أ" ال يحق للمكتري  نه:أالذي ينص على  2009

من طرف ييرات على العين المكراة دخال تغ. كما أظهرت التحريات الميدانية إو جزء منها"أالمقهى الجماعية كلها 

 ، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الخامس من عقد الكراء.محل للجزارةمحل للمواد الغذائية والمكتري بإضافة 

رئيس المجلس الجماعي بتاريخ وعوض إنذار المكتري على مخالفته لبنود عقد الكراء الذي يربطه مع الجماعة قام 

بلمفه هذا األخير ن تقدم أبعد  ،المكتري من الباطنتغالل المقهى الجماعية لفائدة صدار رخصة اسبإ 2013يونيو 11

مما يعد تقصيرا في  .صليالمكتري األبرمه مع أصل تجاري الذي ألمصالح الجماعة مرفقا بنسخة من عقد كراء 

 المحافظة على ممتلكات الجماعة. 

 على مستوى تدبير واستغالل مرفق المجزرة نقائص 

 ألخفنيرتسليمها الى المجلس الجماعي  تموالمجلس اإلقليمي لطرفاية ببنائها  تكلفعلى مجزرة  أخفنيرماعة ج تتوفر

 وحظ بهذا الخصوص ما يلي:ل. وقد 2013ماي  22في  بموجب محضر التسليم المؤرخ

ال بعد ثالثة سنوات ونصف من تاريخ تسلمها )أكتوبر إلم تشرع الجماعة في استغالل هذا المرفق  -

ها من خالل الرسوم والضرائب الذي ضيع عليها مبالغ مهمة كان من الممكن استخالص ، األمر(2017

ظلت التي وإضافة إلى األثر السلبي على التجهيزات التي تتوفر عليها المجزرة  ،الخاصة بالمجزرة

 لمدة تزيد عن ثالث سنوات دون االستفادة منها؛  عرضة للتلف

يمي من القانون التنظ 92بشأن طرق تدبير مرفق المجزرة طبقا للمادة  لم يتداول المجلس الجماعي -

 ؛113.14 رقم

الذي بموجبه تحدد أوقات  ،لم يقم رئيس المجلس الجماعي بإعداد القرار التنظيمي لمرفق المجزرة -

سطبل ومالبس العمل الخاصة بكل فئة داخل المجزرة وأوقات دخول لى اإلإدخول وخروج الحيوانات 

المخالفين لمقتضيات النظام األشخاص لموقع المجزرة وكذا تحديد العقوبات والغرامات على وخروج 

 الداخلي للمجزرة.

 لمواد امسك محاسبة  عدم 

من المرسوم رقم  113و 112و 111مما يعد مخالفة لمقتضيات المواد  ،ال تقوم الجماعة بمسك محاسبة للمواد

طبقا  ،لم تعملوللمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  بسن نظام 2010يناير  03بتاريخ  2.09.441

على مسك سجالت توثق لعمليات دخول وخروج المقتنيات التي يتم اقتناؤها عن طريق سندات  ،لمبادئ التدبير الجيد

يمكن  الذي المر األ .شهاد على تسلمها من طرف رئيس الجماعة في الفواتير المرفقة بسندات الطلبويتم اإل، الطلب

 .المقتنياتمن  الجماعة من ضبط الكميات المستهلكة والمتبقية

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،بناء على ما سبق

 ؛خضاع سجل محتويات األمالك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة السلطة المختصةإتحيين و -

 ؛لى المنافسة عبر السمسرة وطلب العروضإلملك الخاص الجماعي االلجوء عند عمليات كراء  -

 الجماعية؛ التنظيمي لمرفق المجزرةإعداد القرار  -

الحرص على مسك السجالت المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية ومحاسبة المواد وفق ما تنص  -

 عليه مقتضيات المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 تدبير الموارد المالية .االثث

 المداخيل  تدبير .1

تم تسجيل المالحظات  ،الشسيعالمداخيل واجراء مقابالت مع شساعة طالع على الوثائق الممسوكة من طرف بعد اال

 .اآلتية
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  لملزمين بأداء عدد من الرسوماقصور في ضبط وإحصاء 

بسب غياب التنسيق  ، وذلكللملزمين ببعض الرسوموالئحة شاملة  المداخيل على معطيات محينة شساعةال تتوفر 

 المصالحوكذا السلطة المحلية والشرطة اإلدارية منها المصلحة االقتصادية ومصالح  ،خرىاألمصالح ال وبين هابين

 .المديرية الجهوية للتجهيزو التابعة لوزارة السياحة اإلدارية

 النفقات تدبير .2

 قوف على النقائص التالية.لنفقات، تم الوفي إطار مراقبة تنفيذ ا

 محاسبة النفقات تسجال مسك عدم 

ال تمسك السجالت المحاسبية اإلدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات المشار اليها جماعة أخفنير  ن مصالحألوحظ 

بسن نظام  2010يناير  3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  124و 123و 120و 119و 118في المواد من 

 سبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.للمحا

 في تدبير تعويضات تنقالت الموظفين وأعضاء المجلس الجماعي نقائص 

على بيانات أوامر القيام بمهمة وكذا بيانات أداء تعويضات عن التنقل ومقارنتها مع رخص اإلجازات  االطالعمكن 

عمال المراقبة القبيلة من طرف اآلمر بالصرف قبل اياب غ الناتجة عن تالالتاإلدارية من الوقوف على بعض االخ

 : تتمثل فيما يلي ،صرف مبالغ تعويضات التنقل

ن جل األوامر بالتنقل تفيد بالتنقل لمهمة إحيث  ٬عدم وضوح طبيعة المهمة التي يتم التنقل من أجلها -

 ستستغرقها المهمة؛ إدارية بدون تحديد موضوع المهمة والمدة الزمنية التي

 ؛تداخل بين الفترات موضوع العطل اإلدارية وتلك المتعلقة بالتنقالت الموجبة للتعويضات -

 .صرف تعويضات التنقل ألعضاء المجلس الجماعي بالتزامن مع حضورهم دورات المجلس -

 دراسة للحاجيات قبل إبرام سندات الطلب غياب 

التي تم تقديرها في ميزانية لى االعتمادات لية بناء عنفس التوريدات كل سنة مالى اقتناء وشراء الجماعة إ لجوء لوحظ

وبناء على جرد المتوفر منها  دقيقة للحاجيات واألشغال المراد القيام بهامسبقة دراسات وليس اعتمادا على  ،الجماعة

 في المخزون. 

 موميةبائي المخصص لإلنارة العالعتاد الكهر وإصالح صيانةعمليات شراء وواضحة لتتبع  مسطرة بغيا 

 في هذا الجانب لوحظ ما يلي:

  ؛توفر الجماعة على مصلحة وموظفين مخصصين لمرفق اإلنارة العموميةعدم  -

تاريخ  توثق ،جذاذات البطائق خاصة بالتدخالت المتعلقة باإلصالح والصيانةالجماعة لعدم مسك  -

تجهيزات التي استفادت و تبديله والأنوع العطب ونوع العتاد الذي تم إصالحه وموقع التدخالت وكذا 

  ؛من عمليات التدخل

من  ،جميع الممتلكات المرتبطة بمرفق اإلنارة العموميةلعلى جرد  عدم توفر المصلحة التقنية للجماعة -

لكهربائية المرتبطة بشبكة حيث الكمية والحالة التقنية وال عن المدد الزمنية الشتغال مختلف التجهيزات ا

 اإلنارة العمومية.

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،ى ما سبقبناء عل

 السهر على ضبط وتتبع التوريدات التي يتم اقتناؤها من ميزانية الجماعة؛ -

 والتوريدات؛ المنقوالت لتدبير مكتوبة ومساطر إجراءات سن -

 .العمومية نارةاإل بمرفق لخاصةا الحاجيات لتحديد بدراسة القيام ضرورة -

 لسيارات ونفقاتهاتدبير حظيرة ا .رابعا
المصلحة التقنية التي تتكلف بمسك الوثائق وتدبير حظيرة السيارات طرف على الوثائق الممسوكة من  االطالعبعد 

  .الجماعية، تم تسجيل المالحظات الموالية
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 في تدبير حظيرة السيارات وضعف في نظام المراقبة الداخلية قصور 

 في هذا الجانب لوحظ ما يلي:

يتم حيث  ،للمحافظة عليهاالجماعة على مرآب لوضع وإيداع السيارات واآلليات الجماعية  ال تتوفر -

جماعة مما مام الساحة المحاذية لمقر الفي الهواء الطلق أالعربات التابعة للجماعة  ة منإيداع مجموع

 ؛يؤدي الى تهالكها

كن من ضبط وتتبع استهالك الوقود عدم توفر سيارات التابعة للجماعة على الدفاتر الخاصة بها والتي تم -

وتسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة ومعرفة جميع التدخالت المتعلقة بالصيانة واإلصالح التي همت 

 ؛العربة

وغير الصالحة أيا كان نوعها بغرض إحصائها وجردها  عدم مسك سجل خاص بقطع الغيار المستبدلة -

  طبقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل. تبيعها كمتالشيا وأ وتتبع إجراءات التخلي عنها

  المتواجدة خارج الخدمةمحاضر التوقف النهائي للسيارات أو اآلليات  تحريرعدم 

خارج بعض العربات إدراج لوحظ التقنية ومعاينة السيارات  بعد االطالع على الوثائق الممسوكة من طرف المصلحة

و السيارات لم تعد صالحة أن هذه اآلليات أبتفيد في هذا الشأن  رتحرير محاضدون  (،hors serviceالخدمة )

وع ـاف من نـوسيارة اإلسع J 0144140ا ذات الترقيم ـاف من نوع كـيـسيارة اإلسعويتعلق األمر ب .غاللستلال

 .J 0147013ذات الترقيم  190السيارة من نوع مرسيديس و J 175242م ـي ذات الترقيـميتسوبيش

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،سبقبناء على ما 

 يات الجماعية كفيل بالحفاظ عليها من التهالك؛لب للسيارات واآلآالعمل على توفير مر -

سيارة أو شاحنة أو عربة تدون فيها جميع المعلومات المتعلقة عداد بطاقات خاصة بكل إالعمل على  -

 بها؛

خبار الشركة الوطنية إالمتواجدة خارج الخدمة وليات تحرير محاضر التوقف النهائي للسيارات أو اآل -

 للنقل واللوجستيك بذلك؛

 .عربة بكل الخاصة النفقات وتتبع العربات وصيانة صالحإ عمليات يخص فيما واضحة مساطر اعتماد -

 اإلعانات المقدمة للجمعيات .خامسا
وقد تم  .درهم 393.000,00ما مجموعه  2017و 2012بلغت اإلعانات المقدمة للجمعيات خالل الفترة الممتدة بين 

 .تاليةهذا الجانب تسجيل المالحظات الفي 

  المعايير المعتمدة لمنح اإلعانات المالية  وضوحعدم 

على التي  معاييرالوكذا غياب  ٬حددة وواضحة في كيفية منح هذه اإلعانات لفائدة الجمعياتلوحظ غياب مسطرة م

 درهم. 80.000,00درهم و 1.500,00تتراوح ما بين التي  لمنحتلك ال أساسها تم تحديد القيمة المالية

 المالية إرساء آلية لتتبع ومراقبة استعمال الجمعيات لإلعانات عدم 

ن أكما  ،ن طالبت الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي تقديم برامجها وطرق صرف المنح الماليةألم يسبق للجماعة 

 1.58.376من الظهير الشريف رقم  32حساباتها خالفا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  الجمعيات المستفيدة ال تقدم

  .المنظم لحق تأسيس الجمعيات

 تها السنوية للجماعةعدم مطالبة الجمعيات بتقديم حسابا 

بتقديم  همدر 10.000,00ال تقوم الجماعة بمطالبة الجمعيات المستفيدة من اإلعانات المالية التي تتجاوز قيمتها 

المنظم لحق تأسيس  1.58.376مكرر من الظهير الشريف رقم  32تماشيا مع مقتضيات المادة  ٬لى الجماعةإحساباتها 

شباب أخفنير لكرة القدم التي استفادت من منح مالية تجاوزت قيمتها المالية ويتعلق األمر بجمعية  .الجمعيات

  . 2017 - 2012درهم خالل سنوات بين  10.000,00

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،بناء على ما سبق

 اعتماد مساطر ومعايير محددة وشفافة في منح اإلعانات المالية للجمعيات؛ -

 درهم بتقديم حساباتها 10.000,00عانات مالية من الجماعة تتجاوز قيمتها إتلقى حث الجمعيات التي ت -

 ؛لى الجماعة لتبرير صرف تلك اإلعاناتإ

 في ورد بما استرشادا ثنائية اتفاقيات عقد خالل من المالية المنح من واالستفادة التشارك عالقة يرتأط -

 .والجمعيات الدولة بين بالشراكة المتعلقة 2003 يونيو 27 بتاريخ 07/2003 رقم األول الوزير دورية
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II.  خفنيرأل المجلس جماعيجواب رئيس 

 )نص مقتضب(

)...( 

 للجماعةالمجهود التنموي  .أوال

  2016 – 2011عدم تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية  

 والذي تم إعداده من طرف وكالة التنمية االجتماعية فالمجلس 2016 – 2011بخصوص المخطط الجماعي للتنمية  

 على ضرورة أن تقوم 36ونص في مادته   ،2009لم يكن يعرف سياسة التخطيط فجاء الميثاق الجماعي للسنة 

ل نجاز مخطط عمل ويستمر مدة انتداب المجلس،  لذلك فاألطر الجماعية لم تكن مهيأة إلنجاز هذا العمالجماعة بإ

كانت ناقصة  فعمدت الدولة إلى تكليف وكالة التنمية االجتماعية  بالعيون بإعداد مخططات الجماعات، لذلك التجربة

انعدام الوسائل  ودراسة الجدوى إلى جانب قييمشيئا ما وشابها ضعف التجربة كما شابها غياب منظومة التتبع الت

 المادية.

 2022- 2017عة على مستوى اعداد برنامج عمل الجما نقائص  

 2016يوليوز  14في الجريدة الرسمية إال في بتاريخ  العمل لم يصدر جمرسوم إعداد برنام)...(  -

يمكن الحديث عن  اريخ الصدر قرار إعداد البرنامج، وقبل هذا الت 2016شتنبر  16لذلك وبتاريخ 

 برنامج العمل ألن المشرع ربطه بصدور مرسوم في هذا الشأن.

وحضره إلى جانب السيد الرئيس أعضاء لجنة  2016شتنبر  16ماع ألتشاوري بتاريخ تم عقد االجت -

والبرمجة وأعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات كما حضره السيد الكاتب العام  لماليةا الشؤون

عمل المشار ورئيس قسم الجماعات المحلية وتمخض عنه صدور قرار إعداد برنامج ال ليم طرفايةإلق

 )...(؛الرسالة الموجهة   إلى السيد العامل لحضور االجتماع التشاوري نفا )تجدون نص إليه أ

تم أغفل برنامج العمل الجماعي للتقييم المشاريع التي تضمنها مخطط الجماعي للتنمية، ألنه لم ي -

فكان لزاما علينا أن نتعامل  2016– 2011إنجاز أي مشروع في برنامج العمل الجماعي لسنوات 

 الوضع من جديد وألن المرسوم لم يحدد كيفية التعامل مع المخططات السابقة.مع 

 تدبير الموارد البشرية والممتلكات  .ثانيا

 تدبير الموارد البشرية   .1

  علق بوضع الموظفين رهن اإلشارة مقتضيات المرسوم المت احترامعدم 

اإلقليمي بالموافقة على الطلب تم بطلب من الموظفة توفيق نزهة ومؤشر عليه من لدن الخازن  -

 ؛( ...) وضعها رهن اإلشارة بالخزينة اإلقليمية بالعيون لتقوية قدراتها العلمية.

لخزينة اإلقليمية بالعيون وتم فقد تم إلغاء قرار الوضع رهن اإلشارة با "ل.أ"أما بالنسبة للموظفة  -

  ؛2018/ 02/  07خ بتاري 2018/  07تعيينها نائبة لوكيل المصاريف بقرار رقم 

فبعد مالحظاتكم حول الموضوع قامت مكتب الموارد البشرية  "ن .ت"أما فيما يخص تنقيط الموظفة  -

 )...(. 2018و 2017تي بمراسلة الخازن اإلقليمي بالعيون قصد تقييم مردودية المعنية باألمر لسن

  اختالالت بشأن تشغيل األعوان العرضين 

عوان العرضيين، جاء نتيجة لتخلي عمال اإلنعاش الوطني عن االشتغال إن قيام الجماعة بتشغيل األ -

في المرافق الجماعية، وهذه الفئة األخيرة مسيرة من طرف السلطة المحلية بالمركز، واضطرت 

يتعلق باألعوان العرضين، حتى يمكنها أن  2015زانية السنة المالية الجماعة إلى فتح فصل في مي

 ؛ة التي كانت مسيرة من طرف عمال اإلنعاش الوطنيتسير المرافق الجماعي

إن عدم مسك وثائق تثبت أيام العمل المنجزة من األعوان العرضيين راجع إلى طبيعة عملهم، فإما  -

عمله يتم التعامل معه وفقا للقوانين الجاري بها العمل  النظافة أو الحراسة وعند غياب أي عامل عن

 األعوان العرضيين في استتباب السلم االجتماعي.في هذا الشأن، كما يساهم تشغيل 

 األمالك الجماعية  تدبير .2

  سجل الممتلكات العقارية لمراقبة سلطة الوصاية  وإخضاععدم تحيين 

لى إرسال السجالت إلممتلكات الجماعية إال مرة واحدة، حيث تم منذ إحداث عمالة طرفاية لم تتم مراقبة سجل ا

وسوف نعمل مستقبال على إرسال سجل . جع إلينا السجالت بالمالحظات المطلوبةمصالح العمالة لنكها لم تر
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أبريل  20بتاريخ  218الممتلكات للسلطة الوصاية قصد إجراء المراقبة تماشيا مع دورية وزير الداخلية رقم 

1993. 

  كراء ملك خاص جماعي خاص )المقهى الجماعي( دون سلك االجراءات القانونية 

لم يتم التداول فيه، ألن الرئيس أبرم عقد  2009ابريل  29مستشار أن عقد الكراء المجدد بتاريخ الحظ السيد ال

 (.)... الكراء في مقر العمالة بوساطة رئيس القسم اإلقليمي للجماعات المحلية بالعيون آنذاك

ر توصله بدفتر التحمالت ولكن المجلس قبل انتهاء مدة عقد الكراء أعد دفتر تحمالت جديد وأرسله للمصادقة، وفو 

، إال أنه ةمصادق عليه، قام بإرسال إنذار للمكتري يخبره فيها بانتهاء مدة العقد وبضرورة إفراغ العين المكترا

مما اضطرت معه الجماعة إلى رفع دعوى قضائية باإلفراغ . (4) باإلفراغ( رفض فكرة اإلفراغ )نسخة من اإلنذار

مما تنبهت معه الجماعة وعمدت إلى تغيير المحامي  عوى من حيث الشكل.وصدر الحكم االبتدائي برفض الد

يقضي بإفراغ العين  احكما نهائي ناف التجارية بمراكشئوالتعاقد مع محامي جديد، وبالفعل أصدرت محكمة االست

                                                                                                                                                                                                    (                                                                                                                            6) .كما المكتري توصل بإشعار اإلفراغ )نسخة من اإلشعار باإلفراغ( (....)ة المكترا

 علم لها بتجديد العقد ولسيت لديها وثيقة فالجماعة ال 2015بريل أ 01أما فيما يخص تجديد عقد الكراء بتاريخ 

 .لمقهى تثبت ذلكضمن وثائق ملف كراء ا

  ألي إجراء زجري  لبنود عقد الكراء دون اتخاذ الجماعة  المكتريمخالفة 

تمت معالجتها عن طريق الحصول على حكم من محكمة االستئناف التجارية بمراكش يقضي  )...(المالحظات  

الل دورة ماي العادية سيتم كراء المقهى وفق اإلجراءات المسطرية المعمول بها، وقد برمج المجلس خ .باإلفراغ

وبالنسبة لرخصة استغالل مقهى التي قام السيد . ى الجماعيةنقطة تتعلق بدفتر تحمالت لكراء المقه 2019لسنة 

  (....باستخراجها قمنا بإصدار قرار لسحب الرخصة ) "ا.م"

  نقائص على مستوى تدبير واستغالل مرفق المجزرة 

ذلك راجع إلى عدم توفر  2017في غضون شهر أكتوبر سنة لم تقم الجماعة باستغالل المجزرة إال  -

كما أن الجماعة لم  إلدارة مراقبة السالمة الصحية للمواد الغذائية بمركز أخفنيرتقني بيطري تابع 

عند توصلها برخصة برنامج مخصصة  201توفر وسيلة لنقل اللحوم إال خالل شهر نوفمبر سنة 

 ؛لشراء شاحنة لنقل اللحوم

وذلك  امباشر قة المجلس الجماعي على مقرر بإحداث مفرق المجزرة واستغاللها استغالالتمت مواف -

 ؛2018خالل دورة ماي العادية 

والذي بموجبه تم  2018ماي  04بتاريخ:  02/2018تم إعداد مقرر تنظيمي لمرفق المجزرة رقم:  -

بكل فئة داخل المجزرة تحديد أوقات دخول وخروج الحيوانات إلى اإلسطبل ومالبس العمل الخاصة 

ا حدد المقرر التنظيمي العقوبات والغرامات وأوقات الدخول وخروج األشخاص لموقع المجزرة وكم

 ...( .). على المخالفين لمقتضيات النظام الداخلي للمجزرة

  عدم مسك محاسبة المواد 

 تم اقتنائها عن طريقسوف تعمل الجماعة على مسك سجالت توثق لعمليات دخول وخروج المقتنيات التي ي

 ( بسن نظام للمحاسبة2017نوفمبر 23الصادر بتاريخ ) 2.17.451 سندات الطلب، وفق المرسوم رقم

يناير  03بتاريخ  2.09.414 والذي نسخ المرسوم رقم لعمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.ا

 وعاتها.محلية ومجملا بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ت 2010

.)...( 

 تدبير الموارد المالية  .ثالثا

 ير المداخيل تدب .1

 في ضبط وإحصاء الملزمين بأداء عدد من الرسوم  قصور 

حفاظا على السير العادي للجماعة وحتى تتمكن مصلحة وكالة المداخيل من تحصيل جل مستحقاتها من الواجبات 

اخيل في وسعها حتى يمكنها التنسيق بين مصلحة وكالة المد والرسوم المستحقة لفائدتها فإن الجماعة تعمل كل ما

فيها المصلحة االقتصادية والسلطة المحلية وكذا المصالح األخرى الخارجية من  المعنية والمصالح الجماعية بما

هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن مصلحة وكالة المداخيل تبذل كل  .وزارة السياحة والمديرية الجهوية للتجهيز

تخالص مستحقاتها بحيث تقوم بتوعية وتحسيس الملزمين في وسعها وحسب اإلمكانيات المتوفرة لديها من اس ما

 بأداء الرسوم والواجبات المستحقة برغم العراقيل والصعوبات التي تواجهها المصلحة من طرفهم.
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 النفقات  تدبير .2

  عدم مسك سجالت محاسبة النفقات 

لمندمج تتوفر على جميع فقات، علما بأن منظومة التدبير انل خاص لمحاسبة الستعمل الجماعة على توفير سج

 فقات التسيير والتجهيز.نالبيانات المتعلقة بعملية تدبير 

 تدبير تعويضات تنقالت الموظفين وأعضاء المجلس الجماعي  في صنقائ 

وظف الجماعي علما أنها غير معتمدة لدى بالنسبة لطبيعة المهمة سيتم األخذ بعين االعتبار الجهة الموجه إليها الم

المالية في عملية صرف تعويضات التنقالت كما سيتم التنسيق وبشكل دائم بين مصالح الجماعة اإلدارية مصالح 

خاصة بين مديرية المصالح ومصلحة النفقات وكذا مصلحة تسيير شؤون الموظفين حتى نتمكن من ضبط العطل 

  .ة سواء بالنسبة للموظفين أو أعضاء المجلساإلدارية واألمر القيام بمهم

 قبل إبرام سندات الطلب  للحاجياتياب دراسة غ 

إن لجوء الجماعة إلى اقتناء وشراء التوريدات كل سنة مالية دون اللجوء إلى دراسة مسبقة دقيقة للحاجيات وبناء 

فالجماعة تبرمج على مدى مدة . العلى جرد المتوفر منها في المخزون، هو راجع إلى طبيعة المشتريات واألشغ

التسيير وهي سنة وراجع أيضا إلى طبيعة األعمال فهي تدخل في التسيير اليومي لدواليب اإلدارة، لذلك نجد نفس 

 الفصول تكرر كل سنة ونفس التوريدات.

  ة عمليات شراء وصيانة وإصالح العتاد الكهربائي المخصص لإلنار لتتبعغياب مسطرة واضحة

 ة العمومي

ى مصلحة خاصة باإلنارة العمومية، وكذا في غياب أطر وتقنيين متخصصين في تتوفر عل علما بأن الجماعة ال

هذا المجال فإن عملية تدبير هذا المرفق أسندت إلى المصلحة التقنية للجماعة والمستودع الجماعي الذي يساهم في 

 يدات.الحفاظ على ممتلكات اإلنارة والسهر على ضبط وتتبع التور

 ات ونفقاتها  رابعا. تدبير حظيرة السيار

  قصور في تدبير السيارات وضعف في نظام المراقبة الداخلية 

. الشغل الشاغل بالنسبة للجماعة للحفاظ على اآلليات والسيارات الجماعية هو توفير حظيرة مؤهلة -

تطاعت الجماعة ظل غيابها ونظرا لضعف ميزانية الجماعة، وبعد عدة مجهودات جبارة اس وفي

العاجل سوف تتوفر  وفي القريب. لبناء حظيرة السيارات الجماعية )...( الالزمةتوفير االعتمادات 

وحين االنتهاء من أشغال البناء، فإن الحظيرة سوف تكون كفيلة بالحفاظ عليها من  .الجماعة عليها

 التي تتوفر عليها. جميع الجوانب وسوف يسهل على الجماعة ضبط تسيير العربات والشاحنات

عملت الجماعة حينها على القيام  اضر التوقف النهائي للسيارات فقد )...(مح أما فيما يخص -

بالمطلوب لآلليتين المذكورتين في التقرير بتنسيق مع المصالح المركزية بالرباط وبعد استكمال 

 .(...) المسطرة تم بيعهما بالمزاد العلني.

يستوجب  آلية وضبط كل مات بخصوص مسك الدفاتر الخاصة بكل سوف تعمل الجماعة بالتوصيا -

 .ضبطه

 خامسا. اإلعانات المقدمة للجمعيات 
بالنسبة لإلعانات المقدمة للجمعيات فإن هذه العملية تتم عبر اتفاقية منجزة بين الجمعية والجماعة حسب نشاط كل 

استعمال الجمعيات على اعتماد آلية لتتبع ومراقبة  كما أن الجماعة ستعمل جمعية محلية والموجودة بتراب الجماعة.

لإلعانات المالية وبالتالي مطالبة هذه الجمعيات بالبيانات والوثائق المتعلقة بحسابها قبل منح أي دعم آخر أو صرف 

 إعانات.
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 "بوكراع" جماعة

 (العيون إقليم)
 

الجنوب كلم من  100يقع مركزها على بعد . 470.76.2 رقم المرسومبناء على  1976أحدثت جماعة بوكراع سنة 

أسرة(، حسب  200نسمة ) 558سكان الجماعة  عدد كلم مربع. يبلغ 14.220 مساحـتها وتبلغ الشرقي لمدينة العيون،

، يعتمد نشاطهم باألساس على تربية الماشية ويتواجد بتراب الجماعة 2014نتائج اإلحصاء العام للساكنة والسكنى لسنة 

 فاط.منجم للفوس

إلى  2012درهم برسم سنة  4.475.931,00لت مداخيل تسيير جماعة بوكراع من على مستوى الميزانية، انتق

. ارتفاع مدخول الضريبة على القيمة المضافةويعزى ذلك باألساس إلى  2017درهم برسم سنة  8.225.338,34

إلى  2012درهم سنة  4.229.709,00وقد عرفت نفقات التسيير ارتفاعا أيضا حيث انتقلت من 

 درهم. 7.071.365,00

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات  نأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ع

 .كالتالينوردها 

 المخططات االستراتيجية للجماعةوتنفيذ إعداد أوال. قصور في 

 2016- 2011للتنمية للفترة المخطط الجماعي  .1

، تم إعداده بدعم تقني 2016إلى  2011كانت تتوفر جماعة بوكراع على مخطط جماعي للتنمية للفترة الممتدة من 

عبارة عن وهو  .2011فبراير  24ومواكبة من وكالة التنمية االجتماعية، وصودق عليه من طرف المجلس بتاريخ 

وقد سجل بخصوص  درهم. 17.897.604,00 رهبمبلغ إجمالي قد مشروعا، 49برنامج متعدد السنوات، يرتكز على 

 .يالمخطط الجماعي المذكور ما يل

  في إنجاز مشاريع المخططضعف 

مشروعا المندرجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، حيث لم يتم إنجاز  49لم يتم إنجاز سوى ثالث مشاريع من بين 

مشروعا التي  12من بين  فكانتاريع المذكورة الثالث مش أما .بعض الشركاءأي مشروع من تلك التي التزم بها 

 التزمت الجماعة بإنجازها.

 على مستوى إعداد للمخطط نقائص 

يعزى الضعف المسجل في إنجاز مشاريع المخطط الجماعي لنقائص اعترت مرحلة إعداد هذا األخير، وتتجلى فيما 

 يلي:

 ريع المدرجة بالمخطط؛عدم تحديد التكلفة المالية للمشا -

برام اتفاقيات مع الشركاء تثبت التزامهم بالوفاء بتعهداتهم قصد تمويل وإنجاز المشاريع المبرمجة إعدم  -

 .بشكل فعلي وفق الجدولة الزمنية المسطرة في المخطط

  2022- 2017للفترة عمل الجماعة  برنامج .2

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ختالالت،اال بعض برنامج عمل الجماعةعملية إعداد شابت 

 نقائص على مستوى قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 

 :التالية اطلوحظ إغفال قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة اإلشارة إلى النق

الصادر في  2.16.301مقتضيات المرسوم رقم  كما نصت عليهابرنامج المراحل إعداد  -

عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه  تحديد مسطرة إعداد برنامج( ب2016يونيو  29) 1437 رمضان 23

 ؛وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

فقط على سرد المحاور وعدد  تم االقتصارحيث  ،المدة الزمنية بالنسبة لكل مرحلة من مراحل اإلنجاز -

 المشاريع بالنسبة لكل محور والتكلفة المالية للمشاريع.
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  يما يتعلق بإعداد برنامج عملهاالتزامات مكتب الدراسات فالجماعة  تحديدعدم 

من أي تحديد لمحتويات الدراسة يخلو )غير مؤرخ( المتعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة  15سند الطلب رقم  لوحظ أن

وكذا اآلجال المحددة في مقرر رئيس المجلس  ،المطلوبة والمراحل الواجب اتباعها من طرف مكتب الدراسات

 سالف الذكر. 2.16.301رقم  بالمرسوم بهذا الشأن والواردةماعي الج

بتحديد مسطرة إعداد  ةالمتعلقالتنظيمية مقتضيات الوعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد ب

   .برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه

 ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
 .رية والمنقولة المالحظات التاليةبوكراع لممتلكاتها العقا سجلت بخصوص تدبير جماعة

 عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية 

الممتلكات العقارية  سجل بخصوص تدبير، سالف الذكر 113.14من القانون التنظيمي رقم  94المادة  خالفا لما تفتضيه

بطاقات القانونية وال الملفات مسك اللجماعة ال تعمل على يظ من جهة، ومن جهة أخرى فإن اللجماعة غياب التحف

 الممتلكات.هذه ، بالرغم من أهمية هاته السندات في الحفاظ على تقنية للعقارات التابعة لهاال

 حركية التوريدات والمنقوالت تتبع عدم 

مقتنيات حركيات المعدات وال الممتلكات المنقولة، خصوصا عن طريق القيام بوضع سجالت تتبع ال تقوم الجماعة بتتبع

من شأنه أن وهو ما داخل مصالح الجماعة وكذا القيام بالجرد واإلحصاءات الدورية للمواد واألثاث والتجهيزات، 

 يمكن الجماعة من الحفاظ على ممتلكاتها وصونها من الضياع.

لكات ضعية القانونية لممتاتخاذ التدابير الالزمة قصد تسوية الوبوعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

  .الجماعة، ومسك الملفات القانونية والتقنية الخاصة بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل

 ثالثا. تدبير الموارد المالية لجماعة بوكراع

 اختالالت على مستوى تدبير مكتب الموارد المالية .1

 .ات التاليةمن تسجيل المالحظ المالية مكنت مكتب المواردإن مراقبة تدبير 

  مهام متنافية بينالجمع 

تبين أن شسيع المداخيل يجمع المهام والوظائف المتنافية المرتبطة بتدبير المداخيل من إحصاء للوعاء الضريبي 

ألوامر بالمداخيل وعمليات التحصيل، وذلك خالفا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم اديون العمومية وتصفية الوإثبات 

هذا فالتي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح اإلحصاء والتصفية.  ،1992يونيو  22بتاريخ  408

داخلية وينطوي على مخاطر الخطأ والنسيان وعدم المراقبة للفعالة  التداخل ال يساعد على إرساء معالم منظومة

 .ةالفعالي

  االمداخيل بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانون شسيع قيامعدم 

نه لم يقم بإبرام عقد التأمين إال أ، 2002يناير  30بالرغم من أن شسيع المداخيل شرع في ممارسة مهامه بتاريخ 

يناير  03ل الموافق  1431من محرم  17صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  48المنصوص عليه في المادة 

ا، والذي يلزم شسيعي المداخيل أن يبرموا، بمجرد ام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتهبسن نظ 2010

تسلمهم لمهمتهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خالل مزاولتهم لمهامهم مسؤوليتهم الشخصية 

 والمالية.

 نقائص في تدبير مداخيل الرسوم والضرائب .2

 .الحظات التاليةدبير مداخيل جماعة بوكراع من الرسوم والضرائب المبخصوص ت تسجل

  والدور  اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل الديون المتراكمة على مكترى المحالت التجارية اتخاذعدم

 السكنية

الدور و ال تقوم جماعة بوكراع باتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخالص مستحقاتها على مكترى المحالت التجارية

 31حدود  حسب الوثائق المدلى بها من طرف مصالح الجماعة إلىب تقدر المبالغ غير المستخلصةحيث ، السكنية

درهم عن الدور  78.950,00عن المحالت التجارية، وما مجموعه  درهم 41.500,00بما مجموعه  2018يوليوز 

 السكنية.

 على استخراج مواد المقالع الرسم .3

بهذا وقد سجلت  لذاتية لجماعة بوكراع،ة باستخراج مواد المقالع جزءا هاما من المداخيل اتشكل الرسوم المتعلق

 .خصوص المالحظات التاليةال
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 استغالل المقالع بدون تراخيص قانونية 

لم تبادر إلى وانتهت صالحية تراخيصها،  الشركات المستغلة للمقالع المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة بوكراع، جميع

حضر اجتماع اللجنة اإلقليمية لتدبير المقالع المنعقد بتاريخ يديها، ورغم ذلك الزالت تمارس نشاطها، بناء على متجد

، الذي سمح مؤقتا باستغالل المقالع بالنسبة للشركات التي سبق لها أن حصلت على تراخيص، 2011يوليوز  08

ع أكد على استمرار االستغالل بناء على محضر االجتماالذي  2016مارس  29وأيضا اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ 

 للجماعة واالقتصادي البيئي المحيط على خطيرة انعكاسات له تراخيص وبدون المكثف االستغالل هذا .سالف الذكر

 المتواجدة المقالع استغالل عن مالية موارد من ويحرمها جهة، من المجاورة والساكنة بالبيئة ويضر ثرواتها يستنزف إذ

 أخرى جهة من الترابي بنفوذها

المرخص " M"أن الجماعة ال تستخلص الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع إال بالنسبة لشركة  اإلشارة إلىتجدر 

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون  91لها وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

 استخراج مواد المقالع وأداء الرسم على  قراراتوضع اإللاآلجال القانونية  احترام عدم 

المقالع  المتعلق باستخراج موادوأداء الرسم  قراراتبوضع اإللشركة الوحيدة المرخص لها باستغالل المقالع ال تقوم ا

المتعلق  47.06ن القانون م 96و 95 تينالماد على التوالي، فيالمنصوص عليها المحددة،  داخل اآلجال القانونية

 .بالجبايات المحلية

  المقالع دون التأكد من صحة الكميات المصرح بهااستخالص الرسم على استخراج المواد من 

تبين من خالل االطالع على إقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع، أن الجماعة تكتفي في احتساب هذا الرسم 

بتفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد المستغلة دون أن تقوم ركة بالكميات المصرح بها من طرف الش

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سالف الذكر، وذلك من خالل االطالع  47.06من القانون رقم  151و 150و 149

  على الوثائق المحاسبية التي يمسكها أصحاب المقالع.

 بما يلي:  وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

جبائي والتحصيل والمراقبة التفريق بين مهام حصر الوعاء الاعتماد هيكلة لإلدارة الجبائية تمكن من  -

 ؛والمنازعات

 عقد تأمين شسيع المداخيل من أجل ضمان مسؤوليته المالية والشخصية؛ إبرام -

والدور  التجارية اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل الديون المتراكمة على مكترى المحالت -

 ؛السكنية

ل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة بما التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل تدبير معقلن الستغال -

  يضمن لها مستحقاتها من الرسوم والحد من االستغالل العشوائي. 

 رابعا. تدبير النفقات الجماعية
 .سجلت بهذا الصدد المالحظات التالية

  سيارة سياحية دون تحديد األغراض التي خصصت من أجلهاكراء 

يوما مما  20لمدة  4*4من أجل كراء سيارة من نوع ميتسوبيشي  36/2017قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 

سيارة ذات الدفع هذه الدون تحديد أسباب لجوء الجماعة الى كراء  درهم، 29.760,00كلف ميزانية الجماعة مبلغ 

م من واألغراض التي استخدمت من أجلها ووجهة استعمالها، علما أن جماعة بوكراع تتوفر على أسطول مه الرباعي

 .سيارة 17السيارات يصل الى 

  02/2017برام وتنفيذ الصفقة التفاوضية رقم إاختالالت في 

ية قدرها بكلفة مال آبار مائية 3تهم أشغال تجهيز  02/2017أبرمت جماعة بوكراع صفقة تفاوضية رقم 

 درهم، 2.376.237,60

 .وقد سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية

 دون التوفر على دراسات تقنية قبلية 02/2017رقم  صفقةالإبرام  ▪

 2.376.237,60 بتكلفة مالية بلغت بارآصالح وتجهيز ثالثة إأشغال إلنجاز لى صفقة تفاوضية إ لجأت جماعة بوكراع

درهم دون التوفر على دراسات تقنية قبلية تحدد بشكل دقيق المواصفات التقنية ومحتوى االعمال الالزم إنجازها وكذا 

 لصفقات العمومية.االمتعلق ب 2.12.349رقم مرسوم المن  5مقتضيات المادة  فالخمما يلتكلفة المالية لألشغال تقدير ا

 يخص الكميات المنجزة بين وثائق الصفقة فيما تناقض ▪

 ،خاصة محاضر الورش ومحضر التسلم المؤقت لألشغال الصفقة نجاز أشغالإبعد تفحص الوثائق المتعلقة بتتبع 

 :يما يللوحظ 
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آخر محضر لتتبع األشغال يفيد بأن في حين أن  2017ماي  10 بتاريخمحضر التسلم المؤقت  تم إنجاز -

  ؛2017يونيو  09األشغال استمرت إلى حدود 

 واألخير 1الكشف التفصيلي رقم بين ما ورد ب ، سجل تفاوتعلى مستوى األشغال والكميات المنجزة -

تسلم الجماعة وأداءها لثالث مولدات كهربائية وثالث الذي يفيد  قتؤالتسلم الم محضرب المرفق

  بالمائة.  100آخر محضر لتتبع األشغال الذي يؤكد أن نسبة إنجاز األشغال بلغت وبين  ،مضخات

 03/2017 رقم العقدنقل سيارتين تم اقتناؤهما بواسطة الجماعة تكاليف  تحمل 

درهم متعلقة بنقل سيارتين تم اقتناؤهما من  5.280,00لوحظ تحمل الجماعة تكاليف زائدة وغير مبررة مقدرة ب 

تسليم ، الذي ينص في البند السابع منه على أن نقل و03/2017العقد رقم بموجب  2017أبريل  11يخ بتار Aشركة 

 .لى الجماعة سيكون في المكان المحدد من طرف الجماعة وعلى نفقة الشركةإالسيارتين 

 الجماعية والنفقات المتعلقة بها يرة السياراتظقصور في تدبير ح 

ما مجموعه  2017و 2012نية جماعة بوكراع خالل الفترة الممتدة بين سنوات كلف تدبير حظيرة السيارات ميزا

درهم لشراء الوقود والزيوت ومبلغ  1.791.853,32حيث صرفت الجماعة مبلغ  ،درهم 4.236.766,52

درهم كمصاريف  541.620,40لحظيرة السيارات ومبلغ  درهم لشراء قطع الغيار المخصص 1.843.941,40

 . لسياراتطالح وصيانة اإ

 .وقد سجلت بهذا الصدد المالحظات التالية

 غياب آليات الضبط والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح والتوريدات المتعلقة بقطع الغيار ▪

 ويتجلى ذلك في: 

لغيار المستبدلة في غياب مخزن مخصص عدم االعتماد على مسطرة واضحة لتتبع توريدات قطع ا -

 ؛لهذه التوريدات

االحتفاظ بقطع الغيار التي يتم استبدالها لتبرير اإلصالحات المنجزة، وال تتوفر الجماعة على ال يتم  -

 .محاضر بيعها بالمزاد العلني أو محاضر متالشيات بشأنها

 غياب آليات ضبط وتتبع استهالك الوقود ▪

 : تعمل على وضع آليات لضبط وتتبع استهالك الوقود، يتجلى ذلك فيما يليال لوحظ أن جماعة بوكراع

عدم مسك وثائق تبريرية لكميات الوقود المستهلكة من قبيل جذاذات لتتبع استهالك الوقود الخاصة بكل  -

سيارة مؤشر عليها من طرف المسؤول عن حظيرة السيارات، لتسجيل المعلومات حول المسافات 

وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة، مما يحول دون تتبع حجم االستهالك والتأكد  ياالمقطوعة يوم

من مدى التناسب بين المسافة المقطوعة والكمية المسلمة، وال تعمل الجماعة أيضا على مسك جذاذات 

 .تتبع استهالك الوقود بالنسبة لآلليات الجماعية

 هذه المادة.ب هام اعتماد الجماعة على الشيات في تزودعدعدم مسك محاسبة لتتبع استهالك الوقود، ل -

 بما يلي: الجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 ؛في إطار سندات الطلب والصفقاتالمنجزة ألشغال لالدقيق التقني تتبع ال على عملال -

 واستهالك الوقود. الضبط والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالحوضع آليات  -
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II. بوكراع ل المجلس جماعي يسجواب رئ 

 (مقتضب)نص 

 قصور في إعداد وتنفيذ المخططات اإلستراتيجية للجماعة .أوال

 2016 - 2011المخطط الجماعي للتنمية للفترة  .1

  نجاز مشاريع المخططإضعف في 

من الميثاق الجماعي قام المجلس الجماعي لبوكراع بالدراسة والتصويت على مخطط التنمية  36طبقا للمادة 

نجاز ومواكبة من طرف وكالة التنمية االجتماعية إال أن السلطات إبدعم و 2011الجماعي خالل دورة فبراير 

األقاليم الجنوبية ستتكلف بإعداد هذا  اإلقليمية اعتبرته أرضية فقط إلعداد المخطط وذلك لكون وكالة تنمية

 المشروع.

 في مستوى إعداد المخطط نقائص 

نجاز مشروع أو نشاط ذو فائدة إجل أماعة المادية وعدم وجود أرضية خصبة من نظرا لضعف إمكانيات الج

ى مستقبال ن الجماعة تسعأق عقد اتفاقيات وتنفيذ هذا المخطط بكامله ويمشتركة مع الفاعلين والشركاء مما يع

 ا المخطط. نجاز مشاريع تنموية تماشيا لمحتويات هذإللبحث عن موارد مالية وتحسين مواردها الذاتية قصد 

)...(. 

 2022 - 2017عمل الجماعة للفترة  برنامج .2

 نقائص على مستوى قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 

 جل المالحظات التي أدللتم بها. تم إعادة هيكلة برنامج عمل وقام مكتب الدراسات بإصالح 

 تأخر صدور نص قانوني حول مسطرة برنامج العمل؛ -

 بتشخيص الحاجيات والدراسة األولية؛الجماعة قامت بالقيام  -

 تمت المصادقة عليه من طرف والي جهة العيون الساقية الحمراء.  -

  ملهاالجماعة التزامات مكتب الدراسات فيما يتعلق بإعداد برنامج ع تحديدعدم 

غفال الذي تم إ 15باشر مكتب الدراسات إعداد برنامج عمل الجماعة بمجمله وفق ما جاء في سند الطلب رقم 

بتاريخ  03تأريخه، وقد صادقت السلطات المختصة على هذا البرنامج الذي تجدون نسخة من القرار رقم 

 .)...( 2019 ابريل 15

 تدبير الممتلكات الجماعية .ثانيا

 عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية 

فجل العقارات الجماعية اآلن تحت أنظار  بخصوص النقطة المتعلقة بالوضعية القانونية للممتلكات الجماعية،

هي اآلن في طور التسوية مديرية أمالك الدولة للدراسة، وذلك بعد توفر جميع الوثائق التقنية واإلدارية المطلوبة، و

 من أجل التحفيظ.

  حركية التوريدات والمنقوالت تتبععدم 

فتر الجرد، مع وضع بطاقة تحتوي على كل الممتلكات تقوم الجماعة بمجرد اقتناء الممتلكات المنقولة بتسجيلها في د

لجماعة ستعمل على المنقولة موقعة من طرف رئيس كل مكتب، وعليه وبناء على مالحظات لجنة الفحص فإن ا

المزيد من ضبط الملفات القانونية وال البطاقات التقنية التي من شأنها تمكين الجماعة من الحفاظ على ممتلكاتها 

 لضياع.وصونها من ا

.)...( 

 تدبير الموارد المالية للجماعة .ثالثا

 اختالالت على مستوى تدبير مكتب الموارد المالية .1

 الجمع بين مهام متنافية 

 هذا التداخل فرضته االعتبارات اآلتية:إن 
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قلة األطر اإلدارية والكفاءات البشرية الالزمة الستيعاب وتغطية كافة المهام المنوطة بوكالة  -

 ؛المداخيل

عدم وجود إدارة جبائية بالجماعة حيث يوجد فقط مكتب الموارد المالية حسب الهيكل التنظيمي  -

والذي تم اعتماده  2019اعي لبوكراع خالل دورة فبراير للجماعة الذي تم عرضه على المجلس الجم

 مؤخرا والمصادقة عليه من طرف السيد الوالي لجهة العيون الساقية الحمراء؛

لجبائية بالجماعة مما يجعل شسيع المداخيل ونائبته يقومان بجميع المهام المنوطة بهذه قلة الرسوم ا -

 المصلحة.

ر كذلك على بعض األعوان )الجباة( التابعين للجماعة بعضهم تم تعيينهم وتجدر اإلشارة إلى أن مصالحنا تتوف

 ....(لمراقبة المقالع والبعض األخر مكلفين بالشيات )

  المداخيل بإبرام عقد التامينعدم قيام الشسيع 

 لقد قامت مصالحنا بإبرام عقد التأمين مع مؤسسة التأمينات فرع أوالد عبد هللا بالعيون التابع لمؤسسة اطلنطا للتامين

)...(. 

 في تدبير مداخيل الرسوم نقائص .2

  رية والدور اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل الديون المتراكمة على مكتري المحالت التجا اتخاذعدم

 السكنية

وجود حركة تجارية بالمركز قمنا باستدعاء جل الملزمين وطلبنا منهم تسديد ما بذمتهم من رسوم لفائدة  نظرا لعدم

ميزانيتنا خالل السنة الجارية وجلهم التزموا بذلك. وبالفعل هناك البعض منهم من قاموا بعملية أداء ما بذمتهم من 

ص جميع الرسوم خالل السنة الجارية  تلقائيا بحيث جوء إلى القضاء سنحاول استخالمتأخرات. وللحيلولة دون الل

جل أأن إجراءات المحاكم تتطلب خسائر مادية وبحاجة إليها جماعتنا وقد استعصى علينا اتخاذ اإلجراءات من 

راء والرفع من تحصيل الديون المتراكمة على بعض الملزمين نظرا النتهاء مدة الكراء وعدم تجديد عقود الك

وفي حالة  03/06/2008بتاريخ  02ة من طرف مجلس الجماعة كما جاء في القرار الجبائي رقم الكرائي السومة

استعصاء علينا ورفض بعض الملزمين االستجابة خالل السنة الجارية وجب علينا تنفيذ مباشرة المسطرة القضائية 

 باإلفراغ واألداء.

 أمد طويل إلى حد اآلن.ة بالمركز مغلقة أبوابها منذ وأشير أن جل المحالت التجاري

 على استخـــراج مـــواد المقــــالـــــع الرســـم 

بخصوص التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل تدبير معقلن للمقالع فإن السيد والي جهة الساقية الحمراء، اصدر 

قليم العيون تحت ية للمقالع بالنفوذ الترابي إل، القاضي بإحداث لجنة إقليم25/01/2019بتاريخ  11قرارا رقم 

التي حددت مهام اللجنة اإلقليمية للمقالع حيث  راسته يتضمن عدة مواد أهمها المادة الثالثة من القرار المذكور أعاله

ستخرجة من يعهد إليها بالقيام بزيارات ميدانية لمراقبة والتتبع القبلي والبعدي الستغالل المقالع وتحديد الكميات الم

دس طبوغرافي مساح الفائز بالصفقة من طرف مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، كما انعقد األحجار من لدن مهن

المنظم لتدبير المقالع بحضور  27/13بمقر والية العيون خصص لدراسة القانون الجديد  29/01/2019اجتماع يوم 

 جل المصالح الخارجية المعنية.

مما يصعب  فوذ تراب جماعتنا قد انتهت صالحيتها بدون استثناءجميع رخص استغالل المقالع بن وتجدر اإلشارة أن

إصدار أوامر  لمراقبة أو اتخاذ تدابير زجرية بخصوص المستغلين، كفرض الرسم تلقائيا أو علينا القيام بأي عملية

حيث يفرض الرسم  هذا المجالجد واضحة في  06-47من القانون الجبائي  91االستخالص خصوصا وأن المادة 

ى المستغل المرخص له و ليس الغير المرخص وعلى هذا األساس قامت اللجنة التقنية المكلفة بتدبير المقالع عل

للتأكد من مدى احترام الملزمين للمعايير والشروط التقنية  01/02/2019بمعاينة جميع المقالع التابعة لنا يوم 

 ميدان المقالع . القوانين الجاري بها العمل فيواإلدارية والبيئية في إطار 

)...(. 

 تدبير النفقات الجماعية .رابعا

 كراء سيارة سياحية دون تحديد األغراض التي خصصت من اجلها 

يوما لغرض مراقبة اآلبار ونقط الماء بتراب  20لمدة  4*4قامت الجماعة بكراء سيارة من نوع ميتسوبيشي 

 وشساعة مساحة الجماعة التي تفوق 12الك المؤدية لهذه اآلبار والذي يبلغ عددها الجماعة نظرا لصعوبة المس

km 122000ن نوع داسيا لوكان ال تقوى على ، نظرا لكون أسطول سيارات الجماعة يتضمن سيارات خفيفة م

 تحمل تلك المسالك.
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  02/2017الصفقة التفاوضية رقم  وتنفيذاختالالت في إبرام 

كية التي كانت مرتقبة لألقاليم الصحراوية وبالخصوص مدينة العيون خالل أواخر شهر مارس نظرا للزيارة المل

يضانات التي لحقت المنطقة في اآلونة األخيرة ونظرا للتضرر الكبير الذي هم هذه اآلبار عن طريق الف 2017

الماء، اضطرت الجماعة إلى جل االستفادة من أومراعاة لمجموعة من الكسابة الذين يترددون إلى هذه اآلبار من 

 2.400.000.00مراسلة السيد وزير الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية وعلى إثرها تم تحويل مبلغ 

 ة جماعتنا.لفائدة ميزاني

  دون التوفر على دراسات تقنية قبلية 02/2017الرقم  الصفقةإبرام 

لجأت  02/2017دراسة تقنية متعلقة بالصفقة التفاوضية رقم  نظرا لعدم توفر اعتمادات بميزانية الجماعة إلنجاز

لية وأخذ بعين االعتبار المديرية اإلقليمية للفالحة للتشاور بشأن تنفيذ الصفقة االستعجا مصالحنا المتخصصة إلى

 ا.شساعة وصعوبة المسالك الطرقية والمسافة الفاصلة بين اآلبار، وتم االتفاق على األشغال التي تم تنفيذه

 تناقض بين وثائق الصفقة فيما يخص الكميات المنجزة 

 2017يونيو  09خر محضر لتتبع األشغال يفيد بأن األشغال استمرت إلى حدود آأما بخصوص  -

 ؛)...( فهذا غير موجود

أما بخصوص دفتر الورش فإننا قمنا بتدوين كل من ثالث مولدات كهربائية وثالث مضخات مغمورة  -

لثالثة أما بالنسبة إلى المعدات المتبقية فقد أودعتها الجماعة في المخزن موزعة على اآلبار ا

 .)...( كاحتياطيات تفاديا لإلتالف أو السرقة

 03/2017ف نقل سيارتين تم اقتناؤهما بواسطة العقد رقم الجماعة تكالي تحمل  

عن  03/2017بواسطة االتفاقية رقم  لقد تم إدراج البند المتعلق بتحمل مصاريف نقل السيارتين الذين تم اقتناؤهما

 طريق الخطأ، وسيتم إصدار األمر باستخالص المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ لفائدة المقاول.

)...(. 

  حظيرة السيارات الجماعية والنفقات المتعلقة بها تدبيرقصور في 

 علقة بقع الغيارآليات الضبط والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح والتوريدات المت غياب ▪

لقد تم اعتماد بطاقات الضبط والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح والتوريدات المتعلقة بقطع الغيار  -

 ؛)...(ه البطاقات ذبة بنموذج من هولقد وافينا لجنة المراق

الجماعة ال تتوفر على مستودع لالحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها مما يؤدي إلى تالشي وضياع  -

 القطع المستبدلة وعدم التحكم في ضبط المتالشيات.

 ضبط وتتبع استهالك الوقود آلياتغياب  ▪

ب جماعي فإن مستعملي هذه آة، وفي غياب مرإن الجماعة تخصص حصص جزافية شهرية لكل مستعمل سيار

تهلكة علما السيارات يحتفظون بها مما يصعب مهمة ضبط المسافات المقطوعة وبالتالي ضبط كمية الوقود المس

 كلم. 110أن ملحقة الجماعة متواجدة بالمدار الحضري لمدينة العيون وتبعد عن مركز الجماعة بحوالي 

)...(. 

بناء على مالحظات لجنة الفحص العمل على التتبع التقني الدقيق لألشغال المنجزة في وستعمل الجماعة جاهدة 

 والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح واستهالك الوقود.إطار سندات الطلب والصفقات وكذا وضع آليات الضبط 
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 "لمسيد" جماعة

 (بوجدور إقليم)
 

، حيث انبثقت عن جماعة كلتة زمور. تقدر 1992على إثر التقسيم الجماعي لسنة  أحدثت الجماعة الترابية لمسيد

ء العام للسكان والسكنى لسنة حسب اإلحصا ،نسمة 572ويبلغ عدد سكانها  ²كلم 13.126مساحتها اإلجمالية بحوالي 

 فا وعونا.موظ 32، ما مجموعه 2017عضوا، أما عدد موظفيها فبلغ خالل سنة 15. يتشكل مجلسها من 2014

، تمثل درهم 7.444.682,95ما مجموعه  2017وبخصوص الميزانية، فقد بلغت مداخيل التسيير برسم السنة المالية 

، درهم 6.654.947,63، في حين أن النفقات استقرت في مبلغ بالمائة منها 73 منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 . درهم 789.735,32أي بفائض قدره 

I. يات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات وتوص 

عن رصد مجموعة من المالحظات  2017إلى غاية  2013أسفرت مراقبة تسيير جماعة لمسيد عن الفترة الممتدة من 

 ا يلي.نوردها فيموالتوصيات، 

 أوال. المجهود التنموي والتنظيم اإلداري للجماعة

 التنموي الجماعي المجهود .1

 في هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:

 المخطط الجماعي للتنمية خالل الوالية االنتدابية السابقة غياب 

وحظ عدم قيام المتعلق بالميثاق الجماعي، ل 78.00من القانون رقم  36خالفا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 بإعداد المخطط الجماعي للتنمية. 2015إلى غاية  2009المجلس الجماعي خالل الفترة الممتدة من 

  2022- 2017برنامج عمل الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

بالرغم من . ومليون درهم 157.849.043,44 مبلغب تقدربتكلفة مالية مشروعا  25برنامج عمل الجماعة  تضمني

يد مجاالت البنيات التحتية وتعب أساسا تهمو لم تنجز بعد بصفة كلية المبرمجة ، تبين أن بعض المشاريعهاعتماد  حداثة

مشروع تهيئة المسلك و الجماعةبتراب نارة اإلمشروع منها، على سبيل المثال ال الحصر،  .الطرق بجماعة لمسيد

 .كلم 21الطرقي اكفول وجوا سيدي المكي على مسافة 

  لمقالع ومنح رخص دون سند قانونياستغالل في تدبير اقصور 

المقالع يتم بطريقة عشوائية من طرف عدد من المقاوالت وبدون بعض لوحظ، من خالل التحريات، أن استغالل 

تراخيص قانونية، دون أن تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء ملموس من أجل الحد من هذه الظاهرة. في نفس السياق، 

مقلع الرمال، حيث بلغ عددها بالنسبة ل الشحنرخص رئيس المجلس الجماعي لمسيد يقوم بالتسليم المباشر للوحظ أن 

 رخصة لفائدة مجموعة من األشخاص الذاتيين. 189حوالي 

ويشكل هذا التصرف خرقا صريحا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا اإلطار، السيما ظهير 

يونيو  9بتاريخ  1.15.66فيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالمقالع الصادر بتن 27.13والقانون رقم  1914ماي  5

من هذا األخير على أنه: "يخضع فتح واستغالل المقالع لتصريح مسبق باالستغالل لدى  9. حيث تنص المادة 2015

  .اإلدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه"

 البيئية تأثير سلبي على الوضعية 

محاضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة اإلقليمية للمقالع، تبين أن الوضعية  بناء على التحريات الميدانية واستنادا إلى

ال يحترم أدنى شروط ومتطلبات المحافظة الذي مفرط العشوائي والستغالل مخاطر بيئية جسيمة جراء اال الطبيعية تنم

جراء األضرار التي خلفتها الشاحنات والجرارات التي ال ون والكائنات البحرية، المحيط البيئي للسكا على سالمة

هذا  للمقالع. تحترم الشريط العازل بين الملك العام البحري وموقع قلع الرمال الذي حدد من طرف اللجنة اإلقليمية

مكونة بذلك  ا الحدود العادية،إلى اليابسة وتخطيه عنه تعرية الساحل مما أدى إلى مد البحر بشكل واضحالوضع نتج 

 بحيرات وبركا مائية كبيرة.

 تقييم التسيير اإلداري وتدبير الموارد البشرية .2

مكنت عملية تقييم التسيير اإلداري لجماعة لمسيد وتدبيرها لمواردها البشرية من رصد بعض االختالالت، يمكن 

 .إيجازها فيما يلي
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 لجماعةل يداراإللتنظيم ا في نقائص 

دجنبر  08مؤشر عليه من طرف عامل عمالة إقليم بوجدور بتاريخ الويم اإلداري المعتمد من طرف الجماعة التنظ

 تشوبه النقائص التالية:، 2016

 ؛مدير المصالح يشغل في نفس مهمة شسيع المداخيل ويتولى أيضا تدبير الممتلكات العقارية -

متنافية تتجلى على وجه الخصوص في  ينيجمع بواالقتصادية، المسؤول عن مصلحة الشؤون المالية  -

اإلشهاد على تسلم جميع التوريدات واألشغال التي تندرج طبيعيا في نطاق اختصاصات تقني الجماعة. 

كما أنه يقوم، وبشكل انفرادي، بمسك السجالت الخاصة بالمنقوالت واألدوات والمشتريات 

 والتجهيزات.

  ساء المصالحتعيين رؤ مقرراتغياب 

بمثابة  2.77.738المرسوم رقم  ى ذلكنص عليما كر جماعة لمسيد على مقررات تعيين رؤساء المصالح، ال تتوف

فيد بأن التعيين في يي ذال همن 15الفصل وخاصة كما تم تغييره وتتميمه، ، النظام األساسي لموظفي الجماعات المحلية

 ماعي بعد موافقة وزير الداخلية.بمقرر يصدره رئيس المجلس الجمهام رئيس قسم ورئيس مصلحة يباشر 

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على إنجاز المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة وفق الجدولة الزمنية المحددة وتفعيل  -

 االتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛

تنسيق استغالل المقالع بتراب الجماعة وص منح رخة والمسطرية المنظمة لالتقيد بالمقتضيات القانوني -

 ؛لمقالع المتواجدة بتراب الجماعةاجل تتبع ومراقبة استغالل أالجهود مع مختلف المتدخلين من 

 العمل على التنزيل الفعلي لتنظيم اإلدارة الجماعية المؤشر عليه من لدن السلطات المختصة. -

 خيلثانيا. تدبير المدا

  اخيلالمد شساعةتنظيم وتسيير  .1

 .تم تسجيل المالحظات التاليةبهذا الخصوص، 

 عقد تأمين عن مسؤوليته المالية والشخصيةشسيع المداخيل  عدم اكتتاب 

بسن  2.09.441من المرسوم رقم  48المنصوص عليه في أحكام المادة  لوحظ عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين

بمقتضيات  2018عاتها، الذي تم نسخه ابتداء من تاريخ فاتح يناير نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو

التي تفرض بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومِؤسسات التعاون بين الجماعات، و 2.17.451المرسوم رقم 

 على شسيعي المداخيل إبرام عقد تأمين بمجرد استالمهم لمهامهم يضمن مسؤوليتهم المالية والشخصية.

  سقف الصندوق حتراماعدم 

 سقف المسموح به بصندوق شسيع المداخيل، خالفا لما تنص عليه المادة الثانية من قرار وزير الداخليةاللوحظ تجاوز 

المبالغ المستخلصة من طرف شسيع المداخيل تودع بصندوق القابض كل خمسة أيام  ، الذي يشير إلى أن1561رقم 

ونسرد على سبيل المثال ال الحصر الحاالت  درهم. 5.000,00خلص إلى على األكثر، وكلما وصل المبلغ المست

 التالية:

 القابض؛ صندوق إلى درهم 101.618,00 مبلغ دفع تم ،24/04/2015 بتاريخ: 112 الدفعة رقم -

 القابض؛ صندوق إلى درهم 161.675,00 مبلغ دفع تم ،31/04/2016 بتاريخ: 02 الدفعة رقم -

 . القابض صندوق إلى درهم 60.265,00 مبلغ دفع تم ،30/01/2017 بتاريخ: 01 الدفعة رقم -

 المداخيل الجماعية تدبير بعض .2

 .فيما يتعلق باستخالص المداخيل الجماعية، أظهرت المراقبة ما يلي

 عدم استخالص الرسم المفروض على عمليات البناء 

وذلك على الرغم من جماعية، لوحظ عدم استخالص الرسم المفروض على عمليات البناء من طرف المصالح ال

. مما يعد 2011أكتوبر  26الصادر بتاريخ  04التنصيص عليه في الفصل األول من القرار الجبائي للجماعة رقم 

 المحلية، التي تنص على أنه "يتعين الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم من القانون 55المادة حكام أل ةخالفم

الجماعي أثناء تسليم رخصة البناء". مما نتج عنه  المداخيل وكيل صندوق تلقائيا لدى الرسم مبلغ أداء الملزمين على

 ضياع مبالغ مالية على ميزانية الجماعة.



 91 

 تسعيرة مخالفة لما هو منصوص عليه  بتطبيق على استخراج مواد المقالعالمفروض  الرسم استخالص

 في القرار الجبائي

خمسة  بتطبيق تسعيرةستيفاء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بالمسيد ة جماعالمداخيل ب شساعة تقوم

  .2011أكتوبر  26بتاريخ  04القرار الجبائي رقم  دراهم المحددة في ةدراهم للمتر مكعب عوض أربع

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ا االلتزام بالمقتضيات الواردة بقرار إحداث العمل على إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل وكذ -

 المسموح به؛المداخيل، السيما احترام السقف  شساعة

 .على استخالص الرسم المفروض على عمليات البناء وتعزيز المراقبة في هذا المجال العمل -

 ثالثا. تدبير الممتلكات

 تدبير الممتلكات المنقولة .1

 .بهذا الخصوص، تم تسجيل النقائص التالية

 على مستوى جرد الممتلكات المنقولة الجماعية  اختالالت 

 التالية: يحترم الشروطال الممسوك بهذا الخصوص، جرد ال سجل وكذا لوحظ أن تدبير الممتلكات المنقولة

 إعداد ووضع بطاقات جرد تدون فيها المعدات المخصصة والموجودة بكل مكتب أو مصلحة؛ -

 مراجع االقتناء وتخصيص المقتنيات؛تسجيل البيانات المتعلقة بتاريخ  -

 ترقيم أوراق سجل الجرد ووضع توقيع وتأشيرة المسؤول عن الجرد؛ -

 يل المعطيات المتعلقة بخروج المقتنيات.تسج -

  محاسبة المواد والقيم والسندات مسكعدم 

الصادر  2.17.451 من المرسوم رقم 117ال تقوم جماعة لمسيد بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات وفقا للمادة 

 الذي ال مراألالجماعات.  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومِؤسسات التعاون بين 2017نوفمبر  23بتاريخ 

 يمكن من التأكد من مآل التوريدات.

 اختالالت على مستوى تدبير المخزن الجماعي الخاص بالمعدات واألدوات 

األدوات والمعدات . هذا األخير يحتوي على بعض المخزن الجماعي سنوي شامل لمحتويات ال تقوم الجماعة بجرد

وباإلجراءات  صالحيتها عدم تثبت محاضر بتحرير تقوم الجماعة دون أن ،لالستعمال صالحة تعد لم والتي المتالشية

 .القانونية الالزمة لبيعها أو التخلص منها

 تدبير الممتلكات العقارية .2

 ية، لوحظ ما يلي.فيما يتعلق بالممتلكات العقار

  تدبير المحالت التجارية فينقائص 

 بهذا الخصوص، تم رصد النقائص التالية:

 غياب دفتر تحمالت متداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي بخصوص األكرية  ▪

 لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على إعداد دفتر تحمالت يعتمد كمرجع تنظيمي في كراء ممتلكاتها الخاصة،

للجماعات جاما مع مسطرة الكراء المنصوص عليها في دليل األمالك الجماعية الصادر عن المديرية العامة انس

 شروطت يحدد المالر للتحتنافسة وفقا لدفلمأن عملية الكراء يجب أن تتم عن طريق ا إلى اإلشارةوتجدر  .المحلية

 بالمكتري المحتمل. الجماعة عالقةالعامة التي تنظم 

 اقي استخالصهتراكم الب ▪

الوضعية إلى كون  ذهوتعزى ه درهم. 230.037,50ما مجموعه  2018متم شهر ماي حتى الباقي استخالصه بلغ 

 26جماعة لمسيد تكتفي فقط بإصدار إنذارات في حق الملزمين دون سلك المسطرة القضائية، طبقا ألحكام المادتين 

أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري والصناعي  المتعلق بكراء العقارات 49.16من القانون رقم  33و

 .د الكراءوالفصل الثامن من عقوالحرفي، أو تلك المنصوص عليها في 

  الوضعية القانونية لألمالك العقارية تسويةعدم 

لمحافظة لوحظ أن المصالح الجماعية لم تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحفيظ ممتلكاتها العقارية، قصد حمايتها وا

من  94ق الجماعي والتي تقابلها المادة المتعلق بالميثا 78.00من القانون  47، طبقا لمقتضيات المادة عليها وتثمينها

 المتعلق بالجماعات.  113.14القانون التنظيمي رقم 
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 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 لة بإحصائها وتتبعها وضبطها؛مسك سجل جرد المنقوالت يتضمن المعطيات الكفي -

 واد المقتناة؛اعتماد ومسك محاسبة المواد تمكن من تتبع استعماالت الم -

 ؛ شامل لمحتوياتهو ضبط تدبير المخزن الجماعي والقيام بجرد دوري -

 ؛الخاصة العقارية الجماعية ممتلكاتالفي كراء  كإطار تنظيمي ومرجعيإعداد دفتر تحمالت  -

جرية المنصوص عليها في بنود عقود الكراء في حق المكترين المتقاعسين تطبيق المقتضيات الز -

 كراء، والعمل على تحصيل الباقي استخالصه بهذا الخصوص.عن أداء واجب ال

 رابعا. تدبير النفقات الجماعية
 أثار المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 غياب شروط المنافسة الفعلية 

 ظهر ذلك من خالل المالحظتين التاليتين:ي

 ين  رسائل طلب العروض الموجهة إلى المتنافس غياب ▪

كما تنص على ال تقوم الجماعة ببعث رسائل طلب العروض إلى المتنافسين تدعوهم فيها إلى تقديم عروض األثمان 

مت في فقرتها الرابعة صاحب الصفقات العمومية، والتي ألزالمتعلق ب 2.12.34رقم  رسومممن  88المادة  ذلك

 للشفافية والمنافسة المسبقة.المشروع باستشارة المتنافسين كتابيا وذلك ضمانا 

 إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقة اللجوء ▪

بعد ذلك تحدد المبالغ التي  ين،مقاولأحد التقوم الجماعة بالقيام بتوريدات بشكل مباشر ومستمر على طول السنة مع 

، وعلى ضوء ذلك تعد ملفات سندات أداؤها برسم السنة المعنية وتؤجل أداء الباقي من الدين إلى السنة الموالية سيتم

برسم السنة  08/2018و 07/2018كما هو الشأن، على سبيل التوضيح، بالنسبة لسندي الطلب رقم  .للتسوية الطلب

 .للتزيين صغير وعتاد المطبوعات اقوأور المكتب بلوازموالمتعلقين على التوالي  2018المالية 

  بواسطة سندات طلبصرف نفقات تتعلق بأشغال بناء 

بمبلغ  47/2015على التوالي بإصدار سندات طلب رقم  2017و 2016و 2015قامت جماعة لمسيد خالل السنوات 

ز أشغال تهم إنجادرهم،  79.200,00بمبلغ  2017/08ودرهم  99.999,90بمبلغ  38/2016ودرهم  49.560,00

 بناء. في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية: 

ء المصالح الجماعية إلى إنجاز أشغال بناء عن طريق مسطرة سندات الطلب بالرغم من كون طبيعة لجو -

تستلزم اللجوء إلى الصفقات العمومية وبالتالي ال صلة لها بعمليات التهيئة واإلصالح  تلك األشغال

والتي  يةالصفقات العمومالمتعلق ب 2.12.34رقم  رسومممن  88قتضيات المادة والصيانة، يخالف م

الذي يضم قائمة األعمال الممكن إنجازها عن طريق سندات الطلب والذي  4تحيل على الملحق رقم 

 يشير فقط إلى عمليات التهيئة واإلصالح والصيانة؛

لحة المالية باإلشهاد على إنجاز األشغال، مصالفي غياب أي تتبع من طرف المصلحة التقنية، قام رئيس  -

 .المراقبة خاللغير أنه عجز عن تحديد موقعها 

 السقف المحدد لسندات الطلب تجاوز 

، بإصدار سندات طلب من أجل إنجاز أعمال من نفس النوع، دون 2015و 2013قامت جماعة لمسيد خالل سنتي 

 2.06.388من المرسوم  75يه في الفقرة األولى من الماد إلدرهم المشار  200.000,00احترام السقف المحدد في 

ويتعلق األمر، على سبيل المثال ال الصفقات العمومية. المتعلق ب 2.12.34رقم  رسومم من 88والتي تقابلها المادة 

  :الحصر، باألشغال موضوع سندات الطلب رقم

الصادر بتاريخ  28/2013ورقم  03/05/2013الصادر بتاريخ  03/2013 سند الطلب رقم -

حيث بلغ مجموعها  ،04/10/2013الصادر بتاريخ  51/2013رقم و 25/03/2013

 درهم. 249.960,00

الصادر بتاريخ  38/2015رقم و 06/02/2015الصادر بتاريخ  01/2015 سند الطلب رقم -

 درهم.   298.926,00ا محيث بلغ مجموعه 15/06/2015

 Protection par dalotو Forme en penteه تهم كلها األشغال التالية: عالوجدير بالذكر، أن السندات المذكورة أ

en béton وRenformis en bétonو Nettoyage des fosses. 
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  08/2017بناء يومان من تاريخ إصدار سند الطلب رقم  أشغالتسلم 

ي بمقبرة جوا سيدي ائمن أجل إنجاز أشغال بناء حائط وق 08/2017قامت جماعة لمسيد بإصدار سند الطلب رقم 

وهي مدة درهم. وبعد يومين فقط، قامت باإلشهاد على إنجاز األشغال،  79.200,00متر بمبلغ  165، طوله المكي

غير كافية إلنجاز واستالم أشغال بناء حائط وقائي بالجودة المطلوبة، الشيء الذي يدل على أن الوثائق المدلى بها 

  تتضمن معطيات غير صحيحة.

 يه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:علوبناء 

 ؛سندات الطلببواسطة  عدم إنجاز أشغال التي ال تدخل ضمن أعمال اإلصالح والتهيئة -

 االستشارة الكتابية للمتنافسين؛ -

 عدم تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب. -
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II.  لمسيدل المجلس جماعيجواب رئيس 

 (مقتضب)نص 

 يم اإلداري للجماعةالمجهود التنموي والتنظ .أوال

 المجهود التنموي .1

 المخطط الجماعي للتنمية خالل الوالية االنتدابية السابقة غياب 

بعد الشروع في تهيئ المخطط الجماعي للتنمية عبر مراسلة المصالح الخارجية، تم توقيع اتفاقية شراكة إلنجازه 

المجلس اإلقليمـــي -عمالة بوجـــدور -لجنــوب وكالة ا-وزارة الداخليــة -بين الجماعـة ومجموعة من الشركاء )

عض المتدخلين بالوفاء بالتزاماتهم حال دون استكمال ن تقاعس بأال إجماعة اجريفية(، -جماعــة كلتة زمور –

 إنجازه.

  العملبرنامج 

فقد تمت بالنسبة لمشروع اإلنارة بلمسيد المركز ومشروع تهيئة المسلكين الطرقيين اكفول وجوا سيدي المكي، 

 أن تأخر إنجازهما برمجتهما في إطار اتفاقية شراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء )وكالة تنفيذ المشاريع(، إال

نجاز الدراسات خصوصا أنها تعتبر ممول كلي لهذين إحسب األخيرة مرتبط أساسا بالتأخر الحاصل في 

 المشروعين.

  سند قانوني استغالل المقالع ومنح رخص دون تدبيرقصور في 

مرماه" آنذاك، تقوم الجماعة بتسليم رخص شحن لفائدة أرباب الشاحنات والجرارات بصفتها مستغال لمقلع "حي

وهي وضعية موروثة عن الجماعة الحضرية لبوجدور التي كانت تستغل المقلع وتقوم بتسليم هذه التراخيص قبل 

، وفتح مقلع 2018أنه مع إغالق المقلع المذكور بداية ، وهو ما استمرت الجماعة على نهجه بعد ذلك، إال 2001

من المقاوالت المحلية، وفق المسطرة القانونية المنظمة  جديد تم وضع طلبات تصريح باالستغالل من طرف عدد

 لفتح واستغالل المقالع.

  على الوضعية البيئية سلبيتأثير 

البيئية الناتجة عن طول مدة االستغالل، إال أنه تم معالجة بالنسبة للمقلع القديم "حيمرماه" عانى من بعض التأثيرات 

ارة في المالحظة السابقة، وتم فتح مقلع بديل يسمى "ابيبيشات" يستجيب األمر بوقف االستغالل فيه، كما سبقت اإلش

 للشروط البيئية.

 اإلداري وتدبير الموارد البشرية التسييرتقييم  .2

 نقائص في التنظيم اإلداري للجماعة 

صــــــدور ل العمل بالهيكلة القديمة المعتمدة من طرف الجماعة الى حدود حلول لجنة المراقبة، وذلك بسبب عدم ظ

المرسوم المتعلق بالشروط وكيفيات التعيين في مناصب المسؤوليـة الجماعيـــة المشار اليها في الهيكلة المؤشــــر 

والمتعلقة بالتعيين في  2018يوليو  31بتاريخ  ريةوزا   D 4790عليها، والذي عوض بدورية وزارية عدد

 المناصب العليا بإدارة الجماعات.

  لتعيين لرؤ ساء المصالحا مقرراتغياب 

، لم يتم التعيين فيها النتظار صدور 2016دجنبر  08بالنسبة للمصالح بالهيكل التنظيمي المؤشر عليه بتاريخ 

صب المسؤولية الجماعيــــــة، إال أنه بعد صدور دورية وزيـــــر مرسوم كيفيـــات التعيين والتعويضات عن منا

والمتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات ستتم  2018يوليو  31يخ بتار  D 4790الداخليــــــة عدد

 مالئمة الهيكلة اإلدارية للجماعة مع محتوى الدورية واالكتفاء بجانب مدير المصالح بمكاتب فقط.

 تدبير المداخيل  .ثانيا

 تنظيم وتسيير شساعة المداخيل  .1

 ليته المالية والشخصيةاكتتاب شسيع المداخيل عقد تامين مسؤو عدم 

 .2019لم يسبق أن تم تأمين شسيع المداخيل، إال أن االعتمادات متوفرة لتأمينه في ميزانية سنة 

 عدم احترام سقف الصندوق 

 سنتطرق لها بشكل مفصل.بالنسبة لألمثلة التي تم سردها 

اليوم عن طريق في نفس  : تم ادراجها سهوا مع دفعتين24/04/2015بتاريخ  GIR112/الدفعة  -

 ؛درهم من صندوق الشسيع 1618.00ا شيكين، ومبلغه
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)...( 

 ؛0036709م : دفعة عن طريق شيك رق24/04/2015بتاريخ  GIR2/ة الدفع -

 .0041309طريق شيك رقم : دفعة عن 30/01/2017خ بتاري GIR1/ة الدفع -

بناء  GIR: المبالغ المدفوعة للمحاسب العمومي عن طريق شيكات تحمل األرقام الترتيبية في نظام مـــالحــظــة 

على عدد الشيكات في السنة غير تلك األرقام الترتيبية في نفس النظام للمبالغ المدفوعة للمحاسب العمومي 

 .اخيلوالمتحصل عليها من صندوق شسيع المد

 مداخيل الجماعة بعضتدبير  .2

  الرسم المفروض على عمليات البناء ستخالصاعدم 

 2013بالنسبة لعدم استخالص الرسم المفروض على عمليات البناء فاألمر يتعلق بأربع رخص للبناء للفترة بين 

ها وهو درهم من أصل مجموع المبلغ المترتب عن 15330.00تم استخالص جزء كبير منها يقدر ب  2017و

 .2019دراج هذا الرسم ألول مرة بمداخيل الجزء األول لسنة إدرهم. كما تم  18353.00

 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بتطبيق تسعيرة مخالفة لما هو منصوص  استخالص

 القرار الجبائيعليه في 

غفال وتضمين ت سابق بسبب اإلفقط، وذلك في وق GTRاستيفاء الرسم بتسعيرة مخالفة كان استثناء ولشركة 

 دراهم في تصاريحها المقدمة آنذاك. 5الشركة لتسعيرة 

 تدبير الممتلكات  .ثالثا

 تدبير الممتلكات المنقولة .1

 يةعلى مستوى جرد الممتلكات المنقولة الجماع اختالالت 

 :المعطيات المتعلقة بها تقوم الجماعة بإجراءات لجرد ممتلكاتها المنقولة بطرق تسمح لها بتتبعها ومعرفة جميع

يرة السيارات: تحمل رقم ترتيبي حسب االنتقاء لكل سنة مالية ولنوعها وتاريخ االقتناء ورقمها ظح -

 ؛المعدني

 ؛المقتنيات حسب النوع والسنةالعتاد التقني والمعلوماتي: يحمل ارقام بسجل  -

قتناء على ظهرها، كما هو عتاد المكتب: كل عتاد المكتب يحمل ارقام ترتيبية للجرد مع سنة اال -

 مضمن بسجالت الجرد المعدة لهذا الغرض. 

  محاسبة المواد والقيم مسكعدم 

مباشرة بعد جرده واخذ العتاد التقني والمعلوماتي: عند كل اقتناء يسلم الى المصلحة المعنية  -

 ؛المعطيات المتعلقة به

 ؛جلعتاد المكتب: شيد له مخزن ويتم اثبات المشتريات فيه عبر س -

 ؛شراء المواد المطهرة: يتم تخزينها بمستودع صغير بالجماعة -

 ؛شراء االسمنت ومواد البناء: مثبتة في جميع السندات وترصد لإلصالحات التي تهم الجماعة -

 للتزيين: لها طبيعة استعجالية الرتباطها بالمناسبات والتظاهرات الوطنية.شراء عتاد صغير  -

 خزن الجماعيعلى مستوى تدبير الم اختالالت 

 الجماعة بصدد القيام باإلجراءات الالزمة للتخلص منها او بيعها.

 الممتلكات العقارية  تدبير .2

 في تدبير المحالت التجارية نقائص 

 نه من طرف المجلس الجماعي بخصوص االكريةدفتر تحمالت متداول بشأ غياب ▪

برام عقود كراء إخاصة في حينه، بحيث تم لم يتم اعتماد دفتر تحمالت كمرجع تنظيمي في كراء الممتلكات ال

دراج نقطة بجدول إنيا، حيث تم آ، وهو ما سيتم العمل عليه 2001منذ -دفتر التحمالت-المحالت التجارية دونه

لتداول والمصادقة على دفتر التحمالت الخاص بالممتلكات الخاصة بالجماعة العتماده ل 2019عمال دورة ماي أ

 ي سمسرة كراء المحالت التجارية للجماعة.مستقبال للمكترين نائل
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 الباقي استخالصه تراكم ▪

بعد ورود مالحظتكم سابقا بخصوص تراكم الباقي استخالصه من منتوج كراء المحالت التجارية، تم العمل على 

 تفعيل المساطر القانونية ضد المكترين وتوجيه إنذارات لهم عن طريق محامي الجماعة، حيث مكنت العملية من

ة القضائية للمتخلفين عن اداء ما درهم وسلك المسطر 230.37.50درهم من أصل  184827.50استخالص مبلغ 

متضمنة للسومة الكرائية المراجعة برسم سنة  2019بذمتهم من الملزمين، وكذا من تجديد عقود الكراء برسم ستة 

2011. 

  الوضعية القانونية لألمالك العقارية تسويةعدم 

ناء المركب التجاري للجماعة من مديرية أمالك الدولة ويتم العمل حاليا على عملية توثيق العقد من طرف لقد تم اقت

 ن وضعية باقي العقارات يمكن تسويتها وفق ما تسمح به إمكانات الجماعة مستقبال.أال إموثق معتمد، 

 تدبير النفقات الجماعية .رابعا

  المنافسة الفعلية شروطغياب 

 طلب العروض الموجهة للمتنافسين رسائلياب غ ▪

 2019لى المتنافسين مع بداية السنة المالية إتم تدارك االمر والقيام بتوجيه هذه الرسائل 

 صدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقةإلى إ اللجوء ▪

السند وراق والمطبوعات أي بعد رسو طلب أيقصد بالتوريد المباشر من المقاول التوريد البعدي للوازم المكتب و

نه مع توفر مخزن أال إجراء طبيعي ومنطقي في ظل عدم وجود مخزن يمكنه احتواء هذه التوريدات، إعليه، وهو 

 جراء أصبح في حكم الملغى.ن هذا اإلإمعد لهذا الغرض يمكن القول 

 صرف نفقات تتعلق بأشغال بناء بواسطة سندات طلب 

م عدم تجاوز سقف سندات الطلب، سيتم العمل على احترام شغال البناء عبر صفقة، رغأنجاز إبعد تبيان وجوب 

 هذه المقتضيات مستقبال.

 السقف المحدد لسندات الطلب تجاوز 

ن النفقتين مختلفتين وكل واحدة تتعلق أمر يتعلق بسندات طلب وذلك بسبب ن األأالجماعة تعتبر في ذلك الوقت ب

ن المحاسب العمومي يسمح أالتنزيل المالي، مع العلم نهما في نفس أ)تسيير/تجهيز( رغم بجزء من الميزانية 

ن إمكانية تجاوز سقف سندات الطلب بنفس التنزيل عن جزئي الميزانية لم يعد ممكنا مع أال إ بصرف النفقتين.

 .GIDاعتماد نظام التدبير المندمج للنفقات 

  08/2017سند الطلب رقم  شغال بناء يومان من تاريخ اصدارأتسلم 

نها ال تمس من صحة الوثائق أال إان تسلم اشغال بناء يومين من تاريخ سند الطلب امر غير واقعي،  نؤكد على

بتاريخ يومين من  DATEURالمدلى بها لمجلسكم الموقر، فاألمر يتعلق بخطأ مادي بشري بوضع المؤرخ 

و من لدن المحاسب العمومي أحينه من المصلحة المالية بالجماعة في ليه إاصدار سند الطلب، وهو مالم يتم االنتباه 

 ال. إليس 
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 "اجريفية" جماعة

 (بوجدور إقليم)
 

 ، 1992ويوني 30بتاريخ  2.92.468 رقم المرسوم بموجب 1992أحدثت جماعة اجريفية إثر التقسيم اإلداري لسنة 

نها ما هو صالح للزراعة كلومتر مربع م 550 17تقدر مساحتها بحوالي . إلقليم بوجدور الترابي النفوذ ضمن وتتواجد

يبلغ و. كلومتر 175ومنها ما هو عبارة عن أراضي رعوية، كما تتوفر على شريط ساحلي مهم، يبلغ طوله حوالي 

القطاع  على ساسد نشاطهم باأليعتم 2014 سنةالعام للكان والسكنى لحصاء اإلنسمة حسب  950عدد سكان الجماعة 

 .الفالحي والصيد البحري

على موارد مالية تتكون أساسا من حصتها من الضريبة على القيمة  اجريفية تصاصاتها تتوفر جماعةلممارسة اخو 

ا نفقاته بلغت فيما ،درهم مليون 10,1، ما مجموعه 2016سنة  برسماإلجمالية، مداخيلها  بلغت قدالمضافة و

 درهم. مليون 9,5

I.  يات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات وتوص 

بة تسيير جماعة اجريفية عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، أسفرت مهمة مراق

 نوردها كما يلي.

 أوال. اإلدارة الجماعية وتدبير الموارد البشرية

 الجماعي المجلسأداء  .1

 .خصوص تسجيل المالحظات التاليةهذا التم ب

 المحاضر والمقررات والمداوالت مسك سجالت عدم 

من القانون التنظيمي  47ماعة ال تقوم بمسك سجل المحاضر وسجل المقررات المنصوص عليهما بالمادة لوحظ بأن الج

من  49سجل المداوالت خالفا لمقتضيات المادة  ،2015أيضا، منذ سنة  تمسك الوالمتعلق بالجماعات  113.14رقم 

 .التنظيميالقانون نفس 

أنه ال يتم تسجيل فحوى المداوالت خالل انعقاد الدورات بهذا تبين  2015وفي شأن مسك سجل المداوالت قبل سنة 

 السجل بل يتم تحريرها انطالقا من محضر الدورة بعد انقضائها.

 مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة اختالالت 

صادرة  إلى أذونات 2017و 2016االعتمادات المخصصة للنقل داخل المملكة برسم سنتي قامت الجماعة بتحويل 

 والتي تم وضعها لدى شركة "صحارايونو" بالعيونألف درهم  670,62بمبلغ  عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك

ن في هذا الخصوص ما وقد تبيلألشخاص المعنيين بطلب من الجماعة إلى وجهات مختلفة  السفر تذاكرالتي توفر 

 يلي:

رغم من أن االعتماد المالي هو "مصاريف نقل الرئيس أغلبية المستفيدين ليسوا بمستشارين جماعيين بال -

ويوجد من بين المستفيدين موظفون تابعون إلدارات أخرى وأشخاص والمستشارين داخل المملكة" 

ية للمستشارين الجماعيين في هذا يث أن المصاريف الفعلآخرون ال تربطهم بالجماعة أية صلة بح

 ؛درهمعشرة آالف  اإلطار لم تتجاوز

جود أي سجل لتتبع المصاريف المتعلقة بالنقل داخل المملكة، حيث بمجرد ما تضع الجماعة عدم و -

لألذونات لدى الشركة ال تقوم بعد ذلك بأي إجراء يتعلق بتسجيل األشخاص المستفيدين من هذه التذاكر 

 ت السفر والغاية منه.وقيمتها ووجها

  تدبير الموارد البشرية .2

تتسم ، وأعوان متعاقدين مع الجماعة بعد تقاعدهم ةالثين موظفا وعونا جماعيا، منهم ثالثتتوفر الجماعة على تسعة وث

كفاءات هؤالء الموظفين الجماعيين بضعف تكوينهم األساسي حيث إن ثالثة موظفين فقط حاصلين على إجازة، وتسعة 

إلى  2012درهم سنة  2.683.504,86انتقلت مصاريف الموظفين من وقد  دبلوم تقني )أو شهادة معادلة(.على 

بالمائة كمتوسط من مجموع نفقات التسيير دون احتساب فائض  56 أي بنسبة، 2017درهم سنة  4.050.850,34

 .تم تسجيل المالحظات التاليةوبهذا الخصوص  الجزء األول من الميزانية.
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 يين مدير المصالح من خارج الموظفين الجماعيينتع 

عمالة موظف بلوزارة الداخلية )إطار تابع بتعيين  ارارق 2017نونبر  7بتاريخ  أصدر رئيس المجلس الجماعي

وال  علما أنه ليس بموظف جماعي تابع لمصالح جماعة الجريفية ،بوجدور( مديرا للمصالح اإلدارية بجماعة الجريفية

 تريطه بالجماعة أية عالقة إدارية قانونية. 

مهام الكاتب العام داخل الجماعة هي اإللحاق  طار المذكوركن أن يزاول بها اإلولإلشارة فإن الطريقة القانونية التي يم

 .لم يحدث في هذه الحالة ماوهو 

 موظفينتتبع حضور ال عدم 

ال تقوم الجماعة بتتبع حضور الموظفين بأية وسيلة من الوسائل، وقد تم تسجيل غياب عدد كبير من الموظفين طيلة 

 .راقبة تسيير الجماعة بعين المكانالمدة التي استغرقتها مهمة م

 تتبع مصاريف نقل الموظفين داخل المملكة عدم 

داخل المملكة إلى شيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل  قامت الجماعة بتحويل االعتمادات المخصصة للنقل

هذا الخصوص بتبين  يتم توزيعها على الراغبين في السفر عبر الحافالت إلى وجهات مختلفة. وقد ، حيثواللوجستيك

 ما يلي:

عدم وجود مسطرة واضحة تبين كيفية طلب االستفادة من التذاكر وال الشخص المسؤول عن رفض أو  -

 لب؛قبول الط

عدم تتبع الجماعة للمصاريف المتعلقة بالنقل داخل المملكة، حيث يقوم المسؤول باقتناء التذاكر مباشرة  -

الخدمة دون مسك سجل لألشخاص المستفيدين من هذه  من شركات النقل وتسليمها للمستفيدين من

ن استفادوا بالفعل من التذاكر وقيمتها ووجهات السفر والغاية منه، والتأكد من كون الموظفين هم الذي

 هذه التذاكر.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،وعليه

 الجماعيين؛ الموظفين من تتبع حضور الموظفين، وتعيين مدير المصالح -

 تتبع مصاريف نقل الرئيس والمستشارين ومصاريف نقل الموظفين داخل المملكة. -

 ثانيا: تدبير المداخيل الجماعية
متضمنة مجموعة من الرسوم  2011ماي  23بتاريخ  F/3020تم إحداث شساعة المداخيل بقرار وزير الداخلية رقم 

شسيع المداخيل بنفس التاريخ بقرار وزير الداخلية عدد والحقوق المرخص للجماعة باستخالصها. وتم تعيين 

F/3021وقد تم تسجيل المالحظات التالية بهذا الخصوص .. 

  للنصوص الجديدةطبقا قرارات إحداث شساعة المداخيل وتعيين شسيع المداخيل  تحيينعدم 

الصادر  2.17.451ا للمرسوم المداخيل طبق تحيين قرارات إحداث شساعة المداخيل وتعيين شسيعبالجماعة قم لم ت

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات والذي ينص في المادة  2017نونبر  23في 

: "تحدث شساعات المداخيل بقرار لآلمر بالصرف. ويعين بقرار، طبق نفس اإلجراءات، شسيع أو عدة شسيعين 44

اختصاصاتهم ومجاالت تدخلهم مع اإلشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص هم وتحدد فيه للمداخيل وكذا نواب

 لهم بتحصيلها، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل".

 في استخالص واجبات كراء المحالت التجارية قصور 

وحظ بهذا وقد لدرهم،  800,00و 200,00بسومات شهرية تتراوح بين  تم كراؤهادكانا  14تتوفر الجماعة على 

في نهاية  بلغت المتأخراتحيث أداء واجبات الكراء المحالت التجارية عن هذه الخصوص تقاعس عدد من مستغلي 

 .درهم 318.750,00 ،حسب سجالت شسيع المداخيل ،2018فبراير 

 19لفصل ضيات اأو تطبيق مقت م تتخذ الجماعة أي إجراء لدفع المتقاعسين عن األداء للوفاء بواجباتهم الكرائيةل هذا 

الت التي تؤدي إلى فسخ عقد امن بين الح عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددةالتي تدرج  من دفتر التحمالت

 الكراء.

 الرسم على استخراج مواد المقالعفي تدبير المقالع واستخالص  اختالالت 

)مقلعين أو ثالث حسب الفترة( ومنها ما هو مؤقت  ها ما هو دائمتوجد مجموعة من المقالع بتراب جماعة الجريفية من

 تسجيل المالحظات التالية:بهذا الخصوص  (. وقد تمإقليم بوجدور)حسب مشاريع البنية التحتية المقامة بتراب 
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 عدم قيام الشركات المستغلة للمقالع بوضع اإلقرارات داخل اآلجال القانونية ▪

 95بالمادة  بالكميات المستخرجة طبقاواجدة بتراب الجماعة بوضع اإلقرارات للمقالع المت ال تقوم الشركات المستغلة

: "يتعين على الملزمين إيداع إقرار على أنه المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص في بندها الثاني 47.06من القانون 

ترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة المقالع داخل نطاقها اللدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد 

 .وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة

ذكر والمتعلقة بالجزاءات عن عدم سالف ال 47.06من القانون  134فإن الجماعة لم تطبق مقتضيات المادة  ،ولإلشارة

و عن التصحيحات والتي تكون بموجبها الشركات التي تضع تصريح خارج ع اإلقرار خارج األجل أاإلقرار أو وض

بالمائة من المبلغ األصلي للرسم، دون أن تقل هذه  15اآلجال مطالبة بأداء زيادة عن مبلغ الرسم المستحق قدرها 

 درهم. 500,00الزيادة عن 

 ترام اآلجال القانونيةأداء الرسم على استخراج المواد المقالع دون اح ▪

 47.06من القانون  96باستثناء شركة األشغال الكبرى للطرق التي أدت الرسم داخل اآلجال المنصوص عليها بالمادة 

فإن باقي الشركات المستغلة أدت الرسم خارج اآلجال المحددة بالمادة المذكورة والتي  ،المتعلق بالجبايات المحلية

يل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي م تلقائيا لدى صندوق وك: "يؤدى مبلغ الرسأنه تنص

 لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة، بناء على بيان لألداء يعد وفق مطبوع نموذجي لإلدارة."

قة السالف الذكر والمتعل 47.06من القانون  147فإن الجماعة لم تسهر على تطبيق مقتضيات المادة  ،ولإلشارة

 بالجزاءات عن األداء المتأخر للرسم.

 على الوثائق المحاسبية للملزمين عدم إعمال الجماعة لحق المراقبة االطالع ▪

المتعلقة، على التوالي، بحق  47.06من القانون  151و 149لم يسبق للجماعة أن لجأت لتطبيق مقتضيات المادتين 

 معتمدة في إصدار وأداء الرسم على استخراج مواد المقالع.التأكد من صحة األسس الاالطالع من أجل والمراقبة 

المطرح ) الطمر والتثمينال الحصر، كمية التراب التي تطلبها إنجاز مركز  على سبيل المثالونسوق في هذا اإلطار، 

ضمن األثمان الم جدولسب ح متر مكعب 35.000 المحددة في، 2018و 2017سنتي  جماعة بوجدور( بالعمومي

تواجد الم دائمة للمقلع الستغلالشركة الملشركة المكلفة بإنجاز المطرح العمومي من المتعلقة به والتي اقتنتها افقة صالي ف

هذه األخيرة كان من المفروض أن تصرح للجماعة بالكمية المذكورة على األقل وأن تؤدي بتراب جماعة اجريفية. 

الذي لم  مر، األ(210.000,00=6,00×35.000)درهم  210.000,00كمية الذي يبلغ لها الرسم المتعلق بهذه ال

 يحصل ولم تطالب به مصلحة شساعة المداخيل نظرا لعدم إعمال حق المراقبة االطالع.

 هاعدم استفادة الجماعة من الرسم على استخراج مواد المقالع المؤقتة المتواجدة بتراب ▪

ة إقامة عدة مشاريع مهمة بإقليم بوجدور، كتقوية وتوسيع المقالع المؤقتة بتراب الجماعة نتيجتتواجد مجموعة من 

وبناء المحطة الريحية وبناء مجموعة من الطرق اإلقليمية أو تقويتها وتوسيعها إضافة إلى  1الطريق الوطنية رقم 

متواجدة اد األولية تستخرج من مقالع مؤقتة، بناء المسالك. ويستلزم إنجاز هذه البنية التحتية كميات مهمة من المو

 بتراب الجماعة.

باستثناء شركة األشغال الكبرى للطرق التي قدمت تصريحاتها عن المقالع المؤقتة التي استغلتها في فترة إنجازها لكن، 

المؤقتة التي استغلتها  ، لم تقم أية شركة أخرى بتقديم إقراراتها المتعلقة بنشاط المقالع1لجزء من الطريق الوطنية رقم 

 يفية، علما أن جميع األراضي المستغلة في هذا اإلطار هي ملك عام للدولة المغربية. بجماعة الجر

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،وعليه

 للنصوص الجديدة؛طبقا تحيين قرارات إحداث شساعة المداخيل وتعيين شسيع المداخيل  -

 ،وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العملعلى تدبير المقالع الموجودة في تراب الجماعة  العمل -

 .تصريحات الملزمين من أجل تنمية مداخيل الجماعةومراقبة 

 ثالثا. تدبير النفقات العمومية

 المحاسبة اإلدارية والمراقبة الداخلية  .1

لية تتمثل فيما عدة نقائص على مستوى المراقبة الداخوالمعدات  اقتناء الموادصرف النفقات المتعلقة بتعرف عمليات 

 .يلي

 عدم مسك السجالت المحاسبية 

 2.17.451من المرسوم رقم  124و 123ال يتم مسك سجالت المحاسبة اإلدارية المنصوص عليها في المادتين 

الموافقتين  ،اون بين الجماعاتبسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التع 2017نونبر  23الصادر في 
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المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات  2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  118و 117للمادتين 

 ويتعلق األمر بالسجالت التالية:  .المحلية ومجموعاتها

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة؛ -

 ل؛دفتر الحسابات حسب نوعية المداخي -

 دفتر تسجيل حقوق الدائنين؛ -

 وامر األداء اليومي؛الدفتر اليومي أل -

 دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات. -

 وجود نقائص على مستوى مجموعة من سندات الطلب 

 وجود عدة نقائص: 2017إلى  2012لوحظ من خالل مراقبة سندات الطلب الصادرة خالل الفترة الممتدة من 

 مدى مراقبة معه يصعب مما إصدارها الطلب لسنوات تواريخ سندات نم مجموعة كبيرة تحمل ال -

 بأدائها؛ األمر وكذا بالنفقات لمسطرة االلتزام بالصرف اآلمر احترام

 6/2017الطلب رقم  يسندل هو الحال بالنسبةكما  ،نفقات سابقةألداء لتسوية الجوء الجماعة إلى سندات  -

بمبلغ  المتعلق بشراء اإلسمنت 9/2017درهم، ورقم  180.000,36المتعلق بكراء أربع آليات بمبلغ 

في حين أن اإلشهاد على إنجاز الخدمة  2017يناير  30درهم، حيث تم إصدارهما بتاريخ  99.978,80

 . 2017يناير  25بالنسبة لكليهما كان بتاريخ 

 ادعدم مسك محاسبة المو 

من لعتاد واتبين من خالل مراقبة المخزن الجماعي ومشتريات الجماعة أن هذه األخيرة ال تقوم بمسك محاسبة المواد 

لما تنص عليه  اخالفوذلك  ،بها المعدات والمنقوالت والحركات المتعلقةو لسلع والتوريداتامخزونات ضبط أجل 

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2017نونبر  23في  الصادر 2.17.451من المرسوم رقم  118و 117المادتان 

يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  112و 111للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمادتان 

 الذي ال يمكن من تتبع ومراقبة استهالك مراأل .بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 2010

 . لمواد والمنقوالت وضبط النفقات المتعلقة بهااذه ه استعمالو

 طلب المتعلقة بإصالح وصيانة اآلبارسندات ال إطار في المنجزة لألشغال محاضر إنجاز عدم 

المتعلقة بصيانة وإصالح اآلبار  الطلب سندات إطار في المنجزة األشغال محاضر حول علىالجماعة  مصالح ال تتوفر

كلف الجماعة ت هذه األشغال ،المعنية باإلصالحالمعدات  تحدد بدقة ، كما أن هذه األخيرة الالماء وصهاريج السقيونقط 

 حقيقة من لتأكدالذي ال يمكن الجماعة من ضبط هذه النفقات التي تتكرر سنويا وا مراأل ألف درهم. 380ي سنويا حوال

  العمليات المنجزة.

 المتعلقة بدعم الجمعيات النفقات .2

  سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

  محاسبيةال هابياناتالمستفيدة من الدعم الجمعيات  تقديمعدم 

بمراقبة وتتبع المنح تقوم  دون أندرهم  10.000الدعم يفوق ماليا لبعض الجمعيات  سنويا دعماالجماعة دم تق

علما بأن الجمعيات المستفيدة من الدعم ال تقدم  ،من صرفها في المجاالت التي منحت من أجلها المصروفة للتأكد

 مرتين من مكرر 32 الفصل لمقتضيات طبقا وذلك الدعم اهذ صرف طرق توضح التي المحاسبية لبياناتللجماعة ا

 .الجمعيات لقانون المنظم 1958 نونبر 15 تاريخ الصادر 1.58.376 رقم الشريف الظهير

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،وعليه

 ؛لالنصوص التنظيمية الجاري بها العم مسك جميع السجالت المحاسبية المنصوص عليها في -

 مسك محاسبة المواد من أجل تتبعها ومراقبة استهالكها؛ -

سندات الطلب المتعلقة  إطار في زةالمنج األشغال محاضر تحديد المعدات المعنية باإلصالح وإنجاز -

 بإصالح وصيانة اآلبار؛

 مراقبة وتتبع المنح المصروفة لدعم الجمعيات للتأكد من صرفها في المجاالت التي منحت من أجلها. -
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 رابعا. تدبير الممتلكات
  .تلكاتهاممالجماعة ل تدبيرالتالية بخصوص تم تسجيل المالحظات 

  وعدم تحيينه   حتوياتعلى سجل الم المصادقةعدم 

ه مما يفيد عدم إخضاع غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية للمحتويات سجلتتوفر مصالح الجماعة على 

 .1993ل أبري 20 بتاريخ الصادرة 248 رقم الوزارية الدورية للمراقبة الدورية المنصوص عليها في

بعض الممتلكات كالملحقة الخاصة بالجماعة المتواجدة تضمينه ل دمبعوذلك هذا السجل  دم تحيينوقد لوحظ كذلك ع

تضيات خالفا لمق وذلك غشت، 20بمنطقة افتيسات والمرافق اإلدارية المتواجدة بمنطقة الكراع ومرافق المخيم الصيفي 

الجماعة التي تنص على أن رئيس الجماعة يدبر أمالك  113.14رقم  من القانون التنظيمي للجماعات 94المادة 

 المحتويات. ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل 

  األمالك العقارية تحفيظعدم 

فقد سجل بخصوص عليها، ي مينها ومنع الترامرغم الدور الذي تلعبه سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات وتث

)محاضر التسليم،  ممتلكاتتلك الل قانونيةالملفات الة على عدم توفر الجماعوالعقارية للجماعة غياب التحفيظ  الممتلكات

ة وال على البطاقات التقني ،قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها(

 .من القانون التنظيمي السالف الذكر 94مقتضيات المادة لها مما يخالف  للعقارات التابعة

  هااستغالل الجماعة لبعض ممتلكاتعدم  

الملحقة الخاصة والمقر الرئيسي للجماعة المتواجد بمنطقة لبير تتوفر الجماعة على عدد من العقارات ال تستغلها ك

المرافق اإلدارية الجماعية بمنطقة والمركز السوسيو تربوي بمنطقة افتيسات وسات بالجماعة المتواجدة بمنطقة افتي

 على أراضي األمالك المخزنية )الملك الخاص للدولة(بالغ الهامة التي كلفتها حيث قامت بتشييدها رغم الم الكراع

 .عرضة للضياع نظرا لعدم استعمالها وصيانتهاوتركتها 

  متلكات المنقولةأرقام الجرد على الم وضععدم 

موجودة في سجل الجرد على هذه من خالل مراقبة عينة من المعدات المنقولة لوحظ عدم وضع األرقام التسلسلية ال

كما لوحظ عدم تحيين هذا السجل حيث لم يشر إلى  ال الذي يمكن من تتبع استعمالها ومعرفة مآلها. مراأل ،المعدات

 درهم. 29.640,00بمبلغ  26/2017بواسطة سند الطلب رقم  2017 ا سنةمن تم شرائهيثالث حواسيب وطابعت

 للحسابات الجماعة بما يلي:يوصي المجلس الجهوي لذلك، 

 ؛حتوياتالعمل على تحيين سجل الم -

 اتخاد التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية وتحفيظ الممتلكات العقارية؛  -

  الجماعة. توفر عليهاالممتلكات التي ت وصيانة العمل على استغالل -

 واآلليات خامسا. تدبير حظيرة السيارات
بها، تم تسجيل المالحظات  المتعلقة الوثائق على واالطالع الجماعية واآلليات السيارات حظيرة معاينة خالل من

  .التالية

 السيارات حظيرة بتدبير مكلفة مصلحة غياب 

من حيث استهالكها للوقود والزيوت وذلك ظيرة السيارات، بتدبير ح أو شخص مكلفال تتوفر الجماعة على مصلحة 

بشكل عشوائي من طرف بعض الموظفين وبعض لعمليات اذه ه يتم تدبير إذصالح والصيانة، وشراء قطع الغيار واإل

 األعضاء الذين يستغلون سيارات الجماعة، مما نتج عنه غياب:

 ة؛سجل لتتبع عملية صيانة وإصالح سيارات وآليات الجماع -

المستهلكة لمستعمل  المسافات المقطوعة وكميات الوقود تحدد من خاللهدفتر قيادة خاص بكل سيارة  -

 السيارة قصد تتبع حجم االستهالك والتمكن من مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة بعد استخدامها؛

ا المسافات سجل خاص بسيارة اإلسعاف تسجل فيه معلومات األشخاص المستفيدين من خدماتها وكذ -

 قات المرتبطة بها.المقطوعة والوجهات المقصودة من أجل عقلنة استغاللها ومراقبة النف

  العربات الجماعية للمراقبة التقنية إخضاععدم 

وذلك طبقا  ،لوحظ بأن الجماعة ال تقوم بإجراء الفحص التقني الدوري لعرباتها التي تجاوزت أعمارها الخمس سنوات

المتعلق بمدونة السير والتي تنص على إجبارية المراقبة التقنية بالنسبة  52.05من القانون رقم  69إلى  66للمواد من 

 لجميع العربات الخاضعة للتسجيل بهدف التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة:
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 لتطبيقه؛مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب مدونة السير والنصوص الصادرة  -

 لسير وال يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي؛أنها في حالة جيدة ل -

 أن أجهزة سالمتها تشتغل بصفة عادية؛ -

 أنها مزودة باللوازم الضرورية؛ -

أنها تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية وحماية  -

 ث.البيئة من التلو

  ة والشاحنة ميتسوبيشي  الناري الدراجاتعدم ترقيم 

، إال أنها وإلى 2017سنة  وثالث دراجات نارية من نوع دوكر 2013اقتنت الجماعة شاحنة من نوع ميتسوبيشي سنة 

مباشرة مسطرة ترقيمهما مع الشركة الوطنية للنقل  على لم تعمل 2018يونيو  01 بتاريخالمراقبة مهمة حدود نهاية 

 واللوجستيك.

 المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:يوصي بناء عليه، 

 السيارات؛ حظيرة بتدبير خلق مصلحة مكلفة -

 مسك السجالت الضرورية لتتبع استهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار؛ -

 .الناريةإخضاع العربات الجماعية للمراقبة التقنية وترقيم الشاحنة ميتسوبيشي والدراجات  -
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II.  فيةجريال المجلس جماعيرئيس  جواب 

 (كما ورد)نص 

 اإلدارة الجماعية وتدبير الموارد البشرية .أوال

 عدم مسك سجالت المحاضر والمقررات والمداوالت 

منذ أن توليت رئاسة المجلس، قمت بحث الموظف المكلف على مسك السجل المذكور، إال أنه أغفل خالل سنة 

2016. 

 بل موظفين تابعين إلدارات أخرى ليسوا بمستشارين جماعيين من مصاريف النقل المستفيدين ،

 وأشخاص ال تربطهم أية عالقة بالجماعة

 وقع خلط بين حساب الرئيس وحساب الجماعة، حيث تم تصويب الموضوع.

 عدم وجود سجال لتتبع مصاريف التنقل 

 يف ذات الصلة.تم تصحيح الوضعية وخلق سجل لتتبع وضبط المصار

  فين الجماعيينعام للمصالح من خارج الموظ مديرتعيين 

تم تعيين اإلطار التابع للميزانية العامة كمدير عام للمصالح بالنظر إلى كونه كان سابقا يشغل مهام الكاتب العام 

سيتم تصحيح هذه ، والتي كانت تتسم حينذاك بقلة األطر التابعين للجماعة، غير أنه 1997للجماعة منذ سنة 

 الدورية الصادرة في الموضوع. الوضعية في المستقبل القريب وفق مقتضيات

 عدم تتبع حضور الموظفين 

بالنظر إلى قلة المكاتب المخصصة للموظفين، فإنه يتم االعتماد فقط على الموظفين المكلفين بالملفات الضرورية، 

 ن لمقر الجماعة، كما نشير إلى أن هنالك فئة من الموظفينغير أنه في حالة الضرورة فإن كافة الموظفين يحضرو

 مكلفين بمهام بتراب الجماعة على المستوى القروي.

 تتبع مصاريف نقل الموظفين داخل المملكة عدم 

 تم إعداد سجل خاص بهذا الموضوع قصد ضبط العملية.

 تدبير المداخيل الجماعية .اثاني

  اث شساعة المداخيل وتعيين شسيع المداخيل للنصوص إجراءات تحيين قرارات إحد مباشرةعدم

 الجديدة

 .طبقا لمقتضيات الدورية الجديدة 01/01/2019تم تعيين شسيع المداخيل يوم 

  استخالص واجبات كراء المحالت التجارية فيقصور 

وغيابهم تعتري عملية استخالص واجبات كراء المحالت بعض الصعوبات الناتجة عن تهرب المكترين من األداء 

هذا الخلل وضبط مسطرة أداء واجبات الكراء، حيث أدى المستمر عن المحالت، حيث تم تشكيل لجنة لتصحيح 

 ذلك إلى تحسن في مداخيل الجماعة.

 تدبير النفقات العمومية .اثالث

 عدم مسك السجالت المحاسباتية 

 .سيتم العمل على مسك السجالت ذات الصلة

 ة سندات الطلبوجود نقائص على مستوى مجموع 

ننا نحترم المسطرة المتعلقة أب بعض سندات الطلب مستقبال مع سنعمل على تدارك وتجاوز النقائص التي تشو

ولوية للمقاولين الشباب حاملي الشواهد والمقاوالت الصغرى لتجنب الوقفات االحتجاجية بهذه السندات ونعطي األ

 المتتالية لهذه الفئة.

 مسك محاسبة المواد عدم 

 .سيتم العمل بمالحظتكم في الموضوع

 لمستفيدة من الدعم لبياناتها المحاسباتيةعدم تقديم الجمعيات ا 

طار ميزانية الجماعة التي بيننا وبينها إسنوافيكم بكل البيانات المحاسباتية للجمعيات التي تستفيد من الدعم في 

 .اتفاقية شراكة
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 تدبير الممتلكات .ارابع

  على سجالت الممتلكات وتحيينها المصادقةعدم 

 .جالت المذكورة للسلطة المحلية، ويتم إرجاعها دون مصادقةتقوم الجماعة سنويا بإرسال الس

  التحفيظغياب 

 تتوفر الجماعة على المركب التجاري، الذي هو في طور التحفيظ.

 عدم استغالل الجماعة لبعض الممتلكات التي تتوفر عليها 

خلق آليات جديدة لتسيير المرافق بالنظر إلى محدودية اإلمكانيات البشرية والمادية للجماعة، فإنها بصدد التفكير في 

 المذكورة عن طريق الشراكات كما هو الشأن بالنسبة للمركب السوسيو تربوي " بأفتيسات"

 عدم وضع أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة 

 الموضوع.سيتم العمل بمالحظتكم في 

 تدبير حظيرة السيارات  .اخامس

 غياب مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات 

نجازه، وبالتالي يبقى كل مستشار أو موظف إ تتوفر الجماعة على مستودع للسيارات بالنظر لعدم توفر إمكانيات ال

 مسؤول عن العربة أو الدراجة الموضوعة رهن إشارته.

  لمراقبة التقنيةالعربات الجماعية ل إخضاععدم 

المراقبة التقنية للعربات والدراجات في  الجماعة بصدد التنسيق مع شركة المراقبة التقنية المعنية قصد ضمان

 انتظار خلق تبويب لذلك بميزانية الجماعة.

  الدراجات النارية والشاحنة ميتسوبيشي ترقيمعدم 

 مسلمة من طرف مصالح التجهيز والنقل.استحال األمر على الجماعة في غياب الوثائق ذات الصلة ال
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 "كلتة زمور" جماعة

 (بوجدور إقليم)
 

نسمة  6.393حوالي  هاعدد سكانم مريع وكل 21.127حوالي تها تبلغ مساحو ماعة كلتة زمور بإقليم بوجدور.تقع ج

 .2014حسب اإلحصائيات الرسمية لسنة 

 مثلي درهم، 7.312.791,20 ما مجموعه 2017برسم السنة المالية مداخيل الجماعة وبخصوص الميزانية، فقد بلغت 

درهم، أي  6.511.712,30 النفقات في مبلغاستقرت ، في حين بالمائة 83 مة المضافةمنتوج الضريبة على القي فيها

 درهم.  800.878,91 بفائض إجمالي قدره

I. مجلس الجهوي للحساباتوتوصيات ال مالحظات 

شملت مختلف جوانب التدبير، ال سيما ، و2017و 2013 الفترة الممتدة ما بين كلتة زمورهمت مراقبة تسيير جماعة 

تسجيل  نأسفرت عوقد الممتلكات وتدبير النفقات الجماعية.  امة وتدبير الشؤون العامة وتدبير الموارد المالية والحك

 .يلي إجمالها فيماتوصيات يمكن إصدار مجموعة من المالحظات و

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

 المالحظات التالية:تسجيل تم بهذا الخصوص 

 التنظيمي هيكلعدم تفعيل ال 

لوسائل المادية والبشرية تحديد المهام وتوزيع ا ومنيعتبر الهيكل التنظيمي وسيلة تمكن الجماعة من تنظيم مصالحها 

وفي هذا الشأن، لوحظ أن جماعة  يسهل تداول المعلومات بين المصالح وتوازن الخبرات مع المهام المنوطة بها. بشكل

مفعل على غير ي ينظم المصالح الجماعية بمقتضى قرار مصادق عليه إال أنه كلتة زمور تتوفر على هيكل تنظيم

 جموعة من المكاتب نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:أرض الواقع حيث لم يتم إحداث م

 العامة؛ مكتب التواصل والعالقات -

 خلية التدقيق الداخلي؛ -

 مكتب الدراسات ولصفقات؛ -

 ون البيئة.مكتب التخطيط وتدبير المجال وشؤ -

 على مستوى التفويضات الممنوحة نقائص 

التدبير اإلداري للموظف السيد مجال ب منح التفويض المتعلقالذي بموجبه تم  01/2016لوحظ أن قرار التفويض رقم 

 محمد عالي الهادي بصفته مديرا مؤقتا للمصالح، تشوبه مجموعة من النواقص أهمها ما يلي:

 تاريخ سريان مفعوله؛القرار غير مؤرخ وال يحدد  -

 واضح وغير دقيق. القرار ال يحدد مجال التدبير اإلداري بالضبط، وبالتالي يبقى مجال التفويض غير -

 عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء للحد من ظاهرة الغياب غير المبرر للموظفين 

ة المدة التي استغرقتها مهمة طيلأكثر من نصف هذا العدد وقد تم تسجيل غياب موظفا وعونا.  33تتوفر الجماعة على 

وال  ع حضور الموظفين بأية وسيلة من الوسائلتقوم بتتب. كما لوحظ أن الجماعة ال مراقبة تسيير الجماعة بعين المكان

 تقوم بأي إجراء للحد من ظاهرة الغياب.

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 المصادق عليه على أرض الواقع؛العمل على تنزيل الهيكل التنظيمي  -

 العمل على وضع اآلليات الضرورية من أجل تتبع حضور الموظفين. -
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 تدبير الموارد المالية والممتلكات  .ثانيا

 تم في هذا المجال تسجيل المالحظات التالية.

 غياب عقد التأمين المنصوص عليه في قرار تعيين شسيع المداخيل 

تتاب في عقد التأمين من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه كما المداخيل باالك لم يقم شسيع

، ولم يتخذ اآلمر بالصرف 2011فبراير  11تاريخ  F/898هو منصوص عليه في المادة الثانية من قرار تعيينه عدد 

المداخيل حسب المادة الثالثة  قرار تعيين شسيعأي إجراء بهذا الخصوص مع العلم أنه مسؤول عن تطبيق مقتضيات 

 من نفس القرار.

 نقائص على مستوى تدبير المحالت التجارية 

بمركز و والمتواجدة بمدينة بوجدور المكراة من طرف الجماعة،المحالت التجارية من خالل مراقبة الملفات المتعلقة ب

أجل تمكين الجماعة من تتبع وتدبير والمعلومات الضرورية من ، تم الوقوف على غياب الوثائق كلتة زمورجماعة 

 كراء المحالت التجارية، نخص بالذكر الوثائق التالية:

 أرشيف عقود الكراء منذ القيام بأول سمسرة عمومية؛ -

 سجالت تتضمن جميع المعلومات حول األشخاص المتعاقد معهم؛ -

تخالص المبالغ غير العمومي قصد التكفل باس أرشيف األوامر باالستخالص التي كانت توجه للمحاسب -

 .المؤداة من طرف المكترين

 عدم قيام رئيس المجلس الجماعي باإلجراءات الالزمة لدفع المكترين ألداء واجباتهم الكرائية 

تبين توقف عدد من المكترين  2017االطالع على سجل التحصيل الممسوك من طرف شسيع المداخيل لسنة من خالل 

م ذلك لم يقم رئيس المجلس الجماعي بتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في عقود الوجيبات الكرائية، ورغ عن أداء

الكراء وفي دفتر التحمالت من أجل دفع المكترين ألداء ما بذمتهم لصالح للجماعة وااللتزام بأداء واجباتهم الكرائية 

تصبح عملية "  فتر التحمالتل السابع و العشرون من دبصفة منتظمة و من بين هاته اإلجراءات ما ينص عليه الفص

الكراء الغية بعد إنذار المكتري كتابيا طبقا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى القابض المالي في حالة 

 ."عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة

 نقائص على مستوى تدبير الممتلكات العقارية 

لم  الجماعةوأن ة غير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية يالجماع سجل الممتلكاتالخصوص أن بهذا  لوحظ

 المحالت التجارية المتواجدة بكل من مركزونخص بالذكر  عقارية.أمالكها ال جميع بتحفيظتباشر اإلجراءات المتعلقة 

 بمدينة بوجدور.و لجماعة كلتة زمورا

 للحسابات الجماعة بما يلي:وعليه يوصي المجلس الجهوي 

ل على استخالص المداخيل المتعلقة بأكرية المحالت التجارية داخل اآلجال وتفعيل اإلجراءات العم -

 المنصوص عليها في عقود الكراء؛

 . ةالقانونية للممتلكات العقارية الجماعي العمل على تسوية الوضعية -

 تدبير النفقات الجماعية .ثالثا
 .مالحظات التاليةعن تسجيل ال ر النفقات الجماعيةمراقبة تدبيأسفرت 

  محاسبة المواد والقيم والسنداتمسك عدم 

صادر  2.09.441من المرسوم رقم  111محاسبة المواد والقيم والسندات وفقا للمادة بمسك  جماعة كلتة زمورال تقوم 

هي ومجموعاتها. وللجماعات المحلية بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  03ل الموافق  1431محرم  17في 

( بسن 2017نونبر  23) 1439ربيع األول  04الصادر في  2.17.451نفس المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 

 .117نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من خالل المادة 

 منح على الجمعيات في غياب معايير محددة توزيع 

 2013 سنتي ما بين للموظفين االجتماعية األعمال ولجمعية المحلية للجمعيات المنح السنوية المقدمة مجموعلغ ب

الختيار  ةمعايير محدد غياب في. إال أنه لوحظ قيام الجماعة بتوزيع هذه المنح درهم 291.000,00 إلى 2017و

 تقارير بتقديمات وعدم مطالبة هذه الجمعياستخدامها  وبرامج لمجاالت مسبق تحديد دونومن  ،المستفيدة الجمعيات

 .أنشطتها نع
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 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 على مسك محاسبة المواد والقيم والسندات؛العمل  -

 .لها، للتأكد من صرفها في المجاالت المخصصة لى تقييم وتتبع منح الدعم المقدمة للجمعياتالعمل ع -

 لمتعلقة بهارابعا. تدبير حظيرة السيارات والنفقات ا
 أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.

  مسطرة اقتناء الوقود فينقائص 

المتعلقة  لوحظ أن جماعة كلتة زمور ال تتوفر على أية آلية لتتبع استهالك الوقود كما أن مسطرة إصدار سندات الطلب

كميات كبيرة من الوقود يتم اإلشهاد على  بها والتسلم الفعلي للكميات المقتناة غير واضحة؛ حيث تقوم الجماعة باقتناء

يوضح الجدول أسفله مجموع كميات الوقود المقتناة والمبالغ المتعلقة بها وكذا تواريخ اإلشهاد تسلمها دفعة واحدة. و

 .2017-2015على الخدمة خالل الفترة 

 2017-2015كميات ومبالغ الوقود المقتناة خالل الفترة 

 لطلبمرجع سند ا السنة المالية

 اإلشهاد على الخدمة المنجزة

 المبلغ بالدرهم
كمية الوقود 

 التاريخ المقتناة باللتر
الشخص 

 )المصلحة(

 983,00 27 999,49 198 مصلحة المواد 14/10/2015 14/2015 2015

 801,89 27 999,96 198 مصلحة المواد 17/11/2016 41/2016 2016

 310,36 26 009,96 197 وادمصلحة الم 17/11/2017 26/2017 2017

 112,25 54 758,60 984 المجموع

  الضبط والتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح واستبدال قطع الغيار آلياتغياب 

ال تتوفر جماعة كلتة زمور على آليات ضبط وتتبع لعمليات الصيانة واإلصالح واستبدال قطع الغيار لعرباتها وآلياتها، 

 لمالحظات التالية:حيث سجلت بهذا الصدد ا

 اآلليات الجماعية، تحدد نوعية العطب وتاريخعدم مسك جذاذات تتبع الحالة الميكانيكية للعربات و -

 ؛اإلصالح وقطع الغيار المستعملة

عدم توفر الجماعة على مراب وال ميكانيكي متخصص يسهر على تركيب قطع الغيار التي يتم اقتناؤها،  -

 ؛مراقبة الفعلية لإلصالحاتوالتتبع وال وأيضا القيام بعملية اإلشراف

 االحتفاظ بقطع الغيار التي يتم استبدالها لتبرير اإلصالحات المنجزة. مال يت -

 للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات الجماعية  الجماعة عدم أداء 

الضريبة خالل الفترة  لهذهالضريبة الخصوصية على السيارات الجماعية الخاضعة  كلتة زمور بأداءلم تقم جماعة 

من القانون التنظيمي رقم  181بحسب مقتضيات المادة من الطابع اإلجباري لهذه النفقة  م، بالرغ2016 - 2013

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية  45.08من القانون  41المتعلق بالجماعات والتي نسخت المادة  113.14

 . ومجموعاتها

 لجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:وعليه يوصي المجلس ا

 ى التدبير المعقلن لحظيرة السيارات وترشيد النفقات المتعلقة بها من خالل:العمل عل -

 إعداد بطاقات خاصة بكل سيارة أو شاحنة من أجل تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها؛ -

 مسك السجالت المتعلقة باستهالك الوقود؛ -

 العربات الجماعية وإصالحها؛مسطرة محددة لتتبع أعطاب  وضع -

 ضريبة السنوية على السيارات الجماعية.ضرورة أداء ال -
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II.  كلتة زمورل المجلس جماعيجواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة .أوال

  الهيكل التنظيمي للجماعة تفعيلعدم 

منه  126المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  113.14أحدث الهيكل التنظيمي للجماعة بناء على القانون التنظيمي 

وبقرار لرئيس المجلس الجماعي لكلتة  2016يوليوز  28بتاريخ  43وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد:

 قليم بوجدور عليه.إتأشير السيد عامل و 2016كتوبر أبعد مداولة المجلس في دورة  01/2016زمور رقم 

وال عدم توفر الجماعة على الموارد واألطر البشرية الكافية لتغطية أالتنظيمي للجماعة بسبب لم يتم تفعيل الهيكل 

كافة المصالح والمكاتب التابعة لها التي كانت مدرجة في الهيكل التنظيمي، كما أن صدور منشور وزير الداخلية 

لغى المصالح  نهائيا أو قسام والمصالح بالجماعاتقد قلص من عدد األ 31/07/2018اريخ بت 4790Dعدد 

صبح معه الهيكل التنظيمي أنسمة ومنها جماعة كلتة زمور، مما  15000بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها عن 

جماعة بصدد تعديل السابق الغيا حيث أصبحت هذه الجماعات تقتصر على مديرية الجماعة ومكاتب فقط واآلن ال

 . 2019ول اعمال دورة المجلس في دورة مايو الهيكل التنظيمي السابق وتم ادراجه في جد

 نقائص على مستوى التفويضات الممنوحة 

ال أنه إداري هناك نقائص تم تسجيلها على مستوى التفويض الممنوح للمدير المؤقت للمصالح في مجال التدبير اإل

 .)...(داري اإلالتفويض الذي تم منحه للسيد مدير المصالح في مجال التدبير تم تدارك هذا النقص في 

  جراءات للحد من ظاهرة الغياب غير المبرر للموظفينإأي  الجماعةعدم اتخاذ 

عون ال يتوفرون على مستوى  21منهم   موظفا وعونا 33فيما  يخص تغيب الموظفين فالجماعة تتوفر على  

جماعة التي تبعد عن مركز فين بحراسة نقط الماء المجهزة بمحركات رفع المياه بتراب المكل 8 دراسي يشتغل منهم

أعوان كسائقين للشاحنتين الصهريجيتين اللتين ترابطان بتراب  4كلم و350دارة الجماعة بإاالقليم حيث يوجد مقر 

سعاف الجماعية والتي توجد بدورها الجماعة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وسائقين مكلفين بسياقة سيارة اال

عوان من أ 5مور وعونين يشتغالن كشواش بإدارة الجماعة شواش باإلدارة وهناك بمركز الجماعة في كلتة ز

ورسالة السيد  23/02/1995بتاريخ  59ول عدد طار رسالة السيد الوزير األإأولئك الذين يتم تمديد خدمتهم في 

تساهل معهم المتعلقتين بالمزدادين في الصحراء وهؤالء يتم ال 02/02/2000بتاريخ: 314ول عدد:الوزير األ

 بسبب كبر سنهم .

دارة الجماعة فهم قلة وملتزمين بالعمل وقد تم العمل بورقة الحضور إوفيما يخص الموظفين واألطر المداومين ب

 . )...(اليومية 

 تدبير الموارد المالية والممتلكات .ثانيا

  التأمين المنصوص عليه في قرار تعيين شسيع المداخيل عقدغياب 

فيما يخص الجهة التي سيتم التأمين ن األمر يتعلق بغموض كان يطرح إفن شسيع المداخيل، بخصوص عدم تأمي

 لديها ثم التنزيل الذي سيبرمج فيه التأمين في الميزانية إال أن هذا األمر تم حله في التبويب الجديد في الميزانية

 تم تجاوزه.ذلك بالنسبة للجهة التي سيتم التأمين لديها، وعليه فان هذا المشكل وك

 نقائص على مستوى تدبير المحالت التجارية 

فيما يخص تدبير المواد المالية واألكرية والممتلكات الجماعية، فقد قامت الجماعة بإعادة هيكلة شساعة المداخيل 

ممتنعين دية الوجيبات الكرائية وإحالة ملفات الأق المكترين المتقاعسين عن توالقيام باتخاذ االجراءات الالزمة في ح

 على القضاء.

حصاء كافة الممتلكات الجماعية والبدء في إما فيما يخص تسوية وضعية الممتلكات العقارية للجماعة فقد تم أ

التحفيظ سارية مع الجهات جراءات التحفيظ وتم وضع ملف المركب التجارية لدى المالك المخزنية وإجراءات إ

 المعنية. 

 تدبير النفقات الجماعية .ثالثا

  المواد والقيم والسندات محاسبةعدم مسك 

اخذت المصلحة المختصة بمالحظات المجلس الجهوي للحسابات وذلك بضبط سجل للمواد والقيم والسندات ابتداء 

 ريدات.بما فيها سندات الطلب المتعلقة بالتو 2019من السنة المالية 
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 توزيع منح على الجمعيات في غياب معايير محددة 

درهم من هذا  60.000,00ي أ %75درهم للجمعيات المحلية  80.000,00قدره  بميزانيتها ماتخصص الجماعة 

المبلغ يدفع لجمعية مرضى القصور الكلوي وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين الجماعات المحلية وعمالة االقليم 

م الذي يعنى بمرضى كورة لمدة خمس سنوات، هذه الجمعية التي تسير وتدعم مركز تصفية الدعوالجمعية المذ

يقدم منه دعم رمزي لبعض  المتبقي، المبلغ )...(وهي تقدم تقارير مالية سنويا للجماعة  باإلقليم،القصور الكلوي 

 ها.الجمعيات المحلية التي تعنى ببعض القطاعات كتربية الماشية والرياضة وغير

 تدبير حظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها .رابعا

 سطرة اقتناء الوقودنقائص في م 

القتناء الوقود  (bons)ن جماعة كلتة زمور تقوم باقتناء الكمية السنوية للوقود دفعة واحدة مقابل قسيمات شراء إ

ليه على مدار السنة المالية وعليه فان الجماعة إو دراجة نارية كلما كانت الحاجة أو سيارة أالذي تحتاجه كل شاحنة 

 .خزان للوقود ىلإال تحتاج 

  2016 – 2013عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات خالل الفترة 

زمور في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التابعة لها والخاضعة للضريبة  لقد شرعت جماعة كلتة

وية على ومنذ ذلك والجماعة تخصص الحصة السنوية ألداء الضريبة الخصوصية السن 2016ابتداء من سنة 

 .)...(السيارات وأدائها 
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 تقديم

 مراقبة ،2011دستور المملكة لسنة من العاشر  بالبامن  149 المادةبموجب  للحسابات، الجهوية المجالس تتولى

 عند  وتعاقب شؤونها بتدبير قيامها كيفية بمراقبة تقوم كما تها،ئاوهي الترابية األخرى والجماعات الجهات حسابات

 الخاضعة األجهزة ومصاريف بمداخيل المتعلقة للعمليات القانونية المنظمة بالقواعد  إخالل كل عن  االقتضاء،

فكرة تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا ل وفي ذلك تكريس .لمراقبتها

 . الالمركزية نهجل

 المالية المحاكم دونةبم المتعلق 62.99 رقم بمقتضى القانون اختصاصاتها للحسابات الجهوية تمارس المجالسو

 .  2004من يناير ابتداء التنفيذ  حيز دخل والذي ،2002 يونيو 13 في الصادر

الجهوية  المجالس عدد بتحديد  (2015 أكتوبر 5)1436   الحجة ذي  من 21 في صادر 2.15.556 رقم للمرسوم وطبقا

 26 في الصادر 2.02.701 رقم  المرسوم نسخ بموجبه تم والذي اختصاصها، ودوائر ومقارها وتسميتها للحسابات

 للحسابات بالمجلس الجهوي يسمى بمراكش للحسابات الجهوي المجلس أصبح  ،(2003يناير 29)1423 من ذي القعدة

 .آسفي مراكش لجهة المنتمية األجهزة لمراقبته تخضع صبحتوأ آسفي-مراكش لجهة

 للحسابات  الجهوي المجلس اختصاصات  

 الجماعات حسابات  في بالتدقيق اختصاصه، دائرة حدود  في ،آسفي-مراكش  لجهة للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 حسابات في البت يتولى كما .المالية المحاكم مدونة من 126 المادة في عليها المنصوص وهيئاتها واألجهزة الترابية

 .بحكم الواقع المحاسبين

تجاه  المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في ئيةقضا مهمة كذلك للحسابات الجهوي المجلس ويمارس

 .الذكر سالف 62.99 القانون من 118 المادة من الرابعة الفقرة في إليهم المشار األشخاص

 :في  للحسابات الجهوي المجلس يختص كما

 بتسييرها إليها المعهود  أو المحلية العامة المرافق تدبير في االمتياز المخولة تسيير المقاوالت مراقبة -

 أغلبية لوصايتها الخاضعة العمومية المؤسسات أو الجماعات هذه فيها تملك التي والشركات والمقاوالت

 القرار؛ اتخاذ  في سلطة مرجحة أو األسهم

 تستفيد  التي األجهزة أو الجمعيات أو األخرى المقاوالت تتلقاها التي العمومية األموال استخدام مراقبة -

 يخضع آخر جهاز أي أو الهيئات أو الجماعات تقدمها شكلها، كان كيفما مالية مساعدة أو رأس المال من

 المجلس الجهوي؛ لمراقبة

 لبعض بالممتلكات  اإلجباري التصريح وتتبع تلقي  للحسابات الجهوي المجلس يتولى ذلك إلى باإلضافة -

 .العموميين واألعوان الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية منتخبي المجالس

  آسفي للحسابات لجهة مراكش الجهوي المجلس اختصاص دائرة  

 من المائة في 8,8 نسبةما يعادل  مربع أي كيلومتر 39.167 ب تقدر على مساحة إجمالية آسفي تمتد جهة مراكش

  جهتي وشرقا سطات البيضاء الدار جهة وتحدها شماال األطلسي المحيط على للبالد، تطل غربا اإلجمالية المساحة

أقاليم وهي   عمالة مراكش وسبعة الجهة وتشمل  .ماسة  سوس  فتحدها جهة  أما جنوبا  ودرعة تافياللت  خنيفرة  مالل  بني

 .السراغنة والحوز واليوسفية والصويرة والرحامنة وشيشاوة وقلعة آسفي
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نسمة يتركز حوالي ثلثهم على مستوى عمالة مراكش فيما يعد إقليم  4.520.569الجهة  سكان عدد ويبلغ

 لساكنتها القروي الطابع الجهة، يميز ومما بالمائة من مجموع ساكنة الجهة. 6اليوسفية األقل ساكنة بنسبة 

 المدن. في المائة في 48 حوالي البوادي مقابل في تعيش الساكنة من المائة في 52 حوالي أن إذ

 

 
من  أدنى بمستوى أي  للفرد  درهم 19.306 آسفي مراكش  لجهة السنوي الخام الداخلي الناتج بلغ آخر، صعيد  على

الخام حسب  الداخلي الناتج من المائة في 8,9بنسبة  تساهم فالجهة للفرد. وبذلك 28.953 البالغ الوطني المعدل

-تطوان-طنجة جهة بعد  الرابعة المرتبة يبوئها الذي األمر ،2015 سنة عن للتخطيط السامية المندوبية معطيات

 المائة(.  في 10,1(الحسيمة 

تدقيق  مجال في ،آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة لألجهزة اإلجمالي العدد ويبلغ

  :كاآلتي موزعة جهازا، 273 الحسابات،

  

إقليم الحوز

13%

إقليم شيشاوة

8%

نةإقليم قلعة  السراغ

12%

إقليم الصويرة

10%

عمالة مراكش

29%

إقليم الرحامنة

7%

إقليم آسفي

15%

إقليم اليوسفية

6%

حسب العماالت واألقاليمجهة مراكش آسفي توزيع ساكنة 
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للحسابات  الجهوي المجلس لمراقبة يخضع أعاله، الجدول في إليها المشار الهيئاتو الترابية الجماعات إلى وباإلضافة

هذا  وفي. المحلية العمومية المرافق تدبير لها فُوض التي المؤسسات التسيير مراقبة مجال في آسفي مراكش لجهة

النفايات   وجمع الحضري العمومي النقل لمرافق المفوض التدبير تتولى التي والمقاوالت الشركات كل تندرج اإلطار

 .دبيرهات الُمفوض المرافق من وغيرها اللحوم ونقل والذبح السائل، والتطهير العمومية بالمطارح وإيداعها

تستفيد  التي األخرى األجهزة وكل الجمعيات تتلقاها التي العمومية األموال استخدام بمراقبة الجهوي المجلس يقوم كما

آخر  جهاز أي من أو هيئة أو محلية جماعة طرف من شكلها كان كيفما مساعدة من أو الرأسمال في مساهمة من

 .آسفي مراكش لجهة الجهوي المجلس لرقابة خاضع

 البشرية  والموارد الجهوي للمجلس اإلداري التنظيم  

فروع باإلضافة  رؤساء  02و مستشارا 12 تضم قضائية هيئة من  آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس يتألف

 الجهوي للمجلس الطاقم اإلداري منهم يتكون الذين الموظفين عدد  بلغ المجلس الجهوي. فيما  لدى الملك ولوكيل للرئيس

، وخمسة مدققين مساعدين الضبط بكتابة يعملون منهمثالثة   والتقنيين، المتصرفين فئة إلى ينتمون  اموظف 12 للحسابات

 للقضاة في مجال تدقيق الحسابات.

 2018  - 2014الفترة  خالل  والموظفين القضاةتطور عدد 

 الكتاب هذا محتويات  

 لجهة للحسابات للمجلس الجهوي والمخصص للحسابات، األعلى للمجلس السنوي التقرير  من الكتاب هذا يتضمن

، وفصال ثانيا  آسفييتضمن نظرة موجزة عن مالية الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش   أوال فصال ،آسفي مراكش

 ونظرا. 2018سنة  خالل الختصاصاته ممارسته إطار في الجهوي للحسابات المجلس بها قام التي األنشطة يبرز

 وذلك التسيير، قبةلمهام مرا إنجازه خالل للحسابات، الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات تطبيق ألهمية

 منجزء مهم من الفصل الثاني  تخصيص تم فقد  مردوديتها، من والرفع األجهزة تدبير طرق تحسين في  لمساهمتها

 بها لمضامينها والعمل المعنية األجهزة استجابة مدى من للتأكد  التوصيات، تتبع عملية عن نبذة لتقديم التقرير هذا

الجهوي للحسابات خالل  المجلس عن الصادرة لتوصياتالجزء ا هذا سابقا. ويهم رصدها تم التي االختالالت لتجاوز

 الثالث الفصل أما .2015 سنة برسم قيامه بمهام مراقبة التسيير والواردة بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات

 المختصة للسلطات الموجهة التسيير، بمراقبة المتعلقة الخاصة التقارير في  المالحظات المدرجة ألهم خصص  فقد 

 .المعنية األجهزة المسؤولين عن ألجوبة عرض مع

  

 المجموع  الخاضعةاألجهزة 

 1  الجهات

 8  العماالت  واألقاليم

 251  الجماعات

 10 مجموعات الجماعات

 3 المؤسسات العمومية المحلية

 273 المجموع

 عدد الموظفين عدد القضاة السنة 

2014 61  10 

2015  16 10 

2016 16 9 

2017 81  9 

8201  71  12 



 10 

المجلس  لرقابة الخاضعة الجماعات حول مالية معطياتاألول:   الفصل

 آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي

 المجلس دائرة اختصاص ضمن تقع آسفي والتي-مراكش لجهة الترابية الجماعات مالية حول نظرة الفصل هذا يتضمن

 واحدة جهة : كاآلتي ترابية موزعة جماعة  260 مجموعه ما عددها والبالغ آسفي،-مراكش  لجهة للحسابات الجهوي

 لجهة  للحسابات  الجهوي  المجلس  لرقابة  الخاضعة  الترابية  الجماعات  وتتوزع جماعة.  251أقاليم و  7وعمالة واحدة و

  .أسفله الجدول حسب آسفي-مراكش

 الترابية التابعة لجهة مراكش آسفي حسب الصنف الجماعات

الترابية الجماعات  المجموع جماعة إقليم  عمالة جهة 

 58 57 1     الصويرة

السراغنة قلعة      1 43 44 

 41 40 1     الحوز

 36 35 1     شيشاوة

 26 25 1     اسفي

 26 25 1     الرحامنة

 16 15   1   مراكش

 12 11 1     اليوسفية

أسفي مراكش جهة  1       1 

 260 251 7 1 1 المجموع

 لجهة التابعة الترابية بالجماعات المتعلقة المالية المعطيات عن إجمالية تقديم نظرة  إلى المقترح التحليلويهدف 

 ومقارنة  2017و 2014 تيسن بين خالل الفترة الممتدة ما  ومصاريفهالمداخيلها    السنوي تطورال  وبيان  آسفي-مراكش

 من الوطني الصعيد  على المتوفرة المعطيات مع المقارنة سمحت وقد .1المملكة صعيد  على بمثيالتها المحققة النتائج

 جماعات باقي بين بها تحظى التي واألهمية  آسفي-  مراكش  بجهة للجماعات الترابية المالية المخصصات على الوقوف

 .المالية هامؤشرات تحسين بغيةالمبذولة  المجهودات حجم برازإ من كذلك مكنت، كما المملكة

 المحاسبون بها أدلى التي البيانات المالية على للحسابات الجهوي المجلس اعتمد  فقد  المتبعة، منهجيةوبخصوص ال

 تجميع تم ذلك، بعد  .والمصاريف بالمداخيل المتعلقةالجوانب  تضم الغرض لهذا أعدت استمارة وفق ،العموميون

 اإلجمالية حول الوضعية واضحة صورة يعطي بما إجمالي بشكل تقديمها االعتبار بعين األخذ  مع وتحليلها المعطيات

 .حدة على صنف  كل الترابية والجماعات ككل الجهة لمالية

 المداخيل يخص سواء فيما التسيير عمليات فيه تدرج أول جزء على الترابية الجماعات ميزانيات تشتملولإلشارة، 

 الميزانيات أن تشتمل يمكنو  .ألجله خصصت الذي واالستعمال  االستثمار بعمليات يتعلق ثاني  وجزء ،المصاريف أو

 .خصوصية وحسابات ملحقة ميزانيات على ذلك إلى باإلضافة

 آسفي -مراكش لجهة المنتمية الترابية لجماعاتل اإلجمالية المالية أوال. الوضعية

 الرئيسية لميزانياتا .1

-لجهة مراكش المنتمية الترابية الجماعات الرئيسية لمختلف للميزانيات اإلجمالية المداخيل بلغت  ،2017 سنةخالل 

 5,26يعادل مبلغ ميزانية االستثمار أي ما  إطار في المائة منها في 57مليار درهم، تم تحصيل ما يناهز 9,21 آسفي

 .التسيير ميزانية على مستوى مليار درهم 3,95 ومبلغ مليار درهم،

-نسبة النمو السنويمما ساهم في تحسن    المائة في  4,97اإلجمالية بنسبة   المداخيل  تفعتقد ارف ،2016سنة   مع ومقارنة

 . 2017و 2014بين سنة  ماالممتدة  الفترة خالل الترابية هاته الجماعات لمداخيل المتوسط

 
 ة. للمملك العامة الخزينة  أصدرتها التي 2017 دجنبر لشهر  المحلية المالية نشرة المعطيات الواردة في  باعتماد 1
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 تطور المداخيل والنفقات اإلجمالية للجماعات الترابية التابعة 

 (درهم ليار)بم 2017و 2016آسفي بين سنتي -لجهة مراكش

 

مليار  5,84 ما مجموعه 2017 سنة خالل الترابية الجماعات مختلف أنفقت فقد  اإلجمالية، فيما يخص المصاريف

مليار  1,97 ومبلغ التسيير ميزانية إطار فيمليار درهم  3,88 قدره ما المائة منها أي في 66صرف نسبة  ، تمدرهم

 .االستثمار ميزانية إطار في درهم

سجيل ت فقد تم المائة، في 6,64بنسبة  2016سنة  مع مقارنة 2017اإلجمالية لسنة  المصاريف وبالرغم من ارتفاع

سنة  مع مقارنة  المائة في 2,18  نسبة، وذلك بزيادة ناهزت  2017ة  سن  متم في مليار درهم  3,36قدره   إجمالي فائض

 :2016بسنة  المتعلقة تلك مع ومقارنتها 2017 سنة المسجلة المبالغ تفصيل الموالي الجدول ويبرز .2016

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابيةالرئيسية للجماعات  الميزانيات معطيات تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 المالية  المعطيات
 %() التطور نسبة

2016 /2017 

 4,97 9,21 8,77 اإلجمالية المداخيل

 1,27 3,95 3,90 التسيير مداخيل

 7,93 5,26 4,87 االستثمار مداخيل

 6,64 5,84 5,48 اإلجمالية  المصاريف

   5,56 3,88 3,67 التسيير مصاريف

 8,84 1,97 1,81 االستثمار مصاريف

 2,18 3,36 3,29 السنوي الفائض

 صوصيةالخ حسابات الو ملحقةال ميزانياتال  

-لجهة مراكش  المنتمية الترابية الجماعات لمختلفالملحقة والحسابات الخصوصية    ميزانياتال مداخيل  جماليارتفع إ

في   10,33، أي بزيادة بلغت نسبة 2017مليار درهم سنة  1,30إلى  2016مليار درهم سنة  1,18آسفي من مبلغ 

ل ارتفاع في إ في المئة، حيث انتقل من مبلغ  14,51بنسبة تناهز  2017المصاريف برسم سنة  جماليالمائة. كما ُسج ِّ

 الميزانيات معطيات . ويبرز الجدول أسفله تطور2017و 2016مليار درهم بين سنتي  0,63مليار درهم إلى  0,55

 .2017و 2016 سنتي آسفي بين -مراكش لجهة التابعة الترابية للجماعات الخصوصية والحسابات ملحقةال

 
  

الفائض السنوي المصاريف اإلجمالية  المداخيل اإلجمالية 

3,29 

5,48 

8,77 

3,36 

5,84 

9,21 

2016

2017
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 آسفي-صوصية للجماعات الترابية التابعة لجهة مراكشلخوالحسابات ا الملحقة تطور معطيات الميزانيات

 )المبالغ بمليار درهم( 2017و  2016بين سنتي 

 2017 2016 المالية  المعطيات
 %() التطور نسبة

 2016/2017 

 10,33 1,30 1,18 اإلجمالية المداخيل

 145,00 0,02 0,01 الملحقة الميزانيات مداخيل

 9,36 1,28 1,17 الخصوصية الحسابات مداخيل

 14,51 0,63 0,55 اإلجمالية  المصاريف

 159,32 0,02 0,01 الملحقة الميزانيات مصاريف

 12,56 0,61 0,54 الخصوصية الحسابات مصاريف

 6,67 0,67 0,63 السنوي الفائض

 اإلجماليةوالمصاريف مداخيل ال وبنية . تطورثانيا

 المداخيل 

 التسيير مداخيل 1.1

مقابل  مليار درهم  3,95حوالي   2017سنة   خالل  آسفي-لجهة مراكش التابعة الترابية الجماعات تسيير مداخيل بلغت

  . المائة في 1,27ناهزت  أي بنسبة ارتفاع ،2016 سنة مليار درهم خالل 3,90

 بنسبة آسفي-مراكش لجهة الترابية اعتماد الجماعات تظهر 2017بسنة  المتعلقة المالية فالمعطيات  البنية، حيث ومن

 المائة في 60 السنة إلى هذه خالل مداخيل المحولةحيث وصلت نسبة ال ،الدولة قبل من مداخيل المحولةال كبيرة على

 لجهة التابعة الترابية الجماعات تسيير مداخيل بنية التالي تطوررسم البياني التسيير. ويوضح المداخيل  من مجموع

 : (درهم بمليار المبالغ) 2017و 2016 سنتي آسفي بين-مراكش

 آسفي-مراكش لجهة التابعة  الترابيةمداخيل تسيير الجماعات  بنية تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 
 مثلت  2017سنة   خالل آسفي-لجهة مراكش الترابية الجماعات تسيير مداخيل فإن أدناه، الجدول من خالل يظهر وكما

 في 10,5 مقابل للمملكة الترابية الجماعات  جميع تسيير مداخيل مجموع  من المائة في 10,13نسبة تقدر بحوالي 

 تزايدا سجلت آسفي-لجهة مراكش الترابية الجماعات مداخيل فإن وتيرة التطور، يخص وفيما. 2016سنة  المائة

 المائة. في 1,27 بنسبة

  

2 016 2 017

مداخيل التسيير الذاتية 1,54 1,57

مداخيل التسيير المحولة 2,36 2,38

40% 40%

60% 60%
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 آسفي-مراكش  لجهة التابعة الترابية الجماعات تسيير  مداخيل تطور

 (درهم بمليار  المبالغ) الوطني الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 التسيير مداخيل

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 1,27 3,95 3,9 ( أ) للجهة التابعة الترابية الجماعات

 5,00 39,01 37,16 (ب)  للمملكة الترابية الجماعات مجموع

 - 10,13 10,5 ( ب  /أ) المئوية النسبة

 االستثمار مداخيل 2.1

 بنسبة 2017و 2016 سنتي بينآسفي -لجهة مراكش الترابية االستثمار على مستوى الجماعات مداخيل تطورت

. درهم مليار 5,26حوالي  إلى درهم مليار  4,87 منعلى التوالي،  ،ارتفعت هذه المداخيل حيث  ،المائة في 8 بلغت

 كما هو مبين بالرسم البياني أسفله:

 آسفي-مراكش لجهة التابعة  الترابية الجماعات استثمار  مداخيل تطور

 (درهم بمليار  المبالغ)2017و  2016 سنتي بين

 

 الباقي استخالصه 3.1

آسفي، فقد انتقل الباقي استخالصه -مراكش  لجهة  التابعة  الترابية  رغم الجهود المبذولة الستخالص مداخيل الجماعات

، أي بزيادة سنوية بلغت 2017مليار درهم سنة    1,88إلى    2016مليار درهم سنة    1,75المتعلق بمداخيل التسيير من  

مليون درهم سنة  1,7في المائة. في حين انتقلت قيمة الباقي استخالصه المتعلق بمداخيل االستثمار من  7,43نسبتها 

 .2017مليون درهم في سنة  5,8إلى مبلغ  2016

الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية ثم  الجماعية الخدمات ورسم سجلت المداخيل المرتبطة بالرسم المهني

في   20في المائة و 30 ،في المائة 34 التوالي ، وذلك بنسب تعادل على2017ويات الباقي استخالصه سنة أعلى مست

في المائة بالنسبة لباقي  10في المائة من مجموع الباقي استخالصه مقابل  6في حين شكل رسم السكن نسبة  .المائة

 لجهة التابعة الترابية الجماعات مداخيل حسب استخالصه الباقي توزيعالمداخيل. ويوضح الرسم البياني التالي 

 .2017 لسنة آسفي-مراكش

  

2 016 2 017

4,87

5,26

ارمداخيل االستثم

%8
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 2017آسفي لسنة -مراكش لجهة التابعة الترابية الباقي استخالصه حسب مداخيل الجماعات توزيع

 

 المصاريف 

 مصاريف التسيير 

سنة  درهم  مليار 3,67حوالي  آسفي من-لجهة مراكش الترابية الجماعات مستوى على انتقلت مصاريف التسيير

 المائة.  في 5,56نسبته  ناهزت ، مسجلة بذلك ارتفاعا2017سنة  درهم مليار 3,88حوالي  إلى 2016

 الترابية الجماعات نسبة مصاريف تسيير  للمملكة، فقد شكلت الجماعات الترابية ومقارنة بمجموع مصاريف تسيير

 الجماعات على الصعيد الوطني مقابل مصاريف تسيير موعمج من المائة في   16,37 حوالي 2017 سنة خالل للجهة

 .الخصوص بهذا المتعلقة أهم المعطيات الموالي الجدول . ويبرز2016سنة  المائة المسجلة في  16,43 نسبة

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية الجماعاتتسيير  مصاريف تطور

 (درهم بمليار  المبالغالوطني ) الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 التسيير مصاريف

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 5,56 3,88 3,67 ( أ) للجهة التابعة الترابية الجماعات

 5,92 23,67 22,35 (ب)  للمملكة الترابية الجماعات مجموع

 - 16,37 16,43 ( )%(ب  /أ) المئوية النسبة
 

مليار درهم سنة  1,08آسفي من مبلغ -ولإلشارة فقد انتقلت نفقات الموظفين بالجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش

في المائة. وكما يوضح ذلك الجدول أسفله، فقد   2,97أي بنسبة تطور بلغت    2017مليار درهم سنة    1,11إلى    2016

آسفي من نسبة -بالجماعات الترابية التابعة لجهة مراكشتراجعت حصة نفقات الموظفين من مجموع نفقات التسيير 

 . 2017في المائة سنة  28,69إلى  2016في المائة سنة  29,43

 (درهم بمليار المبالغآسفي )-مراكش لجهة التابعة الترابية الجماعاتتسيير  مصاريف توزيع تطور

 التسمية
 التسيير مصاريف

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 2,97 1,11 1,08 الموظفين نفقات

 5,56 3,88 3,67 التسيير نفقات مجموع

- 2,54 28,69 29,43 )%( ب الحصة  

 االستثمار  مصاريف 

-لجهة مراكش الترابية الجماعات مستوى على االستثمار كما يتبين من الرسم التوضيحي أسفله فقد بلغت مصاريف

، أي بزيادة ناهزت  2016سنة  خالل درهم  مليار 1,81 مقابل درهم مليار 1,97 ، حوالي2017 سنة آسفي، خالل

الرسم المهني

34%

رسم الخدمات الجماعية

30%

الرسم على 

األراضي الحضرية

غير المبنية 

20%

باقي المداخيل

10%

رسم السكن

6%
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 الذي بالمملكة الترابية الجماعات مجموع مستوى معدل نموها على تطور في نفس منحى بالمائة وذلك 8,84 نسبتها

 .بالمائة 26,05تزايد بدوره بنسبة 

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية بالجماعاتاالستثمار  مصاريف تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 

 سنة آسفي، خالل-لجهة مراكش الترابية الجماعات استثمار مصاريفمثلت  الجدول أسفله، فقد  وكما يوضح ذلك

من  انتقلت بالنسبة لمصاريف االستثمار لمجموع الجماعات الترابية بالمملكة التي المائة في 12,66 نسبة ،2017

 2016 سنة المسجلة أقل من تلك نسبة وهي ،2017 سنة درهم مليار 15,55 إلى  2016سنة   درهم مليار 12,33 مبلغ

 المائة. في 14,67 نسبة بلغت والتي

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية بالجماعاتاالستثمار  مصاريف حصة

 (درهم بمليار  المبالغالوطني ) الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 مصاريف االستثمار

 )%( التطورنسبة 
2016 2017 

 8,84 1,97 1,81 الجماعات الترابية التابعة للجهة )أ( 

 26,05 15,55 12,33 مجموع الجماعات الترابية للمملكة )ب(

 - 12,66 14,67 ب( )%(النسبة )أ/ 

  الترابية الجماعات أصناف حسب والمصاريف توزيع المداخيل. ثالثا
، 2017  خالل سنة  آسفي  مراكش  لجهة  الترابية  المائة من مجموع مداخيل الجماعات  في  68استأثرت الجماعات بنسبة  

مليار درهم أي  1,44بمبلغ  واألقاليم ةبالعمالدرهم، متبوعة  مليار 9,21مليار درهم من أصل  6,30بما يناهز مبلغ 

في المائة، ثم مجموعات الجماعات  15 مليار درهم أي بنسبة 1,38بمبلغ  في المائة، تليها الجهة 16 ما يعادل نسبة

 مليار درهم. 0,08في المائة بمبلغ يقارب  1بنسبة 

 هم()بمليار در  2017مداخيل الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي سنة 

 

درهم  مليار 5,84آسفي، والتي بلغت  مراكش لجهة التابعة الترابية مصاريف الجماعات وفيما يخص توزيع مجموع

مليار درهم، متبوعة بالجهة   4,29في المائة منها على مستوى الجماعات بما مبلغه    73، فقد تركزت نسبة  2017سنة  

في  11واألقاليم بنسبة  ةمليار درهم، تليها العمال 0,88بمبلغ ناهز في المائة  15التي استحوذت لوحدها على نسبة 

مليار درهم، كما يبرز    0,03في المائة بمبلغ يقارب    1مليار درهم، ثم مجموعات الجماعات بنسبة    0,64المائة بمبلغ  

 .الموالي الرسم التوضيحي ذلك

2 016 2 017

1,81

1,97

الجماعات

68%
مجموعات الجماعات

1%

العماالت و األقاليم

16%

الجهة

15%
الجماعات

مجموعات الجماعات

العماالت و األقاليم

الجهة

 8,84 % 
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 )بمليار درهم( 2017 سنةنفقات الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي 

 

 الجهة 

، حيث بلغ مجموع المداخيل 2017آسفي تطورا إيجابيا ملحوظا سنة -جهة مراكشمجلس عرفت المعطيات المالية ل

. 2016نة مع سنة في المائة مقار 30نسبة زيادة فاقت ب 2017درهم سنة  ارملي 1,38اإلجمالية للميزانية الرئيسية 

ولإلشارة فقد تمكنت الجهة من تحصيل  في المائة من مجموع هذه المداخيل. 62االستثمار نسبة وقد شكلت مداخيل 

 مداخيلها دون تسجيل أية مبالغ على مستوى الباقي استخالصه.

بمعدل   2017هم سنة  در  ارملي  0,88مجموعها    تجاوز، فقد  للجهة  وبخصوص المصاريف اإلجمالية للميزانية الرئيسية

 في المائة من هذه المصاريف. 60في المائة. وتمثل مصاريف التسيير نسبة  32تطور سنوي بلغ 

 بنسبة، 2017سنة  متم في لميزانية الرئيسيةعلى مستوى ا إجمالي فائضك درهم ونملي 499,73سجيل مبلغ ت كما تم

 .2016سنة   مع مقارنة  المائة في 26,87زيادة ناهزت 

 آسفي-مراكش جهة لمجلس الرئيسيةالمالية للميزانية  المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 المعطيات المالية لجهة مراكش آسفي
 )%( نسبة التطور

2016 /2017 

 30,11 1382,10 1062,25 الرئيسية للميزانية اإلجماليةالمداخيل 

 19,08 528,51 443,82 مداخيل التسيير

 38,03 853,59 618,42 مداخيل االستثمار

 32,02 882,37 668,35 الرئيسية للميزانية اإلجماليةالمصاريف 

 19,08 528,51 443,82 مصاريف التسيير

 57,61 353,86 224,52 مصاريف االستثمار

 26,87 499,73 393,90 الفائض السنوي للميزانية الرئيسية 

 2017اإلشارة إلى أن الميزانيات الملحقة وكذا الحسابات الخصوصية للجهة، عرفت كذلك تطورا إيجابيا سنة  وتجدر  

 .2016مقارنة بسنة 

 المالية المتعلقة بالميزانيات الملحقة وكذا الحسابات الخصوصية المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ  2017و  2016 سنتي بينآسفي -مراكش جهة لمجلس

 2017 2016 المعطيات المالية لجهة مراكش آسفي
 )%( نسبة التطور

 2016 /2017 

 145,00 20,71 8,45 مداخيل الميزانيات الملحقة

 159,32 18,95 7,31 مصاريف الميزانيات الملحقة

 3,81- 26,82 27,88 مداخيل الحسابات الخصوصية

 15,01- 19,60 23,06 مصاريف الحسابات الخصوصية

 

  

الجماعات

73%

مجموعات 

%1الجماعات

العماالت و األقاليم

11%

الجهة

%15 الجماعات

مجموعات الجماعات

العماالت و األقاليم

الجهة
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 العماالت واألقاليم  

( في المائة سنة -7,94)انخفاضا بنسبة  آسفي-وأقاليم جهة مراكش ةإجمالي مداخيل الميزانيات الرئيسية لعمال عرف

مليون درهم سنة   568,06انتقلت من    ث( في المائة، حي-35,67ها بنسبة )مداخيل تسيير، وذلك راجع لتراجع  2017

 .2017مليون درهم سنة  365,46إلى  2016

. 2017( سنة -5,87آسفي، فقد انخفض كذلك بنسبة )-وأقاليم جهة مراكش ةوفيما يتعلق بإجمالي مصاريف عمال

رهم سنة مليون د  328,17( في المائة حيث انتقلت من - 16,46ويعزى ذلك إلى تراجع مصاريف االستثمار بنسبة )

. وقد ترتب عن تراجع المداخيل، تسجيل انخفاض على مستوى الفائض  2017مليون درهم سنة    274,14إلى    2016

 آسفي خالل هذه السنة.-السنوي للميزانيات الرئيسية لعماالت وأقاليم جهة مراكش

 .2017ي المائة سنة ف 8,68أما الحسابات الخصوصية فقد شهدت ارتفاعا على مستوى المداخيل وصلت نسبته إلى 

 (درهم  بمليون)المبالغ  2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش  جهةالمالية لعماالت وأقاليم  المعطيات تطور

 2017 2016 واألقاليم  للعماالت  المالية المعطيات
 %() التطور نسبة

2016 /2017 

 7,94- 1442,31 1566,77 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل 

 35,67- 365,46 568,06   التسيير مداخيل 

 7,82 1076,85 998,71 االستثمار مداخيل 

 5,87- 639,60 679,49 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف 

 4,03 365,46 351,31  التسيير مصاريف 

 16,46- 274,14 328,17  االستثمار مصاريف 

 9,53- 802,71 887,28 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض 

 8,68 168,60 155,14 الخصوصية الحسابات مداخيل 

 119,86 51,11 23,25 الخصوصية الحسابات مصاريف 

، 2017آسفي سنة  -مراكش لجهة  التابعةواألقاليم    لةللعما عليها المحصل ةالمداخيل اإلجمالي من الحصة األكبر عادت

في المائة.  14في المائة، ثم إقليم الرحامنة بنسبة  15في المائة، متبوعة بإقليم الحوز بنسبة  20لعمالة مراكش بنسبة 

  .في المائة 13و 4بين  النسب حتوترافقد  األخرى، األقاليم وبخصوص

التسيير للعماالت واألقاليم التابعة   مداخيل  مجموع منفي المائة    69ب    مراكش عمالة استأثرت فقد   ،للمداخيل وبالنسبة

 إقليم الحوز أعلى نسبة مئوية بخصوص مداخيل االستثمار. سجلفي حين   آسفي،-لجهة مراكش

 )بمليون درهم(  2017آسفي، سنة -مراكش جهةوأقاليم  ةعمال حسب  المداخيل توزيع

واألقاليم  ةالعمال

التابعة لجهة مراكش 

 آسفي -

 مداخيل االستثمار مداخيل التسيير المداخيل اإلجمالية

النسبة   المبلغ

)%( 

المبلغ 

 المحصل 

النسبة  

)%( 

الباقي  

 استخالصه 

النسبة   المبلغ )%( النسبة 

)%( 

 16 175,25 69 1,77 31 114,91 20 290,16 عمالة مراكش 

 17 181,85 9 0,23 11 38,95 15 220,80 إقليم الحوز 

 16 176,99 1 0,02 7 24,03 14 201,02 إقليم الرحامنة 

 13 136,65 0 0,00 14 51,95 13 188,60 إقليم الصويرة

 13 140,08 2 0,05 10 35,58 12 175,66 إقليم قلعة السراغنة 

 10 110,11 19 0,49 13 48,19 11 158,30 إقليم آسفي 

 11 114,73 0 0,00 10 36,49 10 151,22 إقليم شيشاوة 

 4 41,18 0 0,00 4 15,36 4 56,54 إقليم اليوسفية 

 100 076,85 1 100 2,55 100 365,46 100 442,31 1 المجموع 

 فمن.  2017  سنة مليون درهم خالل  639,60آسفي  - مراكش لجهة  التابعةواألقاليم    ةلعمالمصاريف ا مجموع بلغوقد  

 في المائة من المصاريف 23مليون درهم أي  148,23 زهاء أنفقت عمالة مراكش أن يتبين أسفله، الجدول خالل
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إقليم  احتلاإلجمالية، كما أنها سجلت أعلى معدل بالنسبة لكل من نفقات الموظفين وكذا مصاريف التسيير، في حين 

 مليون درهم. 69,39على مستوى مصاريف االستثمار، إذ بلغ مجموعها  المرتبة األولىالرحامنة 

 )بمليون درهم(  2017آسفي، سنة - مراكش جهةوأقاليم  ةعمال حسب المصاريف توزيع

واألقاليم التابعة لجهة  ةالعمال

 آسفي -مراكش 

 االستثمار مصاريف التسيير مصاريف الموظفين نفقات اإلجمالية المصاريف

 النسبة المبلغ

 )%( 

 النسبة المبلغ

 )%( 

 المبلغ

 اإلجمالي

 النسبة

 )%( 

 النسبة المبلغ

 )%( 

 12 33,32 31 114,91 38 65,27 23 148,23 عمالة مراكش 

 25 69,39 7 24,03 2 3,06 15 93,42 الرحامنة  إقليم

 18 50,54 11 38,95 10 16,85 14 89,49 إقليم الحوز 

 19 51,71 10 35,58 14 23,82 14 87,28 السراغنة  قلعة  إقليم

 14 38,74 10 36,49 8 14,19 12 75,22 شيشاوة  إقليم

 8 22,64 13 48,19 14 23,30 11 70,84 آسفي  إقليم

 0 0,00 14 51,95 12 21,29 8 51,95 إقليم الصويرة

 3 7,81 4 15,36 2 3,34 4 23,17 إقليم اليوسفية 

 100 274,14 100 365,46 100 171,12 100 639,60 المجموع 

 الجماعات  

في المائة سنة  3,71بنسبة  ارتفاعا آسفي،-اإلجمالية للميزانيات الرئيسية لجماعات جهة مراكش مداخيلعرفت ال

 .2017مليون درهم سنة  6,3إلى  2016مليار درهم سنة  6,1، حيث انتقلت من 2017

ذلك بسبب  و 2017في المائة سنة  4,47وفيما يتعلق بالمصاريف، فقد ارتفعت كذلك المصاريف اإلجمالية بنسبة 

 في المائة على التوالي. 5,89في المائة و 3,85ارتفاع كل من مصاريف التسيير واالستثمار بنسب 

مليون درهم، في حين بلغ الفائض  2014,00أما الفائض السنوي للميزانيات الرئيسية خالل هذه السنة فقد بلغ  

 .2017مليون درهم سنة  543,35اإلجمالي للحسابات الخصوصية 

 درهم( اربملي)المبالغ  2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش جهةالمالية لجماعات  المعطيات تطور

 017 2 016 2 للجماعات  المالية المعطيات
 )%( التطور نسبة

2016 /2017 

 3,71 6,30 6,08 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل

 5,99 3,04 2,87 التسيير مداخيل

 1,67 3,26 3,21 االستثمار مداخيل

 4,47 4,29 4,11 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف

 3,85 2,97 2,86 التسيير مصاريف

 5,89 1,32 1,25 االستثمار مصاريف

 2,12 2,01 1,97 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض

 9,84 1,08 0,99 الخصوصية الحسابات مداخيل

 8,82 0,54 0,50 الخصوصية الحسابات مصاريف

 التابعةمن طرف الجماعات  عليها المحصل ةوقد شكلت جماعة مراكش أهم جماعة على مستوى المداخيل اإلجمالي

في المائة من مجموع هذه المداخيل، متبوعة  31، إذ استأثرت لوحدها على نسبة 2017آسفي سنة -مراكش لجهة

في المائة. إال أن هذه الجماعات لم تتمكن من  3المائة، ثم جماعة مشور القصبة بنسبة في  5بجماعة آسفي بنسبة 

مليار  1,87تحصيل جميع مداخيلها مسجلة بذلك مبالغا على مستوى الباقي استخالصه وصلت قيمتها ما مجموعه 

ل أعالها بجماعة مراكش بنسبة  ما بلغت قيمة الباقي  في المائة. ك  69درهم على مستوى مداخيل التسيير، ُسج ِّ

في المائة منه تهم جماعة آسفي. ويبين الجدول  17مليون درهم، نسبة  5,77استخالصه بالنسبة لمداخيل االستثمار 

 :2017سنة  آسفي،-جهة مراكش  بعض جماعات الموالي المعطيات المتعلقة بتوزيع المداخيل حسب
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 )بمليون درهم( 2017آسفي، سنة -مراكش جهة جماعات حسب  المداخيل توزيع

الجماعات 

التابعة لجهة 

 آسفي -مراكش 

 مداخيل االستثمار مداخيل التسيير المداخيل اإلجمالية

 المبلغ
النسبة 

(%) 

المبلغ 

 المحصل

النسبة 

(%) 

الباقي 

 استخالصه

النسبة 

(%) 

المبلغ 

 المحصل

النسبة 

(%) 

الباقي 

 استخالصه

النسبة 

(%) 

 0 0,00 29 937,98 69 300,71 1 34 021,81 1 31 959,79 1 جماعة مراكش

 17 0,97 2 59,41 11 213,66 8 230,00 5 289,42 جماعة آسفي

جماعة مشور 

 القصبة
211,77 3 83,17 3 41,37 2 128,60 4 0,00 0 

 0 0,00 2 63,42 0 0,00 3 78,12 2 141,54 الصويرة جماعة

جماعة قلعة 

 السراغنة 
123,13 2 69,21 2 29,34 2 53,93 2 0,20 3 

 0 0,00 2 54,10 2 33,38 2 56,95 2 111,05 جماعة بن جرير

 0 0,01 1 46,19 1 24,02 2 57,17 2 103,36 جماعة اليوسفية

 0 0,00 1 48,78 0 3,19 1 43,00 1 91,77 جماعة تمصلوحت

 0 0,00 2 49,17 1 18,29 1 37,81 1 86,98 جماعة تسلطانت

 0 0,00 2 63,18 0 8,68 1 17,93 1 81,11 السويهلةجماعة 

 80 4,59 54 758,55 1 11 200,84 44 346,51 1 49 105,06 3 باقي الجماعات

 100 5,77 100 263,31 3 100 873,48 1 100 041,67 3 100 304,98 6 المجموع اإلجمالي

. وتعد كل من 2017  سنة مليار درهم خالل  4,3آسفي إلى  -مراكش لجهة  التابعةمصاريف الجماعات   مجموعكما بلغ  

، حيث أنفقت 2017جماعة مراكش وجماعة آسفي وجماعة مشور القصبة، الجماعات األكثر إنفاقا على التوالي سنة 

في المائة من مجموع مصاريف الجماعات التابعة لجهة مراكش آسفي. ويبين  45هذه الجماعات الثالث لوحدها 

  .الجماعات ل التالي بالتفصيل هذه المصاريف حسبالجدو

 )بمليون درهم( 2017آسفي، سنة -مراكش جهة جماعات حسب المصاريف توزيع

الجماعات التابعة لجهة 

 آسفي-مراكش 

المصاريف 

 اإلجمالية
 مصاريف االستثمار مصاريف التسيير نفقات الموظفين

  النسبة المبلغ

()% 

  النسبة المبلغ

()% 

 المبلغ

 اإلجمالي 

  النسبة

()% 

  النسبة المبلغ

()% 

 41 542,04 34 1021,81 23 208,14 36 1563,86 جماعة مراكش

 1 17,35 8 230,00 12 111,57 6 247,35 جماعة آسفي

 4 55,37 3 83,17 2 17,12 3 138,54 جماعة مشور القصبة

 1 15,26 2 69,21 3 30,63 2 84,47 جماعة قلعة السراغنة

 1 16,90 2 56,95 2 18,73 2 73,85 جماعة بن جرير

 1 14,25 2 57,17 2 20,12 2 71,42 جماعة اليوسفية

 1 15,43 1 37,81 0 4,39 1 53,25 جماعة تسلطانت

 1 8,11 1 43,00 0 3,66 1 51,11 جماعة تمصلوحت

 1 15,21 1 31,02 1 7,74 1 46,23 جماعة حربيل

 1 16,68 1 25,23 1 8,05 1 41,92 جماعة الشماعية

 46 605,66 44 1313,33 53 493,47 45 1918,99 باقي الجماعات

 100 1322,29 %100 2968,69 100 923,63 100 4290,98 المجموع اإلجمالي

 مجموعات الجماعات  

تطورا إيجابيا   2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش لجهة التابعة الجماعات لمجموعاتعرفت المعطيات المالية 

نسبة زيادة فاقت ب 2017درهم سنة  مليون 78,82ملحوظا، حيث بلغ مجموع المداخيل اإلجمالية للميزانية الرئيسية 

 42,5وذلك نظرا للزيادة المهمة على مستوى مداخيل االستثمار والتي بلغت    2016  في المائة مقارنة مع سنة   23,56

، حيث بلغت  2016مع سنة  ةمداخيل ومصاريف ميزانية التسيير مقارن تراجع على مستوى في المائة. كما لوحظ
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مليون درهم،   48,02( في المائة. وبالرغم من ذلك فقد تم تسجيل فائض سنوي وصل إلى -26,99نسبة تطورهما )

 .2016في حين أن وضعية الحسابات الخصوصية لم تعرف تغيرا مقارنة مع سنة 

 آسفي-المالية لمجموعات الجماعات التابعة لجهة مراكش المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 الجماعات لمجموعات المالية المعطيات
 %()التطور نسبة

2017 \2016 

 23,56 78,82 63,79 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل

 26,99- 12,7 17,39 التسيير مداخيل

 42,51 66,12 46,4 االستثمار مداخيل

 26,01 30,8 24,44 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف

 26,99- 12,7 17,39 التسيير مصاريف

 156,80 18,1 7,05 االستثمار مصاريف

 22,04 48,02 39,35 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض
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 لجهة للحسابات الجهوي المجلس أنشطة صيلة: حالثاني الفصل

 2018 سنة برسم آسفي مراكش

بمواصلة الجهود الهادفة  2018 ةسن خالل للحسابات الجهوي المجلس أنشطة على غرار السنوات السابقة، تميزت

 ، بالنسبة للجماعات الترابية الخاضعة لنفوذهاوالشفافية والمحاسبةتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة  إلى

ها ئأداوتقييم    لمراقبته،الترابي وذلك عبر التحقق من سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة  

 يلي وفيما وكيفية تدبيرها لشؤونها، وتفعيل االختصاصات المتعلقة بالتصريح االجباري للممتلكات بمقتضى القانون.

 .مراكش آسفيس الجهوي للحسابات لجهة المجل عمل لحصيلة عرض

 المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات االنشطة 

 وعمال. الحسابات في والبت التدقيق مسطرة فيأساسية حلقة  العموميين المحاسبين طرف من الحسابات تقديم  يمثل

  المحاكم  بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 126 المادة السيما العمل، بها  الجاري والتنظيمية القانونية بالنصوص

 الجهوي المجلس إلى ،سنويا عليها، يشرفون التي العمومية األجهزة حسابات بتقديم العموميون المحاسبون يلزم المالية،

 .للحسابات

 بالحسابات اإلدالء.1.1

 .2017و 2016تتعلق أساسا بسنتي  حسابا 146 ب 2018ة نس للحسابات الجهوي المجلس توصل الصدد، هذا في

 .بها المتعلقة السنوات حسب الحسابات هذه توزيع التالي الجدول ويفصل

 2018تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 

 

 

 األجهزة

 عدد

 الخاضعين

 سنة برسم

2018 

  2018 سنة خالل المقدمة الحسابات

 سنوات  بتدبير والمتعلقة

 الحسابات مجموع

 المقدمة

 سنة غاية إلى 

2018   
  وما 2014 2015 2016 2017

 قبلها 

 34 - - - 01 01  الجهات

 94 - - - 03 07 األقاليم 

 12 - - - - 01 العماالت

 3387 - - 67 67 251 الترابية الجماعات

 90 - - 01 03 10   الترابية الجماعات مجموعات 

 التي العمومية والمؤسسات المقاوالت

 عمومي محاسب على تتوفر

03 03 01 - - 17 

 3634 - - 69 77 273  المجموع

 الحسابات تدقيق .2.1

حسابا. وقد أسفرت عمليات التدقيق  27بتدقيق  2018قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي خالل سنة 

 .المواليمذكرات مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين، كما هو مبين في الجدول  10عن توجيه 

 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 األجهزة
  الحسابات عدد

 تدقيقها  تم التي

   إلى توجيهها  تم التي المالحظات مذكرات عدد

 المراقبين  بالصرف اآلمرين العموميين المحاسبين

 - - - - الجهات 

 - - - - األقاليم

 - - - 03 العماالت

 - - 08 21 الترابية الجماعات

 - - 02 03   الترابية الجماعات مجموعات

 التي العمومية والمؤسسات المقاوالت

 عمومي محاسب على تتوفر

- - - - 

 - - 10 27 المجموع
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 البت في الحسابات.3.1

حكما  95أحكاما بإبراء ذمة المحاسبين العمومين بلغ عددها  2018أصدر المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 .2018نهائيا. ويبرز الجدول الموالي وضعية الحسابات التي تم البت فيها خالل سنة 

 2018وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 األجهزة
 الحسابات عدد
  في توجد  التي

 البت  طور

 األحكام عدد
 التمهيدية 

 النهائية األحكام عدد
 طلبات

 براءة االستئناف
 الذمة

 العجز مبلغ عجز

 - - - - - - الجهات

 - - - 02 - - األقاليم 

 - - - 02 - - العماالت

 - - - 89 - - الترابية الجماعات

 الجماعات مجموعات
 الترابية 

- - 02 - - - 

 والمؤسسات المقاوالت
 تتوفر التي العمومية

 عمومي محاسب على

- - - - - - 

 - - - 95 - - المجموع

 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق  التأديب .1

 ميدان في قضائية مهمة للحسابات الجهوي المجلس يمارس الحسابات، في والبت التدقيق اختصاص إلى باإلضافة

 األجهزة إحدى في مستخدم أو موظف أو مسؤول لكل بالنسبة وذلك المالية، والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب

 .المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 136 المادة في إليها المشار

 في الذكر، سالفة 136 المادة في إليهم المشار المسؤولين معاقبة إلى االختصاص هذا في القضائية المتابعة وتهدف

 .القانون نفس من 56و 55و 54 المواد  في عليها المنصوص المخالفات إلحدى ارتكابهم حال

، بمواصلة مسطرة التحقيق بشأن القضايا الرائجة أمامه. وفي هذا السياق، فقد تم القيام باإلجراءات 2018تميزت سنة  و

 التالية:

 ؛2018متابعا عند نهاية  29االستماع من طرف المستشارين المقررين لما مجموعه  -

ملفا، وإرسالها إلى النيابة العامة لدى المجلس الجهوي   13ق ب  قضايا تتعل  05إعداد تقارير التحقيق تهم   -

 للحسابات من أجل وضع مستنتجاتها؛ 

 ؛ ملفا 27قضايا تتعلق ب  8كام تهم إصدار أح -

 درهم.  16.440ألف درهم وبإرجاع مبلغ للخسارات قدر ب  329الحكم بمبلغ إجمالي للغرامات ناهز  -

اإلشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، أصدرت قرارا بحفظ وفي إطار هذه القضايا، تجدر 

 ملف يتعلق بمتابع واحد.

 .2018ويبرز الجدول الموالي بعض المعطيات المرتبطة بهذه القضايا واإلجراءات المتخذة خالل سنة 

 2018والشؤون المالية خالل سنة أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

 المبالغ 
 بالدرهم

 العدد 
 

 (1)القضايا (2)الملفات

 2018 يناير فاتح في الرائجة والملفات القضايا 21 57 

 سنة برسم للحسابات الجهوي المجلس طرف من العامة للنيابة الموجهة اإلحاالت 05 14
2018 

 العامة  النيابة طرف من للحسابات الجهوي المجلس إلى تبليغها  تم التي المتابعات 05 14

 إنجازها تم التي التحقيق تقارير عدد 05 13

 للحكم الجاهزة الملفات عدد 0 0

 العامة  النيابة طرف من المحفوظة الملفات عدد 01 01
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 الجهوي المجلس عن الصادرة األحكام عدد 08 27

  بالدرهم للغرامات اإلجمالي المبلغ  329.000

 بالدرهم بإرجاعها المحكوم الخسارات مبلغ 16.440

 2018 سنة نهاية عند الرائجة والملفات القضايا 17 43 

 ( القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

 بإرجاع الجهوي المجلس حكم كما   .درهم 329.000 للغرامات اإلجمالي العدد  بلغ فقد  أعاله، الجدول من يتضح وكما

الذي  للجهاز باألمر المعني فيها تسبب التي الخسارة مبلغ باسترجاع الحكم إطار في  درهم 16.440 ما مجموعه

 .عليه يشرف

 المتعلقة بمراقبة التسيير االختصاصات 

 2017المهام المدرجة في البرنامج السنوي  

إنجاز بعض المهمات التي كانت مدرجة في برنامج سنة  2018واصل المجلس الجهوي للحسابات خالل بداية سنة 

 رقابية.مهمة  11 متعلقة بلتسيير ا  الخاصة والمتعلقة بمراقبةتقارير الوهمت عمليات إعداد  .2017

 2018المدرجة في البرنامج السنوي  المهام 

مجموعة من المهام الرقابية المتعلقة بأجهزة تندرج ضمن دائرة  2018أنجز المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 مهمات رقابية مشتركة مع للمجلس األعلى للحسابات.  03إلى اختصاصه )مهام رقابية ذاتية( إضافة 

 المهام الرقابية الذاتية .أ

جماعة  26جماعة ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي من أصل  18من مراقبة تسيير  2018س خالل سنة انتهى المجل

جماعة ويتعلق األمر ب  2019مذكرات مالحظات، وتم تأجيل إنجاز مهمة واحدة لسنة    7فيما تم إرسال  ترابية مبرمجة،  

ل باألجوبة صكرات مالحظات، وفي انتظار التوالجماعات التي أنجز بشأنها مذ   أماتدلي مسفيوة التابعة إلقليم الحوز.  

فيتعلق األمر بجماعة سيدي شيكر وجماعة الجعافرة وجماعة بوروس وجماعة   من أجل إنجاز التقارير الخاصة بشأنها

    وجماعة سيدي الجزولي وجماعة أغواطيم وجماعة العثامنة. إمينتليت

وقد سجل المجلس في إطار هذه المهام مجموعة من المالحظات التي همت بالخصوص مجاالت الحكامة والتدبير 

اإلداري، والمداخيل، وتدبير المشاريع والنفقات، والتعمير، واألمالك الجماعية، إضافة إلى تدبير بعض المرافق 

 األساسية.والتجهيزات 

لمراكش لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة  والكهرباء الماء تقلة لتوزيعالمس هذا، ومن أجل تقييم تنفيذ الوكالة

يَت بين سنتي  مهمة إطار آسفي في-مراكش زت مهمة في هذا 2016و 2015مراقبة تسيير الوكالة التي أُجرِّ ، أُنجِّ

تسيير همت على أن مهمة مراقبة ال إلى لهذا المجلس. وتجدر اإلشارة 2018اإلطار وذلك وفق البرنامج السنوي 

 . 2014و  2010الخصوص مراقبة تسيير المشاريع االستثمارية للتطهير السائل التي قامت الوكالة بتنفيذها بين سنتي  

 المهام الرقابية المشتركة  .ب

ثالث مهمات رقابية مشتركة مع المجلس األعلى للحسابات، همت مراقبة تسيير كلية   2018أنجز المجلس خالل سنة  

نيات بمراكش والمستشفى اإلقليمي لقلعة السراغنة بشراكة مع الغرفة الثالثة، وكذا غرفة التجارة والصناعة العلوم والتق

والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع الغرفة الرابعة للمجلس األعلى للحسابات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 . 55.16ما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم المتعلق بمدونة المحاكم المالية ك 62.99من القانون رقم  158

وفي هذا اإلطار، ركزت مهمة مراقبة تدبير المستشفى االقليمي لقلعة السراغنة على منظومة الحكامة والتنظيم  

عاش الطبي ووحدات طب ناإلداري وكذا تدبير العرض الطبي واالستشفائي على مستوى المستعجالت ووحدات اإل

ال وتدبير الصيدلة الطبية بالمستشفى باإلضافة لتدبير الموارد المالية والبشرية وتدبير النفايات الطبية النساء واألطف

 وما يرتبط بطرق االستخالص.

وهمت عملية تقييم أداء كلية العلوم والتقنيات بمراكش المنجزات المرتبطة بتفعيل استراتيجية جامعة القاضي عياض 

ها على أداء كلية العلوم والتقنيات. كما تم التركيز على تدبير مرافق الكلية والعرض وانعكاسات 2016 -2013لفترة 

وكذا طرق صرف الموارد  2012 - 2009الجامعي للكلية وتدبير الوسائل المتاحة في إطار البرنامج االستعجالي 

 المالية وتدبير منظومة الحكامة وبعض المرافق األخرى كالخزانة الجامعية.

دمات لجهة مراكش آسفي على تقييم التوجهات خالتركيز من خالل مهمة مراقبة تسيير غرفة التجارة والصناعة والوتم  

ها الغرفة والتي عرفت  يوكذا تقديم المشاريع التي تساهم ف  ،االستراتيجية ومختلف االختصاصات الموكلة لهذه المؤسسة

 والمحاسبي.بعض التعثرات باإلضافة لتقييم نظام التدبير المالي 
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مشتركتين مع المجلس األعلى للحسابات   موضوعيتينذاتها، شرع المجلس أيضا في مهمتين  2018وخالل سنة 

 وتهم الثانية تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه. المتعثرة،بالمشاريع  تتعلق األولىللحسابات  الجهويةوالمجالس 

 اإلجباري بالممتلكات  التصريح 

موظفي اإلدارات والمنشآت الئحة تخص    24المنتخبين و  الئحة تهم  38منها    الئحة  62  ب   2018توصل المجلس سنة  

 العامة، موزعين كما يلي: 

 الملزمين طبيعة
  اللوائح عدد

 بها  المتوصل
 عدد التصاريح المودعة

 878 38 (المهنية الغرف /وهيئاتها الترابية الجماعات) المنتخبون

 514 24 الموظفون

 1392 62 المجموع

بالنسبة للمنتخبين، تصريحا  878منها  تصريحا  1392 ما مجموعه 2018المجلس خالل سنة توصل به وبلغ ما 

 2017إلى غاية نهاية  2010بلغ عدد التصريحات المودعة مند وتجدر اإلشارة أنه   .تصاريح تهم الموظفين 514و

 تخص المنتخبين(.  2588تصريحا تهم الموظفين و 25013تصريحا ) 27601 هما قدر

التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام الرقابية المنجزة برسم   تنفيذ عتتب 

 2015سنة 

تقوم بها المحاكم المالية للمملكة، يتم إصدار مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى  التسيير التيبمناسبة مراقبة 

وقد دأب المجلس الجهوي في فعالتها ومردوديتها.  لزيادة  تحسين طرق تدبير األجهزة العمومية التي خضعت للمراقبة وا

للحسابات لجهة مراكش آسفي، بعد فترة حددت في سنتين، على تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه وذلك بتوجيه 

مراسالت في الموضوع لرؤساء األجهزة المعنية والقيام، عند االقتضاء، بزيارات ميدانية تساعد على التحقق من تنفيذ 

 بالخصوص ست همت للتسيير، مراقبة مهام ثمان 2015 سنة خالل للحسابات الجهوي المجلس أنجز وقد  توصيات.ال

المستقلة  والوكالة لتادلة والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة محليتين( الوكالة عموميتين ومؤسستين قروية جماعات

 .) لمراكش  والكهرباء الماء لتوزيع

  التقرير خالصة لعملية تتبع التوصيات همت خمس جماعات ترابية )بوزمور، أوالد حسون، اغمات، ويعرض هذا 

لوكالة المستقلة لتوزيع لمهمة خاصة تم القيام بها لتتبع التوصيات الخاصة بااوالد امطاع وسيدي عبد هللا( باإلضافة 

لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة أضحتا خاضعتين   لةوالوكالة المستقالماء والكهرباء لمراكش، علما أن جماعة آيت عباس  

 عقب التغييرات اإلدارية التي طالت التقسيم الجهوي.  خنيفرةللنفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل  

 الترابية الجماعات 

سؤولين عن تسيير ، وجه بشأنها رسائل إلى المتوصية 75قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي بتتبع 

توصية( تم تنفيذها بشكل كلي  42% من هذه التوصيات ) 56جماعات ترابية(.  5الجماعات المشار إليها )وعددها 

%، بحكم أنه تم   29من طرف األجهزة المعنية، في حين بلغت نسبة التوصيات التي يمكن اعتبارها في طور اإلنجاز  

رف المسؤولين عن األجهزة المذكورة من أجل تنفيذها. وقد بقيت نسبة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملية من ط

ويلخص الجدول التالي وضعية  جراءات عملية للبدء في تنفيذها. من التوصيات لم يتم تنفيذها أو لم يتم اتخاذ إ 15%

 تتبع تنفيذ التوصيات: 

 المنجزة التوصيات اإلنجاز  طور في منجزة غير
 مجموع

 التوصيات 
 الجهاز اسم

 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

()% 
 العدد 

 بوزمور جماعة 11 4 36 5 45 2 18

 حسون اوالد جماعة 16 12 75 4 25 0 0

  اغمات جماعة 17 13 76 4 24 0 0

 امطاع اوالد جماعة 20 7 35 8 40 5 25

 هللا عبد سيدي جماعة 11 6 55 1 9 4 36

 المجموع 75 42 56 22 29 11 15
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منفذة وأسباب عدم التوصية، ويظهر الجدول التالي التوصيات غير  11فيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة فقد بلغت 

 تنفيذها: 

 أسباب عدم التنفيذ التوصيات غير المنفذة  الجهاز

 جماعة بوزمور 

كافة   إلنجازالالزمة  باتخاذ اإلجراءاتاإلسراع 

الوطني للماء  مع المكتبالمتفق عليها  النافورات

 . الصالح للشرب

 

( سقايات عمومية  07تم انجاز سبع )

موضوع االتفاقية المبرمة مع المكتب  

والتي روعي    للشرب، الوطني للماء الصالح  

أما مركز   السكانية،في تموضعها الكثافة 

وحاليا   االتفاقية،بوزمور غير معني بهذه 

جفاف الفرشة   هذه السقايات معطلة بفعل

 المائية مصدر التزويد  

التنسيق مع مصالح المديرية اإلقليمية للتجهيز من  

مشاريع الطرق   إلنجاز اجل تجاوز كافة المعيقات 

القروية الرابطة بين دواوير الجماعة والرابطة بين 

الجماعة والطرق االقليمية، لما لذلك من أهمية في 

 فك العزلة من ساكنة المنطقة 

ال يوجد حاليا أي مشروع خاص بالطرق مع  

مديرية التجهيز والجماعة حريصة على  

التنسيق مع كافة المتدخلين في حال تم  

 وع يهم الطرق القروية اقتراح أي مشر

جماعة اوالد  

 امطاع 

بالجمعيات   وضع إطــار تعـــاقدي يربطـــــــــها

ويضمن  المسيرة آلبـــــــار الماء الصالح للشرب 

سلطتــــها الرقابية لتتبع حســـــن سير هدا   تفعيل

 المرفق 

 

بتزويد  بحكم أن التجهيزات المرتبطـــــــة 

بيت   خزان، بئر،  المعنية منالدواوير    ساكنة

المحرك الكهربائي، تقتصر ملكيتها على  

هذه الجمــعيات دون الجماعة وبالتالي فال  

دخل لهذه األخيرة في التعريفة المفروضة  

كون أن الجمعيات في تدبيرها وتسييرهــا  

مستقلة عن الجماعــة احتراما  لشؤونها تبقى  

لمبدأ االختصاص "وفقـــــا للقانون المنظم  

 للجمعيات".

السومة   اجل تحيين القانونية مناتخاذ اإلجراءات 

القانونية لفرض باآلجال  الكرائية والتقيد

 المراجعات المطلوبة 

في انتظـــــار إثبات ملكية الجماعة للوعاء  

 المحالت التجارية. العقاري المشيد عليه هذه  

المتعلق   47.06 القانون رقمااللتزام بمقتضيات 

الجزاءات عن    يخص توقيعبالجبايات المحلية   فيما  

 بيع المشروبات محال  األداء المتأخر للرسم على

األداء  سيتم العمل على توقيع الجزاءات عن 

  بيع المشروبات، محال  المتأخر للرسم على

الملتزمين عن هدا  في حالة امتناع أو تأخر 

 األداء. 

اإلمكانات المتاحة بما في   ذلك    استغالل كافة

 عليها الجماعة  األراضي الفالحية التي تتوفر
الجماعة ال تتوفر على أي سند   قانوني يثبت  

 األراضي. حق الملكية لهذه 

المتعلقة   وتحيين المعطياتالعمــــــل على ضبــــط  

  ضمن سجل المحتويات، الواردةالجماعي  بالملك

لتسوية االعتمادات المالية الالزمة  ومحاولة توفير

 العقارية.   وضعية األمالك

ميزانية الجماعـــــة ال تسمح بذلك في الوقت  

 الراهن. 

جماعة سيدي عبد 

 هللا

 الجماعية للممتلكات وقانونية تقنية ملفات  إعداد

 عليها؛  وضعيتها والمحافظة تسوية بهدف

عدم وجود عقود التفويت للعقارات موضوع  

 التوصية 

 المتعلق المحتويات سجل  تحيين  ضرورة

 الجماعية؛ بالممتلكات

عدم وجود عقود التفويت بالنسبة لبعض  

 العقارات.  

 التي  للعقارات القانونية الوضعية تسوية  على العمل

 .الجماعة تستغلها

عدم تلبية دعوة تجديد عقود الكراء بالنسبة  

 لبعض المكترين. 

 استغالل طريقة تخص تحمالت دفاتر إعداد

 السومة مراجعة العمل على مع الجماعية  األمالك

 .السكنية للدور الكرائية

جميع األمالك مكتراة ويصعب من الناحية  

العملية إعداد كنانيش تحمالت وتوقيعها مع  

الحديث عن مدى إمكانية  مكتريها هذا دون 

استدعاء لجنة الخبرة لتقييم السومة الكرائية  

 لكل محل وهو مكترى    
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 22وبخصوص التوصيات التي الزالت في طور اإلنجاز فقد بلغت  توصية، 42أما التوصيات المنفذة فقد بلغ عددها 

ويورد  إنجازها.ويذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اإلسراع باتخاذ التدابير الالزمة الستكمال  توصية،

 الجدول التالي أهمها:  

 اإلجراءات المتخذة  التوصيات في طور اإلنجاز الجهاز

 جماعة بوزمور 

الحرص على بذل المزيد من المجهودات قصد  

ء  تمكين كافة دواويرها من االستفادة من الما

 الصالح للشرب 

عقد اتفاقية في إطار برنامج محاربة الفوارق  

المجالية واإلقصاء االجتماعي بالعالم القروي  

الوطنية للتنمية البشرية( من اجل تزويد    )المبادرة

كافة دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب  

بواسطة النافورات العمومية انطالقا من بئر  

 % 50 االنجاز:تروى علي. نسبة 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الستخالص  

حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالرسم المفروض  

على استغالل رخص سيارات األجرة والرسم  

المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل  

 العمومي 

  ونيات ذالمأ بمراسلة أصحابلقد قامت الجماعة 

وفي نفس الوقت تم وضع أوامر باالستخالص  

لدى قابض قباضة تمنار التخاذ ما يلزم من  

إجراءات قصد استخالص هذه الرسوم والواجبات 

المترتبة عن استغالل سيارة األجرة. صعوبة  

احترامهم   المأذونيات لعدماالتصال بأصحاب 

لنقطة االنطالق من مركز بوزمور واشتغالهم  

 بي للجماعة خارج النفوذ الترا

العمل على إبرام عقود مع مستغلي المحالت  

 التجارية 

  ودراسة كافة تم إحداث لجنة مؤقتة للوقوف 

المشاكل المتعلقة بالمحالت التجارية قصد 

تجاوزها وإبرام عقود مع مستغلي هذه المحالت،  

 إلعادة هيكلة السوق األسبوعي  واقتراح حلول

 جماعة اوالد حسون

  إطار التقيد بإنجاز المشاريع المبرمجة في 

المخطط في اآلجال المحددة وتحيين مقتضياته  

  إذا ليه  بعد مرور ثالث سنوات من المصادقة ع

اقتضى الحال وظهرت عوامل تنموية محلية  

 جديدة 

تم العمل على إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في  

الجماعة في اآلجال المحددة.   برنامج عمل إطار 

وتم اعداد مشروع تحيين المشاريع المنجزة في 

برنامج العمل في ثالث سنوات لعرضه على    إطار

 المجلس. انظار  

االسراع بتهيئة المسالك التي توجد في وضعية  

رديئة، والعمل على برمجة موارد مالية  

اضافية تخصص إلصالح المسالك وتحسين  

 البنية التحتية للجماعة 

تم ابرام اتفاقية بين جماعة اوالد حسون وجماعة  

مجموعة من المسالك   الويدان على اساس اصالح

التابعة للنفوذ الترابي للجماعتين بالمعدات الذاتية.  

 كما تم اعداد برنامج تهيئ وإصالح المسالك 

الحرص على استيفاء التراخيص الضرورية  

قبل الشروع في عملية حفر االبار حتى تحظى  

هذه النقط المائية باالمتيازات التي تمكن من  

 مائي الحفاظ عليها كملك عام 

للحصول على رخصة حفر بئر من وكالة الحوض  

درهم اما   1000المائي لتانسيفت يجب تأدية مبلغ 

نقدا او شيكا وهاته العملية غير متاحة للجماعة كما  

ان مصلحة الصفقات بالجماعة قد قدمت الملف  

الخاص بطلب عروض المتعلق بالنقط المائية  

ة البشرية  المبادرة الوطنية للتنمي  إطار المدرجة في  

الى وكالة الحوض المائي تانسيفت ولم تبد هذه  

االخيرة اية مالحظة كما ساهمت في عملية تتبع 

 انجاز االشغال 

الواردة   االشغال غيرابرام عقد ملحق بشأن 

 في طور اإلنجاز  في جدول االثمان االحادية 

 جماعة اغمات  

القيام بعقد اتفاقيات شراكة لحماية الموروث  

التاريخي والثقافي لجماعة اغمات والمحافظة  

من   42 لمقتضيات المادةعليه وذلك تطبيقا 

المتعلق بالميثاق الجماعي    78.00القانون رقم  

 كما تم تغييره وتتميمه 

قصد   مراسلة المندوبية الجهوية للثقافة بمراكش 

 ابرام شراكة 

أصدقاء اغمات التي يترأسها   تأسيس جمعية  -

السيد العامل السابق على اقليم الحوز )بوشعيب  

 . المتوكل(

تفعيل الدور االستشاري للجماعة ونسج سياسة  

تواصلية مع الشركاء تطبيقا لمقتضيات المادة  

 الشريف المشار اليه اعاله   من الظهير 44

  الجهوية للبيئة الجماعة قامت بمراسلة المديرية 

  14بتاريخ  515اسفي تحت عدد –بجهة مراكش

قصد تقديم المساعدة على اعداد   2016يوليوز 

للجماعة السيما حماية وصيانة    بيئي شاملمخطط  
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كما أن  االثري من االتالف بسبب التلوث الموقع 

لضخ   hydraucureuseالجماعة بصدد اقتناء 

 . العادمةالمياه  

العمل على ضبط الموارد المالية المرصودة  

لمختلف المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف  

االطراف في اتفاقيات الشراكة، وباالعتماد  

على برمجة واقعية ودقيقة للمشاريع 

 االستراتيجية 

تم االعتماد في برنامج عمل الجماعة للفترة  

تفاديا لعدم   االمكانيات الذاتيةعلى  2017-2022

وفاء الشركاء بالتزاماتهم المالية وبالتالي تعثر  

 ؛ المشاريع

تنظيم وتخصيص مكان اوسع للسوق  

وكذلك حماية الموروث االثري   االسبوعي، 

، وذلك بالمحافظة على الموقع االثري  ألغمات

 نسيق مع الفاعلين في هذا المجال.بالت

المنعقدة  تم اتخاذ مقرر خالل الدورة االستثنائية 

يصادق بموجبه     2018يوليوز   05الخميس  يوم

بأغلبية السادة   ألغماتالمجلس الجماعي 

مكان انعقاد   على تحويلاالعضاء الحاضرين 

السوق األسبوعي " جمعة اغمات " ولقد تم كراء  

 . السوق االسبوعي الجديد بقعة ارضية إلقامة

 جماعة اوالد امطاع

  الجمــــاعي للتنميــة  تضميــــن المـخطط

تـم حصـــــرها نتيجـة   المشاريـــع التي

وتحديـــــد الجدول  التشاركـي  التشخيص

وكيفية   المشاريع إلنجازالزمنـــي المرتقب 

 تمويلها. 

اغلب المشاريع المسطــرة في المخطط الجماعي  

للتنمية تـــــم إخراجها إلى حيز الوجود بنــاء على  

اإلمكانيات الذاتية المحدودة للجماعة. مشاريــع  

هامــة لم تنجز بعـد كونها تتطلب إمكانيات ماديــة  

كبيــــرة نخص بالذكــر منهـــا مشروعــــي  

 . رباءوالكهالتطهيــــر السائـــل 

اجل   المجهودات منمــن  بــــذل المزيد

انجــــــاز المشاريع المقـــررة بالمخطط  

  على تحيينـه عند للتنمية، والعمل  الجماعي

 االقتضاء.

نظرا لإلمكانيات الذاتية المحدودة للجماعة فانه تم  

 توجيه: 

  64الجماعي تحــت رقم  ملتمس للمجلس  ▪

الداخلية   رالسيد وزي إلى 2018ماي  8بتاريخ 

تخصيص اعتماد مالي لتغطيـــة   حول طلــب

  في مشـــروع كهربة الجماعة    مساهمة

 .الدواوير المذكورة

شتنبر   10بتاريـــــخ  95إرسالية تحت رقم  ▪

اإلقليمي   رئيس المجلسالسيد  إلى 2018

دعـــم مالـــــي   حول طلــب تقديم للحــــــوز

  توسيـــع الشبكة  قصد تغطية مصاريف

  الكوانين الغيـــر تشمـــــل  الكهربائية حتى 

  للدراسة التقنية  المستفيدة. وانه تبعـــــــا

المكتب الوطني للكهرباء  المنجزة من طرف 

التوسيع  عملية  للشرب فان والماء الصالح

مالــي قدره   تتطلب تخصيــص مبلـــغ

 درهم.  983.296.80ونهايتــــه: 

احــــــترام المقتضيـــات المتعلقة بإصدار  

المحاسب   وإرسالها إلىاألوامر باالستخالص 

والتي تــم   بها وتحصيلها، من اجــل التكفل 

  129-128  عليهــا في المادتيـــــن  التنصـيص

. المتعلق  47.06من القانــون رقــــم 

 المحلية. بجبايــات الجماعــــات 

باالستخالص  سيتم العمل على إصدار األوامر 

بها  التكفل  من اجــلالمحاسب  وإرســــــالها إلى 

 . وتحصيلها

جماعة سيدي عبد 

 هللا

 للتنمية الجماعي للمخطط دقيق  بتقييم القيام

 برنامج إعداد في أفق تحيينه على العمل بغية

 .الجماعة عمل

 

لى  إ 2011تم تقييم للمخطط الجماعي للفترة من 

غير انه لم يعد من المفيد تحيينه الن   ،2016

المجلس الجماعي هو منكب اآلن على إعداد  

مشروع برنامج عمل الذي سيتم العمل فيه على  

تضمين المشاريع التي لم يتم انجازها بالمخطط  

الجماعي وتجاوز األخطاء السابقة. نسبة االنجاز  

90 % . 
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 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش مهمة تتبع تنفيذ التوصيات على مستوى  

مراقبة تسيير  مهمة إطار آسفي في-من أجل تقييم تنفيذ الوكالة لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش

يَت بين سنتي   زت مهمة في هذا اإلطار وذلك2016و  2015الوكالة التي أُجرِّ لهذا   2018وفق البرنامج السنوي    ، أُنجِّ

المجلس. وتجدر اإلشارة، أن مهمة مراقبة التسيير همت على الخصوص مراقبة تسيير المشاريع االستثمارية للتطهير  

 .2014و 2010السائل التي قامت الوكالة بتنفيذها بين سنتي 

ومع ذلك، ال يزال العمل بالبعض ها. ض منكشفت عملية تتبع تنفيذ التوصيات أن الوكالة بذلت جهودًا للعمل ببعقد و

في حين أن توصيات أخرى لم تقم الوكالة بأي إجراء لتنفيذها أو تم تنفيذها بشكل جزئي فقط،  التنفيذ،اآلخر في طور 

 .كما هو مبين في الجدول التالي

 (%)النسبة  عدد التوصيات  وضعية تنفيذ التوصيات

 31 11 توصيات تم تنفيذها

 37 13 توصيات جاري تنفيذها

 9 3 توصيات تم تنفيذها جزئيا

 23 8 توصيات لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذها

 100 35 المجموع

 .المحاور التالية، وذلك وفق المجلس الجهوي للحسابات ها من طرفتتبع تنفيذ وفيما يلي أهم التوصيات التي تم 

 االستثمار يخص فيما للوكالة االستراتيجي للتوجه المؤطرة الوثائق  تقييم 1.2.4.

مراكش كأداة أساسية  لمدينة السائل للتطهير التوجيهي همت هاته التوصية ضرورة اعتماد المخطط  :1التوصية رقم  

٪ فقط من المشاريع المبرمجة بالمخطط 20للتخطيط وذلك نتيجة مالحظة أن عدد المشاريع المنجزة فعليا لم يمثل إال  

 .2015 - 2009وجيهي للفترة الت

نظرا لكون الدراسات المتعلقة بتحيين المخطط التوجيهي للتطهير السائل ما زالت في طور اإلنجاز فقد تم اعتبار 

 التوصية في طور التنفيذ.

بضرورة إعداد مخطط توجيهي للتطهير السائل يضم كافة المشاريع المهيكلة تعلقت هاته التوصية  :2التوصية رقم 

أخذا بعين االعتبار التطور العمراني للمدينة، خاصة أن المخطط يهم المديين المتوسط والطويل، وذلك بعد مالحظة 

ويتعلق األمر  أن الوكالة قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة غير المنصوص عليها بالمخطط التوجيهي

 بخمسة عشر مشروعا. 

هذه التوصية في طور التنفيذ لكون التحقيقات أظهرت أن الوكالة تخطط، من خالل تحيين مخططها لقد تم اعتبار 

التوجيهي للتطهير السائل، دمج جميع المشاريع المهيكلة. لكن التأخير المسجل إلنجاز هذا التحيين، الذي يحدد 

، ال يجعل من الممكن إصدار حكم أولي حول مدى تضمين إدارة 2040وكالة في أفق سنة استراتيجية استثمار ال

 الوكالة لكافة المشاريع الهيكلية بالمخطط التوجيهي للتطهير السائل. 

درهم، وذلك  مليون 5 مبلغها يفوق التي الصفقاتمنهجي لكافة  تعلقت هاته بضرورة القيام بتدقيق :3التوصية رقم 

 من 8 البند  لمقتضيات خالفا 2011سنة  منذ  للتدقيق إخضاع هاته الصفقات على تعمل لمأن الوكالة  بعد ما لوحظ

التدقيق  آلليات الوكالة تعزيز ضرورة على والذي يحث ،الذي يربط الوكالة والدولة 2012- 2010 البرنامج عقد 

 الخاص الصفقات إبرام وأشكال بشروط المتعلق النظام من 92 المادة أيضا لمقتضيات وخالفا الداخلية والمراقبة

 بالوكالة.

 12درهم على مدى  603.900,00س بمبلغ  / 17 /37أنه تم إبرام الصفقة رقم  تبين، من خالل عملية االفتحاص،

باإلضافة إلى  2015 -  2011تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ماليين درهم والمنجزة خالل الفترة لشهرا 

ض غبداخليًا من قبل قسم التدقيق الداخلي.    2016يناير    1ا. في حين تقرر تدقيق الصفقات التي تم إبرامها منذ  ملحقاته

النظر، عن التأخير المسجل إلنجاز مهام تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ماليين درهم وأخذا بعين االعتبار 

 كن اعتبار هذه التوصية في طور التنفيذ.اإلجراءات التي تم اتخاذها من طرف إدارة الوكالة يم

المخاطر حيث لوحظ أن هناك تأخيرا ملحوظا  لتدبير مندمج نظام تتعلق هذه التوصية بضرورة إرساء  :4التوصية رقم  

 في هذا اإلطار.
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 16يخ التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر" بتار"تبين، خالل عملية االفتحاص، تنفيذ هذه التوصية. فقد تم إحداث قسم 

باإلضافة إلى تنفيذ خطط العمل لمواجهة هاته  ،كلف بمهمة رصد المخاطر المرتبطة بأنشطة الوكالة 2016مايو 

 كما تم إحداث نظام إلدارة المخاطر يضم جميع عمليات ومجاالت نشاط الوكالة. .المخاطر

 المنتوجات تكلفة ثمن ضبط بهدف التحليلية المحاسبة وحدة استغالل همت هاته التوصية تفعيل :5التوصية رقم 

 المنجزة، األعمال كلفة تحديد  من تمكنها تحليلية محاسبة بمسك ال تقوم الوكالة أن المقدمة، حيث لوحظ والخدمات

 ،) السائل والتطهير والكهرباء للشرب الصالح )الماء الثالث على األنشطة المشتركة النفقات تكلفة توزيع السيما

   .جزافية نسب أساس تبين أنها كانت تنجز حينذاك على والتي

، 2016أكدت التحريات أن هاته التوصية قيد التنفيذ. فقد تأكد بداية العمل بنظام محاسبة تحليلية وذلك منذ يوليوز 

بين أن هناك إشكاال بهذا النظام، كما تم القيام بالعمليات التحليلية. لكن، ت  2017إلى  2014حيث تم دمج السنوات المالية  

لم يتم تجاوزه وهو المتعلق بتوزيع التكاليف العامة بين األنشطة الثالثة )الماء والكهرباء والصرف الصحي( حيث ال  

 ( وذلك عوضا عن احتساب المعدالت الفعلية.1/3زال يتم التوزيع على أساس معدالت جزافية ثابتة تساوي الثلث )

 االستثمار مشاريع بتدبير المتعلقة الداخلية المراقبة نظام تقييم 2.2.4.

 بالمخاطر اإلداري مجلس إخبار في التدقيق لجنة دور ارتبطت هاته التوصية بضرورة تفعيل :7التوصية رقم 

بعد فحص محاضر االجتماعات التي عقدتها هذه الهيئة أنها لم تقم   وذلك بعدما لوحظ ،والعملياتية والمالية االقتصادية

ميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لسنة بدورها كما هو منصوص عليه في ال

2012. 

فقد   .نفيذها، أن هذه التوصية قد تم ت2017و  2016تأكد، من خالل افتحاص محاضر اجتماعات لجنة التدقيق للسنتين 

وذلك  2017 يونيو 28و 2017 يونيو 14و 2016 مايو 24و 17تبين أن هاته اللجنة عقدت عدة اجتماعات بتواريخ 

( وكذا تقرير االفتحاص الداخلي وخريطة 2016و 2015االفتحاص الخارجي )حسابات سنتي  لمناقشة تقارير

 .2016المخاطر لسنة 

 دورها واالستثمارات االستراتيجية لجنة تمارس أن على بضرورة الحرصاقترنت هاته التوصية  :8التوصية رقم 

 استراتيجية وضع على الحكامة هيئة مساعدة أجل من االستراتيجية المشاريع االستثمارية دراسة يخص فيما كامال

كما أنها  2014نوفمبر  19هذه اللجنة لم تجتمع منذ إنشائها إال مرة واحدة فقط بتاريخ وذلك بعدما لوحظ أن  ،للوكالة

ميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لم تؤد المهام المسندة إليها وفق مقتضيات ال

 المشار إليه سابقا.

حيث تبين أن لجنة االستراتيجية . عمليات تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أن هذه التوصية قيد التنفيذ بينت 

وذلك  2016ديسمبر  16قبيل اجتماع مجلس اإلدارة في  2016دجنبر  08ستثمارات عقدت اجتماعا بتاريخ واال

ومشروع عقد البرنامج بين الدولة والوكالة  2021 - 2017والبرنامج متعدد السنوات  2017لدراسة ميزانية سنة 

والبرنامج متعدد  2018ميزانية سنة  لدراسة مشروع 2017نونبر  23. كما اجتمعت اللجنة في 2021-2017للفترة 

  .2017دجنبر  8في إطار التحضير الجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ  2022 - 2018السنوات 

المشروع،  لصاحب التقديري الثمن لوضع كتابية  مسطرة حثت هاته التوصية على ضرورة وضع  :10التوصية رقم  

 أداة لمقارنة يعتبر والذي التقديري الثمن ألهمية الالزمة لمسطرة وضعتولي ا ال الوكالة أنوذلك بعد مالحظة أن 

كما تم الوقوف على أن  .النوع نفس من الصفقات على المطبقة األثمنة بين الفوارق على والوقوف المتنافسين أثمنة

 الصفقات نظام من الرابعة المادة لمقتضيات وذلك خالفا ،الكثير من األثمنة التقديرية لصفقات الوكالة غير موقعة

 بالوكالة. الخاص

وذلك استنادا إلى اإلجراءات  لقد تبين من خالل تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أنه تم تنفيذ هاته التوصية

ة، حيث تم وضع إجراء لتحديد الثمن التقدير لصاحب المشروع استنادًا إلى بيانات األسعار المعتمدة من طرف المتخذ 

وعلى هذا األساس، ُعهد إلى لجنة بإعداد نظام مرجعي لألسعار )يهم مجاالت اشتغال الوكالة الثالث( والعمل  الوكالة.

ر والتحقق من صحتها من طرف األقسام المعنية داخل على تحديثه، وكذلك تم العمل على وضع إجراءات التقدي

وهي في مرحلة  2018الوكالة. وكنتيجة أولية لهذا العمل، تم وضع مسودة النظام المرجعي لألسعار شهر أبريل 

وهو حاليا في مرحلة مصادقة   2018يونيو    7المصادقة )تمت مصادقة اللجنة المسؤولة عن تنزيل هذا النظام بتاريخ  

في نفس اإلطار، تم الوقوف أيضا على أن إجراءات إرساء مسطرة محددة إلعداد التقديرات  .العامة للوكالة اإلدارة

 .هي األخرى في طور اإلنجاز

 البنكية بالمؤسسات أموالها إيداع عن ارتبطت هاته التوصية بحث الوكالة على ضرورة التوقف :11التوصية رقم 

تتوفر على أربعة حسابات بنكية لدى مؤسسات بنكية   أنهاالمالية، حيث لوحظ   وزارة طرف من ترخيص دون الخاصة
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 من خاصة دون الحصول على رخصة استثنائية من لدن وزارة المالية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة السابعة

 أخرى.  وهيئات العامة المنشآت على المالية للدولة بالمراقبة المتعلق  69.00القانون رقم 

التوصية، حيث تأكد وجود   تنفيذ من خالل تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة تبين أن هاته األخيرة لم تعمل على  

لفتح حسابين مصرفيين على التوالي في   1999يوليو  28رخصة وحيدة فقط لوزير االقتصاد والمالية مؤرخة في 

احترام بفلم تعمل الوكالة على تسوية وضعيتهما القانونية متعهدة  ن  ااآلخر  انالبنك الشعبي والتجاري وفابنك. أما الحساب

هاته التوصية بالنسبة للحسابات المفتوحة مستقبال. وهو ما يبين استمرار الوضعية غير القانونية للحسابين المفتوحين 

 لوزير المالية.والصناعة في غياب تصريح صريح  للتجارة المغربي والبنكالخارجية  المغربي للتجارة لدى البنك

 ترخيص دون الخزينة لفائض المالي التوظيف وضعية تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية: 12التوصية رقم 

 واألنظمة القوانين احترام مع للخزينة، الفعال التدبير تسهيل أجل من وضع أدوات على والعمل السلطة المختصة

يتضمن ضمن  الذي يربط الوكالة مع الدولة، ال 2016 -  2013البرنامجالعمل، حيث لوحظ أن عقد  بها الجاري

 باألبناك. األموال بتوظيف صريح مقتضياته ما يفيد وجود ترخيص

الذي يربط الوكالة مع  2019 - 2017لقد تم التحقق من احترام الوكالة لهاته التوصية، حيث إن عقد البرنامج الجديد 

عشر على أن مجلس اإلدارة ملتزم بتحسين إدارة  ةة نص بوضوح في مادته السادسوزارة المالية ووزارة الداخلي

خزينته. وأضافت نفس المادة أن "الوكالة تتعهد بمواصلة سياسة ترشيد استعمال موجودات الخزينة من خالل اعتماد 

يتعلق باتخاذ التدابير    فيماأدوات المساعدة على اتخاذ القرارات المعمول بها ... وهي ملتزمة بضمان التطور المستمر  

واإلجراءات الالزمة لترشيد استعمال موجودات الخزينة عن طريق اعتماد حلول توظيف آمنة وفقا لحجم  

 الموجودات".

 الصحي، وكذا الصرف شبكات تأهيل وإعادة وتوسيع تقوية بأشغال المتعلقة االستثمار مشاريع تقييم 3.2.4.

 البشرية للتنمية الوطنية المبادرة إطار في المنجزة المشاريع

 على المصادقة بتبليغ الخاصة التنظيمية اآلجال احترام على تتعلق هذه التوصية بضرورة العمل: 14التوصية رقم 

 هذا أن إلى اإلشارة وتجدر  الصفقات. على المصادقة تبليغ عملية في  كثيرا تتأخر الوكالة أن الصفقات، حيث لوحظ

 إبرام وأشكال بشروط الخاص النظام من 80 المادة لمقتضيات  خالفا وذلك يوما، 220 بعض الحاالت في  فاق التأخير

 .األظرفة فتح تاريخ من ابتداء يوما ستين المصادقة تبليغ تاريخ  يتجاوز أال على الذي ينص الوكالة صفقات

 ASST/01/18ام وهي الصفقات أرق  2015تدقيق الوثائق المتعلق ببعض الصفقات المبرمة بعد سنة 

، بين أن الوكالة عملت على تطبيق جزئي لهذه التوصية، ASST/130/16و  ASST/62/16و  ASST/64/17و

 المصادقة بالنسبة للثالث صفقات األولى فقط.   تبليغفمن بين األربع صفقات التي تم تدقيقها تم احترام أجل 

همت هاته التوصية ضرورة حرص الوكالة على تحديد الكميات التقديرية لألشغال بالدقة الالزمة  :16التوصية رقم 

وهو ما يؤدي بالضرورة إلى عدم المساس بمبدأ المنافسة الشريفة. فقد لوحظ  ،اعتمادا على دراسات قبلية معمقة

منة في بيان الكشف النهائي بنفس البنود بمقارنة الكميات التقديرية لبعض بنود البيان التقديري المفصل وتلك المض

وذلك نتيجة غياب الدراسات القبلية الالزمة للتحديد الدقيق للحاجيات وكميات األشغال المزمع  ،وجود فارق مبالغ فيه

 إنجازها. 

ت ل، أن هاته التوصية في طور التنفيذ، حيث عم2015تبين من خالل تدقيق وثائق بعض الصفقات المبرمة بعد سنة 

الوكالة على إعداد الدراسات القبلية بالنسبة ألغلب الصفقات سواء الدراسات الجيوتقنية والدراسات 

والرسوم الهندسية والمقاطع الطولية. لكن هذه اإلجراءات لم تحد من وجود فوارق كبيرة بين الكميات  الطوبوغرافية

تمت مالحظة ذلك بالنسبة للصفقتين التاليتين  المقدرة وتلك المنجزة خاصة بالنسبة ألشغال تسوية األراضي، وقد 

130/16/ASST  64/17( و240.1و 0210)السعرين رقمي/ASST  (.0240.2و 240.1)السعرين رقمي 

 إيداع بخصوص التأخير لغرامات التلقائي اقترنت هاته التوصية بضرورة العمل على التطبيق :18التوصية رقم 

التقنية  الملفات على االطالع خالل الشروط الخاصة، حيث لوحظ من فترد  لمقتضيات طبقا  والتصاميم الدراسات

 بدفتر عليها المنصوص داخل اآلجال الصفقة أشغال تنفيذ  تصاميم إيداع على تعمل  لم المقاوالت أن لبعض الصفقات،

 تطبيق على تعمل لم الوكالة أن الخاصة بهاته الصفقات تبين  التقنية الشروط دفاتر لمقتضيات وخالفا التحمالت،

 عليها. المنصوص التأخير غرامات

إن الوكالة لم تقم باحترام مضمون هذه التوصية واألهداف المتوخاة منها. فقد عملت من أجل تفادي هذا اإلشكال على 

 ،المحدد حذف المقتضيات الخاصة بتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم اإلدالء بالدراسات والتصاميم في األجل 

. باإلضافة إلى ذلك، فقد  ASST/01/18ورقم  ASST/130/16ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم 

عملت الوكالة على عدم تحديد أجل لتقديم هذه الدراسات بالنسبة لبعض الصفقات األخرى كالصفقة رقم 
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62/16/ASST مقتضيات دفتر الشروط الخاصة أ . كما تم الوقوف على وجود عدة تناقضات بهذا الخصوص بين

 ومقتضيات دفتر الشروط التقنية المشتركة. 

إن إلغاء تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم اإلدالء بالدراسات والتصاميم باإلضافة إلى عدم تحديد أجل لتقديم هذه 

أخطار حول إمكانية التأثير على  وقد تترتب عن ذلكالوثائق لن يشجع المكاتب المتعاقد معها على االلتزام بتعهداتها 

 .يرة إنجاز األشغال وبالتالي إنجاز المشاريع داخل اآلجال المحددة لهاتو

 في الشروع قبل التنفيذ للمصادقة تصاميمإخضاع ارتبطت هاته التوصية بضرورة العمل على  :20التوصية رقم 

 األشغال. إنجاز

عدم تنفيذ هذه التوصية. فقد تم الوقوف على   2016الصفقات المبرمة ابتداء من سنة  أكد تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض  

الصفقتين رقم   كما هو الحال في ،وجود تصاميم التنفيذ مصادق عليها لكنها ال تحمل تواريخ المصادقة

01/2018/ASST  66/16ورقم/ASST ى بينما تم الوقوف، بالنسبة لصفقات أخرى، على مصادقة الوكالة عل

ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم   ،تصاميم التنفيذ بتاريخ الحق لتاريخ الشروع في بدأ األشغال

130/16/ASST  64/17ورقم/ASST. 

تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري قبل الشروع في بدء  :22التوصية رقم 

ن العديد من األشغال عرفت تعثرا في التنفيذ نتيجة تعرض مالك األراضي التي يمر بها  األشغال، وذلك بعدما لوحظ أ

 المشروع. 

تمت على الملك العمومي وهو ما استلزم  2016لوحظ في هذا اإلطار، أن أغلب المشاريع المنجزة ابتداء من سنة 

 التالية:األمر بالمشاريع موضوع الصفقات  المؤقت. يتعلقفقط الحصول على الرخص اإلدارية لالحتالل 

16/16/ASST 66/16و/ASST 134/15و/ASST 62/16و/ASST 64/17و/ASST 106/17و/ASST 

 لمضمون هاته التوصية. باحترام الوكالة، يمكن القول يهبناء عل .ASST/01/18و

األشغال،  إنجاز في الشروع قبل النهائي الضمان تأسيس على تعلقت هاته التوصية بضرورة العمل:  23التوصية رقم  

وذلك بعدما لوحظ أن تأسيس الضمانة النهائية بالنسبة لبعض الصفقات لم بتم إال بتاريخ الحق لتاريخ الشروع في تنفيذ  

 .ASST/02/12األشغال ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقة رقم 

  ASST/130/16قات أرقام شملت الصف 2015على الوثائق المتعلقة بعينة من الصفقات المبرمة بعد سنة  باالطالع

 ، تبين احترام الوكالة لمضمون هاته التوصية. ASST/62/16و  ASST/64/17و  ASST/01/18و

 صفقات على المطبقة اإلدارية الشروط دفتر بمقتضيات بضرورة التقيد اقترنت هاته التوصية  :25التوصية رقم 

 صفقة إطار في تنجز لم التي األشغال إتمام أجل من 70 المادة وخصوصا مقتضيات الدولة لحساب المنجزة األشغال

وفقا   األشغال إلتمام مقاولين تجمع مع أو آخر مقاول مع جديدة صفقة بإبرام المقاول وذلك على حساب ،فسخها  تم

 بإصالح القيامتبريرية   مذكرة بواسطة  2014فبراير    12لوحظ أن الوكالة قررت بتاريخ    فقد   .العروض طلب لمسطرة

 الصفقة  تخص األشغال هذه حين أن ، فيTSSA/02/12رقم  الصفقة إطار في إبراهيم سيدي واحة بمنطقة طريق

 رقم القرار بواسطة فسخها  التي تم إبراهيم سيدي لواحة الصحي الصرف مجمع بتقوية المتعلقة TSSA/09/11 رقم

 .2013شتنبر  24 بتاريخ 9027- 9028

ترام الوكالة لهذه التوصية تم تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات التي تم فسخها لسبب يعود إلى لتأكد من مدى احل

، وقد 2017مارس  20التي تم فسخها بتاريخ  ASST/61/16المقاول، حيث تم االطالع على وثائق الصفقة رقم 

ويتعلق األمر بالصفقة رقم   ،التبين أن الوكالة عمدت إلى إبرام صفقة جديد مع مقاولة أخرى إلتمام األشغ

38/17/ASST  لكن بالرجوع إلى طلب العروض المتعلق بالصفقة الجديدة، تبين أن تبليغ المقاولة صاحبة الصفقة .

الموافق  2017مارس  03وهو تاريخ الحق لتاريخ  2017ماي  24بقرار الفسخ تم بتاريخ  ASST/61/16رقم 

 .ASST/38/17لإلعالن عن طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 

 بتطبيق جزئي لهذه التوصية.بأن الوكالة قامت  بناء على ما سبق يمكن القول 

يرة تالطوبوغرافية القبلية تفاديا ألي إرباك في وهمت هاته التوصية ضرورة القيام بالدراسات  :26التوصية رقم 

إنجاز األشغال، حيث تم الوقوف على حصول هذا اإلرباك عند القيام باألشغال موضوع بعض الصفقات نتيجة وجود 

 عدة شبكات لم يتم التنبؤ لها مند البداية.

تم تقديمها من طرف الوكالة على قيام هذه قامت الوكالة بتنفيذ هذه التوصية، حيث تم التأكد من خالل المعطيات التي 

األخيرة باعتماد الدراسات الطوبوغرافية الالزمة قبل الشروع في بدء األشغال. ويتعلق األمر بالدراسات المتعلقة 

 .ASST/130/16و ASST/106/17و ASST/01/18و ASST/64/17و ASST/21/17بالصفقات أرقام  



 32 

 وذلك السائل، التطهير مرفق تدبير أجل من تحمالت دفتر ضرورة اعتماد تعلقت هذه التوصية ب :27التوصية رقم 

 أن الصحي، الصرف بتدبير المتعلقة الملفات على االطالع خالل من لوحظالمعنية، حيث  الجماعات مع بتنسيق

 األمر ويتعلق  .تحمالت دفتر غياب في مراكش لمدينة المجاورة لبعض الجماعات السائل التطهير مرفق تدبر الوكالة

 والويدان. وتسلطانت، سيدي إبراهيم، وواحة بجماعات سعادة،

تبين من خالل التحريات أن هذه التوصية في طور التنفيذ، حيث تأكد إعداد اتفاقيتي إطار مع جماعتي تسلطانت  

تم إبرام أي اتفاق بخصوص جماعة واحة سيدي ابراهيم فلم يوتأشيرة السلطة اإلدارية المختصة.    في انتظاروالويدان  

لقرار يهم توفيت تسيير الصرف الصحي إلى  2010فبراير  24في هذا المجال رغم اتخاذ المجلس الجماعي بتاريخ 

أنه لم يتم  إلى الوكالة. أما بخصوص جماعة سعادة فتم الوقوف على مسودة اتفاق قيد الدراسة. لكن تجب اإلشارة 

 لجماعات األربع. اعتماد أي دفتر تحمالت بالنسبة لكافة ا

 تبين مفصلة ومالية مادية تقارير  رفع على منتظمة، بصفة تعلقت هذه التوصية بضرورة العمل، :30التوصية رقم 

"مدن  وبرنامج البشرية للتنمية الوطنية المبادرة برنامج بين بااللتقائية المتعلقة االتفاقية موضوع المشاريع أشغال تقدم

 هو كما وتقييم المشروع تتبع أجل من الشركاء إخبار في هذا اإلطار وجود تقصيرصفيح"، حيث لوحظ في  بدون

 البشرية. للتنمية اإلقليمية للجنة بالنسبة الحال

لم تقم الوكالة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة باحترام هاته التوصية، حيث تبين أنها قامت بإعداد تقرير وحيد حول تقدم 

. وقد لوحظ أن هذا التقرير ال يتضمن كافة المعطيات 2018يناير  22الدواوير وذلك بتاريخ األشغال لتجهيز بعض 

 الالزمة للتمكن من الوقوف على وضعية تقدم األشغال كما ال يتضمن الجهات الموجه إليها.

 فقبمر الربط معدل في الحاصل النقص سد  أجل من الجهود  همت هذه التوصية ضرورة تكثيف :31التوصية رقم 

 الحيوي. المرفق هذا من تستفيد  ال نسمة، 69.060 أي ٬الساكنة من بالمائة 7,3 نسبةالسائل، حيث لوحظ أن   التطهير

، تبين حصول 2017باالعتماد على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة، خاصة تلك المضمنة بتقريرها السنوي لسنة  

 .2017سنة    %  93.9إلى    2014سنة    %  92.7نسبة الربط من    تحسن في نسبة االستفادة من هذا المرفق حيث انتقلت

 بناء على هذه المعطيات يمكن القول باحترام الوكالة لمضمون هاته التوصية.

 العمومي، حيث تبين بالمطرح للحمأ العشوائي اإلجالء من هذه التوصية العمل على الحد  همت :32التوصية رقم 

من  كبيرة، بيئية مشاكل في يتسبب العمومي بالمطرح الخام الحمأ تفريغ أن التقارير،بعض  على االطالع خالل من

وبعض   وغازية، نفطية مواد  وبقايا الكروم كمادة للمدينة، الصناعية بالمنطقة مرتفعة بنسبة ضارة مواد وجود ضمنها

  .والشحوم الزيوت

تبين من خالل التحريات أن هذه التوصية في طور التنفيذ، حيث تم الوقوف على تقدم األشغال المتعلقة بإنشاء محطة 

على مساحة عشر  لمناهبة اعتمادا على الطاقة الشمسية ببقعة متواجدة بالمطرح العمومي وذلك لتجفيف الحمأ 

المتعلقة بالمشروع، نسبة  ASST/134/15لصفقة رقم هكتارات، حيث بلغ تقدم األشغال، وفق التقارير المرفقة با

98%. 

 تصريف همت هذه التوصية ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة للتغلب على النقط السوداء ونقط :34التوصية رقم 

 نقطة 11 على سوى القضاء  يتم لم 2012و 2010بين سنتي  لوحظ أنهحيث  ،الطبيعي المجال في العادمة المياه

 مخلفاتها مع  بالمقارنة متواضعا السوداء النقط على القضاء معدل بقي  وبالتالي ها،ؤتم إحصا نقطة 41 أصل من سوداء

 .المحيط البيئي على الخطيرة

، بالقضاء 2018و  2016بناء على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة، تبين أنها قامت، في الفترة الممتدة بين أبريل  

في   2017نقطة سوداء سنة  33و 2016نقطة سوداء سنة  37ء حيت تم القضاء على على مجموعة من النقط السودا

 سبعة عشر موقعا. 2018حين لم يتجاوز عدد النقط السوداء المتغلب عليها سنة 

 وعليه، يمكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
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 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

 إطار في  رقابية ( مهمة29) نيتسعة وعشر بإنجاز ذلك، إلى اإلشارة سبقت  كما للحسابات،  الجهوي المجلس قام

 المتعلق  62.99  رقم  قانونال  من  الثاني  الكتاب  من  الثاني  الباب  من  الرابع  الفصل  في  عليها  التسيير المنصوص  مراقبة

 المحاكم المالية. بمدونة

تدبير النفايات المنزلية بمراقبة  لجهة مراكش آسفيولعل أهم ما ميز هذه السنة هو قيام المجلس الجهوي للحسابات 

المكلفة ات ، فقد كان لزاما مراقبة الشركتدبير النفاياتمجال بالنظر إلى أهمية وحيوية ف .والمماثلة لمدينة مراكش

 .ماعة مراكش ومجلس جماعة المشور القصبةوالمتعاقدة مع كل من مجلس جا المرفق بتدبير هذ 

هذه المرفق الحيوي، من الوقوف على عدة تدبير  كيفية وقد مكنت هذه المهام الرقابية، التي ارتكزت باألساس على

للنتائج المرجوة من هذه الطريقة من التدبير  وتمنع الوصول ،رسومةمالحظات وإكراهات، تعيق تحقيق األهداف الم

 المفوض.

على مستوى الجماعات التي قام بمراقبتها، مجموعة من ، المجلس الجهوي للحسابات سجلعن ذلك،  وفضال

 (.، ...وتخطيطالمالحظات المرتبطة بمختلف جوانب تدبير الشأن المحلي )مداخيل، نفقات عمومية، ممتلكات برمجة  

 وكذا أجوبة الرقابية المهمات هذه إطار في تسجيلها تم التي والتوصيات المالحظات ألهم الفصل هذا ضويعر

 :والمرافق التالية بتدبير الجماعات ويتعلق األمرالمسؤولين عن هذه األجهزة. 

 مراكش؛تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بمدينة  -

  "؛يت إيمورآجماعة " -

  "؛ تمنار جماعة " -

 "؛الحنشانجماعة " -

  "؛آيت داود جماعة " -

 "؛ أكرض جماعة " -

   "؛أقرمود جماعة " -

   "؛سيدي كاوكيجماعة " -

   "؛موالي ابراهيمجماعة " -

   "؛وزكيتة جماعة " -

 ؛  "آيت فاسكاجماعة " -

  "؛سيدي امحمد دليلجماعة " -

  "؛آيت هاديجماعة " -

   "؛السعيداتجماعة " -

  "؛إشمرارنجماعة " -

  "؛سيدي عبد المومنجماعة " -

   "؛بوابوضجماعة " -

  "؛مجاطجماعة " -

  "؛أهديلجماعة " -

   "؛الجوالةجماعة " -

  "؛أوالد بوعلي الواد جماعة " -

 ؛  "أوالد اعمرجماعة " -

   "؛الشعراءجماعة " -

   "؛المربوحجماعة " -

   "؛أوالد اصبيحجماعة " -

  "؛بوعثمانجماعة "سيدي  -

   "؛سيدي غانمجماعة " -

   "؛نزالت العظمجماعة " -

 . "المعاشاتجماعة " -
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 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير

 

 جماعة مستوى على  تعمل منها ثالث شركات، أربع قبل من 2014 سنة منذ  مراكش بمدينة النظافة خدمات  تدبير يتم

 مجالها  تقسيم مراكش جماعة  اختارت وقد . القصبة-المشور لجماعة الترابي المجال تغطي واحدة وشركة مراكش

. إس شركة فيها المفوض التدبير بصفقة فازت  وقد  المنارة مقاطعة تغطي األولى المنطقة: مناطق ثالث إلى الترابي

 مجال بين فتجمع الثانية، المنطقة أما (S.M.V.M) .م.ف.م.إس المسمى المحلي فرعها خالل من (SOS) .إس. أو

  تقدم والتي سيجيديما لشركة أوكلت وقد  علي بن يوسف سيدي ومقاطعة األسوار داخل العتيقة المدينة مقاطعة نفوذ 

 الثالثة  المنطقة  جمعت  حين  في .(TEOMARA) تيومارا  اسم  تحت  محليا  محدثة  فرعية  شركة  عبر  بمراكش  خدماتها

 شركتها خالل من( دوريشبورغ) دوريشبورغ شركة بها المتعلقة بالصفقة  وفازت وجليز، النخيل مقاطعة تراب بين

 القصبة،- المشور بجماعة يتعلق فيما أما.  (DERICHBOURG-Marrakech) مراكش-دوريشبورغ الفرعية

 .(CASATECHNIQUE) كازاتكنيك شركة إلى فوضفيها  النظافة خدمات تدبير فإن

 كالنفايات  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  جمع  وتتضمن  سنوات  ست  المذكورة  الشركات  مع  المبرمة  العقود  مدة  وتبلغ

 المسارات وتنظيف العمومي بالمطرح بإيداعها منها والتخلص والحرفية، والتجارية االقتصادية األنشطة عن الناتجة

 الفترة   خالل  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  من  مراكش  مدينة  إنتاج  بلغ  وقد .  عامة  وأماكن  وساحات  وأزقة  شوارع  من

 بلغ فقد  التكلفة، حيث من أما. سنويا النفايات من طن ألف 310,58 المتوسط في ،2017 إلى 2015 سنة من الممتدة

 احتساب دون) درهم مليون 801 حوالي الفترة، نفس خالل والمماثلة، المنزلية النفايات تدبير  مصاريف مجموع

 42 نسبة تتعلق سنويا، درهم مليون 267 المتوسط في يعادل ما وهو ،(العمومي المطرح بتدبير المرتبطة التكاليف

 بالمائة 14و والتنظيف والتشطيب الكنس خدمات مقابل تغطي بالمائة 44 ونسبة النفايات، جمع بخدمات منها بالمائة

 .العمومي بالمطرح بإيداعها منها والتخلص جمعها تم التي  النفايات نقل تهم

 مع مراكش، لمدينة العمومي المطرح لمطابقة إجراءات عدة تنزيل في 2009 سنة منذ  الشروع تم آخر، صعيد  على

 2016 يونيو شهر في توج ما وهو. منها والتخلص النفايات تدبير بشأن 28.00 رقم بالقانون الواردة المقتضيات

 الطمر مركز) ومقنن مراقب جديد  مطرح استغالل في والشروع حربيل بجماعة الواقع العشوائي المطرح بإغالق

 لمدة إيكوميد  لشركة المركز هذا تدبير مراكش جماعة فوضت وقد . المنابهة جماعة توىمس على شيد ( والتثمين

 .سنة 20

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 المالحظات من مجموعة تسجيل عن مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير سلسلة مراقبة مهمة أسفرت

 .يلي  فيما أهمها نورد  والتوصيات

 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 النفايات لتدبير التخطيط  .1

 .التالية المالحظات الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس سجل

 النفايات لتدبير المديرية المخططات إعداد في التأخير 

 الترابيتين الجماعتين من أي تبادر لم لها، والمماثلة المنزلية النفايات  تدبير مجال في الوطنية التوجهات عكس على

 عليه  منصوص  هو  لما  طبقا  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  لتدبير  المديري  مخططها  بإعداد  مراكش  لمدينة  المشكلتين

 المديرية المخططات هذه أن والحال. منها والتخلص النفايات بتدبير المتعلق 28.00 رقم القانون من 17 المادةفي 

 بشكل مراكش مدينة مستوى على لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير مراحل مختلف لتأطير اساسية دعامات تشكل

  في  وإفراغها ونقلها وفرزها وتخزينها وجمعها  للنفايات األولي بالجمع المتعلقة العمليات ذلك في بما ومتناسق، فعال

 .  منها والتخلص وتدويرها وتثمينها ومعالجتها المطارح

 بالعمالة الخاص المديري المخطط توجهات االعتبار بعين تأخذ  أن يجب المخططات هذه فإن اخر، جانب ومن

 عمالة أن إلى الصدد  هذا في اإلشارة وتجدر. أعاله المذكور 28.00 رقم القانون من 12 المادة في عليه المنصوص

 .2012  سنة  الشأن  هذا  في  لدراسة  إطالقها  من  الرغم  على  بها،  الخاص  المديري  المخطط  إعداد   من  بعد   تنته  لم  مراكش

 النفايات تدبير لسلسلة الرئيسية المكونات بعض في االتساق  عدم 

 المنزلية النفايات تدبير مجال في القصبة-والمشور مراكش جماعتي رؤية إجمالي بشكل توضح وثيقة  غياب في

 العمليات   هذه  مراقبة  ذلك  في  بما  منها  التخلص  غاية  إلى  النفايات  إنتاج  بمرحلة   ابتداء  العمليات  كافة   تغطي  لها،  والمماثلة

 الوقت  في  مراكش  بمدينة  النفايات  تدبير  سلسلة  أن  لوحظ  إغالقها،  بعد   أو  استغاللها  مدة  خالل  المطارح  مواقع  وحراسة
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 جماعة اختارت فقد  المثال، سبيل وعلى. الرئيسية مكوناتها بعض في االتساق عدم أوجه بعض على تنطوي الحالي

 من وذلك الجمع، بعد  الفرز أساس على ترتكز النفايات لتثمين سلسلة المدينة نفايات من بالمائة 97تنتج التي مراكش

 انطالقا للنفايات االنتقائي الجمع اعتماد  غياب في أنه إال. الجديد  بالمطرح تشييده تم للفرز مركز في االستثمار خالل

 نظرا  بالمطرح  ايداعها  يتم  التي  النفايات  تجانس  عدم  بسبب   النجاح،  مضمون  وغير  معقدا  الخيار  هذا  يصبح  المنبع،  من

 لبعض فصل أو تمييز دونما للنفايات األحادي الجمع على تعتمد  والتي مراكش في حاليًا المستخدمة الجمع لطريقة

 .األصناف

 على إليها المفوض الشركات مع تعاقدتا قد  القصبة- والمشور مراكش جماعتي أن من الرغم وعلى ذلك، إلى إضافة

 إلى تفتقر  مراكش مدينة ان تبين أنه إال. باألسر الخاصة التجديد أو البناء أو الهدم أشغال عن الناجمة النفايات جمع

 .النفايات من النوع هذا وطمر لتثمين خصيصا مصمم  مراقب مطرح

  النفايات تدبير منظومة  .2

 .يلي ما على الوقوف تم المذكورتين،  الجماعيتين في النفايات لتدبير المعتمدة المنظومة تقييم إطار في

 منها والتخلص النفايات بجمع المرتبطة الخدمات تدبير في ارتباك 

 وتعويضه القديم العمومي المطرح مستوى على والتحويل للفرز مركز إنشاء عن بالتخلي مراكش جماعة قرار أدى

 أن  وعلما.  النفايات  تدبير  سلسلة  من  التحويل  مركز  حذف  إلى  الجديد   العمومي  المطرح  مستوى  على  فقط  للفرز  بمركز

  يتم التي للنفايات بالنسبة الشحن في الفصل نقط دور تلعب وسيطية نقط أو للتحويل أرصفة إلى تفتقر مراكش مدينة

 فقد المطارح، إلى للنقل المخصصة تلك إلى الجمع شاحنات من النفايات تحويل من الشركات تمكن بحيث جمعها،

  واجهت التي الكبيرة للصعوبات نتيجة منها والتخلص النفايات جمع خدمات  تدبير في ارتباك إلى القرار هذا أفضى

 للشروط وتستجيب البيئية والمعايير للمواصفات ومطابقة اقتصاديًا مناسبة بدائل توفير في  إليها المفوض الشركات

ً  الشركات هاته فإن المبذولة، المساعي من الرغم فعلى. اإلدارية  التحويل أرصفة موقع تغيير إلى تضطر ما غالبا

 . المواطنين شكاوى بسبب

 عمدت حيث البيئية، والمعايير التعاقدية للمقتضيات مخالفة ممارسات بروز إلى هذه االستقرار عدم حالة أدت وقد 

عة، النفايات لتحويل كأرصفة فالحية أراضي استغالل إلى الشركات بعض  أو تجهيز أو مسبق تهيئ أي دون المجم 

 المالي التوازن يعرض الوضع هذا أن كما. فيها مؤقتا النفايات وتخزين تفريغ يتم التي لألرضية مناسبة معالجة

 سلسلة في الكبير التغير هذا االعتبار بعين تأخذ  لم األخيرة  لهاته التقنية العروض إن حيث للخطر، المعنية للشركات

  للشركات التقنية العروض أن ذلك اآلليات، وسعة ونوعية األسطول حجم بتحديد  يتعلق فيما  وخاصة النفايات  تدبير

 من الكبيرة الكميات لنقل مهيأة غير وهي الحجم، المتوسطة أو الصغيرة الشاحنات من أسطول على ارتكزت  المعنية

 .  كم 100 حوالي تناهز إجمالية  مسافة على الجديد  العمومي المطرح إلى المجمعة النفايات

 الفرز بمركز االستغالل بدء في المبرر غير للتأخير نتيجة المجمعة للنفايات الكلي الطمر   

 األولى، السنة خالل الفرز مركز إنجاز من إيكوميد  شركة تنتهي أن المفروض من كان التعاقدية، للمقتضيات طبقا

  درهم، مليون 52,7 لها المخصص االستثمار مبلغ يقدر والتي الفرز، وحدة أشغال من االنتهاء المقرر من كان حيث

 إجراءات إتمام إلى إضافة تجهيزها من االنتهاء وتم بنيت قد  الوحدة هذه أن من الرغم على أنه، إال. 2017 سنة في

 .المركز هذا استغالل في بالبدء مراكش جماعة تأذن لم ،2018  أبريل نهاية وحتى أنه، لوحظ المؤقت، االستالم

 امتالء يرةتو تسارع من يعاني الذي الجديد  بالمطرح الضرر يلحق قد  النفايات فرز عملية ببدء األمر في التأخير هذا

 من إليها المفوض والشركة الجماعة يحرم مما تثمين، أو فرز دون للنفايات الكلي للطمر نتيجة  للطمر المعدة الحفر

 باإلضافة  المطرح  لتشغيل  االفتراضي  العمر  في  تراجع  من  عنه  يترتب  عما  ناهيك  التثمين،  عملية  من  المنتظرة  العائدات

 .للنفايات السائلة المخلفات بمعالجة الخاصة المنشآت على الضغط زيادة إلى

 القديم المطرح من بالقرب للمراقبة خاضع غير مطرح تنامي  

  النفايات لطمر عشوائية منطقة وجود  حربيل، جماعة مستوى على القديم النفايات لمطرح الميدانية الزيارات كشفت

 أن كما المراقبة مستوى على نقائص وجود  على المعطى هذا ويؤشر. تانسيفت وادي بمحاذاة سريعة بوتيرة تتسع

 .تانسيفت  وادي  من  بالقرب  بأكملها  البيئية  والمنظومة  الجوفية  والمياه  التربة  على  كبيرة  بيئية  مخاطر  على  ينطوي  األمر

 البناء أو الهدم أشغال عن الناجمة النفايات من عشوائي بشكل التخلص 

 رخصت قد  مراكش مدينة أن لوحظ حربيل، جماعة مستوى على القديم المطرح تأهيل إلعادة المبذولة الجهود رغم

 كان  الذي  العقار  فوق  البناء  أو  الهدم  أشغال  عن  الناجمة  النفايات  بتكديس  النظافة  خدمات  تدبير  إليها  المفوض  للشركات

 .والتحويل الفرز مركز إلنشاء البداية في مخصصا

 تدبير مجال في محليا المبذولة المجهودات وال الوطنية التوجهات مع  يتطابق ال فإنه مؤقتا كان ولو الحل هذا إن

 وعالوة. اإليداع عمليات وعقلنة لمراقبة عملية بإجراءات دعمه يتم ولم واضحة رؤية من  ينبع ال أنه  كما . النفايات
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 الالزمة  التراخيص  على  الحصول  على  الجماعة  حرص  لعدم  نظرا  القانونية  بعدم  مشوب  القرار  هذا  أن  يبدو  ذلك،  على

 الضرورية  البيئة  وحماية  السالمة  بجوانب  المتعلقة  تلك  أو  اإلدارية  منها  سواء  المذكور،  العقار  استغالل  في  الشروع  قبل

 . المشاريع من النوع لهذا

 :يلي بما آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق، ما على بناء

  المجال؛ هذا في الوطنية للتوجهات وفقا النفايات لتدبير المديرية المخططات إعداد -

  مرحلة  من ابتداء لها، والمماثلة المنزلية النفايات تدبير سلسلة مكونات جميع وتكامل اتساق ضمان -

 منها؛ التخلص غاية إلى النفايات إنتاج

 ذلكو  النفايات،  تحويل  بأرصفة  المتعلقة  لإلشكالية  المناسب  للحل  اآلجال،  أقرب  في  التوصل،  على  العمل -

  المخاطر  من المدينة ولحماية  لها والمماثلة المنزلية النفايات  تدبير لسلسلة العام األداء تحسين بغية

 .التحويل بأرصفة المرتبطة البيئية

 النظافة خدمات تدبير. ثانيا

  إليها المفوض الشركات تدبير أنظمة .1

 .التالية المالحظات تسجيل عن الجانب هذا  مراقبة أسفرت

 القصبة-المشور جماعة مستوى على النظافة مرفق  تدبير الحصري غرضها شركة تأسيس عدم 

 يؤسس أن إليه مفوض كل على يجب العامة، للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم القانون 25 للمادة طبقا

 لوحظ  فقد   ذلك،  ومع.  التفويض  عقد   في  تحديده  تم  كما  العام  المرفق  تدبير  في  منحصرا  غرضها  يكون  شركة  شكل  على

 لشركة  فوض  الذي  القصبة،-المشور  جماعة  مستوى  على  النظافة  خدمات  تدبير  عقد   حالة  في  خرقه  تم  قد  الشرط  هذا  أن

 القوائم) المفوض التدبير بعقد  المتعلقة والوثائق المعطيات بشأن معقوال  ضمانا يوفر ال الذي األمر. كازاتكنيك

 بممارسة للجماعة تسمح ال الوضعية هذه أن كما(. الخ باالستثمارات الخاصة المعطيات المالية، التقارير التركيبية،

 .المفوض التدبير بعقد  خاصة فردية محاسبة لغياب نظرا وفعال  كاف بشكل المراقبة في سلطتها

 لالستغالل تحليلية محاسبة مسك عدم 

 لالستغالل تحليليةال محاسبةال تمسك ال إليها المفوض الشركات باقي أن تبين مراكش،-دوريشبورغ شركة باستثناء 

 التعاقدي  المقتضى هذا خرق عن ويترتب. المفوض التدبير اتفاقيات من 42و 22 المادتين في  عليها المنصوص

 الخدمات  عن  مفصلة  معلومات  لهما  يقدم   أن  المفترض  من  للتدبير  نظام  من  القصبة-والمشور  مراكش  جماعتي   حرمان

 .بها المتعلقة التكاليف أنواع مختلف وهيكلة للشركات تدبيرها المفوض

 المفوض التدبير عقد في عليها المنصوص للشروط المناولة شركات ومستخدمي آليات إخضاع عدم  

 الخدمات بدء من واحد  شهر  قبل إليها، المفوض الشركات على يتوجب المفوض، التدبير اتفاقيات من 16 للمادة طبقا

  وصفات   أسماء  موافقتها،  على  والحصول  رأيها  إبداء  قصد   المفوضة  السلطة  أنظار  على  تعرض  أن  المناولة،  موضوع

. المناولة  شركات  حددتها  كما  اتبالخدم  الخاصة  األسعار  وعروض  المقترح   للبرنامج  إضافة  المناولة  شركات  ومراجع

 إنجاز في للمساعدة النقل شركات بعض مع بالتعاقد  قامت إليها المفوض الشركات جميع أن لوحظ فقد  ذلك، ومع

 بنصف   مجهزة  كبيرة  شاحنات  طريق  عن  الجديد،  بالمطرح  إيداعها  قصد   جمعها  يتم  التي  النفايات  بنقل  المتعلقة  الخدمة

 المفوضة. للسلطات الكتابية الموافقة انتظار دون وذلك وسائقها، مقطورة

 المخاطر  بعض لتغطية تأمين عقود اكتتاب عدم 

  التدبير  اتفاقية  من  14  والمادة  العامة  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق  54.05  القانون  من  28  المادة  لمقتضيات   خالفا

 العقد مدة طيلة تغطي أن التنفيذ، حيز العقد  دخول من ابتداء إليها، المفوض الشركات على توجب التي المفوض

 شركات  أن إال. قانونية بصفة مكتتبة تأمين عقود  بواسطة أنشطتها عن تترتب قد  التي والمخاطر المدنية مسؤوليتها

 على تغطي تأمين عقود  تكتتبا لم أنهما  تبين حيث والتعاقدي، القانوني الشرط لهذا تمتثال  لم تكنيك وكازا م.ف.م.إس

 والحرائق السرقة مخاطر ضد ( االسترداد  وأموال الرجوع أموال) المفوض التدبير وعقارات أموال الخصوص وجه

 .استبدالها قيمة حدود  في وذلك المياه، وأضرار

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير  .2

 .يلي ما لوحظ والتجهيزات، المعدات بتدبير يتعلق فيما

 المعدات في باالستثمار المتعلقة االلتزامات ببعض الوفاء عدم 

 كما. بالمعدات الخاصة التعاقدية بااللتزامات الوفاء لعدم حاالت وجود  إليها المفوض الشركات استثمار فحص أثار

  النفايات لطحن جهاز بجلب التزامها المثال، سبيل على تحترم، لم التي م.ف.م.إس لشركة بالنسبة الشأن هو

(Broyeur  .) 
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ً و ذلك، إلى باإلضافة  مركبة األقل على يوفروا بأن إليهم المفوض جميع التزم ، االتفاقية من 28و 21 للمادتين وفقا

 بهذا فت  لم  م.ف.م.إس شركة أن إال. يطرأ قد  حادث أي لتغطية االستغالل في تستعمل مركبات خمس لكل احتياطية

 أن من الرغم على( Bennes tasseuses) للنفايات قالبة شاحنة االحتياط، سبيل على تحضر، لم  حينما االلتزام

 شركة لدى المالحظة نفس تسجيل تم  كما. شاحنات خمسة بمقدار زاد  قد  الشاحنات من النوع هذا من أسطولها

 توفر لم لكنها  ، 3م 18 سعة  للنفايات قالبة  شاحنات  بخمس أسطولها األخيرة هذه دعمت فقد . مراكش-دوريشبورغ

ً  احتياطية شاحنة  على تقم، لم مراكش- دوريشبورغ شركة فإن ،ذلك على زيادة. أعاله إليهما المشار للمادتين وفقا

 من كان والتي العقد، من 26 المادة في عليه المنصوص المركبة بتسليم المتعلق بالتزامها بالوفاء المثال، سبيل

 .فوقها العالي الضغط منظف  تركيب يتم أن المفروض

 متخصص   معلوماتي  تطبيق  باقتناء  المتعلق  التعاقدي  بالتزامها  المثال  سبيل  على  أخلت  فقد   تيومارا،  بشركة  يتعلق  وفيما

 تمكن محمولة إلكترونية بأجهزة بالتزود  المتعلق بالتزامها تف  لم أنها  إلى باإلضافة المركبات، أسطول تدبير  في

 بكل  الخاصة  البيانات  على  التعرف  من  للتمكن  النفايات  حاويات  على  الملصقة  الشريطية  الرموز  قراءة  من  مستخدميها

 باالستثمارات المرتبطة االلتزامات ببعض  تف لم األخرى هي أنها لوحظ فقد  كازاتكنيك، لشركة بالنسبة أما. حاوية

 المنصوص للمراقبة الدائم للهيكل تسلم أن المفروض من كان التي للمعدات بالنسبة المثال، سبيل على الحال، هو كما

 .التحمالت دفتر من 34 المادة في عليه

 إضافية  مركبات في االستثمار بدل االستغالل عمليات في االحتياطية المركبات استعمال 

 التي المركبات الستبدال احتياطية مركبات توفير وجوب على المفوض التدبير عقود  من 22و 21 المادتان تنص

 28  المادة  بموجب  المركبات  هذه  عدد   ويتحدد .  االستغالل  أثناء  تقني   لعطل  تعرضت  أو  السير  حوادث  بسبب  تضررت

 توفير على فزيادة وعليه،. عمليا استغاللها يتم مركبات خمس لكل األقل على واحدة احتياطية مركبة في االتفاقية من

  توفير إليهم المفوض على يتوجب الظروف، أحسن في بشأنه المتعاقد  غاللاالست برنامج لتنفيذ  الكافية المركبات

 .عمليا المستغل األسطول مع بالتناسب عددها يتطور احتياطية مركبات

 االحتياطية المركبات  بتتبع الخاصة والسجالت النفايات جمع لعمليات اليومية البرامج فحص خالل من تبين أنه إال

 على لالستغالل اليومي البرنامج في المركبات بهذه االستعانة إلى تعمد  إليها المفوض الشركات جميع أن وعداداتها

 التدبير عقد  في  عليه منصوص هو كما لالستغالل كافية مركبات  توفير  عوض وذلك األخرى،  الشاحنات غرار

 .المفوض

 المفوض التدبير عقد لمقتضيات الكنس لخدمة المخصصة المستودعات مطابقة عدم 

 والتقنية اإلدارية البنايات على إليه مفوض كل يتوفر أن يجب المفوض، التدبير من اتفاقية من 24 المادة بموجب

  الشركات جل أن لوحظ لذلك، خالفا لكن. المعدات إليداع مخصصة محالت  ضمنها ومن أعماله لمزاولة الالزمة

 تستخدم( والتصدير االستيراد  مجال في المستخدمة الحاويات) حديدية صناديق على الكنس، خدمة يخص فيما تعتمد 

 قد الحديدية الصناديق هذه معظم فإن ولإلشارة،. لها التابعة اإلدارية الملحقات مستوى على موزعة كمستودعات

 .خاصة ملكيات فوق  أخرى، حاالت وفي العام، الملك في  قانوني غير بشكل وضعت

 من االستخدام ظروف أدنى إلى تفتقر المستودعات هذه فإن المفوضة، السلطة صورة تخدم ال كونها على وزيادة

 هذهإن ف ذلك، عن فضال. المخاطر ضد  للتأمين بعقود  مغطاة غير أنها كما والكهرباء كالماء الكنس عمال طرف

 تركيب تستلزم والتي االتفاقية  نفس من 22 بالمادة عليها المنصوص التعاقدية للمقتضيات تستجيب ال المستودعات

 بهيكل اإلنترنت  عبر مباشرة ربطها ضمان مع الكنس، خدمة مستودعات بينها ومن المختلفة المباني في الكاميرات

 .المفوضة للسلطة التابع المراقبة

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير مستوى على أخرى قصور أوجه 

 :منها  نذكر المالحظات، من بمجموعة األمر يتعلق

ً  وذلك المستخدمة، والمعدات المركبات تنظيف مستوى على نقص -  سيما  ال ،التعاقدية للمقتضيات خالفا

 بعد  يوم كل وخارجيًا داخليًا المركبات هذه غسل الشركات على توجب التي االتفاقية من 28 المادة

 ؛لذلك الحاجة دعت كلما الطالء تجديد  مع والجوار البيئة تلوث في التسبب دون استخدامها من االنتهاء

 العقد؛ في عليها المنصوص األماكن بعض  في الكاميرات تركيب عدم -

 (؛GPS) للمواقع الفوري التحديد  بنظام المجهزة غير واآلليات المركبات بعض استخدام -

 .النفايات جمع مركبات واجهة على اإلدارية الملحقة اسم إشهار عدم -
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 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمة  .3

 مكنت المراقبة في هذا المجال من الوقوف على النقائص التالية.

 الحاويات تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة 

لمخلفات  ، لوحظ وجود بعض نقاط الجمع التي تعرف طفح النفايات وتشتت اتم القيام بهامن خالل الزيارات التي 

المنزلية نتيجة االمتالء الكلي للحاويات. ويرجع ذلك، من جهة إلى عدم كفاية عدد الحاويات، ومن جهة أخرى لعدم 

 التي تنظم بعد الزوال وفي المساء. service de repasse)فعالية عمليات إعادة المرور لبعض شاحنات الجمع )

 ات يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويتعدم احترام الو 

القيام، بشكل منتظم، بصيانة وغسل وتعقيم حاويات النفايات  بمن دفر التحمالت الشركات المفوض إليها    21تلزم المادة  

 500والمناطق المحيطة بها مرة كل أسبوع. وفي حال عدم التقيد بهذا المقتضى، يتضمن العقد عقوبة تعاقدية قدرها 

يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات. وعالوة تالو سجل عدم احترامفقد درهم عن كل حاوية لم يتم غسلها. ومع ذلك، 

برنامج اليومي لعمليات التوفر على نظام يكفل تتبع  ت ال    كازاتكنيك  دوريشبورغعلى ذلك، تبين أن شركات إس.م.ف.م  

الغسل يمكن من تحديد عدد ومواقع الحاويات المغسولة بشكل مضبوط، مما يصعب من مهمة السلطة المفوضة في  

 لتحقق من اإلنجاز الفعلي للخدمة وجودتها.لالقيام بمراقبة فعالة 

 يالخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العموم 

تفاديا لخلطها بالنفايات المنزلية، ال تسمح عقود التدبير المفوض للشركات المفوض إليها بالتخلص من مخلفات الكنس 

أن   المفوض إليها  من دفر التحمالت تحتم على الشركات  27عبر وضعها في حاويات النفايات المنزلية. كما أن المادة  

تتكفل بإجالء مخلفات الكنس وإيداعها بالمطرح العمومي. ولكن من الناحية العملية، لوحظ أن جميع الشركات تقوم 

بجمع مخلفات الكنس في أكياس وتحملها بعد ذلك إلى أرصفة التحويل، حيث يتم تخزينها مؤقتا مع النفايات المنزلية 

احتساب مخلفات  األمر الذي يؤدي إلىاس أنه نفايات منزلية فقط. ومن تم ينقل الخليط إلى المطرح العمومي على أس

 م أجرة المفوض إليهم.يتضخ ، ومن تمضمن كميات النفايات المنزلية التي يتم جمعها الكنس

 أجر المفوض إليهم والتوازن المالي لعقود التدبير المفوض  .4

ما ، 2017إلى  2015خالل الفترة الممتدة من  ،كشتكلفة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مرا تبلغ

مليون درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي بمتوسط سنوي يناهز مليون درهم   326,8 مجموعه

يلخص الجدول التالي تطور تكلفة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها خالل الفترة المذكورة عن كل و. 108,94

 . منطقة

اإلجمالية مع الكلفة 

 احتساب الضريبة
 السنة إس.م.ف.م  تيومارا  دوريشبورغ كازاتكنيك

109.563.967,00 3.878.154,00 44.504.341,00 25.193.123,00 35.988.349,00 2015 

107.074.680,00 5.251.572,00 42.574.153,00 24.713.917,00 34.535.038,00 2016 

110.165.877,00 6.337.147,00 43.009.226,00 25.371.072,00 35.448.431,00 2017 

 المجموع 105.971.819,00 75.278.112,00 130.087.720,00 15.466.873,00 326.804.524,00

 المتوسط 35.323.940,00 25.092.704,00 43.362.573,00 5.155.624,00 108.934.841,00

 السنوي 

 (بالدرهم)المبالغ 

وضعية التوازن   كذاو  ار الشركات المفوض إليهومتعلقة بأجال  للجوانب  للحسابات  الجهوي  المجلس  أسفرت مراقبةوقد  

 .المالي لعقود التدبير المفوض عن تسجيل المالحظات التالية

  الواردة في دفاتر التحمالت التقديرية والكميات المجمعة النفايات كمياتتباين بين 

 كمياتتبين من خالل تحليل المعطيات المتعلقة بجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش وجود فارق بين 

شركة تيومارا . وقد تصدرت الواردة في دفاتر التحمالت لعقود التدبير المفوض التقديرية الكمياتو ةجمعالمالنفايات 

 فيبلغ  بتراجعالترتيب من حيث االنخفاض الذي عرفته كميات النفايات المجمعة مقارنة بالكميات التقديرية، وذلك 

بالنسبة لشركة  أماطن.  112.859بحوالي  ، أي2017و 2015فترة الممتدة ما بين ال خالل بالمائة 32متوسط ال

 تراجع نسبة المتوسط في يعادل ما وهو، 2017و 2015طنا خالل الفترة ما بين  31.584إس.م.ف.م فقد بلغ الفارق 
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، 2017و  2015طنا خالل الفترة ما بين    31.584بالنسبة لشركة إس.م.ف.م فقد بلغ الفارق    أما  .سنويا  بالمائة  8  تناهز

طن  31.584بالنسبة لشركة إس.م.ف.م بلغ الفارق و .سنويا بالمائة 8 تناهز راجعت نسبة المتوسط في يعادل ما وهو

 .سنويا بالمائة 8 تناهز تراجع نسبة المتوسط في يعادل ما وهو، 2017و 2015خالل الفترة ما بين 

 ارتفعت ديريشبورك مراكش طرف شركة من ةجمعالمعلى عكس الشركتين السابقتين، لوحظ أن كميات النفايات و

. 2017في عام    بالمائة  18و  2016في عام    بالمائة  16و  2015في عام    بالمائة  21بأكثر من    التقديرية  بالكمياتمقارنة  

 . 2017و 2015ما بين خالل الفترة الممتدة  بالمائة 18متوسط ال فيرق بلغ اأي بف

 التقديرية  الكميات  تجاوزت  2017و  2015ما بين سنتي    ةجمعالمالنفايات    كمياتكازاتكنيك، فإن   فيما يخص شركة  أما

ن أطن يوميا في حين  25تقدر بحوالي  ةجمعالمالنفايات  كمياتن إسنويا. حيث  بالمائة 32 تبنسبة متوسطة بلغ

عامة، فإن حمولة النفايات التي  وبصفةطن.  19انحصرت في  التحمالت دفتر في الواردةيومية ال التقديرية الكميات

طن، أي  5.999 بحوالي ةالمتوقع الكميات  تجاوزت، 2017إلى  2015الفترة من  خالل  كازاتكنيك،جمعتها شركة 

 من الكميات المتوقع تجميعها برسم سنة واحدة. بالمائة 85ما يعادل 

، 2017و  2015  بين  ما  الممتدةخالل الفترة    ،كل من شركة ديريشبورك مراكش وشركة كازاتكنيكحققت  فقد    لإلشارة،

 تراجع حين فيمليون درهم.  2,09و 17,21هذا االرتفاع على التوالي بمبلغ  ويقدرات. ديرفوق التقت م معامالت ارقأ

 مليون 7,40و 29,01خالل نفس الفترة، على التوالي بمبلغ  ،.م.ف.مإستيومارا  شركتيي حققته ذ رقم المعامالت ال

 .درهم

  المعتمدة بخصوص نفس الخدمات األحادية نةمهم في األثم فارق 

النظافة   اتالمفوض إليها خدممن طرف مختلف الشركات  من خالل مقارنة األثمان المطبقة بالنسبة لجمع النفايات

زيادة  الحاالت، بعض في ،فارق الثمن تجاوزالمعتمدة. حيث  ةن األثمنبمدينة مراكش، يتبين وجود اختالف كبير بي

يبين الجدول أسفله األثمان وبالثمن األحادي الذي تعتمده شركة إس.م.ف.م والذي يعد األدنى.    مقارنة  بالمائة  48بنسبة  

 ألدنى: الثمن اب مقارنةجمع النفايات والفوارق المسجلة  خدمةالمعتمدة من طرف المفوض إليهم عن 

 مقارنة بالثمن األدنى الفارق في الثمن

 الشركات للطن الواحد )بالدرهم(الثمن األحادي لجمع النفايات المنزلية 

 بالدرهم النسبة المأوية ب

 كازاتكنيك 350,00 115,7 49

 ديريشبورك 345,90 111,6 48

 تيومارا  257,04 22,74 10

 إس.م.ف.م  234,30 0 0

تطبقان أعلى األثمان األحادية بالنسبة لخدمة   كازاتكنيكمراكش    دوريشبورغكما يتبين من الجدول أعاله فإن شركتي  

 . جمع النفايات

  تكلفة خدمات الكنس  تفاوت في 

، يتبين أن التكلفة اليومية لخدمات الكنس بالنسبة للمنطقة الثانية شركاتلا مختلفل ةالمدفوع ةمن خالل مقارنة األجر

 11.599,88تبلغ على التوالي مبلغ    والتي  ،منطقة الثالثة التي تدبرها شركة ديريشبوركالو  تيوماراالتي تدبرها شركة  

نسبة للمنطقة تفوق بشكل واضح تكلفة خدمات الكنس التي تتحملها جماعة مراكش بال ،درهم 109.287,84درهم و

بالرغم من أن المنطقة   درهم  77.143,76لم يتجاوز مبلغ التكلفة اليومية    حيثاألولى التي تدبرها شركة إس.م.ف.م.  

 .يةواألكثر كثافة سكان ةتتميز بكونها األكبر مساح

، فإن المؤشر المتعلق بالتكلفة اليومية عن كل كيلومتر يتم كنسه يدل كذلك على ارتفاع تكلفة خدمة ذلك على زيادة

تراوح هذا   ،درهم بالنسبة لشركة إس.م.ف.م  48تجاوز مبلغ  ي  التكلفة يومية عن كل كيلومتر يتم كنسه    فمقابلالكنس.  

بالنسبة لشركة  كيلومتردرهم عن كل  126كنيك وبالنسبة لشركة كازات كيلومتردرهم عن كل  137المؤشر بين مبلغ 

 درهم عن كل كيلومتر بالنسبة لشركة ديريشبورك. 93تيومارا و

  مختلفة  لشركاتارتفاع التكلفة نتيجة إلزامية تفويض خدمات النظافة  

ظافة في طلب العروض المفتوح المتعلق بالتدبير المفوض إلزامية تفويض خدمات النب  الخاصنظام االستشارة    تضمن

خدمات النظافة على مستوى ل اإلجماليةاالختيار ارتفاع التكلفة  هذا عن نتج وقد شركات مختلفة. لالمناطق الثالث 
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ل عقود التدبير المفوض الحالية إلى الغاست ايةالفترة الممتدة من بد  خالل، تهاتحملت ميزاني حيث ،جماعة مراكش

 مليون درهم.  741,75 بلغت ، تكلفة إجمالية2018 فبراير شهر نهايةحدود 

تدبير خدمات النظافة ل الحاليةلتكلفة اإلجمالية ا مقارنة تمتمن أجل تقييم تأثير هذا القرار على ميزانية الجماعة، و

وذلك   ،شركات مختلفةل  المفوضالتدبير عقود   إسناد مية  اإلز  على  التنصيصحالة عدم    فيبالتكلفة اإلجمالية المفترضة  

باعتبار أن الثمن المطبق من طرف المفوض إليهم يطابق الثمن المعتمد من طرف المفوض إليه بالمنطقة األولى الذي 

 برسم  ،لخدمات النظافة للمناطق الثالثة  المفترضةفإن التكلفة اإلجمالية    هكذا،. وتم انتقاؤه أوال، وهي شركة إس.م.ف.م

 741,75عوض    درهم  مليون  621,27  بمبلغ  قدرت  منطقة،   لكل  بالنسبة  المحتسبة  ةالحقيقي  الكميات  وباعتماد   الفترة  نفس

ترتب عن هذا االختيار تحمل مالية   قد ف  عليه،. و2018  فبراير  شهرالتي تم تسديدها فعليا إلى غاية نهاية    مليون درهم

 درهم. مليون  120,47جماعة مراكش لعبء إضافي يقدر بمبلغ 

 الجدول التالي تكلفة خدمة النظافة عن كل منطقة.  وضحي

 الفرق
التكلفة )على أساس 

 الثمن األدنى المطبق(
 الشركات المقاطعة التكلفة الحقيقية

 إس.م.ف.م  المنارة 223.490.474,03 223.490.473,63 -

المدينة وسيدي   226.293.600,99 190.214.994,20 36.078.606,79

 يوسف بن علي

 تيومارا 

 ديريشبورك كليز والنخيل  291.961.709,93 207.567.177,86 84.394.532,07

 المجموع 741.745.784,95 621.272.645,69 120.473.139,26

 اإلشراف والمراقبة  .5

 تينأسفر افتحاص نظام المراقبة المعتمد، سواء على مستوى جماعة مراكش أو جماعة مشور القصبة باعتبارهما السلط

 .نورد فيما يلي أهمها ،، عن تسجيل عدة نقائصتينالمفوض

 نقائص على مستوى اشتغال لجنة التتبع 

 أربع اجتماعاتسوى ، 2014منذ دخول عقود التدبير المفوض حيز التنفيذ في شهر شتنبر  ،عقد لجنة التتبعتلم 

شهر في  خرأ اواجتماع 2016في شهر شتنبر  واحد واجتماع  2015)اجتماعين في شهر مارس وأكتوبر من سنة 

من المشاكل   مجموعةتراكم    المذكورةلجنة  النتظام والدورية في انعقاد اجتماعات  االعدم    عن  ترتب(. وقد  2017غشت  

 تم معالجتها في الوقت المناسب.تتنفيذ عقود التدبير المفوض التي ظلت عالقة دون أن ب المرتبطة

عقد التدبير  مقتضيات عكس فعلى. المطلوب الوجه علىتها اباإلضافة إلى ذلك، فإن لجنة التتبع لم تقم بتحمل مسؤولي

فحص واتخاذ القرارات بشأن الصعوبات في تطبيق أو تفسير مقتضيات بهذه اللجنة مسؤولية  أناط الذي ،المفوض

(، لوحظ أن العديد من القضايا المعروضة على لجنة التتبع والتي  إليهم)المفوض والمفوض    رفانالطالعقد التي يثيرها  

ويبدو أن هذا التقصير  صدر بخصوصها أية قرارات من شأنها أن ترفع االلتباس وتذلل الصعوبات.  تتمت مناقشها، لم  

تطبيق ب المرتبطة والصعوباتفي أداء لجنة التتبع أثر سلبا على حسن تنفيذ الخدمات المفوضة بسبب تراكم الجوانب 

 .الحسم فيها تأخرأو تفسير العقد 

 عدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة 

لمفوض إليه ادائمة للمراقبة بمجرد إخطار إنشاء مصلحة  المفوضة السلطات على يتعينالتدبير المفوض  لعقود  وفقا

تولون مهمة مراقبة تنفيذ ين وكل مصلحة للمراقبة موظفين جماعيين من بينهم موظفون محلف وتضم باألمر بالخدمة.

المفوض إليه والتحقق من مدى احترامه لاللتزامات التعاقدية المضمنة في العقد. باإلضافة إلى بالخدمات المنوطة 

ويستند إلى  التعاقدية، لاللتزامات مخالفاتهممصلحة بتحرير محاضر ضد المفوض إليهم في حالة ال هاته تتكلفذلك، 

 .هذه المحاضر من أجل تحديد العقوبات التعاقدية

مستوى كل عقد من عقود التدبير  علىمصلحة دائمة للمراقبة  تعيينتقم بأن جماعة مراكش لم  لوحظومع ذلك، 

تحت  ،بعض األطر والتقنيين بتتبع ومراقبة مختلف العقود  بتكليفق الثالث، وإنما اكتفت المفوض الخاصة بالمناط

 إشراف القسم المكلف بالخدمات الجماعية الكبرى على مستوى الجماعة.
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 عدم استغالل المعطيات المحاسبية والمالية 

المعطيات المحاسبية والمالية   المراقبة،  إطار  في  ،القصبة على نظام يستغل-ومشورمراكش    تيمن جماع  أي  تتوفرال  

تمكن   عدمعن هذا النقص،    يترتبالمراقبة المنجزة. و  اتجودة عمليو شمولية  من  يحد مما    إليهم،التي يعدها المفوض  

، ال سيما تلك المرفق العامعلى استمرارية خدمة  سلباتبع ومراقبة مدى ضبط المخاطر التي قد تؤثر تن من يالجماعت

معامالت مالية  هابرامإل نتيجة امفوض إليهال شركاتتدهور السريع والفجائي للوضع المالي للال عننجم ت قد  التي

وبنكية )كالكفاالت والضمانات البنكية والقروض الخ( من شأنها أن تؤدي في حال عدم الوفاء بها إلى تحمل المفوض 

لمفوض التي هي في واقع الحال مسجلة في اسم ا دبيرممتلكات الت على الحجزمسؤوليات مالية قد تمتد إلى لإليه 

 الشركة.

القصبة من إمكانية -ومشورمراكش   تيجماع يحرمل المعطيات المحاسبية والمالية فإن عدم استغال ،من جهة أخرىو

التأكد من  بغية ا،هامش الربح المحقق من طرف الشركات المفوض إليه ومستوىلخدمات ل الحقيقيةمراقبة التكاليف 

سهر ص على ضرورة التي تنسالف الذكر  54.05من القانون  4لمادة ا حكاما ألقوفالمنصفة  األجرةعلى  احصوله

الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق 

  العام واألجرة المنصفة للمفوض إليه.

  التعاقديةالذعائر قصور في تطبيق 

  الشركات  قيخص تطبيق الذعائر التعاقدية في ح فيماتعامالن بفعالية تالقصبة ال -ومشورمراكش  تيحظ أن جماعول

من  51أن المادة ولمخالفات والعقوبات لالئحة  يتضمنالعقد  أن. فعلى الرغم من االتزاماتهب لخت التي االمفوض إليه

 مقتضياتفة ألحد  لدرهم عن كل يوم بالنسبة لكل مخا  2.500التدبير المفوض تنص على تطبيق عقوبة قدرها   اتفاقيات

لوحظ أن العديد من المخالفات لم تخضع لتطبيق الذعائر  قد ف والعقوبات،لمخالفات لالعقد غير المشار إليها في الئحة 

 التعاقدية. على سبيل المثال، نذكر ما يلي: 

 محترمةالالمقتضيات التعاقدية غير 
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االستثمارات التعاقدية والتغييرات في االستثمارات التي يتعين القيام عدم احترام 

 X X X X بها أو استبدالها دون موافقة مسبقة من المفوض

 X   X جميع عقود التأمين المطلوبة اكتتاب عدم

 X X X X نقص في المركبات االحتياطية 

 X X X X والمستودعاتعدم تركيب كاميرات مراقبة في مراكز النقل 

 X X X X لمحاسبة التحليلية اعدم مسك 

عدم تحويل المساهمة السنوية أو تأخر تحويلها إلى الحساب المخصص لتمويل  

  X X X تكاليف الدراسة ومراقبة التدبير المفوض

 X X X X عدم نشر المعلومات المالية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات 

 X X X  عدم إنجاز دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بمركز التحويل

  مالحظات متعلقة بالحساب الخاص بمساهمات المفوض إليهم في تمويل مصاريف الدراسات ومراقبة

 على مستوى جماعة مراكش عقود التدبير المفوض

  سنويا، ن كل مفوض إليه ملزم بأن يساهم  فإالتدبير المفوض على مستوى جماعة مراكش،    اتمن اتفاقي  22طبقا للمادة  

 والخبراتمن رقم المعامالت المحققة للسنة المنصرمة، من أجل تمويل المصاريف المتعلقة بالدراسات    بالمائة  1  نسبةب

بها السلطة المفوضة. كما ينص الفصل المذكور على أن هاته  رمأقد التدبير المفوض التي تع ومراقبة تتبع وكذا

رصيد  بلغ قد يناير من كل سنة. و 31ه في أجل أقصا الغرض، لهذا مفتوح ي،المساهمات يتم تحويلها لحساب جار

مارس  31مليون درهم بتاريخ  8,06مجموعه  ما االمفوض إليه الشركاتالحسابات الجارية المفتوحة من طرف 

2018 . 

 تسجيل المالحظات التالية: عن، الخصوص بهذا المنجزة المراقبة أسفرت وقد 

 ؛مذكورةالحسابات ال على الكاملةسلطة الال تتوفر الجماعة على  -

وبالتالي  ا،المفوض إليه  الشركات  طرف من  المطبقةأثمان الخدمات    فيترتب عن هذا المقتضى، زيادة   -

ارتفاع التكلفة اإلجمالية المتحملة من طرف ميزانية الجماعة، مما من شأنه الزيادة في هامش الربح 
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التكلفة اإلجمالية التي تم   مبلغعلى  الربحي هانظرا لتطبيق هامش الشركات اتهالمحقق من طرف ه

 ؛ خدمات النظافة صلبتضخيمها بإدراج نفقات ال تدخل في 

السنوية إلى الحسابات المخصصة لتمويل تكاليف الدراسة   اتالمساهم  بعض   تحويل  في  تأخرحظ  لو  كما -

 ومراقبة التدبير المفوض.

  القصبة -المشور جماعة  لفائدةنقائص على مستوى المراقبة المنجزة من طرف مكتب الدراسات 

لدراسات من أجل تتبع تنفيذ عقد لالقصبة على تدخل مكتب -يرتكز نظام المراقبة المتبع من طرف جماعة المشور

تسديد خدمات مكتب   علىمن دفتر التحمالت  34نصت المادة  قد و .التدبير المفوض من طرف شركة كازاتكنيك

 من مبلغ العقد.  بالمائة 4,5ى أساس عل ،مباشرة من طرف المفوض إليه ،الدراسات التقنية

 :تسجيل المالحظات التالية عنفحص الجوانب المتعلقة بمراقبة عقد التدبير المفوض،  أسفر وقد 

مكتب الدراسات التقنية، بشكل دقيق على المسؤولية التي يتحملها هذا  عدم تنصيص االتفاقية المبرمة مع -

  ؛ المراقبة المقدمة أو عند مالحظة عدم جدواها من طرف الجماعةاألخير في حالة وجود خلل في خدمات  

 وتحديدمكتب الدراسات التقنية من قبل المفوض قبل إبرام عقد التدبير المفوض  ةالتحديد المسبق ألجر -

 من مبلغ العقد، ليس مبررا بشكل كاٍف وال بالمائة 4,5أن المعدل الثابت البالغ  مبلغه السنوي. ويبدو

دراسة تقديرية تم إنجازها من طرف الجماعة على أساس وصف تفصيلي لخدمات المراقبة   يستند إلى

 ؛استخدامها في هذا اإلطار فروضوالوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الم

إنجازها تقني  بم قوحيث إن خدمات المراقبة ي المعتمد،ضعف الموارد البشرية التابعة لمكتب الدراسات  -

 ؛ دخل بشكل عرضييتمهندس و ةيعمل بصفة دائم

 ؛برنامج عمل منتظم )يومي وأسبوعي وشهري( يغطي الجوانب التعاقدية التي يتعين فحصها غياب -

 ؛مكتب الدراسات التقنية تعدد المخالفات لاللتزامات التعاقدية التي لم يتم تسجيلها من قبل -

القة المباشرة بين المراقبين  خطر ضعف فعالية إجراءات المراقبة من طرف مكتب الدراسات نتيجة الع -

 ؛التابعين للمفوض إليه

 ؛عليها في العقد  المنصوصوفقا لاللتزامات  بعد،عدم تتبع المعدات التي يستعملها المفوض إليه عن  -

تقييم مكتب الدراسات لمدى احترام المفوض إليه لاللتزامات التعاقدية يتم على أساس نظام التنقيط. حيث  -

يتم تطبيق العقوبات التعاقدية في حالة منح مكتب الدراسات التقنية نقطة تحت المعدل المطلوب للخدمة 

 دون حال مما العقد، تضياتلمق مخالفالمنجزة من طرف المفوض إليه. ويبدو أن نظام التقييم المتبع 

 .التعاقدية بالمقتضياتالقصبة من ضبط مراقبة التزام شركة كازاتكنيك -مكن جماعة المشورت

 التواصل والتوعية  .6

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 والتوعية للتواصل جماعية غياب سياسة 

لشركات في إطار تنفيذ التزامات عقود التدبير المفوض، ال حظ أن عمليات التواصل والتوعية المنجزة من طرف الو

تندرج ضمن سياسة جماعية للتواصل والتوعية موثقة تؤطر وتوجه جميع العمليات واألنشطة التواصلية والتحسيسية 

جماعتي  في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وفقا لرؤية واضحة ومتناسقة خاصة بكل جماعة. حيث تبين أن  

القصبة ال تتوفران على خطط عمل سنوية خاصة بالتواصل في مجال تدبير النفايات المنزلية -مراكش ومشور

والمماثلة لها، تمكن من ترجمة األهداف المتوخى تحقيقها إلى تدابير وعمليات متناسقة ومتكاملة وتحدد المؤشرات 

أن العمليات واألنشطة التواصلية والتحسيسية المنجزة غير دائمة وتبقى  كما لوحظ    .النوعية والكمية الكفيلة بتقييم أدائها

مرتبطة بالمناسبات ومقتصرة على الحمالت التحسيسية التي يتم إنجازها من طرف المفوض إليهم في إطار عقود 

 .التدبير المفوض

دود على مختلف المتدخلين في  ونتيجة لذلك، يبدو أن المجهودات المبذولة في هذا الباب لم يكن لها سوى تأثير مح

سلسلة تدبير نظافة المدينة السيما المواطنين، لكون تغيير سلوكهم يتطلب عمليات وأنشطة تواصلية وتحسيسية دائمة 

الذي ال يمكن تحقيقه من دون خطط عمل مخصصة لتوعية ومختلف الفاعلين بالمدينة وفي  مراأل .ومنسقة وهادفة

أن كلتا الجماعتين ال تتوفران على خطط عمل تهدف إلى كما تجدر اإلشارة أيضا،  .مدنيمقدمتهم فعاليات المجتمع ال

 إلى قياس وتقييم مدى رضى المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليهم.
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باتخاذ التدابير  القصبة-سفي، جماعتي مراكش والمشورآلذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش 

، وذلك من يخص التنظيم واالستثمارات فيما التعاقدية  االالزمة لحمل الشركات المفوض اليها على احترام التزاماته

 :خالل ما يلي

 :بالتنظيمفيما يتعلق  -

 مسك محاسبة تحليلية وفق القواعد المعمول بها؛ -

التقيد باإلجراءات الالزمة للحصول  ت وشروط التعاقد من الباطن وبالخصوص ياااللتزام بكيف -

على الموافقة المسبقة من طرف المفوض. وفي هذه الحالة، يجب على الشركات المفوض إليها 

بنود عقد التدبير  ل همأن تفرض على المتعاقدين من الباطن االلتزامات الكفيلة بضمان احترام

 .المفوض

 :باالستثماراتفيما يتعلق  -

 التدابير اتخادة، وإذا لزم األمر، تخدمليات المسات والمعدات واآلتبرير كفاية أسطول المركب -

 ستثمارات اإلضافية الضرورية لذلك؛ لال إليها المفوض الشركات  إنجاز لضمان التعاقدية

  ؛تحويل النفايات ستغالل أرصفةالوضع حد  -

عليها في مجاالت مستودعات لعمليات الكنس تستجيب للمعايير والمواصفات المتعارف  إنشاء    -

 ؛الصحة والسالمة والبيئة

االلتزام بالمتطلبات التعاقدية المتعلقة بشروط النظافة المفروضة على المركبات والمعدات  -

 .المستخدمة واستخدام المركبات واآلليات المزودة بأنظمة التحديد الفوري للمواقع

 : ر المفوض إليهم والتوازن المالي للعقودوعلى مستوى أج -

لشروط والقواعد الخاصة بتعديل أو مراجعة ل ،عقود التدبير المفوض إطار في وضيح،الت -

التوازن   على  الحفاظالجوانب المالية بما يسمح ب  تتبعنظام خاص ل  ووضعالتعريفات أو األجور،  

وعلى وجه الخصوص مراعاة مكاسب اإلنتاجية الناتجة عن تحسين تدبير  ،المالي للعقود

 المفوضة؛الخدمات 

 بكيفيةالحتياطات الالزمة لتأمين تقسيم المناطق  افي إطار عروض األثمان،    االعتبار،ألخذ بعين  ا -

تراعي الرفع من جودة التدبير المفوض لخدمات النظافة والتحكم بشكل أفضل في التكاليف 

 والعمل على تقليص الفوارق بين عروض المفوض إليهم.

 على مستوى التتبع والمراقبة: -

تحديد تنظيمها  مععقود التدبير المفوض في التتبع والمراقبة المنصوص عليها هياكل  خلق   -

 الموكلة لضمان حسن أداءها للمهام    الالزمةبشكل واضح وتخصيص الموارد البشرية والمادية  

 إليها؛

بيانات شاملة ومفصلة ومنتظمة تغطي مختلف عمليات تدبير النفايات   يوفرنظام معلومات    وضع -

ات التقنية والمحاسبية والمالية المتعلقة بالمفوض  معطيالمنزلية في مراكش، بما في ذلك ال

 إليهم؛

 المنصوص عليها في العقود. للمسطرةووفقا  اآلجالتنفيذ العقوبات التعاقدية خالل  -

 على مستوى التواصل والتوعية: -

إعداد خطط عمل سنوية خاصة بالتواصل في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، تمكن  -

من ترجمة األهداف المتوخى تحقيقها إلى تدابير وعمليات متناسقة ومتكاملة وتحدد المؤشرات  

 والكمية الكفيلة بتقييم أدائها. النوعية

 لهاطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة . ثالثا
هذا تم تفويض تدبير  في استغالل مركز طمر وتثمين النفايات، حيث 2016شرعت الجماعة ابتداء من شهر يونيو 

وكمقابل الستغالل المفوض إليه للمركز وإنجازه لالستثمارات المنصوص عليها  .إيكوميد المطرح الجديد إلى شركة 

ب وفقاً لكمية النفايات التي يتم إحضارها إلى المطرح، وذلك بالعقد، فقد حدد عقد التدبير المفوض لفائدته أجرا يحتس

درهم   198,24درهم خالل السنة األولى والثانية و  99,12لطن )بدون احتساب الرسوم( يتفاوت بين  لعلى أساس سعر  

اكش أن تدفع ابتداء من السنة الثالثة. وبغض النظر عن الكمية التي قد يتم ايداعها بالمركز، فإن العقد يلزم جماعة مر
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مليون درهم   188,93مليون درهم في السنة األولى و  29,74كحد أدنى لشركة إيكوميد مقابال ماليا سنويا يتراوح بين  

 في السنة األخيرة من عقد التدبير المفوض.

 نظام طمر وتثمين النفايات 

أسفرت مراقبة الجوانب المتعلقة بفتح مركز طمر وتثمين النفايات وإغالق المطرح القديم، عن تسجيل المالحظات 

 :التالية

 عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية المتعلقة ببعض المعدات والتجهيزات  

التعاقدية المتعلقة بالمعدات والتجهيزات،  اللتزامات االمفوض إليه التي لم يحترم فيها تم رصد مجموعة من الحاالت 

 نورد منها ما يلي: 

مركز طمر وتثمين النفايات، حسب ما جاء في إطار العرض   وفقا للتصميم األصلي لمشروع استغالل -

للمطرح القديم يمتد إلى مدة سنة، بعد ذلك  التقني المقدم من طرف شركة إيكوميد، فإن استغالل الشركة

لكن نتيجة  .عند بداية السنة الثانية من العقد  مستوى مركز طمر وتثمين النفايات يبدأ االستغالل على

إلى سنتين، فإن استغالل المطرح  االستثماريإبرام عقدين ملحقين ومن تم تمديد أجل وضع البرنامج 

 .2016بمركز طمر وتثمين النفايات في يونيو  االستغاللاستمر إلى حين بدء  حربيلالقديم بجماعة 

المرحلة األولى من االستثمارات المتعلقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات السائلة للنفايات   فإنذلك،  ل  تيجةن

لم يتم تحقيق أي استثمار بشأن المعالجة البيوكيميائية، بالرغم من ازدياد حجم المخلفات   كما  لم تتحقق بعد 

 ؛بالمطرح الجديد منذ بداية استغاللهالسائلة للنفايات الناتجة عن الطمر الكلي للنفايات المجمعة 

 عدم إنشاء محطة لمراقبة الطقس؛  -

 عدم وضع کاميرات للمراقبة على مستوى الميزان؛ -

سياج حول األحواض  لتركيب بالنسبة الشأن هو كما أخرى،عدم الوفاء بااللتزامات المتعلقة بتجهيزات  -

وتركيب أجهزة إضاءة متنقلة ذات قدرة عالية على مستوى   للنفاياتالمخلفات السائلة    جمع  قصد المفتوحة  

 منطقة تفريغ النفايات وتركيب أعمدة كهربائية على طول الطرق المؤدية لمنطقة طمر النفايات. 

 قدرة االستيعابية لألحواض المهيأة لطمر النفاياتالمتسارع في  انخفاض 

لطمر النفايات    C1، تم تقدير متوسط مدة استغالل الحوض  التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات  عقد في إطار  

إال أنه، واستناداً إلى المعطيات المتعلقة بكميات النفايات  سنة، أي ما يعادل أربع سنوات وخمسة أشهر.  4,38في 

متوقعة، يرة التتفوق بكثير الو C1يرة طمر النفايات بالحوض ت، فإن و2017التي تم إيداعها بالمطرح إلى نهاية سنة 

 :التاليمما يخفض بشكل كبير من متوسط مدة استغالله المتوقعة، كما يبرز ذلك الجدول 

 السنة
الحمولة المودوعة 

 )بالطن(

مدة االستغالل 

 )بالسنوات(

معدل استيعاب  

الحوض 

 ئة(ا)بالم

نسبة المدة الزمنية 

 المنصرمة )بالمائة(

   11   22 0,5 177.766,72 (أشهر 6)2016 

   23   43 1 343.500,18 )سنة كاملة( 2017

   34   65 1,5 517.266,90 لمجموعا

المسجل  النصف تقريبا. ويرجع ذلك، باألساس، إلى التأخيرإلى  قد تقلصت    C1أن مدة استغالل الحوض    لوحظ  هكذاو

بداية السنة الثانية مع بداية في تنفيذ برنامج االستثمار وبالخصوص مركز الفرز، الذي كان من المقرر أن ينطلق في 

 استغالل مركز طمر وتثمين النفايات. 

  فارغة اتيدوي للمعطيات المتعلقة بوزن الشاحنال باإلدخال يسمح لميزاناعتماد الشركة   

من أجل حساب حمولة النفايات التي يتم إيداعها  معلوماتيلشاحنات مجهز بتطبيق لتعتمد شركة إيكوميد على ميزان 

بطريقتين: األولى أتوماتيكية  اتوزن الشاحن بحسابلوحظ أن هذا التطبيق يسمح  قد بمركز طمر وتثمين النفايات. و

 اإلدخالة، حيث إن الداخلي مراقبةفي نظام ال ثغرةغير مقبولة وتشكل والثانية يدوية. وتعتبر الطريقة الثانية للوزن 

ات المتعلقة بكميات النفايات التي يتم إيداعها طيخطر التالعب بالمع على ينطويالفارغة  اتاليدوي لوزن الشاحن

خدمات النظافة في المدينة  تدبير اإليه ضوالتي يتم اعتمادها من أجل احتساب أجور جميع الشركات المفو ،بالمطرح

 وتثمين النفايات. بمن فيهم شركة إيكوميد المكلفة بتدبير مركز الطمر 
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 مراقبة كميات النفايات التي يتم إيداعها بمركز طمر وتثمين النفايات في قصور 

نظام المعتمد من قبل السلطات المفوضة لمراقبة وزن حمولة الشاحنات من النفايات على تواجد مجموعة من ال  يرتكز

ونوعية النفايات وجمع نظائر تذاكر الوزن. إال أن هذا األعوان الجماعيين الذين يقتصرون على معاينة الشاحنات 

الذي يتحكم في  ،عملية الوزن يتم تنفيذها من طرف مستخدم تابع لشركة إيكوميد  كونالنظام يبقى محدود الفعالية ل

كة . كما أن الشرمعطياتقواعد ال وإعداد كما يقوم بطبع تذاكر الوزن المعدة  ،الذي يسجل حمولة الشاحنات تطبيقال

فإن تركيز كل هذه العناصر على مستوى شركة  عليه،. وتهتتولى إدارة التطبيق المذكور وصيان منإيكوميد هي 

إيكوميد يمنحها السلطة الكاملة والحصرية على التطبيق وبالتالي توفرها على هامش مهم للمناورة بخصوص كميات 

   .النفايات التي يتم استقبالها بالمطرح

  من حيث النوع والكم النفايات عن الناتجة السائلة المخلفاتليه في قياس تقصير المفوض إ 

بتحليل المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات بشكل دوري، على األقل  التزاما تضمن العرض التقني لشركة إيكوميد 

 متخصص.  مختبروالمعادن الثقيلة من طرف  nh3و dcoو DOB5 :التاليةمرة كل ثالثة أشهر بالنسبة للمعايير 

 2017يونيو  في  األول  ، أن الشركة قامت فقط باختبارين لنوعية المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات  لوحظ  ذلك،ومع  

 . السنة نفس من دجنبر في والثاني

فإن العرض التقني للشركة ينص على قياس إنتاج المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات باستخدام   الكمية،  حيث  من  أما

أنه لم يالحظ وجود إال أو على مستوى مضخة استخراج المخلفات السائلة.  حوضعداد تدفق مثبت إما عند مدخل ال

 أي عداد على كل من المستويين.

  للنفاياتمطرح القديم الإعادة تأهيل  

 .ي هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التاليةف

 تأخير في إغالق مطرح النفايات حربيل 

طمر النفايات يتم بشكل  كانحيث  استغالله،على مستوى منذ إنشائه، عرف مطرح النفايات بحربيل عدة نقائص 

التي تلوثت  ،على المياه الجوفية عشوائي بالقرب من واد تانسيفت. كما أن المطرح شكل لسنوات عديدة خطرا

بالمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات لتواجد المطرح في مكان غير مناسب وافتقاره إلى نظام منع تسرب هذه 

  .المخلفات

لكن هذا  .وبغية مواجهة هذه المخاطر البيئية، تم إطالق مشروع إعادة تأهيل مطرح حربيل من أجل إغالقه نهائيا

وعلى الرغم من أن  .كراهات المتعلقة بعدم توفر وعاء عقاري للمطرح البديلالمشروع تأخر بشكل كبير بسبب اإل

، إال F.Dيل وإغالق مطرح حربيل المبرم مع شركة ، العقد األول إلعادة تأه2011جماعة مراكش قد أبرمت، سنة 

 .2016أن هذا المطرح لم يكف عن استقبال النفايات إال في يونيو سنة 

 نقائص على مستوى التخطيط والتنفيذ لصفقة إعادة تأهيل وإغالق المطرح القديم 

، عن حربيلبمطرح النفايات  إعادة تأهيل وإغالق برمتها الجماعة من أجلأالصفقة التفاوضية التي أسفر افتحاص 

 :التالية تسجيل المالحظات

لم يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإغالق مطرح النفايات بحربيل وفقاً لتخطيط محكم يراعي حساسية  -

  بتاريخ مراكش جماعة لجأت للمطرح،ايجاد موقع جديد  من تمكنها لعدم فنظرا هذه الخدمة العمومية. 

 امتد  والذي   F.Dشركة، على إثر انقضاء أجل تنفيذ العقد األول الذي أبرمته مع  2013نوفمبر سنة    24

 لم الجماعة أن إالالتفاوض مع نفس الشركة بخصوص إبرام صفقة تفاوضية.  إلىعلى ثالثة سنوات، 

. وتبعا لذلك، فإن اإلخطار هذه الصفقة إال قبل يومين من تاريخ انتهاء أجل التنفيذ المذكور  إبرام  إلى  تبادر

 F.Dشركة  ةواصلم عنه  ترتب مما ،2014مارس  31بالمصادقة على هذه الصفقة لم يتم إال بتاريخ 

، 2014مارس    31  غاية  إلى  2013نوفمبر    24خالل الفترة الممتدة من   استغالل مطرح النفايات القديم،

 ؛ دون أي أساس تعاقدي

درهم مع احتساب   9.654.004,34لثابت للصفقة التفاوضية األخير للشطر ا يلغ الكشف التفصيلي -

الرسوم. غير أنه لوحظ أن مبلغ هذا الكشف يتعلق بأداء أشغال تم إنجازها قبل المصادقة على الصفقة  

المتعلق بالصفقات العمومية،   2.12.349من المرسوم رقم    152ف مقتضيات المادة  الالتفاوضية، مما يخ

تبر صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إال بعد المصادقة التي تنص على أنه ال تع

 ؛عليها من طرف السلطة المختصة

، قدرت متوسط حجم النفايات التي F.Dإن جماعة مراكش لما قررت إبرام الصفقة التفاوضية مع شركة   -

النفايات خالل سنة واحدة. طن من    252.000أي ما يعادل    طن،  21.000يتم إيداعها شهريا بالمطرح ب  

من حجم النفايات   بالمائة 26,5لكن لوحظ أن حجم النفايات التي تم طمرها فعليا بالمطرح القديم تعدى 
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 المطرح حالة من بالرغمذلك و ،يوما 17والمقدرة خالل مدة إنجاز الصفقة التي لم تتعد تسعة أشهر 

 استغالله؛ باستمرار المرتبطة المخاطر وحجم

عملية  ةألي درهم،مليون  34التي تتجاوز قيمتها  ،F.Dلم تخضع الصفقة التفاوضية المبرمة مع شركة  -

، الذي سالف الذكر 2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم  142مراقبة أو تدقيق، خالفاً للمادة 

يتجاوز  التيو الجماعاتو واألقاليمينص على أن الصفقات التفاوضية المبرمة من طرف العماالت 

 .والتدقيق ةمراقبالمليون درهم مع احتساب الرسوم تخضع وجوبا إلى  هامبلغ

 عنمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من جمع الغازات البيولوجية الناتجة ب خاصة  مالحظات 

  القديم المطرح مستوى على النفايات

من جمع الغازات البيولوجية   انطالقاوع إنتاج الطاقة الكهربائية  ، عهدت جماعة مراكش مشر2016سبتمبر  21بتاريخ  

 ،درهم مع احتساب الرسوم  ألف  540ومليون    21الناتجة عن المطرح القديم بحربيل لشركة إيكوميد بمبلغ إجمالي قدره  

 وحددت مدة إنجاز المشروع في خمسة أشهر. 

المشروع من دون اللجوء إلى دراسات الجدوى الالزمة والدراسات التقنية إال أنه تبين أن الجماعة قررت إطالق هذا 

نجازها إحيث اكتفت بمذكرة تقنية ومالية تم  ،والمالية الضرورية من طرف مكتب خبرة متخصص في هذا المجال

ق قبلي اتفا إلىالجماعة لم تستند في إطالق هذا المشروع باإلضافة إلى ذلك، فإن  من طرف نفس شركة إيكوميد.

موثق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، من أجل ضبط الجوانب 

لوحظ أن إطالق المشروع لم يكن  كماالتقنية والمالية المتعلقة بتزويدهما بالطاقة الكهربائية التي سينتجها المشروع. 

 وقع إنشاء الوحدة الطاقية. مسبوقا بتسوية الوضعية العقارية لم

تحديد المعايير الفنية الضرورية لتحقيق مستوى مستقر من تجميع  عدمونتيجة لعدم انجاز الدراسات الالزمة، لوحظ 

الغاز من حيث الكمية والضغط والمكونات من أجل أن تتمكن وحدتا تحويل الطاقة من بلوغ قدرة تحويل تصل إلى 

630 KW .المبرمة لم تحدد النتائج الكمية والنوعية المتوقعة من إنجاز هذه المحطة الطاقية   لوحظ أن الصفقة كما

 .وبالخصوص وحدتي تحويل الطاقة

زيادة على ذلك، لوحظ أن أجل إنجاز مشروع المحطة المذكورة حدد في خمسة أشهر، ابتداء من منتصف أكتوبر 

فإن هذا  ،، لم يتم إتمامه بعد. ولإلشارة2018بريل . ومع ذلك، فإن هذا المشروع، وإلى غاية نهاية شهر أ 2016

 .2017يناير   9المشروع متوقف منذ 

  عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بعملية المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن

 النفايات

يزات خاصة بالمعالجة الحرارية في إطار العرض التقني لشركة إيكوميد، التزمت الشركة باالستثمار في إنجاز تجه

درهم، وذلك قبل متم سنة  3.500.000,00للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات المطمورة للمطرح القديم بمبلغ 

الذي تم بموجبه تأجيل برنامج االستثمار لمدة سنتين، يكون إنجاز  2بعين االعتبار العقد الملحق رقم وأخذا  .2015

 ، لم يتم إنجاز هذه التجهيزات.2018. إال أنه وإلى غاية أبريل  2017لمخلفات السائلة مبرمجا لسنة  المعالجة الحرارية ل

ولإلشارة، فإن عدم إنجازات المعالجة الحرارية لهذه المخلفات السائلة على مستوى المطرح القديم، ينطوي على 

رح في حال تسجيل تساقطات قوية بالمنطقة، مخاطر مرتبطة بإمكانية تسربها من األحواض إلى المحيط الطبيعي للمط

 مستوى المخلفات السائلة المجمعة باألحواض مرتفع. سيما وأنال 

 عدم إيالء األهمية الالزمة لإلشكالية االجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات 

أن اإلشكالية االجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات لم يتم أخذها بعين االعتبار في إطار تدبير مشروع إقفال  لوحظ

المطرح لم يتم إدماجهم في  هذا  شخصا الذين كانوا يعملون على جمع النفايات ب  150أكثر من    إن  حيث  ،المطرح القديم

في تدبير جمع النفايات المنزلية على مستوى جماعة مشروع المطرح الجديد. هذه الوضعية أثرت بشكل سلبي 

إلى جمع النفايات مباشرة من حاويات   اهاته الشريحة االجتماعية وفي غياب حلول بديلة إلدماجه  تحولتحيث  ،مراكش

ة النفايات في األحياء السكنية والتجارية للمدينة بحثاً عن مخلفات ومتالشيات صالحة للبيع. مما أثر سلبا على نظاف

بعض المناطق التي تعرف توافد أعداد كبيرة منهم وكذا على بعض الشركات المفوض إليها التي تشتكي من انخفاض  

 الكميات المجمعة في مناطقها بسبب النشاط المتزايد لجامعي النفايات مما يضر برقم معامالتها. 

 بما يلي: للحساباتوعليه، يوصي المجلس الجهوي 

 :رح الجديد )مركز طمر وتثمين النفايات(فيما يتعلق بتدبير المط -

خاصة ما يتعلق بتدبير ، كل التزاماتهبالتأكد من التزام المفوض إليه، في الوقت المناسب،  -

المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات والتجهيزات الضرورية من أجل استغالل أمثل للمطرح 
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الجديد. كما يجب التأكد من إدالء المفوض إليه بالنتائج الدورية للقياسات الكمية والنوعية 

 ؛للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنفيذ المعالجة الحرارية لها

، من خالل كميات النفايات التي يتم طمرها في المطرح  مراقبةاتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل   -

 معلوماتي  تطبيق   واعتمادتجهيز الميزان بالوسائل الضرورية من أجل مراقبة حمولة الشاحنات  

ضة أو ال يسمح بالتعديل اليدوي للبيانات المتعلقة بوزن الشاحنات إال بعد موافقة السلطة المفو

 .مثلهاي نم

 فيما يتعلق بإعادة تأهيل مطرح النفايات القديم: -

حث المفوض إليه على احترام الجدول الزمني المتفق عليه من أجل لاتخاذ التدابير الالزمة  -

 إعادة تأهيل مطرح النفايات القديم؛

ية والنوعية وال سيما القيام بالقياسات الكم ،ضمان التزام المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية -

 النفايات؛للمخلفات السائلة الناتجة عن 

 مستوى على لها والمماثلةبالتعاون مع مختلف المتدخلين في تدبير النفايات المنزلية  العمل، -

على وضع خطة عمل من أجل حل اإلشكالية المرتبطة بالوضعية االجتماعية  مراكش،مدينة 

 لجامعي النفايات.
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II.  رئيس المجلس الجماعي لمراكش جواب 

 ()نص  الجواب كما ورد

 مراكش بمدينة والمماثلة لها المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 النفايات لتدبير التخطيط .1

   يلي: لما مراكش جماعة طرف من الجماعي المخطط إعداد عدم يعزى

 عدادهاإ في الشروع تم والتي مراكش لعمالة االقليمي المديري بالمخطط المتعلقة الدراسة نهاءإ عدم -

 ؛2014 سنة منذ  مراكش عمالة طرف من

 المنزلية النفايات بتدبير  الخاص الجماعي المخطط إعداد  لطرق المحدد  التطبيقي النص غياب -

 لها؛ والمماثلة

 الجماعي المخطط إعداد( 2022-2016) مراكش جماعة عمل برنامج تضمن فقد  اخرى، جهة ومن -

 .أعاله المذكور التطبيقي النص نشر بمجرد  لها والمماثلة  المنزلية النفايات بتدبير الخاص

 جمع عمليات دعم على ركز بل المصدر، من الفرز لعملية األولوية يعط لم المنزلية للنفايات الوطني المخطط نإ

 .والتثمين وإعادة التدوير للفرز وحدات تطوير مع ثانية مرحلة في معالجتها ثم أولى مرحلة  في النفايات

 المعايير بشأن 28-00 القانون من 83 المادة في عليها المنصوص التطبيقية النصوص إصدار بعد  يتم أنه لم كما

 النفايات. تثمين بطرق المتعلقة التقنية والمواصفات

وتهدف   ،2019  مارس  11  يوم  إال   تقديمها  يتم  لم  النفايات  وتثمين لتقليص  الوطنية  االستراتيجية  نأ  والجدير بالذكر

 المواد تخداماس وكذا التدوير وإعادة االستخدام إعادة مدى وزيادة النفايات إنتاج تقليص األقل على أو تفادي إلى

 .للبيئة الصديقة البديلة

 المكلفة والوزارة المنتدبة مراكش جماعة  شراكة بين اتفاقية موضوع المصدر هو من الفرز مشروع أن العلم مع

 ومفصلة معمقة جدوى ودراسة المشروع وثيقة إعداد  من االنتهاء بعد  نجازهإ في الجماعة ستشرع حيث بالبيئة

 المتدخلين. جميع مع بشراكة وذلك

 هامدة، نفايات والبناء بمثابة الهدم مخلفات تصنف 28-00 القانون من 7 الفقرة ،3 للمادة وطبقا أخرى، جهة ومن

 الهامدة؛ والنفايات الخطيرة؛ الغير والصيدلية الطبية الصناعية؛ النفايات لتدبير الجهوي المديري المخطط ويحدد 

 الذي هذا المخطط  غياب  وفي  النفايات.  هذه  تدبير وكذا  بها  الخاصة  والتجهيزات  االفراغ  مواقع  والنهائية  والفالحية

  تعبئته  تتم والذي مراكش لمدينة القديم للمطرح مجاورا موقعا مراكش جماعة حددت نجاز،اإل طور في الزال

 الهامدة. النفايات إلفراغ مؤخرا

 النفايات تدبير منظومة .2

 ببعد الخاصة األثمنة( la plus-value)  تفعيل تم  المنابهة جماعة إلى حربيل جماعة  المطرح من تغيير عند 

 .المطرح

 العرض  في  والمحدد   المعالجة؛  النفايات  من  للطن  األحادي  السعر  مراجعة  على  الفرز  مركز  اشتغال  انطالق  يتوقف

 للمشروع، األولي التصميم على طرأت التي للتعديالت تبعا ألنه. الرسوم احتساب دون درهم 198,24 في األولي

 برنامج  من المالية تكلفتها حذف يستوجب مما كلم 34 مدى على النفايات مخلفات عملية تحويل حذف عنها نتج

 أدخلت  التي  للتعديالت  وفقا  االستثماري؛  المخطط  بمراجعة  القيام  على  إليه  والمفوض  المفوض  اتفق  ولقد .  االستثمار

 .  4 رقم التعديلي الماحق موضوع ستكون والتي التنفيذ  مخططات على

  لنفوذ   تابعة  أراضي  على  للمطرح؛  المحدد   النطاق  خارج  للمطرح  القديم  الموقع  حول  المتناثرة  السوداء  النقط  تتواجد 

 مراكش جماعة وصالحيات  اختصاصات ضمن تدخل ال النقط هذه مراقبة  أن من الرغم وعلى. حربيل جماعة

 عدد اإلرسال عبر الموضوع في  اسفي  مراكش بمراسلة والية الجماعة قامت  الترابي، مجالها من جزءا وليست

 .2017 ماي  4 بتاريخ المسجل 10555

 المديري  المخطط  إعداد   انتظار  في  القديم،  المطرح  بجوار  الكائن  بالموقع  تربةاأل  بإفراغ  مؤقتا  مراكش  جماعة  أذنت

.  والنهائية والفالحية الهامدة؛ والنفايات الخطيرة؛ الغير والصيدلية والطبية الصناعية؛ النفايات لتدبير الجهوي

 المسجلة  13275  عدد   رسالة)  كتابة  مراكش  جماعة  طلبت  القديم،  للمطرح  النهائي  اإلغالق  وقبل  ذلك  مع  وبالموازاة
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 موقع تحديد  أجل من المعنية المحلية الجهات جميع مع اجتماع عقد  مراكش عمالة من( 2016 يونيو 10 بتاريخ

 .الستغالله واإلدارية التقنية والترتيبات السبل ودراسة األتربة لتفريغ بديل

 النظافة خدمات تدبير. ثانيا

 لها المفوض الشركات تدبير أنظمة 

 2018  سنة  من  انطالقا  لألشغال  تحليلية  محاسبة  بمسك  التزمتا  فإنهما  SMVMو  TEOMARAلشركتي    بالنسبة

 .الشركتين معطيات بقاعدة متوفرة المعطيات أن علما السابقة للسنوات التحليلية وتدارك المحاسبات

 النفايات  لنقل أخرى شركات مع عليه تقدم تعاقد  بأي إليها مفوض شركة أي طرف من مراكش جماعة إخبار يتم

 .للمنابهة العمومي المطرح إلى الوسيطة النقط من

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير 

  باالستثمار المتعلقة االلتزامات ببعض  الوفاء عدم حالة المناسبة في  الغرامات تطبيقعلى  مراكش جماعة أقدمت

 أمام النقطة هذه رفع إلى أدى الذي الشيء الخصوص، بهذا بطعون تقدمت المعنية الشركات أن إال المعدات، في

 .الجهة والي برئاسة التحكيم للجنة رفعها  بدورها قررت التي التتبع لجنة

 المقدمة  الخدمات وجودة االستغالل عمليات تنفيذ 

 فيها بما لها والمشابهة المنزلية النفايات بجمع المتعلقة األثمان قائمة في 1 رقم الخدمة في مضمنة الكنس مخلفات

 .الضخمة ومخلفات الكنس المواد 

 والمراقبة االشراف 

  باألشطر  الخاصة  للجنة  اجتماع  عقد   تم  السابقة  التتبع  اجتماعات لجن  في  معالجتها  تتم  والتي لم  العالقة  النقاط  لتدارك

 . الشركات لطلب استجابة الحقا التتبع للجنة اجتماعات عقد  وسيتم 2018 يونيو 06 بتاريخ الثالثة وذلك

 لها والمماثلة المنزلية النفايات وتثمين طمر. ثالثا

 النفايات وتثمين طمر امنظ 

 بثالث للشركة المالي العرض في المسطر االستثماري المخطط زاحةإ بسبب التجهيزات هذه بعض إنشاء يتم لم

 .3و 2و 1 رقم التعديلية الملحقات في عليها المنصوص للمقتضيات سنوات طبقا

 Schéma» االستغالل مخطط في المقررة 11 المرحلة من جزء نجازإ سيتم اإلشكالية هذه لتجاوز

d’exploitation »النفايات طمر من وستمكن هكتار 10 تقارب مساحة على ،3و 2 ،1 المراحل بعد  مباشرة 

 .2021 سنة في الثاني الحوض تسليم المقرر ومن. 2019و 2018 السنوات خالل المنتجة

المعالجة  محطة إنشاء انتظار في رشاش بواسطة حرارية معالجة معالجتها فيتم النفايات، عصارة يخص فيما أما

 .2020و 2019 سنتي خالل

 والذين  مراكش؛  لجماعة  التابعين  المراقبة  أعوان  طرف   من  وجيز  وقت   في  النفايات   وزن  لعملية  الفعلية  المراقبة  تتم

 الوزن. عملية احترام على ويسهرون يتتبعون

 لمصالح  التابع  المراقبة  عون  طرف  من  مباشرة  تحصيلها  يتم  النفايات   ايداع  وصوالت  طبع  وبمجرد   أخرى،  جهة  من

 عن والمراقبة للتتبع نظام بتثبيت ملزمة المفوضة فالشركة  محتمل؛ مشكل أي تجاوز أجل ومن . مراكش جماعة

 بعد؛

 المجال،   هذا  في  متخصصة  شركة  الى  المهمة  هذه  إسناد  أجل  من  المبادرة  مراكش  جماعة  اتخذت  بالموضوع  وعالقة

 .إعداده من االنتهاء بعد  عرضها تقديم وسيتم

 والذي للشركة، التقني العرض في يكفي بما مراكش مدينة نفايات عن الصادرة النفايات عصارة خصائص حددت

 تحديد من التحاليل هذه مكنت وقد . PROTEGE MAROC المختبر طرف من المنجزة التحليل نشرات تضمن

  أهمية تكمن ذلك، على عالوة. المعالجة لمحطة االستيعابية القدرة تحديد  وكذا اعتماده تم الذي المعالجة أنماط

 البيولوجية، الكيميائية، المعالجة )الفزيائية، مستويات مختلف اشتغال خالل الكيميائية للخاصيات الدورية المتابعة

 صبيب قياس فان ساس،األ هذا وعلى. المعالجة محطة استغالل في اختالالت منع وقوع في ؛(العكسي التناضح

 .المعالجة محطة انجاز فور به العمل سيبدأ وتحديد خاصياتها النفايات عصارة

 .  المعالجة  محطة  انجاز  اثناء  تثبيته  وسيتم  المعالجة  محطة  مكونات  أحد  يعد   الصبيب  قياس  فجهاز  أخرى،  جهة  ومن
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 للنفايات القديم المطرح تأهيل إعادة 

 بتاريخ 02-12-349 عدد  المرسوم مقتضيات مع تام بانسجام CC/01/201عدد  التفاوضية الصفقة إبرام تم لقد 

 من  ب   الفقرة  تنص  حيث  87و  86  المادتين  سيما  العمومية؛  بالصفقات   المتعلق(  20/3/2013)  11434جمادى    08

 المنصوص المستعجلة لألعمال بالنسبة خاصة اتفاقية  أو رسائل بتبادل استثنائية، بصفة  إما( .... ب" :87 المادة

 إعداد  مع إنجازها يتالءم  ال التي أعاله، 86 المادة من( ثانيا البند  من  5 الفقرة في الواردة االستثناء حالة في عليها

 التزامات  وحدود   لياتالعم  طبيعة  على  األقل  على  الخاصة  االتفاقية  أو  الرسائل  تبادل  ويبين.  للصفقة  المكونة  الوثائق

 أن يجوز ال األخيرة، الحالة هذه وفي. مؤقتا ثمنا أو نهائيا ثمنا لها ويحدد . والمدة المبلغ حيث من المتعاقدة السلطة

 صفقة شكل على الخاصة االتفاقية أو الرسائل تبادل تسوية تتم أن ويجب. مسبقة دفعات أو سلفة أي دفع إلى يؤدي

 ."الموالية أشهر الثالثة خالل نهائي بثمن

 بتاريخ LEFLOCH DEPPOLLUTIONوشركة  مراكش جماعة بين خاصة اتفاقية إبرام وبالفعل تم

  األشغال   يفسر  ما  وهذا  ،الحوز  تانسيفت   مراكش  جهة  والي  السيد   طرف  من  عليها  المصادقة  وتمت  ،02/01/2014

 تفاوضية  صفقة  شكل  على  سويت  التي  الخاصة  االتفاقية  إطار  في  المنجزة  الصفقة  على  المصادقة  تاريخ  سبقت  التي

 .العمومية الصفقات قانون من 87 المادة بمقتضيات  عمال

 غياب الى باألساس يرجع فعليا طمرها  والتي تم المتوقعة النفايات  كمية  بين المسجل تفاوتالف أخرى، جهة ومن

 .  المجاورة الجماعات لنفايات المطرح وكذلك استقبال للنفايات المستقبلية الكميات تقدير من تمكن  دقيقة معطيات

 المصالح  نأ  علما  الصفقة  لهذه  افتحاص  أو  مراقبة  بعمليات  للقيام  الوصية  الوزارة  شارةإ  رهن  مراكش  جماعة  وتبقى

 .الصفقة هذه نجازإ واكبت اسفي مراكش جهة لوالية المختصة

 المكلفة الوزارة من بمبادرة بمراكش كان القديم المطرح في البيوغاز لتثمين بيوكهربائية محطة بناء  مشروع إن

 الوزارة  أطر  طرف  من  المشروع  لهذا  تصميم  نجازإ  تم  وقد .  درهم  مليون  17  حدود  في  المشروع  مولت  التي  بالبيئة

 مشاريع  واستغالل  انجاز  في  المسبقة  التجربة  ذات  ECOMED MARRAKECH  شركة  بمعية  أعاله  المذكورة

 النموذجي   المشروع  بهذا  القيام  شركائها  بالبيئة رفقة  المكلفة الوزارة  أرادت  أخرى، ناحية  ومن.  فاس  بمدينة  مماثلة

 أشغاله من لموقع تقنية متعددة زيارات موضوع كان حيث. بمراكش المناخ قمة تنظيم هامش على لعرضه الرائد

 .واالفريقية واألجنبية المغربية البعثات طرف

 بين ما المستخرج الميتان نسبة وتتراوح مشجعة االستجماع  شبكة مستوى على البيوغاز قياس اختبارات نتائج نإ

 الفعلية  الرئاسة  تحت  15/3/2018  بتاريخ  الصدد  هذا  في  تنسيقي  اجتماع  بعد   نهأ  أيضا  شارةاإل  وتجدر  ٪.50و  46

 المستقلة الوكالة طرف من تقنية  عروضا مراكش جماعة  تلقت المعنيين، الفاعلين مختلف وبحضور الوالي للسيد 

 العروض هذه. الوطنية بالشبكة المحطة بربط تتعلق للكهرباء الوطني والمكتب والكهرباء بمراكش الماء لتوزيع

 بالتنمية المكلفة الجهويةوالمديرية  والمعادن للطاقة الجهوية المديرية طرف من الدراسة طور في ناآل هي

 كالهما،  وأ  الشريكين  واحد   مراكش  جماعة  ما بين  اتفاقية ربط  بتوقيع  الدراسة  هذه  تكلل  نأ  ومن المرتقب  المستدامة.

 . البيوكهربائية المحطة واتفاقية استغالل

 البيوغاز من قار صبيب تحقيق من ستمكن بالمحطة المثبتة فالمضخات الضرورية، الفنية المعايير ناحية من ماأ

 . ميكاوات 1 بقدرة طاقة لتوليد  كاف

 الحرارية المعالجة لتحقيق ( pulvérisateur) رشاش باقتناء ECOMED MARRAKECH شركة قامت

 ، DMain St ،Milltown 149 ب الكائن NORTH EAST SOPPORTالمستورد  عبر النفايات  لعصارة

NJ 08850،  USA . التسليم  إجراءات أن إال.  الجماعة مصالح إلى االقتناء  اتورةف من نسخة تسليم تم وقد

 .متوقعا غير تأخرا عرفت  الجمركية

 النفايات حقن طريق عن العصارة هذه بإعادة تدوير الشركة تقوم النفايات عصارة أحواض في محتمل فائض لكل وتحسبا
 .البيو كيميائية والتبخر التفاعالتعبر  حجمها تقليص من تتمكن الطمر، حتى حوض في المطمورة

III.  رئيس المجلس الجماعي للمشور القصبةجواب 

 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 لتدبير النفايات التخطيط .1

 عدم اتساق بعض المكونات الرئيسية لسلسلة تدبير النفايات  بخصوص 

 : كراهات أهمهالى بعض اإلإساسا أذلك يرجع 

 ؛المخطط المديري الخاص بتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها غياب -
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 ؛يتطلب الفرز االنتقائي معدات خاصة، عمال مؤهلين، منهج تسويقي ووعي كبير بهذه العملية -

  للجماعة. تنفيذ هذه العملية استثمارات إضافية من شأنها التأثير على الموارد الماليةيتطلب  -

 منظومة تدبير النفايات .2

 منها والتخلص النفايات بجمع  المرتبطة الخدمات تدبير في االرتباك بخصوص 

فايات المنزلية والمماثلة يرجع السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى التأخير في تنفيذ المخطط المديري الخاص بتدبير الن

 لها، والذي يجب أن يأخذ في االعتبار مشكلة العثور على رصيف تحويل مشترك بين الجماعتين.

 تعتبر عمالة مراكش الجهة المكلفة بتدبير المطرح العمومي.كما 

وقف عن الظهور مراكش في القضاء على تراكم النفايات اال إنها ال تت  على الرغم من الجهود التي تبذلها جماعةو

راضي التابعة لجماعة المشور شغال الهدم والبناء داخل األأيتم وضع االتربة الناجمة عن . كما خاصة خالل الليل

 القصبة.

  تدبير خدمات النظافة  .انياث

 المفوض اليها ةم تدبير الشركانظفيما يخص  

 2018  ابريل 25    بتاريخ   (C. M. MARRAKECH)ليها بإنشاء شركة خاصة تدعى  إقامت الشركة المفوض  

يونيو  14رسالية بتاريخ إغرضها الحصري تدبير النفايات داخل جماعة المشور القصبة. وقد أرسلت الجماعة 

   .جل مسك محاسبة تحليلية لالستغاللأمن  2018

ت للمناولة فيما يخص العقد الذي يربطها بجماعة المشور ي شركاألم يسبق لشركة كازاتيكنيك التعاقد مع كما 

 القصبة، حيث يتم نقل النفايات إلى المطرح الجديد بواسطة شاحنات تابعة للشركة.

تجدون نسخة من عقد التأمين المخاطر    بعض  لتغطية  تأمين  اليها لعقود   المفوض  الشركة  اكتتاب  أما فيما يتعلق بعدم

 .  بالمرفقات

 دات وتجهيزات التدبير المفوضتدبير معبشأن  

لى حمالت التحسيس إمن االتفاقية    28حيث تتطرق المادة   ال تتضمن اتفاقية التدبير المفوض هذا البند  -

 والنظافة.

لى صعوبة العثور على مكان قريب من عمال الكنس داخل تراب إيرجع هذا المشكل باألساس  -

 الجماعة.

 استخدام.يتم احترام عملية غسل المركبات بعد كل  -

  .قامت الشركة بتركيب كاميرات المراقبة -

 ( على جميع المركبات. GPSتم تركيب نظام التحديد الفوري ) -

 الخدمة.تم وضع اشهار اسم الملحقة االدارية على واجهة جميع مركبات  -

 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمةبخصوص  

 .القصبةالمشكل غير مطروح داخل جماعة المشور  -

مرات شهريًا(، وقد تمت صياغة برنامج مفصل  4يتم احترام الوتيرة المنصوص عليها في العقد )  -

 .يمكن من تحديد عدد ومواقع الحاويات المغسولة

يجمع بقايا عملية الكنس مع تكلفة  2و 1، فإن تعريف السعر رقم التحمالتكما هو موضح في دفتر  -

فان كمية بقايا عملية الكنس تعتبر صغيرة جدًا بحيث لن يكون لها باإلضافة إلى ذلك، . عملية الجمع

 .تأثير كبير في تضخيم اجرة الشركة

 أجر المفوض إليهم والتوازن المالي لعقود التدبير المفوض  

تضم جماعة المشوار القصبة منطقة سياحية ضخمة. كما يتم تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية داخل 

جماعة، الشيء الذي يفسر التباين بين النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحمالت، تراب ال

 .باإلضافة الى ارتفاع عدد السكان الذي ساهم كذلك في هذا االختالف

يظل الثمن األحادي لجمع النفايات المعتمد من طرف شركة "كازاتيكنيك" جد معقول ويفسر ذلك بكون كميات 

. لنفايات المنقولة من طرف باقي الشركات المفوض لها، يفوق بكثير الكميات المنقولة من طرف "كازاتيكنيك"ا

طن من النفايات المنزلية والمماثلة لها،  432,48 285مراكش نتجت جماعة أ، 2016خالل سنة  :ذلكعلى  مثال

 مرة أقل. 33ب يقارطن فقط، أي ما  646,81 8نتجت جماعة المشوار القصبة أفي حين 
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داخل  يمكن تفسير ارتفاع تكلفة عامل الكنس في الكيلومتر الواحد بكون عدد الكيلومترات التي يتم كنسها يومياكما  

 .الشركاتمرة، مقارنة بباقي  15تراب الجماعة أقل بما يقارب 

  االشراف والمراقبة 

صبة، حيث تتكون خلية المراقبة من تقني  م تعيين المصالح الدائمة للمراقبة على مستوى جماعة المشور القت

 وموظفين تابعين للجماعة باإلضافة الى تقني دائم ومهندس يتدخل بشكل عرضي، تابعين لمكتب الدراسات.

، وبالتالي سيتم الشروع في إنشاء محاسبة CTE Mechouar Marrakech قام المفوض اليه بإنشاء شركةكما 

 .المعطيات المحاسبية والماليةتحليلية وكذا استغالل 

 التالية:من دفتر التحمالت، تم تنفيذ الذعائر  63وفقًا للمادة و

: تراكم النفايات الخضراء بكميات كبيرة أو جذوع األشجار أو النخيل ... التي لم يتم جمعها I.2العقوبة   -

 ؛ درهم / يوم( 1000خالل الفترة المخصصة لها )

متر في المواعيد التعاقدية  500كنس ساحة أو طريق بطول يفوق : ضعف او عدم I.17عقوبة  -

 ؛ درهم / يوم( 2000)

 ؛ / سلة مهمالت( 200.00: عدم إفراغ سلة المهمالت في المواعيد التعاقدية المحددة )I.30العقوبة  -

 ؛ درهم / يوم( 2500: لم يتم استبدال مركبة، في غضون ساعتين بعد حدوث عطل )I.38الجزاء  -

سلة مهمالت متضررة كلياً أو جزئياً ألي سبب ولم يتم استبدالها في غضون  : حاوية أوI.39عقوبة  -

  .درهم / يوم( 500ساعة بعد إشعار المفوض. ) 24

 :الدراسات أما بخصوص مكتب

تم وضع تعديل على االتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات يوضح بشكل دقيق مختلف مسؤوليات هذا  -

  .األخير

مكتب الدراسات على أساس عرضه التقني. تم تحديد معدل أجر المكتب مسبقًا في دفتر تم اختيار  -

 .٪ من مبلغ الصفقة مصادق عليه من طرف المصالح المختصة  4.5التحمالت. يصل هذا المعدل الى  

يتوفر مكتب الدراسات على تقني دائم ومهندس يتدخل بشكل عرضي، ويعتبر هذا كافيا لمراقبة  -

 .الشركة المفوض اليها ت المقدمة من طرفمختلف الخدما

ن التقني التابع لمكتب الدراسات يتوفر على جميع الوسائل الالزمة لعملية التتبع أكر ذ ويجدر بال -

 )كاميرا، هاتف محمول، دراجة نارية، ماسح ضوئي وآلة طابعة(

 .تم وضع برنامج مفصل يغطي مختلف جوانب عمل فريق مكتب الدراسات -

ليه بإنجاز أربع حمالت للتوعية سنويًا، من بينها حملة عيد إمن اتفاقية تدبير النظافة، يقوم المفوض    28وفقا للمادة  

 .األضحى

IV.  مراكش دوريشبورغمدير شركة  جواب 

 أنظمة تدبير الشركات المفوض لهابخصوص  

  التدبير المفوضصوص عليها في عقد ليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنآعدم إخضاع 

عملية التعاقد مع بعض شركات النقل للمساعدة نقل النفايات في كراء الشاحنات مجرد عملية كراء ال ترقى   إن

العتبارها عقد مناولة. وبالتالي ال تخضع لمسطرة طلب الموافقة المسبقة في إطار عقود المناولة، ذلك أن خدمة 

لبشرية والمادية لشركة دوريشبورغ مراكش وباإلشراف والتأطير الكاملين نقل النفايات تتم باالعتماد على الموارد ا

 من طرف أطر الشركة الذين يقومون باألعمال التالية:

 ؛ مراقبة ولوج الشاحنات للنقطة الوسيطة لجمع النفايات -

   ؛استقبال النفايات بالنقطة الوسيطة لجمع النفايات -

ابعة للشركة والجزء المتبقي بالشاحنات المكراة وذلك، شحن جزء من النفايات بالشاحنات الفارغة الت -

 ؛لة الشحن التي يقودها سائق الشركةآعن طريق 

نقل النفايات إلى المطرح العمومي عن طريق شاحنات الشركة في حين يتم نقل الجزء المتبقي عن  -

  ؛طريق الشاحنات المكراة

 رف مراقب الشركة.التأطير واإلشراف على جميع األعمال السالفة الذكر من ط -

، قامت مصالح الشركة بمعالجة المجلس الجهوي للحساباتغير أنه مع ذلك، وبمجرد إثارة هذه المسألة من طرف  

هذا الوضع وذلك، بمراسلة المصالح المختصة لجماعة مراكش من أجل منحنا موافقتها على عقد المناولة مع إرفاق 
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الكراء وبرنامج العمل المتعاقد عليه فضال عن تكلفة خدمتها. وتوصلنا على هذا الطلب بالمعلومات الكاملة لشركة 

 إثر ذلك بالموافقة الكتابية لجماعة مراكش.

 تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوض بخصوص  

 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

متر مكعب   14شاحنات قالبة للنفايات بسعة    10الشركة بتوفير  قامت    نفيذ،ند دخول عقد التدبير المفوض حيز التع

 :اه توزيع الشاحنات السالفة الذكرنتجدون أد  متر مكعب. 18بسعة  شاحنات 5و

 نوع الشاحنات  الشاحنات حيز الخدمة شاحنات احتياطية  المجموع

متر مكعب 14شاحنات سعة   10 9 1 10  

متر مكعب  18شاحنات  05 4 1 5  

شاحنات حيز  5على ما سبق ذكره، فقد قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها وذلك، بتوفير شاحنة احتياطية لكل بناء 

 .الخدمة كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض

أيضا، قامت الشركة، فيما بعد، باستقدام شاحنتين إضافيتين خارج البرنامج االستثماري المشار إليه في عقد التدبير 

  .االستقدام يشكل مجهودا إضافيا يتجاوز التزاماتنا التعاقدية ههذا اإلطار، نود التأكيد على أن هذ المفوض. في

ومع ذلك، يبقى العدد الحالي للشاحنات متناسبا مع التزاماتنا التعاقدية التي تنص على توفير شاحنة احتياطية لكل 

 شاحنات حيز الخدمة حسب التوزيع التالي: 5

 نوع الشاحنات  الشاحنات حيز الخدمة شاحنات احتياطية  المجموع

متر مكعب 14شاحنات سعة   10 10 2 12  

متر مكعب  18شاحنات  05 4 1 5  
 

المخصص لتنظيف جوانب الشوارع واألزقة، ينص عقد التدبير منظف الضغط العالي  بتوفيرفيما يتعلق أما 

. في هذا لتر عند بداية عقد التدبير المفوض 1000سعة  عاليالضغط المزودة بمنظف  مركبةالمفوض على توفير 

ن تنظيف بنفس المواصفات التقنية م  مركبةدام قالجديدة السالفة الذكر، قمنا باست مركبةوفي انتظار تسلم الاإلطار، 

الشركة األم بفرنسا لضمان خدمة التنظيف. غير أنه الحظنا عند مرحلة التجارب األولية التي تسبق االستعمال 

غير ناجعة نظرا لصغر سعة خزانها، إضافة إلى عدم فعاليتها في تنظيف أماكن تواجد  مركبةالنهائي، أن هذه ال

من دفتر التحمالت ينص   38واعتبارا بأن الفصل  وعليه،الحاويات قرب المطاعم التي تظل متسخة بشكل دائم. 

المفوض له دون المساس بالتوازنات المالية لعقد التدبير المفوض، قامت من طرف على إمكانية اقتراح بدائل 

( باستعمال البخار gommageبمواصفات عالية كالفرك )تمتاز  لتر    3730بسعة كبيرة ذات    مركبةالشركة باقتناء  

درهم دون  786.124,24 عربة( عن طريق الحبوب الرملية. وقد بلغت قيمة اقتناء هذه الdécapageوالتعرية )

 درهم دون احتساب الرسوم. 307.445احتساب الرسوم متجاوزة بكثير قيمة االقتناء المتعاقد عليها وهي 

 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات إضافية 

من دفتر التحمالت على أن الشاحنة االحتياطية يمكن استعمالها "للتعامل مع أية حالة عرضية أثناء   21المادة  تنص  

تعريف دقيق أو تحديد مفصل للحاالت العرضية، قمنا بتأويل عام للحاالت  وفي غياباالستغالل". تبعا لذلك، 

ا ينص عليه دفتر التحمالت يشكل حالة عرضية العرضية معتبرين أن اإلنتاج المكثف للنفايات والذي يتجاوز م

 .تستوجب اللجوء للشاحنات االحتياطية

أيضا، يمكن استعمال الشاحنة االحتياطية من تحقيق التوازن الكيلومتري بين جميع الشاحنات، وتفادي االستعمال 

ما يضمن الحفاظ على جودة الحالة الميكانيكية لجميع مالمفرط لشاحنات بعينها على حساب أخرى غير مستعملة، 

 الشاحنات.

 تضيات عقد التدبير المفوضعدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة الكنس لمق 

سنعمل على معالجة    . تبعا لذلك،( conteneurs maritimes)  صناديق حديديةبعض المستودعات تتوفر فقط على  

 هذا الوضع مستقبال.

 أوجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوض 

، حيث تتم عملية معالجة مياه التنظيف مع احترام تام للبيئة قوم الشركة بالتنظيف اليومي للشاحناتت -

 المثبتة خارج منطقة التنظيف. ،(déshuileur décanteur) لة التصفية والترشيحآبواسطة 
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مؤخرا بإخضاع مياه التنظيف التي   يامقتم الفي إطار مسطرة الجودة المعتمدة من طرف الشركة، و -

مدى مطابقها وتوافقها  من  من التأكد    شيح لتحاليل مخبرية والتي مكنتلة التصفية والترآيتم تفريغها من  

 .مع المعايير الخاصة بتفريغ المياه العادمة في شبكات الصرف الصحي

بتزويد مركز االستغالل بكاميرات المراقبة على مستوى مدخل المركز، منطقة   ت الشركةماق -

أيضا، اإلصالح وعلى مستوى المخزن.  التنظيف، منطقة وقوف الشاحنات وعربات الشركة، ورشة

 تزويد النقطة الوسيطة لجمع النفايات بكاميرات المراقبة في حين يصعب عمليا وتقنيا تزويدتم 

 .الكنس خدمةلة المخصص الصناديق الحديدية

 .GPS جميع الشاحنات مزودة بتقنية التتبع الجغرافي عن بعد  -

 . يع شاحنات جمع النفاياتتقوم الشركة بتثبيت أسماء المقاطعات على جم -

 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمةبخصوص  

 تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات 

 قامت الشركة بتنظيم فرقها األساسية والمكملة لتفادي أي تجاوز للطاقة االستيعابية للحاويات. 

بعض حاالت الطفح العرضية بسبب اإلنتاج االستثنائي للنفايات على مستوى نقطة وجدير بالذكر أنه عندما تسجل 

بواسطة شاحنة للتدخل تقوم بتنظيف المناطق المحيطة بالحاويات. وعند  معالجة هذا الوضعللجمع، تقوم الشركة ب

صل لطاقتها االستيعابية  بنفس نقطة الجمع، تقوم الشركة بزيادة عدد الحاويات بهذه النقطة حتى ت  ه الحالةتكرار هذ 

. وفي حالة تعذر معالجة هذا (المحيطة بها ةمنطقالحاويات حسب مساحة نقطة الجمع و 4أو  3، 2القصوى )

 الوضع رغم اعتماد اإلجراءات السالفة الذكر، تقوم الشركة بتعديل مسار الجمع التكميلي ليشمل النقطة المعنية.

 سل الحاوياتعدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغ  

على نظام معلوماتي لتتبع عملية الغسل، تقوم الشركة باعتماد برنامج أسبوعي لتنظيف الحاويات   هارغم عدم توفر

حيث يتم تقييد الحاويات التي تم تنظيفها في ورقة الطريق الخاصة بشاحنة  3يغطي كافة تراب المنطقة رقم 

 التنظيف.

 منزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العموميالخلط بين مخلفات الكنس والنفايات ال  

يتضمن صراحة مخلفات الكنس.   1ال يشكل خلط النفايات خرقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، ذلك أن الثمن رقم  

كما يلي: جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها )بما فيها األشياء الضخمة وبقايا الكنس(   1وقد تم تعريف الثمن رقم  

 لها وترحيلها إلى المطرح العمومي المحدد من طرف المفوض.ونق

V.  كازاتكنيك مدير شركةجواب 

  عدم تأسيس شركة غرضها الحصري تدبير مرفق النظافة على مستوى جماعة المشور بالقصبة 

لقد تمت المصادقة في بداية تدبير المرفق العام لخدمات النظافة على العقدة باسم شركة كازاتكنيك من طرف 

فقد عملت شركة كازاتكنيك   المجلس الجهوي للحساباتالسلطات الوصية وبعد إدراج هذه النقطة ضمن مالحظات  

القصبة على أن يتم إرسال -عة المشورعلى إنشاء شركة غرضها منحصر في تدبير المرفق العام على مستوى جما

 ملحق للعقدة من أجل المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية وتغيير اسم الشركة.

 عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل 

تية امسك المحاسبة التحليلية لالستغالل يتعلق بخلق شركة جديدة وذلك للتمكن من عزل كل المعطيات المحاسب

 ضبطها بعد الموافقة على ملحق العقدة من طرف السلطات الوصية.وستعمل الشركة على 

    عدم اكتتاب عقود لتغطية بعض المخاطر 

ال يتوفر عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة المشور القصبة على أية أموال الرجوع وأموال االسترداد 

 لذلك لم تعمل الشركة على اكتتاب هذا العقد.

الشركة طيلة سنوات الخدمة لذا الجماعة على عقود تأمين حوادث الشغل والمسؤولية المدنية على كافة بينما تتوفر  

 عمالها.

 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

ر من دفت 34زمة للهيكل الدائم للمراقبة المنصوص عليه في المادة لاللقد عملت الشركة على اقتناء المعدات ا

 التحمالت. 
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 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات إضافية 

عند الضرورة مثال في حالة وجود زيارة ملكية أو زيارة  االستغاللفي عمليات  االحتياطيةتستعمل المركبات 

العدد الكبير للسياح الذي يزور مدينة   مع  والتجاوبوضعية النظافة    وذلك لتحسين...    أخرى  نبعض الوفود من بلدا

 .مراكش طيلة السنة

 وجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوضأ  

على جماليتها مع تجديد  وذلك للحفاظالمعدات المستخدمة  وخارجي لمختلفتعمل الشركة على تنظيف داخلي 

 .الطالء كلما دعت الحاجة لذلك

اإلشهار في بعض الحاالت لإلتالف   ويتعرض هذاالملحقة اإلدارية على كافة آلياتها    اسملى إشهار  تعمل الشركة ع

 .المناخية، وتعمل الشركة على تجديده كلما دعت الضرورة لذلك وكذا التأثيراتنظرا للغسل اليومي للشاحنات 

  تالحاويامستويات تعبئة  ارتفاعتعدد حاالت طفح النفايات نتيجة 

تعمل الشركة على تجنب حاالت طفح النفايات وذلك بتغيير طريقة الجمع من باب لباب، وإعادة مرور بعض 

تلتزم بضبط وقت مرور الشاحنات رغم الحمالت التحسيسية  ولألسف ال ولكن الساكنةالشاحنات في عدة مناطق، 

 .نعمل على استدراكها التيالمتكررة مما يسبب بعض التجاوزات 

 يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات تم الوعدم احترا 

 ل الشركة على غسل الحاويات كما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت.متع

 الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العمومي 

 يتضمن في تعريفه مخلفات الكنس. ART 48 1الثمن رقم 

 المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحمالت تباين بين كميات النفايات 

راجع للعدد الكبير للتظاهرات التي تعرفها المدينة والسيما   2017و  2015تزايد كميات النفايات المجمعة بين سنتي  

 المنطقة السياحية للمشور القصبة.

VI.  جواب مدير شركة إيكوميد مراكش 

 ة المتعلقة ببعض المعدات والتجهيزات بمركز طمر وتثمين النفايات )...(بخصوص عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدي

 (: lixiviatفيما يتعلق بتسييج أحواض عصارة النفايات )ليكسيفيا =  -

نود اإلشارة إلى أنه تم االنتهاء من أشغال إحاطة الحوضين بسياج حديدي بعلو متر ونصف منتصف شهر مارس 

2018. 

 ضاءة بمنطقة التفريغ وأعمدة اإلنارة:فيما يتعلق بتركيب أجهزة إ -

، عملت شركة ايكوميد على إنجاز 04/05/2016مند توليها مسؤولية تسيير مركز طمر وتثمين النفايات بتاريخ 

مجموعة من األشغال لم تكن ضمن برنامجها االستثماري. من بين هذه األشغال ربط المركز بالشبكة الوطنية 

هربائية بين مختلف البنايات المتواجدة بالمطرح، تأمين المركز من اخطار الصاعقات للكهرباء، تمديد االسالك الك

الكهربائية... الخ. كما قامت الشركة كذلك بتركيب أعمدة اإلضاءة من المدخل الرئيسي إلى منطقة التفريغ المبرمجة  

 وفقا لمخطط االستغالل الذي هو مركز الفرز.  

ة تتفهم وتشاطر المجلس الجهوي للحسابات هاجسه اتجه المقاربة األمنية أما فيما يخص منطقة الطمر فالشرك

(l’approche sécuritaire بل إنها حريصة كل الحرص على سالمة مستخدميها السيما أولئك العاملين خالل )

قة نورد المداومات الليلية. ومن جملة التدابير الوقائية المتخذة من طرف الشركة لتجنب وقوع حوادث بهذه المنط

 ما يلي: 

( من األمام ومن الخلف على جميع اآلليات المتواجدة projecteursتركيب مصابيح ذات قدرة عالية ) -

 بمنطقة الطمر بحيث إن اآلليات تضيء ما حولها بالكامل والرؤية تصبح واضحة بالنسبة للسائق؛

ذ أن مختلف البدالت مزودة بدالت العمل مصممة حسب معايير السالمة المعمول بها في هذا المجال، ا -

 بأشرطة عاكسة للضوء تمكن من رؤية العمال من مسافات بعيدة؛ 

عمال المداومة الليلية يتوفرون كذلك على مصابيح يدوية ذات قدرة عالية على غرار المصابيح اليدوية  -

سير  المستعملة من طرف األجهزة األمنية تمكنهم من التنقل بأمان في هذه المنطقة وكذا تنظيم

 الشاحنات.
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كما أن العرض التقني المقدم من طرف الشركة تمت صياغته وفق ما كان مقررا في دفتر التحمالت  -

 قبل نقل مركز الفرز من جماعة حربيل إلى جماعة المنابهة.

بخصوص اعتماد الشركة لميزان يسمح باإلدخال اليدوي للمعطيات المتعلقة بوزن الشاحنات فارغة )..( والقصور 

 مراقبة كميات النفايات التي يتم إيداعها بمركز طمر وتثمين النفايات )..(  في

إن تتبع كمية النفايات التي يتم استقدامها إلى مركز الطمر والتثمين يتم بواسطة تطبيق تم اقتنائه من لذن شركة 

قة أتوماتيكية متخصصة ومرخص لها في مجال تركيب وإصالح الموازين. كما أن وزن الشاحنات يتم فقط بطري

سواء كانت هذه األخيرة ممتلئة أو فارغة. المعطيات التي أخذ المجلس الجهوي للحسابات نسخة منها بعين المكان 

 تأكد ذلك ألن: 02/2018/ 22وبذون سابق اعالم بتاريخ 

اليها واالطالع الكيفية التي يتم استعمالها لوزن الشاحنات توثق أوتوماتيكيا في التطبيق ويمكن الرجوع   -

" التي تشير الى كيفية الوزن هل هي Etatعليها. اد ان قائمة البيانات بالتطبيق ومن خالل الخانة "

" التي تشير الى نوعية الوزن هل تمت مرتين والشاحنة ممتلئة Typeاوتوماتيكية او يدوية، والخانة "

" تأكد simple pesageة فقط""ام مرة واحدة وهي ممتلئdouble pesageوبعد دالك وهي فارغة "

 انه لم يتم قط استخدام الطريقة اليدوية في وزن الشاحنات؛ 

قائمة البيانات رهن إشارة جميع المعنيين للتحقق من المعطيات والتدقيق فيها. الهيئة المفوضة تتوصل  -

بنسخة من هذه القائمة بشكل دوري كل نهاية الشهر، وبصفتها صاحبة المشروع فان لها كل 

 لصالحيات ألخد نسخة من المعطيات كلما شاءت وبدون سابق اخبار؛ا

ساعة بقاعة تسجيل الحموالت يتابعون ويسجلون   24إن مراقبين عن الجهة المفوضة متواجدون كل يوم على مدار  

المعطيات في مجلدات خاصة بهم اول بأول وفي حينه بناء على ما يظهر في شاشة العرض المتواجدة بالقاعة قبل 

 تسلم التذاكر.

من خالل الشرح أعاله ال يمكن الحديث عن ثغرة في التطبيق او المراقبة ألن جميع العمليات توثق. والطريقة 

اليدوية ليست متاحة للعمال القائمين يوميا على وزن الشاحنات. استعمال هذه الطريقة في حال تعدر الوزن 

رقم الشاحنة، تعديل نوع النفايات، ...( يتطلب ادخال كلمة  األوتوماتيكي او أي تعديل كيفما كان نوعه )تعديل

المرور بحضور ممثل عن الشركة المفوض لها، ممثل عن الجهة المفوضة، ممثل عن صاحب الحمولة الموزونة 

ويتم تحرير محضر بدالك. التطبيق يسجل في قائمة البيانات بان وزن الحمولة تم بطريقة يدوية ويحتفظ باسم القائم 

 لعملية.با

ومنذ بداية استغالل المطرح لم يتم اللجوء للطريقة اليدوية في وزن الشاحنات واحتساب الحمولة. كما أن شركة  

 إيكوميد والجهة المفوضة شريكان في تسير هذا المرفق.

 ( …خصوص تقصير المفوض إليه في قياس المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات من حيث النوع والكم )

دفتر التحمالت البيئي و للعرض التقني اللذان تقدمت بهما شركة ايكوميد تم االلتزام بتحليل عصارة النفايات طبقا ل

 DBO5 ,DCO MESالمعالجة مرة كل ثالثة أشهر قبل تسريبها في المجال البيئي بالنسبة للمعايير التالية:,

,NH3ين معالجتها لألسباب التي تم التطرق إليها . حاليا عصارة النفايات يتم تخزينها في أحواض عازلة إلى ح

في تقريركم. ولهذا فتحاليل عصارة النفايات كل ثالثة أشهر غير ملزمة في الوقت الراهن. التحاليل التي تقوم بها 

 الشركة حاليا كل ستة أشهر هي ألغراض تقنية محضة وليست اللتزامات تعاقدية مع الجهة المفوضة.

 (. LPEEاليلها تتم من طرف مختبر متخصص )كما أن أخذ العينات وتح

ولإلشارة فأحواض طمر النفايات وتجميع العصارة والقنوات الرابطة بينهما تم إنجازها من طرف كتابة الدولة 

 المكلفة بالبيئة سابقا.  

ما   قبل تسلم هذه التجهيزات من لدن الجهة المفوضة قامت شركة ايكوميد بإرسال مالحظاتها وتحفظاتها بخصوص

 وسلمت للجهة المفوضة بتاريخ  27/04/2016تم إنجازه بناء على زيارة ميدانية قامت بها أطر الشركة بتاريخ 

. من بين هذه المالحظات عدم تركيب عداد الحتساب منسوب عصارة النفايات التي ستخرج من 28/04/2016 

 حوض الطمر تزامنا مع وضع قنوات تجميع العصارة قبل تغطيتها. 

 تركيب عداد الحتساب منسوب عصارة النفايات عند إنجاز محطة معالجة عصارة النفايات. سيتم

بخصوص عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بعملية المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات 

.(. ). 
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قص يوم بعد يوم بفعل ظاهرة التبخر وكذا ألن عصارة النفايات المتواجدة باألحواض العازلة للمطرح القديم في تنا

 . 2016يونيو  20النفايات التي هي مصدر هذه العصارة لم تعد تطمر بهذا المطرح منذ 

في إطار إعادة تهيئة المطرح القديم لمدينة مراكش تمت تغطية حوض الطمر بطبقات من األتربة المختلفة يفوق 

لخاصياتها الفزيائية فهي تحيل تسرب المياه الى الداخل وبالتالي تبقى مياه مجموع علوها المتر. هذه األتربة ونظرا  

 التساقطات في حال نزولها غير ملوثة ويمكن تسريبها في المجال الطبيعي.

( هذه pulvérisateurحاليا تتوفر الشركة على التجهيزات الخاصة بالمعالجة الحرارية لعصارة النفايات )

 ملية تبخر العصارة.التجهيزات تقوم بتسريع ع

VII.  مدير شركة  جوابSMVM 

 فيما يخص عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل .أوال 

، وقد تقرر إعمال نفس األمر بالنسبة للسنوات 2018قد عملت على إعداد المحاسبة التحليلية لالستغالل برسم سنة  

 السالفة، استنادا على العمليات المحفوظة لديها مسبقا. 

 ص عدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنصوص عليها في عقد فيما يخ .ثانيا

 التدبير المفوض

ن شركة إس.م.ف.م، لم تستخدم أي تعاقد من الباطن إلنجاز الخدمة المتعلقة بنقل النفايات التي يتم جمعها قصد إ

والتعاقدية، باستثناء مناسبة عيد األضحى حيث تلجأ إيداعها بالمطرح الجديد، بل تقوم بذلك بوسائلها الخاصة 

 الشركة إلى تدعيم أسطولها بالكراء.

 فيما يخص عدم اكتتاب عقود تأمين لتغطية بعض المخاطر  .ثالثا 

 مجلسالأبرمت عقد تأمين جديد إضافي للمباني والمعدات، وتم اإلدالء بهذا األخير إلى  ن شركة إس.م.ف.مإ

 .الجهوي للحسابات

 فيما يخص عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار .رابعا 

لتفريغ، رجوعا إلى العرض التقني لشركتنا فإن شراء جهاز طحن النفايات )النفايات الخضراء( رهين بتغيير مكان ا

 وحقيقة ذكرها في السنة األولى مردها إلى تغطية إمكانية فتح المطرح الجديد في السنة األولى.

لم يكن معلوما أو محددا من قبل، حيث إن االفتتاح الفعلي لهذا  (CEV)كما أن تاريخ افتتاح موقع التفريغ الجديد 

طحن النفايات )الخضراء( بتاريخ ، علما أن شركتنا وفرت جهاز 2016/ 20/06المطرح كان بتاريخ 

01/06/2016 . 

( شاحنات قالبة 3أما بخصوص المركبات االحتياطية، فقد أوفت شركتنا بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بجلب ثالث )

 ( شاحنة قالبة المعتمدة.15احتياطية للخمسة عشرة )

حنات قالبة، فإننا نؤكد أن هذه األخيرة ( شا5بخمس )  Amplirolls( شاحنات من نوع  3وفيما يخص تغيير ثالث )

 شاحنات معتمدة وواحدة احتياطية كما هو مفصل في قائمة التعيينات الخاصة بمعدات التجميع. 4تشتمل على 

 فيما يخص استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات   .خامسا

 جديدة 

اقية التدبير المفوض نجدها تنص على أنه يجوز استخدام المركبة االحتياطية "لمنع من اتف 21بالرجوع إلى المادة 

أي حادث استغالل". وبالنسبة لشركة إس.م.ف.م، فإن اآلليات التي تم إحضارها للخدمة العادية كافية مقارنة بأطنان 

بالطن(، حيث أن استعمال اآلليات النفايات المجمعة )تتجاوز سعة آليات جمع النفايات بشكل كبير الكميات المجمعة  

االحتياطية يقتصر فقط على تعويض اآلليات المعتمدة في حالة حدوث أي عطل أو في حالة الصيانة. كما وجبت  

 اإلشارة إلى أن كمية األطنان المجمعة ال تصل إلى تلك المحددة في دفتر التحمالت.

 الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض   فيما يخص عدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة  .سادسا 

ووفاء منها بالتزاماتها التعاقدية، قد قامت بتركيب كاميرات المراقبة عند مدخل المرآب وفي موقع ورش   ةشركالن  إ

ولم يتم تجهيز مستودعات الكنس بكاميرات المراقبة نظرا لعدم وجود حل تقني قابل للتطبيق في الوقت  الغسل.

قصد  RADEEMAقامت شركتنا بوضع طلب لدى وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش  الحالي، في حين قد 

 توصيل هذه المستودعات بالكهرباء. 

 

 فيما يخص أوجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير .سابعا 
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الخدمة وفق برنامج تقوم بغسل جميع المركبات عند نهاية الشركة وجبت اإلشارة فيما يخص هذه المالحظة، أن 

معد سلفا لهذه الغاية، كما أن منطقة الغسل مجهزة بنظام معالجة المياه المفرغة، كجزء من مقاربتها للجودة واحترام 

المعايير البيئية المعمول بها، كما تقوم شركتنا بتحليل المياه التي يتم تصريفها عند الخروج من منطقة الغسل هذه 

 بشكل منتظم. 

ونحيطكم علما أن دفتر التحمالت ال يفرض تثبيت لوحات   دة طالء اآلليات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.كما يتم إعا

أسماء الملحقات اإلدارية بالشاحنات، بينما يتضمن ضرورة تبيان المركبات السم الملحقة اإلدارية، وهو ما تحترمه 

 شركتنا. 

ن جميع آليات فإ، (GPS)التحديد الفوري للمواقع أما بخصوص عدم استخدام بعض المركبات واآلليات لنظام 

الشركة مجهزة بالنظام المشار إليه، ما عدا آليات الكنس الميكانيكي ذات الحجم الصغير، وذلك ألن شدة التيار 

الكهربائي لهذه اآلليات عالية جدا، وسيتسبب في إتالف الصناديق االلكترونية ألجهزة نظام التحديد الفوري للمواقع 

(GPS) .وفقا للتقرير التقني للمزود باألنظمة المشار إليها 

 فيما يخص تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع نسبة تعبئة الحاويات .ثامنا 

رغم عملية إعادة المرور لبعض شاحنات  –ترجع حاالت طفح النفايات المسجلة في الحاويات ببعض نقاط الجمع 

تفشي ظاهرة جامعي النفايات العشوائيين، والذين يقومون بفرز النفايات في  إلى-الجمع بعد الزوال وفي المساء 

الحاويات أو في عرباتهم وصب مهمالتهم في حاويات أخرى، خاصة على مستوى الطرق الرئيسية، أو في األماكن 

 الشاغرة األمر الذي ينتج عنه: 

 إحداث نقط سوداء؛  -

 الحاويات؛انتشار النفايات واألوساخ بجوانب  -

 إتالف وتكسير الحاويات بسبب الحموالت الزائدة؛ -

 المساس بصورة وسمعة الشركة والجماعة واإلضرار بالمدينة ككل. -

 أضف إلى ما سبق عدم احترام بعض المواطنين ألوقات مرور شاحنات جمع النفايات. 

 فيما يخص عدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات .تاسعا 

تقوم بغسل جميع الحاويات الموضوعة على مستوى تراب   الشركةوجبت اإلشارة بخصوص هذه المالحظة، أن 

المقاطعة وفق برنامج معد سلفا لهذه الغاية، باستثناء تلك التي لم تظهر وقت مرور شاحنات الغسل، على اعتبار 

اك عددا من الحاويات تم وضعه رهن إشارة عمارات سكنية أو تجمعات سكنية محروسة ومسيجة، فإنه أن هن

 تشملها عملية الغسل فور إخراجها من طرف المشرفين على هذه العمارات أو التجمعات السكنية.

 تمتلك قاعدة بيانات غسل دقيقة تستند إلى البرامج المنفذة. الشركةعلما أن 

 خص الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرحفيما ي .عاشرا 

، فإن الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية Iبصريح البند المتعلق بشرح تفاصيل األثمنة الخاص بالثمن رقم  

لكل طن يتم جمعه للنفايات ال يعد مخالفا لمقتضيات دفتر التحمالت، حيث ينص البند المشار إليه على أنه يدفع 

المنزلية والنفايات المشابهة بما في ذلك المواد الضخمة ومخلفات الكنس، ويتم جمعها ونقلها والتخلص منها في 

 المطرح الذي يعينه المفوض.

VIII.  مدير شركة تيومارا جواب 

  تدبير خدمات النظافة 

 أنظمة تدبير الشركات المفوض إليها 

 تغاللعدم مسك محاسبة تحليلية لالس 

أوصت لجنة التتبع، شركة تيومارا بمسك محاسبة تحليلية لالستغالل، وذلك باالعتماد على عمليات السنوات 

 الماضية المتوفرة باألرشيف. 

 عدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض 

لنقل للمساعدة في انجاز الخدمة المتعلقة بنقل النفايات التي يتم  شركة تيومارا، لم تقم بالتعاقد مع بعض شركات ا

ضحى المبارك، وفي الفترة يداعها بالمطرح الجديد بل فقط عمليات كراء عادية بمناسبات عيد األإجمعها قصد 

 القصيرة التي تم فيها نقل مكان المطرح العمومي في انتظار قدوم الشاحنتين المشترتين.

 

 معدات وتجهيزات التدبير المفوضتدبير  
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 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

سطول الحاويات، الذي ينص على "التدبير المعلوماتي ألسطول الحاويات"، أتبعا للعرض التقني المتعلق بتدبير 

تيومارا، عمدت على اقتناء  . شركةGérard Balèreسيكون بواسطة تطبيق معلوماتي المسمى  أو نظام مماثل

 :ول، التي هي على التواليوذلك بالحفاظ على نفس الوظائف للتطبيق األ ’mes bacs‘التطبيق المماثل المسمى

 ' المحمل بالهاتف الذكي.test GPSجمع معلومات التحديد الجغرافي للحاويات بواسطة ' -

 مر بالخدمة.عنونة الحاويات، تاريخ وضع الحاويات، نوعية الصيانة، واال -

 تتبع برنامج غسل الحاويات. -

دراجها في لجنة التحكيم إعمال لجنة التتبع، تم االقتناع بالتطبيق المماثل، مع أبعد التطرق لهذه النقطة في جدول 

 المرتقب بانعقادها.

 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات اضافية 

 راحتها، والهدف  يوم في المركبات استبدال في فقط االحتياطية المركبات استعمال على ، اقتصرتتيومارا شركة

 غرار على لالستغالل اليومي البرنامج في تستعملها المستبدلة، ولم للمركبة واالسبوعي االستباقي الفحص هو

 يتوفر  نأ  يجب  اليه  المفوض  نأ  على  ينص  والذي  التحمالت  دفتر  من  21.1للمادة    مراعاة  االخرى، وذلك  الشاحنات

 باالستغالل.  خاص طارئ أي لمواجهة احتياطية مركبات على

 عدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض 

 والماء. بالكهرباء للتزود  بمراكش والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالة مراسلة تمت

 على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوضوجه قصور أخرى أ 

تلتزم شركة تيومارا، بغسل جميع المركبات داخليا وخارجيا كل يوم بعد االنتهاء من استخدامها مع  -

 مراعاة عدم التسبب في تلوت البيئة والجوار مع تجديد الطالء كلما دعت الحاجة لذلك.

 نظرا لغياب الكهرباء، وقد تمت   ص عليها في العقد:ماكن المنصوعدم تركيب الكاميرات في بعض األ -

 بالكهرباء.  للتزود  بمراكش والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالة مراسلة

، فشركة  GPSبخصوص استخدام بعض المركبات الغير المجهزة بنظام التحديد الفوري للمواقع -

 بات واآلليات بسبب مشاكل تقنية.مكانية تجهيز بعض المرك إتيومارا قامت بوضع شهادة تثبت عدم 

 االشراف والمراقبة 

 قصور في تطبيق الذعائر 

 شركة تيومارا توفر جميع المركبات االحتياطية.  -

بمسك محاسبة تحليلية لالستغالل، وذلك باالعتماد على عمليات  أوصت لجنة التتبع، شركة تيومارا -

 السنوات الماضية المتوفرة باألرشيف.

التزمت شركة تيومارا بتحويل المساهمة السنوية الى الحساب المخصص لتمويل تكاليف الدراسة  -

 ومراقبة التدبير المفوض داخل اآلجال القانونية دون تأخر.

 المعلومات المالية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات.  التزمت شركة تيومارا بنشر -

 قامت شركة تيومارا بإنجاز دراسة التأثير على البيئة ولم يتم الموافقة عليها. -
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 " يمورإآيت "جماعة 

 (عمالة مراكش)
 

يخص  فيماو كلم مربع. 141تبلغ مساحتها وكلم من جنوب غرب مراكش،  36على بعد  ايمور تقع جماعة أيت

مقارنة بالسنوات األربع السابقة، بحيث انتقلت  2016عرفت تحسنا ملموسا خالل السنة المالية  فقد  ،المالية تهاوضعي

 ،2016م خالل سنة درهمليون  27,29إلى  2013مليون درهم خالل سنة  18,56للجماعة من  المداخيل اإلجمالية

بالمائة خالل نفس الفترة،   107ارتفعت بنسبة    ، فقد المصاريف اإلجمالية  أمابالمائة.    47وهو ما يمثل نسبة زيادة تناهز  

 .2016سنة  فيمليون درهم  11,09إلى ما يفوق  2013مليون درهم برسم سنة  5,35مجموعه  ممامنتقلة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة 

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،من التوصيات

 برنامج عمل الجماعة المخطط الجماعي للتنمية ونفيـذ  تقييم إعداد وت .أوال
 .تم الوقوف على المالحظات التالية فيما يتعلق بتقييم وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة،

  2016غياب مخطط جماعي للتنمية خالل الفترة السابقة لسنة 

يتبين ما يفيد بأن هذه المجالس تداولت مسبقا بخصوص استراتيجية   مل  ،جتماعات المجالس المتعاقبةابالرجوع لمحاضر  

تها، الشيء الذي يحول دون ضبط تدخالت الجماعة في مختلف مجاالت  اأو برامج العمل المزمع إتباعها خالل والي

 لتقتصر بعد ذلك على برامج ومشاريع متناثرة وغير مندمجة. ،التنمية

لتنمية، وهو ما يخالف أحكام المادة ل جماعي ، لم تعتمد الجماعة قط على مخطط2016فبالنسبة للفترة السابقة لسنة 

 من الميثاق الجماعي. 36

 2022- 2017للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة عن الفترة  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

. 2022-2017الفترة    على برنامج عمل الجماعة عن  2016في دورته العادية لشهر دجنبر    صادق المجلس الجماعي

لوحظ بخصوص هذا البرنامج عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى و

 قابلية المشروع للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه. 

 :2022-2017برنامج عمل الجماعة للفترة ومن جهة أخرى، لم يتم إدراج على مستوى 

 قدرات الجماعة على التحصيل اإلضافي لمداخيلها؛   -

 وكذا قدراتها على االستدانة؛  -

 باإلضافة لتقدير الموارد القابلة للتعبئة لتمويل المشاريع المضمنة في البرنامج؛   -

 تعبئة الموارد البشرية الضرورية لقيادة المشاريع.      -

وضع منظومة لتتبع  ة وثيقة مشروع البرنامج، معبلورج بيتوالبرنامج من طرف المجلس الجماعي لم  إعداد كما أن 

المشاريع والبرامج تتحدد من خاللها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وفقا لما جاءت به المادة 

ماعة المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الج  2016يونيو    29الصادر بتاريخ    2.16.301  رقم  المرسوممن    6

  وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور.

  ضعف ضبط الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لتمويل مختلف المشاريع 

مختلف المشاريع. ويتمثل هذا العجز في عدم استجابة  التي تحتاجهالوحظ عجز على مستوى تعبئة الموارد المالية 

عدم وضع نظام للتعاقد أو الشراكة وذلك بسبب  ،ريع المزمع إنجازهابعض الشركاء لتمويل جزء أو مجموع المشا

رة ــــــــــلفتوالخاصة باوبخصوص المشاريع المدرجة على مستوى برنامج عمل الجماعة  مع مختلف المانحين.

وذلك لغياب برمجة دقيقة للموارد المالية التي صعب   ،فقد لوحظ عدم الشروع في إنجاز هذه المشاريع  ،2018-  2017

على الجماعة تعبئتها وفق البرنامج المسطر. مما يترجم عدم تمكن الجماعة من بلوغ األهداف التي تمت برمجتها على 

 والمتمثلة في:  2018- 2017امتداد الفترة 

 محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفئات الهشة على التمدرس؛ -

 توفير الماء الشروب؛  -

 تهيئة مركز الجماعة؛ -

 تطهير السائل للمركز؛  -
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 فك العزلة عن بعض الدواوير ببناء الطرق والمسالك والقناطر؛ -

 تعميم اإلنارة العمومية؛ -

 تنمية موارد الجماعة ببناء محالت تجارية.   -

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 البرامج  بإعداد يتعلق  فيما ،سيما ال ،الحكامة وأدوات الداخلية المراقبة آليات تحديد على  الحرص -

 ؛وتنفيذها المشاريع وانتقاء

  إنجازها  المزمع للمشاريع دقيق  لتحديد الضرورية الدراسات إنجاز على برنامج أي إعداد قبل العمل -

 الزمنية؛ وجدولتها تكلفتها حصر مع

 ،وذلك في حدود طاقاتهم التمويلية  ،عند إعداد البرامج التنموية، على تحديد مساهمات الشركاء  السهر، -

 .تفاقياتاالمالية لكل شريك في شكل  لتزاماتاالوتأطير 

 تدبير المداخيل  نيا.ثا
 .ما يلي ،في هذا الصدد  ،همت المالحظات

 عدم دقة توقعات المداخيل الجماعية 

لوحظ أن المداخيل الحقيقية تفوق المداخيل المتوقعة، حيث بلغت قيمة الفارق ما  ،جماعةمن خالل دراسة مداخيل ال

مليون درهم سجل خالل  8,92بلغ  مقابل فارق ،في المائة 325أي بنسبة  ،2016مليون درهم خالل سنة  18يفوق 

المتوقعة يحول دون برمجة مشاريع إضافية  ن تفاقم الفارق بين المداخيل الحقيقية والمداخيل مع العلم أ. 2013سنة 

تراب الجماعة، كما أن وضع تقديرات بجتماعية االقتصادية واالتنمية مما يؤثر على مستوى ال ،تستفيد منها الساكنة

 للمداخيل ضعيفة من المداخيل الحقيقية يرفع من نسبة الفوائض خالل السنوات الالحقة.

 روباتضعف مداخيل الرسم على محال بيع المش 

 ،2016- 2013 المتعلقة بالفترة طبقا لإلقرارات بالمداخيل المحققة والمودعة من طرف الملزمين برسم السنوات

لوحظ عدم تطبيق مسطرة تصحيح الرسم على محال بيع المشروبات ضد بعض الملزمين الذين يصرحون بمداخيل 

(، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2016هم سنة  در  1.105و  2015درهم خالل سنة    423حيث تراوحت ما بين  هزيلة )

المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أن لإلدارة حق مراقبة اإلقرارات والوثائق  47.06من القانون رقم  149

 .ما نتج عنه ضعف قيمة الرسم المستخلص عن بيع المشروباتم ،المعتمدة إلصدار هذا الرسم

 47.06 من القانون رقم 159و 158المنصوص عليها بموجب المادتين قتضيات لمالجماعة ل تطبيقكما تبين عدم 

الذين لم يدلوا باإلقرارات المنصوص عليها ، والمتمثلة في الفرض التلقائي للرسم في مواجهة الملزمين سالف الذكر

 . ويتعلق األمر بعشرمن نفس القانون 149بخصوص هذا الرسم، أو الذين لم يقدموا الوثائق المشار إليها في المادة 

 .2017أكتوبر   17مقاهي توصلت بإنذارات تم تبليغها عن طريق السلطة المحلية بتاريخ  (10)

  ستخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين اضعف 

تبين أنهم لم يقوموا بإيداع   ،خالل االطالع على ملفات الملزمين بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرينمن  

لغرامة المنصوص عليها في المادة اتطبيق  ومع ذلك، لم تقم الجماعة بلتصاريح بالـتأسيس عند بدء ممارسة نشاطهم.  ا

( تصدر بواسطة أمر باالستخالص في حالة 500من القانون المذكور أعاله، والتي يبلغ قدرها خمسمائة درهم )  146

 .59و 55و 19رقم  بالمأذونياتعدم إيداع التصريح بالتأسيس. ويتعلق األمر 

 تخالص ستفاقم متأخرات منتوج الكراء وتأخير في تفعيل إجراءات اال 

في المتوسط ما  المرتبطة بهذه المحالت بلغت مداخيل الكراءقد و .منازل ومقهى  7دكان و 31تتوفر الجماعة على 

دجنبر   31غاية إلى  ،ستخالصهاالباقي  بينما لوحظ أن. 2016- 2013درهم خالل الفترة  230.265,00 مجموعه

  ،كراء محالت مخصصة لمزاولة نشاط تجاريدرهم بالنسبة لمنتوج  504.702,00 ما قدرهقد بلغ  ،2016

الباقي  من درهم كمجموع  529.987,00ما يعادل  أي ،للسكنىمحال درهم بالنسبة لمنتوج كراء  25.285,00و

 ستخالصه. ا

 ا،شهر 186كحد أقصى  الشهور    مستحقات  ، بلغ عدد متأخرات2017دجنبر    31إلى غاية  ومن جهة أخرى، لوحظ أنه،  

 1999لشهر ماي    كرائه  والذي يعود تاريخ  ،2درهم سجلت على مستوى كراء المنزل رقم    93.000,00  أي ما قيمته

 بمدة كراء مفتوحة. 
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إحصاء وتحديد الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على   -

وإعمال المراقبة ومسطرة تصحيح  ،ل بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرينمحا

 اإلقرارات المودعة من طرف الملزمين؛

 فرض الرسوم المعنية تلقائيا عند عدم إيداع اإلقرارات وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا؛ -

كنية والتجارية، واتخاذ كافة اإلجراءات العمل على استخالص مستحقات الجماعة من كراء محالتها الس -

 القانونية لحمل المكترين على أداء ما بذمتهم.

 تدبير النفقات الجماعية ثالثا.
 . ما يلي ا،أساس بخصوص تدبير النفقات، النقائص التي تم الوقوف عليهاهمت 

 المتعلقة ببناء بعض الطرق  خطأ في تصفية قيمة األشغال المنجزة 

المتعلقتين ببناء بعض   2/2016و  1/2016  رقم  الصفقتين  عن طريقبعد االطالع على حجم األعمال المزمع إنجازها  

خطأ في   المجلس الجهوي للحسابات أن هناكالمراقبة الموفدة من طرف تبين للجنة  ،وبعد المعاينة الميدانية ،الطرق

أن عرض الطريق المبرمج في   لوحظ  تلك التي تمت معاينتها. حيثمقارنة بتم األداء عنها  األشغال التي    احتساب قيمة

وبذلك تكون الجماعة قد شهدت   أمتار فقط.  5و  4بينما يتراوح في الواقع بين    ،متارأالصفقة والمؤدى عنه حدد في ستة  

 .في حين أن قسطا منها لم ينجز  ، األشغال وقامت باألداء عنها إنجاز على صحة

 نقائص بخصوص مشاريع تسييج المقابر 

 عرفت مشاريع تسييج المقابر العديد من االختالالت تتجلى فيما يلي: 

 عدم إلزام المقاول بالتأمينات القانونية عن مدد إنجاز الصفقات؛  -

 ضعف الدراسات القبلية؛ -

أصحاب الصفقات يتحملون استقاللية مكاتب الدراسات والمختبرات اتجاه صاحب الصفقات، إذ أن    عدم -

المصاريف المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل مكاتب الدراسات والمختبرات. مما من شأنه أن يحد من 

   ؛استقاللية هذه المكاتب والمختبرات اتجاه صاحب الصفقة والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرفه

 قبول عروض متنافسين من دون استحقاق. -

 وسيع الشبكة الكهربائيةنقائص في أشغال ت 

وعدم إنجاز تصاميم جديدة تبين مسار  ،تبين ضعف الدراسة القبلية للمشروع ،فيما يخص توسيع الشبكة الكهربائية

خطوط الكهرباء كما تم تعديلها. حيث لوحظ أن الجماعة لم تطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  

طوط الكهرباء وموقع األعمدة التي تمت الزيادة في عددها أو عدم استفادتها من بإعداد تصميم جديد يبين مسار خ

تمت الزيادة على سبيل المثال في عدد   . ذلك أنهبيان األشغال الختامية مع بيان األثمنة التقديرية  مقارنة الكهربة ليتسنى  

 اء لتفادي الترامي على ملك الغير. األعمدة في بعض الدواوير، كما تم تسجيل زيادة في طول مسار الخطوط الكهرب

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 إنجاز الدراسات القبيلة الالزمة والكافية لتحديد حجم األشغال بدقة وكذلك مواقعها؛ -

 االعتماد على نتائج الدراسات كمعيار انتقائي لموقع األشغال؛ -

 الصفقة.ضمان استقاللية مكاتب الدراسات اتجاه صاحب  -

 تدبير المرافق العمومية رابعا.
 .ما يلي المرتبطة بهذا المحور همت المالحظات

 المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي  .1

 لوحظ ما يلي:في هذا الصدد، 

  تحديد الثمن التقديري لكراء مرفق المجزرة بناء على معطيات غير دقيقة 

التوقعي   ثمنتعتمد الجماعة في تحديد ال الثمن التقديري للكراء،في غياب أي دراسة تقنية واقتصادية تمكن من تحديد 

ن يتم التداول بشأنها من طرف المجلس أدون    ، وذلكالستغالل هذا المرفق على نتائج عمليات الكراء للسنوات السابقة

المتعلقة بمسطرة  2006يوليو  25بتاريخ  /م.م.ج.م74 داخلية رقمدورية وزير الدون احترام لمقتضيات و ،الجماعي

 الخاصة للجماعات المحلية. مالك العقاريةكراء األ
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  غياب شروط الصحة والنظافة بالمجزرة 

 :ما يليفي ، ويجلى ذلكعدم احترام شروط الصحة والنظافةلوحظ 

 تلوث؛عدم عزل األماكن المخصصة للذبح بشكل يمنع انتشار العدوى وال -

 طالها الصدأ؛  قد التجهيزات المخصصة لتعليق الذبائح  ، حيث لوحظ، على سبيل المثال، أن  غياب الصيانة -

 توفر المجزرة على صنبور واحد للمياه يعتبر غير كاف للقيام بعملية الذبح في ظروف صحية مالئمة؛ -

 العمليات المرتبطة بالذبح؛غياب مواد التعقيم لأليدي ولألدوات المستعملة في مختلف  -

 ؛عدم معالجة النفايات الصلبة والسائلة التي تنتج عن عملية الذبح -

 القوارض؛للمجزرة وانتشار تسرب الكالب الضالة عدم منع  -

أن الذبائح تمر للبيع مباشرة بعد إضافة إلى غياب قاعة للتبريد معدة لتخزين اللحوم وتنشيف الذبائح،  -

  ؛ذبحها

 رة بشبكة الكهرباء؛ عدم ربط المجز -

فضال عن تواجد شبكة صرف الصحي فوق أرضية  ،غياب أرضية مهيأة للذبح والغسل والتطهير -

 المجزرة. 

 المتعلقة باستغالل السوق األسبوعي نواقص على مستوى تحديد البنود التعاقدية 

تتعلق بعدم تحديد آليات تنظيم عمليات البيع بالسوق  ،ستغالل السوق األسبوعي عدة نواقصاأظهرت مراقبة عقود 

وكذلك تحديد المساحات المخصصة لألنشطة المزاولة بالسوق حسب خاصياتها وشروط  ،وفضاءات البائعين

باإلضافة إلى أن كناش التحمالت لم يحدد أي غرامة يومية تفرض على المستغل في حالة إخالله  ،ممارستها. هذا

 اء السومة الكرائية.أد مثل عدم القيام بالنظافة األسبوعية للسوق أو التأخر في  ،ةبالبنود التعاقدي

 مرفق الماء الصالح للشرب   .2

 ما يلي:  ، في هذا اإلطار،لوحظ

 مرفق تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند قانوني إسناد 

الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير الكائنة بتراب تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء  

إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى  أي غير أنه يالحظ غياب الجماعة بهذه المادة الحيوية.

 من صميم اختصاصات الجماعة يعد  للشرب الصالح بالماءالساكنة  ديتزو أن اعتبارعلى الجمعيات، 

 عن دورها الرقابي  الجماعةوتخلي  للشرب الصالح الماء استهالك تباين بشأن تعريفة 

بخصوص الدواوير التي تتكلف بتزويدها، على نظام  ،تعتمد الجماعة لتصفية الواجبات المتعلقة باستهالك المياه

 كما تم تعديله 2014غشت  19بتاريخ الصادر  1/2014من القرار الجبائي عدد  25األشطر الوارد في الفصل 

 : وتتميمه، وذلك كالتالي

مكعب التعريفة بالنسبة للمتر حجم االستهالك األشطر   

متر مكعب 24إلى  0من  الشطر األول درهم 1,72   

متر مكعب 60متر مكعب إلى  24من  الشطر الثاني درهم 3,93   

متر مكعب 60أكثر من  الشطر الثالث درهم 5,73   

المطبقة  ال تعتمد التعريفة المعنية الجمعيات حصرتها التي للشرب الصالح الماء استهالك تعريفة بأن تبينغير أنه 

 6إلى  4من  بين ما  قيمتها  تتراوح بينها، حيث فيما ومتباينة موحدة فإنها غير ،بالقرار الجبائي. باإلضافة إلى ذلك

كما أن  .العمومية المرافق خدمات من االستفادة في والمساواة التكافؤ مبدأ مع يتنافى ما مكعب. وهو دراهم للمتر

 . لبنود التعاقدية لدفاتر التحمالتالرقابية التي تخولها لها النصوص القانونية وا اإلجراءاتالجماعة ال تقوم بإعمال 
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II.  إيمور يتجواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 نص مقتضب((

 تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة. أوال
  2016غياب مخطط جماعي للتنمية خالل الفترة السابقة لسنة 

حيث تم عرضه عليه للتداول خالل الدورة العادية لشهر  السابق، الذي كان سائدا في المجلس للتوترذلك  يرجع

 أغلبية أعضاء المجلس.ب تم رفضهإال أنه  2010شتنبر  20استثنائية بتاريخ  وكذا دورة 2010يوليوز 

 2022- 2017فترة ضعف إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة عن ال 

الذاتية رغم قلتها وضعف تجربتها في هذا ن الجماعة اعتمدت في إعداد برنامج العمل على إمكانياتها البشرية إ

ولتدارك النقائص الحاصلة سنعمل على االعتماد على مكتب دراسات مختص خالل مرحلة تحيين برنامج   المجال،

 لهذا الغرض. 2019رسم سنة وقد تم رصد اعتماد بميزانية الجماعة ب العمل.

  ضعف ضبط للموارد المالية التي يمكن تعبئتها لتمويل لمختلف المشاريع 

صعوبة استجابة الشركاء المحتملين للمساهمة في بلورة المشاريع المضمنة ببرنامج العمل. ونأمل أن ذلك ل عيرج

  يساعد صدور ميثاق الالتمركز اإلداري في تدليل هذه الصعوبة.

 تدبير المداخيل .ثانيا
  عدم دقة توقعات المداخيل 

 )...(بالتقيد بمضمون الدوريات المتعاقبة إلعداد الميزانية  المداخيلهإن الجماعة تقوم في جميع مراحل توقعاتها 

فذلك راجع لترحيل فوائض  ،وبخصوص ما تم تسجيله من ارتفاع للفرق بين المداخيل المتوقعة وتلك الحقيقية

والتي  مة وذلك بفعل تأخر التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتأهيل المندمج لمركز الجماعةالسنوات المنصر

 . تعتبر من بعض هذه الفوائض حصة للجماعة في هذه الشراكة

  ضعف مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات 

وتصفية هذا الرسم.   لمباشرة إحصاءي  بتعيين مكلف بتدبير الوعاء الجبائ  2018/  02/  07لقد قامت الجماعة بتاريخ  

. وتفعيال لهذا 2017يوليوز  03القيام بإحصاء شامل لجميع محال بيع المشروبات وذلك بتاريخ  فقد تموبالفعل 

 .2018سنة  13731,06إلى  2017سنة  819,00انتقل مدخول هذا الرسم من  اإلحصاء فقد 

  للمسافرين ضعف استخالص الرسم على النقل العمومي 

تحت عنوان الرسم المفروض على استغالل رخص  30-89إن هذا الرسم الذي كان خاضعا لمقتضيات القانون 

بالنسبة   على غرامات عند عدم التصريح بالتأسيس.  حينئذ ال ينصسيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين  

من  178المادة وبمقتضى  التنفيذ حيز  47-06انون وعائهما تم تحديده قبل دخول الق فإن 59و 19ذونيتين أللم

 30-89تنص على أنه تبقى سارية المفعول أحكام القانون  التي  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية    47-06القانون  

        بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول القانون

 المأذونيةأما بخصوص  .ذ، فال يمكن تطبيق غرامة عدم التصريح بالتأسيس بالنسبة لهذا الرسمحيز التنفي 06-47

  .فإنه لم يتم لحد اآلن رصدها وإحصاؤها 55عدد 

  وتأخير في تفعيل إجراءات االستخالص  منتوج الكراءتفاقم متأخرات 

 2003برسم  ( قد تم تحملهما25285,00( و )505102,50إنه لمن المهم التذكير أن مبلغي الباقي استخالصه )

أما المتأخرات األخرى فإن  قابض قباضة مراكش كليز سابقا(، ) لمراكش من طرف الخازن اإلقليمي  اوما سبقه

وهكذا فقد انتقل عدد المتقاعسين   الستخالصها،   2018الجماعة قد بذلت جهدا استثنائيا خالل شهري يناير وفبراير  

. كما طلبت الجماعة 199560,00إلى    447637,00حيث انخفض مبلغ المتأخرات من    ،03إلى  متقاعس    20من  

  2018من محامي الجماعة الشروع في مسطرة اإلفراغ في حق متقاعسين جدد برسم سنة    2019يناير    09بتاريخ  

 .درهم 47277,00وكان مبلغ هذه الالئحة الجديدة 

 تدبير النفقات الجماعية. ثالثا
  خطأ في تصفية قيمة األشغال المنجزة المتعلقة ببناء بعض الطرق 

النهائي وكذا المعاينة الميدانية لألشغال المنجزة للصفقة رقم  (plan de recollement)المطابق إن التصميم 

بوضوح احترام عرض الطريق المبرمج   مسلكين طرقيين يبينانالمتعلقتين ببناء    2/2016رقم  الصفقة  و  1/2016

 والنقل واللوجستيككما سهرت المصالح الطبوغرافية للمديرية اإلقليمية للتجهيز    ....واألداء عنه بطريقة صحيحة.  

المتتبعة ألشغال الصفقتين على احترام عرض الطريقين المبين أعاله من خالل التتبع المستمر  والماء لمراكش
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  والشيء، المصالحلإلنجاز كما هو مبين في دفتر الورش المخصص للمتابعة الطبوغرافية المنجز من طرف هذه 

 اقبة أشغال هاتين الصفقتين.نفسه أكده كذلك مكتب الدراسات التقنية الذي تعاقدت معه الجماعة ألجل تتبع ومر

 نقائص بخصوص مشاريع تسييج المقابر 

 عدم إلزام المقاول بالتأمينات القانونية عن مدد انجاز الصفقات  -

الصفقات لم يدليا بالتأمينات عن العربات ذات المحرك ه  ذ هفان أصحاب    1/2015و  2/2013بالنسبة للصفقتين رقم  

أما بالنسبة للتأمين   الورش،ون إلى عربات الخواص لنقل مواد البناء داخل  المستعملة داخل الورش بسبب أنهم يلتجئ

ويخص الفترة الممتدة   ف.ت.  فكان مدلى به في اسم شركة  2015/ 1عن المسؤولية المدنية بخصوص الصفقة رقم  

فقد أدلى صاحب الصفقة بشهادة تأمين عدد  2/2013وبالنسبة للصفقة . 31/12/2015إلى  1/1/2015من 

 .تخص في آن واحد التأمين عن حوادث الشغل والمسؤولية المدنية 5868.257.2013

 ضعف الدراسات القبلية -

مكان السياجات الترابية   3/2015و  1/2015  –  2/2013لقد تم بناء سياجات بعض المقابر موضوع الصفقات رقم  

ر مسار حائط السياج في بعض  المقابر بحيث أنه كان من غير اإلمكان تغييه ذ هالقديمة للمحافظة على حرمة 

ساقية من الجهة األماكن حيث توجد بعض القبور القديمة بمحاذاة حائط السياج من الجهة الداخلية للمقبرة ووجود ال

 .الخارجية للمقبرة

 )...( استقاللية مكاتب الدراسات والمختبرات اتجاه أصحاب الصفقات  عدم -

ة بمصارف مكتب الدراسات التقنية ومختبر التجارب في دفتر  إن الجماعة كانت تضطر إلى إلزام صاحب الصفق

الشروط الخاصة لضعف االعتمادات المالية المرصودة من طرف الجماعة إلنجاز هده الدراسات. وقد تم رصد 

 االعتمادات الالزمة للدراسات التقنية بالنسبة للصفقات المقبلة. 

 استحقاق دون عن متنافس عرض قبول -

درهم  698.734,80  يقدر بمبلغ 2013/ 2الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع للصفقة رقم لقد كان 

   80, 347.248مقاولة  حيث تراوحت العروض المقدمة من طرف هؤالء بين مبلغ    19الصفقة  ه  ذ هوقد تنافس على  

ن الخمس ودراسة درهم كأقصى عرض، فبعد تقييم عروض المتعهدي 638.364,00درهم كأدنى عرض  ومبلغ  

ا قررت اللجنة اإلبقاء ذأجوبتهم أخدا بعين االعتبار األثمنة األحادية لكل متنافس وكذلك األثمنة اإلجمالية المقدمة، ل

كذلك  استنادا 2013ابريل  09وأصدرت بشأنه قرار معلال بتاريخ س لكونه األكثر أفضلية على عرض شركة 

 . 8/4/2013رخ في كة في جوابها المؤشراله ذهعلى التزام 

 نقائص في أشغال توسيع الشبكة الكهربائية 

 ضعف الدراسات القبلية للمشروع -

األخيرة بإبرام الصفقة  ه ذ هايمور، قامت يت أفي إطار تعميم االستفادة من الشبكة الكهربائية بجميع تراب جماعة 

 كانون بمختلف دواوير الجماعة.  117من أجل كهربة  1/2014رقم 

الطلبات على مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ه ذ هإلشارة أن الجماعة تحيل حيث تجدر ا

كما تم في دفتر   قطاع الكهرباء قصد دراستها وإعداد التصاميم ورسومات المسارات وكذلك تكلفة المشروع.

استفادتها. ع عدد الكوانين المزمع الصفقة في المادة األولى منه تحديد الدواوير المستفيدة مه ذ بهالشروط الخاصة 

حرصت لجنة التتبع ألشغال هده الصفقة المكونة من ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  وقد 

وقد تم تحرير   .األولوية للحاالت المبرمجة لالستفادة من توسيع الشبكة الكهربائية  للجماعة إعطاءوالمصلحة التقنية  

 يسرد الحاالت التي تعذر استفادتها والحاالت التي تم استبدالها بها. 2015مارس  20محضر بتاريخ  

 )...( 

 تصاميم جديدة تبين مسار خطوط الكهرباء كما تم تعديلهانجاز إعدم  -

الصفقة ولتفادي الترامي على ملك الغير شهدت بعض مسارات خطوط الكهرباء وموقع ه ذهخالل تنفيذ أشغال 

التعديالت تنجز دائما بتنسيق تام مع مصالح ه ذ هبعض التعديالت في حدود الممكن، وكانت األعمدة الكهربائية 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء حيث تم إبرازها وتجسيدها في تصاميم مطابقة  

الوطني للكهرباء   الموقعة من طرف مصالح المكتب (plans de recollement)األشغال الخاصة بهده الصفقة 

 والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء. 
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 تدبير المرافق العمومية .رابعا

 الجماعية والسوق األسبوعي المجزرة 

  تحديد الثمن التقديري لكراء مرفق المجزرة بناء على معطيات غير دقيقة 

على تحديد الثمن التقديري لكراء المجزرة الجماعية بناء على اإلحصائيات   2017من سنة    الجماعة ابتداءلقد دأبت  

المنجزة من طرف التقني المكلف بمراقبة عملية الذبح وجودة اللحوم التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية 

بعين االعتبار  آخذةا اعتبارا لعدد الرؤوس المذبوحة بالمجزرة الجماعية شهري (ONSSA)للمنتجات الغذائية 

واجب استهالك الماء بالمجزرة والذي يصل متوسطه الشهري إلى  نخص بالذكر: .تحمالت وتكاليف التسيير

المصاريف المرتبطة بعملية التطهير خصوصا يوم انعقاد السوق األسبوعي ، ودرهم سنويا(  9000,00)د    750,00

 .  عاملي نظافة والتي تتطلب

 ظافة بالمجزرة غياب شروط الصحة والن 

 ،إن معالجة هذا المشكل رهين بتوفر االعتمادات المالية الكفيلة بالنهوض بقطاع التطهير السائل والصلب بالجماعة

ذا الصدد يجب اإلشارة أن الجماعة انخرطت في إطار شراكات هوفي  .وهو مشكل كان والزال يؤرق الجماعة

إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تضم  لالنضمامبدئيا سعيا منها لحل هذا المشكل عبر موافقة مجلسها م

جماعة مراكش والجماعات المجاورة لها إلحداث مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها وكذا الموافقة 

قية المؤسسة إضافة إلى االتفا  هذهعلى إحداث  2018فبراير  05بتاريخ  2018ضمن الدورة العادية لشهر فبراير 

  على مخططالخاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة لمركز الجماعة الذي يحتوي من بين مكوناته  

 500.000,00اعتمادا ماليا قدره  2019كما أن الجماعة خصصت بميزانية سنة  للتطهير السائل بهذا المركز.

 درهم بميزانية الجماعة لتأهيل المجزرة.

 تحديد البنود التعاقدية  نواقص على مستوى 

يقضي بتنظيم السوق األسبوعي للجماعة وذلك   2016دجنبر    16لقد تم اتخاذ مقرر في إطار دورة استثنائية بتاريخ  

هذا التنظيم الذي تم تنزيله على تصميم. وهو تصميم يحدد المساحات  الحالي،بتاريخ الحق لتاريخ عقد اإليجار 

وسيتم تفعيله بشكل تشاركي   المشغول،سوق حسب خاصياتها باعتبار المتر مربع  المخصصة لألنشطة المزاولة بال

أما عن الغرامة التي تفرض في حالة اإلخالل بالبنود . سلطة محلية( ،مهنيين )حرفيين، باعة،مع باقي الفاعلين 

 ضمانة المالية.التعاقدية فإن كناش التحمالت قد أشار إليها في إطارا لفصل العاشر منه حيث تتم مصادرة ال

 مرفق الماء الصالح للشرب  

 إسناد مرفق تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند قانوني 
وذلك نظرا لدأبهم على تسيير المرفق بطريقة تقليدية لمدة  التعاقد،إقناع الجمعيات بفكرة  يرجع لصعوبةن األمر 

ومع ذلك فان هناك اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة للدواوير المستفيدة من المكتب الوطني للكهرباء والماء  طويلة، 

 الصالح للشرب. كما أن مجلس الجماعة اتخذ مقررا يتعلق بعقد اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة لمصلحة الماء

 .2018وذلك خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  الجماعة، ربدوا ويالصالح للشرب 

 بشأن تعريفة استهالك الماء الصالح للشرب وتخلي الجماعة عن دورها الرقابي تباين 

فبراير   05 )جلسة 2018لقد تم تدارك هذا المشكل وذلك بتعديل القرار الجبائي خالل الدورة العادية لشهر فبراير 

 4متر مكعب:  20متر مكعب إلى  0الشطر األول: من (، وذلك بتقسيم ثمن المتر المكعب إلى شطرين: 2018

وذلك للمالئمة بين تعريفة استهالك الماء الصالح  دراهم. 7 فوق:متر مكعب فما  20الشطر الثاني: من و دراهم.

 . للشرب المعتمدة في القرار الجبائي وتلك المطبقة من طرف الجمعيات
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  "تمنار"جماعة 

 )إقليم الصويرة(
 

أصبحت جماعة حضرية، وتقدر مساحتها   1992كمركز مستقل، ثم في سنة  1960تم إحداث جماعة تمنار في سنة 

وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها  .2014نسمة حسب إحصاء سنة  10.584يقطن بها وكلم مربع،  36بحوالي 

مليون درهم، ساهمت فيها حصة الجماعة من  25,9 ، ما مجموعه2016 سنة تجهيز، برسمالمخصصين للتسيير وال

  ،مليون درهم 8,9 ما يعادل بلغت نفقات التسييركما مليون درهم،  10,5منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

 مليون درهم. 5,3 مبلغ نفس السنة تجهيز برسمفيما ناهزت مصاريف ال

I.  المجلس الجهوي للحسابات وتوصيات مالحظات 

عن تسجيل العديد من  بخصوص تدبير جماعة تمنار أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات

 أوال. المخطط الجماعي للتنمية وتدبير المرافق العمومية
 متد تفترة خمس سنوات  خاللبوضع مخطط جماعي للتنمية يرصد تصورا استراتيجيا للجماعة  قامت جماعة تمنار

جميع المشاريع التي كانت الجماعة ستتكفل بإنجازها مرتبة حسب  تضمنيو، 2015 سنة إلى 2011 سنة من

م الوقوف على عدد من األولويات. إال أنه بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالبرنامج ومختلف المشاريع المذكورة به ت

 .، نذكر أهمها كالتالياالختالالت

 الجماعي بالمخطط المضمنة المشاريع إنجاز في تعثر 

 41وذلك من أصل  ،لوحظ أن الجماعة أنجزت ستة مشاريع، وشرعت في إنجاز ستة مشاريع أخرى دون إتمامها

ية االعتمادات المبرمجة إلنجاز ذلك باألساس إلى عدم كفايرجع السبب في مشروع مضمن بمخطط الجماعي. و

 المشاريع، مما جعل الجماعة تعاني من بطء كبير فيما يخص توفير عدد من الخدمات الجماعية.

 وثقافي اجتماعي طابع ذات مشاريع تنزيل عدم  

أنه تمت برمجة أزيد  لجماعة تمنار للتنمية مخطط الجماعياللوحظ من خالل التطرق إلى مختلف الوثائق المتعلقة ب

 من عشر مشاريع متعلقة بالمجال االجتماعي والثقافي، ويتعلق األمر بالمشاريع التالية:

 ؛ولي بمختلف الدواويربناء قاعات للتعليم األ -

 ؛ربط الوحدات المدرسية بالكهرباء والماء الصالح للشرب -

 ؛ بناء مكتبة متعددة الوسائط مع تجهيزها -

 ؛ بناء نادي نسوي مجهز -

 ؛ ناء مسبح بلديب -

 ؛بناء دار للشباب مجهزة -

 ؛ بناء مستشفى متعدد االختصاصات -

 ؛تهيئة الملعب البلدي -

 ؛ ميةتنظيم دورات لمحاربة األ -

 ؛شجار المثمرةالمساهمة في اقتناء األ -

 ؛تأهيل الحديقة العمومية قرب الدرك الملكي -

  .بناء فضاء المجتمع المدني -

المرافق االجتماعية العديد من  فالجماعة تفتقر إلى    ،مشروع من هذه المشاريع. ونتيجة لذلكلكن تبين أنه لم يتم إنجاز أي  

 الشباب.  فئة خاصة فيما يهم ،والثقافية والترفيهية

 الطرقية المحطة مشروع إنجاز عدم  

 برسم الفترة ت الجماعة اتفاقية إطار شراكة مع عدة فاعلين من أجل تأهيل المركز الحضري لتمنارأبرم

وتهيئة شارع محمد  ،تهم بناء المحطة الطرقية، وبناء السوق البلديمشاريع العديد من ال إنجاز عبر 2013 - 2010

درهم. ويتعلق األمر بالمجلس   26.300.000,00رياضي بقيمة  -وبناء مركب سوسيو  ،الخامس وشارع الحسن الثاني

  ، المبادرة الوطنية للتنمية البشريةمسؤولي  و  ،ووزارة الشباب والرياضة  ،والمديرية العامة للجماعات المحلية  ،اإلقليمي

رغم الحاجة الملحة إلحداث المحطة الطرقية، حيث يتوافد على الجماعة في هذا الصدد، لوحظ أنه،  وشركة العمران. و
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ية، إال أنه لم يتم إنجازها. كما أن هذا الوضع يجعل الجماعة عدد من حافالت الركاب نظرا لموقعها على الطريق الوطن

 تضيع مبالغ مهمة من الكراءات والرسوم على استغالل ووقوف الحافالت بالجماعة.

 والممرات المعبدة الطرق  مستوى على خصاص 

لطرق والمسالك، من خالل االطالع على الوثائق الجماعية، وخاصة منها الصفقات وسندات الطلب المتعلقة با  ،لوحظ

بين سنتي  في الفترة الممتدة  وذلك متر، 13.000أن الجماعة قامت بتهيئة طرق ومسالك بطول إجمالي يقرب من 

وكذلك  ،مركز الجماعةلوهذا ما أكدته الزيارة الميدانية  .غير أن هذا اإلنجاز يبقى دون االنتظارات.2017و 2011

من خاللها أن الجماعة في حاجة أكثر إلى الطرق والمسالك. إذ أن باقي    حيث تبين  ،مختلف الدواوير بتراب الجماعةل

فتبقى جد ضعيفة   ،الطرق بمركز الجماعة توجد في حالة متردية تستدعي التدخل العاجل. أما بالنسبة للمسالك القروية

 من حيث الكم والجودة. 

 تدبير المداخيل .ثانيا
 .المالحظات التاليةتم، بخصوص هذا المحور، تسجيل 

 اختالالت على مستوى تدبير مصلحة الجبايات 

من خالل الزيارة الميدانية لمصلحة الجبايات بالجماعة تم الوقوف على غياب الوسائل اللوجستيكية للعمل بالمصلحة، 

امهم في استخالص كسيارة المصلحة والدراجات النارية للجباة لتسهيل القيام بمه ،كالمعلوميات الحديثة ووسائل النقل

غياب مصلحة . كما لوحظ ر الحضري للمدينة اتسع بشكل كبيروأن المدا ،الرسوم والواجبات الضريبية، خصوصا

 المراقبة والمنازعات الجبائية بسبب غياب أطر مختصة في الميدان.

 راضي الحضرية غير المبنيةاختالالت تتعلق بالرسم المفروض على األ 

 غير الحضرية األراضي على بالضريبة المشمولة لألراضي شامل إحصاء غياب، لوحظ فيما يتعلق بهذا الرسم

 بطلبات تقدموا الذين الملزمين من مجموعة على المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم فرض عدم، والمبنية

 بالنسبة المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم استخالص عن الجماعة تقاعس، باإلضافة إلى البناء رخص

 .البناء رخص من استفادتهم  من سنوات ثالث خالل السكن رخص على يحصلوا لم الذين للملزمين

  عدم استخالص الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على تجزئة األراضي 

، لوحظ عدم استخالص 01/2005المرخص لها تحت عدد  "ن"من خالل االطالع على الملف المتعلق بتجزئة 

من مجموع الرسم المستحق  %25الذي يبلغ و ،الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على عملية تجزئة األراضي

، وذلك المصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ألشغال تجهيز التجزئة

تم  وتجدر اإلشارة إلى أنه قد  المحلية. الجماعات بجبايات المتعلق 47.06رقم  من القانون 63ت المادة طبقا لمقتضيا

. مع العلم أنه ال يتم تسليم شهادة المطابقة  04/2015/ 23بتاريخ ذه التجزئة م المؤقت الخاص بهالتساال شهادة إصدار

كامال، كما تنص على ذلك الفقرة تجزئة األراضي    ات ى عمليأو شهادة االستالم المؤقت إال بعد استيفاء مبلغ الرسم عل

 األخيرة من نفس المادة سالفة الذكر.

 اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

  فرض  عدم، والسنوية  اقراراتهم  لتتبع  مفصلة  سجالت  مسك  وعدم  الملزمين،  الئحة  تحيين  عدملوحظ  في هذا اإلطار،  

  .يسبالتأس الخاص التصريح إيداع لعدم القانونية الغرامة تطبيق عدم، والمشروبات بيع محال على الرسم

 اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي 

 المفروض الرسم تصفية عند  الجماعي العام الملك لشغل الفعلية المدة الجماعة اعتماد  عدم ، بهذا الخصوص،لوحظ

تقادم مداخيل الرسم المفروض على شغل الملك و ،بالبناء ترتبط ألغراض مؤقتا الجماعي العام الملك شغل على

بلغ  حيث ،العمومي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف الجماعة

 درهم. 12.936,00يعادل  مامجموع المبالغ المتقادمة 

 العربات   وقوف على المفروض والرسمرسم الفروض على النقل العمومي للمسافرين اختالالت تتعلق بال

 للمسافرين  للنقل العام المعدة

 القرار من السادس للفصل طبقا للمسافرين العمومي النقل على الرسم واستخالص فرض عدم، في هذا الصدد لوحظ

المعدة   العربات  وقوف  على  المفروض  الرسم  واجبات  واستخالص  فرض  عدم، و01/06/2008  بتاريخ  1  رقم  الجبائي

 . المسافرين العام لنقلل

 يلي:لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما 

 الجبايات بالشكل الذي يسمح لها بالقيام بمهامها بشكل أفضل؛  وتأهيل مصلحةإعادة الهيكلة  -

 ر المبنية؛ألراضي المشمولة بالضريبة على األراضي الحضرية غياالقيام بإحصاء  -
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 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وتتبع اقراراتهم السنوية؛بتحيين الئحة الملزمين  -

 تصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء بشكل صحيح؛ -

 واجبات الكراء الخاصة بالممتلكات الجماعية. الستخالص تفعيل اإلجراءات الضرورية -

 نفقاتتدبير ال .ثالثا
را إلبرام الصفقات العمومية، د تلجأ الجماعة في إنجاز مشاريعها وتلبية حاجياتها إلى سندات الطلب، وال تلجأ إال نا

وفي هذا  معيات.. كما تقوم الجماعة بدعم بعض الج2016و 2012حيث لم تبرم إال خمس صفقات في الفترة ما بين 

 ما يلي: لوحظ اإلطار، 

 المتعلقة بالصفقاتنفقات ال 

  طرف من األشغال تتبع  في عف، وضبالصفقات المتعلقة الوثائق أرشيف مستوى عل نقائص في هذا اإلطار سجلت

فيما أخرى، وومن جهة  .الصفقات من بالعديد  الخاصة التعاقدية الوثائق من عدد  وتقديم إعداد  دم، وعالجماعة تقنيي

 ،والمتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة بالجماعة ،درهم 1.032.216,00بمبلغ  2/2012 رقم يخص الصفقة

ال مؤقتا جزئيا بدون وكذا قيام الجماعة باستالم األشغ ،محتوى الصفقة التاليوب ،لوحظ تغيير موقع بعض األشغال

موضوعها تهيئة المسالك والتي  ،990.800,60بقيمة  ILDH/1/2014 رقم  وفيما يتعلق بالصفقة سند قانوني.

األمر أن و ،2014دجنبر  5لوحظ أن تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاول تم بتاريخ  ،متر 10.576الجماعية بطول 

 ،2014دجنبر  26، لكن وثيقة الضمان النهائي تم اإلدالء بها بتاريخ 2014دجنبر  13ببدء األشغال مؤرخ بتاريخ 

بعد بدء األشغال. مما يعني أن الجماعة سمحت للمقاول بالشروع في إنجاز الصفقة في غياب الضمانات  ايوم 13أي 

 الواجب توفرها. 

بالمسالك حتى ال يتم إتالفها، خاصة وأن واد تمنار يعرف   للمنشآت المتعلقةكما تبين أنه لم تتم برمجة إحداث واقيات 

بعد مقارنة الكمية المحتسبة من مواد طبقة المرور مع الكمية التي تم تضمينها  ،ولوحظ كذلك الفيضانات.العديد من 

أن إنجاز  ، من خالل المعاينات ،كما تبين .3م460,02.8ما يساوي أن هذه األخيرة تقل عن األولى ب ،بجدول األثمان

نتج عن أخطاء في العمليات الحسابية  . وهذا الوضع%9,95 يناهز  أشغال طبقة المرور عرف زيادة في الكمية بقدر 

درهم بدون  15.750,00أن الجماعة أدت ما مجموعه  لوحظ ،يراخعند حساب حجم الكميات من المواد االزمة. وأ

 2/2014 رقم  وبالنسبة للصفقة عمومية واألمر بصرفها ثم أدائها.مما يخالف مساطر تصفية النفقات ال ،حق للمقاول

تمثلت في تجاوز  ،درهم، تم الوقوف على بعض االختالالت 799.844,40األسبوعي بمبلغ  المتعلقة بتهيئة السوق

  .واستالم األشغال مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة ،لتسلم النهائي لألشغاللاألجل القانوني 

 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات  

الجمعيات الناشطة في إطار التنمية االجتماعية  تقدم جماعة تمنار سنويا مجموعة من المساعدات المالية للعديد من

 لبعض  بالنسبة شراكة اتفاقية غياب ،ذا الدعممراقبة الملفات المتعلقة به لوحظ أثناءواالقتصادية والثقافية. وقد 

 الدعم   مبالغ  بين  تفاوت. كما لوحظ  لحساباتها  الدعم  من  المستفيدة  الجمعيات  تقديم  عدم، والدعم  من  المستفيدة  الجمعيات

 المبالغ بلغت حيث الشراكة، باتفاقيات المضمنة والمبالغ والثقافة للتنمية حاحا ركانأ مهرجان لجمعية الممنوح المالي

 ،2013 سنة باالتفاقية مضمنة درهم 400.000,00 مقابل درهم 790.000,00 للجمعية الممنوحة

 . 2015 سنة درهم 200.000,00و ،باالتفاقية مضمنة درهم 200.000,00 مقابل درهم 600.000,00و

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مع إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم   ،عقد اتفاقية شراكة بالنسبة للجمعيات قبل منحهم الدعم -

 واحترام بنود اتفاقيات منح الدعم من حيث قيمة الدعم؛ ،حساباتها

والقيام بتتبع أشغال الصفقات بطريقة   ،قبلية قبل الشروع في إنجاز المشاريع اعتماد الدراسات ال -

 منتظمة مع الحرص على تخزين الوثائق بطريقة صحيحة؛

واحترام األجل  ،دقة قبل اإلعالن عن الصفقاتكل ما يمكن من الكمية األشغال ب تحديدالحرص على  -

 لتسلم النهائي لألشغال.لالقانوني 
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II. تمنار جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 (الجواب كما وردنص )

 المخطط الجماعي للتنمية وتدبير المرافق العمومية .أوال
  تعثر في انجاز المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي 

  ات طابع اجتماعي وثقافيذعدم تنزيل المشاريع 

المجلس الجماعي لتمنار عند إعداده للمخطط التنموي للجماعة للفترة ن إفبخصوص الرد على هاتين المالحظتين 

وإنما وضع مجموعة ، , لم يأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المحدودة للجماعة2011/2015الممتدة ما بين 

ن مخططا تنمويا متنوعا يضم  مجموعة من من خالل تضمي ،من مقترحات وفرضيات بعيدة عن  واقع الجماعة

بغية تحقيق ، على مستوى الخدمات األساسيةا ذ وكالمشاريع التي تفتقر إليها الجماعة على مستوى البنيات التحتية 

اك ملزم بتحقيق ما تم تضمينه بغض ذ نآتنمية شاملة لكل المجاالت دون إدراكه أن مسيري الشأن المحلي للجماعة 

وتعتمد بشكل  ،وبالرجوع إلى ميزانية الجماعة نسجل أن مواردها المالية جد محدودة ،كراهاتالنظر عن كل اإل

أساسي على منتوج الضريبة على القيمة المضافة الممنوحة من طرف الدولة والتي بدورها مثقلة بنفقات الموظفين 

لى الجماعة تجاوز بعض المشاريع  وبالتالي بات من الضروري ع  ،من مجموع النفقات     %  70التي تتجاوز نفقاتهم  

لغرض   ،التي ترى أنها ثانوية أو يمكن إيجاد لها بديل وإعطاء األولوية لمشاريع ذات الطابع األساسي واالستعجالي

تحسين ظروف عيش الساكنة  من خالل التركيز على مشروع الماء الصالح للشرب والكهرباء  وبناء الطرق 

رى "الثانوية" التي تهم الشباب والعنصر النسوي في المرحلة الالحقة مثل مشروع لتأتي المشاريع األخ  ،الحضرية  

حيث قامت الجماعة بتخصيص قاعة واسعة بقرية مهرجان أركان   ،بناء مكتبة متعددة الوسائط مع تجهيزها

يم المهدد بالسقوط نفس الشأن بالنسبة لمقر النادي النسوي القد  .وتجهيزها بمجموعة من الكتب وباألجهزة المعلوماتية

الغرض. ا  ذلهواالنهيار مما جعل الجماعة تلجا إلى توفير مقر بديل بقرية مهرجان أركان من خالل تخصيص رواق  

وتم وضعها مؤقتا رهن إشارة   وتجهيزها،أما بخصوص دار الشباب فقد عملت الجماعة على إصالح البناية القديمة  

بينما نسجل بارتياح كبير ،  حكمة والتي شرع في أشغال بنائهامبناية مقر الالمحكمة( إلى حين إتمام  المقيم )القاضي  

 .%60تقدم أشغال بناء مستشفى تمنار المتعدد االختصاصات والتي بلغت نسبة تقدم األشغال إلى 

أما بالنسبة لمشروع تهيئة الملعب الجماعي فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجموعة من الشركاء والمجلس الجماعي 

 06الموافق ل  1438رجب  09وهكذا صادق المجلس الجماعي في دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ ، لتمنار

إخراج هدا جل أالي بكل ما أوتي من جهود من على مضمون هذه االتفاقية. كما يحاول المجلس الح 2017بريل أ

 إلنجازها. وتبقى المشاريع األخرى المتبقية رهينة بتوفير االعتمادات الكافية ، المشروع إلى حيز الوجود 

 عدم انجاز مشروع المحطة الطرقية 

االقتصادية  ضمن المخطط الجماعي لم تنجز له دراسات قبلية حول االنعكاسات تم إدراجهالذي  هذا المشروعن إ

المجلس سوف يحقق مكاسب من   المشروع وهلعلى مداخيل ميزانية الجماعة لمعرفة مدى إمكانية نجاح آو فشل 

باختيار البقعة األرضية الحتواء  قام المجلسوهكذا  الجماعة؟أم أن المشروع سيكلف ميزانية نجازه إخالل 

د االعتمادات من خالل إبرام اتفاقيات مع عدد من كما تم رص، وأنجزت الدراسة التقنية والتصاميم ،المشروع

المنعقد بتاريخ   2012الفاعلين لكنه تم التراجع عنه بعد أن عرضه المجلس للمداولة في دورته العادية لشهر أكتوبر  

 مشروع انجاز المحطة الطرقية. باإلجماع إلغاءحيث قرر أعضاء المجلس الحاضرين  2012أكتوبر  18

 لطرق المعبدة والممراتخصاص على مستوى ا 

حاول المجلس لذلك ، الحظ نقص وضعف على مستوى الشبكة الطرقيةي، باالعتماد على خريطة توزيع الطرق 

من خالل إعداد برنامج خاص ووضعه ضمن أولوياته األساسية   الخصاص،هدا    األخيرة تداركفي السنوات    جاهدا

الطريق الرابطة بين مركز تمنار ودوار بومجي مرورا نجاز إقصد النهوض بالبنية التحتية الطرقية. حيث تم 

 اإلعالنادبوزيد وادبيهي(. كما تم الشروع في ، اديحيا، ابوالعشرات، ادالمشروح، بمجموعة من الدواوير )تحودة

تهم   األخرى والتيالطرق  ما  أوكذلك تعكارت اد بنعلي.    المدرسة،عن صفقات أخرى تتعلق بطريق دوار تعكرات  

لها الدراسات التقنية في انتظار نجزت  أادالحسن واكي وانو وأيضا الطريق التي تهم دوار ادومحا ازواغن فقد    دوار

 االعتمادات.رصد 

 تدبير المداخيل .ثانيا
 اختالالت على مستوى تدبير مصلحة الجبايات 

ايات حيث تم تزويدها ومنها مصلحة الجب، سارعت المصالح الجماعية إلى إعادة الهيكلة لمجموعة من مصالحها

حواسيب وأدوات أخرى ضرورية كما تم إضافة بعض  للعمل منبمجموعة من الوسائل اللوجستيكية الالزمة 
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عبر تراب الجماعة قصد قيامهم بالالزم   تنقلهمووضع رهن إشارتهم وسائل نقل لتسهيل  المصلحة،الموظفين لهذه 

 الضريبي.تعيين تقني للعمل بالمصلحة في ميدان الوعاء وكذلك تم  الجبائي،في عمليات اإلحصاء والتحصيل 

 اختالالت تتعلق بالرسم المروض على األراضي الحضرية غير المبنية 

بعدما توصلنا بمالحظات المجلس الجهوي للحسابات فقد شرعت المصالح الجبائية المعنية في تنفيذ مقتضياتها رغم 

 ت،في ملكية الدولة  أو في ملكية المياه والغاباما  إن أغلبية األراضي المتواجدة بالجماعة فهي  صعوبات تطبيقها أل

 ،أو عبارة عن أراضي فالحية غير محفظة مما يجعل عملية تحديد مالكيها الحقيقيين عملية معقدة ومستعصية

كما عملت  ،رخصة السكن  المصالح الجماعية تكتفي بفرض الرسم على طالبي رخص البناء أون إفوبالتالي 

ا ذ مصالح هذه الجماعة على تطبيق فرض الرسم  المذكور على جميع الملزمين المطالبين الجدد لرخص البناء وك

 رخص السكن.

 عدم استخالص الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على تجزئة االراضي 

من خالل قيام المصالح الجماعية باستخالص للرصيد المتبقي   ،ه الوضعيةذ فيما يخص هذه المالحظة فقد تم تسوية ه

من مجموع الرسم المستحق المصفى باعتبار   %  25من الرسم المفروض على التجزئة األرضية)ن( والمحدد في 

 التكلفة الحقيقية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ألشغال التجزئة.

 ال بيع المشروباتاختالالت تتعلق بالرسم المفروض على مح 

كما تم مسك سجل خاص بتتبع اإلقرارات السنوية لهؤالء الملزمين مع فرض الرسم  الملزمين،تحيين الئحة تم 

الجدد الخاضعين لهذا رغم كون أغلبية المقاهي عبارة عن مقاهي تقليدية ال تفتح أبوابها إال في أيام  على الملزمين

 الالزمة لفرض هذا الرسم.    السوق األسبوعي وال تتوفر على الشروط

  اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي 

تم تصحيح الخطأ باحتساب الرسم لمدة سنة كاملة وشرعت المصالح الجماعية المعنية في تطبيقه مند فاتح يناير 

اض تجارية أو صناعية أو مهنية أما بالنسبة للرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغر .2018

وسارعت إلى تطبيق محتواها من خالل اتخاذ مجموعة  ،فقد أخذت مصالح الجماعة بعين االعتبار تلك التوصيات

إلى من اإلجراءات العملية منها إشعار جميع الملزمين بضرورة تصفية هذا الرسم كمرحلة أولى بعدها تم اللجوء 

 الجماعة.لزمين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم تجاه بعض العقود المبرمة مع الم فسخ

  اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

الممتنعين  باستخالص ضد تم اتخاذ عدة إجراءات الزمة ضد المتقاعسين عن أداء ما بدمنتهم كما تم إصدار آمر 

أما فيما يتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين فقد تمت   .الرسمعن تصفية هذا  

كذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملزمين بهذا الرسم من خالل إصدار مجموعة من أوامر باالستخالص من 

 اجل تسوية هده الوضعية العالقة.

 تدبير النفقات .ثالثا

 النفقات المتعلقة بالصفقات 

لمصالح الجماعية بضرورة التوفر على جميع الوثائق اتبعا للهيكلة الجديدة للمصالح الجماعية تم حث رؤساء 

مجال تتبع األشغال  العمل. وتم التقييد باألنظمة فيطبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها  ،المتعلقة بالصفقات

ومستمر مع تسجيل جميع المالحظات بدفتر الورش حتى يتمكن التقني من فرض إنزال ما تم تضمينه بشكل منتظم  

 بدفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحمالت. 

 بالجماعةالمتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة  2/2012ما فيما يخص الصفقة رقم أ -

* كون التالية:  تهيئة  إلى زنقة سيدي حمو العتبارات  حسب التصميم ال  44  من زنقةفعال قد تم تغيير موقع األشغال  

 ايت-بيزكارن  )دوارمركز الجماعة من فك العزلة على مجموعة من الدواوير:  حمو تمكنالطريق بزنقة سيدي 

اد الحسن ودوار اكي وانو(. كما يوجد بمحاذاة زنقة سيدي حمو مجموعة من  - بوزني  -ادالهوير   -  اسماما-شعيب

ما جعل المجلس الجماعي يقرر تحويل موقع األشغال بناء على محضر اجتماع  44عكس الزنقة  ،نيةالدور السك

 . وان المصالح التقنية الجماعية وقعت في خطا عن غير قصد عند باستالم األشغال مؤقتا  .2013فبراير    12بتاريخ  

 والمتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية 1/2014وبخصوص الصفقة رقم  -

لمصالح التقنية الجماعية سمحت للمقاول بالشروع في األشغال بدون اإلدالء بالضمان النهائي اال بعد فعال ان ا

ما بخصوص عدم إحداث واقيات أ يوما وقعت في خطا بسبب ضعف الكفاءة القانونية وقلة التكوين. 13مرور 

الدراسات ن أكما  لهذا المشروع.الفنية لم يدرجها مكتب الدراسات أتناء إعداد دفتر الشروط الخاصة  للمنشآت
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ي أ طولي رمت 8460متر طولي تم تقليصها في جدول األثمان إلى ما يقارب  10576المنجزة تتضمن انجاز 

 X0.2م  X   5م    8460:  نإذ م(    0.20متر السمك    5عرضها    8460م )طول طريق  8460طول طريق  ن  أبمعنى  

تمويل ن أويتسنى لنا تمرير الصفقة حسب ما هو متوفر من االعتمادات لدى الجماعة سيما تى ح M3 8460م =

فيما يخص الكمية المؤداة للمقاول فهي الكمية المنجزة على ما  أالمشروع كان بالشراكة مع المبادرة للتنمية البشرية.  

 بجدول األثمان.الواقع وهي نفسها المضمنة رض أ

 األسبوعيعلقة بالسوق المت 2014/ 02الصفقة رقم  -

تجاوز األجل القانوني للتسليم النهائي لألشغال واستالم األشغال مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة نظرا لكون ن إ

وهكذا   ،السوق األسبوعي يتضمن اعتمادات ضخمة تتجاوز اإلمكانيات المالية المتوفرة لدى الجماعةنجاز  إمشروع  

حسب ما هو متوفر من االعتمادات في انتظار رصد اعتمادات مالية الستكمال   ارتأى المجلس تهيئة جزء من السوق

المصلحة ن إا فذ ل .وقد تم بالفعل انجاز ما هو متضمن بالصفقة بكامله الجزء المتبقي من تهيئة مشروع  السوق

حيث    ،شروط الخاصةالتقنية الجماعية قامت بالتسليم المؤقت لألشغال لجزء المنجز التزاما بما هو متضمن بدفتر ال

 08/2015/ 07المدة القانونية ما بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي لجزء المنجز حسب الصفقة هو تاريخ :ن إ

 .     )باحتساب سنة كاملة ( تجاوز األجل القانوني

 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات 

 الجمعيات المستفيدة من الدعمغياب اتفاقية شراكة مصادق عليها بالنسبة لبعض  -

على البرقيات الواردة  الدعم بناءجمعية انسانية يتم منح  الكلوي باعتبارهابالنسبة لجمعية سيدي مكدول للقصور 

 االتفاقية الحقا مع هده األخيرة. وسيتم إبراموقد أدلت هده الجمعية بجميع التقارير المالية  من طرف السيد العامل

على  الجماعة بناءتم منح الدعم لهده الجمعية الرياضية مرة واحدة من طرف  السلة:اضي لكرة جمعية األمل الري

 المالي.هده الجمعية للجماعة بالتقرير  وقد أدلتطلب 

الجماعة اتفاقية   ولقد أبرمت  2016بالنسبة للجمعية الموظفين تم إدراك الخطأ في سنة    االجتماعية: جمعية األعمال  

 االتفاقية. تجدون طيه نسخة من مع هذه الجمعية س

 عدم تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم لحساباتها -

درهم قد أدلت للمصلحة المختصة بالتقارير  0010.000.ن أغلبية الجمعيات التي استفادت من الدعم الذي يفوق إ

 المالية.

 والمبالغ المضمنة  والثقافةتفاوت بين مبالغ الدعم المالي الممنوح لجمعية مهرجان اركان حاحا للتنمية   -

 باتفاقية الشراكة

كانت  جمعية مهرجان أركان حاحا درهم مع 400.000.00االتفاقية المبرمة بمبلغ  إن ،2013سنة فيما يخص 

وقامت الجماعة ، 2013مساهمة المجلس اإلقليمي للصويرة والتي أدرجت بمحضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

على بمحضر الدورة االستثنائية  الثقافية بناءمن الفصل المتعلق بإعانات الجمعيات  درهم 390.000.00بزيادة 

قصد تفعيل الدعم لمهرجان أركان  2013يوليوز  25وتحويل االعتماد بتاريخ  2013شتنبر  23 المنعقدة بتاريخ

لك على الشكل ذ و  ،600.000.00بدل    500.000.00فقد تم منح الجمعية مبلغ   2014أما في ما يخص سنة    حاحا.

  50.30.50.31بفصل  2014درهم من برمجة دورة فبراير  200.000.00استفادت الجمعية بمبلغ  2014التالي 

درهم وبزيادة  200.000.00نية , بينما أدرجة االتفاقية بالجزء األول من الميزانية  بمبلغ بالجزء الثاني من الميزا

درهم مخصص لجمعية المحسنين   100.000.00وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ    .درهم من نفس الجزء  100.000.00

وح لجمعية مهرجان اركان لتسيير ورعاية مسجد القدس حسب تحويل االعتماد من الجزء الثاني ليصبح المبلغ الممن

بالجماعات  المتعلق 113.14ومند صدور القانون الجديد . 2014درهم سنة  500.000.00حاحا للتنمية والثقافة 

المالية مصادق عليه من  وتقديم التبريراتالجمعيات دون استثناء كشرط أساسي لمنح الدعم  ثم فرض اتفاقية على جميع

 مسبقا. ةمستفيدمن الجمعيات الطرف محاسب مختص 



 73 

 

  "الحنشان" جماعة

(الصويرة إقليم)  
 

كلم شرق مدينة  35آسفي، على بعد -. وتقع بإقليم الصويرة، التابع لجهة مراكش1992أحدثت جماعة الحنشان سنة 

. تحدها شرقا جماعة 2كلم 14وتغطي مساحتها حوالي  07الصويرة في اتجاه مراكش على الطريق الرئيسية رقم 

 4965ويبلغ عدد سكانها  .الكدادرة وغربا جماعة الحسينات وجنوبا جماعة آيت اسعيد وشماال الكدادرة والحسينات

تتسم الحنشان بطابعها القروي ويتجلى ذلك في أنشطة ساكنتها التي تعتمد على الفالحة  .2014نسمة حسب إحصاء 

 لعيشها. وتربية الماشية واألسواق كمورد أساسي

، ساهمت 2016مليون درهم برسم سنة  20.7وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

مليون   4.6مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير    5.3فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ  

 مليون درهم.  6.9ية نفس السنة درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزان

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 المالحظات المتعلقة بالمخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل وتدبير المشاريع .أوال
صادق المجلس الجماعي في دورته  المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00من القانون رقم  36تطبيقا لمقتضيات المادة 

مكونة من موظفي  . وقد تم إعداد المخطط من طرف لجنةمخطط جماعي للتنمية على 2009العادية لشهر أكتوبر 

الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي، وتضمنت هذه الوثيقة التشخيص البيئي لبلدية الحنشان والورشات 

التشاورية والئحة المشاريع المبرمجة. وتبين هذه األخيرة، مجموعة من المحاور االستراتيجية: البنية التحتية 

 مجال االقتصادي والمدر للدخل. والتجهيزات األساسية، المجال االجتماعي وال

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس المنتدب حاليا الزال في مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا الختصاصاته الذاتية 

المتعلق بالجماعات. فيما كان  14.113المنصوص عليها بالفصل األول من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 

عليه في الميثاق  للتنمية المنصوصقد صادق على المخطط الجماعي  2009عقد في اكتوبر المجلس الجماعي المن

  2015إلى سنة  2010الجماعي عن الفترة الممتدة من سنة 

مشروعا برمج إنجازها   18، والتي بلغ عددها  2015و  2010 وفي إطار تقييم المشاريع الواردة بالمخطط ما بين سنتي

، تم تسجيل مجموعة من المالحظات همت بعض النقائص على درهم 69.520.000,00بغالف مالي تقديري بلغ 

 مالية  جدولة  غيابفي  مستوى برمجة وإنجاز وتمويل المشاريع المعتمدة بالمخطط التنموي للجماعة، ويمكن إيجازها  

 عن تخلت الجماعة أن تبين حيث ،فيه المضمنة المشاريع بعض إنجاز عدمو بالمخطط المدرجة للمشاريع وزمنية

 المرتبطة بالمشاريع أساسا األمر ويتعلق. المبرمجة المشاريع مجموع من % 44 نسبة تمثل مشاريع، 08 إنجاز

 المتعلقة المشاريع لىإ إضافة درهم، مليون 3,4 اإلجمالية التقديرية كلفتها بلغت التي الجماعية والمسالك بالطرق

 الطرق  وبتهيئة(  درهم  مليون  4)  متكامل  أسبوعي  سوق  وبناء  تهيئة  واستكمال(  درهم  مليون  4)  جماعي  مطرح  بإحداث

كما  (.درهم مليون 4,8) المنطقة تميز  التي التقليدية الصناعة منتوجات لعرض  خاص فضاء وتهيئة وبناء الجماعية،

 شبكة تعميم مشروع إنجاز | نسبة بلغت حيث 2017 سنة  نهاية غاية إلى المبرمجة المشاريع إنجاز نسبة ضعفتبين 

 تتجاوز ولم بالمائة 44 الصحي الصرف شبكة وتوسيع بالمائة 6,23 البلدية أحياء جميع على للشرب الصالح الماء

 .بالمائة 1,87 البلدية أحياء جميع على السائل التطهير شبكة تعميم مشروع إنجاز نسبة

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مالية كافية اعتمادا على الموارد الذاتية الجماعية وااللتزامات المالية للشركاء في إطار   وضع برمجة -

 عقود تشاركية؛ 

لمداخيل الممكنة إلنجاحها لا بعين االعتبار ذأخوإنجاز المشاريع وفقا لآلجال والمواصفات المقررة  -

 وتفعيلها على أرض الواقع؛

 الجماعة من انجاز مشاريع المخطط التنموي اإلسراع في تفعيل برنامج العمل حتى تتمكن -

 . 2020 - 2017ضمن مشاريع برنامج العمل   تم إدراجها من جديد، والتي 2015 - 2010

  



 74 

 تدبير النفقات .ثانيا
ومن خالل   2017و  2013ي  نتمن خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية، التي تم إبرامها ما بين س

تم الوقوف على مجموعة من المالحظات يمكن  ،مختلف المشاريع بعين المكان وتتبع مآل مختلف التوريداتمعاينة 

 حصرها فيما يلي:  

  2017 – 2013ألشغال موضوع سندات الطلب الصادرة خالل الفترة لتتبع ما يفيد غياب 

المشار إليها  2017إلى  2013من خالل السنوات  الصادرةمن خالل االطالع على الملفات المرفقة بسندات الطلب 

لتي بلغت قيمتها ما مجموعه وا السندات،أن الجماعة تسلمت األشغال موضوع هذه  لوحظ ،بالجدول أسفله

عن طريق مقارنة هذه  واتيربالفالواردة  المعطياتدون تأكد المصلحة التقنية من حقيقة  ،درهم 1.466.598,77

 . فعلياجداول األشغال المنجزة ب تضمينها يتعين التي تلكالمعطيات مع 

، بصرف مبلغ إجمالي قدره 2017إلى  2013من  الممتدةجهة أخرى، قامت الجماعة خالل السنوات  ومن

 ليمسؤو تصريحات حسب المواد، هذه خصصت وقد . والجير والصباغة سمنتاإل شراءدرهم ل 166.990,08

 وواجهات المدارس وجداريات واألرصفة اإلدارية البنايات وصباغة الطرق إلصالح بالجماعة، التقنية المصلحة

 على تتوفر  ال  التقنية المصلحة أن لوحظ أنه إال. الوطنية واألعياد  المناسبات  مختلف في الستعمالها وكذلك الدكاكين

وتبرر تخصيصها.   تهاكميات المستعملة وطبيعال  بتفصيل  تبين  ،التوريدات  هذه  من  المستهلكة  الفعلية  بالكميات  وضعية

التأكد من كون المبالغ  دون ،واتيربالفحيث تعمد الجماعة إلى أداء مستحقات الممونين بناء على المعطيات الواردة 

طرف رئيس  اإلشهاد على صحة تسلمها تم فقط من فإن ذلك، عن فضال المؤداة تمت تصفيتها على أسس صحيحة.

 .المجلس الجماعي، دون إشراك للمصلحة المختصة

 عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واإلخالل بمبدأ المنافسة 

 مخالفة  سابقة،  بتواريخ  لفائدتها  منجزة  وخدمات  أشغال  قيمة  لتسوية  بعدية  طلب  سندات  بإصدار  قامت  الجماعة  أن  تبين

  :التالية الطلب بسندات األمر ويتعلق. العمومية النفقات تنفيذ  قواعد  بذلك

درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية إلنجاز أشغال تبليط حي  43.200بمبلغ  09/2015سند الطلب رقم  -

 ؛الزاوية بالجماعة

درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية ألشغال بناء الطريق غير   69.000بمبلغ  82/2013سند الطلب رقم  -

كلم وأشغال  3ين دوار الزاوية بمركز الحنشان ودوار أيت بال أوزروال على طول المصنفة الرابطة ب

 ؛كلم 2ودوار لفريحات على طول  207بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 

درهم من أجل إعداد دراسة تقنية إلنجاز أشغال تهيئة الطرق   90.000بمبلغ    13/2015سند الطلب رقم   -

 ؛بالمركزالداخلية 

.  "ب ت.  درهم لفائدة مكتب الدراسات التقنية "ب. 60.000,00بمبلغ  33/2015سند الطلب رقم  -

 ؛لالستشارة من أجل المراقبة واإلشراف على أشغال التطهير السائل بدوار أيت أحمد 

 3/2016درهم من أجل تتبع ومراقبة أشغال الصفقة رقم    16.800,00بمبلغ    40/2016سند الطلب رقم   -

 ؛لمتعلقة بتهيئة الساحة المخصصة لوقوف سيارات األجرة بمركز الجماعةا

 . درهم، من أجل شراء معدات كهربائية 11.400,00بمبلغ  47/2016سند الطلب رقم:  -

  بعض المؤن الغذائية  توزيععدم تبرير 

 59.950 بمبلغالمتعلقة باإلعانات المقدمة بمناسبة شهر رمضان  لم تقم الجماعة بتبرير مآل بعض المؤن الغذائية

 بمبلغ  27/2015 رقم  طلب بسند  تتعلق المستفيدين التي والئحة المؤن توزيع محضر وسجل أيضا غياب درهم،

 .للمحتاجين المخصصة الغذائية المواد  المخصص القتناء درهم 56.700

  النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية بواسطة سندات تسجيل اختالالت على مستوى تبرير صرف

 الطلب

 248.876,40من أجل صيانة اإلنارة العمومية  الجماعة أنفقته ما مجموع بلغ 2016و 2013 سنتي بين ما

المقتناة  الكهربائي العتاد  واستعمال استالم تتبع يخص سجل مسك عدم التي تم رصدها في وتتجلى االختالالت .درهم

  وتخصيصها. التوريدات استالم عملية في التقنية المصلحة إشراك وعدم الطلب سندات بواسطة

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

استنادا  واتيرالحرص على التتبع واإلشراف على إنجاز األشغال وعلى تبرير المعطيات الواردة بالف -

 الجماعة؛أوجه استعمال توريدات  بها وتحديدإلى جداول المنجزات المتعلقة 

تفادي إصدار سندات لتسوية أشغال سابقة، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة والتكافؤ في الفرص   -

 .للوصول إلى الطلبيات العمومية



 75 

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
االختالالت في تدبير مداخيلها تتعلق بالخصوص بضعف مجهود تحصيل مختلف   من العديد من  تعاني جماعة الحنشان

الرسوم وعدم ضبط وضعف الوعاء الضريبي، باإلضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح. وتتمثل أهم 

 . المالحظات المسجلة في هذا الباب فيما يلي

  عدم تحيين القرار الجبائي المطبق 

 الرسم ك  الرسوم من  مجموعة فرض  عدم  عنه نتج  لقرار الجبائي الساري المفعول، األمر الذيلم تقم الجماعة بتحيين ا

 ترتبط  وعقارات  بمنقوالت  مؤقتا  العامة  الجماعية  األمالك  شغل  على  المفروض  الرسمو  الطرق  إتالف  على  المفروض

 . المبنية غير الحضرية األراضي على المفروض الرسمو مهنية أو صناعية أو تجارية أعمال بممارسة

  عدم إتمام الجماعة لإلجراءات الضرورية قصد استخالص الديون المتعلقة ببعض الرسوم 

  الباقي  تراكم  ذلك  عن  نتج  وقد.  التحصيل  مسطرة  استكمال  دون  بذمته  ما  بأداء  الملزم  بإشعار  تكتفي  الجماعة  أن  لوحظ

 العمومي النقل على والرسم( درهم 25.006) المبنية غير الحضرية األراضي على لرسمل بالنسبة استخالصه

 (. درهم 24.450) للمسافرين

  ضعف أرقام المعامالت المصرح بها من قبل أصحاب محالت بيع المشروبات وعدم مراجعة الجماعة

 لإلقرارات المتعلقة بالرسم على محالت بيع المشروبات

 محال  على  الرسم  إلصدار  المعتمدة  والوثائق  اإلقرارات  اإلدارة  تراقب  ،47-06  رقم  القانون  من  149  المادة  على   بناء

  تعتبر الذين الملزمين  على تلقائيا وفرضه الرسم بمراجعة تسمح القانون نفس من 159 المادة أن كما. المشروبات بيع

 ضعف من بالرغم المادتين هاتين مقتضيات  تفعيل  على  تعمل لم الجماعة نأ والمالحظ. ناقصة إقراراتهم ان الجماعة

تبين و  درهم  64.900  قدره  ما  2016  سنة  عن  قراراتاإل  مجموع  مبلغ  يتجاوز  لم  حيث  بها  المصرح  المعامالت   أرقام

 أنها في أغلب األحيان ضعيفة وال تعكس حقيقة نشاطها التجاري

 رية أو صناعية عدم لجوء الجماعة لفرض الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجا

  أو مهنية.

إلى  2014درهم، فإن السنوات من  1.000، التي عرفت مدخوال مقابل هذا الرسم قدر بمبلغ 2013باستثناء سنة 

 لم تعرف أي مدخول.  2017

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 حاليا؛ استخالصها يتم ال الرسوم من مجموعة إدراج أجل من الجبائي القرار تحيين -

 العالقة؛  الديون الستخالص الضرورية اإلجراءات إتمام -

 وعلى  المشروبات،  بيع  محال  على  المفروض  بالرسم  للملزمين  والتتبع  المراقبة   آليات  تعزيز  على  العمل -

 .صحيحة أسس على الرسم هذا تصفية إعادة

 تدبير الممتلكات .رابعا
تعاني جماعة الحنشان من العديد من المشاكل المرتبطة بتدبير الممتلكات تتعلق باألساس بإنجاز العديد من المرافق 

االجتماعية واالقتصادية واإلدارية على أراضي تابعة للملك الخاص للدولة، وسوء استغالل الملك الخاص الجماعي 

ستفادة من الملك العام الجماعي. ويمكن إجمال أهم المالحظات وكذا عدم اال  ،نتيجة لضعف السومة الكرائية لجزء منه

عدم تصفية الوعاء العقاري الذي يضم بعض المرافق الجماعية في المسجلة في ميدان تدبير الممتلكات الجماعية 

ك سجل المل تحيين وعدمتحفيظ األمالك الخاصة الجماعية لجوء الجماعة لعدم ؛ ووبعض األمالك العامة الجماعية

 الجماعي. الخاص والعام 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تحديد الملك العام الجماعي، حتى يتسنى للجماعة الحفاظ عليه وقيده بسجل األمالك العامة والحرص   -

 على تحفيظ الممتلكات الخاصة الجماعية؛

صالح الجماعية والحرص على السهر على تحيين اللوائح التفصيلية للمعدات الموزعة على مختلف الم -

 القيام بعملية الجرد عند نهاية كل سنة.

 تدبير المرافق الجماعية .خامسا
وكذا  ،أهمها مرفق السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية ،تتوفر الجماعة على مجموعة من المرافق المدرة للدخل

ة مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة مرافق صحية ومرفق نقل المرضى بواسطة سيارة اإلسعاف. وتستغل الجماع

صفقات بمبالغ تتفاوت  2016و  2013الجماعية عن طريق الكراء بواسطة طلب العروض. وقد أبرمت ما بين سنتي  
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 6.500,00درهم إلى    5.000,00درهم بالنسبة لمرفق السوق األسبوعي و  21.760,00ومبلغ    15.000,00بين مبلغ  

 درهم بالنسبة للمجزرة الجماعية. 

التأخر في أداء واجبات كراء المجزرة والسوق األسبوعي حصرها في  ويعرف تدبير هذه المرافق عدة اختالالت يمكن  

تفويت مبالغ مالية ؛ ومن قبل المكترين دون اتخاذ الجماعة إلجراءات فسخ العقد المنصوص عليها بكناش التحمالت 

لنفقات استهالك  الجماعة ميزانية ؛ وتحمللك بالمجزرةعلى الجماعة نتيجة عدم استرجاعها لصوائر الماء المسته

األسبوعي يضع  بالسوق المتواجدة المجزرة تحمالت كناش من السابع الفصلمن أن  بالرغم الماء الخاص بالمجزرة

استغالل مرفق نقل اللحوم من قبل مكتري المجزرة بصفة غير قانونية ودون تدخل المكتري؛ و  هذه النفقات على عاتق

 .للجماعة لتقنين استغالل هذا المرفق

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل مقتضيات كناش التحمالت الخاص بنقل اللحوم لضمان مداخيل إضافية للجماعة وفرض احترام  -

 الشروط الصحية لنقل اللحوم؛

ق األسبوعي والمجزرة  الحرص على احترام آجال استخالص المداخيل المتعلقة بكراء مرفقي السو  -

 كما حددها كناش التحمالت.
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II. لحنشانجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المخطط الجماعي للتنميةأوال. 
 

احتضنت الجماعة لقاءات تشاورية متواصلة مع الساكنة مكنت من جمع بنك للمعلومات شكلت قاعدة للتشخيص 

وهو ما   ،مستوى البنيات التحتية والتجهيزات األساسية والبيئة وغيره كثيرالجماعي حول الخصاص سواء على 

كان منطلقا لوضع المخطط الجماعي للتنمية الذي مكن من توسيع اإلنارة العمومية واستبدالها بمواصفات عصرية  

ايت احماد وداخل األحياء ومكن من توسيع شبكة الماء الشروب على أحياء  8على جنبات الطريق الوطنية رقم 

واوالد رحو تم لفريحات بالرغم من االكراهات المتمثلة في ندرة المياه وجمع الشتات داخل السكن المتفرق .أما 

  2026الطريق الداخلية الرابط بين  محطة سيارات األجرة والطريق اإلقليمية  رقم  إنجاز  فقد تم    ،الطرق والمسالك

ي شكل مطلبا للساكنة ذ أما فضاء الصناعة التقليدية وال  .مليون درهم  6مرورا بحي الزاوية بواسطة اعتمادات بلغت  

المهنية خصوصا عند اللقاءات التشاورية معها فقد تم تفعيله وعرف الشروع الفعلي لألعمال إال أنه توقف ألسباب  

وهو الشيء  ال ترتبط بالجماعة بل لقضايا تجمع بين المقاول والمهندس وصاحب المشروع أي المجلس اإلقليمي، 

نفسه الذي ينطبق على إحداث ساحة عمومية حيث أنها اعتبرت برامج ومشاريع تنموية لفائدة الجماعة ولم يكتب 

لك أن المخطط الجماعي ذيضاف الى    .لها التنفيذ داخل اآلجال القانونية لإلنجاز وهو شيء خارج عن إرادة المجلس

و حي آهل بالسكان وداخل المجال الحضري للجماعة ومكن التطهير السائل بحي بير السور وهإنجاز مكن من 

كذلك من تعبئة أموال تقدر بمليون وسبعمائة ألف درهم لفائدة المسالك الطرقية سلمت للمجلس المتعاقب خالل سنة 

وتجدر اإلشارة أن برنامج عمل الجماعة تمت المصادقة عليه خالل الدورة االستثنائية  ضمن تسليم المهام. 2015

أي مباشرة بعد التوصل بمرسوم وزارة الداخلية المتعلق بمسطرة إعداد المشروع ومراحل  2017هر شتنبرلش

 .2016تنزيله خالل صيف 

 تدبير النفقات ثانيا.
  لألشغالحول غياب التتبع  

للمعاينة  مشاريعها على التتبع المباشر لألشغال من طرف التقنيين التابعين لهانجاز إتعتمد جماعة الحنشان خالل  

والوقوف على كميات االنجاز سواء بالنسبة لسندات الطلب كما هو الشأن بالنسبة للصفقات وتتأكد المصلحة التقنية 

وبناء على زيارة المراقبة السالفة الذكر تم تنظيم عمل  .جداول المنجزاتنجاز إعن طريق التتبع المباشر قبل 

 ظات وتهيئة مجال التدخل على أسس صحيحة.المصلحة التقنية بناء على التوصيات والمالح

 النفقات العمومية ذحول عدم التقيد بقواعد تنفي 

فقد  والخدمات،ولة " اتا ب " لالستشارة االمتعلق بإعداد دراسة تقنية من طرق مق 09بالنسبة لسند الطلب رقم 

مهلة الطالع قسم المبادرة المحلية للتنمية البشرية  ذ أخالسند مراحل ومتغيرات ارتبطت في ا ذ هعرف تنفيذ 

تم إغفال إعداد االلتزام بالنفقة فاالختالف والبحث عن صيغة و للتدخل،بالتصورات المطروحة من قبل المقاولة 

 البعدية.توافقية لكيفية انجاز الدراسة هو الذي أخر االلتزام وليس التسوية 

نجاز الدراسات المتعلقة بالطرق الغير مصنفة إل "ن.ر"التعامل مع مكتب الدراسات  تم 82سند الطلب رقم أما 

آلخر  شغال ومن تم بدأ هدا الفريق يقدم من حين وبناء عليه حل فريق المقاولة المذكورة بالجماعة لمباشرة األ

جل أري ايت بال وزروال ودوار الفريحات من الطرق الغير مصنفة بكل من دوانجاز إالتقني لمشروع  التصور

  .أن حصلنا على الصيغة النهائيةلى  إإبداء المالحظات وعرضها على مكتب المجلس وتمت مسايرة معظم التعديالت  

كانت ، 2014ابتداء من شهر نونبر وذلك ش بمراك "كغ"التعامل مع مكتب الدراسات  تم 13سند الطلب رقم أما 

كما أن اجتماعات الورش  .المشروعنجاز إها على فترات متقطعة ومتباعدة الشيء الذي أخر المقاولة توفد فريق

ن المشروع ضخم ماليا وعمليا هي األخرى كانت متباعدة واقتضى األمر بلورة نقاشات بين مكونات المجلس أل

خر ليس تسوية بعدية بل اقتضته عملية التفاوض وكان يتطلب العمل المتأني ومن تم كان التأخير الحاصل هو اآل

 الذكر.مع المكتب السالف 

المتعلقة بالتطهير السائل   3/2013للتتبع التقني لتنفيذ اشغال الصفقة رقم  -ب ت ب  - مع مكتب   33بالنسبة للسند رقم  

السند مباشرة بعد االنتخابات ا  ذ هفان تزامن العملية مع االنتخابات الجماعية أخر إصدار االلتزام بالنفقة وتمت تسوية  

 .11/11/20115أول التزام وقعه الرئيس الحالي بتاريخ ا ذ هوكان 

 –/ تم توجيه رسائل األثمان للتعاقد مع مكاتب الدراسات وحصل التوافق مع مكتب 2016 40بالنسبة للسند رقم 

به واألخطاء شملت التواريخ ونعتبرها لك بناء على تعاقد سبقت موافاتكم  ذ لإلشراف على عملية التتبع وتم  -ايتيمار

 أخطاء مادية ارتكبها الموظف المشرف على وضع األختام والتواريخ.
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تاريخ التسوية المالية كما يتبين من تاريخ الحوالة ن إفالمتعلق بشراء المعدات الكهربائية  2016/ 47والسند رقم 

ولم يتم االنتباه الى ذلك فالتاريخ  ،ارتكبه المقاولوالخطأ المادي المتعلق بتاريخ التوريد  2016دجنبر  30هو 

 الفعلي هو المتضمن بالفاتورة والحوالة.

 عدم تبرير توزيع بعض المؤن 

ولم يتم العثور عليه باألرشيف ولكن عملية التصفية لهذه النفقة تمت بشكل قانوني وبعد  محضر التوزيع ضاع

ثيقتان ضروريتان وأساسيتان لتصفية النفقة وهذا ال يعني أبدا أن هذه الخزينة اإلقليمية لكونهما و ى لد اإلدالء بهما 

فيدين فان اللوائح المقدمة هي ثمانية فقط حيث ينقصها إحصاء عدد المست النفقة غير مبررة وإال كيف تم صرفها.

من طرف لجنة الئحة نسبة لذلك، وعدد الدوائر المعتمدة  11دائرة و 11. فالمجلس به 9وكدا  6تم  5للوائح رقم 

أما الباقي فيتعلق بالدوائر الغير  332وزع بهم -11-10-8-7-4- 3-2-1وهو الدائرة:  8المراقبة لالحتساب كان: 

 وهي دوائر كبرى بها منتخبين اثنين عن كل دائرة انتخابية. 9-6-5محتسبة وهي 

 النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية 

اإلنارة العمومية إما تتولى المقاولة عملية التوريد والوضع وإما يتولى عون الجماعة المسمى حينما يتم اقتناء معدات  

الحسناوي عبد الكبير وهو مستخدم موسمي يشتغل مند أزيد من عشر سنوات متعدد التخصص من الميكانيك 

وى عدم مسك السجل هناك واإلنارة العمومية والخاصة تم صيانة القنوات أي الترصيص الى السياقة. أما على مست

سجل الواردات والمقتنيات من المواد الكهربائية تدون به العمليات اإلصالحية عند الحاجة، صحيح ليس هناك 

 محاضر. كما عهد للسيد الحسناوي السالف الذكر بتولي عملية االستالم واإلشهاد.

 ثالثا. تدبير المداخيل
وإبان فترة مراقبة   2017الجبائي وصودق عليه داخل دورة شتنبر االستثنائية لسنة لقد تم بالفعل تحيين القرار 

 التسيير كما تم التأشير عليه من طرف السلطة اإلقليمية وهو اآلن مفعل.

هناك مجهود جبار دشنه المجلس ضمن لجنة تضم النائب األول للرئيس ومدير المصالح ووكيل المداخيل و

كل المستويات من رسوم وضرائب مقررة لفائدة الجماعة وأعطت نتائج محمودة علما الستخالص المتأخرات على  

أن توقيف التوظيف واإلحالة على التقاعد آو الوفاة هي عوامل استنزفت العنصر البشري أو الموارد البشرية وكان 

حصاء أو الوعاء اإللى إأول من تضرر هو مكتب المداخيل به موظف واحد لكل المهام من متابعة االستخالص 

 الضريبي وهي مهام نأمل في تذييلها مستقبال كلما سمح بالتوظيف.

نعتقد أن النشاط التجاري الذي تقوم به المقاهي التقليدية والبسيطة والتي تفترش الحصير وتقدم الشاي وخالل أيام 

ة باستثناء مقهى فنيزيا ومقهى  معدودة يوم االثنين والجمعة أي ما قبل السوق ويوم الصالة للجمعة هي أنشطة بسيط

 المحطة ومقهى البريني فهي تؤدي أثمان وتصرح برقم معامالت مختلفا ومقبوال.

 1000.00ليس بالجماعة محالت مهنية تشغل األمالك الجماعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فمبلغ  

 كان طارئا ويتعلق األمر بسيرك عابر. 2014درهم المحصل سنة 

 تدبير الممتلكات .رابعا
ي بني فوقه المقر الحالي علما أن ذالوحيد التابع للملك الخاص للدولة والمستغل من طرف الجماعة هو الالمرفق 

الجماعة هيأت مقرا جديدا بملكها الخاص كما عملت على مراجعة السومة الكرائية والمصادقة عليها خالل دورة 

إلى شارة . وبالنسبة للماء الدي يتم بواسطته تزويد المجزرة فتجدر اإل2017نة المجلس لشهر شتنبر االستثنائية لس

ان البئر حفرت اساسا لتزويد مجموعة من الدواوير بالماء الشروب منها ايت بالوزروال وايت القشاش وايت 

ا نخصص لها خيرة للجنة المراقبة أصبحنالمجزرة فمند الزيارة األما أ .وايت لكزايز وايت بن على 2و1احماد 

يؤدى عنه الثمن من طرف المكترين وهكذا فإن تزويد المجزرة بالماء لم يعد بالمجان وال يفوت أسبوعيا  صهريجا  

مداخيل بل يصب في اتجاه تزويد الجماعة بمداخيل إضافية. فيما يخص كناش التحمالت الخاص بنقل اللحوم أية 

أن مستوى الذبيحة اليومي ال يرقى لتدبيره بواسطة مرفق نقل   لإليجار في أقرب اآلجال علما  لقد هيأناه وسنعرضه

المكترين يدفعون مسبقا ما يعادل واجبات الثالثة ن إفاللحوم كما أنه بالنسبة إليجار السوق األسبوعي والمجزرة 

ص أشهر األولى وكدا فتفاديا ألي تأخير نعمل على االستخالص المسبق وال نفوت على الجماعة فرصة االستخال

 .لمقتضيات القرار الجبائي المحين ن تفعيالاآلبل يؤدي أصحاب اإليجار واجبات الكراء بشكل منتظم 
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  جماعة "أيت داود"

 )إقليم الصويرة(
 

 90داود بالجزء الجنوب الشرقي إلقليم الصويرة داخل النفود الترابي لجهة مراكش آسفي، على بعد  تقع جماعة أيت

. يبلغ عدد 1992وارتقت إلى بلدية بموجب التقسيم إلداري لسنة  1959كلم من مدينة الصويرة، وقد أحدثت سنة 

كيلومتر مربع، وتضم   190والي  وتمتد على مساحة تقدر بح  2014نسمة حسب إحصاء    2957سكان الجماعة حوالي  

 عشرة دواوير. 

، ساهمت 2017درهم برسم سنة  مليون 48,86 وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار

 3,67 درهم، وبلغت نفقات التسيير مليون 5,4 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

درهم فقط وبلغ الفائض اإلجمالي   مليون  1,97  ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  مليون درهم فيما 

 درهم. مليون 10,03 نفقات االستثمار( حوالي –)مداخيل االستثمار 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة تقييم .أوال
على المخطط الجماعي للتنمية لجماعة أيت داوود عن الفترة  2010أكتوبر  28صادق المجلس الجماعي بتاريخ 

مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت   17انجاز  المخطط برمجةد تضمن هذا . وق2015إلى سنة  2011الممتدة من سنة 

 درهم.  21.009.700,00

 2017على برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من سنة    2018  فبراير  06بتاريخ    الجماعي،كما صادق المجلس  

 درهم.   127.086.662,05لغت  مشروعا بتكلفة إجمالية ب  47نجاز  إ . وقد تضمن هذا البرنامج، برمجة  2022إلى سنة  

وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي وتلك المنجزة على أرض الواقع، تبين أن الجماعة 

 . من مجموع المشاريع المبرمجة  % 47لم تنجز سبعة مشاريع تهم العديد من المجاالت االستراتيجية وتمثل نسبة 

فإلى غاية نهاية  .2018و 2017إنجاز المشاريع المتوقع إنجازها خالل سنتي  وحظ تأخروفي إطار برنامج العمل، ل

%  60إنجاز بعض المشاريع كمشروع بناء داخلية بالثانوية اإلعدادية أيت داوود إلى  وصلت نسبة 2018يونيو 

يتعد مشروع بناء طريق % فيما لم  40ومشروع استكمال تزويد المجال الترابي للجماعة بالشبكة الكهربائية إلى 

مشروعي بناء ثالث مطفيات عمومية وبناء وتهيئة طرق بلم تنطلق األشغال المرتبطة فيما %  5اخريب امزيل 

 .جماعية بمنطقة افراضن

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 في  الضعف  مكامن  على للوقوف  التنموية  المشاريع  مختلف  إنجاز  لوتيرة  الدوري  التتبع  على  الحرص -

 عليه؛ الالزمة التعديالت وإدخال برنامج عمل الجماعة

 .في اآلجال المحددة والقيام باإلجراءات الالزمة لتجاوزها انجاز المشاريع المبرمجةتحديد معيقات  -

 التنظيم اإلداري والمراقبة الداخلية  .ثانيا
والمراقبة الداخلية بها عن عدة اختالالت، يمكن إيجازها فيما أسفرت عملية تقييم التنظيم والتسيير اإلداري للجماعة 

  .يلي

 العمل  غياب دليل لمساطر 

يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين  ال تتوفر الجماعة على دليل للمساطر

الح الجماعية خاصة أن إنجاز العديد من توضيح طريقة االشتغال والعالقات بين المص عدم المصالح، باإلضافة إلى

 .المهام الجماعية يتطلب تدخل أكثر من مصلحة

  الموادتسجيل اختالالت تنظيمية على مستوى مسك الجماعة لمحاسبة 

في عدم تضمين السجالت الممسوكة للعديد من المواد والسلع التي تمت معاينتها داخل المخزن   تتجلى هذه االختالالت 

تتبع حركية بعض المنقوالت المملوكة للجماعة، السيما المواد المستعملة لبناء جنبات أرصفة شوارع   موعد الجماعي  

المتعلقة بتهيئة شارعي بئر أنزران والمسيرة  3/2014وأزقة الجماعة، حيث لوحظ، على مستوى الصفقة رقم 
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يات، كما لم يتم تقديم أي محاسبة مادية الخضراء، أن عمليات نزع الوحدات القديمة ووضعها لم تعرف تطابقا في الكم

إعادة وضعها وتلك التي لم تعد قابلة لالستعمال ثم ما  تلهذه األخيرة تمكن من معرفة الكمية المنزوعة وتلك التي تم

تبقى في آخر المطاف والذي يمكن إما وضعه في المخزن الجماعي، وإما بيعه واالستفادة من مدخوله. نفس المالحظة 

نقوالت المملوكة للجماعة والخاصة باإلنارة العمومية، والتي تم نزع القديم منها وإعادة تركيبه في أماكن همت الم

 المتعلقة بتقوية شبكة اإلنارة العمومية بالجماعة.  1/2015أخرى، وذلك في إطار الصفقة رقم 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 العمل يمكن من التوصيف الدقيق لمهام المصالح الجماعية؛إعداد دليل لمساطر  -

والحرص على    دخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعي  مسك محاسبة للمواد تسهل ضبط عملية -

 . بجرد دوري لمحتويات المخزن القيام

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
درهم،   1.306.895,01ما مجموعه  2017ل سنة تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خال

وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة غياب مصلحة خاصة 

بتنمية الوعاء الضريبي وضعف اإلجراءات المتخذة الستخالص مختلف الرسوم وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج 

 في تطوير هذا الوعاء. تجاري واقتصادي يساعد 

وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن 

 .استعراضها وفق المالحظات التالية

  عدم فرض الجماعة للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات

 رسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنيةترتبط بمما

في هذا الصدد لوحظ أن الجماعة تتوفر على العديد من المحالت التجارية التي تتوفر على أطناف وستائر ولوحات 

بأداء الرسم. وقد مكنت المعاينة الميدانية بمركز الجماعة من ضبط عدة محالت   الإلشارة وغيرها لم تعمل على إلزامه

 .للجماعة مقابل أي أداء دون الجماعي العمومي الملك يحتلون انزرانوشارع بئر   تتلمقال بساحة

 عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

ال تتوفر الجماعة على أية الئحة بالملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات. وقد لوحظ أن الجماعة 

 .هبالرغم من تحديدها لسعر هذا الرسم بقرارها الجبائي، إال أنه لم يسبق لها أن فرضت أداء

ويضم مركز الجماعة، كما ثبت من خالل المعاينة الميدانية العديد من محال بيع المشروبات لم تحصهم الجماعة وال 

وشارع بئر  تلمقالتيت داوود وساحة يتعلق األمر على الخصوص بالمحال الكائنة بمركز اويؤدون الرسم المعني. 

 .انزران

  عدم تطبيق مقتضيات الفسخ المنصوص عليها في كناشي تحمالت كراء المجزرة والسوق األسبوعي

 عند األداء المتأخر للواجبات 

من األداء المتأخر لواجب كراء السوق األسبوعي والمجزرة، فإن الجماعة لم تحرص على تطبيق مقتضيات  بالرغم

تحمالت المجزرة، والتي تنص  كناشتحمالت السوق األسبوعي والفصل السادس من  كناشالفصل الثاني عشر من 

نية المتمثلة في أداء واجب الكراء الشهري  في اآلجال القانو الكرائيةالمتعهد عن أداء الواجبات  تقاعسعلى أنه عند 

لعقد واإلعالن عن طلب عروض عند متم كل شهر، فإن الجماعة تقوم فورا وبدون إخبار سابق باإلعالن عن فسخ ا

 جديد.

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات    الجماعي وفرض  ملك العامالحماية   -

 ؛ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا بلوائح التشوير

 التعجيل بإحصاء الملزمين وفرض الرسم على محال بيع المشروبات؛ -

السوق األسبوعي تطبيق المقتضيات المنصوص عليها بكناش التحمالت حرصا منها على حث مكتري   -

 والمجزرة على أداء ما بذمته دون تأخير.
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 تدبير النفقات الجماعية .رابعا
 من خالل مراقبة عمليات تدبير بعض النفقات بالجماعة تبين ما يلي:

 لصفقة تهيئة شوارع المسيرة الخضراء  تسجيل اختالالت على مستوى اإلعداد والدراسة األولية بالنسبة

 وبئر انزران

 قدره نهائي بمبلغ أنزران وبئر الخضراء المسيرة شوارع بتهيئة المتعلقة 3/2014 رقم للصفقة بالنسبة لوحظ

 أن، 18/08/2016 بتاريخ مؤقتا أشغالها وتسلم 03/03/2015 بتاريخ تنفيذها في الشروع تم والتي 7957182,90

 األوامر توالي في إجمالها يمكن التي االختالالت من العديد  في تسبب قد  للمشروع األولية والدراسة اإلعداد  ضعف

أوامر   أربعة  الخصوص  بهذا  الجماعة  أصدرت  حيث  استئنافها،  أجل  من  وأخرى  األشغال  تنفيذ   تأجيل  أجل  من  بالخدمة

 الشروط دفتر من V-1أشهر بحسب المادة  6أجل تنفيذ الصفقة من  تمديد و األشغال تنفيذ  الستئناف وأخرى بالتأجيل

درهم كمبلغ أولي،   6729100,57مبلغ الصفقة حيث انتقل من  ارتفاعوبالتالي  أشهر 5و سنة من أزيد  إلى الخاصة

 . % 15,4درهم كمبلغ نهائي، أي بزيادة  7957182,90إلى 

 ء سور مقبرة وبناء قنطرةبنا الوقوف على اختالالت على مستوى إبرام صفقتي   

المتعلقة ببناء قنطرة بدوار   9/2014داوود، ورقم    آيتالمتعلقة ببناء سور لمقبرة    10/2014بأن الصفقتين رقم    لوحظ

 وراء كانت التي األسباب إلى وبالرجوع. امعليه المصادقة المحلية السلطة رفض  بعد  إلغاؤهما تم قد  أوزدار،تكمي 

 اختالالت وجود وكذا  للمشروع، القبلية التقنية الدراسات توفر عدمو الكافية، االعتمادات توفر عدم تبين الرفض، هذا

 النصوص على اإلحالة مستوى على مرتكبة أخطاء وجود في  لتتجلى الخاصة، الشروط دفتر إعداد مستوى على

 . األثمان جدول إعداد  مستوى على وأخرى العمومية، للصفقات المنظمة

وبذلك تكون قد أهدرت وبدون جدوى المجهودات   االختالالت،اإلشارة إلى أن الجماعة لم تبادر إلى تجاوز هذه    وتجدر

التي تم القيام بها من أجل إبرام هتين الصفقتين، انطالقا من الدعوة إلى طلب العروض واإلشهار وعمل لجنة دراسة 

 سة.ا التزامات المقاوالت المتنافالعروض المقدمة وكذ 

 تسجيل نقائص على مستوى تتبع تنفيذ الصفقات 

بأن الجماعة ال تعمل على إجبار أصحاب الصفقات على تقديم الوثائق والدراسات التي هم مطالبون بإعدادها  لوحظ

من دفتر  I-9)المادة  1/2014بموجب دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المبرمة معهم. ويتعلق األمر بالصفقة رقم 

 يدلى  تقنية  مذكرة  غياب  تبين  حيث(  الخاصة  الشروط  دفتر  من  I-10)المادة    3/2014لخاصة( والصفقة رقم  الشروط ا

 مباشرة  به يدلىالتسلم الطبوغرافي  دفترو األشغال، تنفيذ  ببدء بالخدمة األمر تبليغ لتاريخ الموالية يوما 15 خالل بها

 .األشغال تنفيذ  في البدء بعد 

من  I-3تبين أيضا، بالنسبة للصفقتين المذكورتين، عدم تفعيل لجنة تتبع األشغال المنصوص عليها وفق المادة  كما

دفتر الشروط الخاصة، التي أنيط بها التتبع والمصادقة على جداول المنجزات المتعلقة باألشغال، والتي تضم، باإلضافة 

 للصويرة ومكتب الدراسات.قليمي إلى الجماعة، ممثلين عن الجهة والمجلس اإل

 التزام الجماعة بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

 التأشير لتاريخ سابق تاريخ في وذلك ولوازم، معداتاقتناء دراسات تقنية و بإنجاز تبين أن المصالح الجماعية تقوم

 . المختص العمومي المحاسب طرف من بالنفقة االلتزام مقترح على

تقنية من أجل تهيئة شوارع المسيرة الخضراء وبئر  دراسة بإعداد الخاص  20/2014 األمر بسند الطلب ويتعلق

 تهيئة  أجل  من  تقنية  دراساتالخاص بإعداد    09/2017درهم وسند الطلب    139200داوود بمبلغ    آيتأنزران بجماعة  

تجهيزات  اقتناءالمتعلق ب  11/2014درهم وسند الطلب  169920بمبلغ  الجماعة بتراب المسالك من مجموعة

 .درهم 129840 بمبلغلصالح مؤسسة دار الطالب 

  درهم المتعلقة بتهيئة  2488062,00مبلغ  1/2014عدم انجاز بعض المنشآت الواردة في الصفقة رقم

 مجموعة من الطرق والمسالك الرابطة بين أحياء الجماعة

 الجماعة  أحياء  بين  الرابطة والمسالك الطرق  من  مجموعة  بتهيئة  المتعلقة  1/2014  رقم   الصفقة  بإبرام  الجماعة  قامت

 حدد  تعاقدي  أجل  داخل  األشغال  بإنجاز  الصفقة  صاحب  التزام  مع  درهم،  2488062,00  بمبلغ  2014/ 27/10  بتاريخ

 ونهائيا 10/2015/ 02 بتاريخ مؤقتا وتسلمها 08/01/2015 بتاريخ األشغال إنجاز في الشروع تم وقد . أشهر 8 في

 تهاطل بسبب األشغال تنفيذ  تأجيل في للمقاول رخصت قد  كانت الجماعة أن إلى اإلشارة مع، 2017/ 08/12 بتاريخ

 الصفقة   صاحب  على  غرامة  فرض  تم  كما،  03/04/2015  غاية  إلى  20/03/2015  من  الممتدة  الفترة  خالل  األمطار

 لألشغال  النهائي  الحساب  كشف  إلى  وبالرجوع  لكن،.  للصفقة  النهائية  التسوية  إطار  في  التأخير  من  يوما  13  أساس  على

 لألشغال  األولي  الحجم  أن  كما  بشأنها،  المتعاقد   األعمال  كافة  ينجز  لم  المقاول  بأن  يتضح  الصفقة  هذه  إطار  في  المنجزة

  انتهاء  عدم من بالرغم تم قد  لألشغال المؤقت التسلم بأن معه تجيستن مما(، درهم 2128769,02) بعد بلوغه يتم لم

 .عنه اإلعالن سبق صريح عائق وجود عدم من وبالرغم األشغال
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 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفادي االختالالت المتعلقة بالصفقات العمومية على مستوى اإلعداد والدراسات القبلية وتفعيل آليات   -

 التقييم والمراقبة أثناء وبعد إنجاز الصفقات؛  

 احترام القواعد المتعلقة بااللتزام بالنفقات. -

 تدبير الممتلكات  .خامسا
وعلى  أرضية وبقعة محال سكنيا  34محال تجاريا و 760تتوفر الجماعة على ملك عقاري خاص يتمثل باألساس في 

ملك عام يتمثل باألساس في مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية باإلضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية 

 اعة. والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجم

 الكرائية السومة مراجعة وعدم الكراء عقود  إبرام دون التجارية المحالت بعض بكراء الجماعة قيام لوحظ وقد 

  ال كرائية  وبسومة سنوات  10 من أكثر  مند  مكتراة السكنية والدور الدكاكين من العديد  أن رغم  لها، التابعة للعقارات

 الذاتية. مواردها لتنمية فرصة الجماعة على يفوت مما درهم، 50 األحيان غالب  في تتعدى

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 نية والتجارية التابعة للجماعة دون إبرام عقد كراء؛ كتفادي كراء المحالت الس -

 مراجعة السومة الكرائية للعقارات الجماعية. -

 

  



 83 

II.  يت داود جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 ورد()نص الجواب كما 

 عي للتنمية وبرنامج عمل الجماعةتقييم المخطط الجما. أوال
بالمائة من مجموع المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية حسب اإلمكانيات   50أنجزت الجماعة أزيد من  

لمادية المتاحة آنذاك، وقد تم إنجاز األشغال الضرورية واألكثر أهمية حسب األولويات، ويبقى ضعف اإلمكانيات ا

 إضافة إلى بعض األسباب والعراقيل األخرى.  ،واستكمال باقي المشاريعنجاز إسببا مباشرا ورئيسيا في عدم 

(، فإن وثيقة برنامج 2017/2022أما بالنسبة للتأخر في إنجاز بعض المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة )

كموعد لبداية أشغال اإلنجاز وليس السنة  2018و 2017العمل تشير إلى أن هذه المشاريع حددت لها سنوات 

تم ذكرها بالمالحظة   05بخصوص ثالث مشاريع من أصل    %100المتوقعة لإلنجاز، وقد تم تنفيذ األشغال بنسبة  

 وهي:

 االنجاز نسبة الزمنية  الجدولة المشروع اسم

 %100 2017 أمزيل أخريبطريق  بناء

 %100 2017 الكهربائية  بالشبكة للجماعة الترابي المجال تزويد استكمال

 %100 2017 داود  آيتداخلية بالثانوية اإلعدادية  بناء

عمومية بموافقة اللجنة اإلقليمية للمبادرة المحلية رغم تكرار اقتراحه  فيما لم يحظ مشروع بناء ثالث مطفيات

في إطار البرنامج األفقي. علما أن الجماعة أعدت الدراسات الالزمة  2018و 2017للتمويل مرتين برسم سنتي 

.أما بخصوص مشروع بناء وتهيئة ILDHوحولت حصتها المالية في المشروع إلى حساب الجماعة الخاص ب 

رق جماعية بمنطقة افراضن فقد احترمت الجماعة الجدولة الزمنية لبرنامج العمل، إذ تم إنجاز الدراسات التقنية ط

 . جماعة إلى حساب المجلس اإلقليميالالزمة، كما تم تحويل الحصة المالية الخاصة بال

 ثانيا. التنظيم اإلداري والمراقبة الداخلية 
  غياب دليل المساطر 

الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة يحدد اختصاصات كافة المصالح تتوفر 

اإلدارية، إال أن مصالح الجماعة لم تتمكن من وضع دليل للمساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة 

 الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.

 ى مسك الجماعة لمحاسبة الموادتسجيل اختالالت تنظيمية على مستو 

تحرص الجماعة على مسك سجالت تهم جميع مقتنياتها وتتبع نماذج معينة لتنظيم حركيتها، هذه النماذج التي القت 

إن عملية إعادة  مالحظات من طرف لجنة المراقبة أثناء زيارتها لمصالح الجماعة وتفحصها للسجالت المعنية.

تم في ظروف واضحة ال تشوبها اختالالت، إذ تم إعادة استخدام األرصفة الصالحة استغالل واستخدام المنقوالت 

والمصلى الرئيسي بالمركز وكذا مصلى أمرشيش وباقي  2014/ 3بكل من حي تكناتين في إطار ملحق الصفقة 

الصفقة  االستعماالت األخرى، كما تم استعمال الصالح من منقوالت اإلنارة العمومية التي تم نزعها في إطار

 لتقوية شبكة اإلنارة العمومية ببعض األحياء في إطار توسيع هذه الشبكة. 1/2015

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
   عدم فرض الجماعة للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات

 ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

لجماعة بأيت داود لم تصدر أية رخصة ألي حرفي بمركز ايت داود من أجل شغل األمالك الجماعية إن مصالح ا

العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك رغبة منها في عدم 

لجماعة، إذ من شأن الترخيص لمثل إضفاء الصبغة القانونية لهذا االحتالل بحكم عدم شساعة أزقة وشوارع مركز ا

هكذا احتالل أن يتسبب في عدم التنظيم ويسئ للمنظر العام لهذا المركز الحضري الصغير. وبخصوص فرض 

الرسم على لوائح التشوير فإن الجماعة ستتدارك هذا األمر فور تأشير السلطات االقليمية على القرار الجبائي الجديد 

، حيث أن القرار الجبائي المعمول به ال يتضمن أية إشارة 2019العادية لشهر فبراير  المصادق عليه خالل الدورة  

 إلى الرسم المفروض على لوائح التشوير.
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 عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

القانونية المتاحة للتمكن من استخالص حرصت مصالح الجماعة على مدى الفترات الماضية على سلك المساطر 

هذا الرسم غير أنها تصطدم في كل مرة بإكراهات عدم استجابة المهنيين بحكم عدم استيفاء أغلبيتهم للشروط 

المطلوبة قانونا لفتح هذه المحالت، فمنهم من يتوانى في استصدار رخص فتح هذه المحالت وبالتالي غياب األرضية 

 هذه الرسوم.القانونية الستخالص 

  عدم تطبيق مقتضيات الفسخ المنصوص عليها في كناشي تحمالت كراء المجزرة والسوق األسبوعي

 عند األداء المتأخر للواجبات 

يرجع سبب عدم إقدام الجماعة على فسخ العقد واإلعالن عن طلب عروض جديد سواء بالنسبة للمجزرة الجماعية 

ن أداء واجباته الكرائية في اآلجال المتمثلة في أداء واجب الكراء الشهري أو السوق األسبوعي عند تأخر المتعهد ع

عند متم كل شهر إلى عدم توفر الجماعة على موظفين بالعدد الكافي للقيام بتدبير فترة الفراغ بعد عملية فسخ العقدة، 

ي بالشيك المضمون مع القباضة بحكم أن المتعهد يفضل أداء الواجب الكرائ 2016ضعف التنسيق خالل سنة و

 وليس نقدا وهذا ليس من اختصاص وكالة المداخيل الجماعية، كما تم إعفاء وكيل المداخيل وتعيين بديل له.

 . تدبير النفقات الجماعيةرابعا
   تسجيل اختالالت على مستوى اإلعداد والدراسة األولية بالنسبة لصفقة تهيئة شوارع المسيرة

 الخضراء وبئر انزران

الجماعة على إنجاز مشاريعها وفق دراسات اإلنجاز دون اعتماد الدراسات األولية وذلك بالنظر إلى  لقد دأبت

فقد أصدرت الجماعة أوامر بتأجيل األشغال  3/2014اإلمكانيات المحدودة لدى الجماعة. وبخصوص الصفقة 

ي هذا اإلطار بسبب اعتبارات وأخرى باستئنافها وذلك في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ف

 موضوعية وحقيقية ال يمكن تجاهلها يمكن تلخيصها كما يلي: 

 .2015مارس  19األمر األول: تم إصداره بسبب األمطار بتاريخ:   -

من إنجاز بعض األشغال بسبب التأخر   ONEPاألمر الثاني : تم إصداره بهدف تمكين مصالح  -

والتي أعطي أمر بالبدء بتنفيذ أشغالها بتاريخ  2014/2DR 804المسجل في وثيرة إنجاز الصفقة 

أشهر ( هذه الصفقة كان  3بما يقارب  3/2014) أي أنها سبقت أمر بتنفيذ الصفقة  10/12/2014

 3/2014ة إنجاز أشغال صفقة الجماعة رقم من المفترض  والمتوقع أال تؤثر أشغالها سلبا على وثير

إال أنه ولظروف تخص الشركة المعنية وحامل  ONEPوفق التنسيق المسبق مع مصالح مكتب 

تعثرت هذه األشغال مما أدى بشكل أوتوماتيكي إلى عرقلة السير العادي ألشغال  ONEPالمشروع 

 الصفقة الجماعية .

الحجم األولي لألشغال ضمن ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل األمر الثالث: كان ألجل تجاوز  -

 في هذا اإلطار.

األمر الرابع: كان يهدف إبرام عقد ملحق ألشغال إضافية في إطار ما يسمح به القانون إذ أن إصدار  -

ستثنائية هذا األمر الرابع سببه عدم توفر االعتمادات المالية الكافية مما اضطر المجلس إلى عقد دورة ا

 وبرمجة هذه االعتمادات الضرورية.

أشهر فسببه راجع إلى  5إلى أزيد من سنة و 3/2014أما بخصوص تمديد أجل تنفيذ الصفقة  -

االعتبارات الموضوعية المشار إليها في أسباب إصدار األوامر األربعة من أجل تأجيل تنفيذ األشغال 

 واألخرى من أجل استئنافها. 

هو نتيجة للزيادة في الحجم األولي لألشغال باإلضافة إلى إبرام عقد   3/2014قة الرفع من مبلغ الصف -

 ملحق ألشغال إضافية وهذا اإلجراء يحترم مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا اإلطار.

  صفقتي بناء سور مقبرة وبناء قنطرة برام إالوقوف على اختالالت على مستوى 

المتعلقة ببناء سور لمقبرة "سيدي محند أكزار " بسبب عدم التأشير عليها من  10/2014تم إلغاء الصفقة رقم 

 10-11/10-20- 24طرف السلطات اإلقليمية وذلك لكون االعتمادات المخصصة لها مبرمجة خطأ بالفصل   

ها، والمتعلق بمصاريف المقابر وإصالح أسوار  20- 80-81-20-23المتعلق ببناء األسوار والسياجات  بدل الفصل  

: ورة االستثنائية المنعقدة بتاريخوقد تم تدارك هذا الخطأ بتحويل هذه االعتمادات إلى الفصل المناسب لها خالل الد 

( وفق القانون 01/2018ومن تم إعادة سلك مسطرة إنجاز هذا المشروع في إطار صفقة جديدة ) 18/12/2015

المالحظات المسجلة من طرف السلطات اإلقليمية  حيث تم االنتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بها . وبخصوص

والمتعلقة ببناء قنطرة بدوار تكمي ازدار، فقد تم تداركها وتم فعال  9/2014على الدراسة التقنية الخاصة بالصفقة 

، وبعد تخلى المقاول نائل الصفقة عن تنفيذها في مرحلة ما 2018/ 02اإلعالن عن هذا المشروع في الصفقة رقم 

ومن المتوقع إصدار األمر ببدء أشغالها  01/2019دء في اإلنجاز، تمت إعادة المسطرة في إطار الصفقة قبل الب

 خالل شهر مارس الجاري.
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 تسجيل نقائص على مستوى تتبع تنفيذ الصفقات 

إجماال دون مالحظات مؤثرة ماديا أو تقنيا على   3/2014ورقم    1/2014لقد أنجزت الجماعة أشغال الصفقتين رقم  

الشكل النهائي للمشروعين اللذين أنجزا وفق الشروط المطلوبة رغم بعض المؤاخذات التي تتعلق بالتوثيق على 

غرار ما أثير في هذه المالحظة والذي ستعمل الجماعة على تداركه في الصفقات المقبلة لتنسجم بشكل تام ومتكامل  

 مع دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة.

 ت بعد الشروع في تنفيذهاالتزام الجماعة بنفقا 

 مصدره المالحظة في إليه المشار التاريخ أن وتبين 20/2014 الطلب سند  موضوع الدراسات الجماعة تسلمت-

 حينه،  في  الجماعية المصالح طرف من إليها االنتباه يتم  لم الدراسات مكتب وثائق لبعض فقط مطبعية أخطاء هو

 .المالحظة في إليه اإلشارة تمت  كما تنفيذها في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم فالجماعة لذلك

 175  عدد   تحت  األولى  الدفعة  تسلمت  إذ   دفعتين،  على  09/2017  الطلب  سند   موضوع  الدراسات  الجماعة  تسلمت  -

 27/11/2017 بتاريخ الضبط بمكتب 237 رقم تحت  الثانية الدفعة تسلمت فيما 6/9/2017 بتاريخ الضبط بمكتب

 وردت مطبعية أخطاء هو مصدره أن كذلك هو تبين المالحظة في إليه المشار التاريخ مصدر عن البحث وبعد 

 في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم فالجماعة وبالتالي إليها، االنتباه يتم لم الدراسات مكتب وثائق ببعض سهوا

 . تنفيذها

 11/2014 رقم طلب سند وفق داود  آيت بجماعة الطالب دار مؤسسة لصالح تجهيزات باقتناء الجماعة قامت -

 بتاريخ المؤسسة لهذه المسيرة الجمعية رئيس طرف من موقع إشهاد  مقابل وذلك المؤسسة لهذه بتسليمها  وقامت

 .المالحظة في ورد  كما تنفيذها في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم الجماعة أن يؤكد  ما وهو 2014 يونيو 19

 .عنه مسؤولة الجماعة تعتبر ال مادي خطأ فهو المعنية للمؤسسة التابع السجل في الوارد  التاريخ وبخصوص

  المتعلقة بتهيئة مجموعة من الطرق  01/2014عدم انجاز بعض المنشآت الواردة في الصفقة رقم

 والمسالك الرابطة بين أحياء الجماعة

في حدود ما تم االتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بالتتبع والمكونة من المصلحة   01/2014ة  أنجز المقاول أشغال الصفق

التقنية للجماعة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع األشغال، هذه اللجنة اعتبرت بأن الدراسة شهدت مبالغة في بعض 

فقد قررت مثال االستغناء عن تركيب  األشغال المطلوبة ، حيث ارتأت تكييفها وفق ما يتطلبه إنجاز المشروع وهكذا  

( ، وبالنظر لعدم وجود إدارات buses f.800)  f800واالكتفاء باعتماد قواديس    (buses 1000) 1000قواديس  

أو مؤسسات على امتداد الطرق التي تم إنجازها خلصت اللجنة المكلفة بالتتبع كذلك إلى عدم وجود داع لتركيب 

وعالمات للتوجيه  المنصوص عليها في الدراسات األصلية، كما أن الجماعة لم تقم بأداء أية  عالمات للتشوير

مقابالت مادية عن أشغال غير التي تم إنجازها فعليا ، باإلضافة إلى أن عدم إنجاز األشغال موضوع المالحظة لم 

 يؤثر سلبا على النتيجة النهائية ألشغال إنجاز هذا المشروع.

 الممتلكات  خامسا. تدبير
 82عملت المصالح المختصة على تحيين وضعية العديد من األكرية بإبرام عقود جديدة مع مستغليها بلغت حوالي 

كما حاولت مصالح الجماعة اقتراح مراجعة السومة   حالة على األقل، كما يتم االشتغال حاليا على الحاالت المتبقية. 

على المجلس الجماعي في فترات سابقة إال أن المجالس السابقة وكذا المجلس الحالي دائما ما تمانع عرضه   الكرائية

للنقاش بدعوى عدم االنتهاء من تصفية مشكل العقار مع الغير وكذا الباقي استخالصه الذي ال يزال متراكما لدى 

بة وذلك بالنظر إلى األوضاع االجتماعية ألغلبية بعض المستغلين ، إضافة إلى أن السومة الكرائية الحالية مناس

مستغلي هذه الدكاكين وكذا كون هذه المحالت غير مذرة لمداخيل مهمة يمكن اعتمادها كمرجع يتم االستناد عليه 

القاضي   2019في مسألة رفع السومة الكرائية، وكان آخرها مقرر المجلس المتخذ خالل دورته العادية لشهر فبراير  

مراجعة السومة الكرائية لألمالك الجماعية إلى حين استنفاذ جميع عمليات استخالص األكرية العالقة بذمة  بتأجيل

 المكترين بالتسعيرة الحالية.
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 جماعة "أكرض"

 )إقليم الصويرة(
  

 

 .اداوكرض  اسمتحت    1962ويرجع تاريخ إحداثها إلى سنة    الصويرة.كلم من مدينة    20تقع جماعة أكرض على بعد  

سيدي احمد أوحامد. و ، تفرعت عنها ثالث جماعات: أكرض، سيدي كاوكي1992وعلى إثر التقسيم الجماعي لسنة 

 .2014نسمة حسب إحصاء سنة  5378دوارا. ويبلغ عدد سكانها  11تشمل  ²كلم 85وتمتد مساحتها على 

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  6,85 الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثماروقد بلغت مداخيل 

 مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير 2.5فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

 درهم.مليون  1,67 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة 3,32

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 التدبير الجماعي واإلداري وإعداد وتنفيذ المخططات التنموية .أوال
 ابية عن تسجيل عدة مالحظات تتعلق بأجهزة المجلس وتدبير المصالح اإلدارية والمراقبة الداخلية.أسفرت المهمة الرق

 أجهزة المجلس   .1

 تغطي والتيمقررات المجلس،  بعضتدابير لتفعيل  أيلم يتخذ رئيس المجلس، بصفته السلطة التنفيذية للجماعة، 

 الجماعي المخطط وتقييم بتحيين المتعلقة بالنقط خصوصال على األمر ويتعلق. 2017 إلى 2014 من الممتدة الفترة

 بخصوص   وتعاون  شراكة  اتفاقية  ومناقشة  دراسةوكذلك    بالجماعة  المقالع  قطاع  يطرحها  التي  المشاكل  دراسةو   للتنمية

 والمصادقة  المناقشة  إلى  باإلضافة   الظهر  و  علي  أيت  إماريرن،  العظامنة،  بدواوير  الخاصة  الهيكلة  إعادة  دراسة  إنجاز

 بدوار مرورا أوناغة جماعة اتجاه في 01 رقم الوطنية الطريق بين الرابطة العظامنة طريق تهيئ بشأن اتفاقية على

  تنظيم  تحديد  على والمصادقة والمناقشة أوناغة وجماعة اإلقليمي والمجلس أكرض جماعة بين ، العظامتة

 .للجماعة اإلدارية المصالح واختصاصات

 عداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل الجماعة إ  .2

بتكلفة إجمالية بلغت   2016-2011على المخطط الجماعي للتنمية    2010أكتوبر    27صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

 مشروعا.  20 نجازمليون درهم إل 64

كما مخطط التنمية  عداد  إمعنيين بالتنمية المحلية في  الساكنة ومختلف المتدخلين الشراك  إعدم  في هذا الشأن  وقد لوحظ  

إنجاز بعض مشاريع المخطط نظرا لعدم  اإلطار والتأخر فيغياب محاضر للقاءات المنظمة في هذا  يدل على ذلك

 .توفر االعتمادات

المتوفرة، خاصة خذ بعين االعتبار اإلمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة للساكنة وعروض الشركاء كما لم يتم األ

 بالنسبة المشاريع التي تعرف تأخرا في اإلنجاز والمشاريع التي أنجزت خارج الفترة الزمنية المخصصة للمخطط.

المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل، إذ أنه إلى  113.14وخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم

 ن عن مشروع برنامج عمل الجماعة.ار لإلعال، لم يصدر أي قر2018غاية شهر يوليوز 

 البشرية والموارد اإلدارية المصالح تدبير  .3

. كما ال تولي الجماعة مصالحعدم توفر الجماعة على مدير    في  أساسا  تتجلى  نقائصأسفرت عملية المراقبة عن وجود  

أي دورة تكوينية لفائدة موظفيها بالرغم  2017-2014األهمية االزمة للتكوين المستمر، حيث لم تنظم خالل الفترة 

درهم كاعتمادات   22.000ما مجموعه    2017و  2016و  2015السنوات    خاللفي ميزانيتها    رصدتمن أن الجماعة  

 في الفقرة المخصصة للتكوين المستمر لكن لم تصرف.   مالية

 باتخاذ اإلجراءات التالية: لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

 التدابير الالزمة لتفعيل مقررات المجلس الجماعي وتنظيم المصالح اإلدارية الجماعية؛اتخاذ  -

 الجماعة؛ اإلسراع في إعداد برنامج عمل  -

 . المستمر للتكوين الالزم االهتمام إيالء -
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 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
عدم توفر المصلحة تتعلق بخاصة الجبائية منها، عن تسجيل مالحظات    للجماعة،  الموارد المالية  أسفرت مراقبة تدبير

وكذا انعدام شروط  الجماعة،محلفين وغياب مكلف بالوعاء الجبائي ضمن هيكلة  مأمورينالمكلفة بالمداخيل على 

 .معنياألمان المتعلقة بحماية األموال والقيم واالحتفاظ بمبالغ مهمة من طرف الشسيع قبل دفعها للمحاسب ال

  عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم فرض رسم اإلقامة عليها 

على العديد من دور اإليواء ودور الضيافة   السياحية بالمؤسسات اإلقامة على الرسم فرضت  أن للجماعة يسبق لم

ليست من المؤسسات  من أنها بالرغم وذلك، كما تبين ذلك من خالل التحريات والمعاينة الميدانية، هاالمتواجدة بتراب

 المحلية.  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 القانون رقم من 71 المعفية من هذا الرسم كما هي محددة بموجب المادة

   نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

الجماعة لم يسبق لها أن فرضت الرسم على استخراج  بالرغم من تواجد العديد من المقالع داخل تراب الجماعة، فإن

ها بتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء الجماعة قيام مواد المقالع. وتعزى هذه الوضعية باألساس إلى عدم

 .االستغالل رخصة في جاء لما احترامها ومدى المستخرجة الكميات مراقبة غيابو

أكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع وعدم فرض الرسم تسجيل نقائص على مستوى الت تم كما

 الستخراج مواد المقالع بتراب الجماعة. لهما على جمعية وتعاونية مرخص

 األسبوعي والسوق  الجماعية المجزرة كراء عقدة موضوع النهائية للضمانة الجماعة اقتطاع عدم 

لم تحرص على استخالص  ها. والمالحظ أن2014والمجزرة منذ سنة الجماعة بكراء مرفقي السوق األسبوعي  تقوم

المنصوص عليها بالفصل الثالث من العقدين المتعلقين بالمرفقين   2018و  2017و  2016الضمانة النهائية عن سنوات  

الضمانة المالية النهائية بالنسبة للمرفقين في مبلغ يساوي كراء المرفق لمدة سنة والتي  قيمة حددت وقد . المذكورين

 مدةبحساب الخازن اإلقليمي مسبقا فور اإلعالن عن النتائج. تجدر اإلشارة أن  المكترييجب إيداعها من طرف 

 .2020غاية دجنبر  إلى 2017الصفقة المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعي تبتدأ من يناير  صالحية

 معصرة الزيتون  مكتريمن طرف  الكرائية السومةأداء  عدم 

 بوعثمان. وقد أجرت الجماعة هذه المعصرة لجمعية سيدي بالمركزالجماعة على معصرة للزيتون توجد  تتوفر

 وبالمقابل،  ،ءلم يسبق له أن أدى مبلغ الكرا  المكتري  أنأنه لوحظ    غير.  2006نونبر    01بموجب عقد كراء مؤرخ في  

  المكتريبفسخ عقدة الكراء عند تخلف  لها تتدخل الجماعة وتفرض مقتضيات البند الرابع من العقد والذي يسمح لم

عن أداء ما بذمته وفرض الزيادات القانونية. من  المكتريعن أداء واجب الكراء واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجبار 

بموجب   المحددة  الكراء،باالستمرار في استغالل المعصرة خارج مدة    ريللمكتسمحت    الجماعة  أنجهة أخرى لوحظ  

 لم تحرص على تجديد هذا العقد. حيث سنوات،الفصل الثاني من العقد في عشر 

 المتبقي استخالصه الناتج عن عدم استخالص منتوج استغالل األمالك  تفاقم 

محال تجاريا    81عن طريق الكراء وعلى  اماعيا تستغلهمحال سكنيا ج  12محال تجاريا مبنيا و  77تتوفر الجماعة على  

إبرام  عبرللخواص  اعمدت الجماعة إلى تفويت استغالله الجماعي، وقد مبنية من طرف الخواص على الملك العام 

 درهم في الشهر.  100و 20عقود استغالل. وقد فرضت الجماعة على المكترين سومة كرائية شهرية تتراوح بين 

لوحظ أن الجماعة لم تحسن تدبير هذه األمالك، حيث إن جل المكترين يمتنعون عن أدء ما بذمتهم، دون أن تتخذ  لكن

 ة واتخاذ مختلف إجراءات التحصيل.في حقهم التدابير الالزمة لفرض استخالص ديون الجماع

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛عليهاوفرض الرسوم المستحقة  القيام بإحصاء للمؤسسات السياحية -

باإلجراءات الالزمة القتطاع الضمانة النهائية المتعلقة بكراء المجزرة الجماعية والسوق  القيام -

 األسبوعي؛

 الكميات مراقبة على والسهرالجماعة  بتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل العمل على إحصاء -

 على الحصول على االستغالل والحرص رخصة في جاء لما احترامها والتأكد من مدى المستخرجة

 ؛ ملزم كل عن كامل ملف المستغلة، وتكوين للشركات المسلمة الرخص من نسخ

 بكراء معصرة الزيتون التابعة ألمالك الجماعة.تحصيل المداخيل المتعلقة  -

 تدبير الممتلكات .ثالثا
تتوفر الجماعة على العديد من الممتلكات الخاصة والعامة تتكون باألساس من مجموعة من المحالت التجارية والسكنية  

والسوق األسبوعي والمجزرة والمحجز الجماعي. ويعرف تدبير هذه الممتلكات مجموعة من النقائص تتمثل باألساس 

 في المالحظات التالية:
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 الممتلكات العقارية  .1

مسك سجل المحتويات، يراعي تضمين المعطيات المتعلقة باألمالك في هذا الصدد أن الجماعة ال تقوم ب لوحظ 

كالمساحة والتخصيص ومراجع الرسم العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل. ويهم األمر جميع 

المحتويات لتأشيرة سلطة الوصاية طبقا  إخضاع سجل عدم تحيين المعطيات، و. هذا إضافة إلى عدم المحتويات

من المحالت السكنية  12مكتريي إبرام عقود كراء مع . كما أن الجماعة لم تعمد إلى لإلجراءات الجاري بها العمل

 . التابعة للجماعة

 الممتلكات المنقولة  .2

بع وضعية هذه المنقوالت سمح بتتتبالرغم من مسك الجماعة لسجل جرد المنقوالت، إال أن كيفية مسكه وتحيينه ال 

، حيث إنه ابتداء من هذه السنة 2007عدم تسجيل جميع المنقوالت المقتناة منذ سنة    والمحافظة عليها، ويتجلى ذلك في

عدم تضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت )المواصفات  و لم تعد الجماعة تدون بالسجل أي منقوالت؛ 

عدم ؛ وثمن االقتناء، أرقام وتواريخ الفاتورات ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، إلخ( التقنية، أسماء الممونين،

تحيين البيانات على ضوء التغييرات الطارئة على المنقوالت وعلى الخصوص تنقيلها من مصلحة إلى أخرى أو من 

 . مكتب آلخر

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اء بالنسبة لجميع األمالك الخاصة الجماعية؛الحرص على إبرام عقود كر -

 ومسك سجل جرد المنقوالت.  لمخزن الجماعيل حراسة  ضمان -

 تدبير الطلبيات العمومية .رابعا
 ما يلي:  على الخصوص فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية والدعم الموجه للجمعيات، لوحظ

 الصفقات العمومية  .1

 ءات المقررة إقصاء متنافسين دون احترام اإلجرا 

 الرئيسي  الممر  تزويد   أشغالالمتعلقة ب  1/2017أعلنت الجماعة عن طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز الصفقة رقم  

المتعلق  . ومن خالل دراسة محضر لجنة فحص األظرفةدرهم 770706,32بمبلغ قدره  العمومية باإلنارة بالمركز

 société AMINE ELECTROMECA، تم إقصاء المتنافسين 22/05/2017بالصفقة، والمؤرخ في 

من دفتر  22مطابقة العينات المقدمة لما هو محدد في المادة  عدموذلك بسبب  ،société ELECTROMARو

م وجود أي تنصيص على عد  لوحظ. وعند الرجوع إلى نظام االستشارة المتعلق بالصفقة، بالصفقةالشروط الخاصة 

المحال عليها لتعليل اإلقصاء ال  22المقتضى القاضي بتقديم العينات تحت طائلة اإلقصاء من المنافسة. كما أن المادة 

 . الشروط هذهتشير إلى 

 هاتنفيذ من الفعلي االنتهاء قبل مؤقتا 2/2017 رقم الصفقة أشغال تسلم  

درهم   340.000,00، بمبلغ 2017/ 2ألشغال الصفقة رقم لم المؤقت بالتس، 2017/ 11/ 10الجماعة، بتاريخ  قامت

والمتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وبناء   «Chlouh de constructionلصاحبها شركة " 

وف والبور. إال أن فحص وثائق تنفيذ الصفقة مكن من الوق  ابشراطنمرافق صحية بكل من الوحدتين المدرسيتين بدوار  

. ويؤكد ذلك محضر الورش 2018/ 23/01على استمرار تنفيذ األشغال من طرف المقاول صاحب الصفقة بتاريخ 

 %.   50الذي يشير إلى أنه في هذا التاريخ، لم تتقدم االشغال إال بنسبة حوالي 

 الصفقات تنفيذ تتبع مستوى علىنقائص  تسجيل 

تقديم الوثائق والدراسات واالختبارات التي هم  بالصفقات بعض أصحاب  لزامإتعمل على  لملوحظ بأن الجماعة  

مطالبون بإعدادها بموجب دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المبرمة معهم. ويتعلق األمر، على الخصوص، بالصفقة  

والمواد المحددة لطبيعة   13)المادة  1/2017من دفتر الشروط الخاصة( والصفقة  43و 10)المادة  4/2017رقم 

يوما الموالية لتاريخ تبليغ   15ألثمنة المدرجة في بيان األثمنة( حيث تبين غياب برنامج تنفيذ األشغال، يدلى به خالل  ا

التسلم الطبوغرافي  دفترو التكميلية، التقنية والدراسات التجارب مختبر وثائقو األمر بالخدمة ببدء تنفيذ األشغال،

 العمومية باإلنارة الخاصة والمواد  بالسلع الخاصة المطابقة شواهد  صوص،الخ وعلى التقنية  البيانات مختلفوكذلك 

  بالصفقتين  الخاصة الشروط دفاتر من 13 المادة بمقتضى المحددة، 5/2017و 1/2017 رقم الصفقتين مستوى على

 .المذكورتين

من دفتر الشروط  1-11تبين أيضا، عدم تفعيل المقتضى الخاص بتتبع األشغال المنصوص عليه وفق المادة  كما

 التي تنص على أن هذه المهمة ستوكل لمكتب دراسات مختص.   4/2017الخاصة بالصفقة 
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 دعم الجمعيات   .2

وعدم تحديد معايير موضوعية الستفادة الجمعيات   ،لوحظ غياب اتفاقيات بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم

 2017إلى    2015من الدعم المقدم من طرف الجماعة والذي بلغ مجموع المنح المقدمة في شأنه عن الفترة الممتدة من  

درهم. كما لوحظ في نفس اإلطار عدم إبرام اتفاقيات تربط الجماعة بالجمعيات المستفيدة من  435.000مبلغ 

تي يتم بموجبها تحديد التزامات الجمعية واألهداف المسطرة للمساعدات المالية وعدم تقديم الجمعيات وال الدعم،

 لحساباتها بخصوص الدعم.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

وضع الشروط اإلدارية والتقنية الالزمة من أجل ضمان اختيار المتنافس األكثر قدرة على إنجاز  -

 وتتبع تنفيذها عند االقتضاء؛ لمتعاقد بشأنهاالصفقات ا

 اتفاقية، على بناء اإلعانة منح العمل على ترشيد عمليات الدعم المالي المقدم للجمعيات، وذلك عبر -

  االستفادة  عدم طائلة تحت حساباتها تقديم الجمعيات وطلب المنح، لتقديم موضوعية معايير وإرساء

 .مستقبال
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II.  كرض جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص مقتضب(

 وتنفيذ المخططات التنموية عداد إوداري أوال. التدبير الجماعي واإل

 أجهزة المجلس  

واإلمكانيات البشرية للجماعة للوقوف على تنفيذ المخططات للتمويل الذاتي،  في ظل محدودية اإلمكانات المادية

يعمل جاهدا على تنفيذها إال أن أغلب المقررات تكون ذات صلة بالمصالح الخارجية ويصعب  فالمجلسالتنموية، 

 لم تكن موافقة لبرامج الطرف اآلخر. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية بشأن تهييئ طريقا ذ إأحيانا تحقيقها 

في اتجاه جماعة أوناغة مرورا بدوار العضامنة المبرمة بين جماعة   1العضامنة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  

 هذه الطريق وقد بلغت األشغال مراحلها النهائية.نجاز  إأكرض والمجلس اإلقليمي وجماعة أوناغة قد تم الشروع في  

 جماعةإعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل ال 

، تم إشراك الساكنة المحلية المتمثلة في جمعيات  2016- 2011بعد مصادقة المجلس على المخطط الجماعي 

المجتمع المدني وجميع المتدخلين المعنيين إال أنه لم يتم تحرير محاضر اللقاءات المنظمة في هذا اإلطار، وسوف 

ببرمجة أو تنفيذ أي مشروع، أما فيما يتعلق بالتأخر في نعمل مستقبال على تحرير محاضر لجميع اللقاءات المتعلقة  

برنامج العمل فقد تأخرت فعال عداد  إإنجاز بعض المشاريع المخططة يعزى لعدم توفر االعتمادات. أما فيما يخص  

نظرا لعدم توفر االعتمادات الالزمة للقيام بالدراسات المطلوبة وإعداد البرنامج من طرف عداده إالجماعة في 

تب الدراسات، واعتبارا للدور األساسي لبرنامج العمل في تحديد أهداف التنمية المستدامة فان المجلس الجماعي مك

 سيدرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة في دورته المقبلة لمناقشته والمصادقة عليه.

 دارية والموارد البشرية تدبير المصالح اإل 

روفه الصحية واالجتماعية فقد ظل هذا المنصب شاغرا لعدم توفر المنصب بعد إعفاء مدير المصالح من منصبه لظ

المالي وكذا اإلطار اإلداري المؤهل قانونيا لتولي هذا المنصب لتحقيق الفعالية والمردودية بين مختلف المصالح 

نقوم بأخذ  والمرافق خاصة في الجانب التنظيمي اعتبارا ألهمية هذا المنصب في السير العام للجماعة. وسوف

مالحظاتكم بعين االعتبار، وذلك بإخضاع جميع الموظفين لدورات تكوينية سواء المنظمة بالعمالة أو دار المنتخب. 

(...) . 

 تدبير المداخيل الجبائية  .انياث
  عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم فرض رسم اإلقامة عليها 

للرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية على جميع دور اإليواء ودور الضيافة   يشرعت الجماعة في الفرض التلقائ

الجماعات المتعلق بجبايات    47.06من القانون رقم    71و  70المتواجدة بتراب الجماعة المحددة بموجب المادتين رقم

 المحلية غير أن الجماعة الزلت تعاني من عدم توفر الموارد البشرية الالزمة والمختصة للقيام بهذه المهمة.

  نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

نه إ فصر البشري نظرا لحجم العمل داخل مصلحة وكالة المداخيل والخصاص الحاصل بهذه المصلحة من العن

 ( ...)يتعذر حاليا إحصاء الشركات المستغلة للمقالع ومراقبة الكميات المستخرجة وسوف تعمل الجماعة على 

 المجال.استخالص هذه المداخيل طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا 

 السبوعيعدم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع عقدة كراء المجزرة الجماعية والسوق ا 

ن أسوف تعمل الجماعة مستقبال على تغيير هذا الوضع وفق شروط المنافسة واحترام مواد عقدة الكراء. كما 

الجماعة استجابت لمالحظات المجلس الجهوي للحسابات وذلك بتوجيه مراسلة للمعني باألمر قصد ايداع مبلغ 

 (   )راء.الضمانة النهائية بحساب الخازن اإلقليمي احتراما لعقدة الك

 عدم أداء السومة الكرائية من طرف مكتري معصرة الزيتون 

 لذب  إلى  دائما  سعىستعمل الجماعة جاهدة على استخالص ما بذمة مكتري معصرة الزيتون بالطرق القانونية كما ت

  .واجباتها استخالص مساطر احترام إطار في الجماعة حقوق عن للدفاع علينا  متعين هو بما للقيام جهد  أقصى

 تفاقم المتبقي استخالصه الناتج عن عدم استخالص منتوج استغالل األمالك 

في هذا اإلطار سوف تعمل الجماعة على اتباع المساطر القانونية ووضع الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحصيل 

اعة عبر تمكين وكالة المداخيل مواردها من الجبايات وغيرها وتوفير الوسائل الكفيلة بالرفع من الموارد الذاتية للجم

 من الوسائل اللوجستيكية والبشرية للقيام بمهامها.
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 ثالثا. تدبير الممتلكات 
قلة الموارد البشرية، وقد تم الشروع في لى إتتوفر الجماعة على سجل للجرد غير ان التقصير في مسكه راجع 

 ل ما جاء بالمالحظات.ضبط محتويات المخزن الجماعي وإعداد السجل الخاص به لتضمين ك

 الممتلكات العقارية 

سوف يتم تسجيل جميع ممتلكات الجماعة بسجل محتوى األمالك الجماعية وتحيينه وإخضاعه لتأشيرة سلطة 

على إبرام عقود كراء مع المكترين  يضا أالجماعة ستعمل ن إفالوصاية، أما بخصوص المحالت السكنية 

 واستخالص ما بذمتهم من واجبات الكراء طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل.

 المنقولة لكاتالممت 

سوف يتم تسجيل جميع المنقوالت وتضمين وتحيين السجل لجميع البيانات المتعلقة بها وتسجيل أرقام الجرد وكذا 

 جرد المتالشية منها والمستغنى عنها وضمان حراسة المخزن الجماعي. 

 رابعا. تدبير الطلبيات العمومية 

 الصفقات العمومية 

 راءات المقررة إقصاء متنافسين دون احترام اإلج 

فعال كان يجدر وضع هذه الشروط بنظام االستشارة عوض كناش التحمالت وسيتم أخذ هذه المالحظات بعين 

 االعتبار مستقبال.

  هامؤقتا قبل االنتهاء الفعلي من تنفيذ 2/2017تسلم أشغال الصفقة رقم 

االنتهاء الفعلي من تنفيذ الصفقة حيث أن أشغال هذه مؤقتا قبل  2/2017األمر ال يتعلق بتسليم أشغال الصفقة رقم 

وذلك ما يؤكده محضر تسلم مفاتيح أبواب الوحدتين  10/11/2017الصفقة تمت بنسبة مائة بالمائة بتاريخ 

 المدرسيتين والمرافق الصحية موضوع الصفقة بل يتعلق األمر بخطأ مادي متعلق بتاريخ تحرير المحضر.

 تتبع تنفيذ الصفقات تسجيل نقائص على مستوى 

إن ضعف عملية تتبع عملية أشغال الصفقات سببها النقص الحاصل في األطر التقنية رغم أننا نطبق المساطر التي  

الجماعة ستعمل مستقبال على تغيير هذا الوضع تبعا لمالحظاتكم وذلك ن إفينص عليها القانون في هذا المجال 

في أحسن الظروف طبقا نجازها  إسات المشاريع وتتبعها للحرص على  بتكليف مكتب للدراسات مختص إلنجاز درا

 للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

 دعم الجمعيات  

أو   االجتماعي  المجال  في  سواء  بأنشطة  تقوم  التيلفائدة الجمعيات    كدعم  تمنحه  سنويا  ماليا   غالفا  الجماعة  تخصص

 الجمعيات  هذه  أنشطة  تتبع  خالل  من  للمجلس  تابعة  لجنة  به  تقوم عم  هذا الد  تحديد   وإن  غيره،  أو  الثقافيالرياضي أو  

 بينها شراكة اتفاقيات باعتماد  وذلك المذكورة، المنح توزيع في جديدة منهجية  تبنت قد  الجماعة أن  كما وتقييمها، 

 فيها  تتوفر التي للجمعيات بالنسبة القاعدة هذه تعميم على الحقا تعمل وسوف المستفيدة، الجمعيات بعض وبين

 المالية   بالتقارير  تزويدها  أجل  من  الجمعيات  تراسلسوف    الجماعة  فإن   المحاسبية  البيانات  بخصوص  وأما .الشروط

 .المذكور الدعم توزيع وقت حان كلما واألدبية
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  جماعة "أقرمود"

 )إقليم الصويرة(
 

كلم من مدينة الصويرة، وتمتد مساحتها على  56على بعد  1960يونيو  24تقع جماعة أقرمود التي تم إحداثها في 

من بين مميزات الجماعة و.  2014نسمة حسب إحصاء سنة    15662فيما بلغ عدد سكانها    دوارا،  23وتضم    ²كلم  128

وفرة أشجار الزيتون واألركان والخروب باإلضافة إلى تنوع تضاريسها التي تتمثل في شريط ساحلي مهم يؤهلها 

 وين واجهة سياحية مهمة يمكن أن تشكل موردا تنمويا هاما بالنسبة للجماعة. لتك

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  21,49وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

 4,17ت التسيير مليون درهم، وبلغت نفقا 5,71 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

 مليون درهم. 2,83 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .تلخيصها فيما يليمن التوصيات يمكن 

 فيما يتعلق بالحكامة المحلية .والأ

 تنمية وبرنامج عمل الجماعةال إعداد مخطط   .1

 المالحظات التالية:من طرف المجلس الجماعي ططات التنمية خأثار تدبير إعداد م

  تنمية وبرنامج عمل الجماعةالإعداد مخطط  شابتنقائص 

. وقد شمل هذا المخطط برمجة 2014إلى  2009صادق المجلس الجماعي على المخطط الجماعي للفترة الممتدة من 

عدة   شابتهسبعة مشاريع تهم البنية التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية، غير أن إعداد هذا المخطط  

مساهمة الجماعة ومساهمات الشركاء في تمويل و ع المبرمجةعدم تحديد التكلفة اإلجمالية للمشاريفي  تمثلتنقائص 

 . هاالبرمجة الزمنية إلنجازالمشاريع وهذه 

للفترة  عليه بالنسبة، تأخرت الجماعة في إعداد برنامج عملها والمصادقة 2021 - 2015وخالل الوالية االنتدابية 

، أي بعد حوالي 2017أبريل    06، حيث لم يتم عرضه على المجلس للدراسة إال بتاريخ  2022إلى    2017الممتدة من  

 سنتين من بداية الوالية االنتدابية.

عدم إجراء رئيس الجماعة لمشاورات تتجلى في عدة نقائص  شابتهفإن إعداد برنامج عمل الجماعة  ،إضافة إلى ذلك

والجمعيات وفق اآلليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة ومع الهيأة االستشارية   مع المواطنين

عدم إضافة إلى وذلك في غياب محاضر تبرر ذلك؛  النوع،المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

عدم تبرير التوقعات المالية وعدم و فيذ برنامج العملبرمجة وتعبئة الموارد الموالية واألوعية العقارية الالزمة لتن

 .تناسبها مع قدرات الجماعة

 من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل التي عدم إبرام اتفاقيات الشراكة 

مجموعة من المشاريع وتوقع إنجاز غالبيتها بتعاون بين  2014إلى  2009حدد مخطط التنمية للفترة الممتدة من 

إلى إبرام االتفاقيات الضرورية لتجسيد  الحاالت،ة وعدة أطراف أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر، في أغلب الجماع

 2019 - 2017هذه المشاريع على أرض الواقع. وتجدر اإلشارة إلى أن عددا من المشاريع ببرنامج عمل الجماعة 

التالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وب

 من القانون التنظيمي.  88على ذلك المادة 

 تدبير المصالح اإلدارية والموارد البشرية  .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 المرتفقين حاجيات وتلبية الجماعة لشؤون األمثل التدبير بضمان  الكفيلة والمساطر التنظيم غياب 

 : في تتمثل إجماال التي  بمجموعة من النقائص التدبير اإلداري للمصالح الجماعية ولشؤون الموظفين يتسمإن 

 ؛تأخر الجماعة في تنزيل الهيكل التنظيمي -
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ممارسة مهام متعددة ومتنافية من طرف نفس المصلحة أو نفس الشخص، حيث يتولى شسيع المداخيل  -

ومهمة تحصيل المداخيل"، وهو ما ال ينسجم وقواعد حسن  مهمتين متنافيتين "مهمة الوعاء الضريبي

 ؛التدبير

 عدم إيالء الجماعة األهمية للتكوين المستمر. -

 المراقبة الداخلية  

 فيما يتعلق بالمراقبة الداخلية، لوحظ ما يلي.

 فعال للمراقبة الداخليةإلى نظام  الجماعة افتقار 

ال تتوفر على   العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعةمن خالل التنظيم اإلداري للجماعة وطرق  

في ممارسة شسيع  أهم النقائصتتجلى و .ينطوي على عدة مخاطر هامما يجعل تدبير شؤون نظام للمراقبة الداخلية،

كما  .للمساطر دليل تحصيل المداخيل"، وذلك في غياب الضريبي ومهمة الوعاء متنافيتين: »مهمةمهمتين المداخيل ل

محاسبة  تسجيل نقائص في نتج عنه سجل جرد المعدات واألدوات منتظمة كمسك بعض السجالت بصفة  لوحظ عدم

قيام  عدم للجماعة. وتبين كذلك لمراقبة تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة  وغياب نظام المواد وتدبير المخزن

لجمعيات وغياب إطار تعاقدي يربط ل  المعهود استغاللهاالصالح للشرب  تتبع استعمال قنوات الماء  المصالح الجماعية ب

 . اتالجمعيهذه الجماعة ب

 :يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات بما  ،اعتبارا لما سبق

المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي والتخطيط والبرمجة،  -

 ؛لجعله قابال للتطبيق ومتالئما مع حاجيات الجماعة

توثيق تعهدات مختلف األطراف المتدخلة في مشاريع برنامج عمل الجماعة في إطار اتفاقيات شراكة  -

 ؛االلتزاماتتحدد 

 الوظائف.  لمختلفوضع مساطر كتابية بالنسبة لشسيع المداخيل و م المتنافيةبين المهاالفصل  -

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
مجموعة من النقائص التي يمكن  تسجيلخاصة الجبائية منها، عن  للجماعة، الموارد المالية أسفرت مراقبة تدبير

 استعراض أهمها كالتالي: 

 السياحية  اتالمؤسسإحدى بل عدم إيداع اإلقرارات السنوية من ق 

" الكائنة بدوار د.ستواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة ست مؤسسات سياحية. وقد لوحظ أن دار الضيافة المسماة "ت 

هذه المؤسسة غير  من أن وذلك بالرغم  لم تودع بمصالح الجماعة اإلقرار بعدد الزبناء والليالي  الباطن بجماعة أقرمود 

 .اإلقرارالمترتبة عن عدم إيداع  الجزاءاتمعفية من هذا الرسم. كما لم تحرص الجماعة على تطبيق 

   عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين

 وعدم احتساب الجزاءات 

ين للنقل المزدوج. والمالحظ أن الجماعة ال تحرص على سيارات أجرة وسيارت 10تنطلق من جماعة أقرمود 

ويرجع تاريخ  المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين.استخالص الرسم 

 .ألكثر من عشر سنوات المبالغ المطابقة لهذين الرسمين استحقاق

  راج مواد المقالع  نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخ 

يتواجد بتراب الجماعة ثمانية عشر مقلعا جلها مقالع الرمال تتواجد بالشريط الساحلي. وبالرغم من هذا العدد الكبير  

مبلغ  2017محدودة، إذ لم تتجاوز خالل سنة  تبقى المترتبة عن استخراج مواد المقالع المداخيل للمقالع إال أن

 للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء الجماعة قيام  الوضعية باألساس إلى عدمدرهم. وتعزى هذه    438.685,52

 رخصة في جاء لما احترامها ومدى المستخرجة الكميات مراقبة غيابو الملزمين تصريحات مراجعة عدمو هابتراب

 .االستغالل

المقالع أن بعض المستغلين يتعمدون تبين من خالل فحص مختلف اإلقرارات والتراخيص المتعلقة باستغالل  فقد 

الكميات المصرح  إذ تبين أن  رحون بها لوزارة التجهيز.صالتصريح للجماعة بكميات ضعيفة مقارنة بالكميات التي ي

الكمية المستخرجة متر مكعب بينما تجاوزت    286,54 137  بلغت ما قدره    2017و  2014بها للجماعة ما بين سنتي  

 متر مكعب. 420,50 251 حسب مديرية التجهيز

 مجال تدبير المداخيل، بما يلي: للحسابات فياعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي 

 ؛قيام المؤسسات السياحية بإيداع إقراراتها لدى الجماعةالحرص على  -
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تفعيل اإلجراءات القانونية الضرورية من أجل تحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على   -

 ؛ استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين

وتفعيل حق مراجعة  باستغالل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة لهم إحصاء األشخاص المرخص -

 اإلقرارات وترتيب الجزاءات عن كل إخالل بهذا الخصوص.

 تدبير الطلبيات العمومية ثالثا.
 صدد:    تم تسجيل المالحظات التالية بهذا ال

 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية 

 1/2013تبين من خالل المراقبة أن المصالح الجماعية المعنية لم تنجز تقارير انتهاء تنفيذ األعمال بالنسبة للصفقتين 

 درهم.  1.000.000,00تجاوز  أن مبلغها، رغم 1/2018و

 معايير المطلوبةإسناد صفقات لمقاولين ال يستجيبون لل 

تم إسناد بعض الصفقات لمتنافسين تقدموا بشواهد مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تؤكد بأنهم  

ال يصرحون للصندوق بأي عامل، في حين أن مذكرات الوسائل البشرية التي تقدموا بها لصاحب المشروع قبل بدء  

المتعلقة بإعداد التجارب والمراقبة ألشغال  2013/ 02األشغال تشير إلى خالف ذلك. ويتعلق األمر بالصفقة رقم 

 .لدراسات والتجاربلالصفقة الخاصة بتهيئة طريق دوار السعادات، والتي تم إسنادها لمكتب 

  إنجاز مشاريع غير مبرمجة سلفا 

متر مربعا، وذلك عن   550قامت الجماعة بإنجاز مشروع تهيئة جزء محدود من شاطئ ابحيبح على مساحة تقدر ب  

درهم. وتهم أشغال  599.998,56، بمبلغ 06/06/2014المصادق عليها بتاريخ  1/2014ريق إبرام الصفقة رقم ط

وفي نفس السياق،   مترا مربعا باإلضافة إلى تهيئة وبناء مرفقين صحيين.  500هذه الصفقة تهيئة الشاطئ على مساحة  

كلم بمبلغ  2على طول  بنفس الشاطئك سندا للطلب بهدف تهيئة مسل 30/08/2013أصدرت الجماعة بتاريخ 

 درهم.   119.040,00

وقد تبين بأن هذا المشروع لم يكن موضوع أية برمجة مسبقة ال على مستوى المخطط الجماعي للتنمية وال على 

 .قبليةمستوى مقررات المجلس الجماعي، كما أن إنجازه لم يتم على أساس دراسة تقنية 

  إجراء دراسات تقنية دون إجراء المنافسة المسبقة ودون احترام مسطرة  إصدار سندات طلب من أجل

  تنفيذ النفقات العمومية

، بإنجاز مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات 2017إلى    2013لوحظ أن الجماعة قامت، خالل الفترة الممتدة من  

كاتب الدراسات التي أسندت لها هذه الطلبيات  التقنية عن طريق سندات الطلب دون إجراء المنافسة القبلية، حيث إن م

كانت تباشر إنجاز الدراسات المعنية بالطلبية الجماعية قبل تاريخ التوصل بالعروض المضادة وقبل تاريخ االلتزام 

دراسات درهم المتعلق بإعداد  121920بمبلغ  46/2013ويتعلق األمر أساسا بسندات الطلب رقم  بالنفقة المعنية. 

 RP 2204دراسة تقنية لتهيئة المسلك الرابط بين درهم المتعلق ب 172968بمبلغ  27/2017و مسالك جماعيةتقنية ل

دراسة تقنية لتهيئة المسلك الرابط درهم المتعلق ب 145620بمبلغ  40/2016و كلم 4,16ودوار الباطن على طول 

 .بين دوار الغابة ومركز أقرمود 

 الدراسات التقنية في غياب التقارير والتصاميم الخاصة بهذه أداء مجموعة من النفقات المتعلقة ب

 الدراسات  

بأداء مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات التقنية الخاصة   2017إلى    2013قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

عدم توفر المصالح بتهيئة الطرق والمسالك والفضاءات الجماعية عن طريق سندات للطلب، وقد لوحظ بهذا الصدد 

ويتعلق . ء مصاريفهاالجماعية، السيما المصلحة التقنية المختصة، على مخرجات هذه الدراسات التقنية التي تم أدا

درهم 143.448بمبلغ  ودوار الباطن RP 2204دراسة طبوغرافية لتهيئة المسلك الرابط بين األمر في هذا الصدد ب

 درهم ودراسة  213.000ب  بمبلغ إجمالي يقدر    اوير بالماء الصالح للشربتقنية من أجل تزويد بعض الدوودراسات  

 559.308بمبلغ  دراسات تقنية لمسالك جماعيةدرهم إضافة ل 49.800 بمبلغ اقتصادية من أجل إنجاز مخيم-سوسيو

 درهم.

  التزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

االتفاق المسبق مع الممون أو المقاول، تتزود بحاجياتها من مختلف تبين من خالل المراقبة أن المصالح الجماعية وبعد  

دين، في تاريخ سابق لتاريخ التأشير على مقترح االلتزام  المعدات واللوازم، السيما مواد البناء، مباشرة من المور 

 39/2013بالنفقة من طرف المحاسب العمومي المختص. ويتعلق األمر على سبيل المثال بسندات الطلب عدد 

  مخصصة أساسا لشراء مواد البناء. 50/2013و 41/2013و
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي ألقرمود 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. اعداد مخطط تنمية الجماعة وبرنامج عمل الجماعة
  برنامج عمل الجماعةوكذا تنمية المخطط إعداد نقائص تشوب 

هم بالخصوص البنية ي فهو فعال تعبير عن حاجيات الجماعة حيث 2014 - 2009فيما يخص المخطط الجماعي 

اتخذ المخطط كوسيلة لوضع  2009التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية، ولما تسلم المجلس مهامه سنة 

فالتأخر الحاصل في إعداده  2021 - 2015وبالنسبة لبرنامج عمل الجماعة  تصور شامل لما سيقوم به مستقبال.

 ا الصدد.ذ دارية المعمول بها في هطول المسطرة اإللى إلى نقص في األطر كما سبق الذكر باإلضافة راجع ا

  تنزيل مخطط التنمية وبرنامج عمل الجماعةنها أشاتفاقيات الشراكة من  إبرامعدم 

بعض المشاريع في إطار الشراكة تنفيذا لبرنامج عمل الجماعة سواء ضمن برامج المبادرة نجاز إلقد تم اقتراح 

لتنزيل برامج  خرين  آوسنعمل على ايجاد شركاء  سفي  آضمن برامج مجلس جهة مراكش  و  أالوطنية للتنمية البشرية  

 عمل الجماعة خالل المرحلة المتبقية من والية المجلس.

 رية والموارد البشريةثانيا. تدبير المصالح االدا
 

 عدم تنزيل كل هياكل الهيكل التنظيمي للجماعة 

لما له من دور في تنظيم وخلق روح الحكامة لحاح إالمجلس يود تنزيل كل الهياكل للهيكل التنظيمي للجماعة بكل 

كافية وكفيلة للقيام بذلك فضال على غياب مراسيم طر أمع عدم وجود خرى أولألسف يصطدم مرة نه أالجيدة إال 

 .2018يوليوز  31بتاريخ  ال إتطبيقية بهذا الخصوص والتي لم تتوصل بها الجماعة 

 ثالثا. المداخيل الجماعية
 عدم إيداع االقرارات السنوية من قبل المؤسسة دار دانص وعدم ترتيب الجزاءات عليها 

خير استجابت   لالستدعاء السلطة المحلية وفي األشراف  إابة عدة مرات تحت  بالنسبة لدار دانص تمت مراسلتها كت

داء وفعال قامت بأداء ما بذمتها اتجاه الجماعة مع الزيادات المحددة قانونا سواء ما تعلق بالمؤسسة السياحية قصد األ

مر بدار تعلق األيليمة وحد الساعة المؤسستان السياحيتان في وضعية جبائية س فإلىبالرسم على المشروبات و أ

 دانص ومركز االصطياف ابحيبح.

 جرة وحافالت النقل العام                        عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األ

 للمسافرين وعدم احتساب الجزاءات

ضعية جبائية سليمة حيث في و  10طاكسيات من ضمن    9بالنسبة لسيارات النقل العمومي للمسافرين أصبح عددها  

وسيارتي النقل المزدوج  371خر رقم ي كل ثالثة أشهر. وبالنسبة للطاكسي اآلأداء في الوقت المحدد تلتزم باأل

باألداء ضد المعنيين وامر أعداد إن ونحن بصدد فرغم توصلهم باالستدعاء القانوني عدة مرات لم تستجب لحد اآل

 باألمر في إطار التحصيل الجبري.

 قائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقلعن 

بخصوص الرسم المتعلق بالمقالع فعدم قيام الجماعة بإحصاء عام للشركات المستغلة وعدم مراجعات التصريحات 

اختصاصات يبن ان    47-06وغياب مراقبة الكميات المستخرجة فرغم أن القوانين المنظمة للمقالع وخاصة القانون  

داء فالجماعة تتأكد من الكمية الحقيقية المستخرجة قرارات السنوية وبيانات األالجماعة تنحصر فقط على تلقي اإل

السبل الكفيلة التي تمكن من التحقق من الكميات  يجاد إمن خالل مراسلة المديرية االقليمية للتجهيز وسنعمل على 

 المستخرجة في عين المكان.

 لطلبيات العموميةرابعا. تدبير ا
 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية 

المالحظة بعين االعتبار خالل  ه ذ هبالنسبة لهذه المالحظة فالجماعة تتوفر على تقني واحد يقوم بعدة مهام وسنأخذ 

 الصفقات المقبلة.

 متنافس دون احترام االجراءات قصاء إمقاولين ال يستجيبون للمعايير المطلوبة مع لى إصفقات سناد إ

 المقررة 

المقاول جاء عبر قرار لجنة طلب العروض المكونة من لى إالصفقة سناد إن أالمالحظة يجب التذكير ه ذ لهبالنسبة 

تعنيه الصفقة ووكيل المداخيل وممثل قسم ي ذ الرئس اللجنة )رئيس المجلس( ومدير مصالح الجماعة والموظف 

لجنة طلب العروض ركزت ن  إفبالنسبة للصفقة موضوع المالحظة  ما  أ  .العمل االجتماعي بالعمالة والسلطة المحلية
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جراء المصرح عدد األلى  إلوثيقة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي دون االنتباه  على تاريخ ا

الحد من العطالة المستمرة طار  إالمقاولة التزمت بتشغيل اليد العاملة المحلية في    ذههن  أشارة  بهم ووضعيتهم مع اإل

 بالجماعة.

 لجماعةإنجاز مشاريع غير مبرمجة وليست لها جدوى بالنسبة ل 

هذا المشروع ال ن أتهيئ جزء من شاطئ ابحيبح وبناء وتهيئة مرفقين صحيين، فصحيح ببالنسبة للصفقة الخاصة 

المشروع ا ذ هكون لى إراجع باألساس لك ذ و ،يدخل ضمن مشاريع المخطط الجماعي للتنمية ومقررات المجلس

رنامج تأهيل الشواطئ بواسطة رخص يدخل ضمن المشاريع المقترحة من طرف الوزارة الوصية من خالل ب

برنامج وقد ساهم هدا المشروع من الرفع من المردودية للسياحة وتحريك الحركة التجارية بالمنطقة وهو ما تطمح 

 اليه الجماعة.

  اجراء دراسات تقنية دون إجراء المنافسة المسبقة ودون احترام مسطرة  جل أإصدار سندات طلب من

  تنفيذ الصفقات العمومية

الدراسات جاء استجابة للطلبات المتكررة للساكنة المعنية لفك العزلة عنهم ه ذ هالمالحظة فإنجاز ه ذ هبخصوص 

فضال عن تفادي تحديد الكلفة االجمالية للمشروع بطريقة عشوائية في انتظار برمجتها وتفادي االحتجاجات 

 المتكررة للسكان.

  التقنية في غياب التقارير والتصاميم الخاصة بهذه  أداء مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات

 الدراسات 

والذي موضوعه دراسة طبوغرافية لتهيئة المسلك الرابط بين الطريق االقليمية  2017-26بالنسبة لسند طلب رقم 

ضمن ملف طلب قرض من صندوق التجهيز خرى أودوار الباطن فهده الدراسة تم تقديمها ودراسات  2204

 الجماعي لتمويل انجاز هده المشاريع.

    أما بالنسبة للدراسات التقنية الخاصة بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب موضوع سندات طلب رقم

نجاز إقسم العمل االجتماعي بالعمالة في إطار لى إفقد تم تقديم نسخ منها  36-2014، 13-2016، 36-2015

المشاريع وسنعمل ه  ذنجاز هإمرفوقة بطلب تمويل  سفي  آأخرى إلى مجلس جهة مراكش  المشاريع المتعلقة بها ونسخ  

 الدراسات المذكورة لمحفوظات الجماعة.ه ذ هعلى استرجاع نسخ من 

، 2013-46  ،2014-18أما بخصوص الدراسات التقنية الخاصة بتهيئ مسالك جماعية موضوع سندات طلب عدد  

ملف طلب عروض الصفقة بعد موافقة صندوق تنمية الجماعات  عداد  إفالجماعة في طور    27-2017،  40-2016

 المسالك.ه ذ هتهيئة شغال أالترابية على منح قرض للجماعة لتمويل 

  التزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

مرحلة انتقالية الستعمال منظومة التدبير المندمج للنفقات مما خلق هفوات تخص غالبا  2013كانت نهاية سنة 

التعامل مع النظام المعلوماتي وخاصة في بدايته ومن طرف ن إريخ وضع التأشيرة على االلتزام بالنفقة حيث تا

مما  ،في ضبط العمليات من حيث التاريخ رغم صحة المسطرةشكاال إلم يتلقوا تدريبا قبليا هو الذي خلق شخاص أ

المصالح المختصة وهو ما تم استدراكه خالل   خطاء الغير مقصودة في غياب التنسيق معنتج عنه ارتكاب بعض األ

 السنوات الموالية.
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  كاوكي" "سيديجماعة 

 الصويرة( )إقليم
 

. وتقع داخل النفوذ الترابي 1992كلم من مدينة الصويرة، وقد تم إحداثها سنة  15على بعد  تقع جماعة سيدي كاوكي

مد، حتحدها شماال جماعة الصويرة، جنوبا جماعة سيدي احمد السائح وجماعة سيدي احمد اوملجهة مراكش آسفي. 

 2014مة حسب إحصاء نس 4625يبلغ عدد سكان الجماعة حوالي  شرقا جماعة أكرض، وغربا المحيط األطلسي.

ال تتوفر جماعة سيدي كاوكي على أي رصيد عقاري وال على أي  دوار.    12ويوجد بها    ²كلم  84وتمتد مساحتها على  

  يمكنها من تنمية مواردها الذاتية.  سوق أسبوعي كباقي الجماعات

، ساهمت 2017برسم سنة مليون درهم  4,67 وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار

 2,08 مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير 2,22 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

مليون درهم وبلغ الفائض اإلجمالي  1,11 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة

 مليون درهم. 3,56 ر( حوالينفقات االستثما –)مداخيل االستثمار 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 الحكامة المحلية  .أوال
من خالل تقييم كيفية تدبير الجماعة لشؤونها ومدى مراعاتها لقواعد الحكامة الجيدة، أسفرت المهمة الرقابية عن 

 التالية.تسجيل المالحظات 

  الجماعي أجهزة المجلسقصور في عمل بعض 

ياتهم  أثارت عملية مراقبة تدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صالح

توجيه مراسالت او دم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس واالكتفاء بالمالحظات المرتبطة بع

عدم إحداث بعض اللجان كلجنة ملتمسات إلى الجهات المعنية، دون التمكن من تنفيذ المقررات المصادق عليها وكذا 

لجان األخرى كالجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية المساواة وتكافؤ الفرص وعدم تفعيل دور بعض ال

 والثقافية. 

 2015-2011 للتنمية الجماعي نقائص في إعداد وتنفيذ المخطط  

بتكلفة إجمالية بلغت   2015-  2011على المخطط الجماعي للتنمية    2010أكتوبر    28صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

 :مشروعا. وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي 30 درهم إلنجاز 22.784.000,00

 عداد مخطط التنمية؛إعدم اشراك الساكنة ومختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية المحلية في  -

دون برمجة مساهمتها  لمدرجة ضمن المخطط المذكور آت خارجية في إنجاز المشاريع ائإشراك هي -

مشروعا توقع إنجازها بتعاون بين الجماعة  13ط مخطالالمالية ودون ابرام اتفاقيات معها، حيث حدد 

 اتفاقيات؛  4وعدة أطراف أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر إلى إبرام سوى 

والتي تتعلق بقطاعات ذات أولوية مثل توسيع شبكة   ،من مجموع المشاريع المبرمجة  %  50نجاز  إعدم   -

تمت برمجة   وبدل ذلك،والتعليم،  وفتح بعض الطرق والمسالك وبالصحة وتهيئالماء الصالح للشرب 

مشروعا خارج المخطط الجماعي للتنمية بتكلفة إجمالية بلغت   32الفوائض السنوية إلنجاز 

 درهم؛ 2.898.121,11

عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية أخذا بعين االعتبار اإلمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة  -

المتوفرة، خاصة أن الجماعة تخلت عن بعض مشاريع المخطط وأنجزت للساكنة وعروض الشركاء 

 مشاريع أخرى. 

  المراقبة الداخلية قصور في نظام 

التنظيم اإلداري للجماعة وطرق العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعة تفتقر معاينة من خالل 

 المتعارف عليها وتتجلى شوائب المنظومة إجماال فيما يلي: إلى نظام للمراقبة الداخلية يستجيب للمعايير 

 ؛ المهام وتركيز الكتابية والمساطر الوظائف توصيف دليل غياب -

عدم الحرص على مسك بعض السجالت المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجماعة كدفتر تسجيل حقوق  -

اليومي ألوامر األداء الصادرة والدفتر  فالدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واآلمر بالصر
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ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات والدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة دفتر الحسابات  

 ؛حسب نوعية المداخيل

    ؛عدم مسك سجالت تسمح بمراقبة سير العمليات المرتبطة بالصفقات -

 ؛محاسبة المواد وتدبير المخزن تسجيل نقائص في -

 للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة.غياب نظام  -

 عدم ضبط وضعية الممتلكات العقارية 

نقائص عديدة تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية، حيث لوحظ بالنسبة للممتلكات العقارية عدم تدوين  تبين وجود 

األمالك العامة وتضمين وتحيين المعطيات  بعض األمالك ذات الطبيعة العامة بالسجل وعدم تحديد الجماعة لبعض

سجل المتعلقة بالمساحة والتخصيص ومراجع الرسم العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل المتعلقة ب

 .المحتويات

  عدم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة 

، على سبيل المثال بعض المضخات في سجل الجرد  المنقوالتلممتلكات المنقولة، لوحظ عدم تسجيل بعض بالنسبة ل

وعدم تحيين وتضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت  2017و 2016و 2015المقتناة خالل سنوات 

 ،( ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، ...  الفواتير)المواصفات التقنية، أسماء الممونين، ثمن االقتناء، أرقام وتواريخ  

بخصوص المنقوالت التي استغنت عنها الجماعة وقامت بالتشطيب عليها في السجل   عالوة على عدم إصدار قرارات

 أو عدم التشطيب على المنقوالت التي تم االستغناء عنها على أرض الواقع.

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف األطراف  العمل على ضبط الموارد المالية المرصودة لمختلف  -

 في اتفاقيات الشراكة؛

التتبع الدوري لوتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية للوقوف على مكامن الضعف في البرنامج   -

 ؛التنموي للجماعة وإدخال التعديالت الالزمة عليه

ل عمل كل مصلحة وتحديد  وذلك بتحديد مجا ،المهامتوزيع وضع مساطر كتابية لتوصيف الوظائف و -

لمراقبة الداخلية فعال لإرساء نظام  بهدف عالقتها بالمصالح األخرى ومجال تدخل كل موظف، 

 بالجماعة؛

 مسك سجل الجرد بطريقة صحيحة تضمن مراقبة وتتبع استعمال مختلف المعدات واألدوات الجماعية؛ -

 ؛اتالعمل على مسك السجالت الخاصة بتتبع استعمال حظيرة السيار -

المتعلقة بمرجع الرسم   جميع المعلوماتسجل التضمين و تسجيل جميع األمالك بسجل المحتويات -

 العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل.

 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
 .لتاليةالمالحظات ا تسجيلأسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن 

 عدم اتخاذ الجماعة تدابير كافية لتنمية مداخيلها 

قصد تنمية   بحكم توفرها على شاطئ يمتد على طول ثالثة كيلومتراتعدم استغالل الجماعة لمؤهالتها السياحية  سجل  

 . مداخيلها، خاصة الجبائية منها

 عدم توفر شسيع المداخيل على عقد تأمين 

في بعض   قد تفوقاحتفاظه بمبالغ مهمة  رغم  المداخيل بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا    عدم قيام شسيعسجل  

 . درهم ولمدد طويلة قبل دفعها للمحاسب العمومي المعني 30.000الحاالت 

  لسجالت والدفاتر المنصوص عليها قانونالالمداخيل  شسيععدم مسك 

 المداخيل لمختلف السجالت والدفاتر المنصوص عليها قانونا. ويتعلق األمر بالسجالت التالية:  شسيعلوحظ عدم مسك  

 بالمبالغ المدفوعة للقابض يبين رقم الوصل والمبلغ المدفوع وتاريخ الدفع...؛خاص سجل  -

يبين رقم وعدد وتاريخ تسلم المقتطعات من القابض   ،Quittanciersالمقتطعات سجل حركات دفاتر  -

 اريخ ورقم المقتطعات المسلمة للمحاسب؛ وت

سجل حركات التذاكر والذي ينقسم إلى شطرين: األول يتم فيه تسجيل التذاكر المودعة بالقباضة حسب  -

أما الثاني فتقيد فيه طلبات التزود من   ،األصناف واألنواع التي يطلبها الوكيل من القباضة في بداية السنة

 ؛ةالتذاكر لتغطية حاجيات الجماع

 .سجل حركات الصويرات -
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 المشروبات بيع محال على المفروض الرسم .أ

عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات، لوحظ 

 .الرسم وعدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

 السياحية بالمؤسسات اإلقامة على المفروض الرسم .ب

لوحظ عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم   ،فيما يتعلق بالرسم المفروض على اإلقامة بالمؤسسات السياحية

عدم إيداع اإلقرارات فرض الرسم على اإلقامة عليها وعدم احترام آجال أداء الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية و

 السنوية وعدم ترتيب الجزاءات عن ذلك وكذا عدم ممارسة الجماعة لحق مراقبة الوثائق المعتمدة إلصدار هذا الرسم.

 األجرة  سيارات رخص استغالل على المفروض الرسم  .ج

ألجرة استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات امن جهة أخرى لوحظ أن الجماعة ال تحرص على  

أن باستخالص الرسم كل سنة، رغم مر اوأالمتأخرات المتعلقة بهذا الرسم، حيث ال تعمل على إصدار  على تحملو

  المجاورة.سيدي كاوكي باتجاه الصويرة والجماعات  سيارات لألجرة تنطلقان من مركز خمس

 لمجلس الجهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات التالية:اوعليه، يوصي 

إحصاء محال بيع المشروبات والمؤسسات السياحية وإخضاع الملزمين ألداء الرسم على  العمل على -

 محال بيع المشروبات ورسم اإلقامة بالمؤسسات السياحية؛

تطبيق الغرامة القانونية على محالت بيع المشروبات والمؤسسات السياحية التي ال تودع التصريح  -

 بالتأسيس لمحالتها؛

رسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي العمل على استخالص ال -

 للمسافرين وتطبيق الغرامة عند عدم اإلدالء باإلقرار. 

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
أسفرت عمليات مراقبة تدبير الجماعة لطلبياتها العمومية عن مجموعة من المالحظات تمحورت حول مدى احترام 

للقواعد المحاسبية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية من جهة، والنصوص المنظمة للصفقات العمومية من جهة أخرى.  

وقد تم التركيز أيضا على تقييم أداء الجماعة بخصوص بعض المشاريع المنجزة. وبهذا الصدد تم تسجيل المالحظات 

 .التالية

  الصفقات التي تجاوز مبلغها مليون درهم تنفيذ  إنجاز تقارير انتهاءعدم 

عبر إعداد تقارير انتهاء تنفيذ  الصفقات العمومية التي تجاوز مبلغها مليون درهم،بعض تقييم تنفيذ ب  لم تقم الجماعة

المتعلق بالصفقات  2.12.349من المرسوم رقم  164هذه الصفقات، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 

المتعلقة بتزويد دوار اسكوها وتغنمين بالماء الصالح  1/2013الصفقة رقم علق األمر بالخصوص بيت العمومية. 

  .درهم 1.426.808,04للشرب بجماعة سيدي كاوكي، والتي بلغت قيمتها 

  تعثر إنجاز بعض الصفقات 

مجموعة من المشاريع تعثر  تبين    2017إلى    2014على إثر فحص الصفقات التي تم إبرامها خالل الفترة الممتدة من  

 الصفقات التالية: همت الجماعية،

 كاوكي؛ المتعلقة بحفر ثقب بدوار ميرمان جماعة سيدي  4/2016الصفقة  -

ولى )بالنسبة للعدادات ذات سلكين( لمجموعة من المتعلقة بالكهربة من الدرجة األ  1/2017الصفقة رقم   -

بعد أن استنفذت مراحل الدعوة ها  ؤإلغاالتي تم  المساكن المتواجدة بمختلف دواوير جماعة سيدي كاوكي و

   ؛إلى المنافسة وذلك بسبب خطأ في بيان األثمنة

 كاوكي.المتعلقة بحفر ثقب بدوار بوتزارت بجماعة سيدي  2/2017الصفقة رقم  -

 رابعا. تدبير المرافق العمومية
 سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. فيما يتعلق بتدبير المرافق الجماعية، 

 خصاص في البنية التحتية الطرقية 

لوحظ غياب تام للمشاريع الخاصة بتهيئة أو بناء المسالك والطرقات الجماعية، وذلك بالرغم من وجود خصاص كبير 

 2201وط.إ. رقم    2216ق هذه األخيرة، السيما: ط.إ. رقم  في ربط مختلف دواوير الجماعة بالطرق المعبدة التي تختر

وط.و. رقم. وتجدر اإلشارة إلى أن الساكنة المحلية وزوار المنطقة يضطرون الرتياد مسالك صعبة الولوج بسبب 

  طبيعة األرضية التي تتميز بالطابع الصخري.
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  خصاص في توفير الماء الصالح للشرب 

رغم أن الجماعة اختارت تدبير هذا المرفق بشكل ذاتي إال أنها فالصالح للشرب، تم تسجيل خصاص في توفير الماء 

لم تعمل على االستعانة بدراسات تقنية لتسهيل الولوج إلى النقط المائية ذات الصبيب الجيد والجودة المطلوبة، خصوصا 

 بدوار أسكوها ودوار ميرامان، والتي لتعثرت أشغال بناء اآلبار بها.

 سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: بالنظر لما

 العمل على تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية؛ -

إيالء االهتمام الكافي بمرحلة اإلعداد القبلي للمشاريع المزمع إنجازها فوق تراب الجماعة، السيما  -

 الدراسات التقنية القبلية والبرمجة المالية للنفقات المرتقبة؛

مضاعفة الجهود الرامية إلى النهوض بمرفق المسالك والطرق الجماعية باإلضافة إلى مرفق الماء  -

الصالح للشرب، لما لهما من وقع مباشر على الحياة اليومية للساكنة المحلية سواء من الجانب 

 .االجتماعي أو االقتصادي
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II.  سيدي كاوكيجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 ورد()نص الجواب كما 

 الحكامة المحلية  .أوال
  المجلس الجماعيجهزة أقصور في عمل بعض 

عدم المصادقة من طرف الشريك، فعلى سبيل و  أعدم التزام  و  ألعدم برمجة االعتمادات  ما  إراجع باألساس    ذلكن  إ

دورة المثال صادق المجلس الجماعي لسيدي كاوكي على اتفاقيتين شراكة مع المجلس االقليمي للصويرة خالل 

هيئة الطرق والمسالك والممرات الجماعية بجماعة درهم لت  200000منح للجماعة  جل  أولى من األ 2015يوليوز  

الكهربائي لكن المجلس االقليمي  حول مشروع الربط بالتيار درهم  200000والثانية منح الجماعة سيدي كاوكي 

على دعم  2015بريل ألم يصادق على االتفاقيتين لعدم دراستهما. وكذلك  صادق المجلس باإلجماع خالل دورة 

درهم لتوفير   30000,00حددت في    2015بمساهمة مالية عن سنة    العهد للتنمية االجتماعية بدوار بوتزارتجمعية  

هذا ن أوالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  طار إروع بناء صهريج مائي  في قسط من  مساهمة الجمعية  في مش

الدعم مشروط بمصادقة اللجنة االقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المشروع الذي تقدمت به الجمعية، 

لم تمنح الجماعة الدعم للجمعية سباب  ولهذه األ  لكن لم تتم الموافقة على المشروع من طرف اللجنة االقليمية  المعنية،

المتعلق بالجماعات قامت الجماعة بإحداث  113.14التنظيمي عدد  للقانونوطبقا  وذلك في اطار ترشيد النفقات.

 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص واللجن الدائمة للمجلس التي تعقد اجتماعاتها وجوبا قبل كل دورة.

 2015-2011جماعي طط التنمية النقائص في اعداد وتنفيذ مخ 

مخطط التنمية لكنها لم تدون ذلك عداد  إبتراب الجماعة في    الساكنة والمتدخلين المعنيينالجماعة قامت باشراك  ن  إ

موظفا    12ال تتوفر سوى على    الكافية بحيثافتقار الجماعة للموارد البشرية  همها  أوبمحاضر وتقارير لعدة اسباب  

شراكة مع هيئات  إطارتم برمجة مشاريع في  ولقد  ابتدائي.بدون مستوى تعليمي وموظف واحد بمستوى  5منها 

هذه المشاريع تتطلب اعتمادات جد ضخمة  نمعها ألاتفاقية برام إخارجية دون برمجة لمساهمتها المالية ودون 

الشراكة   إطارالمشاريع التي تدخل في    الخارجية علىموافقة المصالح    ذلكللجماعة، وكتفوق حدود وسائل الخاصة  

كان باألحرى على  ،ولويةأتتعلق بقطاعات ذات  المبرمجة والتيمجموعة المشاريع  % 50نجازإعدم إن  .معها

 ملحةالساكنة الكبيرة لطلبات همية أ عطواأالمجلس عضاء أتقوم بتحيينه، لكن و أ تحترم المخططن أالجماعة 

مشروع يهم الماء  23نجاز إتم  والكهرباء بحيثوالضرورية والمتمثلة في توسيع شبكة الماء الصالح للشرب 

  المخطط.خارج نجزت أمشروع التي  32 الكهرباء منمشاريع تهم   4و الصالح للشرب

  قصور في نظام المراقبة الداخلية 

السجالت ركيز المهام، شرعت الجماعة بمسك  والمساطر الكتابية وتالجماعة بصدد تهيئ دليل توصيف الوظائف  ن  إ

كما ستعمل الجماعة   سجل يسمح بمراقبة سير العمليات المرتبطة بالصفقات. لقة بالمحاسبة العمومية للجماعة، والمتع

 ليات.على تدبير المخزن ووضع نظام المراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآل

 ت العقارية عدم ضبط وضعية الممتلكا 

حاليا تدوينها مع تحيين وتضمين جميع المعطيات بسجل   الجماعية ويتممالك  جميع األحصاء  إشرعت الجماعة في  

 .االمالك الجماعية

   عدم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة 

القرارات الخاصة صدار إسيتم تسجيل جميع المنقوالت في سجل الجرد وتضمين جميع البيانات مع العمل على 

 الجماعة.بالمنقوالت التي استغنت عنها 

 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
   عدم اتخاذ الجماعة تدابير كافية لتنمية مداخيلها 

مشروع اتفاقية بين الجماعة ووزارة ن  أشالمتعلقة بالتداول في    لنقطةبإدراج اقامت    الجماعة الجبائيةلتنمية مداخيل  

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تتعلق بتدبير الشاطئ بناء على الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير 

 بشأن تدبير الشواطئ من طرف الجماعات.   2018ماي  17التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

  عدم توفر شسيع المداخيل على عقد التامين 

المداخيل الذي لم يعد يحتفظ بالمداخيل بل يتم دفعها للمحاسب فورا طبقا للقانون  مين شسيعأتقررت الجماعة 

 العمل.الجاري به 

  والدفاتر المنصوص عليها قانوناعدم مسك شسيع المداخيل للسجالت 

 المداخيل في مسك السجالت الموصي بها طبقا للقانون. شرع شسيع
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 المفروض على محل بيع المشروبات الرسم  .أ

حريصة على   المشروبات لكنهانظرا لقلة الموظفين بالجماعة وتنافي المهام لم تقم الجماعة بعد بإحصاء محال بيع  

 المرخص قصد إرسال استدعاءات لجميع المعنيين باألمر المرخص منهم والغير  إحصاء جميع المحالت وقد قامت ب

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  67وتم تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة  بذمتهم، تأدية ما 

الرسم داء أجال آلغرامات التأخر عن عدم احترام  بالتأسيس باإلضافةايداع التصريح  المحلية، لعدمالجماعات 

   العمل.لمداخيل المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها 

 بالمؤسسات السياحيةالرسم المفروض على اإلقامة  .ب

غير و أقامة بالمؤسسات السياحية سواء منها المرخصة الجماعة قامت بمراسلة جميع الملزمين بالرسم على اإلن إ

االقرارات يداع  إعدم    الجزاءات عنض منهم وفرضت عليهم  استجاب البع  االقرارات، وقد يداع  إجل  أ  المرخصة من

 وكذا فوائد التأخير.

 جرة الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األ  .ج

 . باالستخالصوامر  أصدار  إبمراسلة جميع المستغلين وفرضت الجزاءات عن التأخر، وستعمل على    قامت الجماعة

دالء باإلقرار بالنسبة لثالث سيارات جرة وتم تطبيق الغرامة لعدم اإلتم استخالص الرسم المفروض على سيارة األو

 الرسم.جرة التي لم تلب االستدعاء ألداء جراءات في شان سيارتين األوستقوم الجماعة باتخاذ اإل جرة،األ

 تدبير الطلبيات العمومية  ثالثا.
  درهم  تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تجاوز مبلغها مليون نجاز إعدم 

 .رشيفية للصفقةاألالوثائق الصفقة لكن لم تقم بوضعه ضمن نهاء إن مصلحة الصفقات قامت بإنجاز تقرير إ

   تعثر بعض الصفقات 

عدم كدت  أالكيميائية والبيولوجية التي    القيام بالتحاليلبعد  :  المتعلقة بحفر ثقب بدوار ميرمان  4/2016الصفقة رقم  

المتعلقة  1/2017الصفقة أما  شغال.األمحضر نهاية نجاز إصالحية هذه المياه لالستعمال البشري والحيواني، تم 

دراسة ثانية من طرف المكتب الوطني للكهرباء لحذف نجاز إ، وتم لغاؤهاإولى فقد تم بالكهرباء من الدرجة األ

الدراسة بسبب حذف تلك البنايات، وتم تعاب أداء أالجماعة من عفاء إبعض الفيالت التي تزودت بالكهرباء وتم 

لقد تم  بوتزارت:بدوار ثقب المتعلقة بحفر  2/2017الصفقة رقم أما دفتر الشروط طبقا للدراسة المنجزة. نجاز إ

 شغال.األمحضر انتهاء وهناك لصفقة انجاز إ

 تدبير المرافق العمومية .رابعا
  خصائص في البنية التحتية 

وتسعى للبحث عن شركاء لتمويل هذه المشاريع التي  بالجماعة،قامت الجماعة بإنجاز الدراسات لثماني مسالك 

بإنجاز بناء  الصفقة الخاصةن عن عالوقد تم اإل للجماعة،تتطلب اعتمادات مالية ضخمة تتجاوز القدرة المالية 

عقد شراكة مع   جلأمن  لبناء الطريق المؤدية لدوار ميرمان  وتمت برمجة اعتمادات    افران،الطريق المؤدية لدوار  

 للصويرة.االقليمي  البشرية والمجلسالمبادرة الوطنية للتنمية 

   خصائص في توفير الماء الصالح للشرب 

عطت أن الجماعة إ .اتفاقيات شراكة إطارالجمعيات المحلية في لى إتفويض المشاريع المائية لى إستتجه الجماعة 

ولى التي المرتبة األ للشرب فيالماء الصالح  مشاريعفاليومية ولية للمشاريع التي لها وقع مباشر على الحياة األ

استفادت منها جميع الدواوير وبدون  الكهرباء التيالرتبة الثانية  المائة، وفيفي  90سبة تفوق استفادت منه بن 

الطرق و أللطريق الوطنية ما إجميع الدواوير محاذية ن أالحظ  الطرق، ولحسنوتأتي في الرتبة الثالثة  استثناء،

 والبناء.هيئة جميع الطرق سهلة الولوج لكن في حاجة للتن ألى إ االقليمية باإلضافة
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 جماعة "موالي ابراهيم"

  )إقليم الحوز( 

 

، حيث تقع بإقليم الحوز بجهة 1992يونيو    30بتاريخ    2.92.468أحدثت جماعة موالي إبراهيم بموجب المرسوم رقم  

نسمة  11.813كلم مربع، فيما يبلغ عدد سكانها    114كلم من مدينة مراكش، وتبلغ مساحتها    47مراكش أسفي على بعد  

 قدره ، ما2016سنة  للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد . دوارا 33، موزعة على 2014حسب إحصاء 

 مجموع من بالمائة 39بنسبة تناهز   أي مليون درهم همت مداخيل التسيير،  5,63منها ما يعادل   مليون درهم،  14,37

السنة،  نفس  المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل مداخيل التجهيز. أما هم درهم مليون  8,74 مبلغ يعادل المداخيل، وما

 من بالمائة  67بنسبة تناهز  أي نفقات التسيير، درهم هم مليون 5,63 مبلغ منها  درهم، مليون 8,35مجموعه  ما

نفس السنة ما فيما بلغ فائض الجزء األول من    .التجهيز هم نفقات  درهم مليون  2,72 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع

 مليون درهم. 2,65مجموعه 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل موالي إبراهيم عن بخصوص جماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديم أبرزها التوصيات، يمكن من مجموعة من المالحظات وإصدار

 أوال. تدبير المداخيل 
تتميز بنية مداخيل الجماعة بالضعف وعدم التنوع، حيث تقتصر تركيبة هذه المداخيل على بعض الرسوم ذات 

المردودية المحدودة، كالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على محال بيع المشروبات. وقد أثارت مراقبة  

 :تدبير هذه المداخيل المالحظات التالية

  عدم تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لإلدارة الحق في مراقبة  47.06من القانون رقم  149تمنح مقتضيات المادة 

أشخاصا ذاتيين اإلقرارات والوثائق المعتمدة إلصدار بعض الرسوم، كما تحتم على الملزمين بالرسوم ذات الصلة، 

أو معنويين، أن يدلوا بجميع االثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية لإلدارة من أجل القيام بالمراقبة 

إال أنه، خالفا لذلك، تبين، من خالل الرجوع لملفات الملزمين المعنيين، أن الجماعة ال تقوم بطلب الوثائق  الجبائية.

بة أساس فرض الرسوم، ويتعلق األمر بالرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على الضرورية من أجل مراق

اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما أنه في غياب إيداع جل اإلقرارات ذات الصلة، لوحظ أن الجماعة ال تلجأ إلى تفعيل 

لجوء الجماعة إلى طلب االطالع   سالف الذكر، والتي تنص على إمكانية  47.06من القانون رقم    151مقتضيات المادة  

على الوثائق والمعلومات الموجودة في حوزة اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة  

 الدولة. 

  عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم 

بعض الرسوم، كالرسم على محال بيع  في غياب إيداع جل اإلقرارات التي تتضمن المعلومات الالزمة لتصفية

المشروبات والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، لوحظ أن الجماعة ال تبادر لفرض هذه الرسوم بصورة تلقائية 

المتعلق بجبايات الجماعات  47.06من القانون رقم  158على الملزمين المتقاعسين، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

 عن هذا التقصير تقادم مستحقات بعض الرسوم المتعلقة ببعض الملزمين.المحلية. وقد نتج 

  تقاعس الجماعة عن إصدار األوامر باالستخالص 

لوحظ، في هذا اإلطار، أن الجماعة ال تقوم بإعداد وإصدار األوامر باالستخالص رغم مرور عدة سنوات على تاريخ 

من القانون رقم   129خالص، وذلك خالفا لمقتضيات المادة استحقاق المداخيل، وبالرغم من تراكم متأخرات االست

( يوما قبل 15سالف الذكر، التي تنص على ضرورة إرسال األوامر باالستخالص على األقل خمسة عشر ) 47.06

تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكفل بها ويضمن استخالصها طبقا ألحكام القانون 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. األمر الذي أدى إلى تقادم العديد من  15.97والقانون رقم  47.06رقم 

المستحقات الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض مستحقات الرسم على محال بيع المشروبات، وكذا الرسم على 

والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة   اإلقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين،

 للنقل العام للمسافرين. 

 قصور في فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافالت 

من خالل االطالع على قائمة رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافالت التي تنطلق من مركز موالي 

ددها خمسة حافالت للنقل العمومي، لوحظ عدم فرض واستخالص واجبات الرسم على الملزمين. إبراهيم، والتي بلغ ع
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التي تفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على  47.06من القانون رقم  83وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

ستغاللها. وفي هذا الصدد، نشاط سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي ال

 درهم خالل الثماني سنوات األخيرة. 84.000,00بلغت قيمة المستحقات غير المستخلصة ما مجموعه 

    تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافالت المعدة للنقل العام للمسافرين 

لعمومي بمزاولة نشاطها داخل تراب الجماعة، فإن هذه رغم الترخيص، منذ سنوات عديدة، لخمسة حافالت للنقل ا

، لم يسبق لها أن فرضت واجبات الرسم على وقوف الحافالت،  2017األخيرة، وإلى غاية نهاية شهر يوليوز من سنة  

الذي ال زالت سارية المفعول بموجب القانون  30.89وذلك خالفا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم  

المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة  39.07م رق

درهم خالل الثماني سنوات  40.000,00الجماعات المحلية. وقد بلغ الباقي استخالصه، في هذا الصدد، ما قدره 

 األخيرة.

 ى بعض المؤسسات السياحية عدم فرض واستخالص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة عل 

على وجوب أداء مبلغ الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية تلقائيا لدى  47.06من القانون رقم  76تنص المادة 

صندوق وكيل المداخيل كل ربع سنة، غير أنه لوحظ أن الجماعة ال تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل فرض 

ا ال تقوم بإصدار األوامر باالستخالص، كما هو الحال بالنسبة لفندق "س" واستخالص واجبات هذا الرسم. كما أنه

غرفة، وال يؤدي واجبات الرسم. األمر الذي أدى إلى تفويت مبالغ مهمة   22المصنف بنجمتين، والذي يحتوي على 

إيداع على وجوب  47.06من القانون رقم  74وعلى صعيد آخر، تنص مقتضيات المادة  على ميزانية الجماعة.

مستغلي مؤسسات اإليواء السياحي إلقرار لدى الجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده 

 134اإلدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خالل السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي. كما تنص المادة 

إلقرارات أو إيداعها خارج األجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق من نفس القانون على أنه في حالة عدم إيداع ا

السالفة الذكر في شأن فندق "س" الذي   134بالمائة. إال أنه تبين أن الجماعة لم تفعل مقتضيات المادة    15زيادة قدرها  

 لوحظ أن صاحبه ال يقوم بإيداع هذه اإلقرارات.

 :وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

 تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم، وبالتالي الرفع من مردوديتها؛ -

 الحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم المحلية؛ -

 العمل على إصدار األوامر باالستخالص؛   -

ة الحافالت وكذا الحرص على فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسط -

 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛

 فرض واستخالص مبالغ الرسم على بعض المؤسسات السياحية والجزاءات المرتبطة بها -

 ثانيا. تدبير النفقات 
مية تتعلق أساسا ، أبرمت الجماعة مجموعة من الصفقات العمو2016إلى سنة  2010خالل الفترة الممتدة من سنة 

بأشغال البناء وإصالح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. فضال عن ذلك، أصدرت 

 .الجماعة سندات طلب إلنجاز مجموعة من الدراسات واألشغال والتوريدات

 النفقات عن طريق الصفقات  .1

 .العمومية تم تسجيل المالحظات التالية بالصفقاتمن خالل االطالع وفحص الوثائق المتعلقة 

 عدم استيفاء بعض المقاوالت للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة 

درهم مع شركة "أ" إلنجاز   1.180.779,00بمبلغ    4/2011، الصفقة رقم  2011شتنبر    29أبرمت الجماعة، بتاريخ  

أشغال حائط وقائي بموقف السيارات المتواجد بمركز موالي إبراهيم. إال أنه لوحظ أن صاحب الصفقة لم يحترم  

لتتبع تنفيذ األشغال، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة التزاماته فيما يخص تقديم مجموعة من الوثائق التقنية الالزمة 

التقنية والبرنامج المفصل لإلشغال ودفتر الورش ودفتر االستالم الطبوغرافي وتصاميم جرد المنشآت المنفذة، فضال 

يات  عن الوثيقة المتعلقة بتنظيم وتثبيت الورش وتلك المتعلقة بمصادر المواد المستعملة وجودتها. مما يخالف مقتض

 من الجزء الثاني من دفتر الشروط الخاصة والمتعلق بالمواصفات التقنية. 2المادة 

 والجيوتقنية الجيولوجية إبرام صفقة دون إنجاز الدراسات  

المشار إليها أعاله، تبين أن الجماعة أبرمت الصفقة   4/2011من خالل االطالع على الملف التقني للصفقة رقم 

 المستقرة غير والمناطق تحملها وقوة األرض طبيعة راسات والتجارب التي تمكن من تحديد المذكورة دون إنجاز الد 

بتحديد شروط وأشكال   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    4منها، مما يخالف مقتضيات المادة  
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لى وجوب قيام صاحب المشروع، إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص ع

قبل الدعوة إلى المنافسة، بتحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات وال سيما التقنية منها، ومحتوى األعمال وذلك 

وبعد المعاينة الميدانية لموقع المشروع  بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

، تم الوقوف على وجود تصدعات بالحائط الوقائي لموقف السيارات،  2013فبراير  26تسلمه نهائيا بتاريخ الذي تم 

، عن 2015غشت  18وانهيار جزء منه نتيجة النزالق التربة بمكان األشغال. ولإلشارة، فقد قامت الجماعة، بتاريخ 

بر العمومي للتجارب والدراسات بإنجاز  درهم، بتكليف المخت 46.800,00بمبلغ  05/2015طريق سند طلب رقم 

خبرة تقنية حول سبب التصدعات واالنزالقات التي امتدت إلى باقي البنايات المجاورة لمكان المشروع، باإلضافة 

 لمقر الجماعة والمستوصف المحلي.

  إدالء المقاول بشهادة للتأمين عن األخطار ال تغطي كل فترة تنفيذ الصفقة 

، والمتعلقة بأشغال إصالح مدرسة موالي 1/2013لى الملف اإلداري المتعلق بالصفقة رقم من خالل االطالع ع

إبراهيم، لوحظ أن الشركة صاحبة الصفقة قدمت للجماعة وثيقة التأمين عن األخطار المرتبطة بحوادث الشغل 

ة إنجاز األشغال المتعلقة ، في حين أن فتر31/12/2013إلى غاية    01/01/2013والمسؤولية المدنية برسم الفترة من  

تاريخ التسلم النهائي لألشغال. مما يخالف ما هو  13/03/2014إلى  11/2013/ 04بالصفقة امتدت من تاريخ 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  24منصوص عليه بالمادة 

ذ األشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه التي تلزم المقاول قبل الشروع في تنفي

 االكتتاب فيه لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة. 

 إشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء األشغال 

درهم، ألجل    424.020,00بمبلغ  10/2012، مع شركة "أ" الصفقة رقم  2012يوليوز    17أبرمت الجماعة، بتاريخ  

إال أنه لوحظ، من خالل االطالع على الملف التقني   .إنجاز أشغال إصالح مسلك تريرت بمركز موالي إبراهيم

، في حين أن رئيس المجلس الجماعي 2012نونبر    30للصفقة، أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  

، مما يؤشر على أن األشغال 2013أبريل    04شغال بتاريخ  بصفته صاحب المشروع أصدر قرارا بالزيادة في حجم األ

من  65من المادة  3ظلت متواصلة بعد التاريخ المعلن في محضر التسلم المؤقت، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة 

،  دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت

 يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء األشغال.

  إنجاز مكتب الدراسات لخدمات في غياب إطار تعاقدي 

درهم،   165.904,44بمبلغ  2015/ 02، مع شركة "ت ل" الصفقة رقم 2015يوليوز  14أبرمت الجماعة، بتاريخ 

ال أنه لوحظ، من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن دفتر  إ  .ألجل تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشرب

الشروط الخاصة تم إعداده من طرف مكتب الدراسات "أ"، باإلضافة إلى الكلفة التقديرية للمشروع، وذلك في غياب  

شروط وتجدر اإلشارة إلى أن تدخل مكاتب الدراسات في العمليات المتعلقة بإعداد دفاتر ال إطار تعاقدي مع الجماعة.

الخاصة والكلفة التقديرية للمشاريع لفائدة الجماعة دون احترام الشكليات والمساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 

ودون التأكد من توفرها على الشروط التقنية واألهلية المطلوبة لتنفيذ هذه الخدمات من شأنه أن يعرض مصالح 

 اسات التي تقوم عليها المشاريع.الجماعة ألخطار مرتبطة بدقة وموثوقية الدر

 سندات الطلب طريق النفقات عن   .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة 

من خالل االطالع على الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن رئيس المجلس 

بصفته آمرا بالصرف، قام بإصدار سندات الطلب المتعلقة بها بتواريخ الحقة لفترة إنجازها وتسلمها من الجماعي 

التي أوجبت على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ  65طرف الجماعة. مما يخالف مقتضيات المادة 

مقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى ال

اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقات الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب 

 واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت". ويتعلق األمر بالحاالت التالية:
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 سند رقم

 الطلب
 مالحظات الطلب سند موضوع إصداره تاريخ

42/2011 01/09 /2011 

 طبوغرافية دراسة

 البقع من لمجموعة

  المتواجدة األرضية

 إبراهيم موالي بمركز

 األشغال بإنجاز" ط أ" الدراسات مكتب بتكليف الجماعة قامت

 الجماعة أن تبين لكن. درهم 36.000,00 بمبلغ الطبوغرافية

 لتأشيرة  سابقة  بتواريخ  بالبقع  الخاصة  الهندسية  التصاميم  تسلمت

  07 بتاريخ العمومي المحاسب عليها وقع التي بالنفقة  االلتزام

 . 2012 دجنبر

26/2012 24/08 /2012 

 لمشروع تقنية دراسة

 الرياضي  الملعب  أرضية

 موالي بمركز المتواجد

 إبراهيم

 الدراسات مكتب لفائدة المذكور الطلب السند الجماعة أصدرت

 للمشروع التقنية  الدراسة إنجاز أجل من" أ ل  ج" التقنية

 الدراسات  إيداع  ورقة  أن  تبين  أنه  إال.  درهم   39.960,00بمبلغ

 الطلب سند من المستفيد طرف من التنفيذ بمشروع المتعلقة

  الطلب  سند  إصدار  تاريخ  قبل  أي   ،2012  غشت  13  في  مؤرخة

 .بها المتعلق

03/2015 12/01 /2015 

 متعلقة تقنية دراسة

 بدوار مسلك بناء بأشغال

 وإصالح أغزان،

 موالي بمركز طريقين

 والتطهير إبراهيم،

 تدارت بدوار السائل

 الدراسة  بإنجاز"  أ  ل  ج"  الدراسات  مكتب  بتكليف  الجماعة  قامت

 بمبلغ الطلب سند موضوع باألشغال المتعلقة  التقنية 

 من أنجزت قد الخدمة هذه أن تبين لكن. درهم 128.400,00

 بالنفقة  االلتزام  لتأشيرة  سابقة  تواريخ  في  الدراسات  مكتب  طرف

 للدراسة بالنسبة الحال هو كما ،2015 يوليوز 24 في المؤرخة

 إبراهيم موالي بمركز طريقين إصالح بأشغال المتعلقة التقنية

  المتعلقة التقنية والدراسة ،2014 أكتوبر شهر في  تمت التي

 مارس شهر في تمت التي أغزان بدوار مسلك بناء بأشغال

 بدوار السائل التطهير بأشغال المتعلقة التقنية والدراسة ،2015

 . 2015 أبريل شهر في  تمت التي تدارت

05/2015 18/08 /2015 

 متعلقة تقنية دراسة

  تقييم  حول خبرة بإنجاز

 المتعلقة األخطار

 األراضي بانزالق

 إبراهيم موالي بمركز

 العمومي المختبر  لفائدة  المذكور  الطلب  السند الجماعة  أصدرت

  تقنية خبرة إنجاز أجل من والدراسات للتجارب

  الميدانية   التقنية  الزيارة  أن  تبين  أنه  إال.  درهم   46.800,00بمبلغ

  للتجارب العمومي المختبر طرف من االنزالق لموقع

 إصدار  تاريخ  قبل   أي  ،2015  يوليوز  23  في  مؤرخة  والدراسات

 .الطلب سند

18/2016 22/08 /2015 

 طبوغرافية دراسة

  المتواجدة المواقع لبعض

 إبراهيم موالي بمركز

 األشغال  بإنجاز"  ك  إ  ج"  الدراسات  مكتب  بتكليف  الجماعة  قامت

  تبين  لكن.  درهم  45.000,00  بمبلغ  المواقع  لبعض  الطبوغرافية

 بالملك الخاص الموقع والتصميم المقطعي الهندسي التصميم أن

  تاريخ  قبل  أي   ،2016  يونيو  في  مؤرخ"  نوكرار  أغري"  المسمى

 .الطلب سند إصدار

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إلزام أصحاب الصفقات باإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ضمانا لحسن  -

 األشغال المتعلقة بها؛سير 

 والجيوتقنية للمشاريع التي تستوجب ذلك؛  الجيولوجية الدراسات إلى اللجوء -

 تفادي الزيادة في حجم األشغال في غياب االعتمادات؛  -

 تفادي اإلشهاد على التسلم المؤقت ألشغال الصفقات قبل التأكد من استكمال تنفيذها؛  -

 لعمومية.الحرص على احترام قواعد تنفيذ النفقات ا -
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II.  موالي ابراهيمجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تدبير المداخيل الجماعيةأوال. 
  عدم تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم 

إن الجماعة قد باشرت هذه العملية وقامت بمراسلة اإلدارات العمومية المعنية، على سبيل المثال المدير الجهوي 

إيفاء مصالح الجماعة بالوثائق ، والتي تهم  25/12/2017بتاريخ   821رقم  للمكتب السياحي لجهة تانسيفت الحوز  

وستعمل مصالح الجماعة على تفعيل مقتضيات   مصنفة.  والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات السياحية المصنفة والغير

 القانون.نفس  من   151المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ومقتضيات المادة    47.06من القانون رقم    149المادة  

 عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم 

لمشروبات ليست "حسب مستغليها" مخصصة لذات ن أغلبية المحالت التي اعتبرتها الجماعة كمحالت لبيع اإ

الغرض وإنما لبيع المأكوالت. وقد قامت الجماعة بمراسلة المديرية االقليمية للضرائب قصد ايفاء الجماعة بالبيانات  

وبالرغم من ذلك فإن الجماعة تقوم بمراسلة أصحاب الفنادق العائلية على رأس كل ثالثة أشهر   .المحاسبية للملزمين

وقد قاموا  باألمر يرفضون التسلم والتصريح. أن المعنيين  الماضية، إالطريق السلطة المحلية طيلة السنوات عن 

بتأسيس جمعية "الجمعية التنموية لمكتري البيوت" واحتجوا أمام السلطات المحلية واإلقليمية وقد وردت على 

قاموا برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، كما  مصالح الجماعة شكاية موجهة إلى السيد العامل ضد الجماعة كما

بتاريخ  106تحت عدد  2015راسلت الجماعة السلطات اإلقليمية من أجل تشكيل لجنة لإلحصاء والتقويم لسنة 

، راسلت الجماعة 2018. وفي سنة 2016فبراير  17بتاريخ  91تحت عدد  2016وكذا سنة  2015مارس  31

دون  2018يوليوز  12. وقامت الجماعة باستدعاء نفس اللجنة بتاريخ 2018يوليوز  10 اللجنة بتاريخعضاء أ

  47.06من القانون رقم  158يتسنى لنا استصدار أوامر االستخالص وتطبيق مقتضيات المادة  حتىتلبية الدعوة، 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

  تقاعس الجماعة عن إصدار األوامر باالستخالص 

لجنة إحصاء وتقويم كاجتهاد من طرف الجماعة قصد  أجل تشكيلت السلطات اإلقليمية من إن الجماعة راسل 

مباشرة اإلجراءات المتعلقة باستصدار أوامر باالستخالص الخاصة بالضريبة على محال بيع المشروبات واالقامة 

راسلت الجماعة المعنيين باألمر حسب  حصاء،اإلبالمؤسسات السياحية لدى السيد القابض الجماعي. ولما تعذر 

من القانون رقم  129قاعدة المعطيات المتوفرة لديها كل ثالثة أشهر، وستواصل الجماعة تفعيل مقتضيات المادة 

 .ابة مدونة تحصيل الديون العموميةبمث  15.97والقانون رقم  47.06

 ين بواسطة الحافالت قصور في فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافر 

إن الجماعة ال تتوفر على قاعدة معطيات دقيقة حول مستغلي هذه الرخص بسبب عدم تواجدهم بتراب الجماعة 

وأن العربات والحافالت المعنية ال تتردد على مركز موالي ابراهيم وغير معروفة، ذلك ما جعل الجماعة تراسل 

 2017مارس    07دون التوصل بالمعطيات وكذا بتاريخ    251ت عدد  تح  2015يونيو    19المصالح اإلقليمية بتاريخ  

. كما قامت الجماعة بمراسلة 1922تحت عدد  2017مارس  27وتمت اإلجابة المطلوبة بتاريخ  84تحت عدد 

 2018يونيو  29بتاريخ  366باالستدعاءات تحت عدد  باألمرتبليغ المعنيين  ألجلرئيس الدرك الملكي باسني 

إال أنه لم يتم التسليم. فقامت   12/07/2018عاء المعنيين باألمر عن طريق البريد المضمون بتاريخ وقامت باستد 

 . 25/03/2018الجماعة باستصدار اوامر باالستخالص بتاريخ  

 تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافالت المعدة للنقل العام للمسافرين 

 علم لها بوجود هذه الرخص المتعلقة بحافالت النقل العمومي إال بعد طلب لجنة المراقبة إن المصالح الجماعية ال

. وكما سبقت اإلشارة في النقطة الرابعة بعدم ولوج 2017التابعة للمجلس الجهوي للحسابات في شهر يوليوز سنة 

فة إلى عدم تواجدهم بتراب هذه العربات لمركز موالي إبراهيم وعدم وجود معلومات دقيقة حول مستغليها إضا

من  12الجماعة، فقد قامت الجماعة باإلجراءات المذكورة بنفس المادة. ولهذا ستعمل الجماعة على تطبيق الباب 

المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض   39.07الذي تضل سارية المفعول بموجب القانون  30.89القانون 

ى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية من اجل استخالص الباقي استخالصه الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاو

 من القرار الجبائي الجماعي وسلك جميع الطرق القانونية من أجل ذلك. 23وتطبيق مقتضيات المادة 

 عدم فرض واستخالص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة على بعض المؤسسات السياحية 

المتعلقة بغياب المعطيات المحاسبية للمؤسسات عاله أ 03بالنقطة رقم ليه إفي هذا اإلطار، وكما تمت االشارة 

السياحية و أن الجماعة ال تتوفر على رخصة فندق "س" ولم تشارك في اللجنة التي سلمت الترخيص والتصنيف 

  822و  821تحت عدد    25/12/2017عنية بتاريخ  الخاصة بالفندق المذكور، فقد قامت الجماعة بمراسلة الجهات الم
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 2018، كما قامت بمراسلة المعنيين باألمر قصد التصريح عن سنة  2018يوليوز  23بتاريخ  431وتحت عدد 

 21/09/2018بتاريخ  487وعدد  11/06/2018بتاريخ  337، وعدد 23/03/2018بتاريخ  191تحت عدد 

  47.06من القانون رقم    76لجماعة جاهدة على تنفيذ مقتضيات المادة  ، وستعمل ا14/12/2018بتاريخ    594وعدد  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

 تدبير النفقاتثانيا. 

 النفقات عن طريق الصفقات 

 عدم استيفاء بعض المقاوالت للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة 

الوثائق   تم إغفال  وتتبع األشغال، لهذاعالية من حيث سير الورش  كبرى التي تتطلب كفاءة    تقم الجماعة بصفقات لم   

أن االشغال تمت بكاملها داخل اآلجال المحددة، كما أن عملية تتبع األشغال أشرف عليها مكتب   الرغم منعلى 

جماعة الدراسات بمعية المصلحة التقنية وذلك بزيارات ميدانية دورية للورش بصفة منتظمة. وفي هذا الصدد فإن ال

 األشغال.ستقوم مستقبال بالتعاقد مع مكتب الدراسات والمختبر لتتبع 

 الدراسات الجيولوجية والجيوتقنيةنجاز إبرام صفقة دون إ 

 العمومي للتجاربعرفتها المنطقة، كما أكد ذلك المختبر  ضمن الظروف القاهرة التيان التصدعات تدخل 

اعة مستقبال بالتعاقد مع مكتب الدراسات والمختبر إلعداد . وفي هذا الصدد ستقوم الجمLPEEوالدراسات 

الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية قبل الشروع في أي مشروع يستوجب مثل هذه الدراسات مع العلم أن هذه 

الخاصة بهذا المشروع في حين أن   2011الدراسات الجيوتقنية ال تتجاوز عمق  ثمانية إلى عشرة امتار خالل سنة  

حيث أوصى على   LPEEفي المكان المذكور يتطلب عمق أكبر، كما أكد ذلك المختبر العمومي للدراسات    المشكل

، كما أن تكلفة هذه الدراسة 2015ضرورة العمل بإنجاز الدراسات الجيوتقنية والجيولوجية العميقة جدا وذلك سنة  

 المذكورة الكبرى تتجاوز اإلمكانيات المادية للجماعة.

 خطار ال تغطي كل فترة تنفيذ الصفقةل بشهادة التامين عن األدالء المقاوإ 

استئنافها تم إغفال   توقفت وبعد األشغال لمدة سنة كاملة، إال أن األشغال  نجاز  إإن وثيقة التأمين لألخطار تغطي مدة  

 األشغال، وسوف نعمل مستقبال على تفادي مثل هذه المالحظات. مدة استئناف

 شغالإشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء األ 

بما فيها الزيادة في حجم األشغال، إال  10/2012داخل أجل الصفقة رقم  2012/ 30/11إن األشغال تمت بتاريخ 

لمنجزة )الزيادة في حجم األشغال(، لذا عملت الجماعة من أن االعتمادات لم تكن كافية لتسديد مستحقات األشغال ا

 . 04/04/2013مالية للزيادة بتاريخ أجل تسوية الوضعية ال

  لخدمات في غياب إطار تعاقدي  مكتب الدراساتإنجاز 

إرسال رسائل  تم 2015في إطار إنجاز الدراسة التقنية للمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التوقعي للصفقات 

تشارية لمجموعة من مكاتب الدراسات وتم اختيار المكتب الذي قدم أقل عرض، إال أنه ونظرا الستعجالية اس

وتفاديا إلشكالية الخدمة ما قبل التسليم لم يتم إدراج  02/2015األشغال تم تسلم الملف الخاص بالصفقة عدد 

 . ر ضمن فاتورة تسوية أتعاب الخدمةالمشروع المذكو

 ق سند طلب النفقات عن طري 

  اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة 

في إطار تسوية الوضعية العقارية لبعض ممتلكات الجماعة وكذا مطالبة الوكالة الحضرية لبعض التصاميم من 

، وتسلمت 42/2011أجل إعداد تصميم التهيئة بمركز موالي ابراهيم، قامت الجماعة باستصدار لسند طلب رقم 

ات ولم تتم اإلجراءات المالية لتسوية الواجبات المترتبة عن هذه الخدمة إال بعد مطالبة مكتب الجماعة الدراس

الملعب الرياضي المتواجد بمركز رضية أيتعلق بالدراسة التقنية لمشروع  فيما الدراسات المعني لمستحقاته. أما 

صالح طريقين بمركز موالي  إاغزان و بناء مسلك بدوار بأشغالموالي ابراهيم وكذا الدراسة التقنية المتعلقة 

وزارة الشبيبة والرياضة   شراكة معابراهيم، فإن استعجالية االشغال لغرض تنفيذ التزامات الجماعة في إطار اتفاقية  

وكذا احتجاجات الساكنة والحاحها، جعلت الجماعة تتخذ قرار مباشرة االجراءات اإلدارية لمنح سندات الطلب 

 .03/2015و 26/2012ل تسوية الوضعية المالية باستصدار سندات الطلب رقم واجراء الدراسات قب
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  جماعة "وزكيتة"

 )إقليم الحوز(
 

. حيث تنتمي الجماعة إلى إقليم إلقليم الحوز، 1992وفق التقسيم اإلداري لسنة  تم إحداث الجماعة الترابية وزكيتة

كلم   100. فيما تبلغ المساحة اإلجمالية للجماعة  2014نسمة حسب اإلحصاء الرسمي لسنة    5.440ويبلغ عدد سكانها  

لمعاشية أساسا وتربية  ي اقتصادها على الفالحة افدوارا. وتعتمد ساكنة جماعة وزكيتة  23مربع. كما تتكون من 

منها ما يعادل مبلغ  مليون درهم، 8,05قدره  ، ما2017سنة  للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد  الماشية. 

 مليون  5,09 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع  من بالمائة  37بنسبة تناهز   أي مليون درهم هم مداخيل التسيير،  2,96

 منها درهم، مليون  4,21السنة، ما مجموعه   نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل أما  مداخيل التجهيز. هم درهم

  النفقات. مجموع من بالمائة 30بنسبة تناهز  أي نفقات التجهيز، درهم هم مليون 1,25 مبلغ

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل وزكيتة عن للحسابات بخصوص تدبير جماعة الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديمها التوصيات، يمكن من مجموعة من المالحظات وإصدار

 الداخلية ونظام المراقبة أوال. الحكامة المحلية
ة عن تعاني الجماعة من اختالالت في نظام المراقبة الداخلية. وقد أسفرت عملية افتحاص آليات المراقبة الداخلي

 المالحظات التالية:

  المداخيل وتقني الجماعة شسيعتركيز جل المهام بيد كل من 

في غياب هيكل تنظيمي للجماعة يحدد عدد وطبيعة الوحدات اإلدارية، ومن خالل االطالع على توزيع المهام بين 

المداخيل وتقني   شسيع الموظفين واألعوان الجماعيين، لوحظ أنه تم تركيز جل المهام واالختصاصات بيد كل من

الجماعة، حيث تبين أن هذا األخير يحتكر كل المهام المرتبطة بالمصاريف، فيما يجمع األول كل ما يتعلق بتدبير 

المداخيل والتدبير المالي والمحاسبي للجماعة. األمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردوديتهم، وأن يحد من دور آليات 

 الداخلية.المراقبة 

 الجمع بين مهام متنافية 

المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتخذ رئيس   113.14من القانون التنظيمي رقم    271خالفا لمقتضيات المادة  

مجلس الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل اعتماد األساليب الفعالة لتدبير الجماعة، والتي من بينها تحديد المهام  

مساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، لوحظ أن ووضع دالئل لل

المداخيل وتقني الجماعة يجمعان بين تدبير المداخيل وتدبير المصاريف وحيازة األموال وتسجيل العمليات  شسيع

س المكتب وينوبان عن بعضهما أثناء غياب أحدهم. المالية والمحاسبية، حيث تبين أن الموظفين المعنيين يقتسمان نف

األمر الذي يشكل تراكما في اختصاصات ذات طبيعة متنافية، ويشكل، بالتالي، خطرا على مالية وممتلكات الجماعة، 

 كما يتنافى هذا الوضع مع معايير التدبير اإلداري والمالي الجيد. ويبرز الجدول الموالي بعض المهام المسندة إلى كل

 المداخيل وتقني الجماعة: شسيعمن 

 التقني  المداخيل  شسيع المهام

 المداخيل  مستوى على

 بالمداخيل المتعلقة العمليات جميع في يتدخل

  وتصفية وفرض إحصاء عمليات من ابتداء 

 ووصوال والرسوم الضرائب واستخالص

 المراقبة عمليات إلى

 المداخيل شسيع نائب

 المصاريف مستوى على

 على باإلشهاد األحيان بعض في يقوم .1

 الحال، هو كما المقتنيات، بعض تسلم

 الطلب لسند  بالنسبة المثال،  سبيل على

 إطارات  بشراء  المتعلق  14/2017  رقم

 مطاطية؛

 .الجرد سجل بمسك يقوم .2

 

 : المصاريف  عمليات  مراحل  جميع  في  يتدخل

 للصفقات والمالي اإلداري  اإلعداد .3

 األشغال؛ وتسلم وإبرامها

 الطلب؛ سندات إصدار عمليات .4

 النفقات؛ تصفية .5

 التقنية؛ المراقبة .6

 الخدمة؛ على اإلشهاد .7

 األداء؛ ملفات تهييئ .8

 ...المصاريف عمليات تسجيل .9
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 نقائص على مستوى تتبع مخزون المقتنيات والمعدات 

في غياب محاسبة للمواد، لوحظ أن مصالح الجماعة ال تقوم بتتبع مخزون المقتنيات والمعدات الجماعية ورصد 

تحركها، وبالتالي، ال تعمل على ضبط وتحديد الخصاص الممكن تعويضه مستقبال. األمر الذي من شأنه أن يؤثر على 

لتي ال يمكن تأجيلها كبعض المعدات الكهربائية. كما برمجة عملية التوريدات، وتفادي الخصاص المحتمل للمقتنيات ا

 مواد البناء. كمن شأن ضبط مخزون الجماعة من المعدات تفادي المخزون الزائد من بعض المقتنيات 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

رافق بغرض الرفع  حث لجنة المرافق العمومية على مناقشة واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز هذه الم -

 من جودة الخدمات المقدمة، وال سيما على مستوى مرفق الماء الصالح للشرب؛ 

 الحرص على تفعيل عمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ -

 العمل على تضمين مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجماعي لكيفية تأليف وتسيير لجنة التقصي؛  -

ت تنازع المصالح بين العضوية بالمجلس الجماعي وترأس الجمعيات العمل على الحد من حاال -

 المستفيدة من الدعم؛

المداخيل وتقني الجماعة، والعمل على منع جمعهما لمهام  شسيعالمهام بيد كل من  تفادي تركيز -

 متنافية؛

 الحرص على التتبع الفعال لمخزون المقتنيات والمعدات. -

 ثانيا. تدبير المداخيل
 خالل تدقيق الملفات المتعلقة بتدبير المداخيل، تم تسجيل المالحظات التالية:من 

 عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على عمليات البناء 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن جماعة وزكيتة قد عرفت خالل السنوات الفارطة دينامية ملحوظة في مجال 

، الخاضعة إللزامية الترخيص بالبناء، وبالتالي، إلزامية 2024اإلقليمية رقم    البناء، خاصة على طول جنبات الطريق

أداء الرسم على عمليات البناء. لكن لوحظ أن الجماعة، وفي غياب إدراج هذا الرسم بالقرار الجبائي، لم تشرع في 

مبالغ مالية هي في حاجة   . مما فوت على ميزانية الجماعة2014عملية فرض واستخالص مبالغه، إال انطالقا من سنة  

 إليها.

   تقصير في استخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

(. وفي هذا 17تنشط بتراب جماعة وزكيتة ثالث سيارات أجرة، رخصة إحداهن تمتلكها الجماعة )الرخصة رقم 

أسعار الرسم على النقل العمومي  01/09/2014بتاريخ  01/2014دد القرار الجبائي للجماعة عدد وح الصدد،

للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. إال أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم باتخاذ 

ون بأداء واجبات الرسمين المذكورين. وفي هذا اإلجراءات الضرورية اتجاه مستغلي سيارات األجرة الذين ال يلتزم

درهم    13.909,50ما يعادل 2017اإلطار، تبين من خالل عملية المراقبة أن متأخرات األداء قد بلغت خالل سنة 

 .  17درهم بخصوص الرخصة رقم  4.092,00، وما يناهز 85بخصوص الرخصة رقم 

 ة نشاط سيارات األجرة  عدم إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاول 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على ضرورة إيداع التصريح  47.06من القانون رقم  87تنص مقتضيات المادة 

بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط. كما 

درهم في حالة عدم إيداع التصريح   500س القانون على تطبيق غرامة تقدر بحوالي  من نف  146تنص مقتضيات المادة  

بالتأسيس. غير أنه، وخالفا لذلك، لوحظ أن الملزمين يستغلون رخصهم دون إيداع التصريح بالتأسيس، ورغم ذلك لم 

 تعمل الجماعة على تطبيق الغرامة القانونية.

ذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص الرسم على النقل العمومي لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخا

للمسافرين والرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وتطبيق الغرامة القانونية عند عدم 

 التصريح بالتأسيس.
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 ثالثا. تدبير النفقات والمشاريع

 تدبير النفقات  .1

 يلي: ، لوحظ ما تدبير النفقاتبخصوص 

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقة 

من خالل االطالع على ملفات سندات الطلب الصادرة عن الجماعة، لوحظ أن مصالح هذه األخيرة تقوم بتسلم 

التوريدات والخدمات بموجب وصوالت التسلم قبل عملية اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن 

. األمر الذي يشكل مخالفة لقواعد 2017و  2013سند طلب تم إصداره بين سني    43ألمر ب  ويتعلق ا  ،المكلف باألداء

بسن نظام  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  55االلتزام بالنفقة، وخصوصا مقتضيات المادة 

حلية لمراقبة مالية في للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي توجب إخضاع نفقات الجماعات الم

من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع   65مرحلة االلتزام، وكذا المادة  

في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي  

ذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب واالتفاقات المعني، مراجع اإلشهاد ال

 والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".

 اإلشارة للعالمات التجارية أثناء تحديد المواصفات التقنية لبعض الطلبيات 

، تشير في المواصفات التقنية لبعض من خالل االطالع على ملفات النفقات لوحظ أن الجماعة، وفي كثير من الحاالت

الصادر   2.12.349سندات الطلب للعالمات التجارية للشركات، وذلك خالفا ألحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم  

 عالمة أية إلى التقنية المواصفات المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على عدم جواز إشارة  2013مارس    20في  

 حالة في إال معينين، منتجين أو مصدر أو نوع أو مفهوم أو براءة أو أو تسمية مواد  مصنف لىع إحاالت أو تجارية

 تكون التسمية أن وبشرط المطلوبة األعمال مميزات لوصف والوضوح الدقة أخرى كافية أية وسيلة وجود  عدم

وتعتبر هذه  .30/2017و  03/2017رقم  . ويتعلق األمر مثال بسندي الطلب  "يعادلها ما أو" بعبارة مقرونة المستعملة

الممارسة في جوهرها تفضيال لمورد على آخر، وبالتالي إقصاء ضمنيا لبعض المتنافسين المحتملين، وهو أمر مخالف 

 لقواعد المنافسة الحرة، وكذا لمبدأ المساواة وحرية الولوج للطلبية العمومية.

  اقتناء الوقودلجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات 

في غياب خزان جماعي، لوحظ أن الجماعة تقوم بسد حاجياتها من مادة الوقود باللجوء لوصوالت )سندات ألجل(، 

حيث تبين أن مصالح الجماعة تلجأ مباشرة للمورد من أجل سد حاجياتها من الوقود، ليتم فيما بعد تجميع السندات 

ب تتضمن الكميات المستهلكة سابقا، وذلك خالفا للمقتضيات المتعلقة المعنية وتسوية نفقاتها بناء على سندات طل

وتجدر  سالف الذكر.  2.09.441المراقبة المالية المنصوص عيها في الفرع الثاني من المرسوم رقم    ممارسة بكيفيات  

والمساواة في الولوج  اإلشارة إلى أن الجماعة بلجوئها لهذه الممارسة لم تقم باحترام مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة

 2007فبراير  5صادر في  2.06.388للطلبيات العمومية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 

بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، ونفس المادة من المرسوم 

كد على مبادئ حرية الولوج إلى ؤيتعلق بالصفقات العمومية، التي ت 2013ارس م 20الصادر في  2.12.349رقم 

 الطلبيات العمومية، والمساواة مع المتنافسين والشفافية في اختيار العرض األفضل اقتصاديا. 

 قصور في عمليات تتبع نفقات اقتناء اإلسمنت ومواد المقالع 

أجل اقتناء مواد البناء واإلسمنت وتوزيعها على بعض جمعيات   تقوم الجماعة برصد مبالغ مهمة من ميزانيتها من

 المجتمع المدني من أجل تهيئة بعض المسالك الطرقية وإصالح السواقي الفالحية وغيرها. 

 353.018.40غير أنه، وبالرغم من الغالف المالي المهم المرصود سنويا القتناء مواد البناء واإلسمنت، والذي بلغ 

نوات الخمس األخيرة، لوحظ أن الجماعة ال تبادر للقيام بأي تقييم أو تتبع جدي ألشغال المنجزة في هذا درهم طيلة الس

اإلطار، حيث تبين غياب محاضر تتبع استعمال هذه المواد في األشغال ذات اصلة، واكتفاء الجماعة بالتزام الجمعيات  

يعتبر تقصيرا من جانبها من أجل تتبع تخصيص استعمال  باستعمال المواد المسلمة في األشغال المعنية. األمر الذي

هذه المواد للمشاريع المحددة، وكذا وقع هذه المساعدات العينية على الساكنة، وبالتالي، تفادي خطر استعمالها لمصالح 

رئيس المتعلق بالجماعات التي تحث    113.14من القانون التنظيمي رقم    271شخصية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  

المجلس على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها األهداف المراد 

 بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. 

 المشاريع   تدبير .2

للشرب وتهيئة ركزت الجماعة، خالل السنوات األخيرة، مجهودها االستثماري على مشاريع التزود بالماء الصالح 

المسالك القروية باعتبارها مشاريع مهمة بالمنطقة. وقد أسفرت عمليات مراقبة تدبير هذه المشاريع عن المالحظات 

 التالية:
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 عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات 

عاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد قنوات الربط لوحظ أن الجماعة ال تقوم بتسوية الوضعية القانونية للو

بالماء. بحيث قد يترتب عن هذا األمر بعض المنازعات مع مالك األراضي، وبالتالي، عرقلة األشغال وعدم تحقيق 

األهداف المتوخاة من إنجاز المشاريع. كما يشكل هذا الوضع خطرا على استمرارية تدبير المرفق العام عند تعرض 

 ض مالك األراضي عن وجود المنشآت المائية بملكهم الخاص. بع

   اختالالت تهم الصفقة المتعلقة بأشغال التزود بالماء الصالح للشرب 

درهم مع شركة "روني"   344.985,60بمبلغ  01/2013، الصفقة رقم 21/01/2014أبرمت الجماعة، بتاريخ 

زي تمازيرت. وقد أسفرت مراقبة ملف هذه الصفقة عن إلنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب لدوري ال

 المالحظات التالية:

 التسلم المؤقت ألشغال الصفقة في غياب تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال  ▪

، غير أنه لوحظ، من خالل االطالع على الملف التقني للصفقة،  2014/ 01/09تم التسلم المؤقت ألشغال الصفقة بتاريخ  

المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال، والتي من المفترض أن تحدد أماكن المنشآت واألشغال،   عدم إدالء

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المشار إليه أعاله، والتي  65وبالتالي، ضبط موقعها. مما يخالف مقتضيات المادة 

ى نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال تنص على أنه ال يتم تسلم المنشآت إال بعد إخضاعها، عل

لمجموع التزامات الصفقة، وال سيما للمواصفات التقنية، كما تنص على أنه من بين ما تشتمل عليه العمليات السابقة 

 للتسلم المؤقت نجد تسليم المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال.

 اإلعالن عن التسلم النهائي لألشغالعدم قيام الجماعة ب  ▪

تبين، من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن الجماعة لم تعلن عن التسلم النهائي لألشغال بالرغم من مرور أكثر 

 من دفتر 68المادة  ، وذلك خالفا ألحكام 01/09/2014من ثالث سنوات على تاريخ التسلم المؤقت الذي تم بتاريخ 

سالف الذكر، والتي تنص على أنه يعلن عن التسلم النهائي سنة بعد تاريخ محضر التسلم  عامةاإلدارية ال الشروط

 المؤقت.

  تعثر مشروع تهيئة أحد المسالك 

درهم، والمتعلقة بتهيئة المسلك   217.152,00بمبلغ    01/2017، الصفقة رقم  2018/ 18/01أبرمت الجماعة، بتاريخ  

س. إال أنه، في غياب انفتاح الجماعة على الساكنة في إطار مقاربة تشاركية،  الرابط بين دوار توزارت ووادي النفي

لوحظ أن إنجاز المشروع عرف توقفا بفعل تعرض الساكنة على مسار المسلك الذي يخترق دوار أوزار. وقد تبين، 

، في حين تم  15/02/2018من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن األمر بالخدمة للشروع في األشغال تم بتاريخ 

، علما أنه تم تحديد مدة األشغال في ثالثة أشهر. وتجدر اإلشارة إلى أنه، 03/2018/ 01إصدار أمر بالتوقف بتاريخ 

، تاريخ إجراء عملية المراقبة، لم يتم بعد استئناف األشغال. األمر الذي ترتب  2018وإلى غاية نهاية شهر يوليوز 

 المشروع.  عنه عدم تحقيق األهداف المتوخاة من

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الحرص على تهيئة وإصالح المقاطع الطرقية طبقا للضوابط التقنية المعمول بها؛ -

 عدم إصدار سندات طلب لتسوية نفقات اقتناء الوقود؛ -

 العمل على تتبع تدبير نفقات اقتناء اإلسمنت ومواد المقالع؛  -

 الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات؛العمل على تسوية  -

  .العمل على توفير تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال -
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II.  وزكيتةجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية ونظام المراقبة الداخلية
  المداخيل وتقني الجماعةتركيز جل المهام بيد وكيل 

قد صادق المجلس بأغلبية األصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تنظيم إدارة ل

الجماعة وفق هيكلة تالءم االختصاصات والمهام وعدد الموظفين الجماعيين نظرا لعددهم القليل، ومباشرة بعد 

مية من طرف المصالح اإلقليمية، سيتم إعداد قرارات إسناد مهام واختصاصات التأشير على هذه الهيكلة التنظي

 حتى يتم تفادي تركيز جل المهام بيد وكيل المداخيل وتقني الجماعة.  للموظفيناإلدارة 

 الجمع بين مهام متنافية 

تصحيح هذا الوضع بالحد بعد التأشير على الهيكل التنظيمي الذي ينظم مهام واختصاصات اإلدارة الجماعية، سيتم  

من تراكم مهام ذات طبيعة متنافية وذلك بوضع دالئل للمساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة 

 وفق معايير التدبير اإلداري والمالي الجيد.

 نقائص على مستوى تتبع مخزون المقتنيات والمعدات 

الجماعة بصدد العمل على إرساء محاسبة للمواد وتكوين وحدة ن إفبخصوص تتبع مخزون المقتنيات والمعدات، 

 تعهد اليها عملية ضبط، تتبع وتدبير مخزونها لضمان نجاعة برمجة عملية التوريدات.

 ثانيا. تدبير المداخيل
 عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على عمليات البناء 

إقليم الحوز، لم يتم إدراج الرسم المفروض على عمليات   نظرا لعدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير كغالبية جماعات

، لذا لم تكن الجماعة 2014إال انطالقا من سنة  47.06البناء بالقرار الجبائي الجماعي طبقا لمقتضيات القانون 

تتوفر على السند القانوني الستخالص هذا الرسم، وبخصوص الدينامية المالحظة على مستوى البناء بجنبات 

والخاضعة إللزامية الترخيص بالبناء، فجل هذه البنايات تتواجد بالمجال الترابي لجماعة  2024االقليمية  الطريق

 اللة تكركوست.

   المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف   الرسم تقصير في استخالص

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

ى تبليغ المعنيين باألمر قصد تسديد ما بذمتهم بواسطة رسائل مضمونة مع االشعار ن الجماعة تعمل دائما علإ

ي يصعب معه االستخالص المباشر، ذ نقطة االنطالق الشيء ال نالمعنيين باألمر ال يحترمون إبالتوصل، بحيث 

لدا القابض الجماعي  اداعهإيوإعداد أوامر باالستخالص في حق الملزمين مع احتساب فوائد التأخير وعليه فقد تم 

 قصد استخالص المبالغ المذكورة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

  جرة التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة نشاط سيارة األ إيداععدم 

المتعلق بجبايات   47.06من القانون  87في ظل محدودية التكوينات، فقد تم إغفال احترام مقتضيات المادة 

لية والتي تنص على ضرورة إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو إقرار الجماعات المح

درهم على   500توقيفه أو تغيير طبيعته، وبالتالي عدم تطبيق اإلجراء القانوني الخاص بتطبيق الغرامة المحددة في  

الجماعية ستعمل على احترام تطبيق مقتضيات المادتين المصالح  ن  إفكل ملزم لم يقم بإيداع هذا التصريح، وعليه،  

 من القانون السالف الذكر. 146و 87

 ثالثا. تدبير النفقات

 تدبير النفقات 

 احترام قواعد االلتزام بالنفقة عدم 

نظرا لمحدودية الموارد البشرية وتراكم المهام اإلدارية، فقد تم إغفال احترام قواعد االلتزام بالنفقة بالنسبة لسندات 

المصالح الجماعية ستعمل على الحد ن إفوالتي تمت في ظروف استعجالية، وعليه المالحظة الطلب المذكورة في 

لى مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء من تسلم التوريدات والخدمات قبل عملية اإلشهاد ع

 وذلك احتراما للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

 اإلشارة للعالمات التجارية أثناء تحديد المواصفات التقنية لبعض الطلبيات 

ية وسند الطلب رقم المتعلق بشراء أجهزة كهربائ  03/2017بالنسبة للحالتين المذكورتين أي سند الطلب رقم 

المتعلق بشراء أجهزة معلوماتية، فقد تمت اإلشارة فيهما للعالمات التجارية أثناء تحديد مواصفاتها  30/2017
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المتعلق   2013مارس    20الصادر في    2.12.349التقنية دون مراعات مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم  

حترام مقتضى هذه المادة وذلك لتكريس مبدأ المساواة وحرية الولوج بالصفقات العمومية، وعليه فسيتم مستقبال ا

 للطلبية العمومية.

 الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات اقتناء الوقود لجوء 

 المسطرة الخاصة بتسوية نفقات الوقود بواسطة )الشيات( بدل من إصدار سندات الطلب.نجاز  إإن الجماعة بصدد  

 بع نفقات اقتناء االسمنت ومواد المقالعقصور في عمليات تت 

الجماعة ن  إفتتبع تخصيص استعمال هذه المواد للمشاريع المحددة ولضمان وقعها االيجابي على الساكنة،  جل  أمن  

ستعمل على إرساء منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات األولوية عبر تفعيل دور لجنة المرافق العمومية 

تقاء المشاريع حسب األهداف واألولويات، وكذا تأليف لجنة لتتبع مدى بلوغ مؤشرات والخدمات للعمل على ان

 الفعالية المتعلقة بهذه المشاريع.

 تدبير المشاريع  

  الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات تسويةعدم 

استقطاب جل  أدنيا تقوم ببذل مجهودات جبارة من  الجماعة إدارة، مجلسا ومجتمعا من  إفبخصوص هذه المالحظة،  

المبادرات الهادفة إلى توفير أوعية عقارية مناسبة في إطار تشاوري خالية من كل ما من شأنه التأثير على  

استمرارية المرفق العام إلنجاز المنشآت المائية وغيرها من المشاريع لفائدة الساكنة المحلية، ولم يسبق للجماعة 

لجماعة على توفير االعتمادات المالية في ضل محدوديتها أن دخلت في منازعات مع مالك األراضي، وستعمل ا

 لتسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات.  

 تهم الصفقة المتعلقة بإشغال التزود بالماء الصالح للشرب  اختالالت 

تمزرت، المبرمة مع -المتعلقة بإنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب لدواري الزي 01/2013الصفقة رقم 

 درهم. 60, 344.985كى "روني" بمبلغ شر

 التسلم المؤقت ألشغال الصفقة في غياب تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال  ▪

بالنسبة لجل المشاريع فقد حرصت الجماعة على عدم تسلم المنشآت إال بعد إخضاعها، على نفقة المقاول لعمليات   

تزامات الصفقة طبقا للقوانين الجاري بها بالعمل، وبالنسبة لهذا المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال لمجموع ال

 تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ االشغال وضمها للملف التقني للصفقة. رتم تدارك هذا األمر بتوفي المشروع

 عدم قيام الجماعة باإلعالن عن التسلم النهائي لألشغال  ▪

ن إفني باألمر برسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل لكن دون جدوى، بعد استنفاذ اآلجال القانونية، ومراسلة المع

الجماعة في إطار اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ المساطر القانونية، ستعمل على توجيه رسالة للمعني باألمر إلى المقر 

نه إفائي لألشغال،  المحدد في ملف الصفقة إلخباره بأنه في حالة تخلي عن اإلجراءات المتعلقة بالتسليم النه  يالقانون

نائل ن أالعلم  عسيتم الحجز على الضمان المنصوص عليه قانونا، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. م

 الصفقة من جنسية سورية لهذا نجهل ظروف غيابه.

 تعثر مشروع تهيئة أحد المسالك 

الذي   01/2017يتعلق األمر بمشروع تهيئة المسلك الرابط بين دوار توزارت و واد نفيس ، موضوع الصفقة عدد  

تعرض البعض من ساكنة دوار أوزار الذي يخترقه هذا المسلك إثر  على    01/03/2018عرف توقفا ألشغاله بتاريخ  

ن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع لم تثر أي بدعوى أن هذه األشغال ستنجم عنها مخاطر تهدد ممتلكاتهم، علما أ

نوع من المخاطر المذكورة، و في إطار مهمات تتبع المشاريع المتعثرة المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

الساكنة بعدم وجود أي مخاطر إقناع  البشرية، وبتعاون مع ممثلي اللجنة االقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم  

  %95في انجاز هذا المشروع حسب الدراسات التقنية المنجزة، وبذلك استأنفت األشغال التي وصلت في تقدمها الى  

 وسيعلن عن التسليم المؤقت لألشغال في أقرب اآلجال.
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"آيت فاسكا"جماعة   

(إقليم الحوز)    
 

بعد   1992التقسيم اإلداري لسنة  على إثر  تم إحداثها  حيث    آسفي،-مراكشجهة  بتنتمي جماعة آيت فاسكا إلقليم الحوز  

 هاوالتي تعتبر الجماعة األم بالنسبة لها. ويبلغ عدد سكان  ،انبثقت عن جماعة آيت اورير التي تحدها من جهة الشرقأن  

، ما مجموعه 2017خالل سنة    ،حققت ميزانية تسيير الجماعة. وقد  نسمة  26.210يعادل  ما    2014حسب إحصاء سنة  

ة الجماعة حص  همت  مليون درهم  5,17حوالي  ذاتية، ومليون درهم كمداخيل    1,81ما قدره    مليون درهم، منها  6,98

في المائة من مجموع مداخيل التسيير. وفيما يخص ميزانية  74مما يشكل  ،الضريبة على القيمة المضافة من

أما  .2017مليون درهم خالل سنة  5,7حيث بلغت  ،فقد عرفت المداخيل المتعلقة بها تطورا ملحوظا ،االستثمار

يون درهم خالل مل  1,3حيث لم تتعد    ،ضعيفة مقارنة مع المداخيل المحققة بهذه الميزانية  تلظقد  ف  ،مصاريف التجهيز

 .2017سنة 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل عن  آيت فاسكا جماعةبخصوص تسيير    للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما هاأبرز تقديم يمكن، التوصيات من مجموعة المالحظات وإصدار من

 الحكامة المحلية  أوال.

 برنامج عمل الجماعة .1

 ، تم تسجيل المالحظات التالية:برنامج عمل الجماعةبخصوص 

  عدم تحديد مصادر التمويل 

مليون درهم، تساهم منها الجماعة بما قدره  51,8 بلغتمشروعا بتكلفة إجمالية  21 الجماعة شمل برنامج عمل

لم يشر إلى  ،الذي اكتفى بتحديد كلفة المشاريع ،البرنامجغير أن هذا  هم والباقي على حساب الشركاء. مليون در 8,6

من القانون التنظيمي رقم   78مساهمات الشركاء في تمويل هذه المشاريع كل على حدة. مما يخالف مقتضيات المادة 

 المتعلق بالجماعات التي تنص على أن برنامج العمل يجب أن يتضمن تقييما لموارد الجماعة التقديرية. 113.14

 افتقاد برنامج العمل للواقعية في برمجة المشاريع 

السيما على مستوى تحديد  ،بالنظر لعدد المشاريع المبرمجة ولتكلفتها، فإن برنامج عمل الجماعة تنقصه الواقعية

التمويالت الالزمة لهذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازها، باعتبارهما عنصرين أساسين في وضع برامج 

ل قابل لإلنجاز. وهو ما جعل منه مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات  عم

وقد   ة ممكن إنجازها من طرف الجماعة.  وليس مشاريع واقعي  ،التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية

األشغال المزمع إنجازها من أجل  ، قيمةلعمل المذكورفي طيات برنامج ا ،أن الجماعة قدرت ،عل سبيل المثال ،تبين

في حين أن الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للماء    ،مليون درهم  1,75توسيع شبكة الكهرباء بتراب الجماعة في  

عة أي ما يعادل تقريبا فائض ميزانية الجما ،مليون درهم 4,25حددت كلفته في  هذه األشغال،والمتعلقة ب ،والكهرباء

 .السنوي

 1,08والجدير بالذكر أن الجماعة رصدت من أجل إبرام الصفقة المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية فقط ما يناهز 

لم تتسم بالواقعية   في هذا الصدد   فإن البرامج المدرجة  ،. وبالتالي2017كاعتمادات مرحلة إلى غاية سنة    ،مليون درهم

فإن ذلك سيؤدي  ،دية الموارد المالية للجماعة وغياب اتفاقيات شراكة مبرمةوفي ظل محدو .في تقدير كلفة األشغال

مشروع التطهير السائل   ، في برنامجها  ،أدرجت الجماعة  ،إضافة لذلك  ى مستوى التوازن المالي للصفقة.  إلى خلل عل

ية من طرف جهات حيث حصلت على الموافقة المبدئ ،مليون درهم 16,7 قاربتلفائدة دوار أيت موالي علي بكلفة 

 5في حين تبقى الجماعة ملزمة برصد اعتمادات تعادل  ،مليون درهم 11,7خارجية لتمويل المشروع بغالف قدره 

 وهو ما يفوق قدرتها المالية.  ،ماليين درهم من أجل تمويل المشروع

 النقط التالية: برنامج العملخذ بعين االعتبار خالل إعداد وثيقة األالمجلس الجهوي للحسابات بوعليه، يوصي 

 لموارد المزمع تعبئتها للمشاريع المبرمجة؛ بشأن اعلى رؤية واضحة  التوفر -

 تحديد أفق إنجاز المشاريع.  -
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 المراقبة الداخلية  .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز المهام 

والتي   ،القانونية والتنظيمية المتعلقة بكل مجال من مجاالت تدخل الجماعات الترابية بصرف النظر عن النصوص

من جهة،  ،تأسس بأحكامها لنظام المراقبة. فإن الجماعة ال تتوفر على دليل توصيف الوظائف ومساطر كتابية تحدد 

هة أخرى، تفصل لكل مسؤول ومن ج ، مجاالت عمل كل بنية إدارية على حدة وعالقتها بالمصالح اإلدارية األخرى

 وموظف مجال تدخله وطريقة العمل التي يجب اعتمادها في إطار عمله.

منذ إيداع  ،وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تضع مسطرة مكتوبة تبين المسار اإلداري لتسليم مختلف الرخص

  ، وأن يتم أداء الرسوم عن كل ملف ،الطلب إلى تسليم الرخصة. هذه المسطرة التي يجب أن تضمن تتبع الملفات

 والحيلولة دون تمكين نفس الموظف من مهام متنافية كتصفية مبلغ الرسم واستخالصه.

ون وظائف ومهام غير متجانسة إلى ذلك، وبالنظر لقواعد حسن التدبير، تبين أن نفس األشخاص يمارس باإلضافة

ويتعلق األمر باإلعداد اإلداري والمالي لسندات الطلب وتسلم  ،ومتنافية بكل من مصلحة النفقات ومصلحة المستودع

ن هذه الطريقة في العمل ال تسمح بإرساء نظام للمراقبة الداخلية يضمن التدبير األمثل ذلك أ التوريدات المتعلقة بها.

 هامش الخطأ ما أمكن. من ويقلص ،لموارد الجماعة

   نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق األمر بعتاد وأثاث المكاتب أو لوازم اإلنارة العمومية أو مواد 

 التطهير، الخ...

 ،منصوص عليه في نظام المحاسبة العمومية  وبالرغم من أن المكلف بالمخزن يسهر على مسك محاسبة المواد كما هو

ويقوم بمسك جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن التي تسمح بالتعرف كل حين على المخزون األولي واالستهالك 

تم   ،2018خالل السنة والمتبقي في آخر السنة لكل منقول، إال أنه بعد مراقبة عينة من التوريدات المقتناة خالل سنة 

على بعض الفروقات بين المخزون الحقيقي والمخزون المدون بالجذاذات. وقد تبين أن ذلك راجع باألساس الوقوف 

لعدم احترام اآلنية بين عمليات التسجيل التي يقوم بها المكلف بالمخزن وعمليات دخول وخروج التوريدات من 

 تدبير المخزن.مع ناسب ال يتوكذا اعتماد تطبيق معلوماتي  ،المخزن

 نقائص تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية 

تم وفق قواعد تتتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة. غير أن مساطر تدبيرها ال 

 الحكامة الجيدة التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

 العقارية الممتلكات .أ

حيث قامت بنزع الملكية القتناء البعض منها بموجب   ،اد ملكيها الخاص والعام على عدة عقاراتتتوفر الجماعة في عد 

إال أنه   وتملكت البعض اآلخر عن طريق الشراء بالتراضي.  ،2000يونيو    8بتاريخ    2.00.462مرسوم وزاري عدد  

 بالجدول أسفله: تبين بأن الجماعة ال تولي االهتمام الكافي لتثمين هذه العقارات كما هو واضح

الغرض المخصص 

 للعقار
 مالحظات التصنيف 

 غير مستغل خاص سكن وظيفي

 التجزئة السكنية 

 آليت فاسكا
 خاص

  6حيث أن الجماعة لم تستكمل إجراءات التحفيظ إلى غاية    ،لوحظ تأخر في تحفيظ العقار

. وقد تبين من خالل وثائق 2010بالرغم من أن مطلب التحفيظ يعود لسنة  2018يونيو 

وبالتالي تفويت    ،ن أسباب التأخر ال تشكل عائقا حقيقيا الستكمال مسطرة التحفيظأالملف  

مقابل تحقيق مداخل لفائدة ميزانية   العقار للمنعش العقاري الذي قام بعملية التجزئة

 الجماعة.

مشروع بناء 

 مركب تجاري
 خاص

خاصة وأنها ال تتوفر على   ،لم يتم إنجاز المشروع رغم أهميته في تنمية مداخيل الجماعة

فإن بناء المركب التجاري   ،وبالتالي  ،سوق أو مجزرة أو محجز للرفع من مداخيلها الذاتية

 كمشروع مدر للربح كان من الممكن أن يوفر لها عائدات مهمة من كراء المحالت. 

يت  أمقر قيادة 

 فاسكا
 عام

قامت الجهة المعنية ببناء مقرها دون أن تقوم الجماعة بسلك مسطرة االستخراج لهذا 

 وبدون أن تسلك أية مسطرة من مساطر البيع أو التبادل أو التفويت. ،العقار
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 المنقولة  الممتلكات .ب

بالرغم من مسك الجماعة لسجل جرد المنقوالت، إال أن كيفية مسكه وتحيينه ال يسمحان بتتبع وضعية هذه المنقوالت 

 والمحافظة عليها، ويتجلى ذلك فيما يلي: 

ثمن وأسماء الممونين، وعدم تضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت )المواصفات التقنية،  -

 ؛ و الصفقات، الخ(أومراجع سندات الطلب  ،واتيرالفأرقام وتواريخ واالقتناء، 

 عدم تحديد المصلحة التي خصصت لها الممتلكات المنقولة من أجل االستعمال؛ -

 على المنقوالت؛ عدم تسجيل أرقام الجرد  -

 ، الجماعة بيعها بالمزاد العلني عتزمعدم تحديد المنقوالت التي تم االستغناء عنها على أرض الواقع وت -

 ؛ وكذا المنقوالت التي تم إتالفها

 ؛2014حيث أن بعض المنقوالت تم اقتناؤها خالل سنة    ،عدم احترام التسلسل الزمني في تقييد المنقوالت -

 .2015الجرد إال بعد سنة  ولم يتم تسجيلها بسجل

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:  في هذا اإلطار،

 االعتماد على دليل مساطر خاص بالجماعة؛  -

 االعتماد على نظام معلوماتي يسطر جميع عمليات دخول وخروج المواد من المخزن؛  -

 الحرص على تحفيظ الممتلكات العقارية في آجال معقولة؛ -

 العقارات التابعة للملك الجماعي من أجل تنمية موارد الجماعة؛ استغالل  -

 السهر على تسوية الملك الجماعي المستغل من طرف جهات أخرى؛  -

 الحرص على توثيق جميع العمليات والمعلومات المتعلقة بالمنقوالت في السجل الخاص بها.  -

 مداخيل تدبير ال .ثانيا
 محور بما يلي: ترتبط أبرز المالحظات المتعلقة بهذا ال

 عدم إعمال المراقبة الضرورية للتأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

من خالل تتبع   ،يوجد بتراب الجماعة سبع مقالع تستغلها عدة شركات حسب الترخيص الذي استفادت منه، إال أنه تبين

الكمية المرخصة لها، في حين أن  مقابل تؤدي فقط أن هذه الشركات ع،المداخيل المترتبة عن استخراج مواد المقال

مراجعة وال تقوم ب ،الجماعة ال تمارس حقها في مراقبة مدى صحة اإلقرارات المدلى بها من طرف الملزمين

، إضافة  لكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة االستغالللغياب مراقبة  مع تصريحات الملزمين

 .حصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة خالل كل سنةإتوفر على الجماعة ال إلى أن 

 " بريك  "منارةبأن شركة    ،2018بريل  أ  18يت فاسكا بتاريخ  أمن خالل االطالع على رسالة من قائد قيادة    ،وقد تبين

دوريات مراقبة من طرف  في غياب وذلك  ،متر مكعب 30.000وهي  ،تستغل أكثر من الكمية المرخص لها سنويا

بنسخة عن إنذار موجه للشركة المعنية عن التجاوزات  ،2018ماي  3بتاريخ  ،علما أن الجماعة توصلت ،الجماعة

 قليمية للمقالع.والخروقات التي عاينتها الفرقة اإل

 عدم تطبيق الغرامات عن األداء المتأخر 

ن هذه األخيرة أتبين    ،لمقلع يتواجد بتراب الجماعة  "SNCE"من خالل االطالع على الملف المتعلق باستغالل شركة  

مقتضيات وذلك طبقا ل ،لم تستخلص من الملزم الجزاءات عن األداء المتأخر بالنسبة للمبالغ الواردة بالجدول أسفله

 10%ذعيرة قدرها    تطبيق  والتي تنص على  ،المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06رقم    من القانون  147لمادة  ا

األداءات  جزء شهر إضافي من مبلغ وأ% عن كل شهر 0,50عن الشهر األول من التأخير و %5وزيادة قدرها 

 .خارج األجل

الشركة 

 المستغلة
 المبلغ المؤدى  تاريخ األداء  تاريخ االستحقاق الفترة المعنية 

SNCE 

الربع األول 

والثاني والثالث  

 2015من سنة 

 ربع سنةانصرام الشهر الموالي لكل 

 ( 47.06من القانون رقم  96)المادة 
 درهم 56.250,00 13/1/2016

SNCE 

الربع األول 

والثاني والثالث  

 2016من سنة 

انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة  

 ( 47.06من القانون رقم  96)المادة 
 درهم 75.000,00 2016/ 28/12
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 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا،

 وضع نظام مراقبة بعدية يمكن من التحقق من الكميات المستخرجة من طرف مستغلي المقالع؛ -

خاصة ، و ا مستحقاتهموالحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للملزمين الذين لم يؤد -

 بالنسبة لغرامات التأخير.

 نفقاتتدبير ال .ثالثا
 هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:في 

 االلتزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

و المقاول، تتزود بحاجياتها من لوازم  أوبعد االتفاق المسبق مع الممون  ،ن مصالح الجماعةأتبين من خالل المراقبة 

يتم تسويتها الحقا و ،وكذا لوازم اإلطعام واالستقبال مباشرة من الموردين ،قطع الغيار إلصالح السيارات واآلليات

بإصدار سندات طلب تتضمن الكميات المستهلكة سابقا، وهكذا فإن الشروع في تنفيذ النفقات يتم قبل إصدار سندات 

 ا بذمتها للموردين.ويتم وضع سندات الطلب لتسوية وأداء م ،الطلب المتعلقة بها، حيث تتسلم الجماعة التوريدات

المنصوص عليها في الفرع الثاني من  ةيممارسة المراقبة المال اتيفيكوويجب التذكير أن هذه الممارسة ال تنسجم 

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية   2010يناير    3الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم  الباب الثاني  

التي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع في  منه  65دة ومجموعاتها، وخاصة مقتضيات الما

أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني،  

الطلب واالتفاقات والعقود مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات 

 وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".

فإن هذه الممارسة ال تتماشى ومبادئ الشفافية والمنافسة الحرة والمساواة في الولوج للطلبيات   ،باإلضافة إلى ذلك

روط بتحديد ش 2007فبراير   5صادر في  2.06.388المرسوم رقم  المادة األولى من العمومية المنصوص عليها في

المرسوم رقم  في نفس المادة من و ،وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها 

يتعلق بالصفقات العمومية، حيث تم التأكيد فيهما بالخصوص على مبادئ  2013مارس  20صادر في  2.12.349

اختيار العرض األفضل  مع المتنافسين والشفافية فيحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل 

  اقتصاديا

  عدم تحقيق الهدف من بعض النفقات 

قامت الجماعة باقتناء مضخات مائية سلمتها لجمعيات    8/6/2016الصادر بتاريخ    10/2016بناء على سند الطلب رقم  

بعد االطالع على اإلشهاد بالتوصل الذي تسلمت من خالله الجمعية    ،إال أنه  من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة بالماء.

أن  ، تبينرئيس الجمعية إلى عماستالوبعد ا ،2016/ 29/9المكلفة بتدبير مرفق الماء بدوار المرس مضخة بتاريخ 

وال تتوفر   ،اءهذه األخيرة لم يسبق لها أن استعملت قط هذه المضخة من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة المحلية بالم

 هذه المضخة. استعمال مشروع تم من خالله  أي على

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للجماعة في حالة عدم استغالل المضخة أن تسترجعها طبقا للفقرة الخامسة من محضر 

 التسليم واإلشهاد بالتوصل.

النفقات وتتبعها بشراكة مع  بالعمل على تحقيق األهداف المرجوة منيوصي المجلس الجهوي للحسابات  لذا،

 الجمعيات المستفيدة. 
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II.  يت فاسكاجواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية 

 برنامج عمل الجماعة 

بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة المالحظات والذي جاء فيه: 

"إن برنامج عمل الجماعة تم إنجازه في عدة إكراهات وستأخذ بعين االعتبار هذه المالحظة و المالحظات الالحقة 

من القانون التنظيمي للجماعات....إن نوعية  80تحيينه تبعا للمادة ثناء أالمرتبطة ببرنامج عمل الجماعة وذلك 

الساكنة التي رسمها التشخيص التشاركي وتعكس  توانتظاراالمشاريع المقترحة في هذا البرنامج تعكس حاجيات 

جماعة من ال  توصلالتجاوب مع المطالب الملحة للمواطنين والتي تعتبرها الجماعة انتظارات مشروعة ". كما أكد  

 )المديرية العامة للجماعات المحلية( ب:  وزارة الداخلية

 مشروع التطهير السائل لدوار ايت موالي علي. إلنجازالمصادقة على اتفاقية شراكة  -

إذن ببرمجة المساهمة المالية للمديرية العامة للجماعات المحلية في مشروع التطهير السائل بما  -

 .مليون درهم 11.7مجموعه: 

 المراقبة الداخلية 

 المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة المالحظات والذي جاء فيه:  بخصوص هذا

-1"أن الجماعة تستعين بدليلين للمساطر اإلدارية األكثر تداوال على مستوى اإلدارة الترابية والجماعات الترابية )

عميم المساطر اإلدارية ورقمنتها، ابريل مرجع توحيد وت-  2-  2011مرجع توحيد وتعميم المساطر اإلدارية، نونبر  

( ". أما فيما يخص النقائص األخرى الواردة بالمالحظة فقد أرجعها رئيس المجلس الجماعي إلى قلة الموارد 2018

الجماعة على رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بسبب غياب المرسوم الذي يحدد شروط التعيين  ال تتوفرالبشرية اذ 

واحتساب  صي ظلت الجماعات الترابية تفتقر إليها. كما أجاب رئيس المجلس بأنه عند تفحفي هذه المناصب الت

 ال تتضمنالقيام بالصيانة وكذلك الجدادات التي    تثبتالمعدات واألدوات الكهربائية تم االعتماد على المحاضر التي  

لتي تم تسليمها للكهربائي مقابل أمر سوى األشغال المنجزة في حين انه تم إغفال األدوات والمعدات الكهربائية ا

بتسليم ولم يتم احتسابها بعد االنتهاء من احتساب ما تضمنته المحاضر والجدادات. وأكد أنه تم الشروع في اعتماد 

 تطبيق معلوماتي مناسب والئق بالمصلحة لتدبير المخزن وتوفير وسائل العمل الالزمة.

ماعية آليت فاسكا تضم أربع مطالب تحفيظ باإلضافة إلى عقارين  أوضح كذلك رئيس المجلس أن الممتلكات الج

متر مربع هاذين األخيرين التابعين للجماعة في إطار إعداد ملفاتهما   1008والثاني    متر مربع  1895األول مساحته  

ات للشروع في عملية التحفيظ. كما أكد رئيس المجلس على أنه بالرغم من التأخير الحاصل في تحفيظ الممتلك

تقاعس المصالح الجماعية بقدر ما هو راجع إلى تكرار إنجاز الوثائق التي تطلبها  ال يعنيالعقارية للجماعة فهذا 

مسطرة التحفيظ كالتصاميم والشواهد. أما بالنسبة لعدم لجوء المجلس إلى كراء السكن الوظيفي فقد سبق للمجلس 

)النقطة السابعة من جدول أعمال هذه  2000دية لشهر فبراير السابق أن تداول حول هذه النقطة خالل الدورة العا

 الدورة( وتفادى كراء المنزل بأغلبية األعضاء الحاضرين.

الجماعة لم تسلك مسطرة التبادل أو البيع أو التفويت بالنسبة للوعاء العقاري المخصص لمقر قيادة ن  أوفيما يخص  

فاسكا سيدي داود أوضح الرئيس بأنه ووقع االختيار على هذا الوعاء العقاري بسبب صعوبة وجود بديل عنه حيث 

األولويات وفوق كل االعتبارات بدون   من  تهااستجابت الجماعة بسرعة معتبرة لتقريب الخدمات اإلدارية من ساكن

شرط أو مقابل قبل وبعد بناء مقر القيادة الحالي. وبخصوص المالحظات الخاصة بسجل المنقوالت أكد رئيس 

 المجلس أنه سيتم تداركها.

 من الوعاء العقاري الذي يوجد في ملك الجماعة حسب المراجع التالية:   80%وأضاف أنه تم تحفيظ 

 22598/65ة مع الرسم العقاري عدد شهادة الملكي -

 23531/65شهادة الملكية مع الرسم العقاري عدد  -

من طرف مصالح المحافظة نجازها إوالباقي من الوعاء العقاري سيتم استخراج شهادة الملكية عند  -

 العقارية.
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 ثانيا. تدبير المداخيل
النوع من المراقبة،  بهذالجماعية أن قامت "سبق لإلدارة اأنهبخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي 

بعد استصدار دورية جديدة تنظم مجال المقالع، والذي أحدثت بموجبها اللجنة اإلقليمية لتتبع ومراقبة هذه نه أإال 

 المقالع، كفت اإلدارة على إجراء هذا النوع من المراقبة". 

)الربع األول والثاني والثالث من  SNCEبالنسبة لشركة  الغرامات عن األداء المتأخر عدم تطبيقبخصوص و

المداخيل قامت باالستخالص حسب المرجع التالي:   ( رد رئيس المجلس الجماعي بأن شساعة2016  2015سنوات  

  درهم. 75000مبلغ األداء  75327* توصيل رقم 

 لكن التوصيل الوارد في جواب رئيس المجلس الجماعي ال يتعلق بغرامات التأخير بل بأصل الدين.

 تدبير النفقات .ثالثا
 لى مذكرة المالحظات والذي جاء فيه: بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب ع

"إن اللجوء إلى هذا النوع من التعامل يرجع إلى كون هذا المجال )قطع الغيار، اآلليات، الصيانة( يعرف تعثرات 

مما يجعل الجماعة تتعامل مع ممونين من هذا القبيل  بكل لحظة وحين وال يمكن التحكم أو التنبؤ بهذه باألعطا

 لة من أجل تجاوز هذه اإلكراهات وسيتم تجاوز هذا النوع من التعامل الحقا. بحكم الثقة المتباد 

وأضاف أن نفس الشيء يسري على مصاريف اإلطعام واإلقامة واالستقبال والتي ال يمكن التحكم والتنبؤ بشأنها، 

 مع العلم أن هذه النفقات صرفت في مرحلة إخضاع الميزانية للمصادقة.

عي أن مصالح الجماعة قامت فعال بتسليم المضخة للجمعية المذكورة. أما بخصوص أوضح رئيس المجلس الجما

عدم استغاللها فهذا راجع إلى كون الجمعية شرعت في إجراءات ربط البئر بالكهرباء قبل طلب المضخة بهدف 

عد عن العمود توفير هذه المضخة في انتظار إتمام إجراءات الربط بالكهرباء. لكن تبين في األخير أن البئر يب 

بعملية الربط ويتطلب ذلك إضافة عمود كهربائي آخر الشيء الذي حال دون استغالل  ال يسمحالكهربائي بمسافة 

 المضخة".
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  "محمد دليلاسيدي "جماعة 

 )إقليم شيشاوة(
 

 

وهي تابعة لقيادة السعيدات، دائرة وإقليم  1992دليل على إثر التقسيم اإلداري لسنة  أحدثت جماعة سيدي امحمد 

، حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان عدد سكانها، فيما بلغ كلم مربع 182شيشاوة جهة مراكش أسفي. تبلغ مساحتها 

،  هذه الساكنةالفالحة النشاط األساسي لوتعتبر  .ادوار 28على موزعين نسمة،  4749حوالي  2014والسكنى لسنة 

 % من المساحة اإلجمالية لألراضي الفالحية. 20% واألراضي السقوية  80حيث تمثل األراضي البورية نسبة 

فيها حصة الجماعة  مثلت، 2017درهم خالل سنة  2.868.581,19وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما قدره 

 درهم.  2.604.000,00يمة المضافة مبلغ من منتوج الضريبة على الق

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات. تسيير جماعة سيدي امحمد دليل  مراقبةأسفرت 

 الحكامة المحلية  .أوال
 .بممارسة صالحياتهم المالحظات التاليةتدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس  أثار

  بالمهام الموكلة إليهاالجماعة مجلس   اللجن المحدثة من طرفبعض عدم قيام 

من النظام الداخلي  44المتعلق بالجماعات وكذا المادة  113.14من القانون التنظيمي رقم  25المادة  طبقا لمقتضيات

لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون بإحداث    الجماعةمجلس    قامللمجلس الجماعي المصادق عليه،  

المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات، أنيطت بهما مهمة تقديم توصيات وملتمسات مضمنة في تقارير. 

 44تي حددتها المواد من وقد لوحظ في هذا اإلطار، أن اللجنتين المحدثتين ال تقومان بممارسة كافة اختصاصاتها ال

من النظام الداخلي، حيث إنه باستثناء تقارير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بخصوص  58إلى 

دراسة الميزانية، لم يسبق للجان الدائمة المحدثة أن قامت بإعداد تقارير بصفة دورية حول أنشطتها. هذا األمر من  

لس بخصوص تدبيره لالختصاصات المنوطة به، السيما، في المجاالت الحيوية التي لها ارتباط شأنه إعاقة أداء المج

وفي نفس اإلطار، لوحظ أن رئاسة المجلس ال  مباشر ودائم مع المواطنين، كالمرافق العمومية المحلية والخدمات.

على اللجان المختصة لدراستها تقوم، قبل انعقاد دورات المجلس، بعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس 

المتعلق بالجماعات التي تأكد على   113.14من القانون التنظيمي رقم    28وذلك خالفا لما تم التنصيص عليه في المادة  

 إلزامية هذا العرض.

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس 

من  94وذلك خالفا لمقتضيات المادة  ،مقررات المجلسبعض ل لجماعة ما يكفي من التدابير لتفعيالم يتخذ رئيس 

مر ويتعلق األ  .القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتولى الرئيس تفعيل وتنفيذ مقررات المجلس

 أساسا بما يلي: 

ي لكراء هذه كراء بعض المحالت التجارية المحاذية لمقر الجماعة، رغم المصادقة على الثمن االفتتاح -

 ؛2016المحالت وكذا على كناش التحمالت الخاص بعملية الكراء هاته في دورة فبراير 

، تتعلق بمشروع توسيع وتقوية الطريق االقليمية  2016تفاقية شراكة، مصادق عليها في دورة فبراير ا  -

اإلطار، بتوفير   وسبت مزوضة.  وقد التزم الشركاء في هذا 8الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  2026

حيث تعهد المجلس االقليمي بمبلغ   2016بريل  أمتم شهر  قصاه  أجل  أحصصهم من التركيبة المالية داخل  

يضا بالنسبة أدرهم ونفس المبلغ  100.000محمد دليل بمبلغ ادرهم وتعهدت جماعة سيدي  600.000

بوعنفير" بتوفير   في حين التزمت شركة "كونكساج ،لجماعات السعيدات، ايت هادي وامزوضة

من مواد بناء الطريق. إال أنه رغم هذه االلتزامات لم يعمل رئيس المجلس على تفعيل إنجاز   3م  20.000

 هذا المشروع؛

جل تفويض تدبير مرفق أ، من 2016عليها في دورة ماي  صودقاتفاقية شراكة مع المجلس االقليمي،  -

 موات بالنفوذ الترابي إلقليم شيشاوة؛نقل األ

للشرب المصادق عليه  وبالماء الصالحالربط الشامل لباقي دواوير الجماعة بالكهرباء مقرر المتعلق بال -

 ؛2016في دورة ماي 

بناء المستوصف الصحي بمقر جماعة سيدي امحمد دليل المصادق عليه في الدورتين االستثنائيتين لشهر  -

 ؛2016وشهر نونبر  2013يوليوز 
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إحداث سوق الوحدة بدوار سيدي محمد جراءات إوعقار دار الجماعة اجراءات تسوية وضعية تمام إ -

 .2017صنبا المصادق عليهما في الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

 التأخر في اعتماد برنامج عمل الجماعة 

 2017نهاية سنة  فيأن برنامج عمل الجماعة لم يتم التداول بشأنه إال  لوحظ، 2021-  2015برسم الوالية االنتدابية 

إال بعد مرور أكثر من  ه، أي أنه لم يتم اعتماد 2017دجنبر  29بموجب مقرر المجلس في دورته االستثنائية بتاريخ 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78وهو ما يخالف مقتضيات المادة  ،سنتين على انتخاب المجلس

بالجماعات. ونتيجة لهذا القصور، لم تقم الجماعة ببرمجة الميزانية على مدى ثالث سنوات كمرحلة أخيرة من مراحل 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة   2.16.301وفق المادة السادسة من المرسوم رقم    البرنامج المذكورإعداد  

 لتشاور إلعداده. وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار وا

  تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على اإلمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي

 الجماعات الساللية

دليل )سواء السكني أو الفالحي أو الرعوي( بطابعه الجماعي  محمد ايتميز المجال العقاري بتراب جماعة سيدي 

وقد تبين، من خالل تدقيق الوثائق المتعلقة بالمصلحة المختصة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة   الساللي.

اءات النسخ ألصولها، قيام رئيس المجلس والموظفين المفوض لهم اإلمضاء في هذا المجال على التصديق على اإلمض

خرقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير تعتبر المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي الجموع. هذه الممارسة 

 .1963فبراير  6المنظم ألراضي الجموع المغير والمتمم بظهير  1919أبريل  27الشريف الصادر في 

سالف  1919أبريل  27لشريف الصادر في كما يعتبر هذا اإلجراء مخالفا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير ا

الفالحي أو أكرية ال تتجاوز  لالشتراكالذكر الذي نص على إمكانية إبرام الجماعات بالمراضاة مع األغيار عقودا 

 لكن شريطة موافقة الوصي )وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الشؤون القروية(.  ،مدتها ثالث سنوات

، حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم  2017دجنبر  15ر رئيس الحكومة المؤرخ في منشوإن باإلضافة إلى ذلك، ف

بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها، نص بخصوص  2017شتنبر  20بتاريخ  1.17.410

موانع التأكد من خلو الوثيقة، موضوع اإلشهاد، من أي مانع من العلى اإلجراءات المسطرية الواجب اعتمادها 

 المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

  تشجيع مصالح الجماعة للتقسيمات غير القانونية والبناء العشوائي عبر مصادقتها على عقود التقسيم

 غير القانونية وبعض التنازالت عن البقع ذات المساحة الصغيرة 

ة على مجموعة من التنازالت، تتعلق بقطع أرضية معدة للبناء أو سبق بناؤها في هذا اإلطار، مصادقة الجماع  سجلت

بدون حصول أصحابها على الرخص القانونية. ويتعلق األمر بقطع فالحية وبقع أرضية اقتطعها بعض األشخاص من 

و ما شجع على األراضي الساللية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها، خاصة مسطرتي التجزيء والتقسيم، وه

أيضا أن اإلشهاد على صحة اإلمضاء همَّ غالبا تنازالت تتعلق بقطع   وقد لوحظ  انتشار البناء العشوائي غير المرخص.

محمد دليل خاصة مدينة شيشاوة وجماعات مجاط اأرضية أو دور سكنية موجودة خارج تراب جماعة سيدي 

توصلت بعدة إرساليات من السلطة المحلية تنبيهية بخصوص   أن الجماعة  إلى  تجدر اإلشارة  والسعيدات وأيت هادي.

حول ضرورة احترام مقتضيات والمنع الكلي لتصحيح اإلمضاءات المتعلقة بعقود البيع في التجزئات غير القانونية 

الكلي   والتي أكدت على المنع  ،المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  25.90القانون رقم  

غير القانونية. إال أن الجماعة تجاهلت كل هذه التنبيهات  التجزئاتلتصحيح اإلمضاءات المتعلقة بعقود البيع في 

 واستمرت في ممارساتها غير القانونية. 

الكف عن المصادقة على ب الجماعة فيما يتعلق بالحكامة المحلية يشكل عام، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

قة بجميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو العقود المتعل

مصادقة على عقود التقسيم غير ال  والكف عن  إسقاطها خاصة عقود التنازل عن استغالل أراضي الجماعات الساللية

 القانونية التي تأخذ شكل تنازالت على قطع أرضية معدة للسكن.

 الجماعيةتدبير المداخيل  ثانيا.
درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا    2.868.581,19، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما قدره2017خالل سنة 

محدودية المداخيل الذاتية من الجبايات المحلية والتي تتكون  قد تمت مالحظة. و2015مقارنة مع سنة  % 5,6نسبته 

 فروض على محال المشروبات والرسم المفروض على استخراج المقالع. فقط من منتوج الرسم الم

 من خاللوقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن استعراضها  

 .المالحظات التالية
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 عدم استخالص الرسم على عمليات البناء 

أنه ومنذ سنة  ، لوحظلسنوات األخيرة بترابها التابع أساسا للجماعات السالليةبالرغم من تنامي حركة التعمير خالل ا

 التي والترميم البناء عمليات على الرسم  ، وبالتالي لم يتم فرضلم تقم الجماعة بمنح سوى رخصتين للبناء 2009

 بجبايات الجماعات المحلية.المتعلق   47.06 رقم القانون من 50 المادة ذلك على تنص كما البناء رخصة تستوجب

 عدم فرض الرسم على محال المشروبات على مجموعة من المقاهي 

  تمبينما  N. Mإذ أن الجماعة ال تفرض هذا الرسم سوى على مقهى واحدة تابعة لمحطة توزيع الوقود لشركة  

 بتراب الجماعة.  األخرى عدد من المقاهي لترخيص ال

 طالع والمراقبةعدم ممارسة الجماعة حقها في اال 

، ال تقوم الجماعة بتفعيل بالرغم من ضعف قيمة المعامالت المصرح بها بخصوص الرسم على محال المشروبات 

سالف الذكر، وذلك للتأكد من صدقية اإلقرارات  47.06من القانون  153آليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 

 المدلى بها في هذا المجال.

 ية بسبب عدم استغالل بعض األمالك الجماعيةتفويت عائدات مال 

 :تفويت الجماعة لموارد مالية مهمة نتيجةفقد لوحظ في هذا اإلطار 

 ؛استغالل أربع دكاكين تجارية تابعة لألمالك الخاصة للجماعة عن طريق الكراءعدم  -

رغم قيام الجماعة باقتناء األرض من مجلس الوصاية  فتح سوق الوحدة بدوار سيدي امحمد صنباعدم  -

 57.375,00( بمبلغ 2007نونبر  5بتاريخ  19416لألراضي الجماعية )عقد بيع مسجل تحت عدد 

 .22/09/2009درهم ومباشرة عملية التحفيظ بتاريخ 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اع التصريحات بالتأسيس لمحالتهم وتقديم اإلقرارات مراسلة مستغلي محالت بيع المشروبات إليد -

ومراقبة االقرارات على الوثائق المحاسبية بالمداخيل واتخاذ االجراءات الالزمة من أجل االطالع 

 المتعلقة بالرسم على محال المشروبات؛

استغالل المحالت التجارية التابعة للجماعة عن طريق إبرام عقود كراء محددة من حيث الزمن وفقا  -

 تنمية المداخيل الذاتية للجماعة.جل ألدفتر التحمالت مصادق عليه، من 

 تدبير الطلبيات العمومية ثالثا.
 2013الجماعة برسم السنوات من  من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من طرف 

 . ، تم تسجيل مجموعة من المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي2017إلى 

 منح الجماعة طلبية من أجل تسوية نفقة سابقة 

درهم إلنجاز الدراسة  60.000,00بمبلغ  16/2013، سند الطلب رقم 2013أبريل  1أصدرت الجماعة، بتاريخ 

إال أنه بالرجوع  .كلم 4ودوار الخدير على مسافة  2026سلك الرابط بين الطريق اإلقليمية التقنية المتعلقة بتهيئة الم

، تبين أن 2013أبريل  22والذي تم استالمه، حسب محضر االستالم، بتاريخ المذكورة إلى الملف المتعلق بالدراسة 

بية المذكورة أعاله بهدف تسوية . مما يعني أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطل2012هذه الدراسة مؤرخة في غشت  

 قيمة الخدمة المنجزة سابقا من قبل مكتب الدراسات. 

  استفادة الجماعة من خدمات مكتب للدراسات التقنية في غياب إطار تعاقدي 

لوحظ من خالل االطالع على الملف المتعلق بالدراسة التقنية المتعلقة بإنجاز أشغال حفر وتجهيز آبار للتزود بالماء  

صالح للشرب وبناء خزان مائي ومأوى بدوار الحفرة أوالد بوعنقة، أن مكتب الدراسات التقنية "حكونية" أنجز ال

وملف طلب العروض وتصاميم أخرى في غياب إطار تعاقدي  2013تصاميم الخرسانة المسلحة المؤرخة في مايو 

 يربطه بالجماعة.

 تطبيق غرامات التأخيرعدم اإلعالن عن االستالم المؤقت والنهائي لصفقة و 

بمبلغ  01/2015، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الصفقة رقم 2015يوليوز  29أبرمت الجماعة، بتاريخ 

من أجل إنجاز أشغال حفر ثالثة أثقاب مائية استغاللية وتجهيزها   ، وذلكدرهم مع شركة فوراج زهور  988.746,60

لح للشرب بدوار أهل التونسي ودوار العبابسة الجريفية التابعين لجماعة سيدي امحمد بوسائل الضخ للتزود بالماء الصا

وبالرغم من انصرام األجل القانوني لتنفيذ الصفقة، والمحدد  2018مايو  23دليل. إال أنه لوحظ أنه إلى غاية تاريخ 

اإلشارة إلى أن المبلغ المؤدى لفائدة . وتجدر لألشغالأشهر، لم تعمل الجماعة على االستالم المؤقت والنهائي  3في 

كما لوحظ أن الجماعة   % من المبلغ األصلي للصفقة.  85,25درهم وهو ما يمثل نسبة    842.933,312الشركة ناهز  

تأخير في تنفيذ أشغال الصفقة، لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير وذلك بالخصم التلقائي لمبلغ لبالرغم من معاينتها ل

 ت من جميع المبالغ التي يكون صاحب المشروع مدينا بها للمقاول. هذه الغراما
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 غياب تجارب المراقبة التقنية لألشغال 

  رقم  الصفقة إطار في المنجز المائي للخزان 2018أبريل  19بتاريخ الميدانية التي تمت معاينة اللوحظ من خالل 

المتعلقة بإنجاز أشغال حفر ثالثة أثقاب مائية استغاللية وتجهيزها بوسائل الضخ للتزود بالماء الصالح  ،01/2015

للشرب، وجود تسربات بالخزانات المائية بسبب ضعف على مستوى تنفيذ األشغال المتعلقة بمقاومة تسرب الماء. وقد 

إشارة إلى التتبع والمراقبة التقنية لألشغال للتأكد   ةأي  تبين من خالل الرجوع إلى دفتر التحمالت الخاص بالصفقة غياب

 تم تنفيذها عند جميع مراحل اإلنجاز وفق الشروط والمواصفات التقنية الالزمة.      أنهمن كون 

   إبرام طلبيات عمومية بواسطة إصدار سندات الطلب بدل اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض 

درهم( وأشغال كهربة   89.094,67شغال بناء مرآب بمقر الجماعة ) تتعلق بأ  الجماعة إلى إصدار سندات طلب  عمدت

كهربة من الصنف األول لمساكن بقرية الروافع   درهم( وأشغال  187.398من الصنف األول لمساكن بدوار لعوامر )

ن م 88بدل اللجوء إلى طلب عروض، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة درهم(  174.652,14لحرش )وعزيب 

أشغال عمليات البناء والمتعلق بالصفقات العمومية، إذ أن  2013مارس  20الصادر في  2.12.349المرسوم رقم 

 سندات موضوع تكون أن يمكن توسيع الشبكة الكهربائية ال تندرج ضمن قائمة األعمال الملحقة بالمرسوم والتي

 الطلب.

 :بما يليالجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

تبرير أوجه استعمال توريدات الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير محاضر استالم ووضعيات  -

 التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصها؛

إبرام الطلبيات العمومية بواسطة مسطرة طلبات العروض بدل إصدار سندات الطلب حتى يمكن ضمان  -

 .الزمة والضمانات القانونية الكافيةاألثمان والجودة ال

 تدبير المرافق الجماعية رابعا.
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم مراقبة الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع المياه 

دوارا تم ربط أغلبها بالماء الشروب عن طريق خزانات مائية وآبار باإلضافة إلى شبكة  24يتواجد بتراب الجماعة 

تبين أن عملية توزيع الماء تقوم بها جمعيات مقابل مبالغ  ،للربط الفردي. ومن خالل الزيارة الميدانية لهذه الدواوير

في هذا الصدد أن الجماعة لوحظ  مالية يتم االتفاق عليها من أجل تمويل مصاريف تسيير اآلبار والمضخات المائية. وقد  

 بمراقبة ومواكبة هذه الجمعيات من أجل التأكد من مدى فعاليتها في تسيير هذا المرفق. ال تقوم

  وجود خصاص على مستوى التغطية بشبكة الماء الشروب 

لوحظ، من خالل االطالع على الوثائق المقدمة من طرف الجماعة والمتعلقة بخدمة الماء الشروب، أنه رغم 

ة الزالت تعاني نقصا فيما يتعلق االستفادة من هذه المادة الحيوية، حيث تم  المجهودات المبذولة فإن بعض الساكن

الوقوف على افتقار عدة أسر بعدة دواوير لهذه المادة واعتمادها فقط على اآلبار التقليدية "المطافي أو اآلبار القديمة". 

ة بل منعدمة في بعض األحيان، فإن مردودية هذه األخيرة تضل ضعيف ،رغم توفر بعض الدواوير على شبكة قائمةو

 كما هو الشأن بالنسبة لدوار موحى والكتارة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة ومواكبة الجمعيات المكلفة بتدبير مرفق توزيع المياه الصالحة 

 على توسيع مجال التغطية بشبكة الماء الشروب.  والعملللشرب؛ 
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II.  سيدي امحمد دليل الجماعي ل جواب رئيس المجلس 

 (مقتضب)نص 

 أوال. الحكامة المحلية 
  ليهاإعدم قيام اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة 

نما إوحيان ليس تقصيرا منهم في بعض األليها إعدم قيام اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة ن إ

تساهم في تقوية ن أوجود مرافق عامة بالجماعة شبه منعدمة والتي من الممكن ن إ للميزة الخاصة بالجماعة حيث 

مواقف السيارات وغيرها باستثناء محالت تجارية بجوار الجماعة و  أمجزرة   و  أسبوعي  أمداخيل الجماعة كسوق  

ء وبغية تفعيل دور اللجن الدائمة في المشاركة في والتي نحن بصدد إنجاز المساطر القانونية الستغاللها في الكرا

تدبير شؤون المجلس ستحال هذه المساطر على لجنة المرافق العمومية والخدمات وكذا لجنة المالية وشؤون 

 مقترحاتهما على المجلس ألجل المصادقة.حالة إوالميزانية والبرمجة لدراستها وفق اختصاصاتهما 

 ة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس عدم اتخاذ اإلجراءات الالزم 

الرئيس يقوم في حدود اختصاصاته بتنفيذ مقررات المجلس المصادق عليها وفي حدود اإلمكانات ن  إ -

 المتاحة.

مصالح ن أفبخصوص كراء المحالت التجارية المحاذية لمقر الجماعة فاني أحيط سيادتكم علما  -

لقة بكرائها وقد ثم عقد اجتماع للجنة التقييم  الجماعة منكبة على السير قدما في اإلجراءات المتع

والذي حدد في مبلغ مالي قدره  22/03/2019الخاصة بتحديد الثمن االفتتاحي لكراء ها وذلك يومه 

 .درهم / الشهر لعرضه على أنظار المجلس للمصادقة عليه 300

وسيع وتقوية الطريق المتعلقة بمشروع ت 2016وعن اتفاقية شراكة المصادق عليها في دورة فبراير  -

حاملة ن أوبتعهدها بأداء واجب الدفوعات المالية الخاصة بها وفت أفان الجماعة قد  2026االقليمية 

المشروع هي المديرية االقليمية للتجهيز والنقل بشيشاوة واألشغال جارية بها حاليا بل وإنها على 

 وشك النهاية.

موات فالمجلس االقليمي هو من تفويض تدبير نقل األ وعن اتفاقية شراكة مع المجلس االقليمي ألجل -

قليم بشكل جيد موات وهي تغطي جميع تراب اإليقوم بتدبير هذا المرفق بتخصيصه سيارات نقل األ

 خلل بشأنه.ي أالحظ ن أولم يسبق للمجلس 

فالجماعة وعن المقرر المتعلق بالربط الشامل لباقي دواوير الجماعة بالكهرباء والماء الصالح للشرب   -

سارية في تنفيذ التزاماتها وفق امكانياتها الذاتية وكذا الشراكات المتاحة كما هو الشأن خالل سنة 

العنبر والعوامر الفوقاني في إطار هل أحفر وتجهيز بئرين بدوار   01/2017في إطار صفقة    2017

وتجهيز بئر بدوار اهل بخصوص حفر  2017/ 02المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والصفقة رقم 

 سي عمر في إطار اتفاقية مع المجلس االقليمي لشيشاوة.

وبخصوص بناء المستوصف الصحي بمقر جماعة سيدي محمد دليل فقد توصل المجلس بكتاب من  -

هذا المستوصف قد تمت  ن أبالمندوبية االقليمية لوزارة الصحة خالل االعداد لبرنامج عمل الجماعة 

 .2019ل سنة خالنجازه إبرمجة 

وعن تسوية وضعية عقار دار الجماعة وإجراءات إحداث سوق الوحدة بدوار سيدي محمد صنبا  -

فسيتم استئناف متابعة االجراءات لدى  2017المصادق عليهما في الدورة االستثنائية لشهر ابريل 

 المصالح المختصة لتسوية هذه الوضعيات.

  الجماعةالتأخر في اعتماد برنامج عمل 

راجع لألسباب التالية ففي  نما إوفي اعتماد برنامج عمل الجماعة ليس ناتج عن تقصير من المجلس  التأخرن إ

حين االطالع على برنامج عمل الجهة و المجلس االقليمي حتى يكون لى إولى كان البد من االنتظار المرحلة  األ

عدم المصادقة على تكوين لجنة هينة المساواة وتكافؤ ن  أكما  هناك انسجام وتناسق معهما في إعداد برنامج الجماعة  

خر ولى لعدم وجود النصاب القانوني من العنصر النسوي النشيط بالمجتمع المدني ساهم هو اآلالفرص في المرة األ

ي وقع شيشاوة من بين عدد من الجماعات التقليم إالسبب الثاني فقد تم اختيار الجماعة على مستوى ما أفي تأخيره 

برامجها التنموية وفق الجدولة المعدة من طرف مكتب  عداد إعليها االختيار من طرف مجلس الجهة في مواكبة 

حيث تمت   .مكتب الدراسات لمهامهنجاز  إ  من قبل مجلس الجهة مما كان من الضروري انتظار  المعتمدةالدراسات   

 ستثنائية للمجلس.خالل دورة ا 2017دجنبر  29المصادقة بعد ذلك عليه في يوم 
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  راضي أالتصرف في و أتصديق الجماعة بصفة غير قانونية على االمضاءات المتعلقة بالتنازل

 الجماعات الساللية

خرى وتم اطالع المسؤولين على تصحيح االمضاءات عليها بعين االعتبار هي األخذها أهذه المالحظة تم ن إ

 التعليمات ليتم الكف عنها.عطيت أو

  تشجيع مصالح الجماعة لتقسيمات غير القانونية والبناء العشوائي عبر مصادقتها على عقود التقسيم

 غير القانونية وبعض التنازالت عن البقع ذات المساحة الصغيرة 

التعليمات ليتم القطع مع هذا بحث المكلفين بتصحيح االمضاءات عطيت  أوبعين االعتبار  هذه المالحظة ثم اخذها  ن  إ

السلطة المحلية رساليات إوبالكف عن تصحيح االمضاءات في مثل هذا القبيل والتقيد بفحوى المذكرات الوزارية 

 في هذا الشأن.

 ثانيا. تدبير المداخيل الجبائية
 ناءعدم استخالص الرسم على عمليات الب 

نظرا للطابع القروي للمنطقة وتنامي البناء العشوائي ولخصوصية هذه الرخص التي تعتبر تصريحية من طرف  

المعنيين باألمر مما استحال على الجماعة استخالص هذه المداخيل ورغم ذلك فقد بوشرت عمليات تسوية وضعيات 

 الملزمين بهذه الرسوم.

 على مجموعة من المقاهي عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات 

الرسم على محال بيع المشروبات من الرسوم التصريحية والتي تكون بناء على ترخيص من طرف الرئيس ن إ

بمعية مصلحة الوعاء العقاري التابعة للجماعة ونظرا لغياب هذه المصلحة مما خلق نشازا بين تسليم هذه الرخص 

هذه الرخص بوضع صحاب أتراقب وتراسل ن ألى الجماعة وتحصيل واجبات رسومها، ولكن هذا ال يمنع ع

  الجماعة.حتى ال تقع في التقادم الرباعي وحتى تتمكن من استخالص جميع الرسوم المستحقة لفائدة قراراتهم إ

 عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة 

بمطالبة الشركة لك  ذ و  47-06ن القانون  م  149الصدد العمل على تطبيق مقتضيات المادة  ا  ذ هقررت الجماعة في  

الحصول عليها لمراقبة صحة جل أمراسلة مديرية الضرائب من و أكتابة باألدالء بالوثائق المحاسبية الخاصة بها 

 القرارات. 

 مالك الجماعيةتفويت الجماعة لموارد مالية مهمة لعدم استغالل بعض األ 

التجارية التابعة لها كمستودعات للدقيق والشعير المدعمين اللذان تتوصل بهما ظلت الجماعة تستغل المحالت 

تتوفر على مستودع مما يمكنها  صبحت  أاليوم  نها  إوحيث    بصفة دائمة لكونها ال تتوفر على مستودعات لهذه الغاية.

هذه االجراءات قد ن أو كراء هاته الدكاكين حتى تستفيد الجماعة من عائداتها الكرائية،جراءات إمن الشروع في 

حدد بموجبه الثمن االفتتاحي للكراء   22/03/2019بوشرت فعال بعدما تم عقد اجتماع للجنة االدارية للتقييم بتاريخ  

درهم سيعرض على المجلس الجماعي قصد المناقشة والمصادقة ومن بعده نشر االعالن لطلب  300في مبلغ 

 العروض بهذا الخصوص.

 لبيات العموميةثالثا. تدبير الط 
(.).. 

  عدم االعالن عن االستالم المؤقت والنهائي للصفقة 

خالفا بين الجمعية المسيرة لنقطة الماء الصالح للشرب بدوار لعبابسة وبعض السكان حول ن  إفبشأن هذه المالحظة  

عليها الجماعة قد شرفت  أمفاوضات بين الجمعية والسكان  ن  إوتمرير قنوات الماء عثرت االستالم المؤقت للصفقة  

بعد حسم  20/12/2018ايجاد حل يرضي الطرفين مما مكن من االستالم المؤقت لألشغال بتاريخ لى إتوصلت 

شغال موضوع مالحظات التسليم النهائي فسوف يتم بعد قيامه بإصالح جميع العيوب التي شابت األما أالخالف. 

 اللجنة التقنية.

 غياب تجارب المراقبة التقنية لألشغال 

 بعين االعتبار.خذها أهذه المالحظة قد تم ن إ

 مسطرة طلبات العروض لى إللجوء إصدار طلبيات عمومية بواسطة سندات الطلب بدل ا 

فبالنسبة ألشغال   ،طلب عروضلى  إبالجدول بدل اللجوء  ليها  إسندات الطلب المشار  صدار  إ  علىاعتماد الجماعة  ن  إ

الظروف االستعجالية التالية حيث ملته  أ  09/2017/ 05بتاريخ    2017/  10بمقر الجماعة سند طلب رقم  ب  آمربناء  

وسياراتها من حر الشمس و الشتاء و الغبار خاصة لياتها  آللمحافظة على  ب  آي مرألى  الجماعة كانت ال تتوفر عن  إ

تم  01حافالت للنقل المدرسي ضمنهم  03سيارات لإلسعاف و  02سيارات للخدمة و 3مكون من سطولها أن أو

مما حتم على الجماعة االسراع   2017تم تسليمه للجماعة من طرف المجلس االقليمي سنة    01و  2017اقتناؤها سنة
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الحرارة في فصل الصيف و أ مطار في فصل الشتاءلحماية أسطولها من التهالك الذي تسببه األب آالمربإنشاء هذا 

 وارتأت االسراع في تنفيذه عن طريق سند الطلب المذكور.

فالكل قد تم  09/04/2015بتاريخ  11/2015ورقم  12/2014/ 17بتاريخ  28/2014وعن سندي الطلب رقم 

 السابقة. في المالحظاتليه إشارة قد تمت مراسلة الرئيس السابق كما تمت اإلنه أوخالل مرحلة المجلس السابق 

 رابعا. تدبير المرافق العمومية
  عدم مراقبة الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء 

المجلس الجماعي عرض هذه النقطة في ن أوبعين االعتبار خاصة خذها أهذه المالحظة وجيهة جدا وقد تم ن إ

مجهوداته في إطار مراقبته ليقوم ب 2018ماي  07وصادق عليها خالل دورته العادية بتاريخ عماله أجدول 

المكتب المسير اتفاقية إطار في هذا الشأن التي عرضت عد أللجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء بعدما 

 على المجلس بالدورة المشار اليها.

  وجود خصاص على مستوى التغطية بشبكة الماء 

ة الضعيفة لتوفير الماء الشروب لساكنتها و التي تتميز الماليمكانياتها إالجماعة تقوم بالمجهودات الالزمة وفق ن إ

خالل الوالية نه  إفتركيبتها السكانية بالشتات الشيء الذي يزيد من ارتفاع التكلفة في تحقيق هذا المبتغى ورغم ذلك  

بتاريخ  10/2016سند الطلب رقم ايصال الماء الى دواري اوالد بوعنكة والعسكري في اطار م تالحالية 

درهم وكذا ايصال الماء الشروب الى دواري لعبابسة واهل احريمة   59990.85بمبلغ مالي قدره     14/11/2016

درهم بتاريخ  118776.00في اطار شراكة مع جمعية الرحمة بمبلغ مالي قدره  10/2017في اطار سند الطلب 

في اطار المبادرة 23/06/2017بتاريخ    01/2017وحفر بئرين وتجهيزهما في إطار الصفقة رقم  ، 07/08/2017

رين وتجهيزها بكل من دواري لعوامر الفوقاني و دوار اهل لعنبر بمبلغ مالي قدره  ئالبشرية بحفر ب   ةالوطنية للتنمي

في اطار شراكة مع المجلس االقليمي بحفر  2017/ 23/06بتاريخ  02/2017درهم و الصفقة رقم  761600.00

درهم بلغت حصة الجماعة بها  400000.00ي عمر بمبلغ مالي قدره بئر وتجهيزه بدوار اهل س

 درهم. 300000.00درهم في حين بلغت مساهمة المجلس االقليمي  100000.00
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  "جماعة "آيت هادي

 شيشاوة( )إقليم
 

كلم  60تبلغ مساحتها حيث  ،1992هادي التـابعة إلقليم شيشاوة على إثر التقسيـم اإلداري لسنة  أحدثـت جماعة أيت

نسمة حسب    7.431يصل عدد سكان الجماعة إلى حوالي  و% من أراضيها ضمن ملك الجموع.  75وتنضوي    ،مربع

، ما مجموعه 2017لمالية وقد بلغت مداخيل الجماعة، خالل السنة ا . ادوار 17، يتوزعون على2014إحصـاء سنة 

 درهم. 4.177.336,78درهم، بينما بلغت المصاريف ما مجموعه  10.502.604,5

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 .التالية والتوصيات المالحظاتعن تسجيل  الجماعة تسيير مراقبة سفرتأ

 المخطط الجماعي للتنمية  تقييم. أوال
 الظروف وتحسين، لجماعةل التحتية البنية تقوية أساسا همت، محورا عشر ثالثة للتنمية الجماعي المخطط تضمن

، للجماعة المؤسساتية القدرات وتقوية، المحلي االقتصاد  وتأهيل، الطبيعية الموارد  تدبير وعقلنة، للساكنة االجتماعية

 إلنجازمخصصة  درهم مليون 76,4 حدود  في للمخطط اإلجمالية القيمة تقدير  تم وقد . المحلية الشراكات ودعم

 .مشروعا 47

 2010 سنة من الممتدة السابقة االنتدابية الفترة خالل،  اعتماده تم الذي الجماعي المخطط تقييم مكنفي هذا الصدد،  و

 :يلي ما على الوقوف من، 2015سنة  إلى

 للتنمية الجماعي بالمخطط المضمنة المشاريع أغلب إنجاز عدم  

 المبرمجة المشاريع أغلب أن فعليا، إنجازه تم وما ومشاريع برامج من  تخطيطه تم ما بين المقارنة خالل من يتضح،

مشروعا مبرمجا في إطار مخطط   47من بين    ،نهإحيث    .هاإنجازلم يتم    2016  -  2011الجماعية   التنمية  مخطط  في

 ،2016إلى حدود نهاية  ،مشروعا 14بقي ( مشاريع بصفة كاملة، في حين 6ستة ) إال تم إنجازلم يالتنمية الجماعية، 

فلم يتم إنجازها. وتعزى هذه المحصلة إلى غياب   المشاريع  %، أما باقي75% و1في طور اإلنجاز بنسب تتراوح بين  

باإلضافة   ،واقعية المشاريع المبرمجة وعالقتها باإلمكانيات الحقيقية للجماعةعدم و ،تقنية والمالية القبليةالدراسات ال

والتي ال تمثل سوى  ،مليون درهم  5,775  بحوالي  حيث قدرت فقط  ،إلى ضعف مساهمة الجماعة المالية في المخطط

على تعهدات  عتماد الاب بخصوص هذه المشاريع، الجماعة، قامت وبالتالي .% من القيمة اإلجمالية للمخطط7,55

في غياب أي   ، علما أن هذه التعهدات قد تمتأطراف خارجية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني

 اتفاقيات ملزمة لها.

 المخطط الجماعي للتنمية وتقييم والتتبع التواصل آليات عدم إعمال 

 هذا في الواردة المشاريع إنجاز لضمان تفعيلها يجب والتي ،المخطط اعتمدها التي المنهجية اآلليات بخصوص

 :يلي ما لوحظ المخطط،

 لدى للتنمية الجماعي بالمخطط بالتعريف الجماعة يمكن للتواصل، والذي مخطط وتنفيذ  إنجاز عدم -

 وطاوالت ورشات  وتنظيم للجماعة اإللكترونية البوابة إنجاز يتم  لم اإلطار، هذا وفي   .الساكنة والشركاء

 الجماعة؛ تنمية لتقديم مخطط مستديرة

 بالتتبع المكلفة واللجنة المشاريع، إلنجاز الضرورية المالية الموارد  بتعبئة  المكلفة اللجنة تفعيل عدم -

 الضرورية بالتصحيحات للمشاريع، والقيام والمالي التقني التتبع مسؤولية عاتقها على والتي يقع  والتقييم،

 المشاريع؛  تقدم حسب

 من الدروس استخالص قصد  2013- 2011 الثالثية للفترة ودقيق موضوعي بتقييم الجماعة قيام عدم -

 النقائص وتجاوز المتاحة الموارد  مع 2016- 2014 الفترة برسم المبرمجة المشاريع مةءمال أجل

 . السابقة الفترة في المسجلة

 ضمن المبرمجة المشاريع لتنزيل الالزمة التدابير اتخاذب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وفي هذا اإلطار

  ة.الذاتي مواردها ضعف إشكالية تجاوز من تمكنها التي تلك خاصة، والواقع أرض مخططات الجماعة على

 الجماعية والممتلكات المحلية العمومية والتجهيزات المرافق تدبير ثانيا.
 ،بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية التي تشرف عليها الجماعة المتعلقة والوثائق المستندات تدقيق خالل من

 :يلي ما باإلضافة إلى الممتلكات الجماعية، تبين
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 السوق األسبوعي والمجزرة   .1

لى مسطرة طلبات عروض بعد ما تم اللجوء إعن طريق الكراء  والمجزرة الجماعيةيتم استغالل السوق األسبوعي 

 : ما يلي تدبيرهما تشوبه بعض النقائص من أهمها إال أنمفتوحة. 

  عدم اكتتاب تأمين لتغطية األخطار من طرف مستغلي السوق األسبوعي 

 "K.SARL"من خالل االطالع على وثائق التصريح بالشرف الموقعة من طرف مستغلي السوق األسبوعي )شركة  

، 05/2017و 02/2014و 04/2013( في إطار الصفقات رقم "T. Services SARLوشركة " "الش.أ"والسيد 

بعقد تأمين على المخاطر الناجمة عن النشاط، إال أنه اتضح من خالل  التزموقد اتبين أن المتعهدين المذكورين 

 من طرف المستغل.  ذي الصلةتأمين الالتحريات أن الجماعة لم تتوصل بما يفيد إبرام عقد 

 عدم التنصيص على غرامة التأخير عن أداء واجبات كراء السوق األسبوعي والمجزرة بدفتر التحمالت 

والفصل الخامس من دفتر التحمالت للصفقة رقم   2/2014ينص الفصل السادس من دفتر التحمالت للصفقة رقم 

جب أن يؤدى بصفة منتظمة دون أن واجب االستغالل ي  على  المتعلقتين بكراء السوق األسبوعي والمجزرة  05/2017

عن جزاءات  أي تأخير قبل اليوم الخامس من بداية كل شهر. لكن يالحظ أنه لم يتم التنصيص بدفاتر التحمالت على

على مرور السنوات   ،حظ أن مستغلي السوق األسبوعي والمجزرةولكما    التأخير في حالة عدم احترام مواعيد األداء.

  التحمالت.تنص عليه دفاتر لما  وفقاد مستحقات الجماعة بصفة منتظمة وبدون تأخير، السابقة، لم يقوموا بتسدي

 الذبح لعمليات سليمة لممارسة المالئمة الصحية الظروف توفر عدم  

 العمليات هذه عن المترتبة المخلفات ورمي بتصريف المجزرة، مستخدمو يقوم الذبح، بعمليات القيام بعد تبين أنه، 

 والروائح  والحيوانات الحشرات انتشار على شجع مما   النفايات لهذه كبير انتشار لوحظ حيث للمجزرة، مجاورة  بساحة

 .المجزرة محيط في الكريهة

 استغالل فضاء محاذي للمجزرة من طرف مكتريها لذبح الدجاج وفرض واجبات غير قانونية 

تم الوقوف على قيام مكتري السوق والمجزرة، باستغالل  المراقبة،من خالل الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة 

دون ويفتقر لشروط النظافة والسالمة  ،فضاء محاذي لمجزرة األغنام والبقر من أجل ذبح الدجاج بشكل عشوائي

ترخيص من طرف الجماعة والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. كما تمت معاينة تفريغ مخلفات ذبح 

خالل زيارتها الميدانية إلى المجزرة، على أداء المستفيدين   ،وقفت لجنة المراقبة  ،بالمحاذاة من المجزرة. كذلك  الدجاج

 ،درهم مقابل إدخال حمولة سيارة "بيكاب" من الدجاج الحي لذبحها  70  سومة تعادل  من استغالل فضاء ذبح الدواجن

 درهم مقابل الحصول على الماء من المجزرة المخصصة لذبح األبقار والغنم.  20باإلضافة إلى أداء مبلغ 

 أباينو عين المنتجع السياحي  .2

 في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

 نقائص على مستوى مقتضيات كناش التحمالت لكراء المنتجع السياحي 

اء المنتجع السياحي، اتضح أنه يفتقر لمجموعة من المقتضيات كناش التحمالت المتعلق بكر االطالع علىمن خالل 

 المهمة التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 المدنية المسؤولية على للتأمين سنوي باكتتاب المكتري قيام على التحمالت كناش تنصيص عدم -

 االلتزام؛ هذا االستشارة نظام يتضمن بينما والحريق، والسرقة واألخطار

 من 10 الفصل إن بحيث. المنتجع في الموجودة بالمنشآت إلحاقها الممكن التعديالت طبيعة تبيان عدم -

  العمومي الملك استغالل أو المكترى المحل بمعالم تغييرات  إجراء منع  على ينص  التحمالت كناش

 ضرورة على التنصيص دون وذلك من الجماعي، المجلس لرئيس الكتابية الموافقة بعد  إال به المحيط

 بها؛  القيام قبل الجماعة طرف من  عاينتهام

 مدة نهاية عند  ووضعيتها المنشآت جرد  مع جيد شكل في المنتجع تسليم ضرورة على التنصيص عدم -

 .سنوات تسع في المحددة الكراء

  عدم إحداث لجنة القيادة المحلية المكلفة بتتبع الشطر الثاني من مشروع تهيئة منتجع عين أباينو 

تفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز الشطر الثاني من مشروع المنتجع مع اتمت المصادقة على  ، 2014في سنة 

 مليون درهم. 12 حواليحددت تكلفته بتهيئة الطريق الرابطة بين مركز النزالة رأس العين وعين أباينو الذي 

الجهوي للسكنى    عنه والمفتشتنص االتفاقية على أن لجنة القيادة المحلية، التي تتكون من السيد العامل أو من ينوب  و

وتتبع هادي، تقوم بالتنسيق بين الفرقاء المعنيين بالمشروع  أيت ورئيس جماعةاإلقليمي  والتعمير ورئيس المجلس

أن لجنة القيادة المحلية هو ذلك. غير أن المالحظ ل. وتجتمع على األقل كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الضرورة تنفيذه

 .  لم يتم إحداثها بعد مرور أربع سنوات على توقيع االتفاقية
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 والكهرباء للشرب الصالح الماء وتوزيعدبير شبكة الصرف الصحي ت 

 :يلي ما لوحظ اإلطار هذا في

 السائل  والتطهير الصحي الصرف شبكة مشروع إنجاز في تأخر 

 بوزارة المائي والتخطيط البحث مديرية قامت، درهم 504.000,00 بمبلغ DEPE/01/2013 رقم الصفقة بموجب

 الصحي الصرف أشغال إلنجاز دراسة بإعداد، 2014 مارس 17 تاريخ من ابتداء، والبيئة والماء والمعادن الطاقة

. والصور تافوكت وأيت شرقاوة وزاوية وبوعنفير النزالة دواوير وهي، هادي أيت لجماعة تابعة دواوير بخمس

 المشروع هذا إلنجاز الالزمة الموارد تعبئة تستطع لم الجماعة فإن،  سنوات ثالث من أكثر منذ  الدراسة إنجاز ورغم

 الصالح الماء بشبكة هادي أيت جماعة بمركز القاطنة األسر كافة ربط مع خاصة المحلية، للساكنة والهام المهيكل

 من عليها المصادق االتفاقية على بناء للشرب الصالح للماء الوطني المكتب   طرف منالذي يتم تدبير توزيعه   للشرب

، الحيوية المادة هذه استهالك مستوى من رفع ما وهو، 17/06/2014 بتاريخ اجتماعه في الجماعي المجلس طرف

 تمويل مصادر عن البحث في توفق لم الجماعة فإن،  ذلك إلى باإلضافة. والمعالجة غير المياه كمية من رفعال  وبالتالي

 للتعجيل وذلك، الوطني أو الجهوي أو اإلقليمي الصعيد  على سواء، المشروع في  جدد  شركاء  بإيجاد  وذلك أخرى،

 .الوجود  حيز إلى القصوى األهمية ذي المشروع هذا بإخراج

 المياه في غياب إطار تعاقدي  توزيع مرفق  تدبير 

 إلى باإلضافة، وآبار مائية خزانات بناء طريق عن الشروب بالماء أغلبها ربط تم دوارا 24 الجماعة بتراب يوجد 

 يتم مالية مبالغ مقابل جمعيات بها تقوم الماء توزيع عملية أن حظولأنه  . غيرالشروب بالماء الفردي للربط شبكة

 بين تعاقدي  إطارأي  غياب في، وذلك، المائية والمضخات اآلبار تسيير مصاريف تمويل أجل من عليها االتفاق

  المسيرة. والجمعياتالجماعة 

 الكهرباءشبكة ب الساكنة مجموع ربط مستوى على خصاص 

 غير األسر عدد  بلغحيث  الكهربائية، بالشبكة الربط من أسر عدةلم تمكن  الجماعةبأن  اإلطار، هذا في، لوحظ

 وهو، أسرة 211 مجموعه ما، 2018 يوليوز شهر المراقبة مهمة نهاية حدود  إلى، بالجماعة الكهرباء من المستفيدة

 سنة إحصاء حسب أسرة 1.554 عددهم البالغ بالجماعة لألسر اإلجمالي العدد من مجموع % 13,5ما يمثل نسبة 

2014. 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا

فيما يخص اإلدالء بالتأمينات الضرورية،   التعاقدية اللتزاماتهم والمجزرة  السوق  مستغلي احترام فرض -

 ة؛الضرورية بالمجزرة الجماعي الصحية الشروط توفر على العملمع 

منع كل نشاط يقوم به مستغل المجزرة خارج اإلطار التعاقدي القانوني وتطبيق العقوبات الواردة في  -

 ؛كناش التحمالت وبنود العقد عند مالحظة خروقات لمقتضياتهما

 مشروع تنزيل قصد وذلك، الكافية المالية الموارد بتوفير المتعلقة تلك خاصة، الالزمة التدابير اتخاذ -

 ع؛الواق أرض على صحيال الصرف شبكة

 تجاوزو الشروب الماءالتزود ب مرفق  بتسيير المكلفة الجمعيات على الرقابي دور الجماعة تفعيل -

 .الكهرباءشبكة ب الساكنة مجموع ربط مستوى على المسجل الخصاص

 تدبير النفقات ثالثا.
 2014طرف الجماعة برسم السنوات من من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من 

تقييم تدبير النفقات المتعلقة بدعم جمعيات المجتمع المدني، تم تسجيل مجموعة من المالحظات،  كذا و ،2017إلى 

 ما يلي:  يمكن إيجازها في 

 لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات المنجزات عدم اعتماد جداول 

، تبين أن الجماعة عمدت إلى أداء مقابل 2/2015و  1/2014  رقم  لفات المرفقة بالصفقتينمن خالل االطالع على الم

والتي تبين  األشغال موضوع هاتين الصفقتين دون االعتماد على جداول المنجزات المتعلقة باألشغال المنجزة،

رف تقنيي الجماعة بالورش، حيث العناصر الكيفية والكمية المتعلقة بهذه األشغال، بناء على المعاينة التي تتم من ط

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   56هذه الجداول وفق ما تنص عليه المادة    إنجاز  في غياب  إنه

األشغال المنجزة لحساب الدولة، يتعذر التأكد من صحة المبالغ المضمنة بكشوفات الحسابات والمؤداة لفائدة صاحبي 

  درهم. 1.288.855,20لغ مجموعها ما قدره والتي ب ،الصفقتين
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 خطأ في احتساب قيمة األشغال المؤداة 

" ب.إدرهم لفائدة مقاولة "  29.970,00بمبلغ    2016/ 25، سند الطلب رقم  2016نونبر    24أصدرت الجماعة، بتاريخ  

 ،من خالل المعاينة التي قامت بها لجنة المراقبة للمقبرة ،من أجل صيانة وإصالح مقبرة دوار النزالة. إال أنه تبين

، وجود اختالف بين الكميات المبينة بسند الطلب وحجم األشغال المنجزة 2018يوليوز    10بمعية تقني الجماعة بتاريخ  

 فعليا.  

إنجاز أشغال   درهم من أجل  498.142,80بمبلغ    01/2016، الصفقة رقم  2017يناير    6كما أبرمت الجماعة، بتاريخ  

من خالل  ،كلم. إال أنه لوحظ 1,514بناء الطريق الرابطة بين دوار دار احماد ودوار جرف السميدة على طول 

المتعلق بعالمات التشوير والواردة   11الكمية المؤدى عنها موضوع الرقم  وجود خطأ في احتساب  المعاينة الميدانية،  

 بجدول المنجزات. 

 قات المتعلقة باستهالك الكهرباءاختالالت في تدبير النف 

 ،ارتفاع في النفقات المتعلقة باستهالك هذه المادة  ،من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة باستهالك الكهرباء  ،لوحظ

وبناء على رسالة واردة من المكتب الوطني  .درهم 500.000,00حوالي  حيث بلغ متوسط االستهالك السنوي

درهم. وبتدقيق   859.510,00اة ما مجموعه  دوصلت متأخرات الفواتير غير المؤ  ،2017نبر  شت  26بتاريخ    ،للكهرباء

تبين أن مجموعة من العدادات باسم الجماعة تقوم باستغاللها الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء   ،فواتر استهالك الكهرباء 

 سم الجماعة. ادات التي في وهي العدادات األكثر استهالكا ضمن كافة العدا ،الصالح للشرب بالدواوير

أنه ليس  ،توزيع الماءب كلفةأيضا من خالل االطالع على االتفاقيات التي تربط الجماعة بهذه الجمعيات الم ،وقد تبين

من التزامات الجماعة تحمل نفقات استهالك الكهرباء. كما تبين أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على قرار بتاريخ 

عدادات استهالك الكهرباء المستعملة من طرف الجمعيات المكلفة بتوزيع  حويلمتعلق بضرورة ت 2013دجنبر  02

 02/2013قراره عدد    الجماعي  أصدر رئيس المجلس  يه،وبناء عل  ها.سمافي  لتصبح  الماء الصالح للشرب بالدواوير 

، لكن هذا على حدة سم كل جمعيةافي  لتصبح العدادات المستغلة من طرفها حويلتب المعنية الجمعيات  بإلزامالقاضي 

 القرار لم يتم تنفيذه.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا

استنادا إلى جداول المنجزات تها قيموالحرص على تبرير  ،الالتتبع واإلشراف على إنجاز األشغ -

 ؛المتعلقة بها

الحرص على إثبات وتبرير أوجه استعمال توريدات الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير محاضر  -

 ؛لتوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصهالوضعيات  إعداد  استالم و

اللجوء إلى مكاتب الدراسات التقنية إلنجاز خدمات لفائدة الجماعة في غياب أي الحرص على عدم  -

 ي؛إطار قانون

من والتتبع للدراسة والمراقبة التقنية  اءالكهرب المتعلقة بالربط بشبكة شغالاألالحرص على إخضاع  -

 ؛طرف المكتب الوطني للكهرباء

قدمة مع تسوية وضعية المرافق التي تستغلها حث الجمعيات على تقديم حساباتها المتعلقة بالمنح الم -

 الجمعيات.
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II.  يت هادي جواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 )نص الجواب كما ورد(

 داري أوال. تقييم المخطط الجماعي للتنمية والتدبير اإل
فيما يخص عدم إنجاز أغلب المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية فإن األمر يرجع باألساس  -

من ميزانيتها على  % 90الى ضعف الموارد الذاتية للجماعة، حيث تعتمد الجماعة في ما يفوق 

 ة المضافة، ومع ذلك فإن الجماعة قامت بإنجاز أهم ممدخول حصتها من منتوج الضريبة على القي

المشاريع والتي تهم باألساس تلبية المطالب الملحة للساكنة كمشروع توسيع شبكة الكهرباء وفك 

مرورا بدوار النزالة وآيت هادي، على   8العزلة كمشروع الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  

الدواوير   كلم حيث تعتبر هذه الطريق المدخل الرئيسي الى الجماعة وتربط بين مجموعة من  5مسافة  

كما سهلت الولوج الى مجموعة من اإلدارات  .النزالة، أيت هادي، دار أحماد، ودوار أيت أوزبير(

العمومية والشبه العمومية كمقر الجماعة، إعدادية ابن سينا، مجموعة مدارس النزالة، مكتب البريد 

اعي والنادي النسوي والمستوصف القروي المتواجد بدوار أيت هادي، كما تمر بجانب الملعب الجم

 ودار الطالب المتواجدين بدوار احماد.

التواصل والتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية فإن الجماعة قامت ليات آعمال إبخصوص عدم  -

بتعاون ومؤازرة من  أطر وكالة التنمية   2016-2011بإعداد وإنجاز المخطط الجماعي للتنمية لفترة  

االجتماعية بمراكش وفقا لالتفاقية التي أبرمتها المديرية العامة للجماعات المحلية مع وكالة التنمية 

م ذلك تطبيقا للمادة تالمخطط الجماعي، ومواكبة من مصالح عمالة شيشاوة، وعداد  إاالجتماعية حول  

السالفة  36عطل صدور المرسوم التطبيقي المشار اليه في المادة من الميثاق الجماعي، لكن ت 36

 2011المخطط الجماعي للتنمية، والذي لم يصدر اال في سنة عداد إالذكر والذي يحدد  مسطرة 

، في حين أن المصادقة على المخطط الجماعي 2011ماي    16بتاريخ    5943بالجريدة الرسمية عدد  

أي قبل صدور   2010لمصادقة عليه في الدورة العادية لشهر أكتوبر  للتنمية لجماعة أيت هادي تمت ا

سابقا، مما أثر سلبا على عدم تطبيق ما ورد فيه من عدم تفعيل اللجنة المكلفة ليه إالمرسوم المشار 

بتعبئة الموارد المالية الضرورية إلنجاز المشاريع وكذا اللجنة المكلفة بالتتبع والتقييم وتحيين المخطط 

 ور ثالث سنوات من المصادقة عليه.اعي بعد مرالجم

 ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية والممتلكات الجماعية 

 مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة    

فيما يخص عدم اكتتاب تأمين لتغطية األخطار من طرف مستغلي السوق األسبوعي من أجل تأمين  -

تضمين هذا األمر بكناش التحمالت الخاص بالسوق عدم شاط فإن المخاطر الناجمة عن ممارسة الن

األسبوعي والمجزرة أدى الى عدم اكتتاب مستغلي السوق لهذا التامين، لكن ستعمل الجماعة الى 

إضافة هذا األمر في بنود دفتر التحمالت قصد إلزام مستغلي هذين المرفقين لاللتزام باكتتاب هذا 

 التأمين.

يص على غرامة التأخير عن أداء واجبات كراء السوق األسبوعي والمجزرة بخصوص عدم التنص -

بدفتر التحمالت، فإن الجماعة ستعمل على تدارك هذه المسألة الحقا وستقوم بتعديل كناش التحمالت 

 بإضافة فصل ينص على احداث غرامة التأخير عن أداء واجبات السوق والمجزرة.

في هذا اإلطار قامت    ،مالئمة لممارسة سليمة لعمليات الذبحبخصوص عدم توفر الظروف الصحية ال -

الجماعة بمراسلة مستغل المجزرة لاللتزام بهذه التوصيات واحترام الشروط الصحية والبيئية والتقنية 

لعمليات الذبح حيث تتم عمليات الذبح ومراقبة جودة اللحوم تحت إشراف تقني بيطري تابع للمديرية 

 بشيشاوة.اإلقليمية للفالحة 

بخصوص استغالل فضاء محاذي للمجزرة من طرف مكتريها لذبح الدجاج وفرض واجبات غير  -

فان الجماعة ستعمل على إيجاد حل لهذا المشكل والتفكير في تغيير موقع السوق والمجزرة  ،قانونية

السوق مكان آخر تحترم فيه المعايير الصحية والبيئية الالزمة، أما بخصوص استخالص مستغل  لى  إ

درهم فهي تهم واجبات الدخول الى السوق والميزان العمومي، ونظرا لعدم توفر السوق  70لمبلغ 

على الميزان يتفاهم مستغل السوق والمرتفق على مبلغ جزافي يرضي الطرفين، وسيتم إيجاد حل 

 لهذا األمر مستقبال.
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 المنتجع السياحي عين أباينو 

ى قيام المكتري باكتتاب سنوي للتأمين على المسؤولية بخصوص عدم تنصيص كناش التحمالت عل -

حيث سيتم تعديل بنود   ،المدنية واألخطار والسرقة والحريق بينما يتضمن نظام االستشارة هذا االلتزام

كناش التحمالت لتضمينه بندا ينص على ضرورة اكتتاب تأمين من طرف المستغل كما قامت الجماعة 

 108ل المنتجع إلبرام عقد تأمين حول هذا األمر في رسالة تحت عدد في هذا االطار بمراسلة مستغ

بالمنشآت الموجودة في  لحاقها إما يخص عدم تبيان التعديالت الممكن ما أ: 2018شتنبر  13بتاريخ 

تغييرات بمعالم المحل جراء إمن كناش التحمالت ينص على منع  10المنتجع، بحيث أن الفصل 

  ، بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعيال إك العمومي المحيط به المكتري أو استغالل المل

أي تعديل باطني يهم المنتجع ما عدا جراء إفإننا نشير في هذا الصدد بأن مستغل المنتج ممنوع عليه 

بعض اإلصالحات الطفيفة والتي تهم فقط المنظر الخارجي كالصباغة وذلك بعد الحصول على 

 تقني الجماعة على تتبع سير هذه اإلصالحات.شراف إولجماعة ترخيص كتابي من ا

 لجنة القيادة المحلية المكلفة بتتبع الشطر الثاني من مشروع تهيئة منتجع أباينوحداث  إفيما يخص عدم   -

فإن الجماعة قامت بمراسلة عامل إقليم شيشاوة قصد إحداث وتفعيل هذه اللجنة للقيام بتتبع وتنفيذ هذا 

المشروع وبالتالي استدعاء أعضاء اللجنة لالجتماع بصفة دورية حول هذا الموضوع وتم ذلك 

 .13/09/2018بتاريخ  109بواسطة الرسالة عدد 

 الصالح للشرب والكهرباءتدبير شبكة الصرف الصحي وتوزيع الماء  

بخصوص التأخر في إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي والتطهير السائل فإنه بعد إنجاز الدراسة  -

من طرف مديرية البحث والتخطيط المائي لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتي قدرت 

المبلغ الضخم فإن درهم وأمام هذا  19.853.670.00التكاليف االجمالية للمشروع في مبلغ 

اإلمكانيات المالية الذاتية للجماعة كما تعرفون ال تسمح بإنجاز هذا المشروع، ولكن ستعمل الجماعة 

على البحث على مصادر تمويل بإيجاد شركاء جدد سواء من المجلس اإلقليمي أو الجهوي وسوف 

وطلب المشورة منها حول   هذا المشروعنجاز  إتعمل على مراسلة وزارة الداخلية قصد المساهمة في  

حيز لى إخراجه إوهذا المشروع نجاز إشراكات من أجل طار إاألطراف الممكن مساهمتها في 

 الوجود.

تعاقدي فإن الجماعة تسعى جاهدة إليجاد حل طار إفيما يخص تدبير مرفق توزيع الماء في غياب  -

لوطني للماء الصالح للشرب  لهذه المعضلة، خصوصا وأن الجماعة قد أبرمت اتفاقية مع المكتب ا

حول تدبير هذا المرفق لصالح مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة نخص بالذكر مركز النزالة، 

دوار أيت هادي، دوار دار احماد ودوار أيت أوزبير أما باقي الدواوير فيتم تدبير هذا المرفق الحيوي 

ا االمر قد أرهق كاهل الجماعة مما حدى بها من طرف جمعيات محلية بالتعاون مع الجماعة لكن هذ 

مراسلة السيد عامل إقليم شيشاوة من أجل التعاون ومدير العون إليجاد حل لهذه المسألة لى  إبالجماعة  

. 

فإن الجماعة قامت بمجهود ملحوظ  ،خصاص على مستوى ربط مجموع الساكنة بشبكة الكهرباء -

بحيث قامت بإصدار مجموعة من سندات الطلب في هذا لتزويد كافة األسر الغير المستفيدة بالكهرباء  

لكن محدودية اإلمكانيات المالية للجماعة حالت دون تلبية جميع الطلبات مما دفع بالجماعة  –الشأن 

ابرام اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لشيشاوة لتزويد كافة األسر الغير المستفيدة بالكهرباء لى إ

 لنهائية.واالتفاقية في مراحلها ا

 ثالثا. تدبير النفقات 
بخصوص عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات فان  -

نجاز إتقني الجماعة قد أغفل هذا األمر بالتنسيق مع المقاول المكلف بإنجاز هذه المشاريع، لكن يتم 

ي تم إنجازها فعال ويتم التوقيع عليه من طرف كشوفات الحسابات مضمنة لجميع األشغال الحقيقية الت

 رئيس الجماعة والتقني المكلف بتتبع األشغال وكذا المقاول نائل الصفقة المكلف بإنجاز األشغال. 

فإن هذا األمر ناتج عن عدم التنسيق بين  ،فيما يخص وجود خطأ في احتساب قيمة األشغال المؤداة -

ع األشغال وكذا المقاول المكلف بإنجاز هذه المشاريع وستعمل مكتب الدراسات والتقني المكلفين بتتب

المصالح الجماعية على العمل على احترام جميع بنود القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة 

 بالصفقات العمومية وكذا بنود دفتر الشروط الخاصة بالصفقات. 

فان هذا األمر قد أرهق كاهل الجماعة ماليا،  ،رباءبخصوص االختالالت في تدبير النفقات المتعلقة باستهالك الكه

وكذا أصبح يشكل ضغطا على الجماعة من جميع األصعدة سواء من طرف الساكنة أو من طرف السلطات ، حيث 

اسم هذه الجمعيات كي تتكفل لى إقرار بتحويل العدادات الخاصة باستهالك الكهرباء صدار إعملت الجماعة على 
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المتعلقة باستهالك الكهرباء الذي تستعمله هذه الجمعيات لجلب المياه من اآلبار، إال أن قيام  بتسديد  الفاتورات

الرابطة بين مراكش   8الساكنة بمظاهرات نتج عنها عرقلة المرور وقطع حركة السير على الطريق الرئيسية رقم  

التدخل وطلب من الجماعة التريث ى لإوأكادير مرورا بتراب جماعة ايت هادي ، دفع بالسيد عامل إقليم شيشاوة 

في تنفيذ مقررات المجلس وقرارات الرئيس حول هذه القضية، مما جعل الجماعة في مأزق مالي بسبب عجزها 

عن أداء ديون الجماعة تجاه المكتب الوطني للكهرباء حول أداء مستحقات الكهرباء ، حيث تجاوزت هذه الديون 

 مليون درهم.
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"السعيدات"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

ا. أما إدارة دوار  (28)وعشرين ثمان وتضم 2كلم  403الجماعة مساحة وتبلغ شيشاوة. بإقليم السعيدات جماعة تقع

 5.3وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار . موظفا (20) عشرون بها يشتغلالجماعة ف

 3.18ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ  ، 2017مليون درهم برسم سنة 

مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  2.99مليون درهم. وبلغت نفقات التسيير 

 . 2016و 2015مليون درهم تباعا خالل سنتي  1.99مليون درهم و 2.84درهم بعد أن كانت قد سجلت  816200

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 .التالية والتوصيات تسجيل المالحظات نأسفرت مراقبة تسيير جماعة السعيدات ع

 أنشطة المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والبرامج التنموية تقييم .أوال
أسفرت عملية تقييم التنظيم الجماعي والتسيير اإلداري للجماعة والمراقبة الداخلية بها عن الوقوف على عدة اختالالت،  

 يمكن إيجازها فيما يلي:  

عدم احترام بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وعدم التنصيص في النظام الداخلي على دورية  -

 ؛اجتماعات مكتب المجلس

ل واضحة لمصالح الجماعة، وغياب عدة مصالح إدارية حيوية في الهيكلة اإلدارية غياب منهجية عم -

 ؛للجماعة، كالمكتب الصحي ومصلحة الشرطة اإلدارية، وغياب التنسيق بين المصالح

يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين  غياب دليل للمساطر -

توضيح طريقة االشتغال والعالقات بين المصالح الجماعية خاصة أن إنجاز المصالح، باإلضافة إلى 

 ؛العديد من المهام الجماعية يتطلب تدخل أكثر من مصلحة

 ؛وضع أربعة موظفين رهن إشارة مصالح خارجية رغم الخصاص في الموارد البشرية -

ع حركية بعض  تسجيل نقائص تنظيمية على مستوى مسك السجالت المحاسبية وغيرها وعدم تتب -

  ؛المنقوالت المملوكة للجماعة

 . تسجيل اختالالت على مستوى تدبير المخزن الجماعي -

على  2010الجماعي صادق خالل دورة أكتوبر  وفيما يرتبط بالبرامج التنموية، وجبت اإلشارة إلى أن المجلس 

انجاز  المخطط برمجة. وقد تضمن هذا 2016إلى سنة  2011المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 

 2016دجنبر  28مليون درهم. كما اعتمد المجلس الجماعي، بتاريخ  97.95مشروعا بغالف مالي إجمالي بلغ  39

وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع  .2021إلى سنة  2016ن الفترة الممتدة من سنة برنامج عمل الجماعة ع

 المبرمجة بالمخطط الجماعي وببرنامج العمل، وتلك المنجزة على أرض الواقع، لوحظ ما يلي:

 12جل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي حيث تبين أن الجماعة لم تنجز سوى نجاز إعدم  -

من مجموع المشاريع المبرمجة والتي تهم العديد من المجاالت   % 37ثل نسبة وتم مشروعا

  ؛االستراتيجية

من القانون رقم  36عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة  -

 ؛78.00

 .2017و 2016إنجاز مشروع واحد فقط من أصل ثمان مشاريع أدرجت بالبرنامج التوقعي لسنتي  -

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

اعتماد مقاربة مندمجة مع باقي شركاء الجماعة، تحدد من خاللها التركيبة المالية للمشاريع والتزامات  -

كل األطراف مع جدولة زمني واضحة إلنجازها، حتى يتم استكمال المشاريع في اآلجال المقررة  

 المسطرة على مستوى البرنامج؛ وتحقيق األهداف 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخراج المشاريع المتعثرة المضمنة ببرنامج العمل إلى حيز الوجود؛  -

 إعداد دالئل للمساطر وتوصيفا للوظائف مالئم لطبيعة الجماعة وخصوصيتها؛ -

 توفير بعض المصالح الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالشرطة اإلدارية ومكتب الصحة؛ -

 .اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة اإلدارات األخرى -
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 تدبير المداخيل .ثانيا
 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي: 

  عدم القيام بإحصاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات 

لرسم على محال بيع المشروبات طبقا يوجد بتراب الجماعة مجموعة من محالت بيع المشروبات التي تخضع ل

غياب المعطيات الخاصة  لوحظالمتعلق بالجبايات المحلية. غير أنه  47-06من القانون رقم  64لمقتضيات المادة 

المداخيل ال يعمل على استغالل المعطيات المتوفرة لدى   شسيعبالملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، ذلك أن 

المصلحة التقنية فيما يخص رخصة االستغالل التي يحصل عليها المعني باألمر من طرف رئيس المجلس الجماعي 

 وال يعمل على تتبع وضعية الملزمين من حيث إلزامهم بوضع اإلقرارات والتصاريح بما يتناسب مع وضعية نشاطهم. 

 تخالص الرسم على محال بيع المشروبات عدم اس 

 2017 - 2013لوحظ من خالل االطالع على الحسابات اإلدارية والبيانات الحسابية الختامية للجماعة برسم الفترة 

 2018/ 12/02غياب استخالص هذا الرسم، حيث إن الجماعة لم تقم بمطالبة الملزمين باإلدالء بإقراراتهم إال بتاريخ  

قوم به لفرض واستخالص الرسم. كما أن الجماعة لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل في إطار مسطرة كأول إجراء ت

المتعلق بالجبايات المحلية تُتِّيح إمكانية الفرض   47-06من القانون    158الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة  

من نفس   152إلجراءات المنصوص عليها في المادة  التلقائي للرسوم المحلية في حال عدم اإلدالء باإلقرار بعد سلك ا

 القانون.

  عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الالزمة لفرض الرسم على عمليات البناء 

إال بخصوص خمس رخص  2017إلى  2013لم تقم الجماعة بفرض الرسم على عمليات البناء خالل السنوات من 

درهم. ذلك أن الساكنة تعمد إلى القيام بعمليات   23032ل هذه الفترة  للبناء فقط، بحيث ال يتعدى المبلغ المستخلص خال

البناء من دون تقديم ملفات طلب رخصة البناء ومن غير أن تقوم الجماعة بدورها في تطبيق اإلجراءات القانونية من 

أن الجماعة   لوحظك  على سلك المسطرة القانونية لطلب رخصة البناء وتطبيق الرسم على عمليات البناء. كذل  هاأجل حث

من القرار  3درهم حسب الفصل  200ال تفرض الرسم المتعلق بعمليات الترميم والمحدد في القرار الجبائي في 

 لتحديد أسعار مختلف الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة. 2018فبراير  5بتاريخ   17الجبائي رقم 

 اج مواد المقالع   تسجيل نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخر 

أنه بالرغم من األهمية التي يكتسيها مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إال أنه تدبير هذا  لوحظ 

 :الرسم تشوبه عدة نقائص تتلخص في النقاط التالية

 لكام ملف تكوينو هابتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء عدم حرص الجماعة على القيام -

بخصوص عدد المقالع المستغلة حصائيات إعلى معطيات أو  ال تتوفركما شركة مستغلة لمقلع  كل عن

 المستغلة. للشركات المسلمة الرخص لجميع نسخ عنها. كما أنها ال تتوفر على ىأو المتخل وتلك المغلقة

حيث    :د المقالعالخاصة بالكميات المستخرجة من موا غياب أرشيف منظم ومضبوط لإلقرارات السنوية -

المدلى بها من طرف  2015- 2013قرارات السنوية للفترة إن الجماعة ال تتوفر على مجموعة من اإل

 .  "G"و "C.B تيشرك

عدم مسك سجل خاص بتدوين المبالغ ربع السنوية المستخلصة عن الرسم والكميات المصرح بها بالنسبة  -

 الجماعة.لكل جهة مستغلة لمقلع داخل تراب 

ومن جهة أخرى، ال تقوم الجماعة بإعمال حقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات المدلى بها من طرف الملزمين 

بالرسم على استخراج مواد المقالع، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وذلك من خالل مقارنة  ةالمتعلق

تضمنها محاضر اللجان اإلقليمية لمراقبة وتتبع استغالل المقالع مع الكميات التي تشملها اإلقرارات مع الكميات التي ت

 155الكميات المرخص لها في رخصة االستغالل. وعند االقتضاء، القيام بالتصحيحات الالزمة طبقا لمقتضيات المادة  

باإلقرارات كما لوحظ أنه بالرغم من عدم إدالء بعض الشركات  المتعلق بالجبايات المحلية. 47-06من القانون 

المتعلقة بنشاطها وبالرغم من توفر المصالح الجماعية على المعلومات المرتبطة بالكميات المستخرجة من مواد 

من القانون  158المقالع، فإن هذه الجماعة ال تعمل على إعمال الفرض التلقائي للرسم، كما تنص على ذلك المادة 

التي تقوم بإنجاز الطريق الرابطة بين   "S"مر على الخصوص بشركة  المتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق األ  06-47

كلم منذ سنة  18وجماعة سيدي غالم مرورا بجماعة السعيدات وجماعة ادويران على طول  8الطريق الوطنية رقم 

 والتي تقوم باستغالل مقلع الستخراج مواد البناء متواجد بتراب الجماعة. 2016

 للحسابات بما يلي:  لذلك، يوصي المجلس الجهوي

 إجراء إحصاء للملزمين عن الرسم على محال المشروبات والقيام بتتبع أنشطة الملزمين؛ -

أو في حالة إقرار  دالء باإلقرارالقيام باإلجراءات الالزمة لفرض الرسم في حالة تخلف الملزمين عن اإل -

   غير تام؛



 137 

المتعلقة بالبناء بدون رخصة للمراقبين المكلفين بالتعمير العمل على التبليغ عن مخالفات التعمير  -

بتراب الجماعة وعدم منح رخص اإلصالح للقيام بعمليات البناء واستخالص الرسم المفروض على 

 عمليات الترميم تطبيقا للقرار الجبائي المعمول به؛

وين ملف خاص لكل منها الجماعة وتك بتراب للمقالع المستغلة شامل ومستمر للشركات القيام بإحصاء -

 مع مراقبة احترامها الستخراج الكميات المرخص لها؛ 

مراقبة اإلقرارات المقدمة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع قصد مراجعة أسس فرضها   -

 ؛06.47من القانون  155عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات المادة 

المقالع على جميع الشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة فرض الرسم المتعلق باستخراج مواد  -

والمتوفرة على رخصة استغالل من طرف الجهات المختصة والقيام بالفرض التلقائي للرسم عند عدم  

 .47.06من القانون رقم  158إيداعها لإلقرارات الربع سنوية والسنوية، تطبيقا للمادة 

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
 2014خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من طرف الجماعة برسم السنوات من  من

 ، تم تسجيل مجموعة من المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي: 2018إلى 

   عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات 

الملفات المرفقة بسندات الطلب المتعلقة بأشغال منجزة لفائدة الجماعة، تبين أن هذه األخيرة  من خالل االطالع على

درهم، وذلك دون التأكد من طرف  901.336,20تسلمت األشغال موضوع هاته السندات والتي بلغ مجموع قيمتها 

المواصفات التقنية المطلوبة. لقد المصلحة التقنية من حقيقة إنجاز األشغال موضوع هذه الطلبيات، وفق الكميات و

المقدمة من طرف   واتيرالفلوحظ أن الجماعة ال تلجأ إلى إعداد جداول بحجم األشغال المنجزة، وتكتفي باالعتماد على  

 المقاوالت ألداء قيمة هذه األشغال.

 منح الجماعة لطلبيات من أجل تسوية نفقات سابقة 

ت المشار إليها أسفله بهدف تسوية قيمة خدمات منجزة خالل فترة سابقة. لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطلبيا

 ويتعلق األمر بسندات الطلب التالية: 

 24/2013سند الطلب رقم   .أ

درهم إلنجاز الدراسة التقنية   34.800بمبلغ    24/2013، سند الطلب رقم  2013أكتوبر    19أصدرت الجماعة، بتاريخ  

ة على واد أمزناس، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "مرابتيد". إال أنه بالرجوع إلى المتعلقة بأشغال التهيئة التكميلي

، في حين أنه تم استالمها، حسب محضر االستالم،  2013مؤرخة في مارس وأبريل    هاالملف المتعلق بالدراسة، تبين أن

أعاله بهدف تسوية قيمة الخدمة   . مما يعني أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطلبية المذكورة2013أكتوبر    29بتاريخ  

المنجزة سابقا من قبل مكتب الدراسات وإعداد وثائق غير صحيحة ال تعكس بأمانة لجوء الجماعة للمنافسة لمنح 

 الطلبية. 

 17/2015سند الطلب رقم   .ب

درهم إلنجاز الدراسة  189.600بمبلغ  17/2015، سند الطلب رقم 2015يوليوز  23أصدرت الجماعة، بتاريخ 

وجماعة سيدي غانم عبر الدواوير التابعة  8التقنية المتعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 

لجماعة دويران، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "طوبو النخيل". إال أنه بالرجوع إلى الملف المتعلق بالدراسة، تبين 

 2016يونيو    26صدار السند. وبالتالي، فإن محضر االستالم المؤرخ في  أن هذه الدراسة أنجزت بتاريخ سابق لتاريخ إ

يتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة. إذ إن الوثائق التالية تؤكد أن إنجاز التصاميم تم إعدادها خالل فترة سابقة  

 لتاريخ إبرام الطلبية: 

موجهة من رئيس الجماعة إلى المدير اإلقليمي للتجهيز  2015يونيو    17بتاريخ    112ورقة األرسال رقم   -

 والنقل واللوجستيك بشيشاوة، من أجل المصادقة على الدراسة. 

موجهة من رئيس الجماعة إلى مكتب الدراسات الطوبوغرافية    2015ماي    27بتاريخ    98مراسلة رقم    -

يز والنقل واللوجستيك لمراكش النخيل طوبو حول المالحظات المسجلة من طرف المدير اإلقليمي للتجه

 بخصوص الدراسة المذكورة؛ 

موجهة من مكتب الدراسات النخيل طوبو إلى رئيس  2015ماي  19مراسلة غير مؤرخة بتاريخ   -

  8الجماعة يخبره من خاللها بالتزامه للقيام تتبع أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 

 والجماعة.
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 09/2018رقم  الطلبسند   .ج

درهم إلنجاز الدراسة  37.260,00بمبلغ  09/2018، سند الطلب رقم 2018يونيو  6أصدرت الجماعة، بتاريخ 

 4,5ودوار لخنيك على مسافة  2026التقنية المتعلقة بأشغال بناء المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 

. إال أنه بالرجوع إلى الملف المتعلق بالدراسة، تبين أن هذه الدراسة "G. Eكلم، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "

وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار السند. وبالتالي، فإن السند المذكور أعاله والوثائق التي  2018أنجزت بتاريخ ماي 

 أرفقت به ال تعكس بصدق احترام الجماعة للمسطرة القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ النفقة.  

 والكميات المنجزة الطلب سنداتعض بب حجم األشغال المضمنة بين اختالف   

، إال أنه تبين من خالل المعاينة التي قامت بها 2015و 2014أصدرت الجماعة مجموعة من الطلبيات خالل سنتي 

، وجود اختالف بين الكميات 2018يوليوز    10لجنة المراقبة ألماكن إنجاز هذه األشغال، بمعية تقني الجماعة بتاريخ  

وحجم األشغال المنجزة فعليا بقيمة تقدر على   11/2015ورقم    2014/ 06ورقم    12/2015المبينة بسندات الطلب رقم  

درهم. مما يدل على أن الجماعة قامت بأداء مبالغ لفائدة مقاوالت    5.568درهم و  3.000درهم و  26.996التوالي ب  

 مقابل أشغال غير منجزة فعليا.  

  منح الجماعة لطلبية دون احترام مبدأ المنافسة 

المتعلق بشراء مضخة مائية لفائدة دوار أوالد  07/2015لمرفقة بسند الطلب رقم من خالل االطالع على الوثائق ا

درهم، لوحظ أن بيانات األثمان المقدمة من طرف الشركات المتنافسة على الطلبية  49.999,20شنان بمبلغ قدره 

نجار مهدي بتاريخ ، في حين أن الجماعة أصدرت هذه الطلبية لفائدة مقاولة ال2015يونيو  14و 12و 11مؤرخة في

، الشيء الذي يثبت أن الجماعة لم تحرص على إعمال مبدأ المنافسة عند إبرام الطلبية وقامت بتقديم 2015ماي  19

 هذه البيانات فقط لتسوية الوضعية غير القانونية تجاه المقاولة ولتبرير لجوئها الصوري للمنافسة.

 نية في غياب إطار تعاقدي استفادة الجماعة من خدمات مكاتب للدراسات التق 

 2026لوحظ من خالل االطالع على الملفين المتعلقين بالدراسة التقنية لبناء المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية 

(PK15+800  بدوار سهب العتروس مرورا بدوار أوالد زير، والدراسة التقنية المتعلقة بتهيئة المسلك الرابط بين

أنجزا "    B. S" و" .G. E.Tكلم، أن مكتبي الدراسات التقنية "  5,1والد شنان على مسافةودوار أ  8الطريق الوطنية  

 هذه الدراسات في غياب أي إطار تعاقدي يربطهما بالجماعة. 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

استنادا إلى  رواتيبالفالتتبع واإلشراف على إنجاز األشغال والحرص على تبرير المعطيات الواردة  -

 جداول المنجزات المتعلقة بها؛   

 التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على عدم إصدار طلبيات بهدف تسوية نفقات سابقة؛ -

 الحرص على التأكد من صحة إنجاز الخدمة قبل األمر بأداء المبالغ المقابلة لها؛  -

 ة؛التقيد بمبدأ المنافسة عند منح الطلبيات العمومي -

التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على عدم اللجوء إلى مكاتب الدراسات التقنية إلنجاز  -

 خدمات لفائدة الجماعة في غياب إطار قانوني.
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للسعيدات 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم أنشطة المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والبرامج التنموية . أوال
 المجلس،المتعلقة بعدم التنصيص بالنظام الداخلي على دورية اجتماعات المكتب  بالنسبة للمالحظة -

تعديل النظام  القادمة ليتسنىالمجلس الجماعي سيتداول بهذا الشأن في إحدى الدورات أن  إلىيشار 

 .بإضافة مادة إليه تنص على دورية مكتب المجلس الداخلي للمجلس

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب عدة مصالح جماعية حيوية كالوحدات اإلدارية المكلفة بالشرطة  -

الجماعة واعية  أن إلىالمكتب الصحي المستقل، التعمير، تتبع وتسيير مرفق الماء، يشار  ،اإلدارية

بهذا األمر.  وستعمل على دراسة إمكانية إحداث هده المصالح نظرا لما يكتسيه مجال الشرطة اإلدارية 

على مستوى الصحة العامة والمؤسسات المرتبة، النظام   النظام العاممن أهمية في المحافظة على 

مة المرور بالطرق العمومية تنظيم السير والجوالن وسال  العام للمحافظة على الصحة العامة والنظافة،

( ... الطرق والوقوف محطات-اإلسعاف وسيارات- مرافق الشرطة اإلدارية )سيارات نقل األموات

 .تنظيم األنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة

يشار إلى   المهام،بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز   -

مصالح هذه الجماعة تعتمد في مجال المساطر اإلدارية على دليل المساطر اإلدارية األكثر تداوال  أن

موحدا للمساطر اإلدارية )الطبعة  يعد مرجعاعلى مستوى اإلدارة الترابية والجماعات الترابية الذي 

ه الجماعة ذ رة هإدا فانبالنسبة لدليل توصيف الوظائف  أما (2018الثانية  والطبعة- 2011األولى 

دليل لتوصيف الهام يحدد شروط توليها من المعارف والمهارات والكفاءات  إعداد  شرعت في

 .الشخصية كما يحدد واجباتها ومسؤولياتها

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بوضع موظفين رهن إشارة مصالح خارجية لمدد طويلة رغم الخصاص  -

المجال عملت الجماعة على توجيه ا  ذ هطر المعمول بها في  يشار انه طبقا للمسا  البشرية،في الموارد  

الوضع رهن اإلشارة كما أصدرت    بانتهاءإشعارات إلى المصالح التي يعمل بها هؤالء الموظفين تفيد  

. إال أن اإلدارات االلتحاقجل أوجهت إلى الموظفين المعنيين باألمر من  الشأن قراراتا ذ هفي 

ن المعنيين وهي: قيادة السعيدات، دائرة شيشاوة والخزينة اإلقليمية الموضوع رهن إشارتها الموظفي

لشيشاوة( ونظرا لحاجتها الملحة لهؤالء الموظفين اتصلت بنا والتمست إعطائها مهلة للشروع في 

تسوية أوضاع هؤالء الموظفين. وفي حال عدم الشروع في اإلجراءات المتعلقة بالتسوية سنعمل على 

المعنيين باألمر لاللتحاق بإدارتهم األصلية طبقا للمساطر القانونية المعمول بها استدعاء الموظفين 

 في هدا الشأن.

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بتسجيل نقائص على مستوى مسك السجالت المحاسبية وعدم تتبع حركية  -

س الجهوي بعض المنقوالت المملوكة للجماعة، يشار إلى أنه بعد التوصل بمالحظات وتوصيات المجل

 ت باشرت الجماعة عملية وضع سجالت محاسبية لتنظيم حركية المنقوالت المملوكة للجماعة. اللحساب

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بتسجيل نقائص تنظيمية على مستوى تدبير المخزن الجماعي، أخذت  -

 خزن الجماعي.المالحظة وكلفت موظفا مياوما لإلشراف على تدبير المه ذ هالجماعة بعين االعتبار 

جل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، يرجع نجاز إبالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم  -

نجاز المشاريع المسطرة السبب إلى عدم استطاعة الجماعة على توفير االعتمادات الالزمة إل

بمساهماتهم في انجاز المشاريع بالمخطط ن فضال عن عدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم المتعلقة 

 المبرمجة.

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية تجب اإلشارة إلى أن المجلس  -

وأبقى على نفس المشاريع في انتظار  2012قام بتحيين المخطط خالل دورته العادية لشعر ابريل 

نجاز المشاريع المبرمجة لغياب االعتمادات المالية الالزمة إل نظرانه أوفاء الشركاء بالتزاماتهم، إال 

 بالمخطط باتت هده األخيرة مجمدة.  

نجاز مشروع واحد فقط من أصل ثمان مشاريع أدرجت ببرنامج إنجاز المالحظة المتعلقة ببالنسبة إل -

 ، يشار إلى ما يلي: 2017و 2016عمل الجماعة لسنتي 

العتيقة بدوار السعيدات المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة  توسيع وتأهيل المدرسة العلمية -

، تم تجاوز التعثر المسجل على مستوى التسليم النهائي حيث تم إجراء عملية 2016/2017برسم 

 . 09/11/2018التسليم بتاريخ 
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شغال المتعلقة بإ كلم، 5.1تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أوالد شنان ومركز اكويدير على مسافة  -

الجماعة ستشرع في مباشرة مسطرة اإلعالن عن طلب العروض ن  ألى  إيشار    تهيئة الطريق المعنية

 في القريب العاجل.

برنامج في إطار  المبرمجة 4.5تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أوالد عيسى والهالالت على مسافة  -

رقم  ه الصفقة التي تحمل ذ المتعلقة به األظرفةفتح  ، تم2016/2017الجماعة برسم سنة  عمل

(1/2017 /INDH )    إال أن المقاولة التي نالت الصفقة وهي،  12/2017/   28يوم.  (s.c.a.r)   الكائن

نها أسجل في ش  لألشغالمباشرتها    مراكش أثناء  3سوكوما الطابق الثاني الشقة    31مقرها ب عمارو  

سلك مسطرة إلغاء   إلىبالجماعة  ببنود دفتر التحمالت الموجودة بالطريق المعنية مما حداإخالل 

اوة بعدما تم  شالصفقة المعنية.  وقد تمت إحالة ملف فسخ الصفقة على مصالح الخزينة اإلقليمية بشي

 المجال. ا ذ هاستيفاء شروط اإللغاء طبقا للقوانين المعمول بها في 

وجماعة سيدي غانم مرورا بدواوير جماعة  8تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  -

هي في طور االنجاز  2016/2017السعيدات المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة برسم سنة 

 .%80التهيئة حوالي نجاز إوقد وصلت نسبة 

إلى النقطة الكيلومترية  17+391ة النقطة الكيلومتري 2026توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية  -

 . تقريبا %40هي حاليا في طور االنجاز وقد وصلت نسبة االنجاز  كلم(5.5)000+23

، يشار إلى أن كلم 5على مسافة  08تهيئة الطريق الرابطة بين تخروبين والطريق الوطنية رقم  -

 .الجماعة ستشرع في القريب العاجل على سلك مسطرة اإلعالن عن طلب العروض

ايت  –بوبكر  أوالد الخاللطة  –الزير  أوالد  –صولة  أوالد –التوسعة الكهربائية بدوار: الغساسلة  -

وتم ربط المساكن      %100دوار الزحاف: يشار إلى أن األشغال قد انتهت األشغال بنسبة    -العزيزي  

 المستفيدة من التوسعة  بالكهرباء.

ا ذ هنجاز  إماعة بعد دورة ماي القادمة في سلك مسطرة  دوارا: ستشرع الج  24التوسعة الكهربائية ب   -

وعد بتحويل   الذي  اإلقليميالمشروع بعدما موافقة المجلس على االتفاقية التي ستبرم بينه وبين المجلس  

درهم رصدتها الجماعة لهدا   450.000.00  إلىدرهم لحساب الجماعة سيضاف    500.000.00مبلغ  

 .الغرض

 ثانيا. تدبير المداخيل 
الجماعة قامت بعميلة إحصاء ن إفيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات وتبعا لتوصياتكم ف -

 بتصفيةالملزمين وتقوم حاليا باإلجراءات القانونية الالزمة للقيام بعملية االستخالص وسوف تقوم 

 ا الملف بكل حزم وجدية.ذ ه

الجماعة ستقوم بتطبيق ن إف وفيما يخص النقائص على مستوى تدبير الرسم استخراج مواد المقالع،  -

كل التعليمات والتوصيات واستدراك كل ما يمكن استدراكه حتى تتم عملية االستخالص بكل شفافية  

 ختصة.من طرف المصالح الم  هيوجد إال مقلع واحد مرخص ل  الفترة اله  ذهخالل  نه  أدون تخلف علما  

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
تعتمد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال فيما يتعلق  يشار إلى أن الجماعة كانت فيما قبل ال -

الجماعة ه ذ هستحرص مصالح  لك في الصفقات العمومية فقط. وعليهذ بطلبات سند بل كانت تعتمد 

 الطلب.ندات س المنجزة فياألشغال  تبرير حجماعتماد جداول  على

 2018يونيو    06الجماعة بتاريخ    أصدرت  الذي  09/2018سند الطلب رقم  علقة بتبالنسبة للمالحظة الم -

بناء المقطع الطرقي الرابط بين  بإشغالنجاز الدراسة التقنية المتعلقة درهم إل 37260.00وبمبلغ 

نه أ التقنية. إال الدراسات كلم بواسطة مكتب  4.5على مسافة  ودوار الخنيك 2026 اإلقليميةالطريق 

 02المتوصل بها من طرف مصالح الجماعة بتاريخ – 09/2018ورقة اإلرسال رقم  ومن خالل

 النفقة.  لتنفيذ  إتباعهاالجماعة احترمت المسطرة القانونية الواجب  تبين أن 2018يوليوز
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  "إشمرارن"جماعة 

 )إقليم شيشاوة(
 

 42، وتقع على بعد 1968من بين أقدم الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة حيث تم إحداثها سنة    تعتبر جماعة إشمرارن

وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى   .2كلم   168كلم من مدينة شيشاوة، وتبلغ مساحتها    75و  إمنتانوتكلم من مدينة  

 حيث تناقصت بنسبةنسمة    7023ساكنة فاقت  دوارا ب  21لجماعة إشمرارن   ، فقد بلغ عدد الدواوير التابعة2014لسنة  

 . 2004بالمائة مقارنة بسنة  5

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  14.97وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار  

لتسيير مليون درهم. وبلغت نفقات ا 3.32فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

مليون درهم ومصاريف   5.19مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  3.26

 مليون درهم. 2.33الحسابات الخصوصية 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

إصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات و

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 إعـداد وتنفيـذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة  تقييم أوال.
 عرف إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة بعض التعثرات تمثلت فيما يلي: 

  مشاريع مخطط التنمية الجماعي عدم إنجاز أو التأخر في إنجاز عدد مهم من 

شهد عدد كبير من المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية تأخرا في اإلنجاز مقارنة مع الجدولة الزمنية  

فمن  بهذا المخطط.هي السنة األخيرة في المجال الزمني المشمول  2016ال سيما أن سنة  ،المبرمجة لهذه المشاريع

التي أسند لها المخطط مسؤولية إنجازها، وهو ما يتجاوز   71مشروعا من أصل    24إنجاز  جهة، لم تتمكن الجماعة من

مشروعا(   38في المائة من مجموع مشاريع المدرجة. ومن جهة أخرى، لم يتجاوز إنجاز عدد مهم من المشاريع )  33

ة المعتمدة في إعداد المخطط التي عهد بإنجازها إلى عدد من القطاعات الوزارية، وهو ما يدل على محدودية المنهجي

 الجماعي للتنمية وعدم التزام مختلف األطراف بالبرمجة المسطرة بموجب هذه الوثيقة.   

 عدم تواصل الجماعة مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم 

مسؤولية إنجازها إلى عدد من القطاعات  بالرغم من األهمية الكبيرة للمشاريع التي أسند المخطط الجماعي للتنمية

الوزارية، سواء من حيث العدد أو من حيث طابعها المهيكل )البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية 

واالقتصادية(. فإن الجماعة ال تتوفر عمليا على أية معطيات بخصوص وضعية إنجاز هذه المشاريع، كما لم تقم  

ل مع هذه الجهات بهدف االطالع على الخطوات المزمع القيام بها في سبيل إخراجها إلى حيز بمبادرات قصد التواص

الوجود. علما أن الجماعة تفتقر للبنيات التحتية األساسية )الطرق المعبدة، الشبكة الكهربائية، الماء الصالح للشرب،  

 المدارس والمستوصفات(. 

 برنامج عمل الجماعة ضعف إعداد دراسات جدوى المشاريع المدرجة في 

، 2021-2016على برنامج عمل الجماعة عن الفترة    2016صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر  

تم من خالله القيام بتشخيص لإلكراهات االجتماعية )قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية( واإلكراهات 

 الراهنة التي هي عليها الجماعة.  ض لمعطيات رقمية التي تظهر الحالةاالقتصادية )قطاع الفالحة( وذلك عن طريق عر 

 حيث لوحظ ما يلي: ،لكن رغم هذه المجهودات، فالجماعة لم تقم بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة

عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع  -

 ؛للتنفيذ وكيفية تنفيذه

عدم تقديم أثر كل مشروع على الساكنة المحلية من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية وذلك وفقا  -

لم يتم اإلدالء بمحاضر االجتماعات التي  كمالما جاءت به الجمعيات وممثلي الساكنة من مقترحات، 

 عقدتها الجماعة مع جميع الفعاليات المحلية؛   

أما من الناحية المالية، فتم رصد غياب دراسة على مستوى مقارنة للكلفة اإلجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة 

في الميزانية وكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة. والجدول المضمن في البرنامج يشمل فقط مداخيل 

مصادر التمويل اإلضافية  تحديد ل كل سنة مالية وذلك دون ومصاريف التسيير المتوقعة مع إظهار الفائض خال

 المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع.
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 المدرجة في برنامج عمل الجماعة ضعف ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع 

الفاعليين للمشاركة في التنمية من أهداف برنامج عمل الجماعة تحقيق مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع مختلف 

االقتصادية واالجتماعية المحلية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أوال، ثم موارد الشركاء ثانيا. وذلك عبر 

ودقيقة للمشاريع االستراتيجية.  توثيق تعهدات مختلف األطراف في اتفاقيات الشراكة، واالعتماد على برمجة واقعية

جز الجماعة على تعبئة الموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع. ويتمثل هذا العجز في  لكن لوحظ ع

عدم استجابة بعض الشركاء لتمويل جزء أو مجموع المشاريع المزمع إنجازها المترتب عن عدم وضع نظام للتعاقد 

 أو الشراكة مع مختلف المانحين.

 بما يلي: لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 احترام برمجة المشاريع االستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع في إنجازها؛   -

تفعيل آليات التواصل مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم في إطار  -

 المدرجة بالمخطط؛ 

 ؛2022- 2017برنامج عمل الجماعة عن الفترة  القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار -

 العمل على ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع.  -

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
 :  فيما يليتدبير المداخيل الجماعية العديد من أوجه التقصير تتجلى   تشاب

  العمومي للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على النقل 

لوحظ أن كل أصحاب سيارات األجرة الذين يزاولون نشاطهم داخل المجال الترابي للجماعة ال يلتزمون بواجباتهم  

 المتمثلة في أداء الرسوم على النقل العمومي للمسافرين، كما تنص على ذلك مقتضيات القوانين الجبائية. 

قها لسنة منح رخص االستغالل دون أن تقوم الجماعة بإعمال المساطر وقد تبين أن بعض الحقوق يرجع تاريخ استحقا

ضمان استخالصها. ويتعلق األمر بأربع سيارات أجرة بلغ مجموع الرسوم غير المستخلصة بشأنها بالقانونية الكفيلة 

 درهم. 12000

  لنهائية األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية ا عدم احترام مقتضيات دفتر تحمالت كراء السوق 

المداخيل، أن الجماعة ال تطالب متعهد السوق  شسيعلوحظ من خالل االطالع على بيانات األداء المقدمة من طرف 

األسبوعي بواجبات الكراء المتعلقة بالربع األخير من السنة، وتلجأ عوض ذلك العتبار الضمانة النهائية المودعة من 

بات الكراء، في حين ينص كناش التحمالت المتعلق بكراء السوق طرف المتعهد بمثابة دفعة أو تسبيق عن واج

لمدة ثالثة  األسبوعي في فصله السادس على أن " أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساوي استغالل المرافق

ية تعتبرها المداخيل أن الضمانة المال  شسيعويتبين من خالل تتبع الدفعات المحصلة من طرف    أشهر من نفس السنة".

الجماعة بمثابة دفعة أخيرة لواجبات الكراء وليس بضمانة مالية تحمي الجماعة من عدم وفاء المكتري بجميع التزاماته 

 التعاقدية. 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 استخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛  -

 .ء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائيةكرا احترام مقتضيات كناش تحمالت -

 تدبير النفقات ثالثا.
بالدراسات.  المتعلقةعرف تدبير النفقات العديد من االختالالت تهم أساسا الصفقات المبرمة وسندات الطلب والنفقات 

 وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

 بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة  عدم إخبار المتنافسين المقصيين 

، لوحظ 2016إلى    2013الممتدة من   الفترة من خالل االطالع على ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل

أن الجماعة ال تعمل على احترام مجموعة من اإلجراءات المسطرية والتي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في  

ع والتي من ضمنها إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة، اختيارات صاحب المشرو

المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ  2.12.349من والمرسوم رقم  44مما يخالف مقتضيات المادة 

تم إقصاؤهم برفض عروضهم  التي تنص على أن صاحب المشروع يخبر المتنافسين الذين    2014ابتداء من فاتح يناير  

أيام ابتداء من تاريخ انتهاء    05معه ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل  

 أشغال لجنة فتح األظرفة.   
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  التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

من خالل االطالع على الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات التي تم تسلمها مؤقتا ونهائيا من طرف الجماعة، تبين أنها 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة   65ال تتضمن تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال، مما يخالف مقتضيات المادة  

 2000ماي  4الصادر في  2.99.1087موجب من المرسوم رقم المطبق على صفقات األشغال المصادق عليه ب

، التي تنص على أنه ال يتم تسلم المنشآت إال بعد 2000يونيو  1بتاريخ  4800والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ها خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال لمجموع التزامات الصفقة، والتي من ضمن

زاماته تسليم المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال والتي تمكن من التأكد احترام صاحب الصفقة اللت

كما تبين أن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة تنص على   التعاقدية اتجاه الجماعة.

يوما من تاريخ التسلم المؤقت  30إيداع هذه التصاميم داخل أجل % من مبلغ الصفقة في حالة عدم 1اقتطاع مبلغ 

  درهم 27.000,00للصفقات، وهو األمر الذي لم تحترمه الجماعة مما ترتب عنه ضياع مبالغ مالية تقدر بحوالي 

 .2017إلى  2011بالنسبة للصفقات المبرمة في الفترة الممتدة من 

 ألشغالالتسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من ا 

 يلي:  ، حيث تبين ماINDH /02/2012و 02/2015رقم تعلق األمر بالصفقتين ي

، إال أنه تبين من 2015/ 02صرحت الجماعة بالتسلم المؤقت للصفقة رقم  2016فبراير  22بتاريخ  -

 2016فبراير  23خالل االطالع على رسالة رئيس جماعة إشمرارن الموجهة لمقاولة "إم" والمؤرخة في  

جل في موضوع إعذار صاحب الصفقة بسبب التأخر في االنتهاء من األشغال بالرغم من انصرام األ

فبراير    22التعاقدي للصفقة، أن المقاولة واصلت األشغال بعد التاريخ المعلن في محضر التسلم المؤقت )

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   65( وهو ما يخالف مقتضيات المادة 2016

داء من التاريخ الذي عاين األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت، يعمل به ابت

 فيه صاحب المشروع انتهاء األشغال.

" من أجل إنجاز أشغال تجهيز بئر  ش.نمع شركة "  INDH /02/2012أبرمت الجماعة الصفقة رقم  -

أشهر،   5، داخل أجل درهم 594.985,20استغاللي بدوار تاورة الفوقانية وبئر بدوار إكاندوين بمبلغ 

المتعلق بأشغال ربط مخبأ ضخ البئرين بالتيار الكهربائي   06-500م وقد تضمنت الصفقة الثمن رق 

المتعلق  17/2014، إال أنه تبين من خالل االطالع على سند الطلب رقم درهم20.000,00   بمبلغ

درهم أن   81.399,99بأشغال توسيع الشبكة الكهربائية لربط بئر بدوار إكندوين بالتيار الكهربائي بمبلغ  

في   2014يوليوز    21و تسلم األشغال تم بتاريخ    2014يوليوز    09نفقة المتعلقة به مؤرخ في  االلتزام بال

، مما يثبت أن األشغال ظلت 2014ماي  02حين أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للصفقة بتاريخ 

تضيات وبالتالي لم تعمل الجماعة على اقتطاع غرامات التأخير مما يخالف مق متواصلة بعد هذا التاريخ

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي  60المادة 

تنص  على:" تطبق غرامة تأخير يومية على المقاول، في حالة معاينة تأخير في تنفيذ األشغال، سواء 

 أو تاريخ أقصى. تعلق األمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ 

 إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة 

ثقب استغاللي  ، من أجل تجهيزدرهم 808.089 " بمبلغG. Tمع شركة " 2014/ 01أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

 مجلس وقد لوحظ أن رئيس .أشهر 8بدوار إمينتزكي ودوار تسكرت وبناء خزان مائي بدوار إشمرارن داخل أجل 

، علما أن التسلم النهائي لألشغال موضوع 2016يونيو  05الجماعة أرجع الضمان النهائي لصاحب الصفقة بتاريخ 

من دفتر الشروط اإلدارية  16، مما يخالف لمقتضيات المادة 2016يوليوز  04الصفقة المشار إليها أعاله مؤرخ في 

ال، التي تنص على أن الضمان النهائي يتم إرجاعه لصاحب الصفقة بعد رفع اليد العامة المطبقة على صفقات األشغ

 ( أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال.3الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثالثة )

  اللجوء المتكرر لخدمات مكتب دراسات غير معتمد للقيام بأعمال الدراسات التقنية واإلشراف على

 لفائدة الجماعة لمنجزةالمشاريع ا

" ألجل إنجاز S. Eمن خالل االطالع على مجموعة من سندات طلب الصادرة عن الجماعة لفائدة مكتب الدراسات "

مجموعة من الدراسات المتعلقة بمجاالت تتعلق بالطرق والمسالك والمنشآت الفنية تبين أن مكتبي الدراسات المذكورين 

 22ذي الحجة )  4بتاريخ 984-2.98  في المجاالت المذكورة طبقا للمرسوم رقم ال يتوفران على شهادة االعتماد 

( بإحداث نظام العتماد األشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على 1999مارس 

المعايير العلمية   المشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة، مما ترتب عنه إنجاز دراسات ال تحترم

الى دوار تزكي على  2001المعترف بها في المجال كالدراسة التقنية المتعلقة ببناء المسلك الرابط بين الطريق رقم 

كلم، والتي تخللتها عدة نقائص كما جاء في الرسالة الموجهة من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل  2طول 

 .جهيز والنقل واللوجستيك بشيشاوةإلى المدير اإلقليمي للت 2016يناير  18واللوجستيك بمراكش بتاريخ 
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 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعة 

من خالل االطالع على بعض الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن اإلنجاز 

الفعلي لهذه النفقات، تم بتاريخ سابق لتاريخ اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء،  

بسن نظام للمحاسبة العمومية   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    55مما يخالف مقتضيات المادة  

،  االلتزامللجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن نفقات الجماعات المحلية تخضع لمراقبة مالية في مرحلة  

من أجل اإلشهاد عليه بالنفقة إلى الخازن المكلف باألداء المعني    التزامالتي بمقتضاها يتم تبليغ كل مقترح    56و المادة  

التي تؤكد أن االلتزام بالنفقات العمومية ال يكون نهائياً إال  بعد إجراء المراقبة المالية   61وإدراجه في محاسبته، والمادة  

 من طرف الخازن الجماعي المكلف باألداء.

راسات" لفائدة الجماعة ، أنجز مكتب الدراسات "شيشاوة للد درهم  60.012مبلغ    30/2014ففي إطار سند الطلب رقم  

ودوار إماخرتن، وقد تبين   2001الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تبليط وبناء المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم  

حسب مشروع التنفيذ، كما أن بعض محتويات الدراسة مؤرخة   2014أبريل    15أن زيارة موقع األشغال تمت بتاريخ  

 . 2014دجنبر  05النفقة المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي بتاريخ ، علما أن 2014في نونبر 

، أنجز مكتب الدراسات "شيشاوة للدراسات" لفائدة الجماعة درهم  99.900مبلغ    14/2015في إطار سند الطلب رقم  

حتويات الدراسة المذكورة الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تجهيز ثقب استغاللي بدوار المساريح، وقد تبين أن بعض م

Tracé en plan  علما أن النفقة المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي 2015مؤرخة في مارس ،

 .2015أبريل  24بتاريخ 

، أنجز مختبر الخبرات والدراسات والتجارب لفائدة الجماعة الدراسة الجيوتقنية  17/2017وفي إطار سند الطلب رقم  

، وقد تبين أن أخذ العينات المتعلقة ببنية التربة درهم 30.000ل بناء دار الطالب بإشمرارن بمبلغ المتعلقة بأشغا

، علما أن النفقة 2017غشت  02والتجارب المتعلقة بها مؤرخة في  2017يوليوز  27المذكورة أنجزت بتاريخ 

 .2017أكتوبر  26المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي بتاريخ 

 لجوء لسندات طلب للتسوية وعدم إعمال مبدأ المنافسة عند إنجاز بعض الدراسات ال 

من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال   2014/ 18سند الطلب رقم    2014يوليوز    02أصدرت الجماعة بتاريخ  

قد تضمن ملف النفقة ، ودرهم  139.800,00  تجهيز أثقاب استغاللية بدواوير: إشمرارن، إمين تزكي وتسكرت بمبلغ

" أدلى  M.E، علما أن مكتب الدراسات »2014 يونيو 05و 04المذكورة بيانات األثمان المضادة تحمل تاريخي 

مما يثبت الطابع الصوري للمنافسة المنجزة من طرف الجماعة عند إبرام   2014بمحتويات الدراسة خالل شهر أبريل  

 بمبلغ 13/2015سند الطلب رقم  2015أبريل  20الجماعة بتاريخ  كما أصدرت سند الطلب المشار إليه أعاله.

الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء قنطرة بدوار   " من أجل إنجاز  M.E، لفائدة مكتب الدراسات "درهم  60.000,00

. وقد تبين من خالل االطالع على الملف التقني للنفقة، أن محتويات الدراسة مؤرخة في شهر الرباط إداومرزوك

مما يؤكد أن الجماعة لجأت  2015 مارس 12و 11، علما أن بيانات األثمان المضادة تحمل تاريخي 2014نونبر 

 للمنافسة الصورية من أجل إنجاز الدراسة سالفة الذكر.

 للحسابات بما يلي:  لذلك، يوصي المجلس الجهوي

احترام اإلجراءات الشكلية المتعلقة بإخبار المتنافسين المقصيين من طلبات العروض بأسباب إقصائهم  -

 بواسطة رسالة مضمونة؛

 إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال عند التسلم المؤقت للصفقات؛  -

 للصفقة في التاريخ الذي تمت فيه معاينة االنتهاء من األشغال؛التصريح بالتسلم المؤقت  -

 الحرص على عدم إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة؛ -

 احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية عند إنجاز الدراسات الالزمة للمشاريع الجماعية؛ -

 . الدراساتإعمال قواعد للمنافسة عند إنجاز سندات الطلب المتعلقة ب -
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II.  شمرارنجواب رئيس المجلس الجماعي إل 

 )نص الجواب كما ورد(

 الجماعة  الجماعي للتنمية وبرنامج عمل وتنفيذ المخططتقييم إعداد  .أوال
  عدد مهم من مشاريع مخطط التنمية الجماعينجاز إأو التأخر في نجاز إعدم 

خاصة بعد أن تم إدراجها ضمن مشروع المبادرة   بالجماعة،هي بالفعل سنة انطالق التنمية الشاملة    2011إن سنة  

مخطط الجماعة   اوراش. وقد حظيالضروري إلطالق عدة    الدعم الماليلتستفيد بدلك من    البشرية،الوطنية للتنمية  

ميزانية التجهيز التي  فبالرغم من ضعف  المجلس،بعناية كبيرة من طرف ، 2016و 2011للتنمية للفترة ما بين 

مع   تعاملت الجماعة  ،2014القروية الشاملة إلى حدود سنة    للكهربة  FEC  :كانت تنفق كلها من قبل في دفع أقساط

إال أن عدم التزام األطراف األخرى شكل   المشاريع،عدد مهم من  نجاز  إالذي مكنها من    بعقالنية، الشيءهدا الثابت  

 فيه، كما أن المشاريع التالية:ال يمكن للجماعة التحكم  أمامها، وهو أمرعائقا 

 بناءها حاليا بإشمرارن،أجل بناء دار األمومة: وجودها بدائرة امتوكة  -

 تأهيل مركز الجماعة: يتطلب اعتمادات كبيرة، لدى فالجماعة راسلت أكثر من جهة،  -

 طريق تزكي بومسا: في طور االنطالق حاليا )جماعة إشمرارن وجماعة تاولكولت(  -

قاعات للتعليم األولي: انخرطت الجماعة في اتفاقية شراكة موضوعاتية تم توقيعها أمام أنظار  3 -

ديمية الجهوية للتربية الوطنية والمديرية العامة للجماعات والداخلية وجهة صاحب الجاللة مع األكا

مراكش أسفي للتأهيل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، بحيث دفعت الجماعة أقساطها المتمثلة في  

 درهم، ال نعرف لحد اآلن مصيرها، كما نسجل عدم التزام األطراف األخرى.  500.000.00

إلعالن عن الصفقة سابقا من طرف المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بشيشاوة، مدرسة جمعاتية: تم ا -

 وبعدها تم إلغاء المشروع نهائيا ألسباب الزالت مجهولة.

  المشاريع التنموية المسندة إليهمنجاز إعدم تواصل الجماعة مع شركائها قصد تتبع وضعية 

بعض المشاريع المسندة  االلتزام بإنجازستفسار حول عدم جل االألقد قمنا بعدة زيارات للقطاعات األخرى من 

المركزية، باإلضافة إلى ما أسلفناه من إيضاحات أن تدبر انجازها يكون على مستوى المصالح  وتأكد لنا إليها،

 حول تلك المشاريع ذات األهمية البالغة.

  برنامج عمل الجماعة المدرجة فيضعف إعداد دراسات جدوى المشاريع 

باعتباره الوثيقة نجازه إإعداد برنامج عمل الجماعة للتنمية ثم نهج المسطرة القانونية في  خالل -

على   البرنامج، وتم االعتماد حرصنا على تنفيذ كل خطوط  و  الفترة،ه  ذ ه  لمشاريعوالمرجعية  الرسمية  

التشابه بينها، خاصة وأن عددا منها يدخل في مجال العروض التقنية للمشاريع السابقة نظرا ألوجه 

 الماء الشروب. 

إال أن هناك أوراق الحضور تؤكد  الساكنة،لقد تم إغفال انجاز محاضر االجتماعات مع الجمعيات و -

 . تشاركيتواصل الجماعة مع جميع الفعاليات في إطار 

أما  للتعبئة، وموارد أخرى وحصة الشركاءل المشاريع متعددة: فهناك ميزانية الجماعة مصادر تموي -

بعض الشركاء فيعود إلى طبيعة المشروع الذي يشير بشكل ضمني   بخصوص عدم اإلشارة إلى

 .نوع الشركاء ومباشر إلى

 عمل الجماعة  ضعف ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع المدرجة في برنامج 

 األخرى، هيللقطاعات  إنجازهاوالمسند نحيطكم علما أن بعض المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة 

 الموضوع.ه المرحلة داخل تراب الجماعة حيث توصلنا بمراسالت في ذ عبارة عن برنامج عملها له

 تدبير المداخيل الجماعية  .ثانيا
  النقل العمومي للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على 

 حيث بدأت في استخالصه. الوضعية،ه ذ المصالح الجماعية باشرت بالفعل تسوية هن إفا الرسم ذ بالنسبة له

  عدم احترام مقتضيات دفتر تحمالت كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية 

 الحالية.المالية  ه السنةذ من ه به ابتداءلعمل ستشرع مصالح الجماعة في ا

 تدبير النفقات  .ثالثا
 عدم إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة 

لجنة  من المالحظ أن الجماعة تقوم أحيانا بمراسلة المتنافسين المقصيين إلخبارهم بأسباب اإلقصاء، كما تعمل

بحيث  كذلك، أسباب إقصائهم وتبين لهم إبالغ جميع المتنافسين المقصيين عبر الهاتف على فحص العروض 
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 الخصوص،ا ذ شكاية ضد الجماعة به ةتسجيل أي ولم يتمدون اعتراض على إقصائهم،  الماليةضماناتهم  يستلمون

 . األول مستقبالاعتماد اإلجراء القانوني  مواصلة مع العلم انه سيتم

  المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغالالتسلم 

نه أمن بعض المقاولين، كما  تصاميم المنشآتالجماعة عملت على تسلم بعض ن إفاإلجراء القانوني ا ذ لهبالنسبة 

 . أثناء االلتزام به لتنفيذهجميع االحتياطات  ذ سيتم أخقانوني إجراء 

 للصفقة قبل االنتهاء من األشغال مؤقتالتسلم ال 

المعنية، إلصالح  بمراسلة الشركةقام ربما ن المكتب التقني : إ02/2015رقم فيما يخص الصفقة  -

عيب ظهر أثناء إعادة تفقده للمشروع وجب إصالحه في إطار اقتطاع الضمان النهائي الذي يبقى في  

 ؛ النهائيإلى حين التسلم ذلك أجل حوزة الجماعة من 

 2014ماي  02ن التسلم المؤقت للصفقة بالفعل كان بتاريخ إ: INDH /2012/02أما الصفقة  -

 شدة التيار الكهربائي الذي تعاني منه الجماعة ككل،إال أن ضعف  ومعزول،كامل واحد،  كمشروع

 17/2014  مالطلب رقإلى اللجوء إلعداد سند  باإلضافة إلى تغيير مكان توطين الثقب االستغاللي دفع  

الجهد الكهربائي مما يؤكد أن الجماعة  الكهربائية لتقوية للشبكةتوسيع جل أ من على وجه السرعة

 هي المسؤولة عن التأخير.

 إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة 

ان خطأ، مع العلم إن الجماعة لم يسبق لها أن أفرجت على الضمان النهائي قبل التسلم النهائي لألشغال، وربما ك

أي بعد التسلم النهائي   2016يوليوز    13أن البيان البنكي الشهري للشركة يفيد استخالصها للضمان النهائي بتاريخ  

حسب الوثائق  2016يوليوز  05، باإلضافة إلى أن إرجاعها كان بتاريخ 2016يوليوز  04للمشروع الذي هو 

 ون.ثالثة أشهر حسب القان 3المالية، وداخل اجل

  واإلشراف علىاللجوء المتكرر لخدمات مكتب دراسات غير معتمد للقيام بأعمال الدراسات التقنية 

 المشاريع المنجزة لفائدة الجماعة

الجماعة تنجز هده الدراسات التقنية عن طريق مسطرة سندات الطلب عبر مراسلة مجموعة من  أنتجدر اإلشارة 

 مراسلة الشركةعمدت الجماعة فعال إلى و وثيقة.بأية  المطالبة لإلدالءاألمر الذي ال يمكن معه  الدراسات،مكاتب 

صة بعد األمطار الغزيرة التي المسلك خاا ذ ه ظهرت بأشغالمن اجل القيام بإصالح العيوب التي  عديدةمرات 

المسلك أثناء القيام بعملية وضع مادة )الزفت( لفترة في انتظار  ا ذ ه منع مستعملي  وكذا الستحالة المنطقة، عرفتها 

 .الجماعةالضمان النهائي الزال بحوزة اقتطاع تصلبها، نظرا لكون 

 ت المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسا 

درهم، والخاصة  60.012.00بمبلغ  30/2014إن الدراسة التي أنجزت في إطار سند طلب رقم  -

ودوار امخريتن وغيرها، أنجزت بطريقة   2001المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية بتبليط وبناء 

المشاريع يتم اقتراحها على اللجنة هذه  استعجالية، فخالل مصادقة اللجنة المحلية للتنمية البشرية على  

نا تمت المطالبة بالدراسات بشكل ضروري ومستعجل إلتمام  كاإلقليمية للموافقة عليها بدورها، وه

 ؛  المصادقة على المشاريع نهائيا 

درهم، فمن المالحظ أن مطالبة اللجنة  99.900.00بمبلغ  2015/ 14فيما يخص سند طلب رقم  -

نية للمشاريع المزمع المصادقة عليها يأتي بشكل مفاجئ، الشيء الذي يدفعنا  اإلقليمية بالدراسات التق

 ؛ إلنجازها بشكل موازي وإعداد النفقة لضمان المشاريع الجماعية التنموية، وتفادي اإلقصاء

درهم الصبغة االستعجالية والضرورية التي   30.000.00بمبلغ    17/2017وفي إطار سند طلب رقم   -

إلحاح السلطات المختصة على انجازه بوجه السرعة ألهميته للمساهمة في ، ويكتسيها المشروع

الدراسة الجيوتقنية بطريقة متوازية مع إعداد هذه محاربة الهذر المدرسي بالمنطقة، فقد كان انجاز 

 النفقة.

  اللجوء لسندات طلب للتسوية وعدم إعمال مبدأ المنافسة عند انجاز بعض الدراسات 

يمكن القول إن توفر بيانات أثمان مضادة يزكي وجود مبدأ المنافسة باإلضافة إلى عدم إمكانية دفع نفقة دون 

 .الخدمةالحصول على 
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 جماعة "سيدي عبد المومن"

 )إقليم شيشاوة( 
 

قيادة تولوكولت،  لى إمدينة شيشاوة، وهي تابعة إداريا كلم من  50سيدي عبد المومن على بعد الترابية جماعة التقع 

اإلحصاء العام للسكان  وحسب كلم مربع. 155 وتبلغ مساحتها ،دائرة متوكة، إقليم شيشاوة، جهة مراكش آسفي 

 9007 وصلت إلىدوارا بساكنة  37لجماعة سيدي عبد المومن  بلغ عدد الدواوير التابعة، فقد 2014 والسكنى لسنة

إلى  2013مليون درهم خالل سنة  11,47من  للجماعة نموا مهما حيث انتقلت اإلجماليةالمداخيل  نسمة. وقد عرفت

كما ارتفعت، بشكل طفيف،   . بالمائة 30وهو ما يمثل نسبة زيادة تناهز  2017مليون درهم خالل سنة  14,37

برسم سنة  مليون درهم 7,3 مجموعه ، منتقلة ممابالمائة خالل نفس الفترة 10بنسبة  للجماعةاإلجمالية  المصاريف

 .2017 سنةمسجلة مليون درهم  8إلى ما يفوق  2013

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

   .المالحظات والتوصيات التالية عن تسجيل مراقبة تسيير جماعة سيدي عبد المومن سفرتأ

 المراقبة الداخلية أوال. تقييم إجراءات 
  العمل على تسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العموميةعن تقاعس الجماعة 

لوحظ أن جميع األوامر بالخدمة التي بلغت إلى المقاولين أصحاب الصفقات المبرمة مع الجماعة، ال يتم تسجيلها 

 غال.األشبطريقة تسلسلية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق على صفقات 

عدم مسك الجماعة لمحاسبة المواد المنصوص عليها في نظام  في غياب تعيين مسؤول رسمي على المخازن، لوحظ  و

 غياب سجل تتبع عمليات تسلم وتسليم المقتنيات الجماعية.المحاسبة العمومية للجماعات، ويتجلى ذلك في 

  بة الموادومحاس سجالت المتعلقة بالمحاسبة العموميةالعدم الحرص على مسك 

دفتر تسجيل حقوق أساسا ب ويتعلق األمر لوحظ أن الجماعة ال تعمل على مسك السجالت المنصوص عليها قانونيا  

دفتر الحسابات  و  الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرةو  الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واآلمر بالصرف

 دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.وكذا  لمثبتة لفائدة الجماعةالدفتر اليومي للحقوق او حسب أبواب النفقات

 في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة الداخلية غياب نظام للمراقبة 

لتوزيع المياه. وقد استهلكت هذه  صهريجينسيارات مصلحة وشاحنتين  03تتكون حظيرة سيارات الجماعة من 

ير أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة غ  .من الوقود   درهم  498.003,64ما مجموعه    2017-2013الحظيرة خالل الفترة  

 والتتبع. الداخلية تشوبه عدة نقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة

  لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 الجماعة؛   من طرفالصفقات المبرمة المتعلقة ب ألوامر بالخدمةنتظم والصحيح لالمسك الم -

 ؛ ومحاسبة المواد سجالت المتعلقة بالمحاسبة العموميةالالحرص على مسك  -

 إرساء نظام مراقبة فعال لتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة. -

 برنامج عمل الجماعة و نميةللت الجماعي  المخططإعـداد وتنفيـذ  تقييم ثانيا.
 غياب مصادر التمويل الداخلي إلنجاز المشاريع االستثمارية 

تبين من خالل االطالع على مختلف المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية، أن الجماعة ال تتوفر على رؤية 

المصالح الخارجية، إذ أن الكلفة المالية واضحة وموضوعية حول تعبئة مواردها الذاتية، وكذا تلك المعبأة من قبل 

مليون درهم تساهم فيها الجماعة فقط ب   62,6تصل إلى  2016- 2011اإلجمالية للمشاريع المبرمجة خالل الفترة 

 بالمائة.  8مليون درهم، أي بنسبة تقدر ب  4,7

  من طرف الجماعة التأخر في تنفيذ المشاريع االستثمارية المبرمجة 

ير على مستوى إعداد وبرمجة األشغال، حيث تلجأ الجماعة إلى نقل االعتمادات المخصصة لالستثمار لوحظ تأخر كب

عتمادات االستثمار  من سنة إلى أخرى وهو ما يفسر غياب رؤية واضحة للمشاريع المراد إنجازها، حيث بلغت ا

 ادات المفتوحة.من االعتم % 80درهم أي بنسبة بلغت  3.480.073ما مجموعه  2014المرحلة سنة 
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  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

 ،2022-2017على برنامج عمل الجماعة عن الفترة    2017صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر  

حيث حرص على القيام بتشخيص لإلكراهات االجتماعية )قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية( واإلكراهات 

 لجماعة.لالحة( وذلك عن طريق عرض لمعطيات رقمية تظهر الحالة الراهنة االقتصادية )قطاع الف

تقم الجماعة بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة حيث لوحظ عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع  مموازاة مع ذلك، ل

 .على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه

احية المالية، فتم رصد غياب دراسة مقارنة للكلفة اإلجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة في الميزانية ما من النأ

مداخيل على إبراز الجدول المضمن في البرنامج  ويقتصروكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة. 

صادر التمويل اإلضافية  اإلشارة إلى مدون    ،ة ماليةمع إظهار الفائض خالل كل سن  ،ومصاريف التسيير المتوقعة فقط

 المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع.

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

االعتماد على مصادر التمويل الداخلي الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة بالمخطط التنموي بدل اللجوء   -

 المصالح الخارجية؛ الشركاء وبنسبة كبيرة إلى مساهمات 

المشاريع االستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع الخاصة برمجة الباحترام  -

 في إنجازها؛ 

 .2022-2017القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة  -

 تدبير المداخيل الجماعية ثالثا.
  عدم استخالص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي 

وجود بعض البنايات المشيدة رغم بالقرار الجماعي الجبائي لوحظ عدم إدراج الرسم المفروض على عمليات البناء 

من شأنها الرفع  والتي  درهم 117.542,00مهمة تقدر ب  مبالغضياع بتراب الجماعة. وقد ترتب عن هذا التقصير 

 .من قيمة المداخيل اإلجمالية للجماعة

 المقالع مواد استخراج على  المفروض الرسم تصفية مستوى على خطأ 

تستفيد الجماعة من المداخيل المحصلة من مقالع دوار تارسلت التي يتم استغاللها من طرف بعض الشركات الستخراج 

دراهم  4بع لها. لكن لوحظ عدم احترام التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي والمحددة في مواد البناء من الملك العام التا

لكل متر مكعب من الرمال والصخور المستخرجة خالل تصفية هذا الرسم بالنسبة لشركة خاصة برسم السنوات 

متر  118.568عن  درهم 355.704دراهم كسعر، ما نتج عنه تحصيل مبلغ  3، حيث تم اعتماد 2017و 2016

 . درهم 474.272مكعب بدل مبلغ 

 كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية تحمالتاحترام مقتضيات كناش  عدم 

السوق مستغل الجماعة ال تطالب ، أن المداخيل شسيعلوحظ من خالل االطالع على بيانات األداء المقدمة من طرف 

من  ةالضمانة النهائية المودع  ، وتلجأ عوض ذلك العتبارالربع األخير من السنةالمتعلقة باألسبوعي بواجبات الكراء  

المتعلق بكراء السوق في حين ينص كناش التحمالت  الكراء،دفعة أو تسبيق عن واجبات المتعهد بمثابة طرف 

ي استغالل المرافق لمدة ثالثة أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساو على أن "األسبوعي في فصله السادس 

 .أشهر من نفس السنة"

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 ؛بالقانون الجبائي والعمل على استخالصهالرسم على عمليات البناء  إدراج -

 تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع طبقا لتسعيرة القرار الجبائي؛  -

 تحمالت كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية.احترام مقتضيات كناش  -

 تدبير النفقات رابعا.
 مطابقة لتنفيذ األشغال الالمؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت  التسلم 

ية المتعلقة بالصفقات التي تم  أن جميع الملفات التقن  العامة، تبينمن دفتر الشروط اإلدارية    65خالفا لمقتضيات المادة  

احترام صاحب من المطابقة لتنفيذ األشغال والتي تمكن من التأكد المنشآت  تسلمها مؤقتا ونهائيا ال تتضمن تصاميم

 .الصفقة اللتزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة
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  بمراقبة جودة األشغال المتعلقةاالستالم المؤقت لألشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية 

من أجل إنجاز أشغال ثالث خزانات مائية بدواوير: ايت عليوة، أداريس،  06/2013رقم  أبرمت الجماعة الصفقة

تقرير المتعلق الالطالع على  تبين من خالل ا، وقد  أشهر  5داخل أجل    درهم  273.991,44طويلعات وبيدوغاس بمبلغ  

خالل فترة الحقة لالستالم المؤقت للصفقة الذي التجارب الميكانيكية على اإلسمنت أنجزت  أن    ،بمراقبة جودة األشغال

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   65، مما يخالف مقتضيات المادة  2014مارس    18تم بتاريخ  

 الدولة. األشغال المنجزة لحساب

 التسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال 

من أجل إنجاز أشغال بناء الطريق الرابطة بين دوار بوركايز وخميس سيدي   2014/ 01أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

 أشهر. 4، داخل أجل درهم 553.884,00عبد المومن بمبلغ 

المقاولة  اإلسفلت أنلهندسة المدنية والمتعلق بقياس درجة تكسية الوحظ من خالل االطالع على تقرير مختبر وقد 

ماي  21في حين أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للصفقة بتاريخ  ،2015يونيو  18أنجزت أشغاال إلى حدود 

 في محضر التسلم المؤقت ، مما يؤشر على أن األشغال ظلت متواصلة بعد التاريخ المعلن 2015

 خاطئة  أسس على التأخير غرامات تصفية 

المتعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين دوار بوركايز وخميس  01/2014من خالل االطالع على الصفقة رقم 

 سيدي عبد المومن، تبين أن الجماعة عملت على تطبيق غرامات التأخير خالل المدة الفاصلة بين األجل التعاقدي

الذي صرحت فيه الجماعة بالتسلم  2015ماي  21( وتاريخ 2015أبريل  16النظري النتهاء األشغال ) الذي يوافق 

يوما من التأخير، علما أن النهاية الفعلية لألشغال حسب تقرير التجارب المنجز من طرف  35المؤقت للصفقة أي 

من دفتر الشروط اإلدارية  60خالف مقتضيات المادة مما ي ،2015يونيو  18لهندسة المدنية تصادف تاريخ ا مختبر

 .العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة 

  عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة الواردة بجدول المنجزاتالكميات  اعتمادعدم 

من أجل إنجاز أشغال  درهم 588.684,00بمبلغ  04/2015رقم  بالصفقةالمتعلق  النهائيفي إطار كشف الحساب 

زهرة أتعمر، وتجهيز بئر بدوار وترسلت  يتوريد ووضع أنابيب الماء الصالح للشرب بدوارو بناء خزان مائي 

لوحظ وجود تناقض بين حجم االشغال المدرجة في كشف الحساب النهائي   مومن،إدوغاس إكورامن بمركز سيدي 

 07بالنسبة للثمن رقم  (  متر مكعب   3,37( وحجم األشغال المنجزة فعليا حسب جدول المنجزات )كعبمتر م  12,73)

 . درهم 14.844,00 غير مستحق يساوي والمتعلق باإلسمنت المسلح وبالتالي أداء مبلغ

 الجماعة طرف من المنجزة الدراسات مستوى على العمومية بالنفقات االلتزام قواعد احترام عدم 

ل االطالع على بعض الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن اإلنجاز من خال

الفعلي لهذه النفقات تم بتاريخ سابق لتاريخ اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء، مما 

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3صادر في ال 2.09.441من المرسوم رقم  55يخالف مقتضيات المادة 

 .للجماعات المحلية ومجموعاتها

بمبلغ  28/2015رقم  وسند الطلب درهم 99.384,00مبلغ  13/2017سند الطلب رقم ويتعلق األمر ب

 .02/2014من أجل تتبع أشغال إصالح المسالك موضوع الصفقة رقم  للدراسات،لفائدة مكتب  درهم 60.000,00

 الخدمة إنجاز قبل النفقة بأداء األمر 

دراسات من أجل لل، لفائدة مكتب درهم 60.000,00بمبلغ  25/2014لوحظ من خالل االطالع على سند الطلب رقم 

وضع وضخ وتوزيع الماء بدوار أكادير تدنست،  ووضع قنواتإنجاز الدراسة التقنية حول أشغال بناء خزان مائي 

زاوية أماوول، وأشغال إصالح المسلك الرابط بين وتيدوغاس وترسلت وقنوات الماء بدواوير أدار إيسي برهازن 

أنزيك إحيحي ودوار بوحانو، أن رئيس الجماعة أصدر األمر بأداء النفقة المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 

 .2018فبراير  19م من عدم إدالء مكتب الدراسات بمحتويات الدراسة إال بتاريخ ، بالرغ2014 دجنبر 01

 الدراسات  بعض إنجاز عند الصورية للمنافسة  اللجوء 

لوحظ في هذا الصدد، من خالل ملفات بعض نفقات الدراسات المنجزة بواسطة سندات أن إنجاز األعمال يتم بتواريخ 

المضادة والتي من المفترض أن تكون األساس الذي تتم على أساسه المنافسة،  سابقة لتواريخ تقديم بيانات األثمان

 األمر الذي يوضح غياب أية منافسة قبلية. 

، من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بتزويد دواوير درهم  39.960بمبلغ    27/2013سند الطلب رقم  ويتعلق األمر ب

، لفائدة مختبر درهم 9.720بمبلغ  35/2015سند الطلب رقم وللشرب كفرت، أبربار وإكي أسوليل بالماء الصالح 

سند و  الدراسة الجيوتقنية للبقعة المخصصة لبناء دار الطالب بمركز سيدي عبد المومن  للهندسة المدنية من أجل إنجاز

طريق الرابطة بين ، من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء الدرهم  60.000بمبلغ    2014/ 08الطلب رقم  

لدراسات للفائدة مكتب  درهم 99.600بمبلغ  2016/ 14سند الطلب رقم  و دوار بوركايز وخميس سيدي عبد المومن
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فتح المسلك وودوار تنف،  08إصالح المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم المتعلقة بمن أجل إنجاز الدراسة 

المسلك الرابط  هللا، وإصالحإصالح المسلك المؤدي لدوار موالي عبد و وتغزوت،ايت جاع والمؤدي لدواوير أجمو 

إصالح المسلك الرابط ، وإصالح المسلك الرابط بين دوار إكي أسوليل وبوزكارو ،بين دوار إكي أسوليل وبدوغاس

 السالم.إصالح المسلك الرابط بين دوار تكمي نسوفو ودار عبد ، وبين دوار أجمو وتغزوت

 لصحيح على إنجاز الخدمة اإلشهاد غير ا 

مؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي بتاريخ ال درهم 39.000مبلغ  2017/ 34في إطار سند الطلب رقم 

دراسات لفائدة الجماعة الدراسة التقنية المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين الطريق لأنجز مكتب ل ،2017 دجنبر 15

، 2017دجنبر  25 تم االنتهاء من إنجازها بتاريخأن الدراسة المذكورة ودوار ترسلت، وقد تبين  214الجهوية رقم 

 .، أي قبل تاريخ إنجاز الدراسة2017دجنبر  20علما أن محضر تسلم الدراسة مؤرخ في 

 العمومية الصفقات إبرام قواعد احترام عدم 

لدراسات التقنية وتتبع المشاريع لدراسات من أجل إنجاز الأبرمت الجماعة اتفاقية مع مكتب  2018يناير  02بتاريخ 

جمادى األولى  8صادر في  2-12-349مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم  2018المبرمجة في إطار ميزانية 

المتعلق بالئحة األعمال الممكن أن   1المتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا الملحق رقم    2013مارس    20(  1434

لقانون العادي، علما أن هذا النوع من الدراسات ال يمكن إنجازه عن طريق تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة ل

 عقود أو اتفاقيات إنما عن طريق صفقة أو سند طلب.

مجموعة من الدراسات في إطار االتفاقية سالفة الذكر، ودون قيام الجماعة  مكتب أنجزال نفس تجدر اإلشارة أنو

 سب العمومي.بإخضاع النفقة المتعلقة بها لتأشيرة المحا

 أداء نفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بالدين من طرف الممون 

لفائدة الجماعة موضوع سند لوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية من خالل االطالع على الملف المتعلق بشراء 

الخاصة   123لة رقم  تبين أن رئيس الجماعة أصدر األمر بأداء الحوا  ،درهم  49.144,00بمبلغ    2018/04  رقم  الطلب

لوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية تم  ب، علما أن تزويد مصالح الجماعة 2018 يونيو 05بهذه النفقة بتاريخ 

اعتراف بدين موقع من طرف المزود   وقد أدلى رئيس الجماعة بسند .  بتواريخ الحقة لتاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة

 موضوع الحوالة المشار إليها. درهم 49.144,00من أصل  2018يونيو  30بتاريخ  درهم 32.000,00بمبلغ 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال عند التسلم المؤقت للصفقات؛  -

 القيام بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قبل التصريح بالتسلم المؤقت لألشغال؛ -

 .تصفية غرامات التأخير في تنفيذ األشغال على أسس صحيحة -
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II.  سيدي عبد المومن جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 إجراءات المراقبة الداخلية  مأوال. تقيي
 تقاعس الجماعة في العمل على تسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العمومية 

ببدء  أحيث تبد  المشاريع،نجاز إدأبت الجماعة على تسجيل األوامر بالخدمة حسب أرقاما تسلسلية حسب سنوات 

على تسجيل أوامر الخدمة حسب أرقام  المالحظة والعملوسيتم األخذ بعين االعتبار بهذه  بنهايتها.السنة وتنتهي 

 تسلسلية. 

 عدم الحرص على مسك السجالت المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومحاسبة المواد 

حدود سنة  الجماعة عملت وأمسكت بدفتر تسجيل الدائنين إلىن إففيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية 

أما فيما   النفقات،إغفاله للسنوات المتبقية وذلك لكثرة المهام المنوطة بمدير المصالح المكلف بتصفية  ، وتم2015

تلك الخاصة بالحقوق أو دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات  أواالداء الصادرة  ألوامريتعلق بالدفاتر اليومية 

ت حسب نوعية المداخيل فلم يتم العمل بها من قبل وذلك لعدم المعرفة دفتر الحسابا أوالمثبتة لفائدة الجماعة 

الجماعة ستقوم باالطالع على هذه النوعية من الوثائق وستقوم بالعمل على تطبيقها ن  إفوعليه    بها.بضرورة العمل  

 وتوفيرها بناء على مالحظاتكم وتوصياتكم الواردة في هذا الباب.

  للجماعة واآلليات التابعةفي تدبير حظيرة السيارات غياب نظام للمراقبة الداخلية 

يقوم  مسؤول مباشرتدبير هذا المرفق بكل حيثياته يقع تحت مسؤولية الرئيس وذلك لغياب  أنتجدر اإلشارة إلى 

 الجماعة ستعمل على ايالء هذه التوصيات العناية الكاملة لتفعيلها والعمل بها. أن المرفق. كمابتدبير 

 وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة إعدادم تقيي. ثانيا
  المشاريع االستثمارية إلنجازغياب مصادر التمويل الداخلي 

عن ضعف الموارد الذاتية للجماعة واعتماد  االستثمارية، ناتجالمشاريع  إلنجازغياب مصادر التمويل الداخلي 

ومخرجات الفائض المالي الحقيقي   المضافة،فقط على مداخيل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة  الجماعة

النعدام تجاوب وتفاعل للمصالح الخارجية مع مصالح الجماعة قسطا وافرا في انعدام الرؤية ن أكما  للميزانية،

 موضوعية لتعبئة مواردها الذاتية.ال

 ارية المبرمجة من طرف الجماعةالتأخر في تنفيذ المشاريع االستثم 

كفاية االعتمادات المخصصة وتعثر المساطر  عدمومركزة، عدم رسو السادة األعضاء على فكرة يرجع ذلك ل

 المتبعة بالنسبة للمساطر المالية وغياب الحلول اآلنية والجاهزة لتسريعها. واإلجراءاتاإلدارية 

  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

 األولويةإعطاء  مصالح الجماعة أمام خيار    مهمة، يضعية ذات جدوى يتطلب إمكانيات مالية  إن إجراء دراسات تقن

غالب    الدراسات، وفي الوقت الذي تستغرقه أحيانا يشكل إكراها يضعف اإلعداد لهذه    أن  أخرى، كمالمشاريع دون  

لمنطق األغلبية   ى، تخضعجدو  ذاتالمصادقة على تخصيص االعتمادات التي ستكفي إلجراء دراسات  ن  إفاألحيان  

على اللجوء إلى مكاتب الدراسات لتتبع تنفيذ الجماعة  ستعملو رها تضعف اإلعداد لهذه الدراسات.التي بقرا

سمحت اإلمكانيات المادية والبشرية  إذا  بالجماعة،المشاريع الواردة في برنامج عملها في غياب اإلمكانيات التقنية  

 والتنسيق مع المصالح الخارجية ومع مختلف المتداخلين في هذا المجال. وتحققت إمكانية التواصل بذلك،

 تدبير المداخيل الجماعية. ثالثا
 عدم استخالص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي 

وقد تم استخالص رسم  ،2018فبراير  21قامت الجماعة بفرض الرسم على البناء والترميم المؤشر عليه بتاريخ 

قام باستخالص رسم البناء بالوكالة الخضرية  2015بخصوص بناء مسكن في سنة  ماأو .البالستيكمصنع  بناء

بخصوص بناء دار الطالبة وبناء الثانوية   ماأوالبناء.  ن الجماعة آنذاك ال تتوفر على القرار الجبائي الخاص برسم  أل

بخصوص البناء غير المرخص له فال  ما أو اجتماعية،فهما معفيتان من الرسم على البناء باعتبارهما مؤسسات 

 يمكن استخالصه.

 خطأ على مستوى تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع 

ولتدارك  اعة المداخيل الذي لم ينتبه إليه حتى المحاسب العمومي،شسوقع هذا الخطأ المادي سهوا من مصلحة 

 تحصيل.البكما قامت بوضع أمر  أداء الفارق،جل أاسلة الملزم من المصالح المختصة للجماعة بمر قامتاألمر 
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  المتعلقة بالضمانة المالية النهائية األسبوعيعدم احترام مقتضيات كناش تحمالت كراء السوق 

المكتري بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالربع األخير من السنة وعدم اعتبار الضمانة النهائية  مطالبةسوف يتم 

 عة من طرف المتعهد بمثابة تسبيق عن واجبات الكراء.المود 

 رابعا. تدبير النفقات
 التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

لك ال تحتاج لتصاميم كثيرة، باستثناء تصاميم البناء فهي ملزمة وتتوفر عليها الجماعة كت المشاريعلكون هذه 

الجماعة ال تلزم المقاولين بتصاميم المنشآت ن  إفالخاصة بخزانات الماء ونظرا لضعف اإلمكانيات المادية للجماعة  

 المطابقة لتنفيذ األشغال. 

 االستالم المؤقت لألشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة األشغال 

تحت مسؤوليته بالتتبع الموازي لألشغال عن طريق المختبر بأخذ العينات  جرت العادة أن يقوم المقاول على نفقته و

بتاريخ   6/2013وتقديم التقارير المخبرية إلى صاحب المشروع. أما فيما يخص الصفقتين رقم    أثناء انجاز األشغال،

الطويلعات، بيدغاس وادار ايسي  –متعلقة بأشغال بناء ثالثة خزانات للماء بدواوير: ايت عليوة  22/7/2013

متعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين بوالركايز   27/6/2014بتاريخ    1/2014بجماعة سيدي عبد المومن، ورقم  

وسوق خميس سيدي عبد المومن. فهي مشاريع ناجحة جدا وذات جودة عالية بشهادة الساكنة باعتبارهم المستفيدين 

ن يقدمون شكاياتهم إذا ما الحظوا أن المشروع به خلل ما والتي تأخذ بعين االعتبار  الحقيقيين من المشروع والذي

يكون  قد  ،قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة األشغال وبالنسبة للتسليم المؤقت لألشغال دائما.

التأكد  لإلنجاز، بعد التاريخ المحدد بطلب من المقاول مخافة أن يتجاوز  بسبب خطا في التاريخ من لدن المختبر أو

هذه المشاريع المتمثلة في  باإلضافة إلى كون، من جودة األشغال ولو باإلعالم المسبق شفويا من طرف المختبر

تلك المتعلقة بإنجاز الطرق القروية، كما أن الجماعة ا  ذوك  بناء الصهاريج تعتبر من المشاريع المعتادة داخل الجماعة

   . وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبال.أن تساهلت في عملية تسليم األشغال دون التأكد من جودتهالم يسبق لها 

 التسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال 

يتم  وبالنسبة للتسليم المؤقت لألشغال، المحاضر المخبرية،نجاز إيكون دائما هذا التباين نتيجة تماطل المختبر في 

. نجازهإعاينة بعين المكان لألشغال في انتظار التوصل بالتقرير المخبري الذي يتضمن تاريخ االعتماد على الم

 وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبال.

  تصفية غرامات التأخير على أسس خاطئة 

والقانونية في يتم احتساب أيام التأخير وتطبيق الغرامة المستحقة  اعتمادا على محضر التسليم المؤقت لألشغال،

 حق المقاول دون االعتماد على تواريخ التقارير المخبرية التي حررت وأصدرت في التاريخ المشار في طياتها.

  ستطبق فيه مسطرة غرامات التأخير، نه أوأشغاله بواسطة رسالة مضمونة  تتمةكما أن المقاول يتم إخباره بعدم 

الجاري بها العمل بحيث لو لم تكن قانونية لقام المقاول بالطعن فيها  يتم تنفيذ مقتضيات القوانين  ولعدم استجابته،

الجماعة مطالبة وملزمة بعدم التساهل في مثل هذه الحاالت لما تثيره من شكوك في تدبير ن أكما  بواسطة شكاية.

 وترشيد النفقات.

 المشروع عدم اعتماد الكميات الواردة بجدول المنجزات عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب 

نجاز إفهي مأخوذة في مواقع  المنجزة حقيقةفيما يخص الكميات المنجزة والمشار إليها في جدول بيان األشغال 

حيث يقدر الفرق  درهم   730.40 535ب:يتجلى في الثمن اإلجمالي المستحق الذي يقدر    عالية، وذلكاألشغال بدقة  

لما كان هذا المبلغ متوفر  مما يوضح جليا أنه لو كان هنالك سوء نية، درهم   953.60 52بينه وبين ثمن الصفقة 

كون الصفقة تتكون من مشاريع تقع في مواقع مترامية األطراف وهي في الحقيقة تفوق ثمنها    وخصوصا  للجماعة،

 4 – 3 – 2 – 1د في الكميات الواردة في بيان جدول األثمنة بأرقام كما يجب التطرق إلى الخطأ الوار التقديري.

 الزيادة أولى.  للكميات، بليكون هناك نقصان  أالوالذي من المفترض ورغم قلتها  11و

يتم إعداد بيان األثمنة الواقع، رض أبعد إعداد جدول بيان األشغال المنجزة حقيقة على نه أوتجدر اإلشارة إلى 

رض أإخضاعه دائما للمراجعة والمقارنة مع جدول األثمان المنجزة على  يتم والذي عادة ما  مقاول،المستحقة لل

لهذه المعطيات فان هذا الخطأ قد يكون وقع سهوا وبدون   ألخطاء الواردة به قبل أن يصرف.  الواقع وتصحيح كل ا

ا الجماعة والتي يتجلى فيها دائما مبدأ وهو يعتبر تقريبا الوحيد في جميع الصفقات التي قامت به أدنى سوء نية،

 النزاهة واالقتصاد والمردودية العالية. 

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعة 

هذه دعمها إلنجاح جل أتكتسي طابعا استعجاليا حيث كانت الجماعة تتوخى تقديم ملتمسات من المشاريع كانت 

أما عن مسالة التناقض في التواريخ   لتقنية لدعم ملفات طالبات الدعم.ا  الدراساتالمشاريع. وكان لزاما عليها تقديم  

المبينة على هذه النفقات فإنها تعزى غالبا لعدم االنتباه وقت وضعها وغالبا ما يتم التنبه إليها عند عملية األداء وتتم  
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إما سهوا   لمالحظات المحاسب وغالبا ما يتم إغفال إصالح الخطأ في أرشيف الجماعة،مراجعتها وإصالحها، تبعا  

ودوار   8  الرابط بين الطريق الوطنية رقم  بأشغالأما بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة    أو تحت ضغوطات العمل.

  11تنلفت على مسافة مهدي مرورا بدوار اكررار ودوار  أوالد دوار اسكا ودوار ن إف كلم،  08تونف على مسافة 

كلم عن الجماعة وال حدود لجماعة سيدي المومن   30كلم، فهي دواوير متواجدة بجماعة بوابوض التي تبعد بحوالي  

معها وال يخصها بالجماعة في شيء، أما فيما يتعلق بالدراسة التقنية الخاصة بالمسلك الرابط بين دوار تونف 

وان فلم يتم التطرق إليها في الموضوع. أما فيما يتعلق بالدراسة المتعلقة الواردة في العن 8والطريق الوطنية رقم

كلم فإنها تمت بالفعل خارج إطار تعاقدي وبدون إصدار سند   0.8بالمسلك الرابط بين دوار امسكنيض على مسافة  

ر تسوية وذلك الستعجالية المشروع واستعداد صاحب مكتب الدراسات انجاز الدراسة في انتظا الموضوع،في 

 االلتزام المالي بالنفقة. 

 األمر بأداء النفقة قبل انجاز الخدمة 

التوريدات وعن الحالة المشار إليها فمرده  أوشغال نجاز الفعلي لألإن استخالص المستحقات المالية ال يتم بعد اإل

بين فيها دون انتباهنا لذلك. مدنا بها حاملة للتاريخ الم منا، فتمنسخة من الدراسة المذكورة بعد ضياعها  طلبناإلى 

 .2015و 2014والمشاريع أنجزت بناء على الدراسات المذكورة والمبرمجة خالل سنوات 

  اللجوء إلى المنافسة الصورية عند انجاز بعض الدراسات 

 :لقد تم إتباع المساطر اإلدارية حيث توصلت مصالح الجماعة بمقترحات مكاتب الدراسات بالتواريخ التالية

د وعن األخطاء  39.960,00بمبلغ  2013ماي  08وتم إصدار سند طلب بتاريخ  2013ماي  7و 3-بريل أ 30

المادية، يتم تداركها عند عملية األداء من طرف المحاسب الذي ينبهنا لهذه األخطاء نه إفالواردة في المستندات 

تدارك األخطاء المدرجة في  ااألعباء اإلدارية يتم سهوونظرا لتراكم نه أ األداء، إالباستدراك األخطاء قبل  فنقوم

 الوثائق الموجهة لألرشيف.

 الخدمة نجاز إ ىغير الصحيح عل اإلشهاد 

فاإلشهاد غير صحيح بسبب إغفال تدارك ضبط التواريخ الواردة في الوثائق  2017/ 34بالنسبة لسند طلب رقم 

 بهذه الدراسة. الخاصة

 فقات العموميةعدم احترام قواعد إبرام الص 

 الجماعةوإيمانا من    .مجموعة من الدراسات نظرا للطابع االستعجالي للمشاريع  إلنجازتم االعتماد على االتفاقيات  

سوف يتم العمل وبالدور الفعال لمكتب الدراسات في التتبع والتقييم للمشاريع المقترحة ضمن برنامج عمل الجماعة  

 . على إلغاء العمل بهذه االتفاقية

 داء النفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بدين من طرف الممونأ 

الرئيس هو الذي ن إفن الجماعة ال تتوفر على مصلحة معهود إليها التلقي والتأشير على مقتنيات الجماعة نظرا أل

دخل في إال في األشغال والتوريدات التي ت معمول به منذ إحداث هذه الجماعة، الشيء النفقة، وهذايقوم بتصفية 

تقرر تعيين موظف تعهد إليه مهام استالم وتصفية التوريدات والمشتريات ومسك دفاتر  وقد  صالحيات التقني.

الغرض منه إظهار الطريقة  الجرد الخاصة بالمخزن وعالقة باإلشهاد المدلى به أمام لجنة االفتحاص والمراقبة،

 .توفير ملتزمات المكتبجل أالتي تتعامل بها الجماعة من 
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 جماعة "بــوابــوض"

)إقليم شيشاوة(   
 

 

وتقع في النفوذ   ،كلم مربع  179تمتد على مساحة إجمالية قدرها  حيث    ،02/12/1959أحدثت جماعة بوابوض بتاريخ  

. كما 2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء حسب  نسمة 11.494 سكانها عدد  يبلغ، والترابي لدائرة امتوكة

 بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز ،2016خالل سنة و .جماعيا مستشارا 17 من الجماعي مجلسها يتكون

 همتدرهم    3.385.016,17و  ،ميزانية التسيير  همتدرهم    4.647.464,60  ما يعادل  درهم، منها  8.032.480,77

  ،درهم  4.168.000,00  ما يناهز  ميزانية التجهيز. وقد بلغت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 فقد حصرت في ،أما المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة .% من مجموع مداخيل التسيير90 قاربأي ما ي

 تخص نفقاتدرهم  1.638.744,31و ،لتسييردرهم تتعلق بنفقات ا 3.245.335,61درهم، منها  4.884.079,92

  ، درهم 1.604.204,11 ،خالل نفس السنة ،بلغت كتلة أجورهم ،موظفا وعونا 22تتوفر الجماعة على كما التجهيز. 

 % من نفقات التسيير.49 ما يمثل حوالي أي

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

بوابوض عن تسجيل العديد من بخصوص جماعة  وي للحساباتأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجه

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات

 تدبير المداخيل .أوال
 .ترتبط أهم المالحظات الواردة بهذا الخصوص بما يلي

  تدبير بعض الرسوم المحليةاختالالت في 

للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام الرسم على النقل العمومي  .أ

 للمسافرين 

في هذا للنقل العمومي للمسافرين. و وثالث حافالت ،تنشط بتراب الجماعة ثمان سيارات أجرة من الصنف األول

 عن المالحظات التالية: ين المذكورين أعالهأسفرت مراقبة تدبير مداخيل الرسمالصدد، 

 بخصوص الرسمين؛  احترام تسعيرة القرار الجبائيعدم  -

 ؛الرسم على النقل العمومي للمسافرينفيما يخص عدم تطبيق الغرامة عن غياب التصريح بالتأسيس  -

 ين.التقصير في استخالص مستحقات الرسم -

لى غاية نهاية درهم إ 9.450,00، ما يناهز الرسم على النقل العمومي للمسافرينبشأن  ،وقد بلغ الباقي استخالصه

متأخرات استخالص الرسم المفروض على وقوف  حدود نفس التاريخ،إلى ، بلغتكما ، 2017شهر شتنبر من سنة 

دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية وذلك درهم،  5.750,00 حوالي العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

  .استخالصها ب وإصدار أوامرء المستحقات المذكورة من أجل استيفا

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

التابعة والمقهى    ،كالمقاهي المتواجدة بالسوق األسبوعي  ،يتواجد بتراب الجماعة مجموعة من محالت بيع المشروبات

 إضافة إلى بعض المقشدات وقاعات الشاي. ،والمقهى المتواجدة بمركز بوابوض ،لجماعة التي تم كراؤها للخواصل

 االختالالت  عنمحالت بيع المشروبات    على  أسفرت مراقبة عملية فرض واستخالص واجبات الرسمإلطار،  في هذا او

تخلف الملزمين عن أداء مستحقات  ، وعدم إيداع اإلقرار بالمداخيل، وعدم إيداع التصريح بتأسيس المؤسسةالمتعلقة ب

 ضدهم. إلجراءات الالزمةل الجماعة الرسم دون اتخاذ

 عمليات البناءالرسم على   .ج

 تشوب عملية استخالص الرسم على عمليات البناء عدة اختالالت يمكن إجمالها فيما يلي: 

لوحظ أن الجماعة ال تستخلص واجبات الرسم على ، إذ عدم فرض واجبات الرسم على عمليات البناء -

 1/2002لبناء رقم  كما هو الحال بالنسبة لرخصة ا  ،عمليات البناء بالرغم من تسليمها لبعض رخص البناء

بتراب   بدون رخصة . كما تبين انتشار عمليات البناء2002أغسطس  02المسلمتان بتاريخ  2/2002و

قبل  رخصة البناء الحصول على الجماعة دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل فرض

  ؛واستخالص واجبات الرسم مباشرة البناء،
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 ،2009سنة    ،وكمثال على ذلك تم  ،ض إداري للرسم على عمليات البناءالمعدة لغر  بناياتعدم إخضاع ال -

 .كوربناء إعدادية محمد الخامس والمحالت السكنية التابعة لها من الرسم المذ  فاءإع

 كراء الاستخالص مستحقات  عدم 

 لجماعةالتابعة لسيارة األجرة  .أ

لوحظ أن المكتري لم يقم بتسديد مستحقات الكراء من خالل االطالع على ملف كراء سيارة األجرة التابعة للجماعة، 

بلغ  ، حيث شهرا 17أي لمدة  .2011إلى غاية شهر مارس من سنة  2009للفترة الممتدة من شهر نونبر من سنة 

دون أن تقوم الجماعة باتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل وذلك، درهم،  17.000,00 ما يعادلالباقي استخالصه 

   .ستحقاتاستيفاء هذه الم

 لجماعةالتابعة ل المحالت السكنية والتجارية .ب

أي منذ تاريخ إبرام عقد الكراء سنة  ،شهرا 46تبين أن بعض المكترين لم يقوموا بأداء واجبات الكراء لمدة فاقت 

كما قامت الجماعة ببناء تسع محالت تجارية    .درهم  12.900,00حوالي  بلغ مجموع الباقي استخالصه  ، حيث  2014

بأداء السومة الكرائية في كذلك،  ،من أجل كرائها واالستفادة من مداخيلها. غير أنه لوحظ أن المكترين ال يقومون

. ومع ذلك، ال تعمل درهم 105.510,00األمر الذي أدى إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ  ،اآلجال المحددة

لوحظ فضال عن ذلك،  . ذات الصلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص واجبات الكراءى الجماعة عل

المتعلق  09الضمانة النهائية لكراء المحالت التجارية موضوع طلب عروض رقم  نأن الجماعة قامت برفع اليد ع

فتر التحمالت الذي يوجب على بكراء تسعة دكاكين في ملك الجماعة، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل السابع من د 

على أن ترجع هذه الضمانة   ،درهم لكل دكان  1.000,00المشارك في طلب العروض إيداع ضمانة مؤقتة تعادل مبلغ  

ومن  .واعتبارها ضمانة نهائية بالنسبة للمستفيدين من طلب العروض ،فقط للمتنافسين الذين لم ترس عليهم العروض

 إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ لجماعةالتابعة لاجبات كراء المقهى استخالص و عدمأدى جهة أخرى، 

  .درهم 22.500,00

 المحالت المبنية من طرف الخواص على أرض السوق االسبوعي التابع للجماعة  .ج

محال تجاريا بنيت فوق أرض الجماعة بالسوق األسبوعي ويستغلها أصحابها   465يتواجد بالسوق األسبوعي أكثر من  

درهم سنويا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والعشرون من  100و 50مقابل أداء سومة كرائية تتراوح بين 

دون أن   ، وذلكأن جل المكترين ال يؤدون واجبات الكراء بصفة منتظمة  ، بهذا الخصوص،القرار الجبائي. وقد لوحظ

، على ، حيث تبين أن بعض المكترينذات الصلة تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل استيفاء المستحقات

تراكم الباقي  مما نتج عنه سنة.  20أي لمدة فاقت  ،1996لم يسبق لهم أن أدوا واجبات الكراء منذ سنة  سبيل المثال،

 .2017درهم إلى حدود نهاية سنة  320.900,00استخالصه الذي بلغ 

 لمجزرة في كراء السوق األسبوعي والسوق السنوي وا اختالالت 

سنوي، وقد أسفرت مراقبة تدبير مداخيل هذه المرافق ال للموسم تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي ومجزرة وسوق

 على االختالالت التالية:

 ؛اللجوء لنفس المتعهد لكراء المرافق الجماعية -
، حيث انخفضت من مبلغ 2015و 2014 تيبين سن تراجع مداخيل إيجار السوق األسبوعي -

درهم بسبب عدم أداء واجبات الكراء. علما أن دفاتر   69.600,00درهم إلى مبلغ  273.600,00

  المسبق؛التحمالت تنص على أداء الواجبات الكرائية شهريا عوض األداء السنوي 

 ؛عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بكراء السوق األسبوعي -

 78.000,00 ما يناهز  بلغ الباقي استخالصهحيث ، التقصير في استخالص واجبات كراء المجزرة  -

  ؛درهم

كلفت هذه العملية مبالغ مهمة لخزينة    المذكورة، حيثمرافق  العدم مصادرة مبالغ الضمانة النهائية لكراء   -

 ؛درهم 89.100,00حوالي الجماعة قدرت ب

ن أجل استخالص واجب كراء منتوج سوق الموسم السنوي سيدي عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحمالت م -

 .بوبراهيم

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 تسعيرة القرار الجبائي؛الرسوم المحلية طبقا ل مستحقات استخالص -

 على الرسم واجبات فرض وعلى ،البناء مباشرة قبل البناء رخص على الحصول فرضعلى  العمل -

 ؛ غير المعفاة عمليات البناء جميع

 استخالص المستحقات المترتبة عن كراء سيارة األجرة الجماعية؛ -
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 بصفة منتظمة؛ واجبات كراء المحالت السكنية والمحالت التجاريةاستخالص  -

فيما يخص رفع اليد عن الضمانة  كراء المحالت التجارية التطبيق السليم لمقتضيات دفتر تحمالت -

 النهائية؛

من أجل استخالص واجبات والمجزرة    فعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بكراء السوق األسبوعيت -

 وتجنب تراكم الباقي استخالصه؛اآلجال القانونية  في كراءال

األسبوعي من أجل تجنب على أرض السوق    األغيارطرف    المستغلة منالمحالت  استخالص مستحقات   -

 .تراكم الباقي استخالصه

 تدبير النفقات .ثالثا
تتعلق   ،صفقات عمومية عن طريق طلبات عروض  ،2016و  2010 تيسنالممتدة بين  خالل الفترة    ،أبرمت الجماعة

بكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. كما أصدرت وبإصالح وصيانة المسالك، وأساسا بأشغال البناء، 

 جموعة من الدراسات واألشغال والتوريدات. سندات طلب إلنجاز م  ،فضال عن ذلك ،الجماعة

 نفقات عن طريق الصفقاتال .1

 .يلي ما الخصوص،بهذا  لوحظ،

  أشغال الكهربة .1.1

 تغطيةعدم ، لوحظ سيدي عبد المجيد والمونس يمشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواربالنسبة ل

 شهادة اعتماد المكتب الوطني للماء والكهرباء لفترة إنجاز األشغال.

لوحظ تأخر في    ،تنلفت وأنزيكومشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواوير شعبة الغار  ل  بالنسبة  أما

قة لشهادة اعتماد تقديم صاحب الصفو  ، تبليغ المصادقة على الصفقة بسبب غياب التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء

باإلضافة لعدم تأمين المقاول عن األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة    ،المكتب الوطني للماء والكهرباء منتهية الصالحية

 خالل فترة اإلنجاز.

فقد لوحظ اللجوء  ،مشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواري تنيلفت وشعبة السدرةل بالنسبة أما

نفس األمر ينطبق على سند الطلب  .درهم 63.947,20بمبلغ  9/2015للمنافسة الصورية في إطار سند الطلب رقم 

وتم  .هرباء بدوار شعبة السدرةدرهم، والمتعلق بإنجاز أشغال توسيع شبكة الك 71.795,02بمبلغ  10/2015رقم 

 بصرف نفقة قبل تسلم األشغال من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء. رأم كذلك إصدار

 والطرق  أشغال بناء وإصالح المباني اإلدارية2.1. 

صفقة بمبلغ  في شأنهوالذي أبرمت الجماعة  ،يهم مشروع بناء مراقد بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض فيما

عدم حجز الضمان المؤقت بالرغم من   ،من خالل االطالع على الملف المتعلق بالصفقة  ،لوحظ  ،درهم  597.636,00

 ولم  ، األشغال من االنتهاء قبل للصفقة المؤقت التصريح بالتسلم  تم   كماتأسيس الضمان النهائي خارج اآلجال القانونية.  

بعين االعتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ المستحقة    تأخذ   لم  كماتطبيق غرامات التأخير.  ل  الجماعة  تلجأ

  لصاحب الصفقة.

تم تسجيل إنجاز  فقد  ،درهم 274.954,00مشروع بناء مسكنين وظيفيين بجماعة بوابوض بمبلغ ب  يتعلق فيما أما

عتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ عدم األخذ بعين اال  وكذا  ،األشغال في غياب الضمانة المالية التعاقدية

 المستحقة لصاحب الصفقة.

والرابطة بين  ترات،مولي( ك 10من خالل االطالع على ملف مشروع إصالح الطرق والمسالك على مسافة عشر )و

المالحظات تم الوقوف على ، درهم 452.440,00 يناهز  بمبلغ ،ودواري أنزيك والشعبة 214الطريق الجهوية رقم 

 التالية:

 ؛التسلم النهائي للصفقة قبل انصرام أجل الضمان التعاقدي -

 ؛تأخر الجماعة في األمر بصرف االقتطاع الضامن -

أفتاس ثم تاسيال وير إكرار ومرورا بدوا تراتمولي( ك9يخص مشروع فتح وإصالح الطرق على مسافة تسع ) وفيما

 حظات التالية:تم تسجيل المال، فقد درهم 799.440,00 بمبلغ

 ؛عدم األخذ بعين االعتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة -

 تأخر الجماعة في األمر بصرف االقتطاع الضامن. -

وتزويد دوار أفتاس بالماء   ،تجهيز بئر بدوار أوالد مهديوبناء خزان مائي بدوار أدار، بمشروع يتعلق ب وارتباطا

 تم تسجيل المالحظات التالية: فقد  ،درهم 439.215,60 قدره بمبلغ ،ح للشربالصال
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ضعف على مستوى برمجة األشغال المتعلقة ببناء خزان مائي بدوار أدار بسبب عدم اللجوء لوكالة  -

 ؛الحوض المائي

والتأخر في اإلعالن عن االستالم النهائي لألشغال موضوع  ،إصدار أوامر صورية بوقف األشغال -

 لصفقة.ا

المرس ونادر البيض بالماء الصالح وتكيدة  وتزويد دواوير أكادير  بو  ، بناء وتجهيز خزان مائيب  قمشروع يتعلب  وعالقة

 ،تأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المتعلقة بالمشروع، فقد لوحظ درهم 557.392,74 يناهز للشرب بمبلغ

مشروع تزويد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بجماعة  وبخصوص وأخيرا، وعدم تطبيق غرامات التأخير. 

" لخدمات لصالح الجماعة في  S. Eتم تسجيل إنجاز مكتب الدراسات " ،درهم 238.680,00 قدره بوابوض بمبلغ

وعدم تطبيق  ،تعلقة بالمشروعتأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المكما لوحظ  ، إطار تعاقدي أي غياب

 .غرامات التأخير

 نفقات عن طريق سندات الطلب  .2

 :يلي ما لوحظ

  ودوار أوالد مهدي على مسافة  2001إنجاز دراسة حول أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق رقم  -

 ؛إطار تعاقدي أي كلم لفائدة الجماعة في غياب 5,2

ويتعلق  .العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد تنفيذ النفقات  -

لدراسة التقنية حول أشغال بناء المسلك الرابط بين دوار أساكا ودوار أوالد مهدي مرورا بدوار بااألمر 

الدراسة التقنية حول أشغال بناء الطريق المعبدة الرابطة ، وبكلم 11إكررار ودوار تلنفت على مسافة 

أشغال بناء قاعة للمطالعة بدار حول  الدراسة التقنية  كذا بو  ،ودوار أغبالو  214يق الجهوية رقم  بين الطر

  ؛الدراسة الطبغرافية التكميلية المتعلقة بمركز بوابوض، وبالطالب المتواجدة بمركز بوابوض

رابطة بين الطريق دراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء الطريق المعبدة الالطلب لتسوية قيمة    يإصدار سند  -

األشغال الطبغرافية  بدراسة التقنية المتعلقة كذا الو ،كلم 5,2ودوار أوالد مهدي على مسافة  2001رقم 

 ؛ ثقافي-المتعلقة بإنجاز مركز سوسيو

درهم،    60.000,00بمبلغ    03/2017سند الطلب رقم  . ويتعلق األمر باألمر بأداء النفقة قبل إنجاز الخدمة -

 لفائدة مكاتب للدراسات؛درهم  126.000,00بمبلغ  27/2014سند الطلب رقم و

 الدراسة الطبغرافية لمركز الجماعة، ويتعلق األمر باللجوء للمنافسة الصورية عند إنجاز بعض الدراسات -

 ؛ الدراسة الهندسية المتعلقة ببناء مسكنين وظيفيين بمركز بوابوضوب

ل أداء مصاريف تزويد بعض المؤسسات التي ال يقبن م  ،أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة -

 ؛تدخل ضمن تحمالت الجماعة

 .غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبيات العمومية -

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذا،

قبل التصريح بالتسلم  مطابقة لمجموع التزامات الصفقةاللعمليات المراقبة المتعلقة بإخضاع األشغال  -

 المتعلق بها؛

 ؛لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال المقاولإال بعد إدالء  المنشآت عدم تسلم -

  األوراش المتعلقة بالصفقات المنجزة؛ ويوميات لدفاتر المسك المنتظم والصحيح  -

 ؛األشغال ل إنجازتغطي جميع مراح األخطار  تأمين عن دواهباإلدالء بش أصحاب الصفقاتمطالبة   -

 ؛تأسيس الضمان النهائي خارج اآلجال القانونية عندحجز الضمان المؤقت  -

 عن األشغال المنجزة في إطار الصفقات خارج اآلجال التعاقدية؛ تطبيق غرامات التأخير  -

 احترام قواعد المنافسة عند إنجاز مختلف التوريدات؛ -

 .ةأداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعالكف عن  -
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II. بوابوضجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 (مقتضب)نص 

 تدبير المداخيل .والأ
 اختالالت في تدبير بعض الرسوم المحلية 

الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام  .أ

 للمسافرين 

 مععن طريق عون قضائي  إنذارهمم تفقد  يالباق الملزمين أمابذمة بعض ما  ءأدا تم قد الوضعية  هذ ه تم تصحيح

 ضدهم.رفع دعوى قضائية 

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

أصحابها نشاطهم فقط يوم السوق  تقليدية يزاولإال مقاهي  األسبوعي ليستبالسوق  المقاهي المتواجدةجل  إن

المقهى   بكراء أحد  أييتقدم  السوق. لم للمتسوقين يومالمأكوالت البسيطة  إعداد في  أصحابهااألسبوعي وينشط 

 ووضعالموجودة بمركز بوابوض    األسبوعي، وقامت الجماعة بكراء المقهى الجماعيةالمتواجدة بالسوق    الجماعية

المتعلق بجبايات  47.06من القانون  147يتم مستقبال تطبيق مقتضيات المادة سو المكتري تصريحا بالتأسيس.

 من نفس القانون. 64الجماعات المحلية في كل من خالف مقتضيات المادة 

 الرسم على عمليات البناء .ج

في  . وذا الشأن وال تزال المسطرة جاريةقضائية في ه  ىقام المجلس الجماعي الذي تولى شؤون الجماعة برفع دعو

ءات التسوية من ا. قد تمت مباشرة اجر 47.06رقم من القانون  52الجماعة بتطبيق مقتضيات المادة  التزام إطار

 .والتكوينالجهوية للتربية  األكاديميةطرف الجماعة مع 

 عدم استخالص مستحقات الكراء 

 سيارة األجرة التابعة للجماعة  .أ

ال  والمبلغ الذي 2010غاية مارس لى إواجب الكراء دى أقد ه نأالمكتري فقد أدلى بوصوالت تبين  استدعاءبعد 

 الجماعة رفعت دعوى قضائية ضده. نإفبذمته، يزال 

 المحالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة  .ب

 أقساط.التزموا بأداء الباقي على  و  بذمتهمبتسديد ما    بدأوا  الكراء فإنهمبعد إشعار الموظفين الجماعيين بأداء واجبات  

ماعة قد رفعت الجن  إف  ولم يستجيبوا  بذمتهممهلة ألداء ما    همئوإعطاعن طريق العون القضائي    بعد تبليغ المكترينو

رين بمجرد فوزهم في طلب العروض ودفعهم لتسبيق عن ثالثة أشهر قدموا تالمكن أكما  قضائية. ىضدهم دعاو

  بالنسبة لمقهى لهم.األخير بإعادتها ا ذ هقام  ثحيؤقتة إلى القابض الجماعي السترجاع مبلغ الضمانة الم اطلب

الجماعة من    وقد قامت  ورفعت ضده دعوى قضائية.  مع المكتريبفسخ عقدة الكراء    قد قامت  الجماعةن  إفالجماعة  

   أخر.جديد بكرائها لمكتري 

 سبوعي التابعة للجماعةالسوق األرض أالمحالت المبنية من طرف الخواص على  .ج

ما   ذ منالمعلومات التي يدلي بها بعض المعمرين بالمنطقة، تواجد  وحسب بعض هذا السوق  أن إلى اإلشارةتجدر 

نه  إف ملكيتها ألصحابهابالنسبة للدكاكين المتواجدة بالسوق األسبوعي والتي تعود  وأما يزيد على قرن من الزمان،

خرى أإال أن هناك محالت  المستحقة.من الرسوم متهم ذ ببتسديد ما  فإنهم قاموااألداء،  لهم إنذارات وجهت أنبعد 

البعض منها مهدمة وأخرى قابلة لالنهيار بعد أن تخلى ن  إغير قابلة لالستعمال بسبب حالتها المتردية حيت  غلبها  أ

 الغير المعروفين.  أصحابهاعنها 

 اختالالت في كراء السوق األسبوعي والسوق السنوي والمجزرة 

 وعن عدم  عمومية،الموسم السنوي ثم عن طريق صفقة    وكذلكعملية كراء مرافق السوق األسبوعي والمجزرة    إن

الجماعة رفعت ضده دعوى ن إف إليهاللمرافق الثالثة المشار  2015وفاء المكتري بمستحقات الكراء عن سنة 

ي واجب الكراء لدى القابض كان يؤد نه إفبخصوص متأخر الديون التي تراكمت في حق المكتري و .قضائية

ضده دعوى قضائية من اجل   قد رفعت  والجماعة اآلن  إنذاره بذلك  الكراء تمواجب    بعدم أدائهالجماعي وفور علمنا  

بخصوص متأخر الديون التي تراكمت في حق المكتري فانه كان يؤدي واجب الكراء و استخالص واجب الكراء.

ضده دعوى  قد رفعتوالجماعة اآلن  بذلك إنذارهواجب الكراء تم  دائهألدى القابض الجماعي وفور علمنا بعدم 

 استخالص واجب الكراء.جل أقضائية من 
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بعد  بالصفقة ودفعهعندما يفوز المرشح  نهإف 2013كما هو منصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية لسنة 

أشهر من واجب الكراء والتي تعتبر ضمانة  لك ضمانة مالية إلى صندوق القابض الجماعي تعادل مبلغ ثالثة ذ 

من سنة  األخيرةيقوم القابض الجماعي بتوظيف مبلغ الضمانة الستخالص واجب الكراء للثالثة أشهر  ؛نهائية

الجماعة قد قامت باستخالص واجب  نإفباألمر باالستخالص ضد المعني  الجماعة أمر أصدرتن أ وبعد  الكراء.

    بوبراهيم.نوي سيدي كراء منتوج سوق الموسم الس

 تدبير النفقات ثانيا.

 الصفقات طريق  عن النفقات  

 الكهربة أشغال1.1. 

األشغال لمشروع كهربة نجاز إ والكهرباء لفترةعدم تغطية شهادة اعتماد المكتب الوطني للماء  •

 والمونسشبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواوير سيدي عبد المجيد  توسيع

من اختصاص المكتب المذكور "قطاع الكهرباء " والذي أبلغنا أنه من حق أي مقاولة حاصلة  ةمالحظهذه ال إن

صالحية الصفقات العمومية ولو اقتربت نهاية مدة    المشاركة في   للكهرباء المركزيةعلى اعتماد من طرف اإلدارة  

ظرفة، وأن تجديد ملف شهادة االعتماد للمقاولة في مرحلة تنفيذ األشغال يبقى مراقبا من طرف ألاالعتماد عند فتح ا

  .االختصاصالمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء بصفتهم ذوي 

توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد  الصفقة مشروعالتأخر في تبليغ األمر بالمصادقة على  •

صاحب الصفقة لشهادة اعتماد المكتب  وانزيك وتقديمشعبة الغار، تنلفت  ربدوا ويالمنخفض 

الصالحية وعدم تأمين صاحب الصفقة عن األخطار المرتبطة  والكهرباء منتهيةالوطني للماء 

 بتنفيذها خالل فترة االنجاز 

كما تواصلت مع  مصاريف وتكلفة الدراساتهرباء بخصوص اإلعفاء من إن الجماعة راسلت المكتب الوطني للك

المكتب المعني عدة مرات ظنا منها أن األمر لن يستغرق وقتا طويال إال أن طلب اإلعفاء لم يجد ردا في الوقت 

على  المناسب الشيء الذي دفع بالرئيس لمراسلة مقاولة سوس ماسة انرجي التي رست عليها الصفقة مطالبا إياها

بالتأمين عن  وفيما يتعلق للكهرباء. استبقاء التزامها إلى حين الحصول على اإلعفاء من طرف المصالح المركزية 

المخاطر فإن المقاولة تزودنا بوثيقة التأمين عن المخاطر عند طلبها للملف التكميلي لنائل الصفقة أو في األظرفة 

جديد التأمين إلضافتها في الملف علما أن كل المقاوالت الصغيرة إغفالنا لطلب وثيقة ت وقد تم طرفهالمقدمة من 

 التأمين سنويا لألوراش ولعمالها.   والمتوسطة تجدد

شبكة الكهرباء ذات الجهد  كهربة توسيععدم احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية لمشروع  •

شغال من طرف المكتب نفقة قبل تسلم األ  واألمر بصرف  وشعبة السدرةالمنخفض بدواري تنيلفت  

 الكهرباء والكهرباء قطاعالوطني للماء 

فإن هذه األشغال كانت في غاية األهمية   وشعبة السدرةبخصوص أشغال توسيع شبكة الكهرباء بدوار تنلفت    

ولسد حاجيات الساكنة بهذه المادة الحيوية بعد احتجاجات  للشرب،وذات طابع استعجالي الرتباطها بالماء الصالح 

وحتى تطمئن الساكنة فقد حاولنا   ةالكهربائيمتتالية للساكنة لربط الثقبين االستغالليين بالدوارين المذكورين بالشبكة  

الثقبين بالشبكة الكهربائية رفقة المقاولة وربط دعوة المكتب الوطني للكهرباء قصد توطين أشغال إيصال األعمدة 

الجماعة. بعدها يقوم فريق من المكتب الوطني للكهرباء بزيارة أخرى لمكان األشغال عند طلب ربط البئرين   وتقني

 العدادات. الكهربائية لوضعبالشبكة 

 اإلدارية والطرق  وإصالح المبانيأشغال بناء  .2.1

 مشروع بناء مراقد بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض  •

المصلحة العامة كانت تقتضي منا بعض التنازالت في مثل هذا المشروع الذي تزامن مع الدخول المدرسي ن إ

الجماعات   وتالميذ منتلميذات    اإلعدادية والتي استقبلتاإلعدادي بعد افتتاح مؤسسة محمد الخامس    ول للمستوىاأل

أما فيما يخص . و داخلية تابعة لإلعداديةماعات أنقل مدرسي بين هذه الج يأويهم أومن  ولم يجدوا المجاورة

المالحظة المتعلقة بالتصريح بالتسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال، فإن دفتر الورش سجلت فيه تتمة 

أشغال بناء المشروع الذي فرض علينا إضافة أشغال عن طريق سند طلب الذي أتممنا به أشغال بناية المراقد لسبب 

سة و توقع استواء أو عدم استواء األرضية مكان المشروع و الذي أجبرنا على وضع طاولة األرضية خطأ في الدرا

سنتم علوا عن سطح األرض من ثالث واجهات ما استدعى إضافة كمية في البناء والخرسانة   85م و  1على علو فاق  

ز الكميات المقترحة في دفتر  التحت أرضية زائد البناء فوق سطح األرض كانت غير متوقعة ما أثر على انجا

المتعلقة بعدم  وبالنسبة للمالحظةالشروط الخاصة خصوصا المواد المستعملة في المراحل النهائية للمشروع . 

يوليوز إلى  20األشغال من  لكونراجع  فذلكالصفقة تطبيق غرامات التأخير أداء مبالغ غير مستحقة لصاحب 
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ناتجة عن عدم تطابق الدراسة مع  وهذه األشغالكان مجرد تتمة األشغال بواسطة سند طلب  2011دجنبر  22

 سالفا.ذكرنا  المراقد كمابناء  االرضية موقعوضعية 

 المالية الضمانة غياب في أشغال إنجاز: مشروع بناء مسكنين وظيفيين بجماعة بوابوض •

  الصفقة لصاحب مستحقة غير مبالغ وأداء التعاقدية

لم ننتبه سهوا منا على محتواها إال عندما أعد ملف تسديد كشف الحساب حيث الحظ الخازن العمومي أن اسم 

الجماعة كتب خطأ من طرف البنك اضطـــر المقـــاول لتصحيحها لكن البنــك سلمه ضمان تعاقدي بتاريـــخ يوم 

ر مستحقة لصاحب الصفقة فإنه بعد تسلم مشروع بناء أداء مبالغ غيبوفيما يتعلق  .2012ماي  10التصحيــح في 

ضع وها من طرف الموظفين ولم تستعمل إال بعد ربطها بالماء و ؤالمسكنين الوظيفيين بقيت مقفلة إلى أن تم كرا

الزمنية الفاصلة ظهرت عيوب التسربات في أنابيب الماء المدفونة ما دفع الموظفين قصد   المدةالعدادات و بعد هذه  

قرارهم إلى اتخاذ قرار إلصالح العيوب على نفقتهم دون انتظار تدخل الجماعة والقيام بأشغال الحفر وإعادة است

إصالح العيوب ومنها إضافة طبقات إسمنتية على األرضية المحيطة بالمنزل وكذا السطح ما حال دون تسجيل 

 الكميات الحقيقية.

  أفتاس وتاسيال اكرار، ربدوا وي كلم مرورا 9مشروع فتح وإصالح الطرق على مسافة  •

عن الرسالة التي   عليه. أماكحل لتنفيذ المشروع وعدم التخلي    2014يونيو    05شغال في  إصدار األمر بوقف األ  تم

بعد حوار مع   إليه،األمر يتعلق بالحل الذي توصلنا    فإن   2014يونيو    20لمباشرة األشغال بتاريخ    للمقاولوجهناها  

لكن بدخول الصراعات السياسية   األراضي.وهو السماح للمقاول بأخذ األتربة بمقابل مادي يدفعه ألصحاب    الساكنة،

في هذا األمر دفعت بعض سكان دوار أفتاس وساكنة دوار تاسيال  )المستفيدون من الطريق ( بعرقلة المشروع 

م اعتقدوا أن هذا المسلك سيتم اصالحه وذلك بعدم السماح بأخذ األتربة وحتى استعمالها في تهيئ الطريق ألنه

باستعمال مواد يجب أن تأخذ من الوادي ) الحصى والرمال ( وليس التراب مما ترتب عنه عدة احتجاجات وشكايات 

أن تمت تسوية الخالفات  للمشروع إلىمن طرف الساكنة وقد استمرت هذه الشكايات حتى في المراحل النهائية 

والسماح للمقاول للشروع في عمله مع شراء األتربة من عند   لمواد التي يمكن استعمالهابعد تقديم توضيحات حول ا

  األراضي.صحاب أ

العمومي حساباته  وتوقيف الخازنإن التأخر الحاصل في صرف االقتطاع الضامن جاء نتيجة انتهاء السنة المالية 

 ات المالية.نقل االعتماد الالزم انتظار تأشير القابض على  نوكان مالسنوية 

ودوار    214الطريق الجهوية رقم    والرابطة بين كلم    10مسافة    والمسالك على مشروع إصالح الطرق   •

   كلم   3السدرة على مسافة    ودوار شعبة   2001االقليمية    كلم وبين الطريق   7على مسافة    أنزيك 

التسلم النهائي غاب بسبب وعكة  على محضر    2013نونبر    28إن المقاول صاحب الصفقة بعد توقيعه معنا بتاريخ  

صحية ولم يوفينا بكشف الحساب موقع من طرفه إلصدار األمر بصرف االقتطاع الضامن ما جعل هذه العملية 

فإنه وفي إطار تنفيذ هده الصفقة وبعد االنتهاء من أشغال المقطع   بأوراق غير صحيحة،  ءباإلدالوفيما يتعلق    تتأخر.

عدة إشكاالت في المقطع الثاني من طرف الساكنة حيث قاموا بعرقلة    والمقاولةماعة  األول من المشروع واجهت الج

ما أجبرنا على إعطاء  وإصالحهالمقول دفاعا عن أراضيهم المتواجدة على جانبي المسلك المراد توسعته  أشغال

باشرة أشغاله لسبب لم  2012شتنبر  28في    رسالة للمقاولتوجيه  وتم    .2012غشت    28أمر بإيقاف األشغال بتاريخ  

 2012شتنبر  28في تسلم المقاول األمر باستئناف األشغال في نفس اليوم إي  للرسالة فقد  واستجابةضيق الوقت 

 وأن 2012أكتوبر  24واألخير الذي يحمل تاريخ  02يؤكد ذلك كشف الحساب رقم  وما 2012دجنبر  28بدل 

 تتكرر في السنوات ما قبل العمل بمنظومة التدبير المندمج للنفقات.مثل هذه األخطاء المتعلقة بتواريخ الوثائق كانت  

 افتاس بالماء وتزويد دوارتجهيز بئر بدوار اوالد مهدي  أدار،مشروع بناء خزان مائي بدوار  •

   الصالح للشرب

إن دوار أدار و الدواوير المجاورة له ال يتوفرون على نقط مائية صالحة للشرب و قد قامت مصالح وكالة الحوض  

المائي لتانسيفت الحوز بعدة ثقوب استكشافية في هذه الدواوير و كانت النتيجة مماثلة ما دفع جمعية ساكنة أدار 

جماعة تولوكولت الذي يبعد عن هذه الدواوير بأكثر من لجلب ماء صالح للشرب من جمعية دوار تزوكنيت التابع ل

كيلومترات كلها جبلية بواسطة أنابيب ولكثرة المداشر المكونة لدوار أدار فقد ارتأت الجماعة بطلب من رئيس  4

جمعية الماء لدوار ادار لبناء خزان كبير لتخزين احتياطي للمياه فقط الذي يتم جلبه من الجماعة المجاورة لسد 

  االنقطاعاتاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية و كاحتياطي لالستعماالت االخرى غير مياه الشرب أثناء ح

فيما يخص إصدار أوامر صورية بوقف األشغال فإن المشروع مكون من ثالث  المجاورةالكهربائية بالجماعة 

عطينا أمر بإيقاف األشغال لم تكن في نيتنا  وحين أ .كلم بين الواحد و اآلخر 7كلم إلى  5مشاريع تفصل بينهما من 

الساكنة حول مكان توطين الصهريج   نزاع بينإيقاف المشروع بكامله بل فقط إيقافه بدوار أدار الذي وقع فيه مشكل  

 النزاع.إلى حين تسوية 
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 بالماء  والنادر البيضالمرس    تكيضة،  اكادير،  وتزويد دواويرمائي    وتجهيز خزانمشروع بناء    •

   لح للشربالصا

المحلية للتنمية البشرية المحافظة على استقرار ساكنة كانت تجلب الماء  وكذا اللجنةقد كان هم مجلس الجماعة ل

يوميا من مسافات بعيدة تقاس بعدة أميال والمشروع عرف عدة عراقيل من طرف بعض المعارضين الدين لم 

وإتمامها   األشغال. ولقد راسلنا المقاول الستئناف  2015نة  انتخابات الجماعات في س  برسميحققوا اهدافهم السياسية  

ضد المقاولة   وتطبيق المقتضيات القانونيةجدوى مما جعل الجماعة ان اتخذت مبادرة اخرى وتم انهاء االشغال    دون

 صاحبة الصفقة.

 تزويد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بجماعة بوابوض مشروع 3.1 .

غرامات التأخير، فإن  وعدم تطبيقبتأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المتعلقة بالمشروع  فيما يتعلق

فأغلبية أشغاله تضم وضع هذه األنابيب علما أن أشغال الحفر بالصفقة ال تعادل طول  08/2015الصفقة رقم 

من الحفر محسوب   والقسط القليل  المستفيدة.  بها الجمعياتمن أشغال الحفر قامت    ألن قسطاي ستوضع  األنابيب الت

 المقاول أتم كل األشغال وتمت تسوية الوضعية مع المقاولة. وحاليا فأنعلى المقاولة في منطقة صخرية  

 النفقات عن طريق سندات الطلب 

ودوار اوالد مهدي على  2001أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق رقم  دراسة حولانجاز  •

 كلم   5.2مسافة 

المعني   تالدراسامكتب    وتخلى عنها  2015نهاية سنة    عند   آخرإن هده الدراسة أنجزت من طرف مكتب الدراسات  

 معتمدة. ولم تعد  عنها وتنازل

: مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية على  •

بدوار  مهدي مرورا    ودوار أوالدبناء المسلك الرابط بين دوار اساكا    أشغالالدراسة التقنية حول  

 كلم11على مسافة   ودوار تنلفت اكرار

المشار بان تتكلف بتعبيد المسلك ألطرقي    أسفي  -تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة تلقت وعودا من مجلس جهة مراكش

لعدم تفويت على الجماعة تنجزها الجهة لفائدة الجماعات و تسابق الجماعات على الظفر بمشاريع التي وأمامإليه 

.إال أن الثمن الذي طلبه يفوق ما توفر لدى الجماعة من اعتمادات اتصلت بمكتب الدراسات  االستثماريةهذه الفرصة  

اعة بنسخة من الدراسة إلى حين إجراء تحويل و توفير اعتمادات مالية  و تمت مطالبة المكتب المذكور بمد الجم

 كافية. 

والدراسة  ودوار اغبالو RR214الدراسة التقنية حول اشغال بناء الطريق المعبدة الرابطة بين  •

بناء قاعة المطالعة بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض الدراسة  وتتبع اشغال التقنية

 لمتعلقة بمركز بوابوضالطبوغرافية التكميلية ا

عليهما  واشتراط المصادقةفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  واللذين يندرجاننظرا لطبيعة المشروعين 

الجماعة على الدراسة التقنية للموافقة على  البشرية أن تتوفرللمبادرة الوطنية للتنمية  اإلقليميةمن طرف اللجنة 

 لدى عامل اقليم شيشاوة رئيس اللجنة االقليمية للتنمية البشرية.  الدراسات ووضعهماده  المشروعين أدى الى انجاز ه

بخصوص انجاز الدراسة الطبوغرافية لمركز بوابوض فقد كان طموح المجلس تحت ضغط الساكنة اإلقالع بالتنمية  

فقد   33/2012طلب رقم  العمرانية لمركز جماعة بوابوض حتى ترقى لمستوى الجماعات االخرى فبالنسبة لسند ال

الحضرية تلك الدراسة دون أن ننتبه للتواريخ المسجلة عليها حيث قام مهندسو   وتسلمت الوكالةكانت المنافسة عادية  

 .ذلك بخرجات متتالية لمركز الجماعة الحضرية بعد الوكالة 

ودوار اوالد مهدي على   RR2001رابطة بين  لالدراسة لتقنية حول اشغال بناء الطريق المعبدة ا  •

 نادي سوسيوثقافي بإنجازالمتعلقة  واألشغال الطبوغرافيةكلم   5.2مسافة 

المشروع يكتسي طابعا استعجاليا حيث أن المصادقة على مثل هذه المشاريع من طرف اللجنة االقليمية  ان هذا

 .وإرفاقها بملفهللتنمية البشرية يتطلب انجاز لدراسة الشاملة للمشروع 

 ودواري شعبة 214دراسة التقنية المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم ال •

 مائي بدوار تكيضا واسدرم وبناء خزانالغار 

طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية الحظت أن هذه الدراسات بها مالحظات يجب   التصاميم منهذه    تفحصبعد  

 تعديلها.

الموافقة عليه   المشروع قصد إرفاقها بملف هذا    وقد تم  03/2017ية المتعلقة بسند طلب رقم  التقن  وبالنسبة للدراسات

 .من سنة  أزيد طرف هده األخيرة إال بعد مرور    فيه منلم يتم الحسم    البشرية لكنمن طرف اللجنة االقليمية للتنمية  

 اللجوء للمنافسة الصورية عند إنجاز بعض الدراسات  •
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 الطبوغرافية لمركز الجماعةالدراسة  -

 ومساحات شاسعةإضافة جزء من دوار انامر  للمركز وحثت علىبزيارة  قامت الحضاريةإن لجنة من الوكالة 

 36/2013جانبي الطريق الجهوية في المدخل الشرقي ما الزمنا بإضافة سند الطلب رقم  الخواص علىألراضي 

 بنفس اإلجراءات الجاري بها العمل.  

 بوابوض وظيفيين بمركزة الهندسية المتعلقة ببناء مسكنين الدراس -

لم يكن للجماعة رصيد   2011بأجوبتهم في االشهر األخيرة لسنة    وبعد توصلناسين المعماريين  المهند   مراسلةإجراء  

ى د وكذلك ستتوفر إمكانيات نفقة الدراسة ل 2012سنة أن مشروع الصفقة سيبدأ بداية  الدراسة علمالتأدية نفقة 

 الجماعة.

 أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة •

والمساكن  سبالجمعيات، المدارالعقد المتعلقة باستهالك الماء والكهرباء فيما يتعلق  الجماعة كل فسختلقد 

 .الوظيفية، ودار الطالب والطالبة

 غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبيات العمومية •

تكون جودتها في المستوى ن أوقد تم الحرص على  منها.تحديدها بناء على حاجيا ت الجماعة  تمإن التوريدات 

كما أن الجماعة أثناء   تقنية مؤهلة للتحديد الدقيق للمواصفات التقنية.طر  أالمطلوب رغم أن الجماعة ال تتوفر على  

 معينة حرصامادة  تحديد اسم معينة اوماركة  لىإشارة اإليتم اقتناؤها تتفادى  والمعدات التيإعداد بيان األدوات 

 الممولين. على روح المنافسة بين 
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"مجاط"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

 2.59.1834  كلم من مدينة شيشاوة. وقد تم إحداثها بموجب المرسوم رقم  37على بعد    إقليم شيشاوةبتقع جماعة مجاط  

بلغ عدد سكان جماعة مجاط وي بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية للمملكة.  1959دجنبر    2الصادر بتاريخ  

 212الجماعة الطريق الجهوية رقم تجتاز كما . 2014لسنة  والسكنى للسكان العامنسمة، حسب اإلحصاء  13.258

مما يجعل الفالحة النشاط االقتصادي   %100بسيادة السهول بنسبة    ها تتميز تضاريسو  ،2022والطريق اإلقليمية رقم  

 من الجماعة حصة  فيها  ساهمت، 2016 سنة برسمدرهم   4.879.083,70بلغت مداخيل الميزانية  وقد  األساسي بها.

 نفس ميزانية من الثاني الجزء مصاريف وبلغت درهم، 3.082.000,00 بمبلغ المضافة القيمة على الضريبة منتوج

 .درهم 815.373,66 السنة

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل العديد من  مجاط جماعة تدبير بخصوص أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،جموعة من التوصياتالمالحظات وإصدار م

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  .أوال
من خالل رصد وتتبع مختلف المشاريع المنجزة أو في طور اإلنجاز بالجماعة، ومقارنتها بتلك المزمع إنجازها من 

والمحاسبية المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع، تم  خالل برمجة الفائض السنوي، وبعد فحص ودراسة الملفات التقنية 

 الوقوف على مجموعة من االختالالت، يمكن حصرها فيما يلي: 

 غياب المخطط الجماعي للتنمية 

والتي تنص على أن "المجلس الجماعي   ، المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم  36خالفا لمقتضيات المادة 

  خالل جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي"، فإن مجلس الجماعة لم يعتمد  يدرس ويصوت على مشروع مخطط 

أي مخطط للتنمية، يتم من خالله تحديد برنامج استثماري واضح وواقعي مبني على دراسة    2016و   2010الفترة الزمنية  

 والمتعلقة بالجماعات الترابية.  قبلية للمشاريع التنموية، مما يعد إخالال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل  

 تأخر الجماعة في اعداد برنامج عمل 

المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل،  113.14من القانون التنظيمي رقم  78خالفا لمقتضيات المادة  

 إعداد أو اعتماد أي برنامج عمل. يتملم ، 2017إذ أنه إلى غاية شهر دجنبر 

 التنمويةالمشاريع   من عدم إنجاز العديد 

 الكهربائية.  بالشبكة والربط للشرب الصالح الماء وجلب المسالك وتهيئة الطرق أهم هذه المشاريع ببناء تتعلق

، وتعبرها الطريق الجهوية رقم  2كلم 407جماعة مجاط تمتد على مساحة شاسعة قدرها وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

الرابطة بين مجاط وشيشاوة. وتتألف من مركز  2022الرابطة بين إمنتانوت ومراكش والطريق اإلقليمية رقم  212

دوارا متناثرا. وقد أبرزت المعاينة الميدانية ودراسة مختلف الوثائق المرتبطة   58جماعي يضم مقر الجماعة وأزيد من  

لك وجلب الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، أن الشبكات الثالث تتسم بضعف كبير. بإنجاز الطرق والمسا

حيث أن كل المسالك الجماعية غير معبدة باستثناء واحدة، وأن التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة غير معمم.  

 النقص الحاد الذي تعانيه الجماعة.العديد من المشاريع على الرغم من  نجاز  إويمكن حصر نقط الضعف هذه في عدم  

ما يقرب من   ،2016و 2013ما بين سنتي  ،في غياب مخطط جماعي للتنمية، رصدت الجماعةو

درهم إلنجاز أشغال تهيئة وتعبيد المسالك والطرق والربط بالماء الصالح للشرب والشبكة  1.591.566,44

المبلغ  امن هذ  %28نسبة  سوى تم صرفإال أنه لم ينوية. ها السميزانيات الكهربائية، وذلك من خالل برمجة فوائض

  .درهم 451.339,90بواسطة سندات طلب بلغ مجموعها 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

بعين االعتبار األولويات والحاجيات الحقيقية للجماعة   الحرص على إنجاز المشاريع التنموية مع األخذ -

 ؛ وكذا الموارد المالية المتاحة والكافية لتحقيق هذا البرنامج ،لمتوسط والبعيدعلى المدى القريب وا

 في اآلجال المحددة؛  نجاز المشاريع المبرمجةإحتى تتمكن من عمل الجماعة تفعيل برنامج  -

 والربط بالشبكةالصالح للشرب    وجلب الماءتهيئة المسالك  المرتبطة بالمشاريع    إنجازالرفع من وتيرة   -

 الكهربائية.
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 تدبير النفقات .ثانيا
من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة، تم الوقوف على مجموعة من 

 المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي: 

 عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات 

كذا و ياجور،سمنت والدرهم لشراء القواديس واإل 73.068,00إجمالي قدره لوحظ أن الجماعة قامت بصرف مبلغ 

، الشيء الذي ال يمكن من التأكد من أو الغرض منها شراء مضخات مائية، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات

 .لجماعةل بالنسبةصحة إنجاز الخدمة 

 غياب تجارب المراقبة التقنية المنجزة من طرف المختبرات 

الفا لمقتضيات دفتري الشروط الخاصة، لوحظ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة المنجزة من قبل المختبرات خ

بعض غياب محاضر استالم  كما لوحظ  التي واكبت تنفيذ األشغال، والتي تهم مراقبة المواد المستعملة ومراقبة الجودة،  

ال يمكن التأكد من كون هذه األشغال قد تم تنفيذها خالل جميع مراحل إنجاز  ،غياب هذه التقارير ظل فيو. المواد 

  الصفقة وفق الشروط والمواصفات التقنية الالزمة

 عدم اإلدالء بتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

درهم من أجل إنجاز   446.460,00 قدره بمبلغ 01/2015، الصفقة رقم 2015يونيو  5أبرمت الجماعة، بتاريخ 

من خالل االطالع   ،أشغال بناء ثالث خزانات للماء بدواوير أيت العربي والبرغوث وعين سيدي احماد. إال أنه لوحظ

قبل  األشغال لتنفيذ  مطابقة على الملف المتعلق بالصفقة، أن الجماعة لم تلزم صاحب الصفقة بتقديم تصاميم المنشآت

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   65ألشغال، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة ه اهذ االستالم المؤقت ل

 I-29على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. كما أنها لم تعمل على تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالفصل 

 من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة. 

 سبق إنجازهاأعمال  لجوء الجماعة لسندات الطلب لتسوية 

 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي: 

 بخصوص طلبيات الخدمات  .أ

مكاتب  من طرفالتي تهم إعداد دراسات طبوغرافية وتقنية  من خالل االطالع على الوثائق المرفقة بسندات الطلب

اء الصالح دواوير الجماعة بالم ساكنة أشغال تزويدكذا إنجاز و ،الدراسات من أجل إنجاز أشغال بناء وتهيئة مسالك

للشرب، ومن خالل الرجوع إلى تاريخ وضع الدراسات المعدة في هذا اإلطار، تبين أن الجماعة قامت بإصدار هذه 

 السندات خالل فترة الحقة لتاريخ إنجاز هذه الدراسات، بهدف تسوية قيمتها. 

درهم من  94.800,00بمبلغ  26، سند الطلب رقم 2013دجنبر  16أصدرت الجماعة، بتاريخ ومن جهة أخرى، 

نسخة  30.000 ما يعادلأجل تشغيل برنامج معلوماتي خاص بتدبير خدمة الحالة المدنية ورقمنة البيانات المتعلقة ب

من   ،. إال أنه2013دجنبر    26زدياد(. وقد تم استالم هذه الخدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ  كاملة )لال

ة لدى الجماعة والمسجلة بالحواسيب المستخدمة بمصلحة الحالة المدنية، تبين خالل الرجوع إلى المعطيات المتوفر

، وهو تاريخ سابق 2013نونبر  10أن عملية إدخال البيانات المتعلقة بالحالة المدنية تم الشروع في إنجازها بتاريخ 

دون اللجوء إلى  قبل، تمتمن  تتعلق بتسوية أعمال أنجزت دل على أن العمليةو ما يهولتاريخ إصدار سند الطلب. 

 المنافسة، وأن بياني األثمان المضادة المرفقين بملف الطلبية، أدلي بهما فقط لتسوية هذه الوضعية. 

 بخصوص طلبيات التوريدات .ب

ثماني  ميدالية و 42درهم لشراء  2.999,88بمبلغ  21، سند الطلب رقم 2015دجنبر  17أصدرت الجماعة، بتاريخ 

، أن استالم هذه التوريدات 2015دجنبر    22من خالل محضر التسلم المؤرخ في    ،كؤوس بأحجام مختلفة. وتبين  (8)

ببيانات كما تبين أن  من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إشراك أي مصلحة أخرى،    2015مارس    31تم بتاريخ  

ا يدل على أنه تم تسلم التوريدات موضوع مم ،2015دجنبر  2و 1مؤرخة في المتعلقة بهذا السند األثمان المضادة 

 وقبل إصدار سند الطلب لفائدة الشركة المستفيدة من الطلبية.  ،سند الطلب قبل توصل الجماعة ببيانات األثمان المضادة

درهم من أجل   59.760,00بمبلغ    24، سند الطلب رقم  2016غشت    31أصدرت الجماعة، بتاريخ  عالوة على ذلك،  

، 2016شتنبر  27ضختين من نوع "بيدرولو" تم استالمهما، حسب محضر االستالم، بتاريخ توريد وتركيب م

من خالل االشهادين الموقعين من  ،. إال أنه تبين2076و 2075وتسجيلهما بنفس التاريخ بسجل الجرد تحت أرقام 

ة بالمضختين بتاريخ الثالث، أن هاذين النائبين توصال من مخزن الجماعواألول  يهنائبوطرف رئيس الجماعة 

  .وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار إليه ،2016 يناير 12

من أجل اقتناء   113.198,40بمبلغ    1، سند الطلب رقم  2016فبراير    2أصدرت الجماعة، بتاريخ  ومن جهة أخرى،  

عة تسلم، بموجب إشهاد، من مخزن عتاد كهربائي مخصص لصيانة اإلنارة العمومية. إال أنه لوحظ أن كهربائي الجما

، وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار إليه أعاله. 2016يناير    10الجماعة العتاد موضوع السند بتاريخ  
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وتكون بذلك الجماعة قد أصدرت سند الطلب ألجل تسوية نفقة سابقة، مخالفة بذلك النصوص التنظيمية المتعلقة  

 بإعمال مبدأ المنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية  هالتي تلزمبالصفقات العمومية، وا

 إنجاز أشغال دون االستفادة منها 

، مجموعة من الخزانات المائية بالعديد 01/2015و 06/2013لوحظ أن الجماعة أنجزت، بواسطة الصفقتين رقمي 

بالرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تعمل على  ،درهم. إال أنه 869.460,00من الدواوير التابعة لها، بغالف مالي قدره 

 وبقيت عرضة لإلهمال والتلف، دون تحقيق الهدف الذي أنجزت من أجله.   ،د الساكنة منهايستفتاستغالل هذه المنشآت ل

  إنجاز دراسات دون تنفيذ األشغال موضوع هذه الدراسات 

من خالل تفحص الملفات المرفقة بسندات الطلب، أن الجماعة أبرمت مجموعة من الطلبيات خالل الفترة  ،لوحظ

  ،درهم 554.011,00، من أجل إنجاز دراسات تقنية لفائدتها، بلغت قيمتها اإلجمالية 2017إلى  2014الممتدة من 

 ،بناء نادي سوسيو رياضي. إال أن الجماعةكذا  و  ،وبناء منشآت مائية  ،تنفيذ أشغال بناء وتهيئة المسالك والطرق  تهمو

بالرغم من استالم هاته الدراسات، لم تعمد إلى إنجاز األشغال المتعلقة بها. كما تبين أن الطلبيات موضوع الدراسات 

 الدراسات مكتبو ،2015- 2013 المتعلقة بالفترة " خالل السنواتد .مالدراسات التقنية " تم إسنادها فقط إلى مكتب

 .2017و 2016للهندسة" خالل سنتي   .س .ب" التقنية

 أداء الجماعة لمبالغ مقابل أشغال منجزة خارج جدول األثمان 

درهم من أجل تزويد دواوير   469.704,00بمبلغ    2/2017، الصفقة رقم  2017يوليوز    24أبرمت الجماعة، بتاريخ  

من خالل االطالع على كشف   ،الح للشرب. إال أنه تبينأيت حساين التحتاني وأيت قدور أوحماد والقصيبة بالماء الص

درهم مقابل  47.724,80، أن الجماعة عمدت إلى أداء مبلغ 2017نونبر  27المؤرخ في  1الحساب المؤقت رقم 

، في حين أن حجم األشغال المحتسبة لفائدة الشركة صاحبة الصفقة يفوق 1أشغال تسوية األرضية موضوع الثمن رقم  

المدلى به من طرف الجماعة، والذي تم على   1ورد بجدول المنجزات رقم  ذلك أنه، بالنظر إلى ما  ازه فعليا.  ما تم إنج

زيادة في القيمة غير  ،إلى جانب هذه األشغال ،ضمنت أن حجم أشغال التسوية المؤدى عنها تتبين أساسه أداء النفقة، 

   .واردة بجدول األثمانال

من دفتر الشروط اإلدارية المطبقة على صفقات األشغال  51الجماعة لم تتقيد بمقتضيات المادة كما لوحظ كذلك أن 

المنجزة لحساب الدولة، التي تقضي أنه في حالة "إذا ما تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ أشغال غير 

بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع واردة في جدول األثمان، يلتزم المقاول بما تمليه عليه مقتضيات األوامر  

أثمان جديدة تبعا ألثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت األكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقارنة، تعتمد كأساس للمقارنة 

ين صاحب أن "األثمان النهائية المحددة باتفاق ب، فضال على أن نفس المادة تنص على  األسعار المعمول بها في البالد" 

على عكس ذلك، وبالرغم من إدراج الجماعة لثمن غير وارد   ،نهأالمشروع والمقاول، تكون موضوع عقد ملحق". إال  

  .بالصفقة، فقد تم احتسابه لفائدة الشركة على أساس الثمن األحادي المحدد بالصفقة

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 األشغال؛ إنجاز وتتبع اإلشراف على العمل -

محاضر الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير    تبرير أوجه استعمال توريداتالحرص على إثبات و -

تها كميات المستعملة وطبيع، وكذا مسك وضعيات التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الاستالم

 ؛ تخصيصهاو

تنفيذها وفق لضمان تبرات المخ التقنية لألشغال من طرفتجارب المراقبة  الحرص على إنجاز -

 المواصفات التقنية المطلوبة؛

من دفتر الشروط   65لمادة األشغال طبقا ل لتنفيذ المطابقةاإلدالء بتصاميم المنشآت الحرص على  -

 .اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
 ما يلي: بترتبط باألساس  ،تعاني جماعة مجاط من عدة اختالالت في ميدان تدبير المداخيل

 غياب مكلف بضبط الوعاء الجبائي 

غياب مكلف بعملية ضبط الوعاء الضريبي ضمن هيكلة الجماعة رغم أهمية المهام    ،من خالل عملية المراقبة  ،لوحظ

القيام باإلحصاء  ،بما في ذلك ،تجلى أساسا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس الرسوم المحليةوالتي ت ،المنوطة به

سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح   ،وتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها  ،لتحديد مختلف الملزمين بهذه الرسوم

وكذا   ،المداخيل بالجماعة  شساعةرر المتخذ بإحداث  بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالة. كما لوحظ أن المق

  المداخيل لم يحددا بدقة المهام المنوطة بهذا األخير.  شسيعقرار تعيين 
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  الرسم المفروض على محال بيع المشروبات اختالالت تشوب استخالص 

محال بيع المشروبات دون عدم اإلدالء باإلقرارات وعدم أداء الملزمين للرسم المفروض على لوحظ في هذا الباب 

 .اتخاذ الجماعة ألي إجراء زجري

 الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين اختالالت تتعلق ب 

   .عدم إصدار أوامر باالستخالص بالنسبة للملزمين بالرسملوحظ في هذا الباب 

  المداخيل المترتبة عن األكريةعدم استخالص 

من  ، ، حيث تبيناألكرية عن المترتبة بالمداخيل المتعلقةر أوامر باالستخالص لوحظ أن الجماعة ال تعمل على إصدا

لمداخيل ذات أن هذا األخير ال يعمل على تتبع كل سنة استخالص ا  ،المداخيل  شسيعسجل الذي يمسكه الخالل فحص  

 ،الوثائق المبررة  أن المحاسب يرفض تحمل استخالص مختلف األكرية بالرغم من توفر جميع  الشسيع. وقد أكد  الصلة

 بالجماعة.المداخيل شساعة من طرف وأن استخالص األكرية يتم 

 استخالص مبالغ دون توفر أي سند قانوني 

من خالل االطالع   ،. وقد لوحظ2013تم اقتناؤها خالل سنة    H1تتوفر الجماعة على سيارة إسعاف من نوع هونداي  

بالوقود دون أي سند،  سيارةال يقوم باستخالص مقابل عن تزويد  على الوثائق المحاسبية، أن سائق سيارة اإلسعاف

. وقد ذلكأي وصل مقابل ستغلي السيارة المداخيل، وال يقدم لم شسيعال يودع المبالغ المقبوضة لدى  فضال على أنه

اف  أكد مسؤولو الجماعة أن سائق سيارة اإلسعاف يستعمل المداخيل المحصل عليها مباشرة لتزويد سيارة اإلسع

بالوقود. وتجدر اإلشارة إلى أن القرار الجبائي حدد المبالغ الواجب أداؤها عند استعمال سيارة اإلسعاف في درهمين 

 .درهم 30ينضاف إليها واجب ثابت قدره  ،ودرهمين ونصف ليال ،للكيلومتر الواحد نهارا

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 على والسهر  الجماعة، بتراب المرخصة المشروبات بيع لمحالت سنوي إحصاء إجراء على الحرص -

 سنة؛ كل المشروبات بيع محال على المفروض للرسم المقابلة المبالغ أداء فرض

 اإلجراءات واتخاذ بذمتهم ما أداء على األجرة سيارات رخص أصحاب إلزام على سنة كل الحرص -

 المقابلة؛ المداخيل الستخالص الضرورية

  للمحاسب  وإرسالها بالسنة المتعلقة استخالصها الباقي بالمداخيل بيان سنة، كل نهاية عند إعداد، -

 بموجب مفروض  هو كما  وذلك االستخالص، أوامر من بنسخ مرفقة استخالصها، تحمل بغرض

 .ومجموعاتها المحلية للجماعات نظام للمحاسبة العمومية بسن المتعلق  المرسوم مقتضيات
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II.  مجاط جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  .أوال
المشاريع التنموية آخذة بعين االعتبار األولويات والحاجيات الملحة نجاز إالجماعة حريصة على  -

المحدودة انسجاما مع برنامج عمل للساكنة على المدى القريب والمتوسط في ظل اإلمكانيات المادية 

 .الجماعة

نجاز إوشرعت في تفعيله  2018فبراير  09الجماعة وفور التأشير على برنامج العمل بتاريخ  -

 المشاريع المبرمجة في اآلجال المحددة ونخص بالذكر:

 جلب الماء الصالح للشرب؛ -

 تهيئة وبناء المسالك؛ -

 الربط بالشبكة الكهربائية.  -

 تدبير النفقات .ثانيا
 ارغم ما تعانيه مصالح الجماعة من قلة الموارد البشرية بصفة عامة وخاصة بالمصلحة التقنية والتي تتطلب أطر

تقنية متخصصة فإن الموظفين العاملين بهذه المصلحة يبذلون قصارى جهودهم للقيام بكل ما يلزم سواء من أجل 

المعمول بها أو من أجل مسك السجالت المتعلقة بالتوريدات وتحرير  تتبع انجاز المشاريع المبرمجة وفق القوانين

 إضافة إلى االستجابة إلى المتطلبات اليومية للمرتفقين.  محاضر االستالم،

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
المهام كما سبق أن أشرنا فإن مصلحة المداخيل هي األخرى، رغم األهمية البالغة للدور الذي تضطلع به وضخامة  

الموكولة إليها ال تتوفر إال على موظف وحيد وتماشيا مع توصياتكم فقد تم تكليف موظف من المصلحة التقنية 

بضبط الوعاء الجبائي وتبقى الجماعة حريصة كل الحرص على تنزيل وتفعيل جميع توصياتكم الواردة في هذا 

 الباب.

إن المجلس الجماعي لجماعة مجاط ما فتئ يعمل على النهوض بالجماعة وتحسين مستوى عيش الساكنة من خالل 

العمل على حل جميع مشاكلها والتغلب على جميع المعوقات التنموية رغم محدودية اإلمكانيات المادية وعدم توفر 

والملحة للساكنة خاصة ما يتعلق بالمتطلبات الحيوية الموارد البشرية الالزمة مما يصعب االستجابة للحاجيات اآلنية  

 .والضرورية والمتجددة باستمرار
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"أهديل"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

موظفا    25  هاويبلغ عدد موظفي  ،كلم مربع  363  حوالياإلجمالية    تهاتبلغ مساح حيث    ،تقع جماعة أهديل بإقليم شيشاوة

 ما يعادل ،2017خالل سنة  ،بلغ مجموع المداخيل المقبوضةوقد  %.25بنسبة تأطير تقارب  ،وعونا

 درهم. 8.546.335,90 ما مجموعه ،خالل نفس السنة، درهم، في حين بلغت المصاريف 14.959.085,01

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عديد من المالحظات جماعة أهديل عن تسجيل اللأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات 

 . يمكن تلخيصها فيما يلي ،وإصدار مجموعة من التوصيات

 امج عمل الجماعة نوبر ط الجماعي للتنميةمخطالتقييم إعـداد وتنفيـذ  .أوال
وكذا برنامج عمل الجماعة   ،2016-  2011  فترةلاالمتعلق ب  المخطط الجماعي للتنميةفي إطار تقييم المشاريع الواردة ب

 .ما يلي ،همت بالخصوص ،، تم تسجيل مجموعة من المالحظات2021- 2016لفترة الخاص با

   عدم إنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط 

. 2016  -  2011على المخطط الجماعي للتنمية للفترة    2010صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر  

ساهمت فيه الجماعة بما مقداره   ،مليون درهم  133,68مشروعا، بغالف مالي ناهز    54وقد نص المخطط على إنجاز  

 . مليون درهم 8,861

دوار الفيرك   بينمن بينها المشروع المخصص لبناء الطريق الرابطة    ،لكن، لوحظ عدم إنجاز مجموعة من المشاريع

الطريق الرابطة بين دوار المكردعين لمصيلى ودوار باإلضافة إلى  ،ي بوزيد التابع لجماعة أهديل مع جماعة سيد 

 كلم. 5,3قدرها  على مسافة انتمتد  انتلوال ،العيرج التابعين لجماعة أهديل مع جماعة أوالد المومنة

 درهم. يونمل  1,58والتي خصص لها مبلغ إجمالي قدره    ،ذلك، لم تنجز المشاريع المبرمجة في قطاع التعليمفضال عن  

 العمل ببرنامج المضمنة للمشاريع دقيقة دراسة غياب 

 لم تقم الجماعة بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة، حيث لوحظ ما يلي: 

عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة، حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع  -

 للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه؛

وذلك وفقا   ،مشروع على الساكنة المحلية من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئيةعدم تقييم أثر كل  -

لما جاءت به الجمعيات وممثلي الساكنة من مقترحات، مع العلم أنه لم يتم اإلدالء بمحاضر االجتماعات 

 التي عقدتها الجماعة مع جميع الفعاليات المحلية؛ 

 برمجة مشاريع بتواريخ سابقة. -

المعطيات المرتبطة   2022-  2017برنامج عمل الجماعة برسم الفترة  ة أخرى، فإنه لم يتم إدراج على مستوى  ومن جه

باإلضافة لتقدير الموارد القابلة  ،وكذا قدراتها على االستدانة ،قدرات الجماعة على التحصيل اإلضافي لمداخيلهاب

 وارد البشرية الضرورية لقيادة المشاريع.للتعبئة لتمويل المشاريع المضمنة في البرنامج وتعبئة الم

منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تتحدد من خاللها األهداف المراد  ببلورة جويت لم  عمل الجماعة  برنامجإعداد  كما أن  

 29الصادر بتاريخ  2.16.301 رقم المرسوممن  6بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وفقا لما جاءت به المادة 

  المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور. 2016يو يون

  مختلف المشاريع تمويل ل التي يمكن تعبئتهالموارد المالية اضعف ضبط 

عدم الشروع ، فقد لوحظ  2018-  2016بخصوص المشاريع المدرجة على مستوى برنامج عمل الجماعة برسم الفترة  

وذلك لغياب برمجة دقيقة للموارد المالية التي صعب على الجماعة تعبئتها وفق البرنامج  ،في إنجاز هذه المشاريع

 ،2018- 2016المسطر. مما يترجم عدم تمكن الجماعة من بلوغ األهداف التي تمت برمجتها على امتداد الفترة 

 : ما يليوالمتمثلة في

 شجيع الفئات الهشة على التمدرس؛محاربة الهدر المدرسي وت -

 التطهير السائل للمركز؛  -

 فك العزلة عن بعض الدواوير ببناء الطرق والمسالك والقناطر؛ -

 تعميم اإلنارة العمومية. -
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، المشاريع إنجاز إليهم المعهود الشركاء مع إطار اتفاقيات اعتمادبالمجلس الجهوي للحسابات  وعليه، يوصي

 . المشاريع لهذه الفعلي اإلنجاز للتأكد من اقبةوالمر التتبع وسائل ووضع

 ثانيا. تقييم أنشطة المجلس والتدبير اإلداري للمصالح الجماعية 
مكنت عملية تقييم أنشطة المجلس وكذا التدبير اإلداري للمصالح الجماعية من الوقوف على العديد من المالحظات 

وكذا عدم قيام   ،عدم حرص الجماعة على إشهار جداول أعمال دورات المجلس وملخص مقرراته في  أهمها تتجلى

 باإلضافة إلى قصور في مسك وتتبع السجالت. ،اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة إليها

يتولى عملية حفظ الصحة بتراب الجماعة،  الذي صحيال مكتبالك ،غياب عدة مصالح جماعية حيويةكما تم تسجيل 

إدارية تتكلف  ةالسيما فيما يتعلق بمحاربة داء السعار. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل افتقار الجماعة إلى وحد و

غياب مصلحة ، فضال عن  مصلحة مكلفة بتدبير وتتبع تسيير مرفق الماء من طرف الجمعياتإلى  و  ،بالشرطة اإلدارية

المنجزة   عمير، حيث تناط أغلب هذه المهام بتقني الجماعة المكلف، عالوة على ما سبق، بتتبع تنفيذ األشغالمكلفة بالت

 الجماعة. لصالح

ولوحظ كذلك تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على اإلمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي 

تحث على االمتناع التي و ،ن وزارة الداخلية حول هذه التجاوزاتبعدة مراسالت م توصلهاالجماعات الساللية رغم 

بتاريخ  69مذكرة وزير الداخلية عدد . ونذكر في هذا الباب، على سبيل المثال، عن القيام بهذا التصديق غير القانوني

مصالح الجماعة بهذه   والمتعلقة بتحرير عقود تفويت العقارات التابعة للجماعات الساللية. إذ أن قيام  ،2012نونبر    27

 التجاوزات فوت على الجماعة الساللية والسلطة الوصية وأيضا الجماعة الترابية موارد مهمة.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛تفعيل دور اللجن المحدثة من طرف المجلس الجماعي -

 تحقيق ما تضطلع به من مهام واختصاصات.  لجماعةلتوفير تنظيم إداري يضمن  -

 تدبير المداخيل .ثالثا
 والرسم المقالع على بالرسم يتعلق فيما، خصوصا، مداخيلها تدبير في  االختالالت بعض  من أهديل جماعة تعاني

 التي األخرى الرسوم بعض وكذا التعمير،  رخص بالتطابق ومداخيل واإلشهاد  اإلمضاء تصديق على المفروض

  االختالالت  أهم وتتمثل.  للجماعة المالية الموارد  تطوير في فعال بشكل تساهم حتى تدبيرها، في النظر إعادة عيتستد 

 :التالية المالحظات في، الباب هذا في المسجلة

 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

بمحدوديته، إذ تساهم الجبايات المحلية بنسبة تتميز مداخيل الجماعة بضعفها، حيث يتسم التمويل الذاتي للجماعة 

مليون درهم    4,96من القيمة المضافة )  تهاتعتمد باألساس على حص. ذلك أن الجماعة  ضعيفة جدا من مجموع الموارد 

من مجموع المداخيل  92,87% بمعدل ،2017و 2013خالل الفترة الممتدة بين سنتي  ،والتي ساهمت ،(2017سنة 

  .الذاتية

 الت على مستوى تدبير مصلحة المداخيلاختال 

لمداخيل باإلضافة إلى نائب له، تم الوقوف على ا شسيع من طرفمن خالل تقييم تدبير مصلحة المداخيل التي تسير 

 تنظيم تتجلى في: الاختالالت في 

 ؛ غياب موظف مختص في ضبط الوعاء الضريبي -

 ؛ اإلقرارات والعمل على تصحيحهاعدم إعمال إجراءات المراقبة من أجل التأكد من صحة  -

وال سيما كيفية حصر الوعاء  ،عدم ضبط القوانين واألنظمة المعمول بها في مجال الجبايات المحلية -

خاصة فيما يتعلق بتصفية الرسم على  ،الضريبي ومتابعة المتهاونين والمتقاعسين عن أداء الرسوم

 عمليات البناء؛ 

  ؛شساعةللوحة محدودية الوسائل واإلمكانيات الممن -

  .المداخيل شسيعبعدم إبرام عقد التأمين الخاص  -

  الرسوم   بعضاختالالت على مستوى تدبير 

 ما يلي:هذه االختالالت فيأهم تتجلى 

 التي المقارنة، بينت حيث. بالتطابق اإلشهاد  أو اإلمضاء تصديق على المفروض الرسم استخالص عدم -

 بحوالي يقدر المستخلصة غير المبالغ في فارق وجود  2017و 2013 سنتي بين ما الفترة همت

 درهم؛  10.362,00

 المشروبات؛  بيع  محال  على  المفروض  الرسم  بخصوص  واالطالع  المراقبة  لحق  الجماعة  ممارسة  عدم -
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 تصفيته؛  عملية أثناء أخطاء وارتكاب  البناء، عمليات على لرسما الجبائي القرار تضمين عدم -

 من لوحظ، حيث البناء، رخص على المسبق الحصول لفرض  الالزمة لإلجراءات الجماعة اتخاذ  عدم -

  ترابها،   داخل  الواقعة  الدواوير  وباقي  الجماعة  لمركز  المراقبة  لجنة  بها  قامت   التي  الميدانية  الزيارة  خالل

 القانونية الرخص على الحصول دون األماكن هذه داخل البناء يتم إذ  المرخص، غير للبناء كبير انتشار

 فقط؛  بناء رخص( 7) سبع 2017و 2013 سنتي بين الممتدة الفترة خالل منها المسلمة عدد  بلغ التي

 معدة أرضية بقطع تتعلق تنازالت  شكل تأخذ  التي التقسيم عقود  على القانونية غير الجماعة مصادقة -

 اقتطعها  أرضية  بقطع  األمر  ويتعلق.  القانونية  الرخص  على  أصحابها  حصول  بدون  بناؤها  سبق  أو  للبناء

 مسطرتي خاصة بها المعمول القانونية المساطر سلك دون الساللية األراضي من األشخاص بعض

 المرخص؛ غير العشوائي البناء انتشار على شجع ما وهو والتقسيم، التجزيء

  بعض   حصول  الجماعية،  الوثائق  تدقيق  خالل  من  لوحظ،  المقالع،  مواد   استخراج  على  بالرسم  يتعلق  فيما -

  أمام  لكن، الجماعة، بتراب مقالع استغالل على اإلدارية والسلطات الجماعة موافقة على المستغلين

 على الجماعة توفر وعدم المقالع مواد  استخراج على المفروض الرسم أداء على المستغلين تقاعس

حقوقها ذات  الستخالص الالزمة القانونية اإلجراءات اتخاذ  إلى الجماعية المصالح تعمد  لم ،همملفات

 .الصلة

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

  بما يتماشى والمهام المنوطة بها؛ المداخيلمصلحة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تنظيم  -

باإلضافة إلى مسك  ،القيام بعملية االستخالصووالعمل على تصحيحها  ،التأكد من صحة اإلقرارات -

 وتنظيم األرشيف؛ 

 ؛الجماعةب الخاصة ضبط قاعدة الملزمين بكافة الرسوم والضرائب -

إعمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة المتعلقة بمراقبة وتصحيح ومراجعة إقرارات الملزمين بالرسم   -

 ؛ المفروض على محال بيع المشروبات في الحاالت التي تستلزم ذلك

واتخاذ  ،احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسس احتساب الرسم على عمليات البناء -

 ؛اإلجراءات الالزمة لفرض الحصول المسبق على رخص البناء واستخالص الرسوم المقابلة لذلك

 على عقود التقسيم غير القانونية التي تأخذ شكل تنازالت على الجماعة الكف عن مصادقة مصالح -

 ؛ قطع أرضية معدة للسكن

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على الوثائق المتعلقة بمستغلي المقالع المتواجدة بتراب  -

 .ذات الصلة استخالص حقوقها، والعمل على الجماعة

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية  رابعا.
 .عض النقائص يمكن إجمالها فيما يليبخصوص تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، تم الوقوف على ب

 تدبير الممتلكات الجماعية العامة والخاصة .1

، التي تعبر 207عدم إدراج بعض الممتلكات بسجل األمالك العامة كالطريق الوطنية رقم  ،في هذا الشأن ،لوحظ

صل الثامن من الظهير عشر كيلومترا، والتي تعتبر ملكا عاما للجماعة حسب مضمون الف  ةالجماعة على أزيد من أربع

الذي يتعلق باألمالك المختصة بالبلديات والذي ينص على أن األمالك العمومية  1921 أكتوبر 19الشريف بتاريخ 

ذلك، لوحظ أن مجموعة من اآلبار لم تسجل ضمن األمالك لى إالخاصة بالدولة تقع إحالتها مجانا للبلديات. إضافة 

 العامة للجماعة. 

،  المحتويات من خالل تفحص سجل    ،بعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي، حيث تبينكما لوحظ إدراج  

وتم التعاقد بشأنها من أجل كرائها  ،تتوفر على مجموعة من الدكاكين تم تسجيلها بسجل األمالك العامة الجماعةأن 

 من طرف بعض المستفيدين. 

 ،ري لبعض األمالك وعدم تحفيظ األمالك الخاصة الجماعية، إذ لوحظوتم الوقوف كذلك على عدم تصفية الوعاء العقا

ملكا  ال زالتفي هذا اإلطار، أن الجماعة تملك عدة عقارات، عبارة عن خزانات مائية ومرافق بنيت فوق أراضي 

عاما تابعا للدولة. إال أن الجماعة لم تعمل على تطبيق المساطر القانونية الستغالل هذه األراضي، علما أن السلطة 

 تسوية وعاءها العقاري.  بالوصية قامت بمراسالت متعددة تطالب الجماعات الترابية 

 سة ودون الموافقة القبلية للمجلس الجماعي.وأخيرا لوحظ لجوء الجماعة إلى إبرام عقود كراء دون احترام مبدأ المناف
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 تدبير الممتلكات المنقولة  .2

 المالحظات التالية:  نأسفرت مراقبة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة ع

  ؛المخزن الجماعي وإلى وعدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من ،غياب نظام تتبع التوريدات -

   ؛كافيةمسك سجل الجرد بمعطيات غير  -

 ؛ عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على المعدات واآلليات المتالشية -

 ؛ عدم تبرير مآل بعض المقتنيات  -

 .اقتناء معدات وآليات دون استغاللها فعليا -

   تسيير مرفق توزيع المياه   .3

باإلضافة إلى  ،دوارا تم ربط أغلبها بالماء الشروب عن طريق بناء خزانات مائية وآبار 24يوجد بتراب الجماعة 

تبين أن عملية توزيع الماء تقوم بها  ،شبكة للربط الفردي بالماء الشروب. ومن خالل الزيارة الميدانية لهذه الدواوير

 أي يير اآلبار والمضخات المائية في غيابجمعيات مقابل مبالغ مالية يتم االتفاق عليها من أجل تمويل مصاريف تس

إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المسيرة. كما أن الجماعة ال تقوم بمراقبة ومواكبة هذه الجمعيات من أجل التأكد 

 من مدى فعاليتها في تسيير هذا المرفق.  

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 يها؛ للحفاظ عل المحتوياتبسجل  العمل على تقييد جميع األمالك -

وعلى مستوى التقييد بسجل  ،العمل على التفريق بين الملك الخاص والعام على مستوى التدبير -

 ؛حتوياتالم

 .لممتلكات الجماعة وعاء العقاريالالعمل على تصفية  -
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II.  هديل جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة  أوال. 
  المشاريع المضمنة بالمخطط نجاز إعدم 

أو هي في طور نجازها إقد تم  2018لى سنة إ 2016إن مجمل المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي من سنة 

جماعة أهديل مع جماعة سيدي بوزيد والطريق نجاز ومنها مشروع بناء الطريق الرابطة بين دوار الفيرك التابع لاإل

الربطة بين دوار المكردعين، المصيلى ودوار العيرج التابعين لجماعة أهديل مع جماعة أوالد مومنة فان نسبة 

 . % 60تقدم األشغال وصلت 

منها المشروع هذه المشاريع ونجاز  إنفس األمر يتعلق بمشاريع التعليم بحيث أن الشركاء قد أنجزوا أو هم في طور  

الذي سيساهم في متابعة التالميذ للدراسة وهو مشروع بناء الثانوية اإلعدادية بحيث أن نسبة تقدم األشغال وصلت 

 . % 10إلى 

  غياب دراسة دقيقة للمشاريع المضمنة ببرنامج العمل وضعف ضبط الموارد المالية التي يمكن تعبئتها

 لتمويل مختلف المشاريع  

بمجهودات ذاتية من طرف موظفي الجماعة  2021إلى سنة  2016رنامج العمل الذي يمتد من سنة لقد تم إعداد ب

ودلك بناء على الخالصات التي تم استنتاجها خالل االجتماعات التشاورية التي تم القيام بها، فهناك مشاريع ببرنامج 

تم القيام بها انطالقا من الميزانية العمل تم اعتمادها بناء على مراسالت المصالح الخارجية وهناك مشاريع 

 الجماعية.

إن بعض المصالح الخارجية وبعض الشركاء التزموا عبر هذه المراسالت بتنفيذ مشاريع وفعال تم تنفيذها أو هي 

 في طور االنجاز، ومن بين هذه المشاريع نذكر كذلك: 

 %. 70الكرينات: نسبة تقدم األشغال ودوار  201بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم  -

 . %10 الطريق الرابطة بين اثنين أهديل ودوار بياض مرورا بدوار بوسعيد: نسبة تقدم األشغال -

كلم والطريق 16ودوار بياض على مسافة  207الطريق الجهوية رقم  الطريق الرابطة بينبناء  -

 .  %  100: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة  كلم   5الرابطة بين دوار الدحامنة ودوار الحسينات على مسافة  

حفر أثقاب استغاللية بكل من دوار: الشروقات، الفقير مسعود ودوار العسارة: لقد تم تنفيذ هذه  -

 .% 100المشاريع بنسبة 

 100تزويد بئر دوار الدويشات بمحرك ومضخة وقنوات لرفع المياه: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة  -

%. 

 . % 100ية: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة شراء ووضع قنوات مائ -

 حفر وتجهيز بئر بدوار دراع بن السدر: المشروع في بداية التنفيذ. -

 .%  100المشروع بنسبة نجاز إتعميق بئر دوار أوالد احمد: لقد تم  -

، الرحيات، دراع بن السدر وعزبان 02ورقم  01إيصال الكهرباء إلى كل من عزبان الحكات رقم  -

 .% 100لمشروع أنجز بنسبة الدحامنة: ا

إيصال الكهرباء إلى بعض ساكنة دواوير الجماعة: لقد تم تنفيذ مشروع إيصال الكهرباء إلى بعض  -

 الساكنة.

 .% 100المشروع بنسبة نجاز  إبناء حجرة دراسية بدوار المصيلى: لقد تم  -

 .% 100المشروع بنسبة نجاز إبناء حجرتين دراسيتين بدوار الزوينات: لقد تم  -

 كلم في طور اإلنجاز.  48كلم و  36الجماعة تتوفر على شبكة طرقية معبدة تبلغ  ن  إفبالنسبة لفك العزلة   -

درهم لفائدة تالميذ   300000,00الجماعة قد دأبت على برمجة اعتمادات مالية سنوية تبلغ  ن  إففيما يتعلق بالتمدرس  

الجماعة ملتزمة بتوفير اإلنارة العمومية بدواوير الجماعة كما أن   وتلميذات الجماعة لإلقامة بدار الطالب بشيشاوة.

 ويتم برمجة اعتمادات سنوية لذلك.

 تقييم أنشطة المجلس والتدبير اإلداري للمصالح الجماعية . ثانيا
 اأم التوصية.تم االلتزام بمضمون هذه  وملخص قراراته فقد بالنسبة إلشهار جداول أعمال دورات المجلس 

وفيما  لذلك.دعت الضرورة وكلما محدثة من طرف المجلس فإنها تقوم باجتماعاتها العادية بخصوص اللجان ال

 على السجالت المنظمة لعملها. كل مصلحة تتوفربالسجالت فإن  يتعلق
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 تدبير المداخيل  .ثالثا
عت في اتخاذ لقد أخذت اإلدارة الجماعية بعين االعتبار وباهتمام التوصيات الواردة في تقرير الهيئة بحيث شر

مجموعة من اإلجراءات، إذ عملت الجماعة على تنفيذها كبرمجة اعتماد مالي لبناء مكتب إداري خاص بوكالة 

وتجهيزه، مقابل إجراءات أخرى الزالت في طور التنفيذ سواء تعلق   2018المداخيل خالل دورة ماي العادية لسنة  

ل أو على مستوى تدبير بعض الرسوم وفي هذا اإلطار أخذت األمر باالختالالت على مستوى تدبير وكالة المداخي

 اإلدارة الجماعية مجموعة من التدابير تتمثل باألساس في المراقبة واالطالع على كل حالة.

إجراءات لك ذ بحيث يتطلب -وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات أخرى وردت في تقرير الهيئة هي في طور التنفيذ 

ة لبعض المراسالت الواردة على بعض المصالح الخارجية من طرف الجماعة والتي رغم بطء االستجاب-مصاحبة  

 تفيد في تيسير عملية المراقبة كالمقالع مثال. 

كما تم حث الموظفين المفوض لهم مهام التصديق على اإلمضاء العاملين بمصلحة الحالة المدنية وتم التأكيد وبصفة 

على القطع األرضية وضرورة استخالص رسوم اإلشهاد على صحة قطعية على تجنب التوقيع على التنازالت 

 ونظرا لقلة الموارد البشرية المؤهلة فقد تم االكتفاء بموظف واحد بوكالة المداخيل.       اإلمضاءات واإلشهاد بالتطابق.

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية   . رابعا

 تدبير الممتلكات الجماعية العامة والخاصة  

 تمت عملية تغيير سجل األمالك العامة والخاصة الجماعية بحيث تم االلتزام بمضمون هذه التوصية. لقد 

كما أنه تمت المصادقة على النقطة المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية والمالية ألراضي الجموع المستغلة من طرف 

وتمت مراسلة سلطة الوصاية في  2018أكتوبر  02بتاريخ: الجماعة الترابية أهديل خالل دورة أكتوبر العادية 

 الموضوع.

 تدبير الممتلكات المنقولة 

 تطبيقا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات فقد تم تكليف موظف جماعي بتدبير الممتلكات المنقولة للجماعة.

للمساهمة في تنقل لك ذ ووبخصوص حافلة النقل المدرسي فقد تم وضعها رهن إشارة المجلس اإلقليمي لشيشاوة 

تالميذ وتلميذات الجماعة إلى مقرات الدراسة بشيشاوة الشيء الذي سيساهم في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر 

 المدرسي. 

  مرفق توزيع المياهتدبير  

فبراير  05اآلبار فقد تم خالل دورة فبراير بتاريخ:  رمن أجل ضمان إطار تعاقدي مع الجمعيات المكلفة بتسيي

 .المصادقة على النقطة المتعلقة بعقد اتفاقية مع هذه الجمعيات 2019



 174 

 

 "الجوالة" جماعة

 قلعة السراغنة( )إقليم 
 

. حيث تنتمي الجماعة إلى إقليم قلعة السراغنة، ويبلغ عدد 1992تم إحداث جماعة الجوالة وفق التقسيم اإلداري لسنة 

كلم مربع، وتتكون من  131,6. كما تبلغ مساحتها 2014لسنة نسمة حسب اإلحصاء الرسمي  11.168سكانها 

منها ما يناهز  مليون درهم، 9,56 قدره ، ما2016للجماعة، خالل سنة  اإلجمالية المداخيل بلغت دوارا. وقد  25

 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 51بنسبة تناهز  أي التسيير، ميزانية مليون درهم همت 4,86

 مليون  6,20 مجموعه السنة، ما نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل التجهيز. أما مداخيل درهم هم مليون 4,70

 يعادل النفقات، وما مجموع  من بالمائة 77بنسبة تفوق  أي  نفقات التسيير، هم  درهم مليون 4,86 مبلغ  منها  درهم،

 .التجهيز نفقات برسم درهم مليون 1,34 مبلغ

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل الجوالة عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 . يلي كما تقديم أهمها يمكن التوصيات، من مجموعة وإصدار

 أوال. تدبير المداخيل 
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

 ضعف مدخول الرسم على عمليات البناء 

لوحظ أن المبالغ المستخلصة فيما يتعلق بالرسم على عمليات البناء تبقى ضعيفة مقارنة مع واقع البناء الفعلي بالجماعة. 

بحيث تتميز جماعة الجوالة بإلزامية رخصة البناء داخل معظم النفوذ الترابي للجماعة نتيجة تموقع هذه األخيرة داخل 

عبر تراب  8طاق المنطقة المحيطة بالدائرة الحضرية لجماعة تماللت، إضافة إلى مرور الطريق الوطنية رقم ن

الجماعة. األمر الذي كان من المفروض ينعكس على حجم المداخيل المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، خصوصا 

ول التالي عدد رخص البناء المسلمة والمبالغ بالنظر إلى دينامية البناء التي تم رصدها بالمنطقة. ويبرز الجد 

 المستخلصة خالل الخمس سنوات األخيرة: 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 7 7 6 2 3 المسلمة الرخص عدد

 33.666,00 72.836,00 22.040,00 10.490,00 7.580,00 بالدرهم المستخلصة المبالغ

  النقل العمومي للمسافرين عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على 

من نفس القانون،   86سالف الذكر، واستنادا إلى مقتضيات المادة    47.06من القانون رقم    168طبقا لمقتضيات المادة  

في بابه الثالث، سعر الرسم المفروض على النقل العمومي  2009/ 06/04بتاريخ  01يحدد القرار الجبائي رقم 

درهم عن كل ربع سنة. خالفا لذلك، تبين، من خالل تفحص قوائم  120 للمسافرين على سيارات األجرة في

 المداخيل ال تقوم باستخالص مدخول الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين.  شساعةاالستخالص، أن 

 عدم استخالص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 

المفروض على النقل العمومي للمسافرين، لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها استخالص الرسم  على غرار الرسم 

درهم   100المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، الذي يحدد القرار الجبائي المعمول به تسعيرته في  

 عن كل ربع سنة.

 للمسافرين العمومي النقل على المفروضين نالرسمي باستخالص الجماعة للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذا،

 حال في بالتأسيس التصريح إيداع لعدم القانونية الغرامة الغرض، مع تطبيق لهذا المعدة العربات وقوف وعلى

 .بذلك القيام عن الملزمين تقاعس
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 ثالثا. تدبير النفقات وتقييم المشاريع التنموية
 المرتبطة بهذا المحور كما يلي: يمكن تلخيص أهم المالحظات 

   إصدار سندات طلب لتسوية نفقات منجزة سلفا 

تبين، من خالل الوثائق المثبتة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب، بأن الجماعة تقوم بإصدار سندات طلب 

نصوص عليه في الم لتسوية نفقات خدمات أو أشغال أو توريدات تم إنجازها سلفا، مما يشكل خرقا لمبدأ المنافسة

( بتحديد 2007فبراير    5)  1428من محرم    16الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    75ادة   الفقرة الرابعة من الم

شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 

( يتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس    20)  1434جمادى األولى    8ر في  صاد   2.12.349من المرسوم رقم    88

 وفيما يلي أمثلة لهذه النفقات:  

النفقة موضوع ( بالدرهم) المبلغ   
 سند وتاريخ رقم

 الطلب
 عليها  اإلشهاد أو الخدمة إنجاز تاريخ

 دوار بئر تعميق

 الغابة صالح موالي
29.640,00 

 بتاريخ 24/2016

15/08 /2016 

 محضر) 24/06/2016 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  11/07/2016 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 إصالح أشغال تتمة

 بين الرابط المسلك

 الطواهرة دوار

 على الخاللقة ودوار

 كلم 1,3 طول

119.822,40 
 بتاريخ 08/2015

10/12 /2014 

 محضر) 29/10/2014 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  17/11/2014 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 حفر وتتمة تعميق

 الخوادرة بئر
106.992,00 

 بتاريخ 13/2016

06/05 /2016 

 محضر) 15/03/2016 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  20/04/2016 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 دوار طريق إصالح

  عبد با أوالد

 والطريق الرحمان

 طول على 8 الوطنية

 كلم 2

174.900,00 
 بتاريخ 35/2015

29/09 /2015 

 محضر) 29/07/2015 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  01/09/2015 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 قنطرة ترميم

 الطواهرة
29.662,00 

 بتاريخ 34/2015

28/08 /2015 

 محضر) 01/06/2015 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  29/06/2015 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 ( األشغال تسلم محضر)

 لجلب مضخة شراء

 للشرب الصالح الماء

 اخنيفير لدوار

14.700,00 
 بتاريخ 46/2014

02/12 /2014 

 الدوار ممثل طرف من المضخة لهذه الفعلي التسلم

 محضر) 11/2014/ 28 بتاريخ تم سابقا المذكور

 (التسلم

 قنوات شراء

 البوليتيلين 
6.300,00 

 بتاريخ 23/2014

27/06 /2014 

 طرف من 2014/ 05/06 بتاريخ تم  الفعلي التسلم

 لدواري للشرب الصالح للماء النصر جمعية أعضاء

 محضر على  بناء الغابة صالح وموالي صالح موالي

 التاريخ نفس في الصادر التسلم

تاريخ إصدار سند الطلب المعني. ل  سابقةفواتير تحمل تواريخ    ضمنتتسندات الطلب    ملفاتكما لوحظ أيضا أن بعض  

المقاول بعد إنجاز األشغال أو الخدمات موضوع النفقة يطالب بها   من طرف  لهاارستم إ أن الفاتورة تعتبر وثيقة ي  وبما

ه يتبين، بناء عليه، أن األعمال موضوع تلك السندات قد أنجزت قبل إصدار سندات بأداء مستحقاته، فإن  اآلمر بالصرف

لنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المعنية لم يتم فيها احترام القواعد المسطرة ا الطلب ذات الصلة، وبذلك تكون

 ة:المالحظ هذهنفقات المعنية بال عن أمثلةيلي  وفيماقانونا. 

 النفقة موضوع
 سند رقم

  الطلب

  المبلغ

 (بالدرهم)
 

 سند تاريخ

 الطلب
 الفاتورة وتاريخ رقم

 االجتماعات قاعة

 الموظفين ومكاتب
48/2015 116.520,00 

 
22/12 /2015 

 بتاريخ 48/2015

22/12 /2015 

 39.912,00 47/2015 اآلليات كراء
 

14/12 /2015 
 بتاريخ 18/2015

07/12 /2015 

 9.994,51 46/2016 الوقود شراء
 

30/11 /2016 
 بتاريخ 375/2016

8/11/2016 

 الماء قنوات شراء

 للشرب الصالح
43/2016 79.968,00 

 
22/09 /2016 

 بتاريخ 38/2016

21/09 /2016 
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  مسطرة االلتزام بالنفقات متماإالشروع في تنفيذ األشغال أو تسلم التوريدات قبل 

أن   ،2016إلى سنة    2012من سنة    بالفترةة  تعلقملفات سندات الطلب الم  في  المضمنة  المثبتة  الوثائق  خالل  من  تبين،

مع  التبليغ من طرف اآلمر بالصرفقبل  االبعض منها تم الشروع في تنفيذ األشغال أو تسلم التوريدات المتعلقة به

  65المورد أو الخدماتي المعني، مما يتعارض مع مقتضيات المادة إلى المقاول أو مقترح االلتزام بالنفقة المصادقة ل

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 2010يناير  03) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441من المرسوم رقم 

تجاوز االعتمادات أو عدم فيما يتعلق ب. هذه الممارسة من شأنها أن تشكل خطرا ومجموعاتهاللجماعات المحلية 

شار إليهما الم 88و 75 تينلماد لكل من اتشكل خرقا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة  كما. رهاتوف

 : النفقاتالجدول التالي أمثلة لهذه  ويوضح. سلفا

 النفقة موضوع
  المبلغ

 (بالدرهم)

 سند وتاريخ رقم

 الطلب

 إرسال تاريخ

 االلتزام مقترح

 بالنفقة

 مالحظة

 4.956,00 مطهرة مواد شراء
 بتاريخ 19/2016

05/06 /2016 
08/06 /2016 

 جاء  بالنفقة  االلتزام  مقترح  إرسال  تاريخ

  5/2016  رقم  الفاتورة  إصدار  تاريخ  بعد

 التوريدات تسلم وبعد( 2016/ 07/06)

  2016/ 07/06 بتاريخ النفقة موضوع

 التسلم بسند الوارد

 إصالح تتمة

 دوار طريق

 على الحدادشة

 كلم 1,3 طول

157.891,20 
 بتاريخ 30/2017

09/10 /2017 
11/10 /2017 

  06/10/2017  بتاريخ  األشغال  إنجاز  تم

 واألخير األول المنجزات بجدول الوارد

 الجماعة تقني طرف من المنجز

 طريق تهيئة  تتمة

 ازرويل الكرارمة

 التبابعة  –

183.866,40 
 بتاريخ 06/2015

06/01 /2015 
31/03 /2015 

  12/02/2015  بتاريخ  األشغال  إنجاز  تم

 األول المنجزات بجدول المضمن

 الجماعة  تقني  طرف  من  المنجز  واألخير

 بئر وتعميق حفر

 ابا اوالد دوار

 رحال

44.544,00 
 بتاريخ 49/2014

22/09 /2014 
10/12 /2014 

  2014/ 24/09  بتاريخ  األشغال  تثبيت   تم

 وتسلمها ،(األشغال تثبيت محضر)

 تسلم محضر) 22/10/2014 بتاريخ

 (األشغال

  صفقات عمومية إبرام اللجوء إلى إصدار سندات طلب متفرقة عوض اللجوء إلى 

لوحظ أن الجماعة قامت بإنجاز مجموعة من األشغال عن طريق إصدار سندات طلب متفرقة تضم المقتنيات والخدمات 

إبرام صفقات عمومية التي تمنح للجماعة مجموعة من الضمانات الالزمة لتنفيذ هذه األشغال، وذلك عوض اللجوء إلى  

التعاقدية منها تحديد المواصفات التقنية لألشغال وللمواد األولية المستعملة وضرورة التزام المقاول بها عن طريق 

ه التقيد به، دفتر الشروط الخاصة، فرض آجال تنفيذ األشغال، توجيه أمر كتابي للمقاول ببدء األشغال والذي يجدر ب

إمكانية إبرام عقد ملحق، تنظيم مراقبة األوراش، إمكانية إصالح عيوب األشغال من طرف المقاول قبل انتهاء مدة 

الضمان، إمكانية الزيادة أو التقليص في حجم األشغال، وغيرها من الضمانات. وفيما يلي، المشاريع المعنية بهذه 

 المالحظة:

 النفقة موضوع لبالط سند وتاريخ رقم المشروع
  المبلغ

 (بالدرهم)

 التكلفة

 اإلجمالية

 إصالح

 طريق

 دوار

 الحدادشة

 بتاريخ 15/2016

02/05 /2016 
 169.413,60 الحدادشة دوار طريق إصالح

361.293,6 
 بتاريخ 32/2016

15/08 /2016 
 108.000,00 "(GNF" نوع) التوفنة  اقتناء

 بتاريخ 36/2016

01/09 /2016 

 بين  الرابطة  الطريق  إصالح  لتتمة  آليات  كراء

 الحدادشة ودوار 208 رقم الجهوية الطريق
83.880,00 

 إصالح

 طريق

 اخنيفر

 بتاريخ 20/2015

01/06 /2015 
 119.520,00 اآلليات كراء

519.406,60 

 بتاريخ 21/2015

01/06 /2015 
 139.966,60 اخنيفر طريق إلصالح الوقود شراء

 بتاريخ 30/2015

12/07 /2015 
 79.920,00 والقنوات واالسمنت والرمل الحصى شراء

 بتاريخ 33/2015

27/05 /2015 
 GNF" 180.000,00" نوع من التوفنة شراء
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 . تدبير الممتلكاترابعا
 .لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي

 عدم تصفية الوضعية القانونية ألمالك الجماعة 

في غياب مصلحة جماعية مكلفة بتنظيم وتدبير ممتلكات الجماعة، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه عملية التحفيظ 

في تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات، اتضح أن الجماعة لم تقم بتسوية 

 9,40بمساحة    1983لنسبة للبقعة األرضية التي تم اقتناؤها سنة  الوضعية القانونية لبعض الممتلكات، كما هو الحال با

هكتار. ومعلوم أن هذه القطعة األرضية تشكل وعاء عقاريا لكافة الممتلكات العقارية للجماعة، مما يجعل هذه 

 الممتلكات بدورها في وضعية غير آمنة.

 يةعدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماع 

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتعيين الطرق والمسالك كإجراء قانوني يمكنها من تأكيد طابع الملكية العامة لهذه الطرق 

حيث  المتعلق بالتعمير.    12.90رقم    من القانون  81وذلك خالفا لمقتضيات المادة    وبيان حدودها،  والمسالك المستعملة

تعد المسالك والطرق وجدير بالذكر أن رام أو نزاع حول هذا الملك. إن هذا األمر يشكل خطرا يمكن أن ينتج عنه ت

الصادر بتاريخ  الشريف الظهير الفصل األول من من الملك العام بقوة القانون كما تشير إلى ذلك مقتضيات اجزء

 ر بتاريخالصاد الظهير الشريف  الفصل الثالث من وكذايالة الشريفة، في شأن األمالك العمومية باإل 01/07/1914

 .بشأن األمالك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية 28/06/1954

   عدم إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدة كرائها عشر سنوات للمصادقة 

المتعلق بالميثاق الجماعي على أن عقود اإليجار التي تتجاوز مدتها  78.00من القانون رقم    69تنص مقتضيات المادة  

أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة ال تكون قابلة للتنفيذ إال إذا صادقت عليها سلطة الوصاية   عشر سنوات

من الميثاق الجماعي. غير أنه، ومن خالل االطالع على عقود الكراء، تبين أن  73طبق الشروط المحددة بالمادة 

 ق مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة الوصاية. والتي تفو ،الجماعة لم تخضع عقود الكراء التي تم تجديدها

 يوصي بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس فإن عليه، بناء

 ؛لممتلكات الجماعية ضمانا لحق ملكية الجماعةلتسوية الوضعية القانونية  على العمل -

 ؛ عن طريق اتخاذ االجراءات الالزمة المتعلقة بالتحديد اإلداري  عليها  والحفاظضرورة تحصين أمالكها   -

مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة   تفوق  والتي ،على إخضاع عقود الكراء التي تم تجديدها الحرص -

 الوصاية.
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II. لجوالة جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المداخيل تدبير .والأ
  البناءضعف مدخول الرسم على عمليات 

إن الجماعة وبتنسيق مع السلطة المحلية قامتا بتكثيف دوريات المراقبة ألجل رصد المخالفين في هذا الميدان، فتبين 

ن أصباغة الواجهات، وو أفتح باب و أانجاز بالط بعض الجدران و أالسقوف صالح إجل المخالفات ال تتعدى ن أ

الباقي الذي يقوم فعال بالبناء فهم مرخصون قانونيا آو تم ايقافهم في المراحل االولى للبناء ) وضع الرمال والحصى 

او بداية حفر االساسات (، وأن مظاهر البناء التي تبدو بالمنطقة منها ما يعود إلى الثمانينات والتسعينات من القرن 

ما أتعرف ازدهارا فالحيا بتوفر المياه الجوفية و بقرب الفرشة المائية ،  المنطقة كانت  ن  ألى  إالماضي وذلك راجع  

 المدن القريبة، بفعل الجفاف الذي عمر طويال بالمنطقة .لى إن فمعظم الساكنة هاجرت اآل

  المفروض على النقل العمومي للمسافرين  واستخالص الرسمعدم فرض 

 عدة للنقل العام للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على وقوف العربات الم 

إن الجماعة في غياب التنسيق مع العمالة التي تمنح الرخص في هذا الميدان والتي كان عليها أن تخبر الجماعة 

يمكنها   بالرخص الممنوحة، وفي غياب معرفة الملزمين بأداء الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين ال

هذا الرسم لم يقوموا بالتصريح بالتأسيس واإلقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة استخالص هذا الرسم. فالملزمون ب

وفي هذا الصدد  المتعلق بجبايات الجماعة المحلية.  47.06من القانون رقم    87للجماعة كما تنص على ذلك المادة  

االجابة عنها، وقمنا  التي لم يتم 2017-12-07بتاريخ  257قمنا بمراسلة مصالح العمالة المختصة باإلرسالية عدد 

للحصول على المعلومات المتعلقة بسيارات األجرة وحافالت   05/03/2018بتاريخ    38بمراسلة جديدة تحت عدد  

النقل العمومي للمسافرين التي تنشط بالمجال الترابي للجماعة، توصلنا بالئحة الملزمين مع عناوينهم والتي 

 حصرت في أربعة مستفيدين. 

عن طريق  21/05/2018بتاريخ  107-106-105-104الجماعة على مراسلتهم تحت عدد عملت مصالح هذه 

 البريد المضمون كما هو موضح في النسخ المرفقة.

ال أحد من المستفيدين لب الدعوة. وعليه فمصالح هذه الجماعة ستقوم بمعية قابض قباضة العطاوية نه أإال  

باالستخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف وامر أباستصدار 

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.

بتراب هذه الجماعة بل تعمد الى نقل المسافرين نشطتها  أالمعنية ال تزاول  جرة  سيارات األن  أوبعد التحريات، تبين  

 عبر الخطوط الطويلة او المدن الكبرى. 

ي أو أالتفويت و أتجديد الكراء و أمالحظة: ولحل هذا االشكال، نطلب من السلطات االقليمية بعدم السماح بالكراء 

السماح بنقل المسافرين خارج  و أالملكي عدم الترخيص  عملية تهم رخص النقل، ونطلب كذلك من مصالح الدرك

يتم تزويد مصالح الجماعة ن أوللذمة المالية مسلم من الجماعة، براء إالمجال االقليمي، حتى يقدم المعني باألمر 

 بنسخ من هذه الرخص. 

 التنموية وتقييم المشاريعنفقات ثانيا. تدبير ال
 منجزة سلفا دات طلب لتسوية نفقات إصدار سن 

 مسطرة االلتزام بالنفقةتمام إبل تسلم التوريدات قو أشغال الشروع في تنفيذ األ 

سندات بهذه الطريقة لم يكن لتسوية نفقة منجزة ولكن هكذا كان العمل يجري، وذلك صدار إما تم سابقا من ن إ

النفقات عن حسن نية وذلك لقلة تجربتهم    عدم انتباه او لقلة معرفة الموظفين المعنيين لتسلسل تواريخ تنفيذ لى  إراجع  

وغياب التكوين المستمر في الميدان المالي والمحاسباتي. وكذلك عدم انتباه المحاسب العمومي ألجل تحديرهم 

 وحتهم على اتخاد االحتياطات الالزمة.

   الح لهذه العمليات.اآلن فلم يعد هذا المشكل مطروحا النتباه المسؤول عن هذه المصلحة ومراقبة مدير المصما أ

  صفقات عموميةبرام إلى إسندات طلب متفرقة عوض اللجوء صدار إاللجوء الى 

إن النفقات المعنية بسندات الطلب تهم مقتنيات وخدمات مختلفة تتوزع على أبواب متفرقة في الميزانية يقل المبلغ  

لى إدفعت الجماعة إلى عدم اللجوء  درهم، وهذه الوضعية هي التي 200.000,00المتعلق بكل سند منها عن 

 مسطرة الصفقات.
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 ثالثا. تدبير الممتلكات 
 عدم تصفية الوضعية القانونية ألمالك الجماعة 

رغم أن الجماعة قامت ببعض اإلجراءات إال أنها لم تتوصل بالوثائق الالزمة من المصالح التابعة لوزارة الداخلية 

ث بعد مطالبة مصالح وزارة الداخلية بتزويدها بعقد تنازل نواب الشياع المختصة الستكمال عملية التحفيظ. بحي

لهذا العقد للمصالح رسالها إالسلطة المحلية بعد ن إهكتار. وحيث  9.40عن البقعة االرضية التي تبلغ مساحتها 

 المختصة بالوزارة. لم تقم هذه االخيرة بتزويد الجماعة بالوثائق السالفة الذكر.

  والمسالك الجماعيةعدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق 

تحديد الملك العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماعية يتطلب دراسة تقنية دقيقة وطبوغرافية ورسوم وبيانات ن  إ

ذا غير كافي مركز الجماعة وهال إال يغطي نه أال إوخرائط لتحديده، ورغم أن الجماعة تتوفر على تصميم النمو 

 لتحديد كل الطرق والمسالك الجماعية. 

التنطيق وتصميم التهيئة ولتغطية تصميم خرى: مخطط توجيه التهيئة العمرانية، فيما يخص وثائق التعمير األما أ

 كل تراب الجماعة، فال يمكن للجماعة توفير االعتمادات الالزمة لذلك.

أحد الطبوغرافيين او مكاتب الدراسات، ألجل القيام بتحديد الطرق  ولحل هذه المعضلة فيمكن للجماعة التعاقد مع

 والمسالك الجماعية، اال انه ال يمكن في الوقت الراهن توفير االعتمادات لذلك.

 هيز الجماعي لتمويل هذه الدراسة.وسيتم اقتراح االستفادة من قرض من الصندوق التج

  كرائها عشر سنوات للمصادقة عقود الكراء التي تتجاوز مدة خضاع إعدم 

سنوات وبالتالي فهي غير خاضعة للمصادقة   10إن العقود المعنية هي عقود عادية ال تبين مدة الكراء التي تتجاوز  

 عليها.

 أ.5مالحظة: فقد تم فسخ عقد كراء التعاونية وكذلك الدكان رقم 
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 "الواد علي بو أوالد" جماعة

 (السراغنة قلعة إقليم)
 

 1413من صفر  17الصادر في  2.92.652، بموجب المرسوم رقم 1992 أحدثت جماعة أوالد بو علي الواد سنة

( بتحديد قائمة  1992يونيو  30من ذي الحجة ) 28بتاريخ  2.92.468 ( بتغيير المرسوم رقم1992غشت  17)

كلم   27ابي لجهة مراكش آسفي على بعد  تقع داخل النفوذ التر  حيثالدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية.  

تمتد و ،2014نسمة حسب إحصاء سنة  10.750حوالي  هاويبلغ عدد سكان ،من المركز الحضري لقلعة السراغنة

وطريقين   8تجتاز الجماعة الطريق الوطنية رقم  كمادوارا.  11وتضم  ،كيلومتر مربع 62على مساحة تقدر بحوالي 

 . هاإليها. وتعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األساسي بمما يسهل الولوج  ،إقليميين

 همت مليون درهم    3,11مليون درهم، منها    5,03قدره   ما  ،2016سنة   خالل  ،للجماعة اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

التجهيز.  مداخيل هم درهم مليون  1,91يعادل   وما  ،المداخيل مجموع من بالمائة 62بنسبة تناهز   أي التسيير،  داخيلم

 درهم مليون 0,76 مبلغ منها درهم، مليون 3,28مجموعه  ما ،السنة نفس خالل ، فبلغت المصاريف اإلجمالية أما

 نفقات برسمدرهم   مليون  2,72 مبلغ يعادل وما  ،بالمائة من مجموع النفقات 23أي بنسبة تناهز   ،سييرالت نفقات برسم

  .التجهيز

I.  حساباتلل  الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 من العديد  تسجيل عنأوالد بو علي الواد  لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 :يلي كما ها أهم تقديم يمكن التوصيات، من مجموعة وإصدار المالحظات

 . تدبير المداخيلأوال
المفروض على استخراج مواد المقالع ومنتوج إيجار السوق تتميز المداخيل الذاتية للجماعة بالضعف، فباستثناء الرسم  

 : يلي ماالموسمي للزيتون، فإن باقي المداخيل في مجملها هزيلة. وتنحصر أهم المالحظات المسجلة في هذا الباب في

  استخالص زيادات في الرسم المفروض على استغالل مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي 

، على 23/07/2012المنعقدة بتاريخ  2012الجماعي، بموجب محضر الدورة العادية لشهر يوليوز  وافق المجلس

ن الجماعة من تنمية مداخيلها. إال أن يلتمكدراهم الزيادة في تسعيرة استخراج مواد المقالع من ثالثة دراهم إلى ستة 

قد جل المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية. والجماعة لم تحرص على تعديل القرار الجبائي وإدراج هذه الزيادة أل

بالنسبة  2014ن الجماعة بادرت إلى فرض هذه الزيادة على مستغلي المقالع خالل سنة في هذا الصدد، أ ،حظول

". وتعد هذه الزيادات غير قانونية على ..سببالنسبة لشركة "  2017إلى    2013  من  سنواتفي الو  ،" .لشركة "س.ت

 غير واردة بقرار جبائي مصادق عليه.اعتبار أنها 

  عدم إدراج مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآلها 

 وتاريخ  سيارةالمن خدمات    المستفيد   من خالل االطالع على سجل مداخيل سيارة اإلسعاف الذي يوضح اسم المريض

حظ أن هذا المدخول لم يتم  ولإال أنه . 2017إلى  2014تبين أنه تم تحقيق مدخول خالل سنوات  تها،ووجه االستفادة

لوحظ  ذلك، عن فضالاحتسابه ضمن مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة التي يمسكها اآلمر بالصرف أو المحاسب. 

من المرسوم   35كما تشترط ذلك مقتضيات المادة    خلص،مست  دفع نقداأن وكيل المداخيل ال يصدر أي وصل مقابل كل  

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441رقم 

 ومجموعاتها.

ودع لدى وكيل المداخيل. تال  ةالمقبوض مستحقاتأن ال ،من خالل االطالع على الوثائق المحاسبية ،لوحظ كذلك،

لصائر سيارة اإلسعاف، وفي غياب أوامر  اقدم للمرتفقين أي وصل مقابل استخالصهتال  الجماعةوحيث إن 

ستعمل مباشرة تالمداخيل المحصل عليها    أن  تبين  كماباالستخالص، فإنه ال يمكن التأكد من حقيقة المداخيل المحصلة.  

المتعلق بالتنظيم المالي  45.08 لتزويد سيارة اإلسعاف بالوقود، وذلك خالفا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 

والتي تمنع رصد مدخول   القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،من    155، وكذا المادة  للجماعات المحلية ومجموعاتها

 لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء األول من الميزانية والميزانيات الملحقة. 

 ت الجماعة بما يلي:لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابا

السهر على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات المستحقة  -

 للجماعة؛ 
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 الحرص على تتبع الباقي استخالصه واستيفاء كل إجراءات التحصيل؛  -

 تخصيص حصة من االعتماد المفتوح بالميزانية المتعلق باقتناء المحروقات لسيارة اإلسعاف.  -

 النفقات تدبير. ثالثا
وكذا االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة  ، من خالل تتبع صرف النفقات

 بواسطة سندات الطلب أو صفقات عمومية، تم تسجيل مجموعة من االختالالت، يمكن إيجازها فيما يلي:  

 سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات  .1

 ام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية عدم احتر 

المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات واآلليات واستهالك  ات لوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفق

وعلى   المحروقات على إصدار سندات للتسوية الحقة لعملية االقتناء، وأنها تعمل على االستالم التدريجي لقطع الغيار

إصالح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص التنظيمية للصفقات  

العمومية. واتضح أن الجماعة تحصل على قطع الغيار والمحروقات من طرف الممون الذي ينجز في آخر السنة 

 يق إصدار سندات للتسوية في فترة الحقة.  الفاتورات المقابلة لها، لتتم تسويتها من قبل الجماعة عن طر

باإلضافة إلى ذلك، لوحظ أن التأكد من إنجاز الخدمة يقوم به رئيس الجماعة لوحده دون إشراك تقني متخصص، 

خاصة وأن الجماعة تتوفر على تقني يمكنه إلى جانب الرئيس التأكد من إنجاز الخدمة التي تقتضي دراية بميكانيك 

 السيارات. 

 ء المتكرر إلى نفس الممون القتناء قطع الغيار وإصالح السيارات والشاحناتاللجو 

أن الجماعة تلجأ إلى  ،من خالل فحص مختلف سندات الطلب المتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصالح السيارات ،لوحظ

 ".".E.O.Sممون واحد، يتعلق اآلمر بشركة 

 ليات الجماعة واستهالك المحروقات عدم مسك سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آ 

تم تسجيل عدم حرص   وبالتالي،ال تتوفر الجماعة على مسؤول مكلف بتتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آليات الجماعة.  

وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة.   ،الجماعة على مسك سجل يبين تاريخ اقتناء قطع الغيار والسيارة المعنية باإلصالح 

ويمثل غياب سجل تتبع استعمال قطع الغيار واإلصالح عائقا حقيقيا للتأكد من تتبع حجم ومآل الكميات المستهلكة. كما 

آلمر بالصرف ال يحرص على مسك سجل خاص بتتبع استهالك الوقود يبين الكميات أن ا ،من جهة أخرى ،لوحظ

 .المستفيد وكذا الكميات المستهلكة من الوقود واسم الشخص  المعني، المقتناة وتاريخ عملية االقتناء ورقم سند الطلب

يتم تزويد الجماعة بها ورقم  ن حسن تدبير المقتنيات من قطع الغيار يقتضي مسك سجل يبين الكميات التي ذلك أ

ن الجماعة أإضافة إلى ثمن كل قطعة على حدة. كما  ،وكذا تاريخ التزود والجهة المزودة ،السيارة المعنية باإلصالح

ذلك، يعد فضال عن مطالبة بمسك بطاقة تقنية لكل سيارة أو آلية منذ بداية اشتغالها إلى غاية توقفها عن االستعمال. 

بع استهالك المحروقات من بين اآلليات التي تتيح التتبع األمثل لالستهالك التدريجي للمحروقات مسك سجل خاص بتت

 .ومراقبة الكميات والشخص المستفيد من كل حصة من المحروقات

 عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود 

تناء المحروقات في السنة يستهلك درهم المخصص الق 50.000,00 الذي يعادل تبين أن جل المبلغ، في هذا اإلطار

فقط من قبل السيارة من نوع "داستر" التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي في تنقالته. في حين تأكد أن الجمعيات  

وأن الوقود  ،المتعاقد معها هي من تتحمل مصاريف الوقود بالنسبة للسيارات الثالث المخصصة للنقل المدرسي

 .المستفيدين من خدماتها تم تحمله من قبل المرضىالمخصص لسيارة اإلسعاف ي

وفي غياب ما يبرر صرف الوقود بالجماعة تم التوصل مباشرة من محطات الوقود التي تتعامل معها الجماعة بنسخ 

في هذا  ،تجدر اإلشارةومن سندات ألجل تبرر فقط جزء من االستهالك. في حين أن الجزء األكبر لم يتم تبريره. 

سوى   2012، لم تستهلك من الوقود منذ اقتنائها خالل سنة  184807التي تحمل رقم ج    "داستر"أن سيارة    ى، إلالصدد 

  ،وذلك على اعتبار أن السيارة منذ اقتنائها قطعت ،2017و 2013درهم ما بين سنتي  100.000,00مبلغ يقارب 

لترات  6لى اعتبار أن السيارة تستهلك  كلم حسب العداد الخاص بها، وع  163.811ما يقارب  ،  11/12/2017حتى يوم  

 دراهم.  10وأن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال هو  ،من الغازوال كل مئة كيلومتلر

 سندات الطلب المتعلقة باألشغال  .2

 عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات 

درهم  426.634,80، بصرف مبلغ إجمالي قدره 2017إلى  2012لوحظ أن الجماعة قامت، خالل السنوات من 

لشراء عتاد صيانة اإلنارة العمومية وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات،  
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والتي منحت   ،مقاوالت المستفيدة من الطلبيات العموميةالشيء الذي ال يمكن من التأكد من كون المبالغ المؤداة لفائدة ال

 في أغلبها لشركة "أ"، قد تمت تصفيتها على أسس صحيحة.  

  إصدار سندات الطلب للتسوية 

سندات الطلب، تبين أن الجماعة قامت بإصدار سندات طلب بعدية بعض من خالل االطالع على الوثائق المرفقة ب

جزة لفائدتها بتواريخ سابقة، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية، ويتعلق األمر لتسوية قيمة أشغال وخدمات من

 بالحاالت التالية:

  موضوع

 الطلب سند

 سند رقم

  الطلب

 سند تاريخ

 الطلب

 الطلب سند مبلغ
 بالدرهم

 التسوية مؤشر

  من  الكهربائية  القوة  من  الرفع

  فولط  كيلو 160 إلى 100

 أومبير 

02/2014 29/01 /2014 170.000,00 

 511061929 رقم األداء وصل

 لفائدة  2012 أكتوبر 17 بتاريخ

 مبلغب للكهرباء الوطني المكتب

 كمصاريف درهم 49.322,16

 موضوع لألشغال التقني التتبع

 .الطلبية

  عدم احترام مبدأ المنافسة 

بمبلغ جزافي قدره  13سند الطلب رقم  2015يوليوز  21صدرت الجماعة لفائدة شركة "ن" لألشغال بتاريخ أ

درهم من أجل تهيئة ملعب للرياضة بدوار زريعات. إال أنه لوحظ أن الشركة المنجزة لألشغال قدمت   60.000,00

خ الحق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار ، وهو تاري2015يوليوز  24بتاريخ  13/2015بيان األثمان المضادة رقم 

منافستين إلى الشركتين  الالمدلى بهما من طرف    17/2015و  26/2015إليه أعاله. بينما يرجع تاريخي البيانين رقمي  

 الفعلي  عمالاإل. الشيء الذي يدل على أن الجماعة لم تعمل على  ، على التوالي2015يوليوز    15و  2015يوليوز    14

من الشركات   2015يونيو    10الطلبية العمومية، إذ لجأت إلى طلب االستشارات بتاريخ    بخصوص هذهة  مبدأ المنافسل

ومنحت الطلبية إلى شركة  ،لكنها لم تأخذ بعين االعتبار عروض األثمان المقدمة من طرف هذه الشركات ،المتنافسة

 لطلب."ن" بالرغم من تقديمها لبيان أثمان بتاريخ الحق لتاريخ إصدار سند ا

 استالم توريدات وإنجاز أشغال دون إصدار سند الطلب 

خمس مكيفات هوائية من نوع  2016تبين أن الجماعة كانت قد تسلمت خالل سنة  ،من خالل المعاينة الميدانية

"FITKO" وحتى حدود شهر نونبر  ،أن الجماعةهو . والمالحظ 18000وأربعة من سعة  12000، واحد من سعة

بموجب إشهاد بتاريخ    ،الزالت لم تصدر سند الطلب الذي يخص هذه النفقة. وقد أكد رئيس المجلس الجماعي  ،2017

الطلب لعدم توفر االعتمادات. ويعد ولم يصدر سند    ،2016أنه فعال تسلم المكيفات المعنية خالل سنة    ،11/12/2017

 عليه في مرسوم الصفقات العمومية.ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص 

بتت المعاينة الميدانية لبعض المشاريع بتراب الجماعة، أن هذه األخيرة تتوفر على مرآب خاص بسياراتها ثأ كما

لوحظ أن الجماعة لم تبرم    ،لف الوثائق المبررة للنفقاتبالجهة الخلفية لمقر الجماعة بني حديثا. ومن خالل فحص مخت

ولم تصدر أي سند للطلب يخص األشغال موضوع بناء المرآب المعني. وقد اتضح أن األشغال المعنية   ،أي صفقة

كما أشهد على ذلك رئيس المجلس الجماعي. ويعد ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص   2017تمت خالل شهر شتنبر  

 ي مرسوم الصفقات العمومية.عليه ف

 الطلبيات المبرمة بواسطة صفقات .3

   غياب محاضر تتبع األشغال بالورش 

من خالل االطالع على الملفات المتعلقة باألشغال المنجزة في إطار الصفقات، غياب محاضر تتبع األشغال  ،لوحظ

نفيذ ومراقبة إنجاز المشاريع بالمهام المنوطة قيام األطراف المكلفة بتمدى  بالورش، الشيء الذي ال يسمح من التأكد من  

زمني الجتماعات الورش بهدف التنسيق بين مختلف أنشطة  بها. إن الهدف من مسك هذا الدفتر هو تسجيل وتوثيق

المقاولة بالورش، وفحص بعين المكان لنوعية األشغال المنجزة وتحيين الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ وتطبيق 

المالحظات التي يتم تسجيلها من قبل الجهة المكلفة لتتبع الورش وحث المقاولة على اتخاذ التدابير التعليمات أو 

 ند تنفيذ األشغال وتجنب تكرارها.لتصحيح العيوب التي يتم تسجيلها ع

   الزيادة في حجم األشغال في غياب أمر بالخدمة 

 122.928,00 قدره بمبلغ "ناجيميا"ع شركة م 01/2013الصفقة رقم  2013أكتوبر  14أبرمت الجماعة بتاريخ 

 يناهز درهم إلنجاز أشغال إصالح طريق بالدوار الجديد. إال أنه بالرغم من تجاوز القيمة األصلية للصفقة بمبلغ

إصدار أمر بالخدمة موجه للشركة لمواصلة ب  قم ، فإن الجماعة لم تبالمائة  9,90درهم، وهو ما يمثل نسبة    12.180,48
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ي حدود هذه النسبة. كما أن الشركة، بالرغم من بلوغ قيمة حجم األشغال المنفذة المبلغ األصلي للصفقة،  األشغال ف

فإنها لم توقف األشغال، ولم تقم بإخبار صاحب المشروع بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم األشغال حدود الحجم 

يمة األشغال المنجزة فيما فوق الحجم األولي، تطبيقا  ه، عدم أداء الجماعة للشركة قنع رتباألولي. األمر الذي يت

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. 52لمقتضيات المادة 

 إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات 

لقة بأشغال بناء قاعة للتعليم األولي بدوار المتع 1/2014من خالل االطالع على الملف المتعلق بالصفقة رقم  ،لوحظ

 2، والتي كان من المفترض أن يتم على أساسها إعداد كشف الحساب رقم ةواألخير 2رقم  الوضعيةالحدادة، غياب 

 57المادة    من  1الفقرة    خالفا لمقتضياتوذلك  درهم،    18.332,67  قدره  بمبلغ  2015دجنبر    15واألخير المؤرخ في  

  شهريا،  يتم  همن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن

 المشروع صاحب طرف من المقبولة الوضعيات أو المنجزات جداول من انطالقا ذلك، إلى الضرورة دعت كلما أو

 ويعتمد  المقدمة الخدمة عن محضر بمثابة يكون جزة،المن والتموينات المنفذة لألشغال مؤقت كشف تفصيلي إعداد 

 الشيء الذي ال يمكن من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة نائل الصفقة. المقاول. إلى مسبقة دفعات ألداء كأساس

  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة  

من درهم  95.984,25 قدره بمبلغ 1/2014الصفقة رقم ، 2014نونبر  28أبرمت الجماعة مع شركة "ن"، بتاريخ 

ومن  ،بناء قاعة للتعليم األولي بدوار الحدادة. إال أنه لوحظ، من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالصفقة أجل 

ى لإلألشغال المنجزة بالقاعة موضوع الصفقة، أن الجماعة عمدت  2017دجنبر  12خالل المعاينة الميدانية بتاريخ 

 من 5الفقرة  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة دون إبرام عقد ملحق، الشيء الذي يخالف مقتضيات

على دفتر الشروط اإلدارية المطبقة   ةالمصادقب  2000مايو    4بتاريخ  الصادر    2.99.1087  من المرسوم رقم  51المادة  

لى أن األثمان النهائية المحددة باتفاق بين صاحب على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص ع

إذا تبين لصاحب ]...[  "  من نفس المادة تنص على أنه  1، علما أن الفقرة  المشروع والمقاول، تكون موضوع عقد ملحق

 ،أو في سلسلة األثمان األحادية أشغال غير واردة في جدول األثمان منشآت أو المشروع أنه من الضروري تنفيذ 

 بما تمليه عليه مقتضيات األوامر بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع أن يلتزم في الحين المقاول ، على]...[

أثمان جديدة تبعا ألثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت األكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقارنة، تعتمد  بدون تأخير

 الد".كأساس للمقارنة األسعار المعمول بها في الب

 اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

اللجوء إلى إبرام صفقة عمومية، والقيام بتجميع الطلبيات العمومية لالستفادة من أثمان مناسبة  -

 وإنجاز األشغال مع توفير الضمانات القانونية والمالية الالزمة؛

التكافؤ في الكف عن اللجوء المتكرر لنفس الممون، والحرص على إعمال مبدأ المنافسة وضمان  -

 الفرص للوصول للطلبيات العمومية؛

العمل على تتبع إنجاز األشغال واإلشراف عليها، والحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير  -

 ؛استنادا إلى جداول المنجزات أو الوضعيات المتعلقة بها

الحرص على إثبات وتبرير أوجه استعمال التوريدات، عن طريق مسك سجالت ووضعيات، وتحرير  -

 محاضر استالم التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصها؛

الحرص على إنجاز تجارب المراقبة التقنية لألشغال من طرف المختبرات، لضمان تنفيذها وفق  -

 التقنية المطلوبة. المواصفات
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II.  والد بوعلي الواد جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تدبير المداخيل . أوال
 استخالص زيادات في الرسم المفروض على استغالل مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي 

على الزيادة  23/07/2012بتاريخ  2012وافق المجلس الجماعي بموجب محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 

إال أن  مداخيلها،في تسعيرة استخراج مواد المقالع من أربعة دراهم إلى ستة دراهم لتمكين الجماعة من تنمية 

الوصاية. الجماعة لم تحرص على تعديل القرار الجبائي وإدراج هذه الزيادة ألجل المصادقة عليها من طرف سلطة  

أن الجماعة قد تداركت هذه الهفوة وعملت على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  كما

جماعة اوالد بوعلي الواد باألغلبية المطلقة مجلس حيث صادق  ،07/02/2018المنعقدة بتاريخ  2018فبراير 

على تعديل القرار الجبائي والزيادة في تسعيرة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع   لألصوات المعبر عنها

ولقد تم بالفعل إرسال القرار الجبائي إلى سلطة الوصاية ألجل المصادقة وهو ما   دراهم،من أربعة دراهم إلى ستة 

 . 15/03/2018بتاريخ  2018/ 02بالفعل بموجب قرار جبائي تعديلي رقم  تم

  عدم إدراج مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآلها 

كما أن المستحقات المقبوضة ال تودع لدى وكيل  الجماعية،ان مداخيل سيارة اإلسعاف لم يتم إدراجها بالمحاسبة 

أن الجماعة قد عملت على تسوية هذا كما  إصدار أي وصل مقابل كل دفع نقدا مستخلص. المداخيل وبالتالي ال يتم

المنعقدة بتاريخ  2018جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير  ضمن النقطةالمشكل من خالل إدراج هذه 

 جماعاإلسعاف، وصادق بإمشكل تدبير سيارة  ة اوالد بوعلي الواد حيث ناقش مجلس جماع ، 07/02/2018

أعضائه الحاضرين على تعديل القرار الجبائي من خالل تحديد السعر الواجب أداؤه من قبل مستغلي سيارة اإلسعاف 

فان مداخيل سيارة اإلسعاف تم إدراجها ضمن المحاسبة الجماعية ابتداء من شهر أبريل  الوجهة. وبالتاليحسب 

ما يؤكد أن الجماعة قد  وهو لمداخيل مقابل وصل.وكل المستحقات المقبوضة أصبحت تودع لدى وكيل ا ،2018

 وجديرللجماعة.   المستحقةسهرت على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات  

باقتناء   2019بالذكر أن الجماعة قد عملت على تخصيص حصة من االعتماد المفتوح بميزانية السنة المالية 

هو   2018كان االعتماد المفتوح بميزانية سنة    درهم، حيث  30.000.00اإلسعاف وذلك بمبلغ    المحروقات لسيارة

 .2019بميزانية سنة  80.000.00ليصبح  درهم، 50.000.00

 كما تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ستحرص على تتبع الباقي استخالصه واستيفاء كل إجراءات التحصيل.

 ثانيا. تدبير النفقات

 ب المتعلقة بالتوريداتسندات الطل 

  عدم احترام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية 

لقد كفت الجماعة عن صرف النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات واآلليات واستهالك 

 ات ومسك سجالت لديها.المحروقات بالطريقة القديمة. وقد قامت بتعيين موظف مكلف للقيام بتتبع هذه العملي

 اللجوء المتكرر الى نفس الممون القتناء قطع الغيار وإصالح السيارات والشاحنات 

 لقد تفادينا التعامل بهذه الطريقة من اجل إنزال وترسيخ مبدأ الشفافية في مثل هذه التعامالت. 

 حروقات الم كعدم مسك سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار واصال حاليات الجماعة واستهال 

لقد قمنا بهذا اإلجراء المتعلق بتتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح اآلليات واستهالك المحروقات، وذلك بمسك سجالت 

 لهذا الغرض.

 عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود 

اجل إصالح بعض لقد أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بقلعة السراغنة من 

 درهم. سندات الطلب المتعلقة باألشغال 200000.00المسالك التابعة للجماعة بمبلغ 

 عدم تحديد مال وأوجه استعمال بعض التوريدات 

من اجل توظيف مختص في الصيانة الكهربائية   2017قد سبق وأدرجنا هذه النقطة في جدول األعمال لدورة ماي  

المشاكل المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية وشبكة الماء الصالح للشرب وترشيد النفقات وسد من اجل تفادي هذه 

بعض الخصاص الحاصل في صفوف الموظفين. وقد التزمت الجماعة بتكليف أحد المساعدين التقنيين من اجل 

وذلك بمسك سجالت مرقمة  ضبط عملية استالم وتسليم المعدات المتعلقة باإلنارة العمومية والماء الصالح للشرب 

 ومختومة يدون فيه هذه العمليات.
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 إصدار سندات الطلب للتسوية 

درهم لفائدة المكتب  49322.16فقد تزامن أداء شركة الكترومار مبلغ  01/2014/ 29بتاريخ  02أما الطلبية رقم 

ر الجديد في الصفقة رقم الوطني للكهرباء مع وجودها بتراب الجماعة من اجل القيام بأشغال كهربة مركز الدوا

ونظرا للحاجة الملحة لساكنة دوار ازريعات للماء الصالح للشرب ارتأت الجماعة أن تكلف الشركة  05/2011

المذكورة من اجل القيام بهذه العملية على أساس أن تتم البرمجة المالية في أقرب اآلجال إال انه تعذر القيام بذلك 

 رصدت الجماعة المبلغ المذكور من أجل انجاز المشروع. حيث  29/01/2014وتأجل إلى غاية 

 عدم احترام مبدأ المنافسة 

الذي يمثل هذا المبلغ جزءا من الصفقة التي قمنا بها مع   2015يوليوز    21بتاريخ    13وبخصوص سند الطلب رقم  

فان التاريخ المبين على  مصالح العمالة في إطار اتفاقية شراكة والذي الحظتم من خالله عدم إعمال مبدأ المنافسة

لشركة ناجيميا فانه لم يعد عن كونه خطا مطبعيا ليس إال، الن آخر طلبية ثم استالمها من  13/2015البيان رقم 

 .2015يوليوز 15المتنافسين ترجع لتاريخ 

  استالم توريدات وانجاز اشغال دون اصدار سند طلب 

ا مهما في درجات الحرارة في فصل الصيف وقد تم إصالح مقر كما تعلمون فإن إقليم قلعة السراغنة يعرف ارتفاع

الجماعة ارتأينا أن نجهز الجماعة بمكيفات هوائية بالموازاة مع اإلصالح وبناء مراب للسيارات السيما سيارات  

 النقل المدرسي التي يتوقف نشاطها في هدا الفصل من السنة وحفاظا عليها من لفحات الحرارة شيدنا هدا المرآب

 بهذه الطريقة لعدم توفر االعتمادات المالية أنداك وسنعمل على عدم تكرار هذا األمر في المناسبات القادمة.

 لطلبيات المبرمة بواسطة صفقات ا 

  غياب محاضر تتبع األشغال بالورش 

يادة والجماعة لقد قمنا بعملية تتبع جميع المشاريع التي تم انجازها وقد اتلف بعضها عندما تزامن وجود مصالح الق

في نفس البناية وتمت االستعانة بالمسؤول عن المكتب التقني لمساعدة السيد القائد في مهامه نظرا لعدم توفر مصالح 

 القيادة على موظفين.

  الزيادة في حجم األشغال في غياب أمر بالخدمة 

د من قيمة األشغال إال أننا أغفلنا نظرا لوجود المساحات الكافية من اجل توسعة الطريق فان الجماعة ارتأت ان تزي

 إصدار هذا األمر بمواصلة األشغال. 

  إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات 

 فقد تم إغفالها. 01/2014المتعلقة بجدول الكشوفات المتعلق بالصفقة  2أما بخصوص الوضعية رقم 

  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة 

 REVETEMENT SOL EN GRANITO  POLIمن " 16و  15ة على تغيير طبيعة األشغال رقم ارتأت الجماع

" وذلك راجع لكون العملية األولى تستغرق وقتا أطول  REVETEMENT SOL EN GRES CERAME" إلى " 

الوقت   يوما تم تأتي عملية الصقل ، ولربح  15من حيث انجازها والمتمثل في انتظاره حتى يتصلب لمدة ال تقل عن  

ارتأينا أن نغير طبيعة هذه األشغال لتمكين التالميذ من االستفادة من القسم في نفس السنة ودون تأخير إضافي الن 

 الصفقة أبرمت في أول السنة.



 186 

 

  أوالد اعمر""جماعة 

 )إقليم قلعة السراغنة(
 

 17) 1413من صفر  17الصادر في  2.92.652بموجب المرسوم رقم ، 1992 جماعة أوالد اعمر سنةأحدثت 

( بتحديد قائمة الدوائر 1992يونيو  30من ذي الحجة ) 28بتاريخ  2.92.468( بتغيير المرسوم رقم 1992غشت 

كلم من  32تقع داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي على بعد والقيادات والجماعات الحضرية والقروية. حيث 

كيلومتر    65نسمة، بينما تمتد مساحتها إلى حوالي    7.015يبلغ عدد سكانها حوالي  ، وركز الحضري لقلعة السراغنةالم

 مربع، كما تضم تسعة دواوير، ويرتكز اقتصادها المحلي على الفالحة والنشاط الرعوي.

مليون درهم همت   3,23 منها مليون درهم،  5,54 قدره ، ما2016سنة   للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

 درهم هم مليون 2,32 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 58بنسبة فاقت  أي مداخيل ميزانية التسيير،

 مبلغ منها درهم، مليون 3,04 مجموعه السنة، ما نفس التجهيز. أما المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل مداخيل

 مليون 2,67 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع من بالمائة 13بنسبة فاقت  أي التسيير،نفقات  درهم هم مليون 0,4

 .التجهيز درهم هم نفقات

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل أوالد اعمر عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 :يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعةوإصدار 

 أوال. تدبير النفقات 
 بناء مقر المجلس في غياب تصور هندسي 

متر مربع  150من أجل إنجاز أشغال بناء توسيع المقر على مساحة قدرها  2016/ 2أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

ن تتعاقد مع مهندس متخصص لوضع تصور هندسي تقريبا، إال أنه اتضح أن الجماعة قامت بإنجاز األشغال دون أ

من  51للمشروع، حيث اكتفت بالتصاميم التقنية التي أعدها مكتب الدراسات، مما يعد مخالفا لما تنص عليه المادة 

المتعلق بالتعمير، والتي تلزم الجماعات باالستعانة بمهندس حر أو مهندسين متخصصين فيما  12.90القانون رقم 

 د المباني العامة أو التي يستعملها العموم.يتعلق بتشيي

 نقائص بخصوص إنجاز بعض األشغال 

بالرغم من الخصاص الذي تعرفه الجماعة من حيث تردي حالة المسالك التي تعبر الجماعة، فإنها لم يسبق لها إصدار 

وأيت سليمان، ويتعلق من أجل تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أوالد عريف    2016سوى سند طلب واحد برسم سنة  

، وقد تبين، من خالل فحص 189.966,00بمبلغ قدره  2016مارس  11بتاريخ  11/2016األمر بسند الطلب رقم 

" المفروض إنجازها MCRالوثائق المرفقة لسند الطلب وبعد المعاينة الميدانية، عدم وجود طبقة الحصى من نوع "

لة لم تقم بفتح خنادق لتصريف مياه األمطار بجوانب المسلك طبقا لما بناء على سند الطلب المذكور. كما أن المقاو

. ومن جهة أخرى، تبين غياب تتبع الجماعة لألشغال موضوع 4/4/2016يقتضيه سند الطلب المؤدى عنه بتاريخ 

ماعة من سند الطلب للتأكد من إنجازها وفق الشروط المحددة في سند الطلب المذكور. زيادة على ذلك، لم تتسلم الج

 المقاولة التي أنجزت األشغال الخدمة المتعلقة بأخذ قياس طبوغرافي للمسلك.

 إبرام صفقة دون تحديد حجم األشغال وموقعها 

دون أن تحدد في دفتر  2016أبريل  4بتاريخ  1/2015لتوسيع الشبكة الكهربائية، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

إنجازها، بما في ذلك عدد المنازل التي سيتم مدها بالكهرباء، وكذا موقعها  الشروط الخاصة حجم األشغال المزمع 

األشغال المزمع إنجازها بكل دوار(. وبذلك تكون الجماعة لم تحدد حجم بتراب الجماعة )الدواوير المعنية بالعملية و

هو ما يخالف مقتضيات المادة بكل ما يمكن من الدقة طبيعة ومدى الحاجيات المراد تلبيتها من خالل إبرام الصفقة، و

عدم تحديد حجم األشغال بدقة  كما تجدر اإلشارة إلى أن المتعلق بالصفقات العمومية.  2.12.349من المرسوم رقم    5

وموقعها من شأنه أن يحول دون الحصول على عروض مالية مناسبة ومعقولة من قبل الشركات المتنافسة على 

 .الصفقات المبرمة إلنجاز المشاريع

  إصدار سند طلب لتسوية نفقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة سابقة 

يونيو  8بتاريخ  31/2016من أجل توسيع الشبكة الكهربائية، لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إصدار سند الطلب رقم 

 1/2015درهم، يهم نفس طبيعة األشغال المنجزة في إطار الصفقة األصلية رقم  74.988,00بمبلغ قدره  2016

المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة األشغال اإلضافية التي أنجزتها الشركة، والتي تجاوزت مبلغ 

الصفقة األصلية. وقد تم إصدار سند الطلب المشار إليه بتاريخ الحق لتاريخ إنجاز األشغال. وبالتالي، فإن رئيس 
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طلب المشار إليه لتسوية نفقة سابقة، قد خالف قواعد تنفيذ النفقات  المجلس الجماعي يكون بلجوئه إلى إصدار سند ال

بسن نظام للمحاسبة   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم  من    65العمومية، وخاصة مقتضيات المادة  

في أي  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع

تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني،  

مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب واالتفاقات والعقود 

عن اللجوء مباشرة إلى مقاولة بعينها من أجل إنجاز األشغال موضوع  . كما ترتبوكذا بالعقود الملحقة إن وجدت"

 سند الطلب خرق لمبدأ المنافسة.

مسطرة كفيلة بتحديد الحاجيات بشكل دقيق قبل إبرام الصفقات،  لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع 

 .ازها بالجماعةوتصور مالي واضح مصادق عليه من طرف المجلس بالنسبة للمشاريع المزمع إنج

 ا. تدبير المداخيل ثاني
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

 نقص على مستوى مسك سجالت المداخيل 

يقتضي حسن تدبير المداخيل الجماعية مسك سجالت سنوية وشهرية، وكذا يومية بمختلف المداخيل المحققة. وقد 

المداخيل ال يمسك سجالت   شسيعلوحظ أن وكالة المداخيل ال تتوفر على سجل خاص بالمداخيل اليومية. كما لوحظ أن  

 تخص تتبع استخالص كل رسم على حدة.

 المداخيل شساعةلانيات المخصصة محدودية الوسائل واإلمك 

المداخيل الجماعية ال يتوفر على أبسط الشروط  شساعةلتبين، من خالل المعاينة الميدانية، أن المكتب المخصص 

المداخيل ملزما بالمحافظة عليها، وهوما يخالف  شسيعالضرورية لسالمة األموال التي يتم قبضها، والتي يعد 

والمحددة لكيفية عمل وكاالت المداخيل  26/03/1969ية وزير المالية الصادرة بتاريخ المقتضيات الواردة في تعليم

منها. حيث باإلضافة إلى تقاسم نفس المكتب مع التقني الجماعي، تفتر وكالة المداخيل   27والمصاريف، السيما المادة  

األموال المستخلصة، علما أن هاته إلى أبسط تجهيزات الوقاية ضد مخاطر السرقة أو اإلتالف، التي قد تتعرض لها 

 األخيرة تصل في بعض األحيان إلى مبالغ مهمة.

 عدم إصدار أوامر باستخالص مداخيل الكراء 

لوحظ في هذا الباب، أن الجماعة ال تعمل على إصدار أوامر باالستخالص لضمان تحصيل منتوج كراء المحالت 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441م رقم من مرسو 27مما يخالف أحكام المادة  .التي تملكها

العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والذي ينص على وجوب أن يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام  

مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية اآلمر بالصرف المختص، ومعززا 

القانون الجبائي من  129كم تجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات المادة  ل الوثائق التي تبرر مشروعية االستخالص.بك

المتعلق بالجماعات المحلية تنص على أن اآلمر بالصرف يرسل األوامر باالستخالص على األقل خمسة    47.06رقم  

 المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخالصها.عشر يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب 

   عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين 

يتم استغالل رخصتين للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة، إذ تعتبر هذه األخيرة نقطة انطالق 

، أنه، وباستثناء المراسالت التي 2016و 2014ن سنتي سيارتي أجرة من الصنف األول. غير أن المالحظ، ما بي

، بتوجيهها إلى مستغلي سيارتي األجرة المعنيتين قصد حثهم على تسوية 2014دجنبر  15قامت الجماعة، بتاريخ 

 2014ماي  13وضعيتهم الجبائية، وكذا المراسالت الموجهة إلى السلطات المعنية ممثلة في السيد العامل بتاريخ 

حصول على أسماء أصحاب المأذونيات، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم كما تنص  قصد ال

 المتعلق بجبايات الجماعات.   47.06من القانون رقم  158على ذلك المادة 

  عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس 

م المفروض على النقل العموم للمسافرين، تبين أنهم لم يقوموا بإيداع من خالل االطالع على ملفات الملزمين بالرس

التصريح بالـتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم، بحيث يبادرون باستغالل رخصهم دون التصريح بذلك لدى 

على سالف الذكر، األمر الذي كان يستوجب    47.06من القانون رقم  87مصالح الجماعة، كما تنص على ذلك المادة  

من نفس القانون، وذلك بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة  146الجماعة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 

 ( درهم تصدر بواسطة أمر باالستخالص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.500)

 عدم فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 

ت عديدة لسيارتين للنقل العمومي بمزاولة نشاطهما داخل تراب الجماعة، فإن هذه األخيرة، رغم الترخيص منذ سنوا

، لم يسبق لها أن فرضت الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك 2017وإلى غاية نهاية سنة 

ت سارية المفعول بموجب القانون رقم  الذي ال زال 30.89خالفا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم 
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المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة  39.07

 القابض لدى وإيداعها بالتحصيل األوامر بإصدار يقوم الجماعي ال المجلس رئيس أن حيث تبينالجماعات المحلية. 

 .يلهابتحص التكفل قصد  الجماعي

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:اإلطار هذا في

 توفير مكتب مستقل لمصلحة المداخيل وتجهيزه وفق الضوابط المعمول بها؛  -

الحرص على اتخاذ اإلجراءات القانونية اتجاه المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من متأخرات بخصوص  -

 هذا النوع من المداخيل بسبب التقادم؛ واجبات كراء المحالت، وذلك تفاديا لضياع 

الحرص، عند نهاية كل سنة، على إصدار أوامر باالستخالص، وإعداد الئحة بالمداخيل الباقي  -

 استخالصها وأوامر تحصيلها، وإيداعها لدى القابض الجماعي قصد التكفل بتحصيلها؛ 

تطبيق العمومي للمسافرين و اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألجل تحصيل الرسم على النقل الحرص على  -

 الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس؛ 

 ف العربات المعدة للنقل العمومي.فرض واستخالص الرسم المفروض على وقو -

 ا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةثالث
 لي:  يعرف تدبير الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة عدة اختالالت يمكن حصرها فيما ي

 تدبير الممتلكات الجماعية  .1

 سجلي الملك الخاص والعام وعدم تحيينهماقصور في المعلومات الواردة ب 

لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة )سجل األمالك العامة وسجل األمالك الخاصة( 

البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص ال تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض  

بشأن األمالك التي  1954يونيو  28بالنسبة لكل ملك على حدة، وذلك خالفا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ية تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من األمالك الجماع

السيما نوعه ومصدره ومساحته وموقعه وثمن اقتنائه، ورقم الرسم العقاري وتاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية 

وتخصيصه والمرجع وتاريخ خروج الملك وثمن اإلتاوة أو الكراء وقرار االحتالل أو عقد الكراء واسم المكتري  

قم بتحيين المعلومات الواردة بالسجلين المذكورين، فعلى وتاريخ أداء السومة الكرائية. كما لوحظ، أن الجماعة لم ت

، بكراء محلين سكنين، لكن ال يتضمن سجل األمالك الخاصة أي معلومة 2014سبيل المثال قامت الجماعة، منذ سنة  

بسجل   عن عملية الكراء هاته. إضافة إلى ذلك لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية للسوق األسبوعي، المشار إليها

 درهم بعد تجديد عقد الكراء.   1.000الممتلكات العامة، والتي ارتفعت ب 

 عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب بعض سندات ووثائق الملكية 

على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق األخرى في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد تم الوقوف 

لجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جميع العقارات التي تستغلها. والمالحظ، في على عدم توفر ا

هذا الباب، هو أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل اقتناء األراضي التي تتواجد بها هذه األمالك التي تستغلها، وكذا 

افظة عليها، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم  العمل على تسجيلها بالسجل العقاري قصد تحصينها والمح

، والتي تدعو إلى تحفيظ العقارات الجماعية وتخصيص اعتمادات مالية وبرمجتها 1998أبريل    21/م.م.ج.م بتاريخ  57

ثبت ملكيتها في الميزانية السنوية. باإلضافة إلى ذلك، لوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي ت

 للعقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة. 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 والحرص على القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية،  -

 الكفيلة بالمحافظة عليها في أفق تثمينها؛

عايير والمساطر القانونية المعمول بها من أجل ضبط جميع مسك سجل للممتلكات مع احترام الم -

 المعطيات المتعلقة بممتلكات الجماعة؛

 وتدارك نواقصهما.الملك الجماعي الخاص والعام، العمل على تحيين سجلي  -

 تدبير مرفقي السوق والمجزة األسبوعيين  .2

قامت الجماعة بكراء السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية عن طريق طلبين للعروض. حيث أبرمت، خالل سنة 

، األولى تهم كراء مرفق السوق األسبوعي بمبلغ 01/01/2010سنوات ابتداء من  5، صفقتين لمدة 2009

درهم شهريا. وخالل سنة  700,00درهم شهريا، والثانية تهم كراء مرفق المجزرة األسبوعية بمبلغ  11.500,00
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، وبناء على الفصل الثامن من كناشي التحمالت الخاصين بكراء المرفقين، وبناء على القرار الذي اتخذه 2015

، قامت الجماعة بتجديد عقد كراء المرفقين بسومة كرائية 2013المجلس الجماعي في الدورة العادية لشهر أكتوبر 

درهم بالنسبة للمجزرة. وقد عرف تدبير  760,00درهم بالنسبة لمرفق السوق و 12.000,00محددة شهريا في مبلغ 

 هذين المرفقين عدة اختالالت همت ما يلي: 

حيث اشترط الفصل العاشر من كناش التحمالت الخاص بإيجار مرفق السوق األسبوعي، وكذا الفصل  -

أداء واجبات اإليجار بصفة منتظمة العاشر من كناش التحمالت المتعلق بإيجار مرفق المجزرة الجماعية،  

دون تأخير عند متم كل شهر. كما أن نفس الفصلين منحا للجماعة، في حال تقاعس المكتري عن أداء 

الواجب في اآلجال القانونية، الحق في الفسخ الفوري لعقد الكراء دون أي تعويض ودون إخبار سابق. 

تحمالت المذكورين إلى فسخ عقد الكراء بعد التزام إضافة إلى ذلك، تنص المقتضيات العامة لكناشي ال

المكتري بأداء ما تبقى في ذمته أو مصادرة الضمانة المالية. غير أن المالحظ هو أن الجماعة لم تعمل  

 على تفعيل مقتضيات الفسخ بالرغم من األداء المتأخر لواجبات الكراء؛ 
ة األسبوعيين عن األسعار المنصوص عليها اختالف األسعار المطبقة من طرف مكتري السوق والمجزر -

في القرار الجبائي، علما أن المقتضيات العامة المنصوص عليها في دفتري التحمالت المشار إليهما 

 أعاله يحتم على المكتري احترام بنود القرار الجبائي الجماعي؛ 

من كناشي التحمالت سالفي الذكر، على الرغم من عدم  20و 16و 15عدم تطبيق مقتضيات الفصول  -

احترام مكتري السوق والمجزرة األسبوعيين لبنود القرار الجبائي الجماعي، حيث لم تعمل الجماعة على 

في حالة  تطبيق المقتضيات العامة المنصوص عليها في الكناشين سالفي الذكر، والتي تنص على أنه

إخالل المكتري بالقرار الجبائي الجماعي المحدد للرسوم والواجبات وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير 

درهم،    10.000,00مشروعة في الرسم، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر ب  

بمتابعة المعني باألمر قضائيا، إن   ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة، عالوة على تطبيق هذه الغرامة،

 اقتضى الحال.

مراقبة مدى احترام المكتري اللتزاماته الواردة في دفتري التحمالت لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

 وتطبيق الجزاءات الزجرية في حالة إخالله بالتزاماته، وذلك حفاظا على مصالح الجماعة.  

 ربتدبير مرفق الماء الصالح للش  .3

تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير الكائنة بتراب 

الجماعة بهذه المادة الحيوية، كما قامت الجماعة في األربع سنوات األخيرة باقتناء عدة مضخات من أجل تجهيز بعض 

ير أنه يالحظ غياب إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق اآلبار، وقامت بتسليمها للجمعيات المذكورة، غ

وتوزيعه من صميم اختصاصات الجماعة كما تنص على ذلك  للشرب الصالح بالماء إلى الجمعيات، باعتبار التزود 

بط الجماعة المتعلق بالجماعات. وعليه، فإن من شأن غياب إطار تعاقدي ير  113.14القانون التنظيمي رقم    83المادة  

بالجمعيات المسيرة آلبار الماء الصالح للشرب عدم ممارسة الجماعة لسلطتها الرقابية لتتبع حسن سير المرفق وضبط 

 واجبات الجمعيات في هذا الصدد.

لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على وضع إطار تعاقدي مع الجمعيات المكلفة بتدبير 

 الح للشرب. مرفق الماء الص
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II.  والد اعمر جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجوب كما ورد(

 دبير النفقاتت .أوال
  بناء مقر المجلس في غياب تصور هندسي 

من اجل بناء مكتب للحالة المدنية و مستودع و اقتصرت في انجازها    2016/  2قامت الجماعة  بإبرام الصفقة رقم  

التي اعدها مكتب الدراسات و ذلك لعدم توفر الجماعة على االعتمادات الكافية لألتعاب و على التصاميم التقنية 

باعتبار أن مكتب الدراسات يتوفر على مهندسين متخصصين وقام بالتصاميم التقنية الالزمة وإن من شأن هذه 

المتعلق بالتعمير التي   90/12  من القانون رقم  51العملية ان تقلل من تكلفة الصفقة وأن ال تخالف مقتضيات المادة  

تلزم االستعانة بمهندس حر أو مهندسين متخصصين بالنسبة ألي بناية عمومية ، كما ان الجماعة ستعمل الحقا 

 على التعاقد مع مهندسين من دوي االختصاص. 

   نقائص بخصوص انجاز بعض األشغال 

تمت     11/2016ليمان موضوع سند الطلب رقم  إن أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أوالد عريف وآيت س

وفق المواصفات المتفق عليها، إال أنها تأثرت بفعل العوامل الطبيعية، كاألمطار التي أدت إلى انجراف التربة وإلى 

إتالف خنادق تصريف مياه األمطار التي قامت المقاولة بإنجازها وفتحها باإلضافة الى كثرة مرور اآلليات 

هي عبارة  "MCRوالشاحنات التي تعبره، وتجدر االشارة اال ان طبقة الحصى من نوع " فالحيةال والجرارات

 عن نوع من األتربة المسماة )بياض( وليست بحصى كما جاء في المالحظة.  

 إبرام صفقة دون تحديد عدم تحديد حجم األشغال وموقعها 

قصد   2013/ 02/01مكتب الوطني بتاريخ فقد سبق لرئيس المجلس ان راسل ال  1/2015بخصوص الصفقة رقم

القيام بالدراسة وستجدون رفقته نسخة من الطلب و الئحة من المستفيدين حسب كل دوار ويكون بذلك قد حدد جحم 

و  تجدر االشارة كذلك ان  دفتر   1/2015االشغال المنجزة و هي االشغال التي تم انجازها في اطار الصفقة 

موضوع توسيع الشبكة الكهربائية الذي قامت بإنجازه  مقاولة  1/2015الصفقة رقمالشروط الخاصة المتعلق ب

SELCOTA   يتضمن حجم األشغال المراد تحقيقها والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال في احترام تام

جماعة المتعلق بالصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة ، كما ان ال 2-12-349من المرسوم رقم 5لمقتضيات المادة 

 ستتحرى الحقا تحديد الحاجيات بكل دقة.

  إصدار سند طلب لتسوية نفقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة سابقة 

النجاز توسيع شبكة الكهرباء وإن هذه االشغال ال عالقة لها بالصفقة  31/2016أصدرت الجماعة سند طلب رقم 

كما ان سند الطلب خضع إلجراءات المنافسة  بل هي اشغال تخص اشخاص )مستفيدين( آخرين. 01/2015رقم 

 بعد مراسلة ثالثة مقاوالت قصد اإلدالء باقتراحاتهم. 

 دبير المداخيلت ثانيا.
  نقص على مستوى مسك سجالت المداخيل 

 .2018مارس  شرعت الجماعة في مسك السجالت المذكورة ابتداء من شهر

 اخيلمحدودية الوسائل واإلمكانيات الممنوحة لوكالة المد 

إن قلة عدد المكاتب بالجماعة هي التي أفرزت هذه الوضعية، وستعمل الجماعة مستقبال على توفير مكتب خاص  

بالمداخيل مع تجهيزه بكل المستلزمات الوقائية التي تنص عليها مقتضيات تعليمات وزير المالية الصادرة بتاريخ 

 صاريف.المحددة لكيفية عمل وكاالت المداخيل والم  1969/ 26/03

 عدم إصدار أوامر باستخالص مداخيل الكراء 

 المتعلقة بالمحالت السكنية.واجبات الكراء  كل 2019مارس  20إلى غاية  الجماعة استخلصتأن 

  عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين 

أداء ما بذمتهم وذلك تطبيقا لمقتضيات   قصد   370و  538  رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة  

اال ان المعنيين باألمر قد تقاعسوا عن أداء الرسم   الجماعات،المتعلق بجبايات    47.06رقم  من القانون    158المادة  

وتوجيهها إلى  باالستخالصعلى إصدار أوامر المفروض على النقل العمومي للمسافرين وستعمل الجماعة 

 المحاسب المكلف بالتحصيل.
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 عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس 

أداء الغرامة القانونية لعدم إيداع  قصد 370و 538 رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة 

إال أن المعنيين  من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 87التصريح بالتأسيس طبقا للمقتضيات المادة 

وتوجيهها إلى المحاسب  باالستخالصباألمر قد تقاعسوا عن أداء ما بذمتهم وستعمل الجماعة على إصدار أوامر 

 المكلف بالتحصيل.

 م فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرينعد 

أداء ما بذمتهم وذلك تطبيقا لمقتضيات   قصد   370و  538  رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة  

الرسم   اال ان المعنيين باألمر قد تقاعسوا عن أداء  الجماعات،المتعلق بجبايات    47.06رقم  من القانون    158المادة  

 باالستخالصالمفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وستعمل الجماعة على إصدار أوامر 

 وتوجيهها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل.

 . تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةثالثا

 تدبير الممتلكات الجماعية 

 م وعدم تحيينها قصور في المعلومات الواردة بسجلي الملك الخاص والعا 

وستقوم بتحيين سجل   العقارية،إن الجماعة ستعمل على إدراج المعلومات المذكورة في المالحظة بسجالت األمالك  

األمالك الخاصة فيما يخص كراء السكنين، وتحيين سجل األمالك العامة بالنسبة لكراء السوق األسبوعي 

 والمجزرة.

 ندات ووثائق الملكيةعدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب س 

إن األمالك التي تستغلها الجماعة أقيمت على أراضي الجموع ولم تتمكن من اقتنائها لعدم توفرها على االعتمادات 

المالية الالزمة، وفي غياب الوثائق والمستندات العقارية فإن الجماعة ال يمكنها القيام بعمليات التسجيل والتحفيظ، 

رية حرصت الجماعة على تسوية االرض الخاصة بالسوق االسبوعي التي هي قيد التنفيذ اال انه خالل السنة الجا

 في طور المعالجة عند السيدة الموثقة المكلفة بالملف. TI450 والملف عدد:

 مرفقي السوق والمجزرة األسبوعيين  تدبير 

إن الجماعة قامت إلى حد اآلن بتحصيل جميع واجبات كراء المجزرة والسوق األسبوعيين وتقوم بالتحريات الالزمة 

للتأكد من األسعار المطبقة بالمجزرة والسوق، وفي حالة ضبط تجاوزات فإنها ستنبه المكترين باحترام مقتضيات 

الجبائي، وعند االقتضاء تطبيق الغرامة المالية  دفتر التحمالت الخاصة واألسعار المنصوص عليها في القرار

درهم، وإن اقتضى الحال فسخ عقدة الكراء. وتجدر اإلشارة أن األسعار المطبقة في  10.000,00المحددة في 

من القرار الجبائي(    11الرسوم المفروضة على الذبح بالمجازر تضاف إليها رسوم لفائدة المشاريع الخيرية )المادة  

من القرار الجبائي( وبالتالي يجب أخذها بعين االعتبار لمعرفة األسعار المطبقة.  13بيطري )المادة والفحص ال

وتجدون رفقته الوثائق المثبتة التي تلزم المكتري باحترام مقتضيات دفتر التحمالت الخاصة واألسعار المنصوص 

 عليها في القرار الجبائي.

 تدبير مرفق الماء الصالح للشرب 

جل أاعة عملت على إبرام اتفاقيات مع جمعيات الماء الصالح للشرب التابعة لتراب الجماعة وذلك من إن الجم

 تأطير مجال تدخلها وتحديد الحقوق والواجبات.
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 "الشعراء" جماعة

 )إقليم قلعة السراغنة( 
 

. تنتمي الجماعة إلى إقليم قلعة السراغنة، يبلغ 1992تم إحداث الجماعة الترابية الشعراء وفق التقسيم اإلداري لسنة 

أي بكثافة سكانية تبلغ  2كلم 76,77، ومساحتها 2014نسمة حسب اإلحصاء الرسمي لسنة  11.023عدد السكان 

. يعتمد أغلب سكان هذه الجماعة على الفالحة وخاصة زراعة الحبوب كالقمح والشعير 2نسمة في كلم  143حوالي 

وغرس أشجار الزيتون والخضراوات. كما تشكل تربية المواشي والدواجن أهم نشاط لساكنة هذه الجماعة بعد الفالحة 

 وخاصة تربية األبقار واألغنام. 

، منها  درهم 13.024.980,61ما قدره  2017د بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وق

بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل   29محصلة في إطار ميزانية التسيير أي بنسبة  درهم 3.836.619,86

السنة ما مجموعه في إطار ميزانية التجهيز. أما المصاريف اإلجمالية، فبلغت خالل نفس  درهم 9.188.360,75

من مجموع  بالمائة 55يخص نفقات التجهيز، أي بنسبة  درهم 4.335.255,99، منها مبلغ درهم 7.795.504,32

 يخص نفقات التسيير. درهم 3.460.248,33 وما يعادلالنفقات، 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل لجماعة الشعراء عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 ي.يل كما تقديمها يمكن التوصيات من مجموعة وإصدار

 أوال. الحكامة المحلية 

 أجهزة المجلس عمل   .1

 بخصوص عمل أجهزة المجلس الجماعي، لوحظ ما يلي.

  عدم الحرص على تفعيل دور بعض اللجان الدائمة 

لوحظ، من خالل االطالع على محاضر اللجان الدائمة المحدثة على مستوى المجلس، أن مساهمة بعض هذه اللجان 

على عقد االجتماعات الدورية المنصوص عليها في النظام الداخلي،   لم يحرصتظل دون المستوى كما أن البعض منها  

لم تعقد، منذ إحداثها، إال اجتماعا واحدا بمناسبة إعداد  والرياضية التيبالنسبة للجنة الشؤون الثقافية  كما هو الشأن

 . 2021 – 2015برنامج عمل الجماعة 

 عدم إبرام اتفاقيات شراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل 

بتعاون بين الجماعة وعدة أطراف أخرى. غير أن  حدد مخطط التنمية مجموعة من المشاريع وتوقع إنجاز غالبيتها

الجماعة لم تبادر، في أغلب الحاالت وال سيما تلك التي تكون فيها أطراف أخرى مسؤولة عن إنجاز المشاريع، إلى 

إبرام االتفاقيات الضرورية كخطوة للشروع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وذلك تماشيا مع مقتضيات 

المتعلق بالميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة أن يوضع  78-00من القانون رقم  36ولى من المادة الفقرة األ

برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها وذلك بتعاون أو شراكة مع 

ة إلى أن عددا من المشاريع المدرجة ببرنامج وتجدر اإلشار  اإلدارة والجماعات المحلية األخرى أو الهيئات العمومية.

يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وفقا لمقتضيات  2022- 2017عمل الجماعة 

المتعلق بالجماعات وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت على   113.14من القانون التنظيمي رقم    87المادة  

 من نفس القانون التنظيمي. 88المادة ذلك 

 المراقبة الداخلية   .2

 فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، أظهرت المراقبة النقائص التالية.

 محاسبة المواد وتدبير المخزن  نقائص تهم 

قالع أو الوقود تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق األمر بعتاد وأثاث المكاتب أو األدوية أو مواد الم

والزيوت وقطع الغيار، أو لوازم اإلنارة العمومية. غير أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص 

عليها في نظام المحاسبة العمومية وال تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن وتوثيق 

ؤولين عن سحبها من المخزن )باستثناء العتاد الكهربائي(. كما أن دخول أماكن استعمال مختلف التوريدات والمس

وخروج التوريدات من المخزن ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمال هذه التوريدات. وفضال عما 
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لي سلف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن ال يسمح بالتعرف كل حين على المخزون األو

 واالستهالك خالل السنة والمتبقي في آخر السنة بالنسبة لكل منقول.

 غياب نظام للمراقبة خاص بتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

سيارات مصلحة سيارة إسعاف وآلية واحدة وكذا أربع سيارات للنقل  3تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من 

درهم  638.550درهم، منها  846.831ما مجموعه  2017- 2013الحظيرة خالل الفترة  المدرسي. وقد كلفت هذه

أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة تشوبه عدة  رالغيار. غيدرهم من اإلطارات المطاطية وقطع  281.208من الوقود و

عدم مسك الجماعة لجذاذة  فينقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة والتتبع. ويتجلى ذلك على سبيل المثال 

خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها. كما لوحظ كذلك عدم مسكها 

 لسجل خاص بتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل سيارة وآلية.

 ماعة بما يلي:واعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الج

المقتضيات المنصوص   وبالتالي احترامالحرص على تفعيل الدور الكامل للجان المجلس دون استثناء،   -

 عليها بالنظام الداخلي؛

الملتزمين بتنفيذ المشاريع   والشركاء المحتملينالعمل على إبرام اتفاقيات شراكة بين الجماعة  -

 مختلف التزامات األطراف؛  ذلك لتحديدوالعمل،  وكذا برنامجالمضمنة بمخطط التنمية 

ضرورة العمل على مسك محاسبة المواد بطريقة منتظمة وصحيحة وعلى تدبير المخزن بطريقة ناجعة  -

 تمكن من إجراء مراقبة آنية وبعدية لمحتويات المخزن؛ 

 اعتماد نظام للمراقبة والتتبع خاص بتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة. -

 تدبير المداخيل الجماعية ثانيا.
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  44تطبيقا لمقتضيات المادة 

 ،الشسيعتبين أن  وقد . 26/9/2016بتاريخ  RF/1528خيل بموجب المقرر رقم ومجموعاتها، تم تعيين شسيع للمدا

باإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة له بمقتضى المقرر المذكور، يمارس مهاما أخرى تتعلق بتحديد الوعاء 

ي مختلف تلق ِّ ، ويقوم بالضريبي ومهام تتعلق بالمراقبة حيث يقوم باتخاذ إجراءات تأسيس بعض الرسوم المحلية

، كما اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ 

 كالمداخيل المتعلقة بالنقل المدرسي.، إعمال إجراءات المراقبة لبعض المداخيليقوم ب

 عدم استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع 

تبين أن  2017- 2009والبيانات المحاسبية عن السنوات المالية  االطالع على الحسابات اإلدارية للجماعةمن خالل 

بالرغم من أنها تتوفر في ترابها على  2010جماعة الشعراء لم تستخلص الرسم على استخراج مواد المقالع منذ سنة 

سجل الواردات، أن الجماعة قد توصلت بالعديد من وقد تبين، من خالل االطالع على  مقلع الستخراج مواد البناء.

اإلرساليات من عمالة اإلقليم بشأن محاضر اجتماع للجنة اإلقليمية للمقالع التي تثبت وجود آليات التكسير بوادي 

 .2017إلى  2012تساوت الذي يعبر تراب الجماعة وذلك خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

ذا الصدد برخصتين الستغالل المقلع المذكور من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل كما توصلت لجنة المراقبة به

والمالحظ أن الجماعة لم تعمد إلى استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع في حق   واللوجستيك لقلعة السراغنة.

دراهم   4ما وقع تعديله، يحدد تسعيرة  ، ك2009مارس    23بتاريخ    1الملزم " مجموعة ج" علما أن القرار الجبائي رقم  

بالنسبة لمواد الرمل وصخور البناء واألحجار والتراب المختلط وغيره التي يتم استخراجها من المقالع. وقد تم احتساب 

 المبالغ غير المستخلصة كما يلي: 
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الكمية المزمع 

 استخراجها

السعر 

 المطبق

الكمية المستحقة 

 لفائدة الجماعة

المبلغ الواجب أداؤه لفائدة الجماعة 

 )دون احتساب غرامات التأخير(

 درهم  160.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000 2013

 درهم  160.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000 2014

 درهم 66.667 متر مكعب 16667 دراهم 4 متر مكعب 16667 2015

شتنبر  11من 

  10إلى  2016

 2017شتنبر 

 درهم 80.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000

 درهم  667.466 المجموع المتعين استخالصه

 عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص واجبات الكراء 

. إال 2010يونيو  23محال تجاريا ومقهى بمقتضى دفتر التحمالت المصادق عليه بتاريخ  12قامت الجماعة بكراء 

، وذلك الرغم من توفر عقود الكراء على مقتضيات تلزم  2013منذ سنة تحصيل أية مداخيل بهذا الشأن أنه تبين 

 2017المداخيل يتراكم خالل سنة  شسيع  بأداء واجباتهم بصفة شهرية. مما جعل مبلغ الباقي استخالصه لدى    المكترين

وباالنتقال إلى عين المكان تبين أن هذه المحالت التجارية غير مستغلة من طرف مكتريها.  .درهم 117.145ليبلغ 

تطبيق الفصل الثالث من دفتر التحمالت السالف وبالرغم من عدم استخالص الجماعة لمستحقاتها فهي لم تعمد إلى 

فضال عن ذلك، فإن الجماعة   الذكر الذي ينص على أن مدة الكراء محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل صريح.

بالنسبة للمقهى، فإنها لم تبادر إلى تحصيلها   درهم  600بالنسبة لكل دكان و  درهم  300تتوفر على ضمانة نهائية قدرها  

رغم من عدم أداء المكترين لواجباتهم. كما أنها لم تعمد إلى مباشرة عملية فسخ العقود خاصة وأن الفصل السادس بال

والعشرون من دفتر التحمالت ينص على أن عملية الكراء تصبح الغية بعد إنذار المكتري كتابيا مع حجز الضمانة 

 عند:

 عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة؛ -

 غالق المحل لمدة تزيد عن ستة أشهر؛إ -

 .عدم احترام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء -

 عدم تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية 

من خالل االطالع على مختلف قوائم المحالت التابعة للملك الجماعي الخاص، تبين أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم 

 .درهم 150 هذه السومة مبلغبالضعف بحيث ال يتعدى متوسط 

لم تعمد الجماعة إلى تحيين السومة الكرائية من خالل تطبيق الزيادات   2017كما لوحظ بهذا الشأن أنه، إلى غاية سنة  

 .2010القانونية خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء المحالت يعود إلى سنة 

 دمة النقل المدرسيتحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خ 

تتوفر الجماعة على أربع سيارات مخصصة للنقل المدرسي حيث تسهر بمواردها الخاصة على تدبير هذا المرفق 

عن كل ربع سنة طبقا للملحق التعديلي للقرار الجبائي بتاريخ   درهم  105وتستخلص مقابل توفير هذه الخدمة ما قدره  

ر على قاعدة بيانات محصورة للتالميذ المستفيدين من هذا المرفق، مما ال  إال أن الجماعة ال تتوف .2012ديسمبر  4

وقد تبين في هذا الصدد بأن الجماعة ال تلجأ إلى التنسيق مع  يمكنها من ضبط المداخيل المقابلة لتوفير هذه الخدمة.

تحديد مسبق ومحين لقائمة  الجهات المعنية )كوزارة التربية الوطنية في شخص مدراء المدارس واإلعداديات( من أجل  

 المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام المتعلقة بشسيع المداخيل؛ -

تية الحرص على استخالص الرسم على استخالص مواد المقالع لتمكين الجماعة من تنمية مواردها الذا -

 عبر تحصيل مستحقاتها؛

ضرورة العمل على اتخاذ التدابير القانونية الالزمة الكفيلة بضمان استخالص الجماعة لمستحقاتها أو  -

 من اتخاذ اإلجراءات الضرورية في حالة اخالل المكتري لشروط عقد الكراء؛ 

 الحرص على تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية. -
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 تدبير النفقات ثالثا.
 في إطار مراقبة تدبير النفقات، تم الوقوف على ما يلي.

  02/2017عدم تحقيق الهدف المتوخى من تنفيذ الصفقة رقم 

لوحظ من خالل إجراء المعاينة الميدانية التي أجريت على القاعات الثالث للتعليم األولي موضوع الصفقة رقم  

لقاعات للغاية المرجوة ولم يتم بعد تجهيزها بالطاوالت وما إلى ذلك، رغم ، أنه لم يتم بعد استخدام هذه ا02/2017

. مما يدل على غياب تصور واضح حول المشروع وحول استغالله على 12/01/2018تسلم األشغال مؤقتا بتاريخ 

 مستغلة.مستوى التجهيز والموارد البشرية الضرورية لتسيير المشروع. مما قد يؤدي إلى إهمال المباني غير ال

 عدم احترام مسطرة إصدار سندات الطلب 

المتعلق بشراء قطع الغيار أن الجماعة  16/10/2014بتاريخ  06/2014تبين عند تفحص ملف سند الطلب رقم 

أي بعد إصدار سند الطلب. مما يتعارض ومبدأ المنافسة  03/11/2014توصلت ببيانات األثمان الثالث بتاريخ 

 1434جمادى األولى  8صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  88الرابعة من المادة  المنصوص عليه في الفقرة

 ( يتعلق بالصفقات العمومية. حيث كان يتوجب التوصل ببيانات األثمان قبيل إصدار سند الطلب.2013مارس  20)

 اللجوء لسندات ألجل في تدبير استهالك المحروقات 

 2013( في الفترة الممتدة بين سنتي  bon pourالمحروقات بواسطة سندات ألجل )لوحظ أن الجماعة تلجأ إلى اقتناء  

تقوم بتسوية النفقة الحقا عن طريق إصدار سندات الطلب مع نفس الممون لتغطية مصاريف استهالك  ثم 2016و

ية وخصوصا المادة المحروقات قبل إصدار سند الطلب. وتعد هذه الممارسة " تجاهال لقواعد االلتزام بالنفقات العموم

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه "يجب أن تبقى    45.08من القانون رقم    9

االلتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها. تتوقف هذه االعتمادات 

 المالية بالنسبة للتوظيف."  والخدمات وتوفر المناصبصوص عمليات اقتناء السلع على توفر اعتمادات الميزانية بخ

 غياب وثائق تبرر تتبع حجم األشغال وكميات المواد المستعملة 

حيث لوحظ عدم إعداد وثائق تقنية تبرر تتبع تنفيذ األشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب. ويتعلق األمر بنفقات 

ك، تهيئة ملعب رياضي، وضع سور بملعب رياضي، حفر الثقب المائية وغيرها من األشغال. تهم أشغال تهيئة المسال

أن الجماعة تقوم بأداء النفقات المتعلقة باألشغال دون التأكد الدقيق من إنجازها ال من حيث كميات المواد بمما يفيد 

عد إتمام األشغال ينطوي على خطر تصفية فإن عدم إعداد وثائق تقنية ما ب لإلشارةالمستعملة وال من حيث جودتها. 

 هذه النفقات في غياب أسس صحيحة.

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

ضرورة استغالل المشاريع المنفذة من طرف الجماعة عبر توفر هذه األخيرة على تصور واضح  -

 فيلة لتسييره؛ للمشروع المزمع تنفيذه وتعيين التجهيزات والموارد البشرية الك

 الحرص على التتبع الدقيق لمسطرة إصدار سندات الطلب وكذا احترام مبدأ المنافسة؛  -

 ضرورة العمل على احترام قواعد االلتزام بالنفقات فيما يخص تدبير استهالك المحروقات؛  -

ذلك بالنسبة الحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير استنادا إلى الجداول التقنية المتعلقة بها و -

 لألشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب.
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II. لشعراء جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المحلية  الحكامة. أوال

 أجهزة المجلس عمل  

 عدم الحرص على تفعيل دور بعض اللجان الدائمة 

في نطاق اختصاصاتها، وذلك طبقا  والداخلةتجتمع اللجان الدائمة للمجلس لدراسة القضايا المعروضة عليها، 

لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، كما أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن أدرج ضمن جدول أعماله أي نقطة 

تتعلق بالمجال الثقافي والرياضي الذي يدخل ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية باستثناء النقطة  

 الجماعة.الخاصة ببرنامج عمل 

 عدم إبرام اتفاقيات الشراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل 

يتضح أن المشاريع موضوع شراكة   2017/2022من خالل قراءة قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة  

ليمية للمبادرة الوطنية مع أطراف أخرى ال تشكل إال نسبة ضئيلة وغالبيتها مقترح إنجازها بشراكة مع اللجنة اإلق

للتنمية البشرية، هذه األخيرة تعمل في المرحلة األولى على انتقاء المشاريع، ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها 

 إبرام اتفاقيات الشراكة. 

 المراقبة الداخلية 

   نقائص تهم محاسبة المواد وتدبير المخزن 

ا بعين االعتبار وستقوم بمسك السجل الخاص بتسجيل التوريدات بالنسبة لهذه المالحظة فإن الجماعة ستأخذه

 وتوزيعها.

 غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

يرجع ذلك إلى تركيز مجموعة من المهام في يد الموظف المكلف بتسيير حظيرة السيارات والناتج بدوره عن قلة 

 لك فان الجماعة ستأخذ بعين االعتبار هذه المالحظة.  الموارد البشرية، ومع ذ 

 ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

يعود ذلك إلى عدم توفر الجماعة على موظف تتوفر فيه الكفاءة لتسند إليه مهمة الوعاء الضريبي، باإلضافة إلى 

ها، وستأخذ الجماعة هذه المالحظة بعين االعتبار حينما تتوفر على الموارد قلة الرسوم والجبايات التي يتم استخالص

 البشرية الضرورية.

 عدم استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع 

فيما يخص مقلع وادي تساوت، فالشركة المستغلة ال تقوم بوضع اإلقرارات متذرعة بالتوقف المتكرر لعملية 

 قاهرة )احتجاجات السكان المجاورين(، مما جعل الملزم يمتنع عن األداء.استخراج مواد المقالع لقوة 

درهم، ستقوم الجماعة   466667,00وبعد االطالع على مالحظتكم والتي تبين مجموع المتعين استخالصه والبالغ  

القانونية المتاحة باستصدار أوامر المداخيل في اسم الملزم لدى السيد القابض المحلي عبر اللجوء إلى الوسائل 

 لتحصيل مبالغ الرسم المذكور.

وقد نتج هذا التأخير في التحصيل وتراكم مستحقات الرسم نتيجة غياب التنسيق بين المصالح الخارجية )التجهيز 

والنقل، وكالة الحوض المائي ألم الربيع، مصالح العمالة( ومصلحة التحصيل مما جعل الشسيع لم يتوصل إال 

 . 2016ل واحدة برسم سنة برخصة استغال

   عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص واجبات الكراء 

ستلجأ وكالة المداخيل إلى حجز الضمانة المؤقتة لدى القابض، وستلجأ الجماعة إلى تفعيل المسطرة القضائية 

 الالزمة الستخالص كافة الواجبات المستحقة.

  جاريةعدم تحيين السومة الكرائية للمحالت الت 

يتعذر تحيين السومة الكرائية الخاصة بالمحالت التجارية نظرا لعدم أداء كل مستحقات فترة ما قبل التحيين من 

طرف كل الملزمين، وستلجأ الجماعة إلى المساطر القانونية لمباشرة عملية كراء جديدة بعد الفسخ التلقائي للعقود 

 السابقة وفق ما تم االتفاق عليه.
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اعة بعين االعتبار النسبة المئوية المتعلقة بالزيادة في السومة الكرائية المنصوص عليها في عقود وستأخذ الجم

 الكراء أثناء األداء.

     تحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خدمة النقل المدرسي 

  18/10/2016اريخ: سيتم عرض مالحظتكم على أنظار لجنة التتبع الخاصة بالنقل المدرسي التي تم تكوينها بت

خالل دورة أكتوبر )الجلسة الثانية( بغية القيام بإعداد لوائح للتالميذ المستفيدين وإجبار أولياء أمورهم على أداء 

 مبلغ الخدمة.

 ثالثا. تدبير النفقات
  02/2017عدم تحقيق الهدف المتوخى من تنفيذ الصفقة رقم 

وهو التاريخ الذي يتوسط الموسم الدراسي  12/01/2018اريخ بت  02/2017تم تسليم األشغال مؤقتا للصفقة عدد 

وبالتالي يتعذر استخدام هذه القاعات للغاية المرجوة، علما بأن المجلس الجماعي سبق له أن تدارس خالل دورته 

جنة النقطة المتعلقة بتجهيز القاعات المذكورة، وتم رفع ملتمس في هذا الشأن إلى الل 2017العادية لشهر فبراير 

 اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد تجهيزها في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية. 

 عدم احترام مسطرة إصدار سند الطلب 

 المتعلق بشراء قطع الغيار، فقد وقع خطأ مادي سهوا في تاريخ تحريره.  2014/ 06بخصوص سند الطلب رقم: 

 استهالك الـمحروقات اللجوء لسندات ألجل في تدبير 

 عدم توفر الجماعة على صهريج لتخزين الـمحروقات يرغم الجماعة إلى اللجوء إلى سندات ألجل. 

  غياب وثائق تبرر تتبع حجم األشغال وكميات المواد المستهلكة 

ر على سند الطلب هو عبارة عن وثيقة تثبت حجم األشغال وكميات المواد التي ستستعمل، كما أن الجماعة تتوف

 محاضر تسليم األشغال تثبت إنجازها على أرض الواقع طبقا لمحتوى سند الطلب.
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  جماعة "المربوح"

 السراغنة(قلعة  )إقليم
 

تبعد عن جماعة قلعة  .1992تم إحداث جماعة المربوح، التابعة إلقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي، سنة 

كيلومتر مربع، وتضم ثمانية  144وتمتد على مساحة تقدر بحوالي  ،السراغنة بثالثة كيلومترات في اتجاه الجنوب

نسمة. كما يرتكز االقتصاد المحلي  8.774، إلى 2014( دواوير يصل عدد سكانها، حسب اإلحصاء العام لسنة 8)

مليون دهم منها   3,5ما يعادل  2016مداخيل الجماعة خالل سنة  تقد بلغللجماعة على الفالحة والنشاط الرعوي. و

مليون  1,2مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، فيمل لم تتجاوز مصاريف التجهيز  3،3

 درهم خالل نفس السنة.

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة  المربوح أسفرت مراقبة تسيير جماعة

 . يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعة وإصدار

 الموظفين شؤونوأوال. تدبير الممتلكات 
 .ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي

 محاسبة المواد وتدبير المخزن  نقائص في 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات، تتعلق بعتاد وأثاث المكاتب، أو الوقود والزيوت وقطع الغيار، أو لوازم 

ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في   إال أنهااإلنارة العمومية، أو لوازم المكتب ومواد التزيين. 

( بسن نظام 2010يناير    3)  1431من محرم    17الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم    113إلى    111المواد من  

 للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها.

كما ال تقوم الجماعة بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وبتوثيق أماكن استعمال 

ياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن، مختلف التوريدات والمسؤولين عن سحبها من المخزن. زيادة على غ

مما ال يسمح بالتعرف على المخزون األولي، وكذا االستهالك خالل السنة، والمتبقي في آخر السنة، بالنسبة لكل 

 منقول.

 غياب نظام للمراقبة بخصوص تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

سيارات، وشاحنة متوسطة لجمع النفايات، وجرار وتسع دراجات نارية. وقد وصلت تتكون حظيرة الجماعة من أربع  

درهم.  127.038,00، إلى ما يعادل 2017- 2013النفقات المتعلقة بتدبير هذه الحظيرة، كمبلغ إجمالي عن الفترة 

ة والتتبع، ويتجلى ذلك فيما  أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة شابته عدة نقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبإال 

 يلي: 

 عدم مسك جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها؛ -

 عدم مسك سجل خاص لتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل آلية؛ -

 عدم مسك السجالت الخاصة باقتناء قطع الغيار.  -

  رهن إشارة إدارات أخرى آلجال طويلةوضع موظفين 

لوحظ أن ثالثة موظفين تابعين للجماعة تم وضعهم رهن إشارة إدارات مختلفة منذ مدة طويلة تقدر بعشر سنوات 

بالنسبة للموظف األول وإحدى عشر سنة بالنسبة للثاني وثالثة عشر سنة بالنسبة للثالث، مما كلفها ما يناهز 

، وذلك دون أن تعمد إلى تسوية وضعياتهم  2017إلى سنة  2013رة الممتدة من سنة درهم عن الفت 682.896,00

 المتعلق بالوضع رهن اإلشارة. 2014يناير  30صادر في  2.13.422وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 ؛الموادالحرص على مسك محاسبة  -

 عتماد نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة؛ ا -

 العمل على تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى.  -
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 ثانيا.  تدبير المداخيل
 . بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بما يلي

  المداخيل بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا عدم قيام شسيع 

، وبالرغم من أن المعني  12/4/2012/ف بتاريخ  1355تم تعيين السيد "ن.س" شسيعا للمداخيل بموجب المقرر رقم  

(، بإبرام عقد 2018باألمر، شرع في ممارسة مهامه، فإنه لم يقم، وإلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية )مارس

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  48ين المنصوص عليه في المادة التأم

وهيئاتها، والذي يلزم شسيعي المداخيل، بمجرد تسلمهم لمهامهم، بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة 

 هم. يضمن مسؤوليتهم الشخصية والمالية خالل مزاولتهم لمهام

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

المداخيل يمارس مهاما أخرى  شسيع باإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة إليه بمقتضى المقرر المذكور، تبين أن 

تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي، إضافة إلى قيامه بتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو 

.التصري  ح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام االستخالص تتنافى ومهام تحديد الوعاء الضريبي، مما يستوجب الفصل بينهما انسجاما 

 مع قواعد حسن التدبير.

 عدم إعمال المقتضيات التعاقدية من أجل استخالص واجبات الكراء في اآلجال 

س من كناش التحمالت الذي تم اعتماده من أجل طلبات العروض المتعلقة بالدكاكين التابعة للملك ينص الفصل الخام

، على أن واجبات الكراء تؤدى بصفة منتظمة 2006دجنبر  2الخاص الجماعي، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 

 خالل األسبوع األول من شهر استحقاق األداء.

المداخيل من أجل تتبع مستخلصات كراء المحالت  شسيعع على السجل الذي يمسكه إال أنه تبين، من خالل االطال

وبالرغم من ذلك، لم تلجأ الجماعة   .التجارية والسكنية، أن المستغلين ال يؤدون مستحقات الكراء خالل اآلجال التعاقدية

ات فسخ العقود ذات الصلة، وكذا إلى إعمال المقتضيات المنصوص عليها في عقود الكراء، والمتمثلة أساسا في إجراء

ويتعلق األمر، على سبيل المثال،  القيام بمتابعة المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء قضائيا من أجل استخالصها.

 بالمستغلين الواردة أسماؤهم في الجدول التالي:

 عدم استخالص المبلغ الجزافي المنصوص عليه في كناش التحمالت 

التحمالت الذي تم اعتماده بخصوص طلبات العروض المتعلقة بالدكاكين التابعة للملك   من كناش  22ينص الفصل 

الخاص الجماعي على أنه ال يحق للمستفيد من العين المكتراة تولية الكراء أو التنازل لفائدة الغير عن استغالل العقار  

ام عقد جديد مع المكتري الجديد الذي يجب  المكتري إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية لآلمر بالصرف مقابل إبر 

عليه أداء مبلغ جزافي يساوي قيمة السومة الكرائية لمدة ثالثة أشهر. إال أنه تبين، من خالل االطالع على السجل الذي  

المداخيل من أجل تتبع مستخلصات كراء المحالت التجارية والسكنية، أن المستغلين الذين استفادوا من  شسيع يمسكه 

 ويتعلق األمر بالمستغلين الواردة أسماؤهم بالجدول أسفله:   ية تولية الكراء لم يؤدوا للجماعة المبلغ الجزافي المذكور. عمل 

 المتأخرات )بالدرهم( تاريخ آخر أداء  المكتري السومة الكرائية  مرجع عقد الكراء المحل 

 34.560,00 2011/ 15/11 رضوان غ. 480,00 2011/ 1397 17

 1.200,00 2018/ 22/01 محمد م. 400,00 2011/ 1432 18

 8.000,00 2018/ 13/03 كبورة ن. 400,00 2013/ 1993 21

 11.900,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 2010/ 1544 23

 11.900,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 218/2010 24

 12.250,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 218/2010 25

 تاريخ التنازل  المستغل الحالي   المستغل األصلي   المحل

 2012أكتوبر  17 هشام ح.ر. عبد الجليل ع.  12

 2013نونبر  14 ميلود ح. عبد الجليل ع.   13

 2013نونبر  27 كبورة ن. عبد الرحمان م. 21

 2014فبراير  11 عبد الغني ق. الحسن ع. 20

 2014مارس  11 رحال ح.ر.  خالد م. 11
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 عدم تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية والسكنية 

محال تجاريا. وقد تبين، من خالل االطالع على مختلف قوائم هذه المحالت التابعة  17تتوفر جماعة المربوح على 

درهم.   350 للملك الجماعي، أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم بالضعف، بحيث ال يتعدى متوسط هذه السومة مبلغ

سومة الكرائية من خالل تطبيق ، لم تعمد الجماعة إلى تحيين ال2017كما لوحظ، بهذا الشأن، أنه، إلى غاية نهاية سنة  

 .2010، خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء المحالت يعود إلى سنة التي يتيحها القانونالزيادات 

 لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 إبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام، وخاصة بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

العمل على تفعيل مقتضيات كناش التحمالت إللزام مستغلي المحالت التابعة للجماعة على أداء واجبات  -

 ا؛الكراء في اآلجال المتعاقد بشأنه

 تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية والسكنية. -

 ثالثا. تدبير النفقات
 . لوحظ، بخصوص هذا المحور، ما يلي

 عدم احترام مسطرة نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

بتحديد شروط وأشكال   2007فبراير    05الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    87دون مراعاة لمقتضيات المادة  

صادر   2.12.349من المرسوم رقم    14فقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمادة  إبرام ص

يتعلق بالصفقات العمومية، لم يتم احترام المقتضيات المتعلقة بنشر البرنامج التوقعي بالنسبة  2013مارس  20في 

طبقا لهاته المقتضيات، العمل، قبل متم الثالثة . حيث يتعين على صاحب المشروع، 2017إلى  2013للسنوات من 

أشهر األولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة 

المالية المعنية، وذلك في جريدة ذات توزيع وطني على األقل وفي بوابة الصفقات العمومية. كما يمكنه أيضا القيام  

 ر هذا البرنامج بكل وسيلة أخرى للنشر وال سيما بطريقة إلكترونية.بنش

 عدم مسك السجالت الخاصة بالصفقات العمومية وبأوامر الخدمة 

لوحظ أن المصالح الجماعية المختصة ال تمسك سجال بأسماء المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملفات طلبات 

اإلشارة إلى ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، وهو ما يخالف مقتضيات العروض من بوابة الصفقات العمومية مع 

 سالفي الذكر. 2.12.349ومن المرسوم رقم  2.06.388من المرسوم رقم  19المادة 

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة 

أجل إنجاز أشغال   درهم المبرمة من  5.099.681,98بمبلغ    1/2015بعد االطالع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم  

تهيئة المسالك القروية، ومقارنة بيان األثمان الملحق بدفتر الشروط الخاصة بكشف الحساب النهائي، تبين أن بعض 

عدد مهم من األشغال لتعويض تلك  عناألشغال زادت كميتها بشكل كبير عما تمت برمجته، كما تخلت الجماعة 

بالدقة الالزمة، الحاجات   جع باألساس إلى أنه لم يتم، مسبقا، تحديد،. وذلك رااألخرى الزيادات في حجم األشغال

من المرسوم رقم   5هذا الوضع يخالف مقتضيات المادة المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال. 

وع المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أنه يتعين على صاحب المشر  2013مارس    20صادر في    2.12.349

قبل أي دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية  

 ومحتوى االعمال.

 االلتزام ببعض النفقات بعد الشروع في تنفيذها 

من أجل  درهم 79.920,00بمبلغ  13/2016، أبرمت المصالح الجماعية سند الطلب رقم 2016يونيو  29بتاريخ 

. لكن، 2016نونبر  14بتاريخ  205، والذي تم أداءه عن طريق الحوالة رقم 1/2015تتبع أشغال الصفقة رقم 

، تبين أن عملية تتبع األشغال ابتدأت من تاريخ  1/2015وبالرجوع إلى دفتر تتبع الورش المتعلق بالصفقة رقم 

ذلك تأشيرة مكتب الدراسات الذي قام بتتبع األشغال في ، كما تشير إلى 2016ماي  14إلى غاية  2016فبراير  22

 . 2016الدفتر سالف الذكر منذ من شهر فبراير 

المتعلقة بسند الطلب المشار إليه قد تم أداءها لمكتب الدراسات مقابل  205ومن كل ما سبق، يتبين أن الحوالة رقم 

يناير   03الصادر في  2.09.441لمرسوم رقم من ا 65مما يخالف مقتضيات المادة أشغال أنجزت في وقت سابق، 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاته، والتي تنص على أنه يتعين على اآلمرين  2010

بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو 

ماتي المعني، مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات المورد أو الخد 

 الطلب واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.
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  غياب معايير موضوعية الستفادة الجمعيات من الدعم المقدم من طرف الجماعة 

لمقدمة لمختلف الجمعيات بتنفيذ أي مشروع وال بتحقيق نتائج محددة. لوحظ، في هذا اإلطار، أنه ال يتم ربط المنح ا

كما أنه لم يتم وضع أية آلية لتتبع صرف المنح المقدمة، وهو ما ال ينسجم والضوابط التي وردت في دورية الوزير  

ة الجمعيات ، والتي أكدت على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائد 2003يونيو   27 بتاريخ  07/2003األول رقم  

 13/04/2000بتاريخ  57ألف درهم في إطار شراكة. كما حثت دورية وزير الداخلية رقم  50التي تساوي أو تفوق 

، على أنه، ومن أجل تدبير سليم 2000/2001المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة االنتقالية 

قدمة للجمعيات، يتعين منحها بناء على مشاريع تحظى بموافقة  لالعتمادات المخصصة للمساعدات واإلعانات الم

 المجالس الجماعية المحلية.

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات سنويا؛ -

 مسك السجالت الخاصة بالصفقات العمومية وبأوامر الخدمة؛  -

 الالزمة قبل إبرام الصفقات؛تحديد محتوى األعمال بالدقة  -

 العمل على تحديد معايير موضوعية الستفادة الجمعيات من الدعم. -
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II. لمربوحجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 الموظفين وتدبير الممتلكات بعض أوال. تدبير
 المخزن وتدبير المواد محاسبة في نقائص  

 إلى  باإلضافة المقتنيات مختلف وضع فيه يتم جماعي مخزن على تتوفر الجماعة نإف المالحظة هذه يخص فيما 

  ستعمل كما  التوريدات مختلف تنظم  سجالت عبر لتتبع وذلك والممتلكات واآلليات باألدوات خاص مكتب إحداث

 التوريدات. بهذه خاصة جذاذات إعداد  على الجماعة

 للجماعة واآلليات التابعة السيارات حظيرة تدبير بخصوص للمراقبة نظام غياب 

 قطع نوع تحدد  والية سيارة بكل خاصة جذاذات مسك على ستعمل الجماعة مصالح نإف المالحظة هذ به يتعلق فيما

 تتوفر الجماعة نإف الوقود  باستهالك خاص بسجل يتعلق فيما أما .نجازهاإ وتواريخ المنجزة واإلصالحات الغيار

 .الغيار بقطع خاص سجل  على تتوفر كما السجل هذا على

 جال طويلةآل أخرى إدارات إشارة رهن موظفين وضع 

 اإلدارة إشراف تحت اإلشارة رهن الموضوعين الموظفين الجماعة مصالح راسلت فقد  المالحظة هذه بخصوص 

 قرار  إعداد   سيتم  فانه  02-13-422  المرسوم  من 10  للمادة  وتطبيقا  اإلشارة  رهن  الوضع  إنهاء  سيتم  بأنه  المستقبلة

 بالجماعة الموظفين التحاق عدم حالة وفي  اإلشعار، تاريخ من يوما 30 انصرام بعد  اإلشارة رهن الوضع إنهاء

 العمل. بها الجاري القوانين وفق الالزمة اإلجراءات اتخاذ  سيتم األصلية

 المداخيل ثانيا. تدبير
 قانونا عليهالمنصوص  التامين عقد بإبرام المداخيل شسيع  قيام عدم 

 سنة  خالل  المداخيل  شسيع  اسم  في  تامين   عقد   وتم  األمر  هذا  تداركت  الجماعة  مصالح  فان  المالحظة  هذه  بخصوص

 14/03/2019 بتاريخ الموقعة التامين شهادة من الثابت وفق 02-09-441 المرسوم من 48 للمادة تطبيقا 2019

 .للتأمين المغربية الملكية طرف من

 متنافية لمهام المداخيل  شسيع ممارسة 

 وبالتالي  التنافي،  حالة  تفادي  يتم  حتى  الجماعي  الجبائي  بالوعاء  مكلف  موظف  تعيين  تم  فقد   المالحظة  بهذه  يتعلق  فيما

 الضريبي.  وتحديد الوعاء االستخالص بين الفصل تم فقد 

 اآلجال  في الكراء واجباتاستخالص  جلأ من التعاقدية المقتضيات إعمال عدم 

 قصد وإنذارات رسائل المكترين إلى وجهت حيث والقانونية اإلدارية اإلجراءات اتخاذ  على عملت الجماعة إن   

 المكتري بخصوص أما .الملف للتتبع المحامين أحد  مع اتفاقية عقد  بصدد  فالجماعة بذمتهم ولإلشارة ما أداء

 فيها. للبث المحكمة أمام قضائية دعوى وضعت فقد " ي"رضوان.

 كناش التحمالت في عليه المنصوص الجزافي المبلغ استخالص عدم 

 عند الجزافي المبلغ وأداء بالتراضي الكراء طريق عن استفادوا الدين المكترين وضعية بتصحيح الجماعة ستقوم

 الكراء. عقود  تجديد 

 والسكنية التجارية للمحالت الكرائية السومة تحيين عدم 

القرار  على بناء الكرائية السومة % من10 بزيادة وذلك التجارية للمحالت الكرائية السومة بتحيين الجماعة قامت

 .2018 فبراير 06 بتاريخ  01 رقم الجبائي

 ثالثا. تدبير النفقات
 للصفقات التوقعي البرنامج نشر مسطرة احترام عدم 

 المالية بالسنة الخاصة الطلب وسندات للصفقات التوقعي البرنامج بنشر الجماعة قامت لقد  النقطة هذه بخصوص 

 بالصفقات الخاصة بالبوابة ستجدونه كما بالنشر الخاصة الجريدة من بنسخة لكم ندلي سوف وبالتالي 2019

  العمومية.

 الخدمةوبأوامر  العمومية بالصفقات الخاصة السجالت مسك عدم 

 تحتفظ  المعنية المصلحة ن إف الخدمة وبأوامر العمومية الصفقات  سجالت بمسك الخاصة النقطة هذ ه بخصوص

 الجماعة. أبرمتها التي الصفقات بجميع الخاصة والملفات اإلدارية الوثائق بكافة
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 الالزمة بالدقة الحاجيات تحديد عدم 

  تسلمهم أن طالبوا الذين السكان بعض وتعرض  احتجاجات نتيجة التنفيذ  أثناء  واقعية اكراهات إلى السبب يرجع

 المقاطع بعض إضافة خالل من المطالب هذ ه تدبير تقرر المشروع. لذا هذا واالستفادة من الطرق تشييد  عملية

 الدراسة. في المقررة الكميات الزيادة في لىإ أدى ما وهو )توفنة( المختارة بالمواد  وتهيئتها  الطرقية

 تنفيذها في الشروع بعد النفقات ببعض االلتزام 

  01/2015 رقم الصفقة أشغال بتتبع المتعلق الطلب سند  يخص فيما
..... 

 بتتبع الخاصة الدراسات نفقة على المصادقة تأخير سبب أن نييتب 2016/ 13 رقم الحوالة وثائق إلى بالرجوع

 مصادق التحويل قرار ومنه استصدار استثنائية دورة في مالي اعتماد  تحويل هو إداري سبب إلى تعود  المشروع

 .2016 يونيو 02 بتاريخ اإلقليم عامل طرف من عليه

 الجماعة  طرف المقدم من الدعم من الجمعيات الستفادة موضوعية معايير غياب 

 وأن مسطرة  الجمعيات  مختلف  إلى  منحة  26  منحت  2017  إلى  2013  من  الممتدة  الجماعة وخالل المدة  مصالح  إن

 :والمعايير اآلتية  المعطيات على تتأسس المنح

  موقعة اتفاقيات الجماعة مع تربطها التي للجمعيات األسبقية إعطاء  •

 بموجب منحة من تستفيد  والطالبة المربوح الطالب دار جمعية أن نجد  للجمعيات المقدمة المنح سجل إلى بالرجوع

 المجلس الجماعي. طرف من عليهاومصادق  موقعة اتفاقية

  ودون استثناء  االستفادة بطلب تقدمت التي الجمعيات كل منح  •

 .ودون استثناء الجماعة بتراب المتواجدة الجمعيات كل دعم والمجلس على الجماعة مصالح عملت

  المنحة صرف أوجه تبرير بضرورة  الدعم من استفادت التي الجمعيات كل مراسلة  •

 .2018 مارس 14 بتاريخ 190/2018 رقم المراسلة من الثابت مجددا، وفق منحها عدم طائلة تحت المقدمة
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 "جماعة "أوالد اصبيح

 )إقليم قلعة السراغنة( 
 

، بإقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي، وتبعد عن الجماعة الحضرية 1992في سنة    تم إحداث جماعة أوالد اصبيح

 كلومتر مربع.  101قلعة السراغنة بعشر كيلومترات، بينما تقدر مساحتها بحوالي 

نسمة. ويرتكز   6.586، إلى 2014عدد سكانها، حسب االحصاء العام لسنة صل فيما ودوار،  12وتضم الجماعة 

 محلي للجماعة على الفالحة والنشاط الرعوي.االقتصاد ال

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل أوالد اصبيح عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعة وإصدار

 المجلس الجماعي والمجهود التنمويتسيير  أوال. 
 .ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي

 أجهزة المجلس عمل   .1

 الموارد  لتنمية الكافي لجان المجلس الجماعي االهتمام إيالء عدم 

 بالرغم من ضعف موارد الجماعة، لوحظ، من خالل االطالع على محاضر اجتماعات لجان المجلس المنعقدة منذ

، أن هاته األخيرة ال تولي اهتماما كبيرا لتدبير المداخيل وتنميتها. فباستثناء النقاط المتعلقة بالتصويت على 2013سنة  

الحساب اإلداري وإعداد الميزانية وتفعيل الشراكات مع الجمعيات، والتي ال تعدو أن تكون مجرد عمليات متكررة 

دراسات أو قدمت مقترحات تتعلق  ةفإن اللجان لم يسبق لها أن أنجزت أييتطلبها السير العادي ألية جماعة ترابية، 

 بالمداخيل وسبل تنميتها. 

 عدم تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

 2016فبراير  5تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمقتضى محضر للمجلس الجماعي بتاريخ 

المتعلق بالجماعات، إال أنه لم يتم تفعيل دورها،  113.14من القانون التنظيمي رقم  120ليه المادة طبقا لما تنص ع

حيث لم يتم الحرص على عقد االجتماعات الدورية المنصوص عليها في النظام الداخلي )اجتماعين على األقل في  

الدراسات المنوطة بها بمقتضى القانون التنظيمي السنة(. كما أن هذه الهيئة لم يسبق لها أن أصدرت تقارير منبثقة عن  

 السالف الذكر.

 تخطيط وبرمجة المشاريع التنموية   .2

 نقائص على مستوى اإلعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عملها 

الجماعة بما قدره مليون درهم، تساهم فيها  45,33مشروعا بتكلفة إجمالية مقدرة في  53شمل المخطط الجماعي 

مليون درهم، والباقي على حساب الشركاء. غير أن هذا المخطط لم يحدد ال مساهمات الشركاء في تمويل هذه  4

 المشاريع كل واحد على حدة وال البرمجة الزمنية إلنجازها. 

ال سيما على مستوى  ( ولتكلفتها، فإن هذه البرمجة تنقصها الواقعية،53وبالنظر للعدد المهم للمشاريع المبرمجة )

تحديد التمويالت الالزمة لهذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في وضع 

المخططات التنموية بشكل علمي وسليم. ما يجعل من هذا المخطط مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد 

لتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية، وليس مشاريع واقعية ممكن الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية وا

 إنجازها من طرف الجماعة.

وبالنظر إلى ذلك، فقد تبين أن جماعة أوالد اصبيح عرفت نسبة إنجاز محدودة للمشاريع المبرمجة، حيث لم يتجاوز 

 بالمائة.   36ة إنجاز تناهز مشروعا مبرمجا، أي بنسب 53مشروعا من أصل  19عدد المشاريع المنجزة 

 غياب اتفاقيات الشراكة االزمة لتفعيل مخطط تنمية الجماعة وبرنامج عملها 

حدد مخطط التنمية، كما سبق الذكر، مجموعة من المشاريع، وتوقع إنجاز غالبيتها بتعاون بين الجماعة وعدة أطراف 

أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر، في أغلب الحاالت، وال سيما تلك التي تكون فيها أطراف أخرى مسؤولة عن إنجاز 

روع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وذلك تماشيا المشاريع، إلى إبرام االتفاقيات الضرورية كخطوة للش

المتعلق بالميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة   78.00من القانون رقم  36مع مقتضيات الفقرة األولى من المادة 
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أن يوضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، وذلك بتعاون أو 

 شراكة مع اإلدارة والجماعات المحلية األخرى أو الهيئات العمومية.

-2017ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن عددا من المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة 

نون من القا 87يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وفقا لمقتضيات المادة  2022

 88المتعلق بالجماعات، وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد بينهما كما نصت على ذلك المادة    113.14التنظيمي رقم  

 من نفس القانون التنظيمي.

 المراقبة الداخلية  .3

 الكتابية والمساطر الوظائف توصيف دليل غياب  

ال من مجاالت تدخل الجماعات الترابية، والتي  بصرف النظر عن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكل مج

 جهة، من تحدد، كتابية ومساطر الوظائف توصيف دليل تأسس بأحكامها لنظام للمراقبة، فإن الجماعة ال تتوفر على

 مسؤول لكل تحدد  أخرى،  جهة األخرى، ومن االدارية بالمصالح وعالقاتها حدة على إدارية بنية عمل كل مجاالت

 عمله. إطار في اعتمادها يجب التي العمل تدخله وطريقة مجال وموظف

وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تضع مسطرة مكتوبة تبين المسار اإلداري لتسليم مختلف الرخص، منذ إيداع 

الطلب إلى تسليم الرخصة. هذه المسطرة التي يجب أن تضمن تتبع الملفات، وأن يتم أداء الرسوم عن كل ملف،  

 لحيلولة دون تمكين نفس الموظف من مهام متنافية كتصفية مبلغ الرسم واستخالصه.وا

  ومتنافية متجانسة غير ومهام ممارسة وظائف 

 من بكل ومتنافية متجانسة غير ومهام وظائف يمارسون الموظفين بعض أن لوحظ التدبير، حسن لقواعد  بالنظر

 وتتبع وتسلم للصفقات والمالي اإلداري بمهام اإلعداد األمر ويتعلقالبلدي.  المستودع ومصلحة مصلحة الصفقات

 .الطلب بسندات االلتزام محاسبة مسك جانب إلى وذلك بها، واألشغال المتعلقة األعمال

إن هذه الطريقة في العمل ال تسمح بإرساء نظام للمراقبة الداخلية الضرورية لضمان التدبير األمثل لموارد الجماعة 

 هامش الخطأ قدر اإلمكان.وتقليص 

 عدم الحرص على مسك بعض السجالت بصفة نظامية 

تبين، من خالل االطالع على المستندات الجماعية، أن الجماعة ال تمسك عددا من السجالت المتعلقة بالمحاسبة 

 العمومية، ويتعلق األمر بالسجالت التالية:

 لنفقات واآلمر بالصرف؛ دفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية ا -

 الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة؛ -

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة؛ -

 محاسبة المواد عدم مسك 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات، تتعلق بعتاد الصيانة ولوازم اإلنارة العمومية واألدوات المكتبية ومواد 

 درهم. 707.430,48ما قدره  2017-2013الغيار، إلخ. وقد بلغ مجموع التوريدات خالل الفترة الصباغة وقطع 

غير أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية، وال تقوم بتسجيل 

، عدية لكيفية استعمال هذه التوريداتبشكل يسمح بمراقبة ب  جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من الجماعة

 كما ال تقوم بتوثيق أماكن استعمال مختلف التوريدات، مع تحديد المسؤولين عن سحبها من المخزن. 

ويرجع ذلك إلى عدم توفر الجماعة على مخزن. وبالتالي، تعمد الجماعة، في ظل غياب هذا المخزن، إلى اقتناء المواد 

 ا كاملة، بحيث يتم تخزينها لدى الممونين، ثم يتم التوصل بها على دفعات. وأداء ثمنها دون التوصل به

 غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من سبع سيارات مصلحة وخمس دراجات نارية. وقد لوحظ أن تدبير الجماعة 

دة نقائص، تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة والتتبع، حيث يتجلى ذلك، على سبيل المثال، لهذه الحظيرة تشوبه ع

 في: 

 عدم مسك جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها؛ -

 ية.كل آل بواسطةعدم مسك سجل خاص لتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة  -

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 الموارد الجماعية؛ تفعيل الدور الكامل للجان المجلس الجماعي، السيما فيما يخص تطوير وتنمية -

 التحلي بالواقعية في اختيار المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة؛ -
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 لتفعيل برنامج عمل الجماعة؛العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة  -

 والعمل على ضمان احترامه؛ لمساطرلدليل عملي  وضع -

إعادة تنظيم المصالح الجماعية بما يضمن الفصل بين المهام المتنافية، مع التحديد الدقيق والواضح  -

 كل مصلحة على حدة؛  لمهام

 العمل على مسك محاسبة مادية؛  -

 حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة.اعتماد نظام للمراقبة في تدبير  -

 ثانيا. تدبير المداخيل
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

  عدم قيام شسيع المداخيل بإبرام عقد التأمين 

ر.ف الصادر عن وزير الداخلية، وبالرغم من أن  /218تم تعيين السيد "ك.ب." شسيعا للمداخيل بموجب المقرر رقم  

، فإنه لم يقم، وإلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية  2013أبريل  3معني باألمر، شرع في ممارسة مهامه بتاريخ ال

المشار إليه أعاله،  2.09.441من المرسوم رقم  48، بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 2018في يوليو 

هم لمهامهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة والذي يلزم شسيعي المداخيل بأن يبرموا، بمجرد تسلم

 يضمن مسؤوليتهم الشخصية والمالية خالل مزاولتهم لمهامهم. 

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

المداخيل يمارس مهاما أخرى   شسيعباإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة إليه بمقتضى المقرر المذكور، تبين أن 

ديد الوعاء الضريبي. إضافة إلى قيامه بتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو تتعلق بتح

.  التصريح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام االستخالص تتنافى ومهام تحديد الوعاء الضريبي، مما يستوجب الفصل بينهما انسجاما 

 ع قواعد حسن التدبير.م

  أخطاء في تصفية الرسم على المحجز 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة ال تقوم بمسك سجل لتتبع عمليات إيداع وسحب المحجوزات من طرف  

اب المكلف بحراسة المحجز، كما أنها ال تتوفر على أوامر بإيداع المحجوزات، مما ال يمكن شسيع المداخيل من احتس

مدة المكوث الحقيقية للعربات في محجز الجماعة بشكل دقيق من أجل تصفية الرسم على المحجز، عالوة على أنه ال 

 يستطيع، في ظل ذلك، أن يعتمد على أسس تصفية دقيقة ومبررة من أجل احتساب المداخيل المتعلقة بهذا الرسم.

 عض المكترين لمستحقاتهمعدم اتخاذ اإلجراءات التعاقدية الالزمة عند عدم أداء ب 

تنص جميع العقود التي أبرمتها الجماعة من أجل كراء المحالت التجارية التابعة لها على مجموعة من اإلجراءات 

لتغطية أي أضرار ناجمة عن إخالل المكتري بشروط العقد، من بينها حجز الضمانة المدفوعة من قبل المكتري  

ن أنه ال يتم تفعيل المقتضيات التعاقدية بالرغم من تماطل عدد من المكترين عن أداء والفسخ التلقائي للعقد. إال أنه تبي

 مستحقات الكراء. وفي هذا اإلطار، فقد لوحظ أن بعض المكترين ال زالوا مدينين اتجاه الجماعة بمبلغ قدره

 .2018يوليوز  24درهم، وذلك إلى غاية  35.250,00

 للحسابات يوصي بما يلي:وعليه، فإن المجلس الجهوي 

 ؛طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل إبرام عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل -

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام وخاصة بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

التحمالت إللزام مستغلي المحالت التابعة للجماعة على أداء واجبات   العمل على تفعيل مقتضيات كناش -

 الكراء في اآلجال المتعاقد بشأنها؛

 .المعتدة في احتساب الرسم على المحجزمسك سجل المحجوزات تدون فيه جميع عناصر التصفية  -

 ثالثا. تدبير النفقات
 ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:

 عدم توفر الجماعة على الموارد الالزمة في مجال تدبير وتتبع األشغال 

لوحظ، من خالل فحص الئحة الموارد البشرية العاملة بالجماعة، أن هذه األخيرة تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة 

وكذا على إعداد دفاتر   في مجال تدبير وتتبع األشغال، مما ينعكس سلبا على مسطرة تحديد الحاجيات المراد تلبيتها،

 .الشروط الخاصة وسندات الطلب، باإلضافة إلى تتبع تنفيذ األعمال وتسلمها
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 المقدم لها من طرف الجماعة  عدم إلزام الجمعيات بتبرير أوجه صرف الدعم 

يه في قرار ال يتم إلزام الجمعيات المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة باإلدالء بحساباتها، كما هو منصوص عل

المكرر مرتين من الظهير رقم    32، وكما ينص على ذلك الفصل  1959يناير   31 وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في

المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على  1958نونبر  15الصادر في  637.1.58

درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها  10.000,00 الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها

 للهيئات التي تمنحها اإلعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 

 لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 وتتبع األشغال؛العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة في مجال تدبير  -

  الحرص على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم باإلدالء بأوجه صرفه. -
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II.  والد اصبيح جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 التنموي والمجهود الجماعي  المجلس أوال. تسيير

 أجهزة المجلس عمل  

  لتنمية المواردعدم إيالء لجان المجلس الجماعي االهتمام الكافي 

سنأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مستقبال، وإيالء االهتمام الكافي 

 من أجل تنمية الموارد.

 عدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

لعدم التكوين والتأطير، وسنعمل بهذه المالحظة يبقى دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ضعيفا، نظرا  

 دورها. تفعيلمن أجل 

 تخطيط وبرمجة المشاريع التنموية 

 نقائص تشوب إعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عمل الجماعة 

م إعداده من النقائص التي اعترت إعداد المخطط الجماعي للتنمية تم تداركها في برنامج عمل الجماعة الذي ت

( 2016يونيو  29) 1437رمضان  23صادر في  2.16.301طرف مصالحها وفق ما جاء في المرسوم رقم: 

 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.

  وبرنامج عملهاغياب اتفاقيات الشراكة الالزمة لتفعيل مخطط تنمية الجماعة 

تم تدارك هذه النقائص ببرنامج عمل الجماعة الذي أعدته مصالح الجماعة والذي اتسم بالواقعية، المرونة والقابلية 

 لإلنجاز والمالئمة مع واقع إمكانيات الجماعة.

 المراقبة الداخلية 

 غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية 

، الذي 2016نونبر  14بتاريخ:  11/2016تتوفر الجماعة على دليل توصيف الوظائف بناء على القرار رقم: 

يقضي بإحداث الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية أوالد اصبيح مؤشر عليه من طرف عامل إقليم قلعة السراغنة 

 .2016نونبر  24بتاريخ: 

ز المهام، فقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لذلك، بتعيين أما فيما يخص دليل المساطر الكتابية وتركي

 موظف خاص بتصفية مبالغ الرسوم وموظف آخر باستخالص هذه الرسوم.

 ممارسة وظائف ومهام غير متجانسة ومتنافية 

 بخصوص هذه المالحظة فإن الجماعة تتوفر على موظف مكلف الصفقات وآخر مكلف بالميزانية والمحاسبة.

 دم الحرص على مسك بعض السجالت بصفة نظاميةع 

 بالنسبة للسجالت التالية:

 دفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واألمر بالصرف؛  -

 الدفتر اليومي األداء الصادرة؛ -

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة. -

 عتبار وستعمل على تصحيحها.فإن مصالح الجماعة ستأخذ هذه المالحظة بعين اال

 نقائص في محاسبة المواد 

لقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وذلك بمسك محاسبة المواد وتسجيل جميع التوريدات في سجلي 

 الدخول والخروج وتوثيق أماكن استعمال مختلف التوريدات.

 عة للجماعةغياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التاب 

مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل  نلقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وذلك بإبرام اتفاقيتي 

تزويد الجماعة بالشيات الخاصة باستهالك الوقود والزيوت وكذا إصالح السيارات واآلليات التابعة للجماعة، 

 ومسك سجالت للتتبع.
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 المداخيلثانيا. تدبير 
  عدم قيام شسيع المداخيل بإبرام عقد التأمين 

لقد تم العمل بهذه المالحظة وذلك بإبرام عقد تأمين بين شسيع المداخيل وشركة الملكية المغربية للتأمين تحت رقم: 

6575.509.2019.0017. 

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

يمارس مهمة تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي وموظف آخر بمهمة لقد تم العمل بهذه المالحظة وتم تعيين موظف 

 االستخالص.

  أخطاء في تصفية الرسم على المحجز 

فيما يخص الرسم على المحجز فإن الجماعة تقوم بمسك سجل لتتبع عمليات إيداع وسحب المحجوزات من طرف 

إلى عدم توفر الشسيع على أوامر بإيداع   المكلف بحراسة المحجز، إال أن األخطاء المرتكبة في تصفية الرسم راجع

المحجوزات، وتجدر اإلشارة أن هذه األخطاء في احتساب مدة المكوث غير مقصودة، ومستقبال سنعمل على تجاوز 

 هذا المشكل.

 عدم اتخاذ اإلجراءات التعاقدية الالزمة عند عدم أداء بعض المكترين لمستحقاتهم 

المكترين ألداء ما بذمتهم طريقة تضمن لها تقليص الباقي استخالصه وذلك بالقيام  لقد سلكت مصالح الجماعة مع 

 باستدعائهم بصفة دورية وأداء بعض من ديونهم، وسنعمل مستقبال على اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

 ثالثا. تدبير النفقات
 العدم توفر الجماعة على المؤهالت الالزمة في مجال تدبير وتتبع األشغ 

تجدر اإلشارة أن الجماعة سمحت للموظف )ح.ب(، التقني الوحيد بمصالح الجماعة بمغادرة نظرا لظروفه الصحية 

المتدهورة كما يؤكده ملفه الصحي، ولحل هذه المشكلة فإن الجماعة توصلت بعدة طلبات إلحاق لديها من طرف 

القرار المناسب لتوفير الموارد البشرية تقنيين دوي التخصص من جماعات أخرى، وأننا عازمون على اتخاذ 

 المؤهلة في مجال تدبير وتتبع األشغال.

  عدم التزام الجمعيات بتبرير أوجه صرف الدعم المقدم لها من طرف الجماعة 

 بخصوص هذه المالحظة فقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
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  بوعثمان" "سيدي جماعة

 الرحامنة( )إقليم
 

 

آسفي، وتبعد عن مدينة -تقع الجماعة الترابية "سيدي بوعثمان" بعمالة الرحامنة داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش

، فإن عدد ســكانها يصل إلى 2014سنة العام للسكان والسكنى ل حصاءنتائج اإلوبحسب  كلم. 23مراكش بحوالي 

ما قدره  2016بوعثمان برسم السنة المالية  نسمة. وقد بلغ مجموع مصاريف الجماعية الترابية سيدي 9181

 درهم.  9.986.671,59درهم، في حين ناهزت المداخيل التي تم استخالصها مبلغ  7.821.417,34

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 تقييم المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة .أوال
على المخطط الجماعي للتنمية االجتماعية واالقتصادية عن  2010المجلس الجماعي في دورته لشهر أكتوبر  صادق

درهم.    173.670.000,00القيمة اإلجمالية للمخطط في    ، حيث تم تقدير2016إلى سنة    2011الفترة الممتدة من سنة  

وتضمنت هذه الوثيقة دراسة مونوغرافية للوضعية االقتصادية واالجتماعية للجماعة وتحديد استراتيجية التنمية  

 وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي. وبرنامج العمل والتدبير والتتبع والتقييم.

 2016- 2011مدرجة في المخطط الجماعي للتنمية ضعف نسبة إنجاز المشاريع ال 

لوحظ، على مستوى تقييم نتائج تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المضمنة 

( مشروعا يقدر مبلغها بما  30حيث اتضح أن عدد المشاريع المبرمجة وغير المنجزة وصل إلى ثالثين ) بالمخطط،

 .من القيمة اإلجمالية للمخطط % 63,5درهم أي بنسبة  110.345.000,93مجموعه 

وبخصوص اآلليات المنهجية التي اعتمدها المخطط والتي يجب تفعيلها لضمان إنجاز المشاريع الواردة في هذا 

المخطط لوحظ عدم إنجاز وتنفيذ مخطط التواصل والذي يمكن الجماعة بالتعريف بالمخطط الجماعي للتنمية لدى 

الساكنة والشركاء المؤسساتيين واالقتصاديين واالجتماعيين. كما لوحظ عدم تفعيل اللجنة المكلفة بتعبئة الموارد المالية 

الضرورية إلنجاز المشاريع، باإلضافة إلى عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتتبع والتقييم، وعدم قيام الجماعة بتقييم  

ولم تتدارك غياب التعاقدات القبلية وذلك بإبرام اتفاقيات مع القطاعات   2013-  2011موضوعي ودقيق للفترة الثالثية  

 فيما يتعلق بالبرامج القطاعية.المعنية خاصة 

 تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل 

لوحظ عدم اعتماد المجلس الجماعي برنامج عمل الجماعة، حيث تبين من خالل الوثائق المدلى بها أن الجماعة الزالت 

 في مرحلة التشخيص الترابي التشاركي.  

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تقييم نتائج تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي 

 .السابق عداد برنامج عمل الجماعة مع األخذ بعين االعتبار المعيقات التي شابت إعداد وتنفيذ المخطط إوب للتنمية؛

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا

 المداخيل المتأتية من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية  

 . ما يليحضرية غير المبنية الضريبة على األراضي اللوحظ في مجال تدبير المداخيل الجماعية المرتبطة ب

 قصور في مراقبة اإلقرارات 

على جماعة والمعتمدة من أجل تصفية واستخالص الضريبة   للتسجيل اختالالت على مستوى اإلقرارات المدلى بها  تم  

 تتجلى في االكتفاء، عندما يتعلق األمر بمراجعة الضريبة عن أكثر من سنة، بإقرار األراضي الحضرية غير المبنية 

واحد لتصفية واستخالص الضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة الخاضعة للضريبة، وعدم إلزام الجماعة 

للمعني باألمر باإلدالء بكافة الوثائق من أجل ضمان تصفية صحيحة للضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة، 

المحافظة العقارية دون اإلدالء بما يثبت تاريخ نقل حيث غالبا ما يتم االكتفاء بشواهد الملكية الواردة عن مصالح 

  .الملكية والمالك السابق للعقار
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 المبنية بعد نفاذ مدة اإلعفاء  غير الحضرية األراضي عن الضريبة عدم فرض 

عدم لجوء الجماعة إلى فرض الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية على الملزمين الذين استفادوا من لوحظ 

كما لم تبادر الجماعة  اإلعفاء.اإلعفاء المؤقت الناتج عن حصولهم على رخص البناء والذين لم يلتزموا بشروط هذا 

مما أدى إلى تقادم جزء مهم منها، السيما تلك المتعلقة إلى فرض المراجعة الضريبية الالزمة في حق هؤالء الملزمين،  

 .2018مع بداية سنة  2014و 2013، وسنتي 2017، قبل متم سنة 2013بسنة 

 تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية 

تبين بأن مجموع المبالغ التي لم تستفد منها الجماعة بخصوص الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بلغت 

 التصفية.مليون درهم نتجت عن أخطاء في حسابات  31.73

 المبنية غير الحضرية األراضي عن بالضريبة الخاصة المداخيل تقادم مبالغ من  

تقادم مبالغ مهمة من المداخيل الخاصة بالضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بسبب غياب عمليات اإلحصاء  

 .سوية السنوات غير المتقادمةوعدم اصدار األوامر باالستخالص من أجل ت

 لبعض التجزئات الضريبية الوضعية عدم تسوية 

عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية من أجل تسوية الوضعية الضريبية لمساحات مهمة من العقارات الخاضعة 

للضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق األمر بتجزئة المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان وتجزئة 

ة "تجزئة الغازي" إضافة إلى أحياء وتجزئات الحمد وتجزئة "جوهرة وتجزئة الياسمين والملك المسمى الشاكري

  .أخرى

 مداخيل أخرى  

 أسفرت مراقبة تدبير المداخيل األخرى المالحظات التالية.

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين .أ

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين عدم قيام الجماعة باإلجراءات 

القانونية الضرورية من أجل استخالص المبالغ المستحقة عن هذا النشاط الذي يمارس بتراب الجماعة، والتي، بسبب 

 هذا التقاعس، طالها التقادم. 

 ة للسكنى والمحالت التجاريةمنتوج كراء البنايات المعد .ب

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بمنتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحالت التجارية عدم قيام الجماعة 

باإلجراءات القانونية الضرورية من أجل تصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات قصد تفعيل مسطرة استخالص 

 لها. وقد تسبب هذا اإلخالل في تقادم جزء مهم من مبلغ األكرية غير المستخلصة. األكرية الناتجة عن استغال

 الرسم المفروض على شغل ملك جماعي عام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية او مهنية .ج

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بهذا الرسم عدم قيام الجماعة باإلجراءات القانونية الضرورية من أجل 

الص المبالغ المستحقة عن هذا االستغالل للفضاءات العامة بتراب الجماعة، والتي، بسبب هذا التقاعس، طالها استخ

 التقادم. 

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلق  .د

 باللوحات اإلشهارية

عرف تواجد العديد من اللوحات اإلشهارية الخاضعة للرسم المذكور. وبالرغم بعد المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة ت

 لم تلجأ إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل فرض الرسوم المستحقة عن هذا االستغالل.  هامن ذلك، فإن

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .ه

، والمتعلق بإعادة إحصاء 2013كتوبر عن سنة لوحظ عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خالل دورة أ

األشخاص الخاضعين للضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، السيما الرسم المفروض على محال بيع  

 المشروبات. 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ماعية، مع  الحرص على سالمة وصحة حسابات التصفية الخاصة بمختلف الضرائب والرسوم الج -

 احترام آجال التقادم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛

إجراء إحصاء شامل للملزمين بمختلف الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك  -

بهدف ضبط الوعاء الضريبي الجماعي وتثمينه وضمان برمجة واقعية للموارد السنوية المتوقعة، 

 لضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛السيما ا
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العمل على استخالص مختلف الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في القرار الجبائي،  -

السيما الرسم على شغل األمالك الجماعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلقة 

 وحات اإلشهارية؛بوضع الل

تتبع ومراقبة مآل الرخص الممنوحة في مجال التعمير، السيما بخصوص المراجعات الضريبية الواجب  -

إعمالها في حالة عدم وفاء المستفيدين منها بشروط اإلعفاءات المؤقتة الممنوحة، كما هو الشأن فيما 

ية بعد الحصول على رخص  يخص اإلعفاء المؤقت من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبن

 البناء أو التجزئة.

 التعمير تدبير قطاع  .اثالث
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم ترقيم العقارات 

صعوبة تدبير الجماعة ألمالكها وللعقارات المتواجدة فوق ترابها بسبب عدم قيامها على    التعميرمجال  في  تم الوقوف  

 بحملة لترقيم هذه العقارات وتواجد عدد من البنايات التي تم تشييدها دون الحصول على ترخيص مسبق بالبناء.  

 بوعثمان لسيدي الصناعية عدم تثمين المنطقة 

ل عدم فاعلية الجماعة في استقطاب المستثمرين يسجتم ت ية لسيدي بوعثمان، فقد  فيما يتعلق بتدبير تهيئة المنطقة الصناع

% من البقع المخصصة للوحدات الصناعية   82التزال    المنطقة حيثوالرفع من نسبة الوحدات الصناعية النشيطة في  

 غير مثمنة. 

 الصناعية في غياب بعض التجهيزات األساسية  التجزئة أشغال تسلم 

قامت الجماعة بتسلم أشغال التجزئة الصناعية رغم عدم توفر هذه األخيرة على مجموعة من التجهيزات األساسية 

والطريق ( 9NRكالشبكة الطرقية التي من المفترض أن تمكن من ربط المنطقة الصناعية بشبكة الطرق الوطنية )

. تجدر اإلشارة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن األنشطة الصناعية  البيضاء ومحطةمراكش والدار    السيار الرابط بين

سنوات، بالنسبة للشطرين   7سنوات، بالنسبة للشطر األول، و  10منذ أزيد من    تمتسلم أشغال التجزئة الصناعية    إلى أن

ناء الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية لوحظ كذلك من خالل افتحاص ملفات رخص بقد  و  الثاني والثالث.

لسيدي بوعثمان، أن الجماعة ال تحترم النصوص الملزمة بخصوص اشتراط الحصول المسبق على قرار الموافقة 

 البيئية قبل منح رخص البناء. 

 بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

 دة فوق تراب الجماعة، وذلك عبر تفعيل عمليات الترقيم؛العمل على ضبط العقارات المتواج -

تفعيل صالحيات الجماعة، سواء الذاتية أو في إطار الشراكة والتعاون، بهدف تحفيز وإنعاش تنمية  -

 االقتصاد المحلي والتشغيل، السيما وأن الجماعة تتوفر على منطقة صناعية ومنطقة لوجستيكية؛

على قرار الموافقة البيئية بالنسبة للمشاريع التي تستلزم المسبق    قبل الحصول  منح رخص البناء  عدم -

 .   ذلك

 تدبير المرافق العمومية الجماعية .ارابع
 فيما يخص تدبير المرافق العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 السوق األسبوعي خلل في تدبير وتتبع نشاط 

عة والدواوير المجاورة بشكل كبير على ما يوفره السوق األسبوعي المنعقد يوم اإلثنين يتمحور النشاط التجاري بالجما

من منتجات وعروض. هذا المرفق يتم تدبيره سنويا عن طريق الدعوة إلى المنافسة من أجل كراء مرافقه اعتمادا 

ابط المالية والخدماتية على كناش التحمالت الذي يتضمن مختلف الشروط والضمانات الكفيلة بفرض احترام الضو

عن تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة بخصوص نشاط السوق   بهذا الخصوصمراقبة  اللهذا المرفق. وقد أسفرت  

 .وفرض المكتري لواجبات ورسوم تتجاوز ما هو محدد بالقرار الجبائي األسبوعي لسيدي بوعثمان

   مرفق المجزرة البلديةعدم توفر بعض الشروط الضرورية لحسن سير 

تقوم الجماعة سنويا بإجراء طلب العروض الخاص بكراء مرفق المجزرة البلدية لسيدي بوعثمان، اعتمادا على كناش 

والضمانات الكفيلة بفرض احترام الضوابط الصحية والمالية والخدماتية لهذا   التحمالت الذي يتضمن مختلف الشروط

مالحظة انعدام شروط السالمة الصحية داخل المجزرة وعدم ربط المجزرة البلدية من مراقبة ال مكنتالمرفق. وقد 

  .ذبح بالمجزرةبشبكة الكهرباء وعدم فرض الجماعة للمعالجة األولية للمياه العادمة الناتجة عن عمليات ال
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  مرفق تدبير النفايات الصلبةقصور في تدبير 

 : في هذا اإلطار تمثلت فيما يليأهم المالحظات التي تم الوقوف عليها 

 ؛ عدم إعداد الجماعة للمخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة -

 المطلوبة؛ للمواصفات البيئيةعدم توفر الجماعة على مطرح للنفايات الصلبة يستجيب  -

التدبير العشوائي للنفيات الهامدة نتج عنه انتشار مجموعة من المطارح العشوائية بمختلف أحياء المدينة،  -

 .2والنزالة  2والسيما الجبيالت 

  مرفق التطهير السائلنقائص في تدبير 

 أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها يمكن إجمالها كالتالي:

  ؛جماعة في الحسم بشكل نهائي في طريقة تدبير مرفق التطهير السائلتأخر ال -

 ؛عدم توفر الجماعة على مخطط مديري محين للتطهير السائل -

قصور الجماعة في اإلسراع بتوفير الشروط الضرورية لالستفادة من إعانات البرنامج الوطني للتطهير  -

 ؛السائل

 الشبكة وفقخصوصا في إنجاز  بالجماعة، يتمثلتردي الوضعية الراهنة لمرفق التطهير السائل  -

انحدارات معاكسة لالنحدار الذي يمكن من االنسياب الطبيعي للمياه العادمة، مما يعيق صرفها نحو 

ود وتدهور حالة بالوعات التفقد وصعوبة الولوج إليها ووج ،المصب، وغياب محطات الرفع والضخ

قنوات لم تعد تحتمل ضغط المياه العادمة التي ينبغي تصريفها، وذلك بسبب صغر قطرها، على مستوى 

 ؛ الحي اإلداري وحي األربعين

الكابران وحي بادي وحي عويشة وحي  بأحياء عزيبوكذلك تدني نسبة ربط األحياء بالشبكة الرئيسية   -

 الشمس والنزالة وأحياء أخرى.

 الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، يوصي المجلس 

 حول مستقبل السوق األسبوعي لسيدي بوعثمان؛ رؤية واضحةبلورة  -

وضع اآلليات الضرورية من أجل مراقبة األسعار المفروضة من طرف مكتري مرافق السوق  -

األسبوعي من أجل ضمان احترام التنفيذ السليم لبنود كناش التحمالت المعمول به والقرار الجبائي 

 لمفعول؛ ساري ا

 ؛ توفير شروط الصحة والسالمة بالنسبة لمرفق المجزرة البلدية -

المنزلية  الحرص على تدبير أمثل لمرفق النفايات الصلبة، عبر إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات -

والنفايات المماثلة وتمكين الجماعة من مطرح للنفايات الصلبة وفق المواصفات التقنية والبيئية 

ووضع حد للتدبير العشوائي الذي تعاني منه  ،عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العملالمنصوص 

 الجماعة بخصوص النفايات الهامدة؛ 

مرفق وإعداد هذا الن تدبير مرفق التطهير السائل، عبر حسم المجلس الجماعي في طريقة تدبير  يحست -

الكفيلة بوضع حد إلشكالية صرف المياه   المخطط المديري للتطهير السائل واإلسراع باتخاذ اإلجراءات

 العادمة غير المعالجة، السيما الصناعية منها، بالمجال الطبيعي.
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II.  سيدي بوعثمان جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. تقييم المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
   2016- 2011ضعف نسبة انجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية 

ن الجماعة قد شرعت في البدء في تنفيذ المشاريع كما هو مسطر في برنامج عمل الجماعة الذي تمت المصادقة إ

 . 28/03/2019عليه، والذي توصلت به مصالح الجماعة بتاريخ 

 تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل 

أخدنا بعين االعتبار المالحظات التي أوردتموها بهذا الشأن، وفي نفس اإلطار لقد   ،في إطار برنامج عمل الجماعة

تمت المصادقة على برنامج عمل الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل وتم التأشير عليه من طرف 

 السيد عامل إقليم الرحامنة.

 ماعيةتدبير المداخيل الج. ثانيا

 المداخيل المتأتية من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية 

 قصور في مراقبة اإلقرارات 

بخصوص القصور في مراقبة اإلقرارات المدلى بها للجماعة، والمعتمدة من أجل تصفية واستخالص الضريبة 

واحد لتصفية  سنة بإقرارعلى األراضي غير المبنية، عندما يتعلق األمر بمراجعة الضريبة على أكثر من 

واستخالص الضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة، فقد تم تدارك هذا االختالل. كما قامت الجماعة بإلزام 

 مالكي هذه األراضي باإلدالء بكل الوثائق التي من شأنها ضمان تصفية صحيحة للضريبة.

 ذ مدة اإلعفاء عدم فرض الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بعد نفا 

بالنسبة لعدم فرض الضريبة على األراضي غير المبنية بعد نفاذ مدة اإلعفاء المؤقت الناتج عن حصول الملزمين 

بشروط هذا اإلعفاء فإن الجماعة عمدت إلى مراسلتهم  يلتزمواعلى رخص البناء أو رخص التجزئة، والذين لم 

لزمين بادروا إلى تسوية وضعيتهم بعد لقاء تواصلي مع الملزمين قصد تسوية وضعيتهم. وقد لوحظ أن العديد من الم

أن الجماعة الترابية سيدي بوعثمان تصطدم دوما  كماتحت إشراف السلطة المحلية وبتعاون مع القابض المحلي، 

بمشكل التعرضات التي يعاني منها الساكنة من طرف شخص يدعى "اجبيلو"، الذي يتعرض دوما على العقار في  

 حافظة العقارية، ويدعي ملكيته له والمشكل مطروح أمام القضاء الم

 تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية 

بخصوص تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية، بالنسبة لألخطاء في حسابات التصفية الواردة في اإلقرارات 

 .2016ة التي تمت مراقبتها، فهذا الوضع تم تجاوزه ابتداء من الربع األول من سن

 فرض الضريبة عن سنوات متقادمة 

 .2016خطأ تم تجاوزه بالفعل ابتداء من الربع األول من سنة 

 تقادم مبالغ من المداخيل الخاصة بالضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية 

يبقى الهاجس األكبر للجماعة هو إجراء إحصاء شامل لألراضي غير المبنية رغم اإلكراه المتمثل في قلة الموارد 

البشرية، وضعف التكوين في ميدان الجبايات المحلية، وتعمل مصالحنا حاليا على ضبط البقع الخاضعة للضريبة 

 ت السكنية.على األراضي غير المبنية خاصة بالمنطقة الصناعية والتجزئا

 عدم تسوية الوضعية الضريبية لبعض التجزئات 

بخصوص عدم تسوية الوضعية الضريبية لبعض التجزئات عمدت المصالح الجماعية إلى مراسلة مالكي هذه 

ال تتوفر على الوثائق الكافية من أجل   وأن الجماعةالتجزئات قصد تسوية الوضعية الضريبية لتجزئاتهم، خصوصا  

بعض المنعشين العقارين   وقد أبدى  أ، أغلب هذه التجزئات تم الترخيص لها في عهد الجماعة القروية.  التسوية، علما

 من  147و  134حسن نيتهم ألداء ما في ذمتهم، وطالبوا بإلغاء الزيادات والغرامات المنصوص عليها في المادتين  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 06/47القانون 

 مداخيل أخرى 

 النقل العمومي للمسافرينالرسم على  .أ

في غياب الوثائق اإلدارية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين، فإنه يصعب على الجماعة متابعة الملزمين، ورغم 

 هذه الصعوبات فإن الجماعة تقوم من حين آلخر بمراسلة الملزمين.
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 منتوج كراء البنايات المعدة للسكن والمحالت التجارية  .ب

يح هذا االختالل إال بتصفية الوضعية القانونية لهذا العقارات قصد تفعيل مسطرة استخالص بالفعل ال يمكن تصح

 األكرية الناتج عن استغاللها.

 الرسم المفروض على شغل ملك جماعي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية .ج

الرسم المفروض على شغل الملك نفس ما قيل عن كراء البنايات المعدة للسكن والمحالت التجارية يقال على 

 الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية إلجبار المتقاعسين على أداء ما بذمتهم اتجاه الجماعة.

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية  .د

 والمتعلق باللوحات اإلشهارية

لة الملزمين قصد تسوية وضعيتهم وغير الملزمين الذين وضعوا لوحاتهم بدون ترخيص قصد قامت الجماعة بمراس

 إتمام ملفاتهم، وقد تم إزاحة العديد من هذه اللوحات اإلشهارية. 

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .ه

يقومون بالتصريح واألداء، في هذا اإلطار نحيط سيادتكم علما أن الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات  

هذه األخيرة بإحصاء جديد ليشمل كافة  ، وسوف تقومالمداخيللدى وكالة وأن كل ملزم جديد يقوم بوضع تصريح 

 الملزمين لتفعيل هذا الرسم.

 تدبير قطاع التعمير. ثالثا
 عدم ترقيم العقارات 

 . القيام بحملة الترقيمسيتم طرح هذه النقطة في جدول أعمال دورة المجلس قصد 

 عدم تثمين المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان 

يخص استقطاب المستثمرين خصوصا بعد حل مشكل المضاربات   فيماتعرف المنطقة الصناعية حاليا نموا ملحوظا  

ثمار العقارية التي كانت تعرفها هذه المنطقة، وتمت مراسلة أصحاب البقع غير مبنية من طرف العمران قصد االست

 أو التنازل عن هذه البقع.

 تسلم أشغال التجزئة الصناعية في غياب بعض التجهيزات األساسية 

سنوات،  10وتم تسلم أشغال الشطر األول منذ أزيد من  2002لقد تم الترخيص إلنشاء المنطقة الصناعية بتاريخ 

ية، لكن في الوقت الحالي تم انجاز  سنوات بالنسبة للشطر الثاني والثالث، في غياب بعض التجهيزات األساس 7و

، والذي تم تحرير 2019يناير    22محطة المياه العادمة بالمنطقة الصناعية، وكما أكد ممثل العمران خالل اجتماع  

، وستكون المحطة جاهزة في أواخر شهر يوليوز 2019محضر به أن تجارب تشغيل المحطة ستتم في شهر أبريل  

 .RN9طقة الصناعية لربطه بالطريق الرئيسية رقم ، وكذا تهيئة مدخل المن2019

لضرورة الحصول المسبق على قرار الموافقة البيئية قبل منح رخص البناء   اشتراط الحمايةيخص عدم    فيماأما       

فتشجيعا لالستثمار والمستثمرين، فأثناء دراسة الطلبات للحصول على ترخيصات المنطقة الصناعية فإن لجنة 

 ءا منها بضرورة اعتماد نوعا من المرونة في قراراتها دون المس بجوهر القانون.الدراسة ودر

 تدبير المرافق العموميةا. رابع
 خلل في تدبير وتتبع نشاط السوق األسبوعي 

اثنين سيدي بوعثمان( فسيتم ترحيله وبناءه من طرف مؤسسة العمران بالمعايير )بخصوص السوق األسبوعي 

 توفير جميع اإلمكانيات.  المعمول بها حاليا مع

من طرف وكيل المداخيل ونائبه لمرافق السوق األسبوعي،  11/03/2019من خالل المعاينة التي تمت بتاريخ 

تبين من تصريحات بعض التجار أن المكتري فعال ال يمنح لهؤالء التواصيل مقابل ما يؤدونه، إال أن التعرفة التي 

 لقرار الجبائي.يفرضها تبقى مطابقة لما هو محدد با

 وقد تم تنبيه المستغل للسوق األسبوعي بطبع واستعمال التذاكر في عميلة االستخالص.

 عدم توفر بعض الشروط الضرورية لحسن سير مرفق المجزرة البلدية 

بخصوص المجزرة البلدية سيتم بناء مجزرة جديدة تتوفر على جميع المعايير المعمول بها بجانب السوق األسبوعي 

 زمع تحويله وبناءه من طرف مؤسسة العمرانالم

  قصور في تدبير مرفق النفايات الصلبة 

نظرا لإلمكانيات المحدودة للجماعة والتي ال ترقى إلى تمكين الجماعة من إحداث مطرح عصري مراقب كما جاء 

عي لتدبير النفايات المتعلق بتدبير النفايات الصلبة، لم تتمكن الجماعة من إعداد مخطط جما 28- 00في القانون 

 المنزلية والنفايات المماثلة.
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اإلقليمي لتدبير النفايات المنزلية  بالمقابل، انخرطت الجماعة مع المجلس اإلقليمي في إعداد المخطط المديري

، والذي قطع إعداده شوطا مهما. وقد 2012والنفايات المماثلة، هذا المخطط الذي أعطيت انطالقته أواخر سنة 

جاء   كما)الصلبة  هكتار من أجل إحداث مركز تحويل النفايات    1قامت الجماعة بتخصيص قطعة أرضية مساحتها  

 وفي انتظار.  03/01/2017ذلك في إطار أشغال اللجنة اإلقليمية التي انعقدت بتاريخ  في المخطط السالف الذكر(، و

الحصول على الموافقة البيئية وكذا تسريع وثيرة انجاز هذا المخطط الحيوي، تحرص الجماعة بصفة دائمة وبجميع 

 اإلمكانيات التي تتوفر عليها على تنظيم هذا المرفق الحساس. 

  التطهير السائلنقائص في تدبير مرفق 

يخص مشروع دراسة التصميم المديري للتطهير على مستوى الجماعة الترابية سيدي  فيماالمراحل األخيرة 

 بوعثمان:

توسيع( بالقناة الرئيسية للصرف الصحي لتجزئة  2)انزالةالنخلة تم ربط الصرف الصحي لحي  -

 حفرة المياه العادمة.الغازي لحل مشكل هذا الحي الذي كان يعاني مرارا من مأل 

إدراج كل األحياء الناقصة التجهيز وبعض التجزئات المتواجدة بالجماعة في مشروع برنامج التنمية  -

 المدمجة.
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 غانم" "سيدي جماعة

 الرحامنة( )إقليم 
 

 

عداد آسفي. وقد بلغ ت  –تقع جماعة سيدي غانم في أقصى شمال إقليم الرحامنة داخل النفود الترابي لجهة مراكش 

دوار. وتمتد هذه الجماعة   40، موزعة على أزيد من  2014نسمة، بحسب اإلحصائيات الرسمية لسنة    10099سكانها  

 كلم مربع. 319الترابية على مساحة مهمة تقدر ب 

مليون درهم شكلت حصة الجماعة فيها من منتوج الضريبة  13.46ما قدره    2017بلغت المداخيل المقبوضة خالل سنة  

 مليون درهم.  8.89فيما قدر مبلغ الحواالت الصادرة والمؤشر عليها حوالي    درهم،مليون    4.26يمة المضافة  على الق

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .فيما يلي من التوصيات يمكن تلخيصها

  الجماعي  تدبير أجهزة المجلس .أوال
   .شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صالحياتهم المالحظات التالية أثار تدبير

 للجان بعض تفعيل عدم   

كاللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية، عدم تفعيل بعض اللجان سجل 

إلى حدود تاريخ  2012الفترة الممتدة من سنة  خاللمن الميثاق الجماعي، وذلك  14المنصوص عليها في المادة 

  .دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ 

 العمل برنامج إعداد عدم  

المتعلق 113.14رقم  القانون التنظيمي    من78المادة    إعداد برنامج العمل المنصوص عليه فيلم تقم جماعة سيدي غانم ب

 ( سنوات.6، والذي يحدد األعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل ست )بالجماعات

 للتنمية الجماعي طالمخط إطار في المبرمجة المشاريع تنفيذ في ضعف  

 2016  -   2011ضعف أداء الجماعة في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة  لوحظ  

% من 5شكلت مساهمة الجماعة فيها نسبة  ،مليون درهم 152,50مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها  69 والذي شمل

التكلفة اإلجمالية وتم انتقاؤها من أجل تحقيق ثالثة أهداف استراتيجية، منها تحسين ظروف العيش والولوج إلى 

  المحليين.المؤسسة الجماعية والفاعلين  وتقوية قدراتالخدمات االجتماعية، ثم تطوير االقتصاد المحلي 

قييم نتائج تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة في هذا اإلطار، أنه إلى حدود شهر فبراير وقد لوحظ، على مستوى ت

. وتجر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجماعة لم تقم  المشاريعتلك % من  36,2ما يقارب سوى  لم يتم إنجاز 2018

ة في إطار المخطط الجماعي السابق من شأنها تنزيل المشاريع المبرمج مع األطراف األخرى إبرام اتفاقيات شراكة ب

 .للتنمية وتفعيل مضامينه

 بما يلي:الجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 تدارك التأخر الحاصل في مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة؛ -

تدارك االختالالت التي حالت دون التنزيل السليم للمشاريع التي سبق إدراجها ضمن المخطط الجماعي  -

تنمية، وذلك باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان برمجة واقعية وهادفة وتتبع منتظم ومراقبة تقييم لل

 .النتائج المرحلية المحققة في إطار برنامج العمل الذي هو في طور اإلعداد

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
 فيما يتعلق بتدبير المداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

درهم،   330.533,32ما مجموعه  2017تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خالل سنة 

وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين 

 درة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء. لمختلف الرسوم والواجبات وعدم ق

 



 218 

 قصور في التدابير المتخذة الستخالص المداخيل 

 فيما يلي:  اإلطارالمسجلة في هذا  النقائصأهم  وتتجلى

 ؛غياب مكلف بضبط وتنمية الوعاء الجبائي بالجماعة -

 ؛سجالت بالنسبة لكل رسم على حدةالعدم مسك  -

 ؛عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية لتحصيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع -

،  عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين  -

 ؛رغم توفر الجماعة على سيارتين لألجرة تنطلقان من مركزها باتجاه جماعة صخور الرحامنة

دم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع كناشي تحمالت المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي ع -

 .2014 منذ سنةن قامت الجماعة بكرائهما يذ لال

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:ةارتباطا بتدبير المداخيل الجماعي

 ين هذا الوعاء كل سنة؛تكليف مصلحة أو شخص بتدبير الوعاء الضريبي والحرص على تحي -

 التتبع المحاسبي لكل رسم على حدة؛  لتسهيلمسك سجل خاص بكل رسم من الرسوم الجماعية  -

إعمال اإلجراءات الضرورية ألجل إحصاء األشخاص المرخصين باستغالل المقالع المتواجدة بتراب  -

 الجماعة، بغرض االستفادة من الرسم المفروض عن هذا االستغالل؛

راءات القانونية الضرورية من أجل تحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على  تفعيل اإلج -

استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين، والتي يرجع تاريخ استحقاقها ألكثر 

 .من عشر سنوات

 الطلبيات العمومية ثا. تدبيرلثا
على سندات الطلب، حيث بلغت هذه األخيرة ما مجموعه تعتمد الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي 

طلبية،   38درهم موزعة على    1.500.000، و2016طلبية، برسم السنة المالية    39درهم موزعة على   1.705.000

 .. وقد تم، في هذا الصدد، تسجيل المالحظات التالية2017برسم السنة المالية 

 المنافسة مبدأ احترام عدم 

عدم احترام مبدأ المنافسة وغياب التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض األعمال عن طريق سندات أظهرت المراقبة 

عدم لجوء الجماعة إلى االستشارة الكتابية لثالثة متنافسين على األقل عند إنجاز   لوحظ، على سبيل المثال،  فقد   .الطلب

ا الجماعة على التوالي من أجل اقتناء ، الذين أصدرتهم33/2017و  17/2017األعمال عن طريق سندي الطلب رقم  

قامت الجماعة كذلك كما درهم.  9.840,00درهم وإصالح عتاد المكتب بمبلغ  9.870,00أدوات مدرسية بمبلغ 

بإصدار سندات طلب من أجل إجراء دراسات تقنية لصالح مكتب للدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ 

الجماعة   التي باشرتها"( أنجز كافة الدراسات التقنية  -ODESSA ETUDES –SARL)»أن مكتب دراسات تقنية  

ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن األثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض   .2017إلى  2014خالل الفترة الممتدة من 

 األعمال المنجزة تكون مبالغا فيها.

 األعمال تنفيذ تتبع مستوى على اختالالت 

إلى  2013الت على مستوى تتبع تنفيذ األعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خالل سنوات تسجيل اختالتم 

من  المختصة دون تأكد المصلحة التقنيةحيث تمت درهم،  1.466.598,77والتي بلغت قيمتها ما مجموعه  2017

 بالفواتير.حقيقة المعطيات الواردة 

 الطلب  سندات من مجموعة طريق  عن الجماعية لإلدارة الجديد المقر بناء 

الجماعة إلى   عمدت، فقد  2014فيما يرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل اإلدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة  

، كان موضوعها تجهيز وإصالح البنايات المكونة 2017و 2013إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 

 التالية:طار تم تسجيل المالحظات لمقر الجماعة. وفي هذا اإل

عدم وجود مقرر مسبق للمجلس الجماعي حول نقل مقر اإلدارة الجماعية إلى العنوان الجديد وتحديد  -

 ؛مآل المقر القديم

لجوء الجماعة إلى تنفيذ عمليات بناء المقر الجديد لإلدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات   -

  ،النفقاتهذه  ن طريق طلب العروض باإلضافة إلى عدم تبرير بعض  الطلب عوض اللجوء إلى صفقة ع

إنشاء حفر  و ،درهم 9.990,00بمبلغ  18/2013باقتناء  الزجاج بموجب سند الطلب رقم كتلك المتعلقة 

اقتناء الواقي الحديدي الموضوع على الواجهة األمامية  و  ،درهم  28.000,00للصرف الصحي بما قدره  

درهم(   10.800,00اقتناء الشباك الحديدي للنوافذ )، ودرهم (60.90,00,00) لمقر الجماعة الجديد 
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درهم( إضافة إلى النفقة المتعلقة باقتناء ووضع أبواب حديدية   43.200,00وتلك المتعلقة باقتناء مغسلة )

 .GRANITO-POLIتبليط األرضية بمادة  بأشغال( وتلك المتعلقة 91.716,60)

  النفقاتعدم تبرير مآل بعض 

القتناء الكتب واألدوات المدرسية والتي بلغت ما   المصاريف المخصصةمآل  من تبريرلم تتمكن مصالح الجماعة 

حيث    اختالالت،وشهد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب عدة   .2017و  2013درهم ما بين سنتي    69.382,00قدره  

درهم برسم   308.100,00حملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها  في الحاالت التي تمت معاينتها، أن النفقات التي ت  تبين

، كانت في مجملها دون جدوى. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الخلل راجع إلى عدم تفعيل مقتضيات اتفاقية  2017سنة 

ار الشراكة المبرمة في هذا الصدد، والتي تخول للجماعة الحق في تتبع المشاريع المنجزة. حيث لوحظ في هذا اإلط

نفقات متكررة من أجل تجهيز اآلبار دون   المائية وأداءعدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة االعتيادية الدورية للمنشآت  

    .تبريرها على أرض الواقع

 المسالك بالوقود فتح ألجل المكتراة اآلليات تزويد في اختالالت 

 2017إلى  2013ألجل فتح المسالك بتراب الجماعة بالوقود خالل سنوات  تزويد اآلليات المكتراة اتسمت عمليات

 :ما يليتجلت في بعدد من االختالالت 

، السيما الطول والموقع والطبيعة بتلك العملياتعدم تحديد المواصفات التقنية للمسالك المعنية  -

 الجيوتقنية؛

الجماعة ال تحرص على تحديد   عدم وضوح موضوع سندات الطلب المخصصة لكراء اآلليات، حيث إن -

 ليات؛شروط الكراء، وكمية المحروقات المخصصة لهذه اآل

 ؛عدم إشعار كل المتنافسين بتفاصيل موضوع عملية الكراء -

منح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون  -

 ل مسلك؛دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح ك

عدم تتبع عملية استهالك المحروقات من طرف تقني الجماعة وعدم إعداده لمحاضر تبين الكمية الحقيقية   -

 المستهلكة من طرف اآلليات المكتراة.

 الكهربائية المعدات استعمال أوجه عدم تتبع 

فقد تبين أن  ،درهم 482.473,60 هاوالتي بلغ مجموع ،على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية

الجماعة ال تمسك سجال يخص تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة ال يحرص على 

 إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها. 

 لتالي:باالجماعة تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

احترام المبادئ العامة المؤطرة للصفقات العمومية، السيما ضرورة التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال  -

 المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛

العمل على التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى األعمال المراد إنجازها من طرف   -

 الجماعية؛المتنافس صاحب الطلبية 

وتشكيل لجان    ،عمليات تسلم األعمال المنجزة لصالح الجماعةخالل  اطر التي ينبغي اتباعها  وضع المس -

 فيذها، مع توثيق هذه العمليات؛من الموارد البشرية المؤهلة لتن

 .والتقيد بموضوعها ومحتوياتها سندات الطلبفرض احترام بنود  -

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا
 . يلي ما الباب هذا في لوحظ

 العقارية نقائص في تدبير الممتلكات 

بعض المحالت التجارية والسكنية وأرض عارية   بالخصوص من شكلتة تخاص ةعقاريأمالك تتوفر الجماعة على 

تمثل باألساس في مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية ت أمالك عامةمساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى 

الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة. باإلضافة إلى مجموعة من 

  .ويعرف تدبير هذه األمالك مجموعة من االختالالت تم حصرها في المالحظات التالية

 ؛ عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات -

 ؛ عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته -

 ؛دم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحالت التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسةع -
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فرصة لتنمية  هذه األخيرة مما يفوت على  ،عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة -

   ؛محال سكنيا 33محال تجاريا و 40مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 

  .عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحمالت المتعلق بكراء المجزرة -

  الممتلكات المنقولةأوجه قصور في تدبير 

لوحظ في هذا اإلطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، حيث مكنت عملية تتبع استعمال بعض 

لقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء اآلخر إلى جهات ال تؤدي أي الممتلكات من رصد بعض االختالالت المتع

درهم    37.380,00بقيمة    13/2013موضوع سند الطلب رقم    ضياع المعداتخدمة للجماعة. وتتجلى االختالالت في  

ن وم .وعدم استفادة الجماعة من اآلليات والعتاد المتالشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتالشية من المخزن

خالل تتبع المقتنيات المتعلقة بعتاد المكتب وإجراء جرد تفصيلي للحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب الموجودة 

 2013بمقر الجماعة، لوحظ أن هناك فارقا كبيرا بين ما تمت معاينته بالجماعة وبين ما تم اقتناؤه ما بين سنتي 

عدة نقائص تتمثل في غياب مخزن قار   علىالوقوف فقد تم  ،أما على مستوى تدبير أدوات ولوازم المكتب.  2017و

ألدوات ولوازم المكتب، وعدم مسك سجل محين يمكن من تتبع االستهالك الحقيقي وعدم مسك محاسبة مادية تمكن 

 من معرفة استهالك كل موظف أو مصلحة من المصالح الجماعية للوازم المكتب.  

 الجماعي من الوقوف على االختالالت التالية:وأخيرا، مكنت معاينة المخزن 

 تخزين المعدات بشكل عشوائي مما يصعب معه تحديد نوعيتها وكميتها؛  -

 غياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن؛ -

السماح للعديد من األشخاص باالستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد  -

 ؛ذلك تتبع ودونراجها  ونوع المعدات التي تم إخ

 غياب مسؤول مشرف على المخزن؛ -

 عدم القيام بجرد دوري لمحتويات المخزن؛ -

عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع اآلليات والمعدات التي ينبغي بيعها أو التشطيب عليها وإصدار قرارات  -

 تقضي بالتشطيب على اآلليات التي تستغني عنها الجماعة؛

 بيع المتالشيات وذلك للتخلص من مصاريف تخزينها.  عدم قيام الجماعة بعملية -

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 للجماعة؛ ضرورة حماية الممتلكات العامة  -

  تحيين السومة الكرائية للمحالت المكراة، بهدف تنمية موارد الجماعة؛ -

ية، والتي يجب أن توافق تلك الحرص على مراقبة التسعيرة المطبقة من قبل مكتري المجزرة الجماع -

 المبينة بكناش التحمالت الخاص بتدبير مرفق المجزرة الجماعية؛

 المتالشيات؛ضرورة العمل على وضع المساطر الخاصة بتدبير  -

محاسبة المواد المنصوص عليها بمقتضى نظام المحاسبة العمومية بمسك وتحيين السجالت الخاصة  -

 . للجماعات
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II.  سيدي غانمالمجلس الجماعي ل جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 المجلس الجماعي جهزة أأوال. تدبير 
 المجلس  بعض لجن  تفعيل عدم 

الخاص بالجماعات، حرص المجلس على تفعيل دور هذه اللجن،   113.14من القانون التنظيمي    25بناء على المادة  

الخاص  113,14من القانون التنظيمي  28وذلك بانتظام اجتماعاتها بطلب من رئيس المجلس وفقا للمادة 

ع لمكتب المجلس اثناء انعقاد الدورات الدورات، الذي يتم صياغته في اجتماعمال أبالجماعات، وبناء على جدول 

وكلما ادعت  28العادية او االستثنائية، وتجتمع هذه اللجان بطلب من رئيس المجلس طبقا للفقرة االولى من المادة 

 الضرورة ذلك او برزت نقط تدخل ضمن اختصاص احدى اللجن.  

هذه المالحظة ن  إفعود للفترة االنتدابية السابقة، وعليه  أما فيما يخص اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية، فإنها ت

 ستكون محط اهتمامنا، حيث سنحرص على تفعيل دور هذه اللجن في المستقبل. 

  والمصادقة على برنامج عمل الجماعةعداد إتأخر الجماعة في 

صدور المراسيم،  ، هو تأخر113.14إن ما عانت منه الجماعات الترابية مع صدور القانون التنظيمي الجديد 

كان من المفروض انجاز هذا نه إف، وكما اشرنا في جوابنا السابق، 113.14المنفذة لبعض مواد القانون التنظيمي 

نجاز إخير ربط هذا األن أال إالبرنامج في السنة االولى كما تشير له مواد القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، 

من القانون التنظيمي   81للمادة    اهذا البرنامج وفقعداد  إمسطرة وشكليات  هذا البرنامج بصدور نص تنظيمي يحدد  

الحوار والتشاور ليات آوطرق تحيينه وتتبعه وتقييمه يضا أالخاص بالجماعات، كما يحدد هذا النص  113.14

جراءات واتخاذ كافة اال 2016يوليو  29نف الذكر بالجريدة الرسمية بتاريخ إلعداده، وبعد صدور المرسوم اآل

انطالقة البرنامج في يوم تشاوري ضم كافة المتدخلين في الشأن المحلي ووضع له جدولة زمنية عطاء  إم  تاالدارية،  

المراسيم التطبيقية صدار  إالتأخر في  لى  إكان هناك من تأخر فيعود باألساس  ن  إومحددة بقرار من رئيس المجلس ،  

 الخاص بالجماعات. 113.14للقانون 

  تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنميةضعف في 

م اعداد المخطط الجماعي  لجماعة تاعتبارا للدور االساسي للتخطيط الجماعي في تحديد أهداف التنمية المستدامة،  

هذا ز نجاإاالستعانة في  تمتالمتعلق بالميثاق الجماعي وقد  78.00من القانون رقم  36سيدي غانم، طبقا للمادة 

المخطط بوكالة التنمية االجتماعية، وقد ضم هذا المخطط جملة من المشاريع التنموية التي تستهدف تقوية البنية 

ولوية أالتحتية للجماعة، وفك العزلة عن الساكنة، ونظرا الستعجالية بعض مطالب الساكنة المحلية من خالل 

باقي المتدخلين على فك االختناق التي تعاني منه الساكنة المسالك الطرقية فقد عملت الجماعة بشراكة مع صالح إ

 كراه الطبيعي والمجالي الذي تعاني منه هذه االخيرة. المحاصرة بالجبال، بغية تجاوز اإل

خرين نسبة ال بشراكة مع الشركاء اآلو أهذه المشاريع سواء على مستوى الميزانية الجماعية نجاز إوتعتبر نسبة 

 م انجازها.توانشغاالت الساكنة قد ولويات أالمشاريع بالمخطط والتي تعتبر من هم أن أر بأس بها على اعتبا

ن أعدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم، كما لى إساسا أالضعف المالحظ في تنفيذ بعض المشاريع يعود ن أال إ

 بعض المشاريع المقترحة تفوق االمكانيات المادية للجماعة.

 ل الجماعيةثانيا. تدبير المداخي
 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

المفروضة  واإلتاوات والحقوقتبذل الجماعة وأطرها مجهودات مهمة بمصلحة الجبايات في استخالص الرسوم 

وتقوم سنويا بسلك مسطرة تحصيل هذه الرسوم تظهر بشكل مطرد ولو نسبي كل سنة،  الجماعة،  لفائدة ميزانية هذه  

ء، وذلك برفع دعاوي قضائية ضدهم، ويقوم محامي الجماعة بسلك مسطرة الترافع بما فيما للذين يتخلفون عن االدا

زال أمامنا بذل المزيد   ال نهأكما  الملزمين ذوي رخص النقل، وقد أثمر هذا المجهود على الرفع من نسبة التحصيل،  

 من الجهد لتطوير عمليات االستخالص.

  قصور في التدابير المتخذة الستخالص المداخيل  

لوكيل المداخيل مؤقتا، نظرا لقلة وكلت أهذه المهمة ن إفبخصوص غياب مكلف بضبط تنمية الوعاء الجبائي، 

ضمن دراجها إوخيرة جاهدة على هيكلة مصلحة الوعاء الضريبي الموارد البشرية بالجماعة، وستعمل هذه األ

وتحسين مردوديتها والرفع من فعاليتها من  ها ئداأهيكلة الجماعة مستنيرة بمضمون هذه المالحظة، بغية تطوير 

خالل تكليف موظف لضبط الوعاء الضريبي والقيام بمهام تأسيس الرسوم وتحديد الملزمين وتلقي االقرارات وذلك 

 . 47/06بقا لمواد القانون رقم ط
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الجماعة ال تتوفر على مقالع ن أ ى أما فيما يخص استخالص الرسم المفروض على استخراج المقالع فإننا نشير إل

طار إللرمال بترابها، لكنه تسجل من حين آلخر حاالت االستغالل العشوائي  للرمال خاصة بواد زينون، وفي 

جانب السلطات المحلية والدرك لى إظرا ألهمية هذا الموضوع، تقوم الجماعة محاربة المستغلين العشوائيين ون

المنعقدة بتاريخ   2011تداول في الدورة العادية لشهر يوليوز  ن  أالملكي بمحاربة هذه الظاهرة ، وقد سبق للمجلس 

ها على تكوين لجنة تدارس خاللها اشكالية االستغالل العشوائي للرمال بالجماعة وقد، وافق حين 2011يوليوز  7

االستغالل يبقى عشوائي وتتصدى له الجماعة، ن إفمقلع ي ألضبط استغالل الرمال بواد زينون، وفي غياب 

 السلطات المحلية والدرك الملكي. مدعومة من

أما فيما يخص اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع كناشي تحمالت المجزرة الجماعية والسوق االسبوعي، 

واجب الكراء لمدة سنة دفعة واحدة قبل استغالله داء ألك يتم عن طريق عقد بين الطرفين يلزم المكتري على  ذ ن  إف

يدفع المكتري ن أللسوق والمجزرة الى القابض الجماعي  فور رسو العرض عليه، خالفا لما كان عليه في السابق 

من الالزم  صبح  أي باقتطاع الضمانة النهائية، لقد  احترازجراء  إواجب الكراء شهريا، مما يحتم على الجماعة اتخاذ  

لم نه  إفحاليا وكإجراء احترازي وفور رسو العرض وقبل االستغالل استخالص مبلغ الكراء دفعة واحدة، وبالتالي  

ة سنة كاملة لدى القابض المكتري وقبل االستغالل يضع مبلغ العرض لمد ن  أيعد ممكنا استعمال هذا االجراء بحكم  

 الجماعي.

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
 عدم احترام مبدأ المنافسة 

إن لجوء الجماعة الى عدم استشارة بعض المتنافسين بخصوص سندات الطلب في بعض األحيان، يعود الستعجالية 

متسم الضرورة تقضي تلبية مطالب الساكنة في مدة زمنية محددة نظرا للطابع القروي الن إبعض األشغال، بحيث 

تعاملت معها بعض الجماعات المحيطة ن أالشركات المتواجدة بالمنطقة والتي سبق غلب أن أباالستعجالية، كما 

استشارة الشركات التي تتوفر على امكانيات  لى  إحيانا  أشغال، لذا فإننا نضطر  األنجاز  إعن ضعف وتهاون في  بانت  أ

 تطمح له الساكنة المحلية.ذاتية تسمح لها بالقيام باألشغال وفق ما نطمح له و

 باالستشارة الكتابية للشركات. المنافسة، والقيام  أمبد وفور توصلنا بهذه المالحظة، قررنا احترام نه أال إ

  بناء المقر الجديد لإلدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب 

قر القديم للجماعة، قام المجلس السابق نظرا لإلمكانيات المادية للجماعة، ونظرا للخطورة التي أصبح عليها الم

فيما يخص نقل المقر دون مقرر ما أبتوفير اعتمادات سنوية لبناء مقر جديد، عبر سندات طلب وعبر سنوات، 

النقل ثم بنفس العنوان وغير بعيد عن المقر القديم إال ن  أخير لم يكن علم بهذه االجراءات، كما  هذا األن  إفللمجلس،  

 بأمتار. 

 ل بعض النفقات آرير معدم تب 

الجماعة دأبت على اقتناء الكتب المدرسية كمساعدة، لتشجيع التمدرس، ن  أبخصوص هذه المالحظة، يجب التذكير  

باء، ويعود عدم توثيق ذلك لكون المساعدة رمزية، وسنحاول تدارك والتخفيف من عبء اقتناء الكتب من طرف اآل

 هذا الخطأ في المستقبل. 

ن إ فكل المداشر لشبكة الماء الصالح للشرب، خضاع إنظرا للطبيعة الجغرافية الصعبة للجماعة، ونظرا لعدم 

هناك عدة  دواوير ن  أبالدواوير التي لم يتم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، علما  بار  آالجماعة قامت بحفر عدة  

المكتب الوطني للماء ن إبكة الماء الصالح للشرب، بل ذات كثافة سكانية كبيرة توجد في قمم الجبال وبعيدة عن ش

الصالح للشرب وجد صعوبة في تمرير الشبكة الى هذه الدواوير ، كدوار الحرش ، ودوار اوالد منصور الكعدة ، 

حل تقني يجاد إوتزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب ، في انتظار بار آحفر لى إمما اضطرت معه الجماعة 

 لربط هذه الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب. مالءم 

 ليات المكتراة ألجل فتح المسالك بالوقوداختالالت في تزويد اآل 

في تقليص   ووعيا منها  انتخابية، سعيادأبت الجماعة على إصالح العديد من المسالك الطرقية عبر ثالثة عشر دائرة  

وإلى المؤدية من  وتنقية المسالكطريق فتح  ولو عنزلة االكراهات المتزايدة من طرف الساكنة من أجل فك الع

مساهمة الجماعة بالوقود عن طريق اكتراء  ووردت فكرةوحرصا منها على ترشيد نفقاتها أتت  المعنية. الدواوير

 120استطاعت الجماعة تحقيق مشروع فتح أزيد من  )...( وبالفعل  اآلليات التي تستعمل في عملية فتح المسالك.

 بر ثالثة سنوات.كلم ع

حساب الشركة  والسائق علىعلما أن أشغال فتح المسالك ترتكز على عملية استعمال آليات النائل لسند الطلب 

 .أما الوقود يتم تزويده من طرف الجماعة النائلة.
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 عدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية 

ات المجلس الجهوي للحسابات، عملت بخصوص هذه المالحظات، وفور توصل الجماعة بمالحظات وتوصي

استعمال هذه المعدات، مع وجه أالجماعة على سجل لتتبع استعمال المعدات الكهربائية، كما عملت على تقنين 

 توثيق ذلك عبر محاضر تبين طريق استعماله ومكان استعمالها.

 رابعا. تدبير الممتلكات العقارية
  العقاريةنقائص في تدبير الممتلكات 

في إطار تدبير مواردها البشرية رغم محدوديتها، ووعيا بأهمية تدبير الممتلكات الجماعية، وفي إطار تنظيم وهيكلة 

م استقدام موظف كان في وضع رهن إشارة، قصد االشراف على مكتب الممتلكات الجماعية، حيث تالجماعة، فقد  

 ردة بالمذكرة.سيتم تدبير هذا المكتب مستنيرا بالمالحظات الوا

جانب السلطات المحلية، لى إخيرة تقوم هذه األن إفوفيما يخص المحافظة على الملك العام للجماعة وحمايته، 

بدويات لتطهير ملكها العام من المستغلين الغير الشرعيين، وتحرر محاضر للمخالفين، ووضع شكايات ضدهم لدى 

 .113.14فق ما تنص عليه مواد القانون التنظيمي وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ابن جرير و

هذا وسنعمل جاهدين على المضي بمعية السلطات المحلية في الدفاع عن الملك العام الجماعي طبقا لما تنص عليه 

 القوانين والقرارات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

 )...( 

 أوجه قصور في تدبير الممتلكات المنقولة 

 م القيام بما يلي:  تحسن والدقيق للممتلكات المنقولة للجماعة، وبناء على مالحظاتكم فقد التدبير األفي إطار 

 م التشطيب عليها وذلك عبر سمسرة عمومية. تبيع كل المنقوالت المتالشية التي  -

خير ووضع نظام تم تكليف عون للقيام بحراسة مخزن خصص للممتلكات المنقولة بعد تهيئ هذا األ -

 المة به.للس

 م حصر سجل األدوات والمعدات وتحيينه. ت -

تم وضع لوائح لتتبع هذه المنقوالت وحركيتها بين المكاتب االدارية، وكذا باقي المنقوالت التي ال  -

 تدخل في العمل االداري اليومي.
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  جماعة "انزالت العظم"

 )إقليم الرحامنة(
 

- كلم من مدينة ابن جرير داخل النفود الترابي لجهة مراكش  15قليم الرحامنة على بعد  إتقع جماعة انزالت العظم غرب  

يبلغ عدد ساكنتها   2014، وحسب إحصاء سنة 1976. أحدثت الجماعة سنة 2كلم 444على مساحة وتمتد  آسفي

 ألساسي حول الفالحة وتربية الماشية.ويتمحور نشاطها االقتصادي ا ،دوارا 35نسمة موزعة على  14.837

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  8.42وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

 2.93مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير  4.44فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

درهم فقط وبلغ الفائض  150.000,00مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة مليون درهم فيما ناهزت 

 مليون درهم. 3.2نفقات االستثمار( حوالي  –اإلجمالي )مداخيل االستثمار 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

حظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المال

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 أوال. التدبير اإلداري وشؤون الموظفين
 .لوحظ فيما يتعلق بتقييم التدبير اإلداري للجماعة ما يلي

 الجماعة لرئيس متكرر غياب  

الجهوي للحسابات على إثر مهمة مراقبة تسيير جماعة انزالت العظم التي باشرتها لجنة من قضاة المجلس  لوحظ

، غياب رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه داخل 2018آسفي خالل شهر ماي من سنة  – لجهة مراكش 

 الجماعة. 

 عدم تفعيل اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والثقافية والرياضية 

  والثقافية  البشرية بالتنمية المكلفة الدائمة اللجنة تفعيل عدم وهيئاته، المجلس أعمال افتحاص خالل من لوحظ

 العادية الدورة خالل عليه المصادق الداخلي النظام من 44 المادة بموجب 2015 سنة تشكيلها منذ  وذلك والرياضية،

 به،  المنوطة  لالختصاصات  تدبيره  بخصوص  المجلس  أداء  إعاقة  شأنه  من  األمر،  هذا.  07/10/2015  بتاريخ  المنعقدة

  والثقافية البشرية التنمية كمشاريع المواطنين، مع ودائم مباشر ارتباط لها التي الحيوية المجاالت في السيما،

 . والرياضية

  دون سند قانونيإدارات عمومية أخرى رهن إشارة الجماعيين وضع بعض الموظفين  

. وقد بلغت الراهنة المعطيات بحسب ،( موظفين6) ستة خارجيةبلغ عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح 

 522.081,48مجموعه ما 2017 سنة خالل فقطالنفقات التي أدتها الجماعة كأجور وتحمالت لهؤالء الموظفين 

(. وقد 9وضوعين رهن اإلشارة تسعة )فقد بلغ عدد الموظفين الم 2015درهم. وبحسب محضر تسليم السلط لسنة 

مقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها الدون تأطيره ب  ،تبين أن الجماعة استمرت في تكريس الوضع رهن اإلشارة

من وإال لتلبية الحاجيات الضرورية للمصلحة العامة،    ،العمل في هذا الصدد، السيما فيما يتعلق بعدم جواز اللجوء إليه

نشاط الموضوع رهن  حوللإلدارة األصلية  ةرير دوريامع إلزامية رفع تق ،ز مهام معينة خالل مدة محددةنجاإأجل 

  في الفعلي الشروع لتاريخ  الحق بتاريخ إال اإلشارة رهن الوضع لقرارات الجماعة إصدار عدم لوحظ كمااإلشارة. 

 .فقط  موظفين( 6)  ستة يهم اإلشارة رهن بالوضع قرارات 2016  دجنبر 15 بتاريخ أصدرت حيث الوضعية، هذه

صوصا اللجنة الدائمة المكلفة ختفعيل دور اللجان التابعة للمجلس ب للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين مية البشرية والثقافية والرياضية وبالتن

 .إدارات أخرىرهن إشارة 

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  ثانيا.

 المخطط الجماعي للتنمية  .1

صادق المجلس الجماعي في شهر  المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00من القانون رقم  36تطبيقا لمقتضيات المادة 

وقد قدرت القيمة   .2016إلى سنة  2011على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة  2010أكتوبر 

الكلفة اإلجمالية،  من 4,82 % درهم، تتحمل فيه الجماعة نسبة 109.772.000,00 للمشاريع المدرجة بهاإلجمالية 

 المعيشية للساكنة. والظروفتطوير وتحسبن الخدمات مشروعا بهدف  68لبرمجة انجاز 
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ضعف تتعلق بوقد أثار تقييم أداء الجماعة بخصوص إعداد وتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط مالحظات  

إلى ابرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الخارجية قصد تفعيل  اللجوءعدم و ؛التمويل الذاتي لمشاريع المخطط التنموي

 عدمو  ؛فقط من المشاريع تم إنجازها  %30ن إضعف نسب إنجاز المشاريع المبرمجة حيث والمشاريع المبرمجة 

 .للتنميةتتبع وتقييم المخطط الجماعي ل الالزمة اآلليات إعمال

 برنامج عمل الجماعة  .2

برنامج   بإنهاء إعداد المتعلق بالجماعات، لم تقم الجماعة    113.14ن القانون التنظيمي رقم  م  78خالفا لمقتضيات المادة  

 .   هإعداد  طور، الزالت الجماعة في 2018، إذ إنه إلى غاية شهر يونيو 2021-2017عملها الذي يهم الفترة 

 بتاريخ  االعداد  عمليات مراحل تبتدئ الجماعة، عمل برنامج مشروع إعداد  عن اإلعالن قرار وحسب

 لكن مراحل، بعدة مرورا العمل برنامج على والتأشير بالمصادقة 2017 غشت 1 بتاريخ وتنتهي 2017 مارس 23

 غاية وإلى 2017 مارس 23 تاريخ منذ  لقاء أي تنظيم يتم لم بحيث القرار مقتضيات الجماعة تحترم لم لذلك خالفا

 .2018 يونيو

اعتماد برنامج عمل مصادق عليه، وتوفير اإلمكانيات الكفيلة باإلسراع الجهوي للحسابات بلذا، يوصي المجلس 

بضمان تنزيل سليم لمختلف المشاريع المبرمجة، وذلك عن طريق ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي 

 .2016-2011مع األخذ بعين االعتبار نقائص المخطط الجماعي للتنمية  ،والتخطيط والبرمجة

 تدبير المداخيل الجماعية ثالثا.
درهم. وقد  591.902,33ما مجموعه  2017تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خالل سنة 

%. وترتبط أهم نقط الضعف 15لم يتجاوز نسبة  2017و 2014عرفت هذه المداخيل ارتفاعا طفيفا ما بين سنتي 

الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم والواجبات   يةبمحدود المسجلة في هذا الباب  

 وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء.

 المالحظات التالية: تسجيلوقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن 

 ء بعض محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات  عدم إحصا

 وعدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

 بيع محالت بإحصاء قامت أن لها يسبق ال تقوم الجماعة بتطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس ولم

 أن لوحظ وقد . المشروبات بيع محال على للرسم الخاضعين بالملزمين الئحة  أية على تتوفر ال حيث المشروبات،

 .الرسم هذا أداء فرضت أن لها يسبق لم أنه إال الجبائي، بقرارها الرسم هذا لسعر تحديدها من بالرغم الجماعة

بعض محال بيع المشروبات لم تحصهم الجماعة وال ، كما ثبت من خالل المعاينة الميدانية، الجماعة مركز ويضم

 .8 رقم الوطنية الطريق على مقاهي لثالث النسبةيؤدون الرسم المعني كما هو الشأن ب

   عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة 

فإن الجماعة ال   ،ست سيارات لألجرة باتجاه جماعة ابن جرير  يشكل نقطة انطالقالجماعة  مركز    أن  من  رغمعلى ال

 .المفروض على استغالل رخص سيارات األجرةتستخلص الرسم 

 بمداخيل األمالك وعدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية في  المبالغ غير المستخلصة المتعلقة تفاقم

 الكرائية السومةحق الممتنعين عن أداء 

محال تجاريا. ومن خالل فحص سجل مداخيل كراء هذه  16محال مخصصا للسكن وعلى  16 الجماعة على تتوفر

امتنعوا عن أداء ما بدمتهم لمدد فاقت في بعض األحيان العشر سنوات. وبالرغم   المكتريناألمالك، لوحظ أن بعض 

خ العقد المنصوص من ذلك لم تحرص الجماعة على اتخاذ اإلجراءات ضد هؤالء والعمل على تطبيق مقتضيات فس 

والتي تجاوز مبلغها اإلجمالي تقادم بعض الديون  ذلكعليها في عقود كراء هذه المحالت. وقد نتج عن 

 درهم.  182.876,00

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 محال بيع المشروبات وإخضاع كل الملزمين ألداء الرسم المترتب عن مزاولة هذا إحصاء علىالعمل  -

 التصريح بالتأسيس لمحالتها؛ تودع ال التي المحالت علىلغرامة القانونية ا تطبيق النشاط و

 عدم  عند  الغرامة  وتطبيق   األجرة  سيارات  رخص  استغالل  على  المفروض  الرسم  استخالص  على  العمل -

 باإلقرار؛ اإلدالء

  جزء وضياع الجماعة ديون تقادم وتفادي األكرية مداخيل استخالص قصد الالزمة باإلجراءاتالقيام  -

 المداخيل. من
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 تدبير النفقات  رابعا.

 تقييم أداء الجماعة بخصوص النفقات المنجزة   .1

 .أثارت عمليات فحص النفقات المنجزة من طرف الجماعة والتي تم أداؤها من ميزانية الجماعة المالحظات التالية

  مستغل مرفق المجزرة الجماعيةتحمل الجماعة لمصاريف استهالك الماء عوض 

  ما سنوي كمعدل بلغت والتي المجزرة مستغلي طرف من الماء استهالك مصاريف بتحمل تقوم الجماعة أن لوحظ

 .  الجماعي المجزرة بتدبير الخاص والعقد  التحمالت دفتر عليه ينص ما بذلك الفة خم درهم، 9.741,00 قدره

 اختالالت في تنفيذ النفقات الخاصة بقطع الغيار وإصالح السيارات واستهالك المحروقات تسجيل 

 واستهالك واآلليات السيارات وإصالح الغيار قطع باقتناء  المرتبطة صرف النفقات  في تعتمد  الجماعة أن لوحظ

  الطلبيات  لهذه  التدريجي  ستالماال  على  تعمل  وأنها  التسلم،  لعملية  الحقة  للتسوية  طلب  سندات  إصدار  على  المحروقات

مسك سجل خاص بتتبع استهالك المنافسة. ومن ناحية أخرى، ال تعمل الجماعة على  إلى اللجوء دون السنة طوال

 سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آليات الجماعة. والمحروقات 

  الدعم المالي المقدم لجمعيات  نقائص تشوب 

( 5درهم إلى خمس )   10.000بتقديم إعانات مالية سنوية تفوق مبلغ    2017إلى    2014  قامت الجماعة خالل السنوات

 214.213درهم، بمعدل سنوي بلغ    856.852جمعيات. وقد بلغ مجموع هذه اإلعانات، عن الفترة المذكورة، ما قدره  

عدم إدراج بعض الجمعيات ضمن الئحة المستفيدين من الدعم رغم مصادقة المجلس الجماعي لوحظ درهم. وقد 

لجمعية الرحامنة الفالحية لدعم العالم القروي، وذلك بمبلغ سنوي حدد المقدمة خصوصا ما يتعلق بمساهمة الجماعة 

 درهم. 25.000,00في 

 يلي:النفقات بما  تدبير مجالالمجلس الجهوي للحسابات في  يوصي

 الكف عن تحمل نفقات الماء بالمجزرة الجماعية؛ -

 المحروقات.مسك سجل تتبع اقتناء واستهالك  -

 تدبير الممتلكات الجماعية خامسا.
هكتارا.   130تتوفر الجماعة على ملك خاص يتمثل في أرض محفظة كانت قد اقتنتها من الجماعة الساللية، مساحتها  

ي كالدور السكنية والمحالت التجارية. باإلضافة إلى ذلك تتوفر الجماعة على كما تتوفر الجماعة على ملك خاص مبن

ملك عام كالسوق األسبوعي والمجزرة والمحجز. وترتبط أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعة من حيث تدبير  

ين سجل الممتلكات، بعدم تحصين جزء من ملكها الخاص، والتفريط في جزء مهم منه، باإلضافة إلى عدم تحي

الممتلكات العامة والخاصة.  وعدم تثمين األمالك الخاصة الجماعية. ويمكن حصر أهم المالحظات المسجلة في هذا 

 الميدان فيما يلي:

 عدم تنفيذ مقررات المجلس فيما يخص تدبير بعض األمالك الجماعية 

قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ    ، وبناء على1986فبراير    06بتاريخ    5/139على قرار مجلس الوصاية رقم    بناء

هكتارا بمبلغ  130، مساحتها 23154/22، اقتنت الجماعة أرض ساللية تحمل الصك العقاري رقم 03/06/1988

 درهم.  6.500,00إجمالي قدره 

أن  غير أنه لوحظاستغلت الجماعة هذه األرض التي تقع بمركز الجماعة إما ببيع جزء منها أو بكراء جزء آخر.  وقد 

الجماعة لم تحرص على حسن تدبير هذا العقار على اعتبار أنها ال تستفيد من عائدات استغالله. ذلك أنه بالرغم من 

إصدار المجلس الجماعي لعدة مقررات ومصادقته على عدة اتفاقيات مع بعض المستغلين لم يحرص الرؤساء 

 مداخيل مهمة تقادم جزء كبير منها. المتعاقبين على تطبيق هذه المقررات، مما فوت على الجماعة 

 التي العمران لشركة التفويت موضوع األراضيو المغرب اتصاالت شركة قبل من المستغلة باألرض األمر ويتعلق

 التربية لوزارة المخصصة األرضي" و .ألشركة "  المفوتة األرضو العظم وانزالت البحيرة تجزئة عليها أنجزت

 .الحليب لتعاونية المخصصة األرضو الوطنية

   حقوقهاإلجراءات القانونية التي تضمن ادون اتخاذ  من ممتلكات الجماعةالسماح للغير باستغالل جزء 

 ومؤسسات وإدارات ذاتيون أشخاص يستغلها البنايات من العديد  يضم هكتارا، 130 مساحته عقارا، الجماعة اقتنت

  مداخيله. من واالستفادة وتحصينه الملك هذا حماية على الجماعة تحرص أن دون عمومية

تبين من خالل  مدرسة،خرابا عبارة عن بقايا  أرضا هناك أن الجماعة، بتراب الميدانية المعاينة خالل من واتضح

 بانزالتكانت مخصصة للمدرسة المركزية  40مترا مربعا مقيدة بالسجل تحت عدد 1073التحريات أن مساحتها 

لوحظ  المقابل، وفيأن وزارة التربية تخلت عن هذه البقعة التي تضم خراب المدرسة منذ أمد طويل.  وتبينالعظم، 
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ة السترجاع حقوقها، خاصة وأنها هي من يملك األرض التي لم أن الجماعة لم تحرص على اتخاذ التدابير الالزم

 يسبق لها أن فوتتها لوزارة التربية الوطنية.

 هذه أن لوحظ وقد . 41 عدد  تحت بالسجل مقيدة مربعا مترا  97 مساحتها دارا الجماعة اقتنتها التي األرض تضم كما

 اإلطار  هذا  في  لوحظ  كما .  تعاقدية  عالقة  أية  الجماعة  مع  تربطه  ال  الخاص،  للقطاع  تابع  بيطري  قبل  من  مستغلة  البناية

 اإلجراءات اتخذت أن لها يسبق ولم الدار هذه تضم التي األرض في بحقها طالبت أن لها يسبق لم الجماعة أن

 . المعنيةمن حقها كمالك لألرض  لالستفادة الضرورية

 :بالتالي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 الغير؛ ترامي من وتحصينها الجماعية األمالك حماية علىالحرص  -

 الجماعية. األمالك تدبير يخص فيما الجماعي المجلس مقرراتتفعيل  -
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II.  نزالت العظم جواب رئيس المجلس الجماعي ال 

 )نص الجواب كما ورد(

 المسندة  المهمة  حسب  واحد   والتقنية كل  االدارية  مصالحتلقت الجماعة التوصيات وتم إصدار التعليمات واألوامر لل

  .إليه

 الموظفين ملف بتدبير 2019 فبراير 8 بتاريخ 56 رقم الرسالة بواسطة المؤقت المصالح مدير من طلب حيث

 لنفس الموظفين مصلحة لىإ رسالة لككذ تم توجه  كما  ملفاتهم  لتحيين بوعثمان سيدي ودائرة لوطا بقيادة العاملين

 بإتمامه. يتم القيامس العمل برنامج ناحية من أما الغاية

 ومدير المداخيل وكيل لىإ التاريخ بنفس 57 عدد  تحت الصدد هذا في رسالة كذلك توجه المداخيل ناحية من أما 

 .المالحظة هذه لتدبير 113-14 التنظيمي القانون من 105و 104 للمادة طبقا له المفوض المصالح

 بتاريخ  للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب الجماعة بين العقدة فسخ  تم فقد  المجزرة ماء المصاريف بالنسبة أما

 بالماء المجزرة تزويد  يتحمل المكتري أصبح حيث برمته السوق تزود  الحنفية هذه كانت ما بعد  20/  12/ 2018

 . نفقته على

 واجبات ألداء خصوصي الحساب خلق حول العمران مع اجتماع عقد  فقد  الجماعة أمالك تدبير ناحية من أما 

 . 2019 يناير 16 بتاريخ وذلك والبحيرة النهضة تجزئة عليها  المقامة األرض

 .2019 فبراير دورة خالل للتداول نقطة ادراجها تم فقد  ي.ا طرف من المحتلة األرض أما 
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 جماعة "لمعاشات"

 )إقليم آسفي(
 

كلم من مدينة آسفي. وتعتبر الصويرية  25تقع جماعة لمعاشات في أقصى الجنوب الغربي إلقليم آسفي على بعد 

، بلغ عدد سكان 2014القديمة المركز الحضري للجماعة. وبناء على معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 الديموغرافي األهم بمركز الصويرية القديمة. دوارا، حيث يبقى التمركز 55نسمة، موزعة على  15.389الجماعة 

وبفضل موقعها الجغرافي المتميز على ساحل المحيط األطلسي، والشبكة الطرقية الهامة المتوفرة، تعتبر جماعة 

لمعاشات، وخصوصا مركز الصويرية القديمة، مركزا سياحيا بامتياز. كما تتميز الجماعة بكونها من أهم مقالع الرمال 

مستغال مرخصا. مما يساهم إيجابيا في ميزانية الجماعة عن طريق  50ة، حيث يستغل هذه المقالع أكثر من بالمملك

 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إضافة إلى دور هذه المقالع في تشغيل اليد العاملة المحلية.

مليون  7,47منها ما يناهز  مليون درهم، 12,85 قدره ، ما2016للجماعة، خالل سنة  اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

 درهم هم مليون 5,39 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 58 بنسبة أي  درهم همت ميزانية التسيير،

 مبلغ منها درهم، مليون 8,98 مجموعه السنة، ما نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل التجهيز. أما مداخيل

 درهم مليون 2,45 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع من  بالمائة 73 بنسبة أي نفقات التسيير، هم  مدره مليون 6,53

 التجهيز. نفقات هم

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل لمعاشات عن للحسابات بخصوص تدبير جماعة الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديمها التوصيات، يمكن من مجموعة المالحظات وإصدار من

 أوال. الحكامة المحلية 
 في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:

 عدم إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحليين 

 ة اعتبارات من بينها: تتمتع الجماعة بموقع جغرافي متميز يستوجب إيالء أهمية كبرى لمجاله البيئي، نظرا لعد

موقع الجماعة على الشريط الساحلي للمحيط األطلسي، وتوفرها على أحد أهم شواطئ االصطياف في   -

 المنطقة )شاطئ الصويرية القديمة(؛ 

عبور واد تانسيفت لتراب الجماعة الذي يصب في المحيط األطلسي على مستوى النقطة الفاصلة بين  -

 اوية سيدي احسين اآلهلين بالسكان؛مركز الصويرية القديمة ودوار ز

إنتاج مركز الصويرية القديمة لكميات كبيرة من النفايات المنزلية خاصة خالل فصل الصيف، حيث   -

 نسمة حسب تقديرات مصالح الجماعة؛ 50.000يصل مجموع السكان والزوار إلى 

والذي ينتج كميات  قرب المركب الصناعي الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط من تراب الجماعة،  -

 كبيرة من ثاني أوكسيد الكبريت.

اعي العادية واالستثنائية، غياب الهاجس مورغم ذلك، فقد لوحظ من خالل االطالع على محاضر دورات المجلس الج

البيئي لدى المجلس الجماعي، إذ لم يقم المجلس باتخاذ أي مقرر يهدف إلى حماية البيئة بتراب الجماعة. وذلك بالرغم 

من االختصاصات المهمة المنوطة بها كسائر الجماعات الترابية في تدبير المجاالت البيئية بمقتضى مجموعة من 

انونية، وذلك بهدف دعم وتقوية دورها في المحافظة وحماية البيئة وفي التدبير المعقلن للموارد الطبيعية النصوص الق

  .المحلية

في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل حماية البيئة داخل 

 تراب الجماعة.

 ثانيا. تدبير المداخيل 
 المداخيل، تم تسجيل المالحظات التالية: شساعةدقيق الملفات المتوفرة لدى من خالل ت

 الرسم على استخراج مواد المقالع .1

تلعب المقالع بجماعة لمعاشات دورا فعاال في ضخ أموال مهمة في ميزانية الجماعة. وخالل الفترة الممتدة من سنة 

جمعية المتحدة ألرباب المقالع الرملية التي يرأسها رئيس تم استغالل مقالع الرمال من طرف ال  2016إلى سنة    2012
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 3203/3020/11/109/12عضوا يشتغلون في إطار الترخيص المشترك رقم  38المجلس الجماعي، والتي تضم 

المداخيل بالجماعة خالل فترة   شساعةالكميات السنوية المصرح بها لدى   لي. ويبرز الجدول التا2012/ 06/ 20بتاريخ  

 الترخيص.

 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 95.586 91.673 120.559 245.217 127.827 (مكعب)بالمتر  بها المصرح الكميات

 وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

 إعفاء بعض الملزمين من جزاءات األداء المتأخر للرسم 

من مصالح وزارة التجهيز تبين الكميات  65/2017، بالرسالة عدد 2017مارس  16توصلت الجماعة، بتاريخ 

بناء على التصاميم األنسوبية. وعليه قامت وكالة   2014و  2013الحقيقية المستخرجة من طرف مستغلي المقالع سنتي  

باستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع على هذه الكميات غير المصرح بها مع احتساب الجزاءات  المداخيل

عن األداء المتأخر للرسم، في حين تم إعفاء بعض المستغلين من هذه الجزاءات. وقد وصلت الكميات التي لم يتم  

   متر مكعب. 7.113احتساب جزاءات التأخير بشأنها إلى 

 اميم األنسوبية كل ثالثة أشهر لضبط الكميات المستخرجة عدم تحيين التص 

تمكن التصاميم األنسوبية من ضبط كميات الرمال الفعلية المستخرجة من طرف مستغلي المقالع. وطبقا لمقتضيات 

من كناش التحمالت المتعلق بفتح واستغالل المقالع، يلزم مستغل المقلع بإعداد تصميم طبوغرافي أنسوبي  9المادة 

مرتبط بشبكة المسح المغربية )ن.ج.م(، يوضح الطبيعة األصلية للقطعة األرضية ونتيجة االستغالل، ويتم تحيينه كل 

ثالثة أشهر، مع التأشير عليه من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، وإرفاقه بمذكرة توضيحية وتحليلية. وخالفا لذلك، 

اب الجماعة، أن مستغلي هذه المقالع ال يقومون بتحيين هذه لوحظ، من خالل فحص ملفات استغالل مقالع الرمال بتر

التصاميم طبقا للمقتضيات المذكورة، مما يحول دون معرفة الكميات الفعلية المستخرجة. كما لوحظ، اكتفاء المصلحة 

ت المعنية باحتساب الرسم على أساس الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، دون التأكد من صحتها، مما يفو

 على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة. 

من أجل  02/03/2017ولتجاوز هذا الوضع، قام رئيس المجلس الجماعي بمراسلة مصالح مديرية التجهيز بتاريخ 

 65/2017مد الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وهو ما تم بالفعل، حيث توصلت الجماعة بواسطة الرسالة عدد  

 .2014و 2013بالكميات المستحقة بناء على التصاميم األنسوبية لسنتي  2017/ 16/03بتاريخ 

 استغالل المقالع دون احترام بعض مقتضيات دفتر التحمالت 

لوحظ أن جميع مستغلي المقالع المرخص لهم في إطار الجمعية المتحدة ألرباب المقالع الرملية قد شرعوا في استخراج 

، دون إنجاز الدراسة التقنية المنصوص عليها في المادة 20/06/2012ذلك بتاريخ  الرمال مباشرة بعد الترخيص لهم ب

من كناش التحمالت، والتي بموجبها يتعين على مستغلي مقالع استخراج الرمال بتراب الجماعة، قبل البدء في   7

التهيئة المرحلية للمقلع، االستغالل، إنجاز دراسة تقنية تحدد طريقة استغالل المقلع، وعمق االستغالل، وكذا طبيعة 

 وبرنامج التهيئة المرحلي.

كما لوحظ عدم التزام مستغلي مقالع الرمال ببعض المقتضيات األخرى الواردة في دفتر التحمالت، كما تفيد بذلك 

، والموجهة من المدير اإلقليمي للتجهيز 2016نونبر  10/م.م.ع.م. بتاريخ 16/356/56/3020/3203الرسالة عدد 

ل واللوجستيك بآسفي إلى السيد رئيس الجمعية المتحدة ألرباب المقالع بخصوص المخلفات التي سجلتها الفرقة والنق

اإلقليمية لمراقبة المقالع على إثر المعاينة التي قامت بها. حيث تبين من محضر هذه المعاينة ارتكاب أعضاء الجمعية  

 المذكورة لمجموعة من المخالفات، نذكر منها: 

 ود عالمات التشوير على طول الطرق والمسالك المؤدية إلى المقالع؛عدم وج -

 عدم وجود لوحات في كل مقلع، تبين هوية المستغل ورقم وصل التصريح؛ -

 عدم وجود األنصاب المحددة لجنبات المقالع؛  -

 عدم وجود ممثلي المقالع بعين المكان. -

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  .2

 لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

 عدم اجراء اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية 

من خالل الزيارة الميدانية لمختلف التجزئات العقارية بمركز الصويرية القديمة، تبين وجود رصيد عقاري مهم من 

أن المبالغ المستخلصة بخصوص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  األراضي الحضرية غير المبنية، إال 
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ال تتناسب مع أهمية هذا الرصيد. كما لوحظ أن الجماعة ال تقوم بإحصاء سنوي شامل لألراضي الخاضعة لهذا الرسم،  

ة على أنها تكتفي  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. عالو 47.06من القانون رقم  49مما يخالف مقتضيات المادة 

باستخالص الرسم عند تقديم طلبات رخص البناء من قبل أصحاب البقع األرضية، األمر الذي يترتب عنه ضياع مبالغ 

 مالية كبيرة بسبب تقادم العديد من المداخيل واقتصار األداء على السنوات األربع األخيرة.

 المؤقت اإلعفاء أجل انصرام بعد المستحق  الرسم فرض عدم  

 الالزمة التدابير تتخذ  أن الجماعة على يتعين كان سالف الذكر، 47.06 رقم القانون من 42 المادة لمقتضيات تفعيال

 سنة تلي التي السنة من ابتداء سنوات ثالث مرت إذا حتى ،2008يناير  فاتح منذ  الصادرة البناء رخص جميع لتتبع

 المستحق، الرسم بفرض قامت المطابقة، شهادة أو السكن رخصة على الملزم يحصل ولم  البناء، رخصة على الحصول

الذكر.  آنف 47.06 رقم القانون من 147و 134 بالمادتين عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق اإلخالل دون

 2008سنوات  خالل صادرة بناء رخصة 153 نائلي على المستحق الرسم تفرض ولم بذلك، تقم لم الجماعة أن غير

 .2017 أكتوبر 31 حدود  إلى المطابقة شهادات أو السكن رخص على أصحابها يحصل لم ، والتي2010و 2009و

ومن خالل مراقبة السجل الخاص بالحاصلين على رخص البناء ومقارنته مع سجل رخص السكن أو المطابقة، تم  

، غير حاصلين على رخص 2013إلى سنة  2008مستفيدا من رخص البناء، خالل الفترة الممتدة من سنة  37جرد 

دم استخالص مبالغ مالية لفائدة ميزانية . وقد ترتب عن هذا الوضع ع2017أكتوبر  31السكن أو المطابقة إلى غاية 

درهم. كما نتج عن هذا الوضع تقادم مبلغ  154.790,82ما مجموعه  2017أكتوبر  31الجماعة، بلغت الى حدود 

درهم دون احتساب الجزاءات المتعلقة بعدم اإلقرار واألداء المتأخر للرسم، برسم السنتين الماليتين   13.935,00يناهز  

 .2013و 2012

  أخطاء على مستوى تصفية الرسم 

لوحظ، من خالل االطالع على مجموعة من وصوالت األداء المتضمنة بملفات رخص البناء ورخص السكن، ارتكاب 

المشار   47.06من القانون رقم    147بعض األخطاء عند احتساب جزاءات األداء المتأخر المنصوص عليها في المادة  

 إليه أعاله.

طاء، وإن كانت المبالغ الناتجة عنها ضعيفة، فهي تؤكد على وجود صعوبات لدى وكالة المداخيل ومعلوم أن هذه األخ

 في احتساب الجزاءات، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء  .3

م رخص البناء بالدائرة الحضرية لمركز الصويرية القديمة، تسلم الجماعة رخصا لشغل األمالك العامة موازاة مع تسلي

مؤقتا ألغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو بغير ذلك، مما يترتب عليه شغل الملك 

 حظات التالية:العام مؤقتا. ومن خالل االطالع على هذه الرخص، تم تسجيل المال

  عدم اعتماد المساحة الفعلية المشغولة في تصفية الرسم 

  وهيئاتها،  المحلية للجماعات المستحقة الضرائب لنظام المحدد  30.89 رقم القانون من 182و 181المادتان  تنص

 فيما 30.89 القانون رقمأحكام  تطبيق بمواصلة يقضي الذي 39.07 بموجب القانون رقم  بقيت سارية المفعول التي

 الجماعية األمالك شغل على فرض رسم ، علىوالمساهمات والحقوق الرسوم المقتضيات المتعلقة ببعض يخص

ربع سنة.  كل المشغولة في الملك الجماعي العام وعن المساحة من مربع  متر كل البناء على ألغراض مؤقتا العامة

مسبق  بشكل تحديده درهم، يتم   600مبلغ يعادل   أساس على المذكور الرسم إلى تصفية  الجماعة لذلك، تعمد  خالفا لكن

 وجزافي بصرف النظر عن المساحة الفعلية المشغولة أو المساحة المغطاة للمشروع. 

 المساحات مراجعة فيها تمت حالة تسجيل أية  يتم لم حيث الفعلية المشغولة، المساحات تراقب  ال الجماعة كما تبين أن

 .المطلوبة بإجراء المراقبات قامت قد  المعنية المصالح تكون أن المذكور، بعد  المشغولة للغرض

 عدم مطابقة مدة الترخيص لربع السنة القانوني 

م على شغل األمالك العامة مؤقتا سالسالف ذكره، يؤدى الر 30.89من القانون رقم  182طبقا لمقتضيات المادة 

تبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع ألغراض البناء كل ربع سنة، و

سنة شرع خالله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله. غير أنه، خالفا لذلك، لوحظ أن الجماعة 

شارة ضمن هذه الرخص إلى أن تحتسب أرباع السنة ابتداء من تاريخ الترخيص بشغل األمالك الجماعية. كما تتم اإل

 الترخيص بشغل األمالك العامة ألغراض البناء ينتهي بعد ثالثة أشهر من تاريخ الحصول عليه. 

في ظل هذا الوضع، يتبين أن الجماعة تقوم باستخالص الرسم عن كل ثالثة أشهر، وليس عن كل ربع سنة المحدد 

ص مبالغ أقل من المستحقة بالنظر إلى أن هذه التراخيص تنصرف أعاله، األمر الذي يؤدي إلى استخال  182في المادة  

 على ربعي سنة. 
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 بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الحرص على تصفية الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على أسس صحيحة؛ -

 المقالع على جميع الملزمين؛تطبيق جزاءات األداء المتأخر للرسم المفروض على استخراج مواد  -

الحرص على احترام مستغلي المقالع لمقتضيات كناش التحمالت المتعلقة بتحيين التصاميم األنسوبية،  -

 وذلك من أجل ضبط الكميات الحقيقية المستخرجة؛ 

 العمل على احترام الشروط التقنية األولية قبل الشروع في استغالل المقالع؛ -

بخصوص الرسم   30.89من القانون رقم  182هو منصوص عليه بالمادة اعتماد أرباع السنة كما  -

 .على شغل األمالك العامة مؤقتا لغرض البناء

 ثالثا. تدبير مجال التعمير
 في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:

  عدم ضبط الجماعة لحدود المركز المحدد والمنطقة المحيطة 

، المحدث بموجبه مركز الصويرية 07/10/1970الصادر بتاريخ  2.70.226حدد الفصل األول من المرسوم رقم 

القديمة، حدود المركز المحدد لهذا المركز. وقد لوحظ من خالل التحريات أن مصلحة التعمير لم يسبق لها أن قامت  

 باإلجراءات الالزمة من أجل ضبط الحدود الفعلية للدائرة الحضرية للمركز. 

 يم دون استطالع رأي الجهات المعنيةتسليم رخص اإلذن بالتقس 

من خالل تفحص الملفات المتوفرة بمصلحة التعمير بالجماعة، تبين أن رئيس المجلس الجماعي أصدر، خالل الفترة 

 58، مجموعة من الرخص بمثابة اإلذن بتقسيم العقارات حسب مدلول المادة 2016إلى سنة  2012الممتدة من سنة 

لمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد لوحظ، في هذا ا 25.90من القانون رقم 

 الصدد، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتسليم هذه الرخص دون استطالع رأي:

من القانون رقم   59اإلدارة المكلفة بالتعمير والوكالة الحضرية طبقا، على التوالي، لمقتضيات المادة  -

 22صادر في  1.93.51من الظهير الشريف رقم  3من المادة  4ليه أعاله، والفقرة المشار إ 25.90

 ( معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية؛10/09/1993) 1414ربيع األول 

 2.92.833من المرسوم رقم  20المحافظة على األمالك العقارية المختصة، طبقا لمقتضيات المادة  -

 .25.90( بتطبيق القانون رقم 12/10/1993) 1414اآلخر  ربيع 25الصادر في 

 عدم طلب بعض الوثائق المهمة لدراستها قبل منح الشهادة اإلدارية 

من خالل االطالع على ملف الشواهد اإلدارية المسلمة من طرف الجماعة، تبين أن دراسة طلب هذه الشواهد ال تستند 

ليم هذه الشواهد، في العديد من الحاالت، بناء على طلب خطي لصاحب على مجموعة من الوثائق الهامة، حيث يتم تس

الشأن دون إلزامه بتدعيم ملفه بوثائق من قبيل شهادة الملكية أو عقد البيع أو االستمرار، وكذا تصميم طبوغرافي 

 للعقار يوضح موقعه وحدوده.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

، األمر الذي من شأنه أن ينمي حدود المركز المحدد والمنطقة المحيطة ضرورة العمل على ضبط -

 الوعاء الضريبي للجماعة؛

 الحرص على استطالع رأي الجهات المعنية قبل تسليم اإلذن بالتقسيم؛ -

 .إلزام طالبي الشواهد اإلدارية بتقديم جميع الوثائق الضرورية ودراستها قبل تسليم هذه الشواهد  -
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II.  لمعاشات رئيس المجلس الجماعي لجواب 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية 
 

 عدم إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحليين 

بخصوص شاطئ الصويرية القديمة فقد حصل للمرة الثانية عشر على التوالي على عالمة اللواء األزرق الذي 

ويعتبر هذا اللواء عالمة بيئية تمنح على أساس احترام الشاطئ للمعايير   .تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

كما حصل هذا الشاطئ على عدة جوائز  الدولية في مجال جودة مياه السباحة والسالمة والتهيئة والتربية البيئية.

الشريف للفوسفاط  للمجمع 2001وجائزة المقاولة المواطنة سنة 2014منها جائزة لالحسناء للساحل المستدام سنة 

وهدا لم يأت من   2009  وجائزة التميز سنة  2006بصفته محتضن الشاطئ وشريك أساسي، ثم جائزة االلتزام سنة  

فراغ بل بفضل مجموعة من المتدخلين وخاصة المجلس الجماعي الذي يولي عناية خاصة لهذا الشاطئ حيث يتم 

كذلك استصدار عدة مقررات للتصدي للمخاطر البيئية التي كل سنة تخصيص اعتمادات مهمة لتأهيله  وصيانته ، و

ضد مشروع الطاقة الحرارية الذي   2008فبراير    13قد تهدده ، ومن بينها مقرر الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ  

 كان من المقرر وضعه بدوار المالح  التابع للجماعة قرب شاطئ الصويرية القديمة.

المجلس الجماعي تداول في عدة دورات سابقة حول مادة المرج الناتجة عن معاصر وبخصوص واد تانسيفت فإن  

زيت الزيتون التي يتم رميها بروافد واد تانسيفت خاصة من طرف معاصر مركز الغيات. وبفضل الملتمسات 

اكة بين المرفوعة للجهات المختصة ووكالة الحوض المائي من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة البيئية، تم عقد شر

إنشاء حوض لتجميع مادة جل  أووكالة الحوض المائي من  سفي  آالجماعات المعنية، المجلس اإلقليمي، جهة مراكش  

 المرج قصد تبخيرها مع اقتناء شاحنات لنقل هذه المادة من المعاصر إلى الحوض.

اكة مع مجموعة الجماعات وبخصوص النفايات المنزلية الصلبة، فقد وافق المجلس الجماعي على عدة اتفاقيات شر

عبدة للمحافظة على البيئة التي تنتمي إليها الجماعة من أجل إفراغ ونقل النفايات الناتجة عن الجماعة إلى المطرح 

 الجديد لمدينة آسفي. 

 ثانيا. تدبير المداخيل

 الرسم على استخراج مواد المقالع 

  للرسمإعفاء بعض الملزمين من جزاءات األداء المتأخر 

الخطأ بعد تنبيه من الخازن اإلقليمي على أن الرسم على استخراج مواد المقالع تطبق عليه جزاءات ا ذ هتم تدارك 

التأخير، ولهذا تم استدعاء جميع المستغلين الذين تم إغفالهم من احتساب جزاءات التأخير حيث قاموا بتسوية 

 وضعيتهم اتجاه الجماعة.

  عدم تحيين التصاميم األنسوبية كل ثالثة أشهر لضبط الكميات المستخرجة 

مقلع منضوية تحت الجمعية المتحدة ألرباب المقالع وكانت تعمل بالتناوب حسب المدة  38تم الترخيص الستغالل 

يها  يوم واحد أو المتفق عليها وكانت هذه المقالع تؤدي واجب االستغالل في حينها أي عند انتهاء  المدة المتفق عل

يومين حيث تنتقل لجنة مكونة من شسيع المداخل ومساعده والكاتب العام سابقا تعتمد في احتساب الرسم على السجل 

و وصوالت الشحن المسلمة من طرف المديرية اإلقليمية  للتجهيز وللتأكد من الكميات المستغلة تقوم الجماعة 

وبالفعل تم التوصل بالكميات الحقيقية عن  .إيفادها بالكميات الحقيقية  المستغلةجل أمن  مديرية التجهيزبمراسلة  

حد أتم تدارك هذا الخطأ حيث أصبحت وكالة المداخيل كل ما تقدم  2017وفي بداية سنة  .2014و 2013سنوات 

ين بوضع اإلقرار والتصريح بالكميات المستغلة، تطالب بضرورة تقديم التصاميم األنسوبية التي تبين المستغل

 الكميات الحقيقية المستخرجة.

 استغالل المقالع دون احترام بعض مقتضيات دفتر التحمالت 

جنة اإلقليمية بعد استيفاء  يتم منح الترخيص باستغالل المقالع من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز بناء على رأي الل

 اللجنة.ه ذ بهكل الشروط التقنية وتقديم كل الوثائق الضرورية والجماعة تبقى كعضو 

تجديد رخصة االستغالل أو جل أكما أن المصالح الجماعية ال تقوم بتسليم شواهد إدارية لرفع اليد عند طلبها من 

ن إفالمقلع. وبخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بالبيئة  االغالق في حالة عدم احترام الشروط التقنية الستغالل

الجماعة تتوصل بملف من المديرية الجهوية للتجهيز يضم الوثائق التي تم تقديمها من طرف المستغل للحصول 

 هذه الملفات استوفت الشروط التقنية والقانونية الجاري ن  أعلى الترخيص ومن بينها قرار الموافقة على البيئة وعلى  

بداية االستغالل. جل أالمجال وبعدها تقوم المديرية بتسليم وصوالت الشحن للمستغلين من ا ذ هبها العمل في 
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ليها إوبخصوص المخالفات التي سجلتها الفرقة االقليمية لمراقبة المقالع على إثر المعاينة التي قامت بها المشار 

المتحدة ألرباب المقالع نظرا ألن المعاينة همت شركتين كانتا بمالحظتكم فإنها ال تتعلق بالمقالع التابعة للجمعية 

 تعمل خالل تلك الفترة بينما المقالع التابعة للجمعية كانت متوقفة عن العمل.

 الرسم على األراضي الحضرية الغير المبنية 

 عدم إجراء اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية 

الح الجماعية تقوم بعمليات التحسيس واإلشهار بوضع إعالنات بخصوص والمص  2008مند فرض هدا الرسم سنة  

لك لتنبيه كل المستفيدين من بقع أرضية بمركز الصويرية القديمة ذالرسم على األراضي الحضرية الغير المبنية و

ي تترتب  بضرورة وضع اإلقرارات السنوية وأداء واجب الرسم داخل اآلجال المحددة مع التنبيه إلى الذعائر الت

وضع التصاريح وأداء الرسم مما أدى جل أوكالة المداخيل من لى إتقدم العديد من الملزمين ا ذ هونتيجة   .لكذ عن 

القيام بضبط  جل امن  2019انتظار تزويد وكالة المداخيل بنظام معلوماتي سنة  وفيتحسين مداخيل الجماعة لى إ

وضع سجالت محلية كما طالبت الجماعة شركة العمران مدها بلوائح الملزمين والمستفيدين من البقع األرضية تم 

المستفيدين من البقع األرضية حيث تم التوصل بها لكن تبقى ناقصة نظرا لعدم توفرها على المعلومات الكافية 

 للمستفيدين باإلضافة للتنازالت المتكررة التي يقوم بها المستفيدون دون إخبار المصالح الجماعية.

ن غالبيتهم المصالح الجماعية تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع مالكي البقع األرضية الغير المبنية ألن  إفارة  ولإلش

 من الجالية المغربية واألجانب.

  اإلعفاء المؤقتجل أعدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام 

تدارك كل األخطاء. وبخصوص بفضل التكوين المستمر لشسيعي المداخيل واألطر التقنية التابعة للجماعة، تم 

مستفيد فإنهم سيؤدون ما بذمتهم عند طلب الحصول على رخص السكن، وتنفيذا لتوصيتكم ستعمل الجماعة  37

 على مراسلتهم من اجل األداء وفي حالة رفضهم ستقوم باستصدار أوامر باالستخالص إلى القابض الجماعي.

 خطاء على مستوى تصفية الرسمأ 

لمسجلة على مستوى تصفية الرسم المتعلق باألراضي الحضرية غير المبنية سنقوم باعتماد بخصوص األخطاء ا

 تطبيق معلوماتي في تحديد المبالغ المستحقة تبعا لتوصيتكم القيمة.

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء 

 رسمعدم اعتماد المساحة الفعلية المشغولة في تصفية ال 

أمتار كان يتم احتساب رسم موحد.   10نظرا ألن طول واجهات أكبر البقع المتواجدة بمركز الصويرية القديمة هو  

الرسم ا  ذ هوقد تم تدارك هدا األمر منذ إشارتكم لهده النقطة خالل تواجدكم بمقر الجماعة حيث أصبح يتم استخالص  

 بطريقة سليمة وعن كل ربع سنة.

 رخيص لربع السنة القانونيعدم مطابقة مدة الت 

تم تدارك هذا األمر منذ إشارتكم لهده النقطة خالل تواجدكم بمقر الجماعة حيث أصبح يتم الترخيص على أساس 

 المدة المطلوبة لالحتالل المؤقت واحتساب الرسم على أساس كل ربع سنة.

 ثالثا. تدبير مجال التعمير
  المحدد والمنطقة المحيطة عدم ضبط الجماعة لحدود المركز 

قام المجلس الجماعي للمعاشات ببرمجة اعتماد للدراسة التقنية وتمت استشارة بعض المهندسين المساحين 

مع وضع األنصاب لكل   2019الطبوغرافيين من اجل القيام بضبط حدود المركز عن طريق سند الطلب خالل سنة  

 تنفيذا لتوصياتكم القيمة.من المركز المحدد والمنطقة المحيطة به، وذلك 

 تسليم رخص اإلذن بالتقسيم دون استطالع رأي الجهات المعنية 

 على استطالع رأي الجهات المعنية باستدعائها للبث وإبداء الرأي فيما يخص طلبات هذه الرخص.  الجماعةعملت  

 عدم طلب بعض الوثائق المهمة لدراستها قبل منح الشهادة اإلدارية 

تقنية التابعة للجماعة في حينه على رفض أي ملف ال يتضمن الوثائق التالية: طلب خطي، نسخة عملت المصلحة ال

من البطاقة الوطنية للتعريف، ما يثبت ملكية صاحب الطلب للعقار )عقد شراء/استمرار/شهادة عقارية(، تصميم 

 الوكالة الحضرية.د الملك وعند االقتضاء ورقة معلومات من  طبوغرافي يحدد موقع وحدو
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 القنيطرة-سال-الرباطالمجلس الجهوي للحسابات لجهة  تقديم

مراقبة حسابات الجهات  من دستور المملكة، 149الفصل  ، المنصوص عليها فيتتولى المجالس الجهوية للحسابات

تمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى و والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

 الصادر 55.16 رقم بالقانون سيما، ال وتتميمه، تغييره تم كماالمتعلق بمدونة المحاكم المالية  62.99انون رقم الق

 .  ) 2016 غشت25) 1437 القعدة ذي 21 في 1.16.153 رقم الشريف الظهير بتنفيذه األمر

 اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات  .1

 حسابات في والبت التدقيقب  دائرة اختصاصه، حدود في ،القنيطرة-سال-الرباطلجهة   للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 62.99 رقم القانون من 126 المادة عليها في المنصوص األجهزة حسابات في وهيئاتها، وكذا ترابيةال الجماعات

 بحكم الواقع. المحاسبين حسابات في البت كما يتولى ة.المالي المحاكم بمدونة المتعلق

 تجاه المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في  قضائية  مهمة للحسابات كذلك الجهوي المجلس ويمارس

 .المذكور أعاله 62.99القانون  من 118 المادة من الرابعة الفقرة في إليهم المشار األشخاص

ترابية وهيئاتها واألجهزة األخرى التسيير الجماعات  مراقبةب ذلك، مع بموازاة ،للحسابات المجلس الجهوي ويقوم

 .من القانون سالف الذكر 148المنصوص عليها في المادة 

 المجالس منتخبي بعض بممتلكاتللحسابات مراقبة التصريح اإلجباري  باإلضافة إلى ذلك يتولى المجلس الجهوي
 . ينالعمومي الموظفين واألعوان فئات وبعض المهنية والغرف المحلية

 القنيطرة -سال-لجهة الرباطدائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات  .2

القنيطرة االختصاصات المشار إليها أعاله طبقا للمرسوم رقم  -سال-المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط مارسي

وتسميتها   ( بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات2015أكتوبر    5)  1436من ذي الحجة    21ادر في  الص  2.15.556

 القنيطرة.-سال-، داخل النطاق الترابي لجهة الرباطومقارها ودوائر اختصاصها

في المائة من المساحة اإلجمالية للبالد(، مقسمة بين   2,56كيلومتر مربع )أي بنسبة    18.194وتقدر مساحة الجهة ب  

كيلومتر مربع،  9.580زعير، الذي يمتد على مساحة تقدر ب -زمو-سال-المنطقة األولى التي تضم محور الرباط

، وكذا الهضبة الساحلية التي تمتد على طول عمالتي الرباط وسال. كما تضم إقليم الخميساتويغطي جزءا كبيرا منه 

 كيلومتر مربع.  8.805على مساحة تقدر ب  المنطقة الثانية من الجهة محور الغرب شراردة بني حسن، الذي يمتد 

تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات -وأقاليم وهي عماالت الرباط وسال والصخيرات ( عماالت07كما تشمل الجهة سبع )

 وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ن على المائة من مجموع ساكنة البالد( موزعي في 13,53نسمة )أي  4.580.866وتقدر ساكنة الجهة بحوالي 

الكيلومتر مربع حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  نسمة في 251,8أسرة وبكثافة سكانية تقدر ب  1.015.107

في المائة من الساكنة تعيش في المدن  70. ومما يميز الجهة، الطابع الحضري لساكنتها. إذ أن حوالي 2014لسنة 

في   23القنيطرة في المرتبة األولى من حيث عدد السكان بنسبة في المائة في البوادي. ويأتي إقليم  30مقابل حوالي 

 في المائة.  21المائة، متبوعا بعمالة سال بنسبة 

درهم للفرد أي بمستوى أعلى من المعدل الوطني  34.271القنيطرة -سال-لجهة الرباطبلغ الناتج الداخلي الخام وقد 

حسب معطيات المندوبية )في المائة من الناتج الداخلي الخام    16  بةدرهم للفرد. وبذلك فالجهة تساهم بنس  28.953البالغ  

(. المائة في  32,2)  الذي يبوئها المرتبة الثانية بعد جهة الدار البيضاء سطات  ، األمر(2015  سنة السامية للتخطيط عن

في المائة   68  جارة بنسبةوفي هذا اإلطار، يساهم القطاع الثالث، السيما األنشطة االقتصادية المرتبطة بالخدمات والت

. في المائة 16 ويساهم القطاع الثانوي المكون أساسا من الصناعات التحويلية بنسبة. من الناتج الداخلي الخام للجهة

في المائة أيضا، ويتكون أساسا   16  كما يساهم قطاع األنشطة االقتصادية األولية في الناتج الداخلي الخام للجهة بنسبة

  .صيد البحري والخدمات الملحقةمن الفالحة وال

 91جهازا، تشكل الجماعات  125على صعيد آخر، يبلغ عدد األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات 

. (الجهة، األقاليم، العماالت والهيئات العمومية المحلية) في المائة 9في المائة منها، فيما تبلغ نسبة األجهزة األخرى 

وتشمل هذه األخيرة مؤسسة عمومية وحيدة تتوفر على محاسب عمومي وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  

"العاصمة" و"التشارك". ويبين الجدول أسفله أعداد  ماوهباإلضافة إلى مجموعتين للجماعات والتطهير للقنيطرة. 

 هذه الجماعات حسب كل عمالة وإقليم:

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 عة لرقابة المجلس الجهوي للحساباتاألجهزة الخاض

 عدد الجماعات عمالة أو إقليم  الجهة 

 القنيطرة-سال-جهة الرباط

 02 الرباط

 04 سال

 10 تمارة-الصخيرات

 25 القنيطرة

 36 الخميسات

 29 سيدي قاسم

 09 سيدي سليمان

 114 مجموع الجماعات بالنفوذ الترابي المجلس 

وفضال عن هذه الجماعات الترابية، فإن اختصاص المجلس يشمل أيضا أجهزة أخرى منها مؤسسات عمومية محلية 

وشركات التنمية المحلية وشركات مفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية وعلى الخصوص مرافق الماء 

 ضري. والكهرباء والتطهير السائل والنظافة وجمع النفايات المنزلية والنقل الح

كما أن اختصاص المجلس يمتد إلى مراقبة استعمال األموال العمومية التي تتلقاها مختلف الجمعيات واألجهزة األخرى  

 كيفما كان شكلها من طرف الجماعات الترابية المشار إليها أعاله والمشكلة للنفوذ الترابي للمجلس. 

 التنظيم اإلداري للمجلس الجهوي للحسابات  .3

مستشارا من بينهم الرئيس ووكيل  25من هيئة قضائية قوامها  2018خالل سنتي الجهوي للحسابات تألف المجلس 

 قاضيا.  19الملك لدى المجلس وثالثة رؤساء فروع و

إداريين يقومون بمهام كتابة   ا منهم أربعة مدققين وتسعة موظفين( موظف13عشرة )ثالثة  كما تتكون إدارة المجلس من  

 الضبط والمهام اإلدارية األخرى. وينتمي الموظفون إلى فئة المتصرفين والتقنيين.

 الكتاب هذا محتويات .4

المعطيات المالية للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات،   حول أوال فصال هذا الكتاب   يتضمن

في إطار ممارسته الختصاصاته  المجلس بها قام التي األنشطة بمجموع املخص اضعرأما الفصل الثاني فيتناول 

 من الموجهة الخاصة التقارير في المدرجة لمالحظاتألهم ا األخيرو الثالث الفصل وقد خصص .2018ة خالل سن

 .المعنية األجهزة عن المسؤولين ألجوبة عرض مع المختصة، للسلطات للحسابات الجهوي المجلس طرف
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الخاضعة لرقابة المجلس معطيات مالية حول الجماعات    :األولالفصل  

  للحسابات الجهوي

 للمجلس المكلفون العموميون المحاسبون أدلى التي المعطيات بالجهة على الترابية الجماعات مالية دراسةارتكزت 

 التسيير) والنفقات بالمداخيل المتعلقة الجوانب جميع تضم الغرض لهذا أعدت استمارة وفق ،الجهوي للحسابات

 بعين  األخذ   مع  وتحليلهاالمحصل عليها    المعطيات  تجميع  تمو(.  الخصوصية  والحسابات  الملحقة  والميزانيات  والتجهيز

   صنفها. حسب، الترابية لجماعاتل لماليةا الوضعية حول واضحة صورة يعطي بما إجمالي بشكل  تقديمها االعتبار

 سواء التسيير عمليات فيه تدرج األول الجزء ين؛أجز على تشتمل الترابية الجماعات ميزانيات بأن التذكير ويجدر

 أن ويمكن. ألجله خصصت الذي واالستعمال التجهيز بعمليات يتعلق الثاني والجزء النفقات،  أو المداخيل يخص  فيما

 .خصوصية وحسابات ملحقة ميزانيات على ذلك إلى  باإلضافة الميزانيات تشتمل

  أوال. تطور المؤشرات المالية اإلجمالية
أفرز تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس مجموعة من المعطيات المالية يمكن إجمالها في الجدول 

 التالي:

 2017و  2016مداخيل ونفقات الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس خالل سنتي 
 المبالغ بالدرهم

 المعطيات المالية  2016 2017 نسبة التطور )%(

 المداخيل اإلجمالية-1 10.478.021.552,12 10.923.268.366,82 4,25

 التسييرمداخيل  4.332.842.031,46 4.516.029.390,74 4,23

 مداخيل التجهيز  5.164.586.044,40 484.754,50 5.339 3,39

 مداخيل الميزانيات الملحقة 2.828.012,26 1.027.750,62 63,66-

 مداخيل الحسابات خصوصية 977.765.464,00 1.066.726.470,96 9,10

 النفقات اإلجمالية-2 064,78. 6.694.888 7.145.311.194,85 6,73

 نفقات التسيير 4.304.760.596,21 4.509.133.861,70 4,75

 نفقات التجهيز 1.923.632.746,65 2.102.790.975,00 9,31

 نفقات الميزانيات الملحقة 2.292.891,92 332.844,82 85,48-

 نفقات الحسابات الخصوصية 464.201.830,00 533.053.513,33 14,83

 والنفقات اإلجمالية  المداخيلمستوى    إيجابيا طفيفا على  اتطور  عرفتالوضعية المالية اإلجمالية  يظهر من الجدول أن  

 10.478,21من لمداخيل اإلجماليةا وهكذا ارتفعتلجهة. للمختلف الجماعات الترابية المنتمية للنفوذ الترابي بالنسبة 

فقد لنفقات اإلجمالية  بالمائة. أما ا  4,25أي بنسبة  ،  2017مليون درهم سنة    10.923,26إلى    2016مليون درهم سنة  

سنة   مليون درهم  7.145,31لجهة ما مجموعه  باحيث أنفقت مختلف الجماعات الترابية    بالمائة،  6,73ارتفعت بنسبة  

 .2016مليون درهم سنة  6.694,88مقابل  2017

 ية الخاضعة لرقابة المجلستطور مداخيل تسيير الجماعات التراب .1

مليون درهم. وتشكل   4.516,02ما يناهز    2017سنة    لجهةالمنتمية لالترابية  الجماعات    مداخيل تسييرمجموع  بلغت  

 بقيمة وصلت إلىمداخيل حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد مالي 

ما يناهز مليون درهم والضريبة المهنية ب 618 ما يعادلمليون درهم متبوعا برسم الخدمات الجماعية ب 1.686,29

مليون درهم والرسم على عمليات  183,9األراضي الحضرية الغير مبنية بمبلغ والرسم على مليون درهم  402,41

 ئة من مجموع المداخيل. ابالم 61شكل مليون درهم. هذه المداخيل ت 103البناء بحوالي 

، 2017تطورا إيجابيا خالل سنة  بالجهة،الجماعات الترابية قد عرفت مداخيل تسيير ، ف 2016وبالمقارنة مع سنة 

مليون درهم سنة  4.516,02إلى  2016مليون درهم سنة  4.332,84من  منتقلة بالمائة 3,86نسبة ب فعتارتحيث 

ورسم السكن والضريبة على األراضي الضريبة المهنية  ك  ،.  وقد همت الزيادة في المداخيل مجموعة من الرسوم2017

بعض الضرائب محصول  ه تم تسجيل تراجع  إال أن  الحضرية غير المبنية والحصة من الضريبة على القيمة المضافة.
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التالي وضعية مداخيل   ي البيانالرسم    ويوضح  كرسم الخدمات الجماعية والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.

 .2016سنة مع مقارنة  2017سنة في لجماعات الترابية للجهة تسيير ا

الجماعات الترابية  مداخيل تسييرمجموع من لجهة لالجماعات الترابية التابعة  تسييرمداخيل بخصوص حصة 

على اعتبار االختالف المسجل في نسب النمو  2017و  2016، فقد تميزت بانخفاض جد طفيف بين سنتي بالمملكة

 السنوية المحققة. 

ي استخالصه مع المبالغ المستخلصة بخصوص المجهودات المبذولة ألجل استخالص المداخيل، فقد بينت مقارنة الباقو

بأن الجماعات الترابية حصلت على معظم حصصها من منتوج الضريبة تباينا حسب نوعية المداخيل. فمن جهة، يتبين  

يسجل ضعف  والضريبة على عمليات البناء. ومن جهة أخرى،على الشركات  ومنتوج الضريبةعلى القيمة المضافة 

باقي استخالصه خصوصا بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية والضريبة المهنية ورسم المجهودات المبذولة لخفض ال

مبنية. هذه الوضعية تهم أيضا مجموعة من الرسوم والموارد األخرى  الالسكن والضريبة على األراضي الحضرية غير  

ت فرضها ومراقبتها  التي ال تساهم بشكل كبير في المداخيل بالنظر لعدم القيام بالمجهودات الكافية في عمليا

 واستخالصها. 

 تطور مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس .2

مليار درهم إلى   5,16من    حيث انتقلت،  2017و  2016  بين سنتي  المائةب  3,39  ارتفاعا بنسبةالتجهيز  مداخيل    عرفت

والذي انتقل من  الماضية، المتعلق بالسنة الفائض بتطورمداخيل هذه ال ارتفاعويمكن تفسير مليار درهم.  5,34

قارنة منتوج . كما تبين من خالل م2017سنة مليون درهم  3.194,06إلى  2016مليون درهم سنة  2.937,94

لمشاريعها عن الجماعات الترابية  تمويل انخفاض هذا المؤشر، مما يعني تراجع  2017و 2016القروض بين سنتي 

 التالي تطور مداخيل التجهيز. ويوضح الرسم البيانيلقروض مقارنة مع السنة الماضية. طريق ا

 

 تطور نفقات التسيير المتعلقة بالجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس .3

مليار درهم إلى  3,14حيث انتقلت من  ،2017و 2016بين سنتي  المائةب 4,75 بنسبة ارتفاعانفقات التسيير  شهدت

أساسا للمنحى   االرتفاعويعزى هذا  مليار درهم دون احتساب الفائض المحول للجزء الثاني من الميزانية. 3,44

 المائةب 16,98بالمائة و 1,5 والتي ارتفعت بنسبةاألخرى  التسييرنفقات الموظفين ونفقات  التصاعدي الذي عرفته

 :                   الجدول اآلتي ذلك ما يوضحك على التوالي،
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منتوج القروض
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بماليين الدراهم2017و 2016تطور مداخيل تجهيزالجماعات الترابية التابعة للجهة بين سنة 
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 درهمبال المبالغ                                                                                                             

 (%نسبة التطور )  2017 2016 طبيعة النفقات

 1.514.422.699 نفقات الموظفين

 

1.537.154.013 

 
1,5 

 1.629.287.871 نفقات أخرى

 

1.905.940.946 

 
16,98 

مجموع نفقات التسيير 

 الفائض( احتساب)دون 
3.143.710 570 3.443.094.959 9,52 

 بالمائة 34شكلت نسبة الموظفين ، فيالحظ بأن نفقات صنفهاحسب  2017أما بالنسبة لتوزيع نفقات التسيير لسنة 

بالمائة من مجموع   41نفقات التسيير األخرى  فيما شكلت    بالمائة  24  نسبةودفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية  

 . النفقات

التابعة حصة نفقات تسيير الجماعات الترابية بلغت  ،وبالمقارنة مع نفقات تسيير مجموع الجماعات الترابية بالمملكة

 . 2016سنة    المائةب  14، مقابل  2017سنة  لمن مجموع نفقات تسيير الجماعات الترابية بالمملكة    المائةب  14,54  للجهة

جماعات الجهة يعكس المنحى العام الذي عرفه تطور مجموع نفقات التسيير لدى مجموع الجماعات ارتفاع نفقات 

 . 2017و 2016 يتسن بينبالمائة ما   5,93بنسبة  ةاألخير ههذ إذ ارتفعت  ،الترابية بالمملكة

 المتعلقة بالجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس التجهيزتطور نفقات  .4

، المائة ب   8,91  ته نسب  تبلغ  نخفاضاترتبط نفقات التجهيز بالتطور الحاصل في المداخيل وبالفائض. هذا األخير عرف ا

 االنخفاض. ويعزى هذا 2017 ةمليون درهم سن 1.066,05إلى  2016 ةمليون درهم سن 1.161نتقل من ا حيث

 . التسيير األخرى الرتفاع نفقاتأساسا 

مليون درهم مقابل  2.102,80 ،2017خالل سنة  ،لجهةباقد بلغت نفقات التجهيز على مستوى الجماعات الترابية و

المنحى   ه الوضعية توافقهذ   .المائةب   9,3  بلغت نسبته  ارتفاعا  مسجلة بذلك  ،2016مليون درهم خالل سنة    1923,63

انتقلت من  حيث بالمائة. 26,05 ارتفعت بنسبة التي الجماعات الترابية بالمملكةبمجموع نفقات التجهيز لتطور العام 

 .التاليما يتضح من الجدول . ك2017سنة مليون درهم  15.545إلى  2016مليون درهم سنة  12.332

 60,23نسبة    2017سنة    خارج استرداد أقساط الديون، فقد بلغ  لالستثمارالمخصصة    االعتماداتاستهالك  وبخصوص  

مليون   2.650,5الملتزم بها تبلغ   والمبالغدرهم  مليون 4.400,69  االعتمادات المفتوحة بلغت على اعتبار أن المائةب

بالمائة من  73وهو ما يشكل  ،مليون درهم 1934,89فقد ناهزت  األمر بصرفها  التي تم بالنسبة للمبالغ درهم. أما 

 .هذه الوضعيةالتالي الرسم البياني المبالغ الملتزم بها. ويلخص 

 

  للجماعات الترابية حسب أصنافهاتطور المؤشرات المالية ثانيا. 

  الجهة .أ

بين   المائةب 34,83 ارتفاعا بنسبةشهدت المعطيات المالية للجهة تطورا إيجابيا ملحوظا. فقد عرف مجموع المداخيل 

 ارتفاعاالنفقات  مجموع  عرف    كما مليون درهم.  1.525مليون درهم إلى    1.131، إذ انتقلت من  2017و  2016سنة  

مليون درهم. ويعزى   994,15درهم إلى    مليون  560,10ن  انتقلت م  حيث  ،خالل نفس الفترة  المائةب  77,5  ت نسبتهبلغ

173,73

1934,891

172,044

2650,502

194,09

4400,695
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من طرف الجماعات 2017استهالك اإلعتمادات المبرمجة في ميزانية التجهيز سنة 

الترابية بالجهة  بماليين الدراهم

االعتمادات النهائية المصاريف الملتزم بها الحواالت الصادرة والمؤشر عليها
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حيث انتقلت به من  ،المائةب 259,63والذي بلغ  التجهيز، الكبير الذي سجلته نفقات  لالرتفاعهذا التطور المهم 

 . 2017و 2016ما بين سنتي  مليون درهم 482,6مليون درهم إلى  134

 جهةالتطور مداخيل   .1

 .التسيير ومداخيل التجهيز ارتفاعا مهما انعكس إيجابا على تطور مجموع مداخيل الجهةعرفت مداخيل 

 التسيير  مداخيلتطور   1.1

الجهة من مجموعة من الموارد بعضها محول من طرف الدولة كالحصة من منتوج الضريبة تسيير تتكون مداخيل 

خر مدبر يبة على القيمة المضافة والبعض اآلعلى الشركات والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين والضر

لرسم على رخص الصيد والرسم على استغالل المناجم والرسم على الخدمات المقدمة كا على المستوى الجهوي

وهو   2017سنة    درهم  مليون  191,23يفوق  ما    بلغتالجهة من إمدادات مهمة    باإلضافة إلى ذلك، استفادت  بالموانئ.

 ميزانية التسيير والفائض المحول للجزء الثاني بالنظر لمحدودية نفقات التسيير. أنعش ما 

 مبلغ من انتقلتحيث ، 2016سنة  بالمقارنة مع المائةب 20,4 بنسبة 2017الجهة سنة  تسيير مداخيل ارتفعت قد و

ات وحصة الجهة من . وتعتبر اإلمداد خالل هذه الفترة مليون درهم 511,50درهم إلى ما مجموعه مليون  424,9

  منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل أهم الموارد. 

 تشكل جهةالمداخيل تسيير بأن  يتضحمقارنة مداخيل تسيير الجهة بمجموع مداخيل تسيير جميع جهات المملكة، وب

و ما يمكن تفسيره ، وه2016سنة  المائةب 8,9 من مجموع مداخيل جميع الجهات مقابل 2017سنة  المائةب 7,8

  كما يوضح الجدول التالي:بالمائة  36,6بالتطور المهم لمداخيل تسيير مجموع الجهات والذي بلغ نسبة 

 بمليون درهم المبالغ

 التسمية
 مداخيل التسيير برسم سنة

 (%نسبة التطور ) 
2016 2017 

 20,4 511,5 424,9 (1) جهة الرباط سال القنيطرةمداخيل تسيير 

 36,6 6531 4781 ( 2مجموع مداخيل تسيير جميع جهات المملكة )

 1,06 7,83 8,89 ( 2( / )1النسبة )%( )

درهم   مليون  4,02والذي سجل    رسم الخدمات الجماعيةفيهم أساسا    ،من مداخيل التسيير  الباقي استخالصه  وبخصوص

 .2017سنة 

 جهة المداخيل التجهيز المتعلقة ب تطور 2.1

مليون درهم سنة  705,08 بالمائة حيث انتقلت من 43,72جهة نسبة نمو بلغت الالمتعلقة ب عرفت مداخيل التجهيز

التطور اإليجابي بالزيادة المهمة لفائض الجزء  هذا يمكن تفسير و .2017مليون درهم سنة  1.013,35إلى 2016

 باإلضافة إلى  ،2017مليون سنة    439,48إلى    2016  مليون درهم سنة  385,14من  انتقل  األول من الميزانية والذي  

درهم    مليون 570,88إلى درهم   مليون 309,10المسجل على مستوى فائض السنة الماضية الذي انتقل من   رتفاع اال

مليون درهم أي بنسبة انخفاض   2,8مليون درهم إلى    11، فيما سجل تراجع منتوج القروض الذي انتقل من  2017سنة  

 . بالمائة  77بلغت 

 حصة تجاوزتب هم مصدرأفائض السنة الماضية يشكل حسب مصدرها، التجهيز نسبة لتوزيع مداخيل بالأما 

 .بالمائة43,47  نسبةيليه فائض الجزء األول من الميزانية  ب ،بالمائة 56,4

نسبة نمو فائض الجهة كانت    فإنجميع جهات المملكة،    وبخصوص تطور الفائض مقارنة بتطور الفائض المسجل في 

ذلك أن مجموع الفائض المسجل في    ، (المائةب  33  مقابل  المائة ب  14أقل من نسبة تطور الفائض على الصعيد الوطني )

 . 2016سنة  درهم مليون 4.127مقابل   2017سنة  درهم مليون 5.500بلغ  جميع جهات المملكة

 الجهة نفقات تطور .2

التطور المهم الذي سجلته نفقات   نتيجة  2017و  2016بين سنتي    المائةب  77,49  الجهة ارتفاعا مهما بلغفقات  ن  تعرف

ت نسبته والذي بلغالتسيير  إلى جانب االرتفاع المسجل على مستوى نفقات   ،بالمائة  259,6ت نسبته  بلغوالذي  التجهيز  

  .المائةب 20,38
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 جهة الالمتعلقة بتطور نفقات التسيير  1.2

بين  تطورا ملحوظايتضح من دراسة تطور نفقات التسيير خصوصا نفقات الموظفين والنفقات األخرى بأنها عرفت 

انعكس  االرتفاعكما يوضح الجدول أسفله. هذا  المائةب 81,35حوالي  اإلجماليةته بلغت نسب 2017و  2016سنتي 

 نفقات التسيير.مجموع على تطور  إيجابيبشكل 

مليون درهم   72,06إلى  2016مليون درهم سنة  39,75وانتقل مجموع نفقات التسيير، دون احتساب الفائض، من 

بالمائة، حيث انتقلت من  87,5. وتعود هذه الوضعية أساسا إلى ارتفاع النفقات األخرى بنسبة 2017سنة 

. أما نفقات الموظفين، فارتفعت بنسبة بلغت  2017مليون درهم سنة  60,59إلى  2016درهم سنة   مليون 32,3

 . 2017سنة  مليون درهم 11,47إلى  2016مليون درهم سنة  7,43بالمائة منتقلة من   54

 (%)  نسبة التطور 2017 2016 طبيعة النفقات

 54 11.479.618 7.430.958 نفقات الموظفين

 87,5 60.588.958 32.322.867 نفقات أخرى

 39.753.826 مجموع نفقات التسيير
72.068.576 

 
81,3 

 المبالغ بالدرهم 

بأن النفقات المتعلقة بدفعات الفائض للجزء   ، فيالحظأصنافهاحسب  2017أما بالنسبة لتوزيع نفقات التسيير لسنة 

. أما نفقات الموظفين وشراء العتاد ونفقات بالمائة 86 التي تشلنفقات التسيير الثاني من الميزانية تشكل أكبر مكون 

  .بالمائة 14التسيير األخرى فلم تشكل سوى 

جهات المملكة، يتبين من دراسة المعطيات بأن نفقات التسيير باقي وبخصوص تطور نفقات التسيير على مستوى 

الجهات. هذه النسبة   مجموعر  من مجموع نفقات تسيي 2016سنة    المائةب  6سال القنيطرة شكلت    المتعلقة بجهة الرباط

 .المائةب 7 لتصل إلى نسبة 2016سنة  رتفعتا

 654، والذي انتقل من 2017و 2016بالرغم من ارتفاع مجموع نفقات التسيير لمختلف الجهات بين سنة و

المهم لنفقات الموظفين وللنفقات األخرى على مستوى جهة الرباط   االرتفاع  فإنمليون درهم،    1.031  درهم إلى مليون

النسبة العامة للجهة على مستوى مجمل نفقات تسيير مختلف الجهات. كما يتبين من  رتفاعسال القنيطرة أدى إلى ا

ات الموظفين من مجمل نفق  المائةب  6,9  إلى  المائةب  6,75من    طفيفا  ارتفاعاالمعطيات بأن حصة نفقات الموظفين عرفت  

  .2017و 2016بمجموع جهات المملكة بين سنة 

 جهة التطور نفقات التجهيز المتعلقة ب 2.2

بالمائة بين  259,6ملحوظ بلغت نسبته جد  انعكس االرتفاع المهم لمداخيل التجهيز على النفقات التي عرفت تطورا

 . مليون درهم 482,6مليون درهم إلى  134,30من  ، حيث انتقلت2017و 2016سنتي 

، فيسجل بأن دون احتساب أقساط تسديد القروض وبخصوص استهالك الموارد المالية المخصصة لالستثمار

نسبة ، بمليون درهم 652,21إلى المبالغ الملتزم بها وصلت  فيما ،مليون درهم 993,16االعتمادات المفتوحة بلغت 

من الموارد المالية المتعلقة فقط  المائةب 65أي أنه تمت برمجة حوالي  ،االعتمادات المفتوحة من المائةب 65,69

من المبالغ الملتزم   المائة ب 74 ، بنسبةمليون درهم 470,75 بالمشاريع. أما بالنسبة للمبالغ التي تم أداؤها، فقد ناهزت

 بها. 

هذه ، فرغم ارتفاع مجموع نفقات التجهيز في جهات المملكة جميعصعيد وضعية نفقات التجهيز على ع مقارنة موبال

، 2017و 2016بين سنتي  مليون درهم 4.407مليون درهم إلى  1.870 من ةمنتقل بالمائة 135,67بنسبة  األخيرة

  ارتفاعإلى  ىأد  بالمائة 259,37 بنسبةجهة الرباط سال القنيطرة التي تم أداؤها من طرف التجهيز  ارتفاع نفقات فإن

بالمائة  7,18مقابل  2017بالمائة سنة  10,95لتصل إلى نسبة  حصة الجهة من نفقات تجهيز جميع جهات المملكة

 ، كما يتضح من الجدول أسفله: 2016سنة 

 المبالغ بمليون درهم

 التسمية
 برسم سنة نفقات التجهيز

 (%التطور ) نسبة 
2016 2017 

 259,37 482,63 134,30 ( 1نفقات التجهيز جهة الرباط سال القنيطرة )

 135,67 4407 1870 ( 2مجموع نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة )

 3,77 10,95 7,18 ( 2( / )1النسبة )%( )
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 للحسابات الجهوي  العماالت واألقاليم الخاضعة لرقابة المجلس .ب

أقاليم  تمارة و-الرباط وسال والصخيرات  عماالت  لرقابة المجلس ثالث عماالت وأربعة أقاليم وهي على التواليتخضع  

  الخميسات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

مليون درهم   1.822إلى حوالي  2016المداخيل اإلجمالية للميزانية الرئيسية للعماالت واألقاليم خالل سنة وصلت 

 مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز. 1.330,38مليون درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و 389,46منها 

مليون درهم موزعة على الخصوص بين مداخيل التسيير بمبلغ  1.782، فقد بلغت المداخيل 2017أما خالل سنة 

تراجعا  المداخيل اإلجماليةوهكذا عرفت مليون درهم.  1.268,47مليون درهم ومداخيل التجهيز بمبلغ  408,48

 2017مليون درهم سنة  980,67 فقد بلغت. أما النفقات اإلجمالية، 2017و 2016بالمائة ما بين سنتي  2,2بنسبة 

 .2016بالمائة مقارنة بسنة  16حيث انخفضت بحوالي 

 تطور مداخيل تسيير العماالت واألقاليم  .1

 2016بين سنة  المائةب 5 حوالي نسبيا بلغ تقدمالعماالت واألقاليم الخاضعة لرقابة المجلس اعرفت مداخيل تسيير  

هذا التقدم يرجع أساسا إلى مليون درهم.  408,48مليون درهم إلى  389,46من  هاحيث انتقل مجموع ،2017و

إلى   2016مليون درهم سنة    344ارتفاع حصة العماالت واألقاليم من الضريبة على القيمة المضافة والتي انتقلت من  

 ، فيما سجل تراجع مداخيل الملك الغابوي والرسم على رخص السياقة.  2017مليون درهم سنة  360

مداخيل تسيير  من مجموع إلى الزيادة في حصة هذه األخيرةجهة المداخيل تسيير عماالت وأقاليم وقد أدى ارتفاع 

 . 2017المائة سنة ب 7,3إلى  2016المائة سنة ب 6,6من سبتها حيث انتقلت ن جميع عماالت وأقاليم المملكة

  بلغت بنسبة منها  الحصة الكبرىبمنتوج الضريبة على القيمة المضافة  يساهممكونات مداخيل التسيير، وفيما يتعلق ب

مليون درهم لباقي   48,03مقابل  2017مليون درهم سنة  360,44حيث ساهمت بمبلغ ، 2017سنة  بالمائة 88,23

 الموارد. 

فهو يقارب    ،2017عماالت وأقاليم جهة الرباط سال القنيطرة حتى متم سنة  من مداخيل  استخالصه  وبخصوص الباقي  

 للعماالت واألقاليم. يتوزع بين حصة الضريبة على القيمة المضافة واالمدادات المقدمة وماليين درهم  5,7

 مداخيل التجهيز المتعلقة بالعماالت واألقاليم تطور  .2

انتقلت   ، إذ 2017في سنة    المائةب  4,66تراجعا بنسبة    التابعة للجهةعرفت مداخيل التجهيز المتعلقة بالعماالت واألقاليم  

  تيين سنب  المائةب  38,6عرفت تراجعا بنسبة    هاأن  مع العلممليون درهم.    1.268,48لى  إمليون درهم    1.330,38من  

 .2016و 2015

مداخيل االستثمار األخرى والمكونة أساسا من إمدادات  النخفاضوتعود أسباب تراجع هذه المداخيل باألساس 

إلى  2016مليون درهم سنة  585,47بالمائة حيث انتقلت من  9والتي انخفضت بنسبة األخرى االستثمار 

مليون درهم سنة  671,71والذي انتقل بدوره من  وتراجع فائض السنة الماضية ،2017مليون درهم سنة  537,49

 . 2017مليون درهم سنة  625,16إلى  2016

عرف  الفائض المحول من الجزء األول للميزانيةفإن  ،2017سنة ل التطور السلبي لمداخيل التجهيزوبالرغم من 

مليون درهم سنة  73,19 مقابل 2017سنة  مليون درهم 90,83 ، إذ وصل إلىالمائةب 19 بلغت بنسبةتطورا إيجابيا 

2016.  

 التابعة للجهةتطور نفقات التسيير المتعلقة بالعماالت واألقاليم  .3

  ن درهم وملي  381,54حيث انتقلت من    ،المائةب  5,2  بنسبة   ارتفاعا  التابعة للجهةالعماالت واألقاليم    عرفت نفقات تسيير

بنسبة  نفقات الموظفينإلى ارتفاع باألساس  راجع التقدمذا . ه2017 ةمليون درهم سن 401,58إلى  2016سنة 

 مليون درهم.  259,4مليون درهم إلى  254,1بعد أن انتقلت من  المائةب 2,09

نسبة مهمة من نفقات التسيير   تشكلبأن نفقات الموظفين  المعطياتبينت وبخصوص توزيع النفقات حسب طبيعتها، 

سنة  بالمائة  64,6وانتقلت إلى  2016سنة  بالمائة 66,6اإلجمالية )مع احتساب الفائض( حيث بلغت هذه النسبة 

2017. 

فقد مقارنة مع نفقات تسيير مجموع عماالت وأقاليم المملكة، جهة الوبخصوص أهمية نفقات تسيير عماالت وأقاليم 

علما أن هذه النسبة كانت في نفقات تسيير مجموع عماالت وأقاليم المملكة  بالمائة من    12,68  نسبة  2017شكلت سنة  

 .2016بالمائة سنة  12,74حدود 
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جهة غير تلك المتعلقة اللعماالت وأقاليم  ويعزى هذا المعطى على الخصوص لتراجع أهمية نفقات التسيير األخرى

  حيث ،2017و 2016بين سنة  ،النفقات األخرى الخاصة بمجموع عماالت وأقاليم المملكة من مجموعبالموظفين 

 .بالمائة 8,34إلى  بالمائة 8,58من نسبتها  انتقلت

 التابعة للجهةتطور نفقات التجهيز المتعلقة بالعماالت واألقاليم  .4

 المائة،ب 23بدورها بنسبة  اخفضت إذ  نفقات،ال ، سلبا على تطور هذه2017في سنة  ،تراجع مداخيل التجهيزانعكس 

  .2017سنة  مليون درهم 556,03إلى  2016سنة مليون درهم  722,15انتقلت من   حيث

جهة من مجموع نفقات التجهيز في جميع عماالت وأقاليم الحصة عماالت وأقاليم  تراجعهذا االنخفاض أدى إلى 

علما أن مجموع ، 2017سنة  بالمائة 11,83إلى  2016سنة  بالمائة 18,43انتقلت من  هذه الحصةالمملكة. ذلك أن 

من  منتقال المائةب 20بنسبة  تقدمبعدما  ايجابينفقات التجهيز في جميع عماالت وأقاليم المملكة تطور بشكل 

  .مليون درهم 4.700 مليون درهم إلى 3.917

 الجهوي للحسابات   الجماعات الخاضعة لرقابة المجلس .ج

منتقلة  بالمائة 5,0تراجع مجموع المداخيل بنسبة أظهر تحليل المعطيات المتعلقة بالجماعات الموجودة بتراب الجهة 

   .2017مليون درهم سنة  7.386,38إلى  2016مليون درهم سنة  7.421,70من 

إلى  2016سنة  مليون درهم 4.869 فهي شهدت ارتفاعا طفيفا، إذ انتقلت منالنفقات اإلجمالية  أما بخصوص

  التجهيزأما نفقات  إلى استقرار نفقات التسيير.    باألساسالنسبي    هذا االستقرار  يرجعو.  2017سنة    درهم  مليون 4.946

  مليون درهم. 1.007درهم إلى  مليون 1.048حيث انتقلت من   المائةب 3,9انخفضت بنسبة  د فق

   تطور مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات  .1

منتوج المتعلقة بمداخيل الدرهم. وتشكل  مليون 3.428,25ما يناهز  2017سنة  لجماعاتامداخيل تسيير  بلغت

مليون درهم متبوعا برسم الخدمات   1.264,48  بمبلغ قيمته  للجماعات،  الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد مالي

والضريبة على األراضي مليون درهم    402,41  مبلغمليون درهم والضريبة المهنية ب  586,14ما مجموعه  الجماعية ب

مما يدل على  من مجموع المداخيل المائةب 72مليون درهم. هذه العناصر تشكل  183,9الحضرية غير مبنية بمبلغ 

 . االرتباط الوثيق لمالية الجماعات بالموارد المحولة من طرف الدولة

 ها، بحيث انتقل مجموعالمائةب  0,3بلغت نسبته    انخفاضا طفيفاجماعات عرفت  المداخيل تسيير    وتجدر اإلشارة إلى أن

الضريبة  داخيلم ما أنعل 2017مليون درهم في سنة  3.428,25إلى  2016درهم في سنة  مليون 3.439,40 من

 عمليات تجزئة األراضي علىالضريبة و الضريبة على األراضي الحضرية الغير مبنيةو السكنرسم و المهنية

ومداخيل  المضافةالجماعات من الضريبة على القيمة    حصةعرفت    فيما  .إيجابياتطورا    عمليات البناء  الضريبة علىو

 ا ملحوظا.تراجع مواد المقالع استخراجعلى  المفروضالرسم و رسم الخدمات الجماعية

والتي تتكون أساسا من الحصة من  ،المحولة من طرف الدولة فالموارد  ،التسيير وبنية مداخيلوعلى مستوى تركيبة 

من مجموع   بالمائة  37مليون درهم أي بنسبة    1.264ما يناهز    2017سنة    بلغت  ،منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 ورسم السكنالرسم المهني  الدولة والتي تهمالرسوم المحلية المدبرة من طرف مداخيل  كما بلغت .خيل التسييرمدا

الموارد  أما .من إجمالي الموارد  بالمائة 30أي بنسبة  ،مليون درهم 1.036 ما مجموعهورسم الخدمات الجماعية 

ة أي بنسب  ،مليون درهم  1.127بلغت قيمتها    األخرى فقد رد  من الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموا  الذاتية المشكلة

  من مداخيل التسيير. بالمائة 33

لجهة مع نظيراتها على الصعيد الوطني تبين بأن نسبة الرسوم المحلية المدبرة من التابعة لمقارنة معطيات الجماعات  

جهة مقارنة مع باقي الجماعات، في حين الأكثر أهمية في بنية مداخيل التسيير بالنسبة للجماعات ب تعد  طرف الدولة

 نسبة  مثللموارد المحولة من طرف الدولة والتي تالكبيرة لهمية  األبتتميز بنية مداخيل الجماعات على الصعيد الوطني  

 ضعية: ويوضح الجدول التالي هذه الو مجموع المداخيل.من  بالمائة 53

 بمليون الدرهم المبالغ

 جماعات جهة الرباط سال القنيطرة المجموع على المستوى الوطني 

الحصة  طبيعة الموارد 

)%( 
 المداخيل المقبوضة

الحصة 

)%( 
 المداخيل المقبوضة

 الموارد المحولة من طرف الدولة   1.264 36,9 14.301 52,9

 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة   1.036 30,2 5.931 21,9

 الموارد الذاتية والموارد األخرى 1127 32,9 6.798 25,1
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 المجموع 3.428 100 27.030 100

المجهودات المبذولة ألجل استخالص المداخيل، فقد بينت مقارنة الباقي استخالصه مع المبالغ المستخلصة وفيما يتعلق ب

مليون  1.105)ضريبة المهنية للخصوصا بالنسبة  االباقي استخالصهالمبالغ ضعف المجهودات المبذولة لخفض 

والضريبة على األراضي درهم(  مليون 71)ورسم السكن مليون درهم(  838)رسم الخدمات الجماعية درهم( و

مجموعة من الرسوم والموارد  أيضاضعف استخالص المداخيل  هميو مليون درهم(. 167) الحضرية الغير مبنية

 .مليون درهم( 639,8)األخرى 

 تطور مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات  .2

انتقلت من  حيث ، المائةب 3,52 بلغت نسبته تراجعا جهة التابعة للجماعات العرفت مداخيل التجهيز المتعلقة ب

  .2017مليون درهم سنة  2.996,52إلى  2016مليون درهم سنة  3.105,90

 تراجع فائض الجزء األول من الميزانيةإلى  2016مقارنة بسنة  2017انخفاض مداخيل التجهيز لسنة  يمكن إيعازو

بنسبة  مليون درهم، وتراجع منتوج القروض 618,48 مليون درهم إلى 702,72من انتقل  حيث ،المائةب 12 بنسبة

 11بنسبة  المداخيل األخرى لالستثمار . بينما ارتفعتمليون درهم 32,22مليون درهم إلى  130,54من  بالمائة 75

 1وعرف فائض السنة الماضية ارتفاعا طفيفا بنسبة  مليون درهم 358,41درهم إلى  مليون 323,93 من بالمائة

  بالمائة.

فيما  ،المائةب 66نسبة بن فائض السنة الماضية هو أهم مصدر ، فإتوزيع مداخيل التجهيز حسب المصدر وبخصوص

 . هذا المعطى يعني بأن برمجة أغلب المشاريع تتم في إطار برمجةالمائةب 21يشكل فائض الجزء األول للميزانية 

. هذه الوضعية تدل على أن الميزانية السنوية للجماعات ليست أداة للبرمجة بالنسبة لميزانية ة الماضيةفائض السن

 التجهيز والتي تبقى مرتبطة بمدى تحقيق المداخيل والفائض.

 تطور نفقات التسيير المتعلقة بالجماعات   .3

 2.716,5من  هاحيث انتقل مجموع ،المائةب 6 هنسبت تبلغ ارتفاعاعرفت نفقات التسيير، دون احتساب الفائض، 

. هذا التطور يرجع باألساس للنمو المهم للنفقات 2017مليون درهم سنة  2.892,6إلى  2016درهم سنة  مليون

ولالرتفاع  مليون درهم 1.626,4مليون درهم إلى  1.463,6منتقلة من  ،المائةب 11بلغت نسبته  ذياألخرى وال

 . المائةب 1,1فين بنسبة نفقات الموظالطفيف ل

لتسوية  المخصصةلنفقات وا النفقات األخرى ارتفاعبمقابل تراجع دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية، سجل و

 37,5مليون درهم إلى    21,5من    تعويضات الضرر لصالح الغير التي تم صرفها  رتفاعية بالنظر المنازعات القضائال

 . بالمائة 74,4مليون درهم أي بنسبة 

وبالرجوع لمستوى نفقات التسيير التي تم تسجيلها على صعيد مجموع جماعات المملكة، يتبين بأن حصة جماعات 

. هذا 2017سنة  بالمائة 14,48إلى  2016سنة  بالمائة 14,26من  ارتفعتجهة من مجموع نفقات التسيير التابعة لل

 2016مليون درهم سنة    2.716,53التي ارتفعت من  المتعلقة    األخرى  لحصة النفقات  المهمالمعطى هو نتيجة التطور  

  .2017مليون درهم سنة  2.892إلى 

 تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالجماعات  .4

، حيث انتقلت 2017و  2016بين سنتي    المائةب  3,9  نسبته  بلغت  انخفاضا  التابعة للجهة  الجماعات  تجهيزعرفت نفقات  

مليون درهم. هذه الوضعية تعكس تباطأ على مستوى إنجاز المشاريع  1.007,89مليون درهم إلى  1.048,79من 

االعتمادات المفتوحة  يسجل بأنوفي هذا الخصوص، وتراجع نسبة استهالك االعتمادات المالية المرصودة للتجهيز. 

. المائةب 50مليون درهم وهو ما يشكل نسبة  1.246,3المبالغ الملتزم بها لم تتعد  يمافمليون درهم  2.503,3بلغت 

بالمائة من المبالغ  81 بنسبةمليون درهم  1.0007,8 وصلت إلى ما مجموعهأما بالنسبة للمبالغ التي تم أداؤها، فقد 

 . الملتزم بها

( مقارنة مع برمجتها في الميزانية )االعتمادات م أداؤهاالتي تهذه الوضعية أن نسبة إنجاز المشاريع )المبالغ  تظهر

ويعكس عدم كفاية    إنجاز المشاريع  ويسبب تأخرمعدل يبقى دون المستوى المطلوب  ال  . هذاالمائةب  40المفتوحة( تبلغ 

 . لمشاريعالمخصص لالجماعات على تدبير الغالف المالي  قدرات

سنة   مليون درهم  1.048,8حيث انتقلت من    ،المائةب  3,9  بنسبةجهة  النفقات التجهيز المتعلقة بجماعات  وقد انخفضت  

التجهيز في مجموع جماعات المملكة  نفقاتعرف مجموع  ، بينما2017مليون درهم سنة  1.007,9إلى  2016

مجمل من جعلت حصة جماعات الجهة  الوضعيةهذه  .2017و 2016بين سنتي  المائةب 20,7 انخفاضا بلغت نسبته

  .2017سنة  المائةب 15,66لى إ 2016سنة  المائةب 12,91من  ترتفع منتقلة النفقات المتعلقة بالتجهيز
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الجهوي  للمجلس القضائية وغير القضائية نشطةاأل الفصل الثاني:

 القنيطرة-سال-الرباطلجهة  للحسابات

 ،2018القنيطرة، برسم سنة -سال-الرباطلجهة  للحسابات الجهوي المجلس أعمالب خالصةيتضمن هذا الفصل 

 .اته القضائية وغير القضائيةاختصاصوالمتعلقة ب

I. القضائيةنشطة األ 

 المحاسبين العموميين حسابات في والبت التدقيق .أوال
 باألجهزة المتعلقة محاسبيةال البيانات أو الحساباتوالتحقيق في  التدقيقمن خالل  للحسابات، الجهوي المجلس يعمل

للمقتضيات  العموميين المحاسبيناحترام اآلمرين بالصرف والمراقبين و مدى من على التأكد ،المحلية العمومية

 المتعلقة المالحظات االقتضاء، عند  كذلك، ويبرز،القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات. 

 وذلك العمومي، والمحاسب والمراقب بالصرف اآلمر مسؤولية الخصوص، على تثبت، أن شأنها من التي بالوقائع

وإذا كان من شأن ارتكاب مخالفات في هذا المجال إثارة مسؤولية هؤالء   .منهم واحد  لكل الموكولة المهام حدود  في

ب العمومي يتحمل وحده المسؤولية في المتدخلين في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن المحاس

 ميدان البت في الحسابات. 

 اإلدالء بالحسابات  

وهيئاتها التي تم تقديمها جاهزة للتدقيق والبت من طرف المحاسبين العموميين  الترابيةبلغ عدد حسابات الجماعات 

 ي:، وتتوزع حسب األجهزة وفق ما هو مبين في الجدول التال2018حسابا برسم سنة  161

 2018تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 

 األجهزة

عدد 

الخاضعين 

برسم سنة 

2018 

 2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

 والمتعلقة بتدبير سنوات
 

مجموع 

الحسابات 

المقدمة 

سنة خالل 

2018 

مجموع 

الحسابات 

إلى  المقدمة

غاية سنة 

2018 
2017 2016 2015 2014 

وما   2013

 قبلها 

 26 1 - - - - 1 1 الجهات 

 45 8 - 1 2 2 3 4 األقاليم

 43 3 -   1 2 3 العماالت

 1557 147 - 8 19 40 80 114 الجماعات

مجموعات الجماعات 

المحلية والتجمعات 

 الحضرية

2 1 1 - - - 2 24 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر 

 على محاسب عمومي

1 - - - - - 0 8 

 1703 161 - 9 21 44 87 125 المجموع

 عدد ال بلغ وبذلك  ،حسابا  161  إلى  وما قبلها  2017لى المجلس برسم سنة  إلحسابات التي تم تقديمها  اعدد    وهكذا وصل

 ، أيحساب 1792من أصل  حساب 1703ما مجموعه  2018سنة متم بها إلى غاية  المدلى اإلجمالي الحسابات

وهكذا، تم تسجيل تحسن في نسبة  .في السنة الماضية المائة في 93بالمائة مقابل  95وصلت إلى جمالية إإدالء  بنسبة

 .2018و 2017في المائة ما بين سنتي  2االدالء بالحسابات، حيث ارتفعت بنسبة 

دم تقديم الحسابات رسائل إعذار للمراكز المحاسبية المعنية بع  توجيهم المجلس الجهوي للحسابات بوقد ساهم في ذلك قيا

، لى مسطرة األمر وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في مدونة المحاكم الماليةإتحثهم على تقديم الحسابات قبل اللجوء  

تم خالل هذه السنة تبليغ رسالة إعذار لمحاسب واحد، ويتعلق األمر بالمركز المحاسبي لسيدي سليمان. كما تم،   حيث
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المسطرية، الحكم بالغرامة والغرامة التهديدية على محاسب واحد، ويتعلق األمر   بعد استكمال جميع اإلجراءات

 بالمحاسب السابق المسؤول عن المركز المحاسبي والماس.  

 الحساباتق تدقي  

 من  العموميون سنويا. كما يتأكد   المحاسبون  يقدمها  التي  الحساباتفي    البتو  تدقيقبال  للحسابات  الجهوي  المجلس  يقوم

 تبليغ على المجلس ويعمل .العمل بها الجاري واألنظمة للقوانين والنفقات المداخيل تنفيذ  عمليات احترام مدى

 العموميين  من المحاسبين كل إلى، حسب الحالة، مذكرات في الحسابات تدقيق بمناسبة تسجيلها تم التي المالحظات

 .نها بشأ  وتبريراتهم بتعقيباتهم اإلدالء قصد  بالصرف اآلمرين وكذا

مذكرة  32. وتم إصدار ما مجموعه  2018حساب سنة    139تدقيق  في هذا اإلطار، قام المجلس الجهوي للحسابات بو

 التالي  الجدول  ويوضحمنها تهم المحاسبين العموميين وأربع مذكرات وجهت إلى اآلمرين بالصرف.    28للمالحظات،  

 حسب أنواع األجهزة الخاضعة:  ، وذلكتدقيقها تم التي الحسابات وضعية

   2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنتي 

 األجهزة
عدد الحسابات التي 

 تم تدقيقها 

 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى 

 المراقبين  اآلمرين بالصرف المحاسبين العموميين

 - - - 3 الجهات 

 - - 2 3 األقاليم

 - - - 10 العماالت

 - 4 26 123 الجماعات

مجموعات الجماعات المحلية  

 والتجمعات الحضرية
- - - - 

المقاوالت والمؤسسات العمومية 

 التي تتوفر على محاسب عمومي
- - - - 

 - 4 28 139 المجموع

 القنيطرة -سال-لجهة الرباط للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة األحكامو الحسابات البت في 

حكما تمهيديا   33حكما بإبراء الذمة و  82بين  حكما تتوزع    123  الجهوي للحساباتأصدر المجلس  ،  2018خالل سنة  

. ويبين الجدول التالي وضعية األحكام الصادرة عن درهم 408.320,74بمبلغ إجمالي وصل إلى  بالعجز امحكأ 8و

 هيئات المجلس الجهوي للحسابات في إطار مسطرة البت في الحسابات: 

 األجهزة
تي عدد الحسابات ال

 توجد في طور البت

عدد األحكام  

 التمهيدية 

طلبات  عدد األحكام النهائية

 مبلغ العجز عجز  براءة الذمة  االستئناف

 - - - - - - الجهات 

 - - - 3 - 10 األقاليم

 1 - 2 3 1 15 العماالت

 4  6 72 32 221 الجماعات

مجموعات الجماعات 

المحلية والتجمعات 

 الحضرية

15 - 4 - - - 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي

- - - - - - 

 5 - 8 82 33 261 المجموع

كانت موضوع   2018  سنةمن األحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات خالل    5وتجدر اإلشارة إلى أن  

 طلب استئناف.
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 الواقع بحكمثانيا. التسيير 
في   يتولى، للحسابات الجهوي المجلس بأن المالية، المحاكم المتعلق بمدونة 62.99رقم  القانون من 131المادة تنص 

 وحسب هاته .القانون من هذا 41 المادة مدلول حسب الواقعوجود تسيير بحكم ب التصريح اختصاصه، دائرة حدود 

 عمليات المختصة، السلطة من لدن لذلك يؤهل أن رغي من يباشر،  شخص كل الواقع بحكم محاسبا يعتبر فإنه المادة،

 المجلس، لرقابة الخاضعة األجهزة العمومية أحد  ملك في  قيم أو أموال واستعمال وحيازة النفقات  ودفع الموارد  قبض

 ولكن المذكورة،  األجهزة  ملك  في  قيم ليست  أو بأموال  تتعلق  بعمليات  عمومي  محاسب  صفة  له  تكون أن  دون  يقوم  أو

 .العمل بها واألنظمة الجاري القوانين وفق بإنجازها، وحدهم يكلفون العموميين المحاسبين

عون،  أو موظف كل الواقع، بحكم التسيير عن مسؤوال مشاركا يعتبر أن خاص، بوجه يمكن،، ذلك إلى وباإلضافة

 األثمان أو  بيانات  في  المبالغة  على  إما  تشجيعه  أو  بموافقته  يكون  والذي  عمومية،  طلبات  على  حاصل  هو  من  كل  وكذا

أو  حواالت أو باألداء أوامر تحرير إلى علم عن عمد  قد  الوثائق، بهذه الواردة البيانات تحريف على أو الفواتير

 .صورية أصول أو تبريرات

 2018سنة  برسم ،القنيطرة-سال-الرباطلجهة الجهوي للحسابات  المجلستتم إحالة أي ملف على  لم اإلطار، هذا في

رائجة أمام  قضايال ناملفوجد ي، 2018 سنة نهاية حدود  حتى أنه غير الواقع. بحكم تسييرا تشكل قد  يهم عمليات

البت في طلب مراجعة   قضية واحدة تم من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، منها المجلس، أحيال

 تي:اآلالجدول ذلك  فصليكما  التحقيق، قيد  ةوقضي التصريح النهائي

 2018حاالت التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية إلى حدود نهاية سنة 

الجهاز  

 المعني 

الجهة التي  

أحالت القضية 

 على المجلس 

السنة التي  

تمت فيها  

 اإلحالة

عدد األشخاص 

 المعنيين 
 مبلغ العجز مراحل المسطرة

مبلغ 

 الغرامة

الجماعة 

الحضرية 

 سيدي قاسم

وكيل الملك 

لدى المجلس 

الجهوي 

 للحسابات

2007 4 
تم البت في طلب مراجعة 

 التصريح النهائي
- - 

الجماعة 

الحضرية 

 تمارة

وكيل الملك 

لدى المجلس 

الجهوي 

 للحسابات

 - - في طور التحقيق 2 2010

صفقات وسندات طلب ) أموال جماعية ناتجة عن تنفيذ طلبيات عموميةوتتعلق األفعال موضوع هذه الملفات بحيازة 

النادي البلدي للتنس ) أو بحيازة واستعمال أموال محصلة من تسيير مرافق جماعية( تهم ميزانية جماعة سيدي قاسم

 (.بالخميسات، المعهد الموسيقي بتمارة

 المالية  والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب. ثالثا
 قضائية  مهمة  للحسابات  الجهوي  المجلس  يمارس  الذكر،  سالفال  62.99رقم    القانون  من  136  المادة  مقتضيات   حسب

المادة  من الرابعة الفقرة في بيانهم الوارد  ألشخاصل بالنسبة المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في

 .نفس القانون من 56و 55و 54 المواد  في عليها المنصوص المخالفات إحدى يرتكبون والذين القانون، هذا من 118

ملفا. وقد أصدر المجلس  44قضايا تهم ( 10عشرة )، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس 2018في نهاية سنة 

تم بموجبها الحكم   جماعتي القنيطرة والهرهورة،( حكما تهم 14) خالل هذه السنة أربعة عشرة للحسابات الجهوي

بسبب عدم  ينمتابع  ( 5خمسة ) متابعين وتبرئة ( 9تسعة ) درهم على 356.200,00بلغت إجمالية  ات ماليةبغرام

ويبرز الجدول درهم.  75.975,17كما وصل مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها إلى . مثبوت أي مخالفة في حقه

 :2018ر دجنب 31التالي وضعية الملفات المتعلقة بمسطرة التأديب المالي إلى حدود 
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 2018أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 

 المبالغ 

 بالدرهم

 العدد 
 

 (1) القضايا (2) الملفات

 

 

 2018القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير  12 58

 
0 

المجلس  اإلحاالت الموجهة للنيابة العامة من طرف 

 2018الجهوي للحسابات برسم سنة 

8 2 
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي  

 للحسابات من طرف النيابة العامة

 2018عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها  3 8

 عدد الملفات الجاهزة للحكم  4

 عدد األحكام الصادرة عن المجلس الجهوي   14

 المبلغ اإلجمالي للغرامات بالدرهم 356.200,00

 مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم 75.975,17

 2018القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة  10 44 

 القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. (1)

 الملف يطابق الشخص المتابع. (2)

II. القضائية  غير نشطةاأل 

 العمومية األموال استخدام ومراقبة التسيير مراقبة  .أوال
 مراقبة جميع   إلى  األولى  وتهدف  قضائيتين،  غير  مهمتين  العمومية  األموال  استخدام  مراقبة  وكذا  التسيير،  مراقبة  تعتبر

  عليها، مقارنة المحصل والنتائج المحددة األهداف تحقيق ومدى المشاريع تقييم تشمل أن يمكن بحيث التسيير، أوجه

  الثانية مراقبة تشمل بينما. المنجزة العمليات وصدق مشروعية من التأكد  تشمل كما توظيفها، تم التي الوسائل مع

 من  الرأسمال أو في مساهمة من تستفيد  التي األخرى األجهزة وكل الجمعيات تتلقاها التي العمومية األموال استخدام

 المجلس الجهوي لرقابة خاضع آخر جهاز أي من أو هيئة أو محلية جماعة طرف من شكلها كان كيفما مساعدة

 المتوخاة األهداف يطابق تلقيها تم التي العمومية األموال استخدام أن من التأكد إلى المراقبة هذه وتهدف .للحسابات

 المساعدة. أو من المساهمة

وتعاليق  بآراء دعمها يتم خاصة، تقارير في المهمتين، هاتين إطار في تسجيلها تم التي المالحظات، إدراج ويتم، هذا

 .المعنية السلطات وكذا األجهزة مسؤولي

( 27)  نيوعشر  سبعة  2018سنة    برسم  القنيطرة-سال-الرباطلجهة  للحسابات    الجهوي  المجلس  أنجزوفي هذا اإلطار،  

 اتجماعكل من التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بمراقبة مهمة لمراقبة للتسيير همت 

المرافق ر سييمراقبة ت والقنيطرة )قطاع الساكنية( والخميسات وتمارة والصخيرات وتيفلت. هذا باإلضافة إلى سال

التعمير والمرافق الجماعية ر سييمراقبة تو الذاتية بجماعة تمارة تدبير الموارد  مراقبةوكذا والتجهيزات الجماعية 

 عينو السالمة أوالد وتيفلت و الرمانيو سيدي قاسم تسيير الجماعات التالية: . كما تمت مراقبةعين العودةجماعة ب

بوبكر   سيديو  المخازن  واد و  بن عودة  قريةو  المساعدةو  محمد بنمنصور  سيديو  صفصافو  الشمالية  عامرو  السبيت

 .مالك بنيو الصفافعةو أوالد بن حماديو اشباناتو سلفاتو إدريس أغبال مواليو الحاج

وتفعيال لمقتضيات المادة  وفي إطار التنسيق والتعاون بين المجلس األعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، 

قام المجلس بإنجاز وبتفويض من السيد الرئيس األول،  المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99من القانون رقم  158

ثالث مهام لمراقبة التسيير في إطار الشراكة بين المجلس الجهوي والمجلس األعلى للحسابات، ويتعلق األمر بمراقبة  

من المسطرة   )تم االنتهاء  المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمانتسيير كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال  

وإعداد مشروعي اإلدراج الخاصين بهما( ومراقبة تسيير المركز االستشفائي الجهوي   بالكامل  الخاصة بهاتين المهمتين

 .بالقنيطرة )في مراحلها النهائية(

في المهمة الموضوعاتية التي قام بها المجلس األعلى للحسابات حول مراجعة جاهزية  ،كمقرر  ،شارك المجلسكما 

لتنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تم االنتهاء كليا من جميع مراحل المسطرة المتعلقة بهذه  بالمغر

 .لمجلس األعلى للحساباتل نشر التقرير في الموقع اإللكتروني الرسميالمهمة، وتم 
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 بالممتلكات  اإلجبارية التصاريحومراقبة  تلقيثانيا. 
 وفحص تلقي في تتمثل ،ال تقل أهمية عن المهام السالفة الذكر أخرى  مهمة حساباتلل الجهوي سلبالمج أنيطت

واألعوان  الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية المجالس منتخبي بممتلكات بعض اإلجبارية ريحاالتص

 .العموميين

التصريح اإلجباري بالممتلكات لبعض منتخبي  المتعلق بإحداث  54.06يستند هذا االختصاص إلى مقتضيات القانون 

 المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين.

الحاصلين   المنتخبينوفيما يخص المنتخبين، فيتعلق األمر بجميع أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية وكذا  

ألحد المجالس المحلية والغرف المهنية التابعة لنفوذ المجلس الجهوي و تفويض سلطة المنتمين أعلى تفويض إمضاء 

للحسابات، ويتولى وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه تبليغ المجلس الجهوي للحسابات بقوائم الخاضعين 

 لممتلكات. باللتصريح اإلجباري 

ي بالممتلكات الموظفون الذين يمارسون المهام  فيلزم بالتصريح اإلجبار ،وفيما يخص الموظفين واألعوان العموميين

. وتتولى السلطة الحكومية المختصة إعداد قوائم المشار إليه أعاله 54.06من القانون  2المحددة بموجب المادة 

  األعوان والموظفين وتوجيهها للمحكمة المالية المختصة.

طفالهم القاصرين داخل أجل ثالثة أشهر الموالية ويتوجب على الملزمين أن يودعوا تصاريح بممتلكاتهم وممتلكات أ

 2.09.207لتاريخ انتخابهم أو تاريخ مباشرتهم للمهام الموجبة للتصريح وفق النموذج المحدد بموجب المرسوم رقم 

( المتعلق بتحديد نموذج التصريح اإلجباري بالممتلكات ووصل 2010دجنبر  8) 1430ذي الحجة  20الصادر في 

 د األدنى لقيمة األموال المنقولة الواجب التصريح بها.التسلم وبالح

 التيالتصاريح  مقارنة    وكذا  وتصنيفها،  ومعالجتها  ريحاالتص  بتلقيللحسابات    الجهوي  المجلس  يقوم  اإلطار،  هذا  فيو

 بعد، فيما يعمل،. كما المختصة السلطات طرف من بها التوصل تم التي الخاضعين األشخاص لوائح مع إيداعها تم

م خالل ريحهابإيداع تص يقوموا لم الذين األشخاص بإعذار الوقت، نفس في ويشرع، ريح،اللتص منتظم  تتبع على

 اآلجال المحددة لذلك.

 هذا في اختصاصاته ممارسة في، 2010سنة  خاللالمجلس الجهوي للحسابات،  شروع منذ  أنه بالذكر، وجدير

 بلغ  ، 2018سنة    نهاية  حدود   وحتى  بالممتلكات،   اإلجباري  بالتصريح  المتعلقة  التنظيمية  النصوص  صدور  بعد   المجال،

تصريحا بالنسبة لفئة الموظفين  20.558، موزعة بين صريحات 23.214 حوالي إيداعها تم التي عدد التصريحات

صاريح المودعة حسب تفاصيل الت التالي الجدول يبرز  الخصوص، وبهذان. تصريحا بالنسبة لفئة المنتخبي 2656و

 الفئة بالنسبة للمنتخبين والموظفين:

 2018برسم سنة  في ميدان التصريح اإلجباري بالممتلكات القنيطرة-سال-الرباطلجهة عمل المجلس الجهوي للحسابات 

 فئة الملزمين
عدد التصريحات اإلجمالية 

 2010منذ سنة 

 للملزمينعدد اإلنذارات الموجهة  عدد التصريحات المودعة

2017 2018 2017 2018 

 - - 207 676 20.558 الموظفون

 - 1.244 364 982 2.656 المنتخبون 

 - 1.244 570 1.659 23.214 المجموع

الذين لم يدلوا الملزمين استكمال اإلجراءات المسطرية بخصوص  2018 ةوتجدر اإلشارة إلى أنه تم خالل سن

القانونية رغم تبليغهم إنذارات بهذا الشأن. إذ تم توجيه قائمة بالملزمين المعنيين بهذا اإلجراء،  بتصاريحهم داخل اآلجال  

المجالس   منتخبي  لبعض  اإلجباري  التصريح  بإحداث  المتعلق  54.06  رقم   القانون  من  1  المادة  من  6  البند   ألحكام  طبقا

  الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بممتلكاتهم  العموميين  األعوان  أو  الموظفين  فئات  وبعض  المهنية  والغرف  المحلية

 10 البند  ، إلى السيد رئيس الحكومة التخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في2008 أكتوبر 20 في 1.07.202

 .( منتخبا تم تبليغ اإلنذارات إليهم14عشرة ) بأربعةالقانون سالف الذكر. ويتعلق األمر  من 1 المادة من

في إطار المهام الرقابية المنجزة ثالثا. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات 

 2015برسم سنة 
بناء على المالحظات التي يتم تسجيلها بمناسبة مهام مراقبة التسيير، يقوم المجلس الجهوي للحسابات بتوجيه توصيات 

وصيات األجهزة التي تمت مراقبتها على اتخاذ اإلجراءات والتدابير  هذه الت  ة التي شملتها هذه المراقبة. وتحثلألجهز

   ها.وذلك بهدف تحسين مردودية تسيير ،الالزمة من أجل تجاوز النقائص المسجلة على المستوى التدبيري
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المعنية قصد للحسابات بتوجيه رسائل لألجهزة  ومن أجل تتبع مآل التوصيات الصادرة عنه، يقوم المجلس الجهوي

 موافاته بالتدابير المتخذة بشأن هذه التوصيات، كما يقوم بمهام التقصي لدى هذه األجهزة إذا تطلب األمر ذلك.

بتتبع التوصيات الصادرة عنه برسم سنة   القنيطرة-سال-الرباطلجهة  وفي هذا اإلطار، قام المجلس الجهوي للحسابات  

ويتعلق األمر   عن اإلجراءات المتخذة بشأن مختلف التوصيات.بتقارير  وتوصل    المعنيةحيث راسل األجهزة    ،2015

عقد التدبير    بخصوصجماعة القنيطرة  والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة  ب

أخرى وخمس جماعات ، معمورةال قطاعبالمفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف 

  بنمنصور وأم عزة والصباح وايت بويحيى الحجامة وعامر السفلية.: وهي

. توصية 225 هما مجموع 2015تناولت عملية تتبع التوصيات الصادرة في إطار مهام مراقبة التسيير برسم سنة و

التي  والعوائق  اإلجراءات المتخذةالتوصيات وبشأن مختلف  تحليل األجوبة الواردةلنتائج خالصة ونورد فيما يلي 

 تفعيل بعضها. تعترض

 األجهزة المراقبة حسب التوصيات توزيع .1

 85,78توصية، أي بمعدل    193  هتم التكفل بها ما مجموع،  توصية  225من أصل    أجوبة األجهزة المعنية أنأظهرت  و

على التفاعل مما يدل ئة طور اإلنجاز. ابالم 20,89تم إنجازها و ةئابالم  64,89بالمائة من مجموع التوصيات، منها 

لتفعيلها. وتبقى نسبة التوصيات   هالألجهزة موضوع المراقبة مع توصيات المجلس والجهود المبذولة من طرف   ياإليجاب

 كما هو مبين في الجدول التالي: المراقبة األجهزة حسب التوصياتبالمائة. وتتوزع  14,22 زغير المنجزة ال تتجاو

ر  التوصيات غي

 المنجزة

التوصيات في  

 طور اإلنجاز

التوصيات  

 المنجزة

عدد 

 التوصيات 
 الجهاز أو موضوع المراقبة

01 13 36 50 
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء 

 والتطهير السائل بالقنيطرة

07 02 21 30 

التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية 

المماثلة لها والتنظيف بجماعة القنيطرة والنفايات 

 )قطاع معمورة(

 جماعة بنمنصور 32 18 10 04

 جماعة أم عزة 36 24 02 10

 جماعة الصباح 31 12 12 07

 جماعة ايت بويحيى الحجامة 16 15 01 0

 جماعة عامر السفلية 30 20 07 03

 المجموع 225 146 47 32

 النسبة )بالمائة(  100 64,89 20,89 14,22

 ل التوصيات حسب األجهزة ومحاور المراقبةآم .2

تم تقسيم هذا المحور إلى نظرا لطبيعة األجهزة موضوع تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، 

والكهرباء والتطهير الجماعية لتوزيع الماء  الوكالة المستقلة  الموجهة إلى  توصيات  ثالثة أقسام. ويتعلق القسم األول بال

التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة الثاني بالتوصيات الخاصة بمراقبة  و  السائل بالقنيطرة

دراسة محورية للجماعات الترابية  القسم الثالث واألخير ويعطي ثم لها والتنظيف بجماعة القنيطرة )قطاع معمورة(

 الخمس.

 الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة المستقلة  بالوكالة المتعلقة التوصيات 1.2

 هالى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة إثر مراقبة تسييرإوجه المجلس 

ية همت أربعة محاور وهي تدبير قطاع الماء وتدبير قطاع التطهير السائل وتدبير قطاع الكهرباء  ( توص50خمسون )

حيث بلغت  ،تجاوب ملحوظ من طرف الوكالة وجود تتبع مدى تفعيل هذه التوصيات  أظهروقد   والتدبير التجاري.

  .ئةابالم 98لتوصيات المجلس  هانسبة تبني

 26طور اإلنجاز فيما وصلت نسبة التوصيات التي هي في ئة ابالم 72تم إنجازها التي التوصيات  نسبة وهكذا بلغت

  ئة من مجموع التوصيات.ابالم  2في حدود    تتخذ الوكالة التدابير الالزمة لتفعيلها  وتبقى نسبة التوصيات التي لم  ،بالمئة
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ماء المستهلكة والمستخرجة من اآلبار من ألخذ بعين االعتبار كميات الوفيما يتعلق بالتوصية غير المنجزة والتي تهم ا

نها قامت بإحصاء أ، جاء في جواب الوكالة  التطهير السائل بالنسبة للزبناء ذوو التعريفة التفضيلية  واجباتأجل فوترة  

المياه المطروحة في شبكة تطهير السائل تعتريها عوائق مرتبطة   حجم  ن تقييمأال  إبئر(    400بار )الزبناء أصحاب اآل

 جميع الوكاالت والمفوض لهم تدبير القطاع. هواجهتبتحديد الكميات وهو 

لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بعقد التدبير المفوض  المتعلقة التوصيات 2.2

 والتنظيف بجماعة القنيطرة )قطاع معمورة( 

 جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيفأصدر المجلس ثالثون توصية في إطار التدبير المفوض لخدمة  

الجماعة توصية سجل المجلس اتخاذ    21ئة منها  ابالم  76,67، بلغت نسبة التكفل بها  بجماعة القنيطرة )قطاع معمورة( 

  اتوتوصيتين في طور اإلنجاز وسبع توصي  2016يوليوز   15ديد بتاريخ  الج  العقدلتدابير الالزمة لتفعيلها في إطار  ل

 . الم يتم التكفل به

وضع استراتيجية لتدبير مندمج للنفايات الصلبة تأخذ بعين بتتعلق األولى  فغير المنجزة،  السبعة  فيما يتعلق بالتوصيات  

ن مخطط أها. في هذا السياق، أجابت الجماعة االعتبار التوجهات الوطنية والقوانين وقواعد حسن التدبير المعمول ب

الجماعة من البدء في دراسة من أجل إعداد المخطط  نالعمالة لتدبير النفايات لم يتم المصادقة عليه بعد مما ال يمك

التجارب السابقة في مجال  تخص استثماربالنسبة لمحور تنفيذ بنود العقد، لم يتم إنجاز توصيتين، األولى  الجماعي.

أخذ التدابير الالزمة تتعلق بالثانية التوصية و .تدبير المفوض ومخطط التهيئة للمدينة لتحديد طبيعة الخدمة المطلوبةال

عوان المكلفين بجمع النفايات. وفي هذا " التي يقوم بها األchiffonnage" بتعاون مع المفوض له لوضع حد لعمليات

تمامه من طرف الوكالة إكون مشروع مخطط التهيئة قد تم بالسياق، عللت الجماعة عدم تفعيل التوصية األولى 

بمراسلة المفوض له من أجل اتخاذ الجماعة  تالحضرية قبل التوصل بمالحظات الجماعة وفي التوصية الثانية، اكتف

 .عالموضو التدابير الالزمة في

 ،من إجراءات لتفعيلها  ذ في المحور المتعلق بمراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض، ثالث توصيات لم تحدد الجماعة ما اتخ

لية بين آالثانية بوضع  ؛التنظيمية لتدبير األرشيف وقواعد استمرارية المرفق العمومي بالقواعد  بالتزاماألولى تتعلق 

أما الثالثة فتخص تبني طريقة عمل   ؛جل توحيد تدخالتهم لدى المفوض لهأير المحلي من  مختلف الجهات المعنية بالتدب

 استباقية في تدبير مرفق النفايات تمكن من توقع واحتواء االختالالت الممكنة.  

المفوض، لم تفعل الجماعة توصية واحدة تتعلق بإعداد مسطرة توضح  التدبير لعقد  المالي التوازن في محور تدبير 

ريقة خصم منتوج الكنس المعتمدة من طرف المفوض بحيث تكون مقبولة ومصادق عليها من طرف المتعاقدين؛ ط

 لى صيغة توافقية مع المفوض له في الموضوع.إجابت الجماعة انه لم يتم بعد التوصل أو

 الجماعات  مراقبة تسيير ب المتعلقة التوصيات 3.2

. وقد همت خمسة محاور أساسية ، المشار إليها أعالهخمسالجماعات  توصية لل  145الجهوي للحسابات    وجه المجلس

تدبير المداخيل و  تدبير األمالك والمنازعاتو  تدبير المرافق والمشاريع الجماعيةو  تدبير التعمير والمجال الترابيوهي  

بير المرافق . وقد حظي المحورين المتعلقين بتد ةالبرمجة وتدبير اإلدارة والموارد البشريو والنفقات الجماعية

 26و 34بأعلى نسبة من التوصيات مسجلة على التوالي  تدبير المداخيل والنفقات الجماعيةو والمشاريع الجماعية

 بالمئة.

  التعمير والمجال الترابي تدبيرب المتعلقة التوصيات 4.2

  جماعة ايت بويحيىو أم عزةو امر السفليةوع عة الصباحجمابكل من  التعمير والمجال الترابي تدبيرسجلت مراقبة 

بالمائة من مجمل التوصيات الصادرة في هذا  80وهو ما يمثل توصية منها،  20 تفعيلتم ، توصية 25 همجموع ما

 بالمائة.  20 المنجزةبالمائة منها توصيات في طور اإلنجاز. وبلغت نسبة التوصيات غير  40مع نسبة  ،المحور

 الستخالص العقاري التحفيظ مسطرة تفعيلأساسا ب فبخصوص جماعة صباح، تتعلق التوصيات في طور اإلنجاز

 البقع من المستفيدين شكايات في بالبت المكلفة اللجنة دور تفعيلالسالم و تجزئةب بالبقع الخاصة العقارية الرسوم

 الشركة دور وتفعيل للتجزئة األساسية العمومية التجهيزات استكمال، إضافة الى  بها المتعلقة النزاعات لفض األرضية

 .العادمة المياه لتصفية محطة عبر إحداث السائل التطهير  مرفق تدبير لها المفوض

. وحصرت عدة تدابير من بينها  2020و 2019سنتي  نالزمني لإلنجاز ما بيوقد حددت جماعة صباح البرنامج 

الحصر النهائي  ، ابرام عقود البيع بين الجماعة والمستفيدينالسالم،  استخراج رسوم المستفيدين من تجزئةخصوصا 

لذي تم  وا ربط الصرف الصحي لتجزئة السالم مع قنوات الصرف الصحي بمدينة الصخيرات، لالئحة المستفيدين

 .2018مارس   18بتاريخ  الجماعة،حسب  ،هنجازإالشروع في 

بالنسبة للتوصيات غير المفعلة، عزت الجماعة ذلك إلى عدة أسباب أهمها إرجاء عقد لجنة التقويم إلى حين التسوية 

 ة.ثمنة البقع األرضية الممنوحأالنهائية للوعاء العقاري والحصر النهائي لالئحة المستفيدين ومراجعة 
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باتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص   يتم تفعيلها تعلق التوصية التي لم  ، تبخصوص جماعة عامر السفلية

نها راسلت الخازن اإلقليمي في  أالمداخيل المتعلقة بالرسم على استغالل منتوجات المقالع. وقد أجابت الجماعة ب

دون أن تتوصل بجواب   2018يونيو    28بتاريخ    440و  2017ماي    04وبتاريخ    2017أبريل    27  بتاريخع  والموض

 في الموضوع.

 المرافق والمشاريع الجماعية  تدبيرب المتعلقة التوصيات 5.2

في   ،ئة في طور اإلنجازابالم 10نجزت وأئة ابالم 75توصية منها  59بلغ مجموع التوصيات المتعلقة بهذا المحور 

 .بنمنصورو أم عزةو الصباحئة وتهم كل من جماعة ابالم 15حين أن نسبة التوصيات غير المنجزة تقع في حدود 

 .جال لذلكأن تحدد أعداد برنامج العمل دون إنها في طور أأفادت جماعة بنمنصور ب ،اإلنجازبالنسبة للتوصيات قيد 

مناصب برمجة    تالالزمة، أعلنت الجماعة بأنه تم شرية والمادية المصلحة التقنية بالوسائل الب  وفي الشق المتعلق بمد 

 في انتظار اإلعالن عن مباراة التوظيف من طرف المصالح المختصة. جديدة

ربط نقط الماء العمومية بشبكة الماء الصالح المتعلقة بتوصية البخصوص  ،جماعة ايت بويحيى الحجامةوأكدت 

تم التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للماء  كما ،2015الماء المحدثة بعد سنة للشرب، انه تم ربط جميع نقط 

 جل لذلك.أجل ربط السقايات المنجزة قبل ذلك دون تحديد أمن  -فرع الماء-والكهرباء

ن تقليص حجم استهالك الماء عبر عملية االيصال الجماعي وكذا سقايتي قد تمت  فصرحت بأ  ،جماعة صباح أما

وسيشرع في تفعيل نظام سقايتي بعد االنتهاء من ربط الدواوير القريبة من  2020الى  2018لفترة برمجته على ا

 بمراجعة القيامبأما بخصوص التوصية المتعلقة    شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وذلك في إطار االيصال الجماعي.

 شركة لفائدة الجماعة على عاتق توجد  لتيا األداء متأخرات حول االتفاق بروتوكولي في الواردة للمبالغ تفصيلية

ن الجماعة لم تحرز أي تقدم في الموضوع واكتفت بإخبار  ، فإالمستحقة غير المبالغ استرجاع  على والسهر ريضال،

 نها تواصل االجتماعات بين مصالحها وشركة ريضال.أالمجلس 

 والمنازعات  الجماعية باألمالك المتعلقة التوصيات 6.2

تم انجاز  ،والمنازعات الجماعية تهم مجال تدبير األمالك ةتوصي 15 ها مجموعالجهوي للحسابات م المجلسأصدر 

هذا المحور ثالث المتعلقة بتوصيات اللم تفعل بعد. وتهم  9في طور اإلنجاز وتوصيات  6 توجد منها في حين  44

 .جماعات وهي الصباح وام عزة وبنمنصور

توصية  15وذلك من أصل  لم يتم تفعيلها بعد،تسجيل سبع توصيات  ، سالفة الذكر،وأفرز تفحص أجوبة الجماعات

 في مجال تبير األمالك الجماعية والمنازعات.

يد ضوابط استغالل الملك العام الجماعي وإصدار القرارات بالنسبة للتوصيات غير المنجزة، فتتعلق باألساس بتحد 

جماعة ب ا واحترامها واستخالص حقوق الجماعة الناشئة عن استغاللهالضرورية في هذا الشأن والسهر على تطبيقه

 بنمنصور وبتحيين عقود كراء المحالت التجارية مع المستغلين الحاليين بالنسبة لجماعة صباح. 

III.  األنشطة األخرى للمجلس الجهوي للحسابات 

ص عليها في مدونة المحاكم المالية، لى األنشطة المرتبطة باالختصاصات القضائية وغير القضائية المنصوإباإلضافة  

ممارسة بعض األنشطة األخرى سواء تلك التي تدخل في إطار  2018 ةواصل المجلس الجهوي للحسابات خالل سن

دعم قدرات السادة القضاة والموظفين أو تلك التي تروم مواكبة األجهزة الخاضعة لرقابته لتحسيسها بدور المجلس 

 الجيدة. الجهوي في تعزيز الحكامة 

 التكوين المستمر للقضاة والموظفين 

 في إطار أنشطة التكوين المستمر التي ينظمها المجلس األعلى للحسابات، استفاد جميع قضاة المجلس الجهوي

حيث شارك القضاة والموظفون في الدورات التكوينية المنظمة من من عدة تكوينات تهم مجال اشتغالهم.  للحسابات

 طرف المجلس األعلى للحسابات. 

 وخاصة بالنسبة للمدققين الجدد.، كما دأب المجلس على تنظيم عدة ورشات داخلية للتكوين

 بآراس )فرنسا(  (Haut de France) التوأمة مع الغرفة الجهوية للحسابات 

منذ شهر مايو سنة  مة مع الغرفة الجهوية للحسابات بآراس بفرنساأحسابات باتفاقية تويرتبط المجلس الجهوي لل

 : لى ما يليإ. وتهدف هذه االتفاقية 2010

 تعزيز عالقات التعاون وتبادل التجارب في ميدان المراقبة العليا للمالية العمومية؛ -

 ؛ تبادل المعارف وتقنيات وكيفيات المراقبة والتدقيق -

 نشطة التعاون فيما يلي: أعلى هذه األهداف العامة، حددت مجاالت ووبناء 

 ب ميدانية ولقاءات علمية بين الطرفين؛يتنظيم تدار -
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 تبادل المعلومات والوثائق؛ -

خبراء رهن اإلشارة في إطار دورات تكوينية هدفها تعزيز القدرات المهنية للقضاة ومسؤولي  وضع -

 ؛كتابة الضبط

 مشتركة مع مراعاة اإلطار القانوني والتنظيمي للمؤسستين؛القيام بمهمات رقابية  -

عداد وتنظيم مهمات للتكوين لفائدة المؤسسات النظيرة في الدول الصديقة تحت رعاية الهيئات العليا إ -

 للرقابة.

وهكذا، الطرفين بتنفيذ مخططات العمل المتفق عليها.  لى التزامإوقد عرفت هذه االتفاقية نجاحا مهما يرجع باألساس 

، 2018لى غاية سنة إذ تم، وإيتم كل سنة تنظيم لقاء علمي حول موضوع من المواضيع ذات األهمية المشتركة، 

تنظيم لقاء علمي بالرباط حول موضوع   2018مشتركة. وفي هذا اإلطار تم في شهر نونبر  لقاءات علمية    ثمانتنظيم  

 الغرفة الجهوية للحسابات بآراسمن  ة رئيس فرع وقاضي"المسؤولية القضائية للمدبرين العموميين" عرف مشارك

ورئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس األعلى للحسابات، باإلضافة إلى جميع القضاة 

ت  والمدققين بالمجلس الجهوي وكذا ممثلين عن جميع المجالس الجهوية األخرى وعن غرفتي التدقيق والبت في الحسابا

 والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعتين للمجلس األعلى للحسابات.
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المتعلقة   الخاصة  التقارير في المدرجة لمالحظاتالفصل الثالث: أهم ا

 بمهمات مراقبة التسيير

، 2018ة سن برسم القنيطرة تم،-سال-الرباطلجهة للحسابات  الجهوي لمجلسفي إطار االختصاصات غير القضائية ل

التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة ( مهمة لمراقبة للتسيير همت ستة منها مراقبة  27إنجاز سبعة وعشرون )

سال والقنيطرة )قطاع الساكنية( والخميسات وتمارة والصخيرات وتيفلت. هذا،  اتجماعكل من والمماثلة والنظافة ب

سيدي قاسم والرماني وتيفلت ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات  جماعات رسييمراقبة تمهمات ل ست باإلضافة إلى

عين جماعة التعمير والمرافق الجماعية بر سييمراقبة تالجماعية وكذا مراقبة تدبير الموارد الذاتية بجماعة تمارة و

ات موارد مالية محدودة وهي: أوالد السالمة ( مهمة مراقبة تسيير لجماعات ذ 15عشر ) خمسةالعودة. كما تم إنجاز 

وعين السبيت وعامر الشمالية وصفصاف وسيدي محمد بنمنصور والمساعدة وقرية بن عودة وواد المخازن وسيدي 

 بوبكر الحاج وموالي إدريس أغبال وسلفات واشبانات وأوالد بن حمادي والصفافعة وبني مالك.

عقدا  11 جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف مرفقلض وقد شملت مهمات مراقبة التدبير المفو

د وللتدبير المفوض تتضمن أربعة عقود منتهية وعقدين ساريي المفعول على مستوى جماعة سال، باإلضافة إلى عق 

وأسفرت مراقبة  الصخيرات وتمارة وتيفلت والخميسات.  اتالمفعول بكل من قطاع الساكنية بالقنيطرة وجماع ةساري

هذه العقود عن مجموعة من المالحظات تتعلق بتخطيط وحكامة عقود التدبير المفوض وإعداد دفاتر التحمالت وتقييم  

العروض وتتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض من طرف السلطة المفوضة وتنفيذ وتدبير العقود من طرف المفوض 

أعاله، فخلصت إلى مجموعة من المالحظات تهم مختلف أوجه تدبيرها إليه. أما مراقبة تسيير الجماعات المذكورة 

وتدبير   الجماعيةوالمداخيل  النفقات    وتدبير  وتدبير المشاريع الجماعيةوالتجهيزات الجماعية    قكالتعمير وتدبير المراف

 المصالح الجماعية.

ام مراقبة التسيير المذكورة أعاله، مرفقة  ونقدم، فيما يلي، خالصة بأهم المالحظات الواردة في التقارير الخاصة بمه

 بأجوبة وتعقيبات األجهزة المعنية.
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لخدمة جمع وإفراغ النفايات المنزلية  المفوض التدبير

والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس الطرق والساحات 

 العمومية بجماعة سال
 

 الطرق كنس وخدمة لها المماثلة والنفايات  المنزلية النفايات وإفراغ جمعشملت مراقبة التدبير المفوض لخدمة 

. ويتطرق هذا الملخص إلى المالحظات دين ساريي المفعولأربعة عقود منتهية وعقبجماعة سال    العمومية  والساحات

 : وهما ساريي المفعولوالتوصيات المتعلقة بالعقدين 

الذي أبرمته   ،2020- 2013عن الفترة  ،على مستوى مقاطعتي بطانة واحصينعقد التدبير المفوض  -

المنزلية متعلق بجمع وإفراغ النفايات وال 2013مارس  26بتاريخ  "OZONE"شركة مع الجماعة 

والنفايات المماثلة لها وكذا كنس الطرقات والساحات العمومية وإفراغ منتوج الكنس لمدة سبع سنوات 

 ؛مع احتساب الرسوم  درهم 35.942.884,00  قدره  بمبلغ سنويعلى مستوى مقاطعتي بطانة واحصين  

الذي أبرمته   2021- 2015 عن الفترة والعيايدة على مستوى مقاطعتي تابريكتعقد التدبير المفوض  -

متعلق بجمع وإفراغ النفايات  وال 2015يوليوز  01بتاريخ  " OZONE Salé"شركة مع الجماعة 

والنفايات المماثلة لها وكذا كنس الطرقات والساحات العمومية وإفراغ منتوج الكنس لمدة سبع المنزلية  

 مع احتساب الرسوم.  درهم 39.004.746,00  قدره  مبلغ سنويب  مقاطعتي تابريكت والعيايدةسنوات في  

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

وكذا خدمة كنس  لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لخدمات المفوض التدبير عقدي مراقبة عملية أسفرت

عدة  همتوإصدار عدد من التوصيات  عن تسجيل مجموعة من المالحظات    سال بجماعة الطرق والساحات العمومية

 محاور، نورد أهمها كما يلي. 

 التدبير المفوض يعقدمالحظات عامة بخصوص إبرام أوال. 

 تخطيط وتحضير عقود التدبير المفوض .1

 .تم بخصوص هذا المحور تسجيل المالحظات التالية

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

أظهرت عملية المراقبة بأن الجماعة ال تتوفر على إطار مرجعي إلعداد عقود التدبير المفوض يمكنها من تدبير  

معقلن للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونفايات البناء السيما المخطط الجماعي الخماسي والمخطط المديري 

نفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات  اإلقليمي والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير ال

 النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة.

  ضعف إدماج أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في تدبير النفايات المنزلية

  بالجماعة والنفايات المماثلة لها

 المماثلة لهاتظل مجهودات الجماعة غير كافية فيما يخص إدراج أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات  

 في تدبير هذه النفايات على مستوى ترابها، حيث تبين ما يلي: 

التأخر في إدماج فرز النفايات المنزلية من المصدر في إطار عقود التدبير المفوض وغياب أنظمة  -

 ادة تدويرها؛إلع

ضعف الحمالت التحسيسية، إذ يقوم المفوض إليه بتحديد االعتمادات الالزمة للقيام بها بصفة حصرية،   -

 دون تحديد أهداف مسبقة من طرف المفوض تمكن من تقييم فعاليتها على المواطن؛

عبر اعتماد   مدينةعدم اتخاد التدابير الالزمة لمراقبة وإشراك المواطن في العمليات المخصصة لنظافة ال -

مسطرة تمكن من زجر المخالفات المرتكبة السيما تخريب وسرقة الحاويات وإزاحتها عن أماكنها وعدم 

 .الخ. ..احترام األوقات المخصصة لمرور شاحنات جمع النفايات

  جمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي 

المتعلق بتدبير النفايات   28.00من القانون    23الي خالفا لمقتضيات المادة  يتم جمع نفايات المنتجين الكبار دون مقابل م

 13015في هذا اإلطار، نصت دورية وزارة الداخلية رقم د   .والتخلص منها الذي يقضي بدفع إتاوة مقابل هذه الخدمة
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الخدمة المقدمة من طرف على طريقتين لتدبير هذه النفايات وذلك عبر أداء إتاوة مقابل    2012دجنبر    17المؤرخة في  

الجماعة أو التحمل المباشر لتكاليف جمع وافراغ تلك النفايات من طرف منتجيها. غير أن الجماعة لم تقم باللجوء إلى 

 إحدى الخيارات المقترحة في إطار الدورية المذكورة.

 تتبع ومراقبة تنفيذ العقود من طرف المفوض  .2

 لمالحظات نورد أهمها كما يلي: من ا الوقوف على مجموعةبهذا الخصوص تم 

 ضعف أداء لجنة التتبع لدورها 

حسب دفاتر التحمالت، تقوم لجنة التتبع بالتأكد من التنفيذ الجيد للخدمات المقدمة في إطار عقود التدبير المفوض 

واحترام المقتضيات التعاقدية واتخاد القرارات بخصوص اإلشكاليات المعروضة من طرف المتعاقدين. لكن تبين من 

رار االختالالت المعروضة دون اتخاد قرارات لتجاوزها. خالل فحص المحاضر المتعلقة باجتماعات لجن التتبع تك

باإلضافة لذلك، فإن جميع التغييرات المعتمدة من خالل العقود الملحقة ال تعرض مسبقا على لجن التتبع رغم تأثيرها  

 على التوازن المالي للعقد.  

 ضعف الموارد البشرية لخلية المراقبة والتنظيم 

اقبة التابعة لها هي الخلية المختصة بمراقبة عقود التدبير المفوض. إال أنها لم تقم بتعيين المر خليةتعتبر الجماعة أن 

رسمي ألعضائها عند بداية كل عقد كما تنص على ذلك دفاتر التحمالت حتى يتسنى تحديد المهام وتوضيح 

المجال الترابي الواجب المسؤوليات. كما أن عدد الموظفين المخصصين لهذه الخلية غير كاف مقارنة مع شساعة 

مراقبته، مع العلم أن عمل المراقبين يعتمد كليا على المراقبة البصرية دون اللجوء للوسائل المعلوماتية المقترحة في 

 العقود.

 ضعف تطبيق الجزاءات  

اقبة تعتبر الجزاءات المطبقة على المفوض إليهم ضعيفة مقارنة مع أهمية الشكايات المرفوعة من طرف خلية المر

بسبب مبدأ التواجهية المنصوص عليه بدفاتر التحمالت ومدى فعاليته. هذا المبدأ يقضي بإشعار المفوض إليه من أجل 

معالجة الخلل موضوع الشكاية قبل تطبيق الجزاءات في حال عدم استجابته. ونظرا لمحدودية قدرة خلية المراقبة على 

 ذا الشرط عائقا يحد من قدرة المفوض على تطبيق الجزاءات.التأكد من معالجة االختالالت، يشكل تطبيق ه

  اختالالت في مراقبة استعمال اآلليات التعاقدية 

 من طرف المفوض، ويتجلى ذلك فيما يلي: اآلليات التعاقدية تم الوقوف على محدودية مراقبة 

رة على الجماعة من قبل استعمال اآلليات التعاقدية خارج إطار العقد مما يزيد من وزن النفايات المفوت -

المفوض إليه لتدبير المطرح العمومي من جهة، ويزيد من تكاليف وسائل االستغالل التي يتحملها 

المفوض من خالل تهالك اآلليات ومصاريف استهالك الوقود وكذا صيانة وإصالح العربات من جهة  

 أخرى؛

 طوال مدة تنفيذ العقد؛ضعف صيانة اآلليات التعاقدية للمحافظة عليها في حالة جيدة  -

 عدم تتبع اآلليات المعطلة وكذا التدابير المتخذة الستبدالها. -

  عدم القيام بجميع المراقبات المنصوص عليها في دفاتر التحمالت 

ال يلجأ المفوض لتفعيل بعض بنود العقد التي توفر له إمكانية القيام ببعض المراقبات التي من شأنها تسهيل كشف 

مر بفحص المعلومات  . ويتعلق األالمدلى بهااالختالالت الداخلية للتدبير وكذا حاالت عدم مصداقية المعلومات 

 قانون األساسيليات والتحقق من الت المتعلقة بصيانة اآلالسجال المحاسبية والمالية المتعلقة بتدبير العقد وضبط

 والتدبيري لاللتزامات المترتبة عن العقد.لى التدقيق التقني والمالي إللمستخدمين واللجوء 

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لة لها كما هو منصوص عليه في العمل على إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماث -

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ 28.00من القانون  16المادة 

إدماج أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في تدبير النفايات المنزلية  -

السيما ما يتعلق بالفرز من المصدر وكذا تحسيس وإشراك المواطن في  بالجماعة، والمماثلة لها

 ؛العمليات المخصصة لنظافة المدينة

 تطبيق إتاوة على كبار منتجي النفايات المنزلية والمماثلة عند جمعها وإفراغها من طرف الجماعة -

 ؛المشار إليه أعاله 28.00من القانون  23المادة ت لمقتضياوذلك تطبيقا 
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من طرف    المطروحة  تإلشكاالحل ال دور لجان التتبع السيما فيما يخص اتخاد القرارات الالزمة لتفعي -

 المتعاقدين؛

 الحرص على تزويد خلية المراقبة بالموارد البشرية الالزمة للقيام بدورها على أحسن وجه؛  -

ي حالة جيدة طوال ليات التعاقدية والحرص على المحافظة عليها فالعمل على تتبع كيفية استعمال اآل -

 . مدة تنفيذ العقد

 . تدبير وتنفيذ عقود التدبير المفوض ثانيا
" على مستوى  OZONE. Salé " و" OZONE شمل تقييم عقود التدبير المفوض العقدين المبرمين مع شركتي "

 مقاطعتي بطانة واحصين ومقاطعتي لعيايدة وتابريكت. 

 (2020 - 2013مقاطعتي بطانة واحصين )على مستوى تنفيذ عقد التدبير المفوض  .1

عقدا للتدبير المفوض متعلق بجمع وإفراغ  ،2013مارس  26بتاريخ ، « OZONE»شركة مع جماعة الأبرمت 

والنفايات المماثلة لها وكذا كنس الطرقات والساحات العمومية وإفراغ منتوج الكنس لمدة سبع سنوات المنزلية  النفايات  

مع احتساب الرسوم. وقد أفضى  درهم 35.942.884 قدره بمبلغ سنويانة واحصين على مستوى مقاطعتي بط

 .لمالحظات التاليةالعقد إلى اص هذا احتفا

  الجزافي بشكل يضر بمصالح الجماعة  األداءاعتماد 

 أشهر 4)حوالي  2013غشت  06تمت المصادقة عليه بتاريخ  2013يوليوز  22أبرم المتعاقدان عقدا ملحقا بتاريخ 

بعد دخول العقد حيز التنفيذ( بهدف تغيير طريقة األداء من ثمن أحادي للطن من النفايات التي يتم تجميعها إلى أداء 

طن. إال أن عملية المراقبة بينت أن كميات النفايات  79.000ثمن جزافي على أساس كمية جمع توقعية سنوية تبلغ 

الل سجلت فوارق مهمة مقارنة مع الكميات المتوقعة، مما أدى إلى التي تم جمعها خالل األربع سنوات األولى لالستغ

 درهم خالل األربع سنوات. 7.198.658,95أداء مبلغ إضافي قدره 

 نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي بطانة واحصين 

حاوية عند  311لم يتجاوز  بطانة واحصينلتر المتواجدة على مستوى مقاطعتي  660تبين أن عدد الحاويات من فئة 

حاوية  1.100بحسب الجرد المنجز من طرف خلية المراقبة التابعة للمفوض، وذلك عوضا عن  2017نهاية نونبر 

بالمائة فقط من الكمية المتعاقد بشأنها. هذه  28من هذه الفئة الواجب وضعها على صعيد المقاطعتين، وهو تمثل 

 زبال بتراب المقاطعتين. ويفسر بالتالي تراكم األ المعطيات تؤكد النقص الحاصل في وضع الحاويات،

 نقائص بخصوص خدمة تنظيف الحاويات 

مرة لكل حاوية سنويا، غير أن وتيرة الغسل   29التزم المفوض إليه، من خالل عرضه التقني، بغسل الحاويات بمعدل  

المدة المخصصة لغسل الحاويات غير كما أن  مرات للحاوية خالل السنة. 7المضمنة بالتقارير السنوية ال تتجاوز 

دقائق للحاوية في حين تبين من   4كافية، إذ تبين من خالل التقارير الشهرية أن هذه المدة ال تتجاوز في بعض الحالت  

 دقيقة. 11خالل المعاينة الميدانية أن غسل حاوية واحدة يتطلب 

التي يتم استعمالها لخدمة الغسل، كما ،  1-د -97070قم  باإلضافة لما سبق، فإن الشاحنة الصهريجية، المسجلة تحت ر

هو مضمن عل مستوى التقارير الشهرية، ال تظهر في سجالت دخول وخروج اآلليات من مرآب االستغالل التابع 

 لجماعة سال. 

 نقص في جمع الصناديق الحديدية المخصصة للنفايات المنزلية 

أيام في  4إفراغ ثالثة منها يوميا وإفراغ الصندوقين المتبقين بوتيرة صناديق حديدية يتوجب  5جلب المفوض إليه 

(، أي أن عدد الصناديق الواجب 2017 - 2016األسبوع )كما تم التصريح به في التقرير السنوي لسنة االستغالل 

دية المفرغة من صندوق. غير أنه بالرجوع إلى تذاكر األوزان يتبين أن عدد الصناديق الحدي  29إفراغها أسبوعيا هو  

 صندوق باألسبوع كحد أقصى.  11ال يتجاوز   2017طرف الشاحنة متعددة االختصاصات خالل شهر يناير 

خارج نطاق االستغالل، وأحيانا   باإلضافة إلى ذلك، فإن الشاحنة المخصصة لنقل الصناديق الحديدية يتم استعمالها

حديدية من اآللية الوحيدة المخصصة التي تمكن من إفراغها، لجمع نفايات البناء، مما يحرم خدمة جمع الصناديق ال

 ويؤثر بالتالي على جودة الخدمة المقدمة.

  لتر 3.000نقص في جمع الصناديق ذات سعة 

لتر للواحد على صعيد قطاع سال الجديدة، يتوجب   3.000صندوق بسعة    40من العقد على وضع    4نص الملحق رقم  

طن لكل إفراغ(. إال أنه تبين من خالل مراقبة   10متر مكعب )أي ما يعادل  18عة جمعها بواسطة شاحنة رافعة بس

من  بالمائة 7.52طن لليوم، أي بنسبة  5,22تذاكر األوزان وجود حاالت ال يتعدى مجموع النفايات التي تم إفراغها 

 طنا.  72السعة االجمالية لهذه الصناديق التي تصل إلى 
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طن(  526,74) 2017في الكميات المفرغة بواسطة الشاحنة الرافعة منذ شهر يونيوكما تم الوقوف على انخفاض 

. هذا الوضع يعكس النقص الحاصل في جمع هذه بالمائة 41طن( بلغ نسبة  308,48) 2017إلى غاية شهر نونبر 

أي ما ) لتر 360حاوية من فئة  200لتر و 660حاوية من فئة  500صندوق قد عوضت  40الصناديق مع العلم أن 

 .طن كسعة يومية( 241,20يعادل 

   عدم التخلص من النفايات مباشرة بعد جمعها 

النفايات مباشرة بعد جمعها خالفا لما هو منصوص عليه بدفتر من  ، بالتخلص  في بعض الحاالت  ال يقوم المفوض إليه،

ذه الوضعية على عدم التزام المفوض التحمالت، مما يؤثر سلبا على التحديد الدقيق لكمية النفايات بكل قطاع. وتدل ه

 إليه بنظافة آليات الجمع عند بداية الخدمة.

 تأخر في تعويض الشاحنة التي تعرضت لحادثة سير 

( لحادثة سير بتاريخ 1-د -83691متر مكعب )مسجلة تحت رقم  18تعرضت شاحنة ضاغطة من سعة 

تفاقية أنه في حالة تعرض آلية تعاقدية لحادثة سير، من اال  11جعلتها خارج الخدمة. وتنص المادة    2015 يوليوز 20

ساعة من وقوع الحادث، إال أن المفوض إليه لم   24وجب على المفوض إليه تعويضها بآلية مماثلة، وذلك داخل أجل  

 أشهر عن وقوع الحادثة.  10، أي بعد مرور 2016مايو  20يقترح التغيير إال بتاريخ 

( باإلضافة إلى 1-هـ-8464متر مكعب )مسجلة تحت رقم    14شاحنة ضاغطة من سعة    وقد اقترح المفوض إليه جلب

(. اال أن المفوض لم يعترض على هذا التغيير ولم يتسلم هاتين 1-هـ-39462)مسجلة تحت رقم  شاحنة صهريجية

 اآلليتين بصفة رسمية من أجل إدماجهما ضمن اآلليات التعاقدية. 

متر مكعب إال في حاالت استثنائية ابتداء من شهر  14لشاحنة الضاغطة من سعة باإلضافة إلى ذلك، لم تستعمل ا

 على مستوى مقاطعتي بطانة واحصين. 2017نونبر 

  خارج المجال الجغرافي الذي يشمله العقد استعمال اآلليات التعاقدية 

التعاقدية خارج تراب استعمال اآلليات  سجالت دخول وخروج اآلليات من مرآب االستغالل،تبين من خالل تفحص 

اآلليتين  . وينطبق هذا األمر على(وسيدي عالل البحراوي والمطار المقاطعتين )كجماعات أبي القنادل وعين عتيق

المسجلة تحت رقم  والشاحنة الصهريجية 1-هـ-8464متر مكعب مسجلة تحت رقم  14)شاحنة ضاغطة من سعة 

التي  1-د -83691متر مكعب المسجلة تحت رقم  18سعة  ( اللتين عوضتا الشاحنة الضاغطة من1-هـ-39462

غير تابعة  تعرضت لحادثة سير. هذا االستعمال أدى إلى تحمل المفوض لمصاريف وقود وقطع الغيار وأجور

 لالستغالل.

المفوض لتكلفة نقل وتفريغ نفايات تم جمعها خارج تراب كما أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى تحمل 

تم جمعها على التي تهم نفايات  15633، كما هو الحال بالنسبة للتذكرة رقم ة بواسطة الشاحنات التعاقديةالجماع

 مستوى جماعة أبي القنادل وتحملها المفوض.

  البناءالناتجة عن عمليات نفايات الالمتعلق بخدمة جمع وتفريغ  3نقائص بخصوص الملحق رقم 

على دراسة أنجزت من طرف  الناتجة عن عمليات البناءنفايات الع وتفريغ بخدمة جم المتعلق 3اعتمد الملحق رقم 

المفوض إليه والذي قام بتحديد تكلفة الخدمة والكميات المتوقع جمعها وكذا اآلليات الالزمة لذلك، دون تحديد شروط 

 ونظام تقديم التقارير. إنجاز الخدمة من حيث وتيرة الجمع والتوقيت والقطاعات 

دراج منحة سنوية ة المقدمة من طرف المفوض إليه على إباإلضافة إلى ذلك، تم الوقوف من خالل فحص تركيبة التكلف

شخص   245كل المستخدمين التابعين لالستغالل والواصل عددهم  . هذه المنحة يستفيد منها  درهم لألجير  1.000بقيمة  

 دون أن يشير الملحق إلى هذا القرار في أي)عمال النظافة والسائقين المتوفرين على عقود عمل غير محددة المدة( 

 فصل من فصوله.

بصفة أحادية من طرف  الناتجة عن عمليات البناءنفايات الباإلضافة إلى ذلك، تم تحديد تكاليف خدمة جمع وتفريغ 

المفوض إليه دون أي تقييم من طرف المفوض. وقد أسفرت مقارنة االستهالك الحقيقي للوقود من طرف اآلليات 

درهم( عن وجود مبالغة في   430.733,47التكلفة التقديرية )درهم( مع  206.940,57المخصصة لهذه الخدمة )

بالمائة. مع العلم أن االستهالك الحقيقي يتضمن أيضا الوقود الذي تم استهالكه خارج   52مصاريف الوقود بنسبة 

 نطاق االستغالل من طرف اآلليات المخصصة لهذه الخدمة. 

 نقص في عدد عمال الكنس اليدوي 

يتضمن عامال على األقل ) 175فتر التحمالت عدد عمال الكنس اليدوي الواجب توظيفهم في من د  22حددت المادة 

عامال حاضرا على صعيد المقاطعتين )دون احتساب العمال  134أيضا عدد عمال التعويض( أي ما يعادل 

وبالرجوع  . إال أنه،1,3المخصصين للعمليات الخاصة( على أساس معامل الضرب المحدد في العرض التقني في 

 مثال، تبين ما يلي:  2016إلى وضعيات الحضور اليومية لشهر نونبر 
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عامال أي بفارق  155معدل عمال الكنس اليدوي الذين يمارسون مهامهم في استغالل سال هو  -

 عامال؛ 20

عامل أي بفارق  112معدل عمال الكنس اليدوي الذين يمارسون مهامهم على صعيد المقاطعتين هو  -

 عامال. 22

باإلضافة إلى ذلك، التزم المفوض إليه من خالل عرضه التقني بأن يناهز معدل العمل اليومي لكل عامل ثمان ساعات 

ساعة باألسبوع(، في حين أن بعض العمال ال يشتغلون سوى خمس ساعات في اليوم وهو ما ال يسمح  44)ما يعادل 

 بتحقيق النتائج المرجوة. 

  المستخدمينمصاريف  صدقيةعدم 

تبين من خالل مراقبة عدد المستخدمين التابعين لمقاطعتي بطانة واحصين أن المعلومات المقدمة إلى المفوض من 

فمن جهة، تبين أن عدد المستخدمين المصرح به يتجاوز العدد الحقيقي للعمال . خالل التقارير السنوية غير صحيحة

أجير يعملون في إطار   398ت الشركة المفوض إليها بأن  المشتغلين على صعيد المقاطعتين، فعلى سبيل المثال، صرح

 عامال 309، بيد أن وضعية الحضور اليومي توضح أن عدد العمال ال يتجاوز 2016االستغالل خالل شهر نونبر 

من المستخدمين يشتغل   اومن جهة أخرى، تبين أن جزءالعمال المستفيدين من العطل(.  )بما في ذلك العمال المتغيبون و

، تضمنت الئحة المستخدمين المعينين باستغالل سال 2017ج نطاق عقد التدبير المفوض. فمثال، في شهر نونبر خار

 تسع أجراء يعملون في إطار عقد استغالل المطار.

كما تبين أيضا أن بعض المستخدمين يشتغلون في إطار عقدي استغاللي المطار وجماعة أبي القنادل موازاة مع 

  ر عقد االستغالل بجماعة سال، وذلك بالرغم من تحمل المفوض ألجورهم بالكامل.اشتغالهم في إطا

 عدم صدقية مصاريف استهالك الوقود 

لوحظ تباين في كميات الوقود المستهلكة المصرح بها في التقارير التقنية والمالية السنوية مع وضعيات التتبع الحقيقية  

إن الكميات المصرح بها تتجاوز الكميات الحقيقية المستهلكة في   الممسوكة من طرف الشركة المفوض إليها، حيث

، صرحت الشركة في تقريرها التقني عن استهالك ما  2017فمثال، بالنسبة للربع األول من سنة  .إطار االستغالل

لترا من الوقود، في   85.730لترا من الوقود، وصرحت في التقرير المالي عن استهالك كمية  87.736مجموعه 

لترا من  80.140حين أن الكمية المستهلكة المبينة في وضعيات التتبع الممسوكة من طرف المفوض إليه لم تتجاوز 

 لترا. 5.590الوقود، أي بفارق 

باإلضافة إلى ذلك، تبين من خالل مراقبة كل من وضعيات استهالك الوقود الممسوكة من طرف المفوض إليه وأذونات 

المطار ب  المتعلقين  ستغاللعقدي االبآليات غير تعاقدية مستعملة على صعيد  ات وقود متعلقة  الوقود تحمل المفوض لنفق

العييايدة -تابريكتو وبجماعة أبي القنادل وبآليات تعاقدية يتم استعمالها على صعيد استغالالت أخرى )أبي القنادل

 عتيق(. جماعة عينو

 ( 2021 -  2015على مستوى مقاطعتي تابريكت والعيايدة )تنفيذ عقد التدبير المفوض  .2

عقدا للتدبير المفوض متعلق بجمع وإفراغ  2015يوليوز  01بتاريخ  "OZONE Salé"شركة مع  الجماعة أبرمت

توج الكنس لمدة سبع سنوات والنفايات المماثلة لها وكذا كنس الطرقات والساحات العمومية وإفراغ منالمنزلية  النفايات  

 افتحاصمع احتساب الرسوم. وقد أفضى    درهم 39.004.746,00  قدره  بمبلغ سنوي  مقاطعتي تابريكت والعيايدةفي  

 هذا التدبير المفوض للمالحظات التالية:

 نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي العيايدة وتابريكت 

وى تراب المقاطعتين، عند بدء االستغالل، نصف الكمية الملتزم بها لم يتجاوز عدد الحاويات الموضوعة على مست

بدفتر التحمالت في أحسن الحاالت، وذلك بالرغم من التزام المفوض إليه، من خالل عرضه التقني، بوضع كل 

أو بعد  الحاويات المزمع جلبها. وقد أكد المتعاقدان أن الكميات المتبقية استعملت لغرض التعويض )في حالة السرقة

تدهورها(، إال أن ذلك تم في غياب أي اتفاق رسمي من أجل تحديد الكمية الواجب توزيعها وتلك الواجب االحتفاظ 

 بها بالمخزن بهدف التعويض.

ونتيجة لذلك، تم الوقوف على نقص كبير في عدد الحاويات الموضوعة بالميدان، وصل بالنسبة للحاويات من فئة  

)حسب مراقبة الحاويات الموجودة التي أجرتها خلية المراقبة  2017ة عند نهاية شهر نونبر بالمائ 61لتر إلى  660

 التابعة للجماعة(.

هذا الوضع أدى في بعض قطاعات الجمع إلى تراكم األزبال وتغيير طريقة تجميع النفايات كما هو الحال بالنسبة 

 ض.لقطاع حي االنبعاث، وذلك في غياب أية موافقة رسمية للمفو
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  تتبع الحاوياتقصور 

 من دفتر التحمالت.  34لم يقم المفوض إليه بترميز الحاويات، خالفا لما هو منصوص عليه في المادة 

" من أجل تدبير الحاويات، خالفا   SIGكما لم يحترم المفوض إليه التزامه بخصوص وضع نظام معلوماتي جغرافي "

" لتتبع وتدبير الحاويات. وهو ما يحول MapInfoلما تم تضمينه بالعرض التقني والذي ينص على استخدام برنامج "

 دون توفر المفوض على وسيلة ناجعة لتتبع الحاويات واتخاذ القرارات الالزمة في الوقت المناسب.

 تنقائص في تنفيذ خدمة تنظيف الحاويا 

من  17.3تم الوقوف من خالل المعاينات الميدانية على اتساخ الحاويات وجوانبها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

 دفتر التحمالت التي تنص على أنه يتوجب على المفوض إليه القيام بصفة منتظمة بصيانة وغسل الحاويات وجوانبها.

ديد وتيرة غسل الحاويات سيتم بناء على اتفاق بين المفوض وقد نص دفتر التحمالت وكذا العرض التقني على أن تح

والمفوض إليه بعد دخول العقد حيز التنفيذ، إال أن هذا األخير اعتمد وتيرة غسل دون الموافقة القبلية والرسمية 

قبة حقيقة  للمفوض. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم تقديم أي برنامج قبلي للغسل إلى المفوض، مما يحول دون تمكنه من مرا

 إنجاز خدمة الغسل كما وكيفا. 

حاوية في اليوم، وذلك بوتيرة  40وقد أعلن المفوض إليه من خالل تقارير االستغالل السنوية أنه يتم غسل متوسط 

-2016)بالنسبة للسنة الثانية من االستغالل  6/7( ووتيرة 2015-2016بالنسبة للسنة األولى من االستغالل ) 7/7

، يتضح أن غسل الحاويات يتم بوتيرة ال  2017ه، بالرجوع إلى التقارير الشهرية للربع األول من سنة (، إال أن2017

 أيام في األسبوع. 3تتجاوز 

كما أن المدة المخصصة لغسل الحاويات غير كافية، إذ تبين من خالل التقارير الشهرية أن هذه المدة ال تتجاوز في 

 دقيقة. 11يتضح من خالل المعاينة الميدانية أن غسل حاوية واحدة يتطلب  دقائق للحاوية في حين 3بعض الحالت 

وقد نص عقد التدبير المفوض على أن غسل الحاويات سيتم بواسطة شاحنة غاسلة للحاويات بمميزات تقنية تمكن من 

الرغم من جلب هذه غسلها بالماء الساخن وبالمنتوجات المالئمة داخل الشاحنة تفاديا لغسلها وسط الشارع. لكن، وب

الشاحنة وتسلمها من طرف المفوض، فإن غسل الحاويات يتم بواسطة شاحنتين صهريجيتين غير تعاقديتين، كما ال 

يوم بالنسبة   13يتم استخدام الشاحنة غاسلة الحاويات على صعيد االستغالل إال بصفة استثنائية إذ لم يتجاوز استخدامها  

 .2017ة يوم بالنسبة لسن 33و 2016لسنة 

 تغيير قطاعات الجمع في غياب دراسة ألثره ودون الموافقة الرسمية للمفوض 

قطاع، إال أن عدد اآلليات المخصصة لهذه الخدمة ال  21قطاع إلى  20بالرغم من زيادة عدد قطاعات الجمع من 

 المنصوص عليه في العرض التقني. وقدواحترام مبدأ تخصيص آلية لكل قطاع آلية، مما يدل على عدم  17يتجاوز 

 م أثره. تم هذا التغيير في غياب أي اتفاق رسمي مع المفوض من أجل تقيي

   عدم اإلفراغ اليومي للصناديق الحديدية 

صناديق حديدية يتوجب إفراغها يوميا. إال أن هذا االلتزام ال يتم احترامه  10نص عقد التدبير المفوض على جلب 

من طرف المفوض إليه. فعلى سبيل المثال، فإن متوسط عدد اإلفراغات اليومية خالل الفترة الممتدة من بداية شهر 

إفراغات في اليوم، مما يظهر وجود  10إفراغات عوض  4و 3يتراوح ما بين  2017ر إلى غاية شهر نونبر يناي

 بالمائة. 60فوارق تتجاوز نسبتها 

باإلضافة إلى ذلك، فالشاحنة المخصصة لنقل الصناديق الحديدية يتم استعمالها أيضا إلنجاز خدمات أخرى )جمع 

 سليمان وعين عتيق وأبي القناديل(.ء( وكذا خارج نطاق االستغالل )جماعات بن النفايات الناتجة عن عمليات البنا

  استمرار تواجد نقط عشوائية لتراكم النفايات 

على مستوى حي الرحمة )وراء مقبرة "الضاوي"( والذي عشوائي لتراكم النفايات  بينت المراقبة الميدانية تواجد موقع  

من االتفاقية والتي تلزم المفوض  23، هذا الوضع يخالف مقتضيات المادة كمطرح نفايات غير مراقب يمكن اعتباره

أشهر من تاريخ بدء  3النفايات، وذلك داخل أجل أقصاه تراكم إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء المكونة من 

 العقد.

درهم لليوم عن كل نقطة سوداء لم يتم القضاء عليها، إال  5.000بقيمة غرامة كما ينص دفتر التحمالت على تطبيق 

علمه بتواجد أن المفوض لم يسبق له أن طبقها إلرغام المفوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية وذلك بالرغم من 

 بتراب المقاطعة.هذه التراكمات 

 عمال جمع النفايات   عدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من 

، نقص في توظيف عمال 2017تبين من خالل فحص الوضعيات اليومية للحضور، خالل النصف األول من سنة 

 98عامل من أجل خدمة جمع النفايات، أي ما يعادل  128جمع النفايات. إذ أن العرض التقني ينص على توظيف 

لم  2017نصف األول من سنة (، ولكن خالل ال1,3محدد في  الضربعامل حاضر في اليوم )باعتبار أن معامل 
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بالمائة مقارنة مع  9عامال باليوم، أي بفارق يقدر بما يناهز  89يتجاوز معدل الحضور اليومي لهذه الفئة من العمال 

عدد عمال الجمع التعاقدي والعدد المصرح به في التقارير السنوية. وهوما يحول دون تواجد العدد الكافي من العمال 

 دمة الواجب إنجازها. مقارنة مع حجم الخ

   استعمال اآلليات التعاقدية خارج نطاق االستغالل 

تبين من خالل تفحص وضعية الكيلومترات وتذاكر الوزن، استعمال اآلليات التعاقدية خارج تراب المقاطعتين كما هو 

 مبين من خالل الحاالت التالية:

خالل مراقبة الكيلومترات المسجلة من تبين من خارج تراب المقاطعتين:  تستغلاآلليات التي حالة  -

والشاحنات متعددة  ةطرف آليات جمع النفايات )الشاحنات الضاغطة وشاحنات األشغال العمومي

االختصاصات( استعمالها خارج نطاق المقاطعتين كما هو الحال بالنسبة للشاحنة المسجلة تحت رقم  

بالرغم من عدم   2017مارس    30و  2017مارس    26كيلومتر بين    1.000والتي سجلت    1-هـ-2485

 ؛استعمالها في االستغالل خالل الفترة المذكورة

تبين من خالل مقارنة التقارير  قنادل:  جماعة أبي الاستغالل  عقد  اآلليات التي تستخدم على صعيد  حالة   -

للنفايات استعمال اآلليات التعاقدية   يالممسوكة من طرف مسير المطرح العموم  األوزانتذاكر  واليومية  

. وهو أيضا قنادلجماعة أبي العلى صعيد وذلك  ،المخصصة لجمع النفايات خارج نطاق المقاطعتين

 ؛ج اآلليات من المرآبوما تم التوصل إليه من خالل مراقبة سجالت دخول وخر

تبين من خالل احصين: -مقاطعتي بطانةالمتعلق ب الستغالللعقد االتي تم تخصيصها اآلليات حالة  -

- 21323مراقبة تذاكر الوزن أنه يتم استعمال الشاحنتين الضاغطتين الصغيرتين المسجلتين تحت رقم  

تجدر  ،في هذا الصدد واحصين. و في مقاطعتي بطانة العقد وذلكخارج نطاق  1-د -22414و 1-د 

د ضم هاتين الشاحنتين إلى اآلليات التي تفرغ النفايات المجمعة على أن المفوض إليه قإلى اإلشارة 

 ؛ للنفايات ياحصين بحسب الالئحة المقدمة إلى مسير المطرح العموم-صعيد مقاطعتي بطانة

لم يتم استخدام الشاحنة الضاغطة شاحنة ضاغطة صغيرة غير مستعملة على صعيد االستغالل: حالة  -

شهرا. وتظهر  18، أي ما يعادل مدة 2016يونيو  09منذ  1-هـ-21334ت رقم حالصغيرة المسجلة ت

فبراير  26هذه الشاحنة في الئحة اآلليات االحتياطية، إال أن عدد الكيلومترات التي سجلتها إلى غاية 

 يقارب عدد كيلومترات شاحنة ضاغطة صغيرة تستخدم يوميا لجمع النفايات.  2017

  نفايات تم جمعها خارج تراب الجماعة بواسطة الشاحنات التعاقدية  تحمل المفوض لتكلفة نقل وتفريغ 

تم الوقوف، من خالل فحص سجالت دخول وخروج اآلليات من المرآب، على حاالت نقل وتفريغ نفايات جمعت  

 21بتاريخ  69419بواسطة الشاحنات التعاقدية خارج تراب الجماعة. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالتذكرة رقم 

تحمل تكلفتها من  على مستوى جماعة أبي القناديل وتمطن من النفايات تم جمعها  8,3التي تبين أن  2017غشت 

 طرف المفوض. 

وعالوة على ذلك، هناك العديد من الحاالت األخرى التي تم اكتشافها من طرف خلية المراقبة التابعة للمفوض، كما  

يتجلى ذلك في محاضر بعض الجزاءات التي تم تطبيقها على المفوض إليه والتي تؤكد على أنه بالرغم من عدم 

وتابريكت، تمت فوترة الحموالت المفرغة من  ةاستعمال بعض الشاحنات في الجمع على صعيد مقاطعتي العيايد 

 طرفها على المفوض.

وقد تم أيضا الوقوف على حاالت أخرى، من خالل إرساليات مسير المطرح العمومي، والتي يطالب من خاللها 

الة رقم  الجماعة بأداء تكلفة كمية النفايات التي تم تفريغها بواسطة الشاحنات التعاقدية، كما هو الحال بالنسبة للرس

طن  1.183,42والمتعلقة بعدم أداء تكلفة نفايات تم إفراغها مجموع وزنها البالغ  2017شتنبر  29بتاريخ  10445

 تم جمعها بواسطة الشاحنات التعاقدية على مستوى استغالليتي أبي القناديل والمطار.

 جة عن عمليات البناءالنفايات الناتخدمة جمع ال تتعلق ب 1الملحق رقم العقد في  دراج مصاريفإ 

ما مجموعه  النفايات الناتجة عن عمليات البناءالمتعلق بخدمة جمع وتفريغ  1بلغ المقابل اإلجمالي للعقد الملحق رقم 

درهم مع احتساب الرسوم سنويا. إال أنه تبين من خالل مراقبة تركيبة التكلفة المقدمة من طرف  2.949.050,70

جور العمال المتوفرين على عقود عمل غير محددة المدة، والذين كان عددهم عند المفوض إليه إدراج مراجعة أل 

درهم لألجير وتعويض شهري عن األشغال  500عامل، وذلك بإضافة منحة سنوية بقيمة  287إمضاء العقد الملحق 

 ق.فصل من فصول هذا الملح درهم لألجير، في حين أن هذا القرار غير متضمن بأي 125الموسخة بقيمة 

( عرف تناقصا، في حين أن CDIباإلضافة إلى ذلك، فإن عدد العمال المتوفرين على عقود عمل غير محددة المدة )

عامل( في إطار األداء الجزافي. وفي هذا  287المفوض إليه يواصل استخالص مقابل هذه المنح على العدد األولي )
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درهم، وذلك خالل الفترة  36.125,00دة عن المستحق في الصدد، تم تقييم مبلغ الفائض المؤدى للمفوض إليه كزيا

 .2017الممتدة من شهر أبريل إلى شهر نونبر 

  النفايات الناتجة عن عمليات البناءنقائص بخصوص استعمال اآلليات المخصصة لخدمة جمع وتفريغ 

ت ياعلى صعيد استغالل بناءالنفايات الناتجة عن عمليات اللخدمة جمع وتفريغ  تينالمخصص تينيتم استعمال الشاحن

سليمان وسيدي عالل البحراوي(. كما يتم استعمال هاتين الشاحنتين، التراب التعاقدي )مثال جماعتي بن  خارج    أخرى

، بحيث أفرغت هاتين الشاحنتين ما مجموعه على صعيد االستغالل، في خدمات أخرى كخدمة جمع النفايات المنزلية

 النفايات المنزلية.طن من  335,92

   النفايات الناتجة عن عمليات المعلومات المقدمة للمفوض بخصوص خدمة جمع وتفريغ  بعض  عدم صحة

 البناء

 النفايات الناتجة عن عمليات البناءأسفرت مراقبة المعلومات المضمنة بالتقارير الشهرية الخاصة بخدمة جمع وتفريغ  

لتقارير اليومية لولكن بالرجوع الشهرية وتيرة يومية للجمع،  التقاريرحيث توضح عن عدم صحة هاته المعلومات. 

قيام الشاحنتين المخصصتين لجمع  2017ظهر تقرير شهر ماي على سبيل المثال، يهذه المعلومة. فيتبين عدم صحة 

في حين أن التقارير اليومية توضح عدم اشتغال  أيام 9دورة خالل  31ب  النفايات الناتجة عن عمليات البناءوتفريغ 

 .الشاحنتين خالل تلك الفترة

 عدم احترام وتيرة وبرنامج الكنس اآللي 

فمثال،   ه لم يحترم هذه الوتيرة.وتيرة أسبوعية، إال أنب   لياآلكنس  بالقيام بالتقني  من خالل عرضه ال  إليهالتزم المفوض  

، أي أن المتعاقد بشأنها مرة  24عوض  2016مرات خالل النصف الثاني من سنة  10كنس شارع بوكراع إال يتم لم 

 مما هو متعاقد عليه. بالمائة 42نسبة االنجاز لم تتجاوز 

 النطاق الترابي لعقد التدبير المفوضاقديتين خارج استعمال آليتي الكنس التع 

خارج   هماتي الكنس، على استعماليالكيلومترات المقطوعة من طرف آلعدد تم الوقوف، من خالل االطالع على 

عدد الكيلومترات فإن ، 1-هـ-26621ة الكنس المسجلة تحت رقم يفبالنسبة آلل .لعقد التدبير المفوض ينطاق الترابال

شتنبر  07يخ كيلومتر بتار 11.821إلى عدد وارتفع هذا الكيلومتر،  2.732هو  2016فبراير  10إلى غاية  المسجلة

 ت.مرا 4شهرا( لم يتم استخدام هذه اآللية على صعيد االستغالل سوى  18مع العلم أنه خالل هذه المدة ) ،2017

كيلومترات الذهاب عدد تبين من خالل االطالع على ف، 1-هـ-25842ة الكنس المسجلة تحت رقم يما بالنسبة آللأ

 26من   الممتدةخالل الفترة    لعقد التدبير المفوض  ينطاق الترابالكيلومتر خارج    2.100يل ما مجموعه  جواإلياب تس

 .2017أكتوبر  13إلى غاية  2016فبراير 

 الكنس اليدوي عمال دد المتعاقد بشأنه منعدم توظيف الع 

نقص في توظيف ، 2017خالل النصف األول من سنة  ،تبين من خالل االطالع على وضعيات الحضور اليومية

عامل باليوم، أي   127حيث أن معدل الحضور اليومي خالل المدة المشار إليها أعاله ال يتجاوز    ،عمال الكنس اليدوي

عامل بالميدان دون  172تواجدهم بالميدان بحسب العرض التقني ) جبمقارنة مع عدد العمال الوا بالمائة 25بفارق 

دل على عدم احترام ت . هذه الوضعيةاحتساب عدد العمال المخصص لتدبير التعويضات في حالة العطل والرخص(

 االستغالل.اللتزاماته التعاقدية بشأن عدد العمال الواجب تواجدهم على صعيد  إليهالمفوض 

  خدمة الكنس اليدوي تتبعنقائص على مستوى تقارير 

يقدم المفوض إليه تقارير يومية متطابقة من يوم إلى آخر بخصوص خدمة الكنس اليدوي، حتى عندما يتعلق األمر  

 بشارع لم يتم كنسه وتم تطبيق غرامات بشأنه. 

بعدد العمال في الميدان وأجورهم والمصاريف المتعلقة باإلضافة إلى ذلك، ال يقدم المفوض إليه المعلومات المتعلقة 

بوسائل الكنس ولباس العمل وكذا المعلومات المتعلقة بالتغييرات الطارئة على إنجاز الخدمة، مما ال يسمح للمفوض 

 بتقييم هذه الخدمة.

 عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل 

من   30لى أساسها مصاريف االستغالل، خالفا لمقتضيات المادة  ال يلتزم المفوض إليه بمسك محاسبة تحليلية، تنبثق ع

دفتر التحمالت. هذه الوضعية تؤدي إلى حرمان المفوض من وسيلة ناجعة لمراقبة المصاريف المتعلقة باالستغالل 

 واالطالع على مدى توازن العقد من الناحية المالية واالقتصادية.

  عند اللجوء إلى التوظيف بعقود عمل محددة المدة عدم احترام دفتر التحمالت ومدونة الشغل 

مستخدم ابتداء   400من دفتر التحمالت على أن المفوض إليه يلتزم بالتوظيف المباشر لما مجموعه    39ينص الفصل  

وجود عدة عقود شغل محددة المدة لنفس األجراء مع شركات  من دخول العقد حيز التنفيذ. إال أنه تم الوقوف على

لرغم من استمرارية مزاولة مهامهم في إطار عقد االستغالل المتعلق بمقاطعتي تابريكت لعيايدة. إذ يقوم مختلفة با
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رهن إشارتها ويتعلق  ألجراءمن أجل وضع ا التشغيل المؤقتغير مختصة في المفوض إليه باللجوء إلى شركات 

 ".N.T.S " و" L.M" و"O.Sاألمر أساسا بالشركات "

المفوض إليه لم يحترم التزاماته التعاقدية بخصوص التشغيل المباشر للمستخدمين، وذلك بقيامه ن  وفي هذا اإلطار، فإ

أخرى في ربط العالقة التعاقدية مع األجراء، بغرض قطع استمرارية عقود شغل األجراء بالرغم  شركات  بالتناوب مع  

من مدونة الشغل التي تنص على أن   17ة  من استمرارهم في العمل لحساب المفوض إليه، مما يخالف مقتضيات الماد 

العقود محددة المدة تبرم ألجل أقصاه سنة، وتصبح في حال استمرار العمل بها إلى ما بعد أجلها، عقودا غير محددة 

 المدة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى هاته الممارسات من شأنه الحاق ضرر بالمستخدمين. فباإلضافة إلى عدم استقرار 

 يتهم إزاء المشغل، تضيع حقوقهم بخصوص منحة األقدمية و/ أو التعويضات عن الطرد التعسفي. وضع

 غياب مراقبة المفوض لتنفيذ التزامات المفوض إليه بخصوص التوظيف 

المتعلقة التأكد من تواجد العدد التعاقدي لألجراء منذ بداية العقد، كما ال يتوفر على المعلومات بال يقوم المفوض 

بتخصيص العمال على حسب كل خدمة )كنس، جمع، غسل الحاويات...( وبحسب كل قطاع عمل، مما ال يسمح له 

 باكتشاف حاالت التجاوز بخصوص النقص في التوظيف.

وكذا لجوء هذا  إليهاطر التوظيف المعمول بها من طرف المفوض سباإلضافة إلى ذلك، يجهل المفوض طرق وم

بالتدبير  المتعلق 54.05نون من القا 30ات الوساطة" من أجل التوظيف، بالرغم من أن المادة األخير إلى "شرك

المفوض إليه للمفوض...قانون أساسي  تب، المشار إليه أعاله، تنص على أنه "يجب أن يثالمفوض للمرافق العمومية

 .لمستخدمي التدبير المفوض" للمستخدمين يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع األجرة وسير الحياة المهنية

 تحمل المفوض لتكلفة وقود آليات غير تعاقدية وغير تابعة لالستغالل 

تقارير االستهالك السنوية حسب  ،المستهلكة تلكأسفرت مقارنة كمية الوقود المصرح بها في التقارير السنوية مع 

فمثال، خالل الفترة الممتدة من شهر شتنبر   عن المبالغة في الكميات المصرح بها.  إليه،الممسوكة من طرف المفوض  

وبناء على تحليل  لتر عن كل شهر. 2.292فرق االستهالك متوسط ، بلغ 2017ة متم شهر فبراير إلى غاي 2016

، تبين أن كميات  2018وفبراير  2017الفوارق التي تم الوقوف عليها وفحص دفاتر االستهالك للفترة ما بين دجنبر 

كفرق تعود الستهالكات آليات تابعة الستغالليات أخرى، خاصة التدبير المفوض الخاص بجماعة الوقود المحسوبة 

 سيدي أبي القنادل.  

 وفي هذا الصدد، يوصي المجاس الجهوي للحسابات بما يلي:

 :بخصوص وضع الحاويات -

 حث المفوض إليه على وضع عدد الحاويات المتفق عليه في العقد؛  -

مصداقية المعلومات المصرح بها من طرف المفوض إليه بخصوص وضع الحاويات التأكد من   -

 بالميدان؛

 حث المفوض إليه على احترام وتيرة غسل الحاويات؛ -

 مطالبة المفوض إليه ببرنامج غسل الحاويات؛ -

من أجل تدبير الحاويات ( SIGحث المفوض إليه على استعمال نظام معلوماتي جغرافي ) -

 اسم الجماعة على جميع الحاويات الموضوعة على صعيد كل استغالل؛وفرض تسجيل 

 النفايات:  جمع عملية بخصوص -

 العمل على توثيق كل تغيير لسيناريوهات الجمع من طرف المفوض إليه؛ -

 حث المفوض إليه على احترام وتيرة جمع الصناديق الحديدية؛ -

تتبع عدد الكيلومترات المسجلة وتغيير العمل على تتبع دقيق لآلليات التعاقدية، وذلك من خالل   -

 توثيق التغييرات المتعلقة باآلليات التي تعرضت للحوادث؛و اآلليات التي بها عطب

العمل على احترام مساطر جمع وتفريغ النفايات كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض  -

 وتطبيق الغرامات المنصوص عليها عند كل إخالل؛

رام تخصيص اآلليات بحسب الخدمات المقدمة ومنع استعمالها خارج  حث المفوض إليه على احت -

 ؛ نطاق التدبير المفوض
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 :الكنسعملية بخصوص  -

 التأكد من أن العدد الحقيقي لعمال الكنس المشتغلين بالميدان مطابق لما هو ملتزم بشأنه؛ -

لعمل كنس ووضع الحاويات باألسواق غير المهيكلة واالحث المفوض إليه على توضيح طرق  -

 على مراقبة تنفيذه؛ 

 من طرف المفوض إليه: بخصوص المعلومات المقدمة -

من صحة التكاليف المرتبطة باالستغالل خصوصا وتكاليف استهالك الوقود وأجور  التأكد -

المفوض إليه عند ادراج تكاليف غير   في حق الالزمة  الزجرية  واتخاذ اإلجراءات    ،المستخدمين

 تابعة لالستغالل.
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II.  سالرئيس المجلس الجماعي لـ جواب 
 )نص مقتضب(

 مالحظات عامة بخصوص إبرام عقود التدبير المفوض    .أوال

 تخطيط وتحضير عقود التدبير المفوض .1

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات 

القنيطرة   –سال    –، أصبحت والية الرباط  28.00  من القانون رقم  12تجدر اإلشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة  

  .2017تتوفر على مخطط مديري خاص لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أنجز سنة 

  جمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي 

تاوة على المنتجين على تعديل القرار الجبائي يشمل أ 2018صادق المجلس خالل دورته العادية لشهر فبراير 

 الكبار للنفايات. وقد انطلق تنفيذها.

 )...( 

 تتبع ومراقبة العقود من طرف المفوض  .2

  داء لجنة التتبع لدورها أضعف 

تحرص لجنة التتبع على عقد اجتماعاتها بشكل منتظم وتناقش جميع األمور التي تهم العقود وقد اتخذت قرارات 

 لجنة التتبع.تهم العقود الملحقة خالل اجتماعات 

   ضعف الموارد البشرية لخلية المراقبة والتنظيم 

داخل الهيكل التنظيمي للجماعة، يعتبر قسم المصالح ذات التدبير المشترك ومصلحة النظافة التابعة له وخاليا 

 بالموارد الالزمة.المراقبة، اإلطار المختص لتتبع ومراقبة عمل الشركات المفوض لها وسيتم تدعيم هذا اإلطار 

  ضعف تطبيق الجزاءات 

بالفعل يعطي مبدأ التواجهية المنصوص عليه بدفاتر التحمالت فرصة للمفوض إليه لمعالجة الشكاية التي يتوصل 

بها من خلية المراقبة لمعالجة النقائص المالحظة، إال أنه مع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن الغرامات واالقتطاعات 

( ماليين درهم بالرغم من 07ماعة على المفوض لهم في إطار هذه العقود قد تجاوزت سبعة )التي تفرضها الج

 ضعف قيمة الجزاءات المنصوص عليها في العقود.

  اختالالت في مراقبة استعمال اآلليات التعاقدية 

عديدة الستعمال  حاالتتقوم مصالح الجماعة بتتبع ومراقبة منتظمين الستعمال اآلليات التعاقدية ما أدى إلى ضبط  

 درهم لكل حالة تم ضبطها. 2500هذه اآلليات خارج إطار العقد نتج عنها فرض غرامات على المفوض له بقيمة 

 أما اآلليات المعطلة، فيتم إلزام المفوض له باستبدالها.

  عدم القيام بجميع المراقبات المنصوص عليها في دفاتر التحمالت 

وض إلى مراقبة منتظمة لآلليات وتحرير محاضر تسلم للمفوض له وقد نتجت عن هذه تلجأ الجماعة بصفتها المف

وهذا ال يمنع من تطوير طرق المراقبة لتشمل الوثائق  المراقبات بعض الغرامات التي فرضت على المفوض له.

 المحاسباتية الخاصة بالصيانة.

 تدبير وتنفيذ عقود التدبير المفوض الحالية  .ثانيا

احصين -على مستوى مقاطعتي بطانة "OZONE" د التدبير المفوض من طرف شركة تنفيذ عق .1

(2013-2020 ) 

  اعتماد األداء الجزافي بشكل يضر بمصالح الجماعة 

إذ أن التركيبة المالية للعقد  54-05من قانون  04اعتماد األداء الجزافي لم يخل بالتوازن المالي للعقد طبقا للمادة 

موارد بشرية حددت مسبقا بدفتر الشروط والتحمالت بغض النظر عن طبيعة األداء وبالتالي بنيت على استثمارات و

 فهامش الربح لدى المفوض له لم يعرف أي ارتفاع.

   نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي بطانة احصين 

 االحديدية. علمى الصناديق لترا لوحدها إذ هناك الحاويات الهوائية، إضافة إل 660ال يتم وضع الحاويات من فئة 

كما أنه ال يمكن وضع كل االحتياطي الخ.  لترا تسلم لإلقامات والمدارس والمستوصفات ...  360أن الحاويات من فئة  

 شهرا الستبدال ما تعرض للكسر أو السرقة أو اإلتالف. 18من الحاويات إذ يتم تدبيره خالل فترة 

 في عدد الحاويات الموضوعة في الميدان.ومع ذلك، تم إلزام المفوض له بالزيادة 
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  نقائص بخصوص تنظيف الحاويات 

لقد تم اتخاذ تدابير إضافية لتجويد خدمة تنظيف الحاويات وتمت مراسلة المفوض له بهذا الشأن. أما الشاحنة 

بتنظيف الحاويات والواردة في التقارير اليومية المتعاقد عليها والتي تتوصل بها الجماعة فتحمل   الصهريج المكلفة

شاحنة احتياط وقد ورد ذكرها في  فهي D-1-97070بينما الشاحنة الصهريج التي تحمل رقم  H-1-9550رقم 

 التقارير الشهرية التي طلبت من الشركة عن طريق الخطأ.

    نقص في جمع الصناديق الحديدية المخصصة للنفايات المنزلية 

، يتم إفراغ الصناديق الحديدية التي تمأل بالنفايات، أما حاالت االستعمال خارج نطاق االستغالل التي يتم ضبطها

وفيما يتعلق باستعمال الشاحنة لنقل بقايا البناء فتكون بموافقة المفوض   فتؤدي إلى توقيع جزاءات على المفوض له.

 للقضاء على بعض النقط التي تعرف إفراغا كبيرا لهذه المواد من طرف الغير.

  لتر 3000نقص في جمع الصناديق ذات سعة 

يسهر المفوض على أن يتم إفراغ هذه الصناديق بشكل يومي إال أن كمية النفايات تختلف من يوم آلخر. وقد تبين 

على سبيل المثال أن الكمية التي  2018إلى يوليوز  2018من خالل فحص تذاكر األوزان للفترة ما بين أبريل 

 طن. 431,400و  358,338تجمع شهريا تتراوح ما بين 

 من النفايات مباشرة بعد جمعها    عدم التخلص 

إنها حاالت معزولة بسبب عطل قد يصيب الشاحنة ويمنعها من التوجه إلى مركز التحويل وبالتالي تدخل المستودع 

 وقد طلب من المفوض إليه إخبار المفوض عند حدوث مثل هذه الحاالت.  قصد اإلصالح.

 تأخر في تعويض الشاحنة التي تعرضت لحادثة سير 

بعد تعرضها لحادثة سير، عوضت في نفس اليوم بشاحنة احتياطية من نفس الحجم بما   1-د   -83691حنة رقم  الشا

أن دفتر التحمالت قد نص على وجود آليات احتياطية. وقد تم قبول تعويض الشاحنة التي أصبحت خارج الخدمة 

كي تصبح األولى شاحنة احتياط استكمال اإلجراءات اإلدارية ل صهريج بعد وشاحنة   H-1-8464بشاحنة رقم 

المفوض يتوفر على مراسلة من المفوض له. وقد تم من بعد توقيع محضر في الموضوع   والثانية لدعم خدمة الغسل.

 خالل اجتماع لجنة التتبع.

   استعمال اآلليات التعاقدية خارج المجال الجغرافي الذي يشمله العقد 

إن عمليات التتبع والمراقبة التي يقوم بها المفوض قد أفضت إلى ضبط عدة حاالت نتجت عنها غرامات ضد 

بالتالي ال المفوض له. وقد تمت مراسلة هذا األخير لتنبيهه إلى هذه العمليات التي نعتبرها خرقا لبنود االتفاقية و

 نتساهل في توقيع غرامات على المفوض إليه بسببها. 

  والمتعلق بخدمة جمع وتفريغ النفايات الناتجة عن عمليات البناء   03نقائص بخصوص الملحق رقم 

لقد اعتمد الملحق على دراسة أنجزت من طرف المفوض له بحكم وجوده في الميدان وكونه شريك في إطار العقد 

درهم لألجراء، فهي واردة في  1.000أما فيما يتعلق بمنحة  لدراسة تم تقييمها من طرف الجماعة.هذه ا األصلي.

لكون عرض المفوض إليه  54-05من قانون  12العرض المالي للمفوض إليه والذي يعد ملزما له طبقا للفصل 

  العقد.جزء من مكونات 

  نقص في عدد عمال الكنس اليدوي 

حة العمال من المفوض إليه بشكل منتظم ومن أجل ضبط عمال الكنس التجأ المفوض دأب المفوض على طلب الئ

 إلى إلزام المفوض له بإضافة الئحة الحضور اليومية موقعة من طرف العمال إلى التقرير اليومي. 

 )...( 

     عدم صدقية مصاريف المستخدمين 

العود بشأن تسجيل عدد المستخدمين يفوق سوف لن يتردد المفوض في توقيع غرامات على المفوض له في حالة 

 ما هو متعاقد عليه في التقرير السنوي دون أن يكون هذا العدد حقيقيا. 

   عدم صدقية مصاريف استهالك الوقود 

لقد تم تنبيه المفوض له بضرورة ضبط الكميات المستهلكة من الوقود والحرص على تسجيل الرقم الحقيقي بالتقرير  

 الزجر.السنوي تحت طائلة 

 

 

 



 39 

على مستوى مقاطعتي تابريكت  "OZONE Salé"تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف شركة  .2

 (  2015 - 2021والعيايدة )

   نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي تابريكت ولعيايدة 

الميدان واالحتفاظ شهرا على أساس وضع نسبة مئوية في    24بالنسبة لعدد الحاويات المتعاقد عليه، فإنه يدبر خالل  

ويتم توزيع الحاويات تحت إشراف خلية المراقبة مع  بمخزون من أجل استبدال ما قد يتعرض للسرقة أو اإلتالف.

 توقيع محاضر الوضع.

أما بخصوص حي االنبعاث، فإن طبيعة النسيج العمراني والبنية التحتية ال تسمح بوضع حاويات وتتم الخدمة على 

 أساس العتبة.

  تتبع الحاوياتقصور 

هي التي تنسق في الميدان مع المفوض له من أجل   باالستالمبخصوص تتبع الحاويات، فإن خلية المراقبة التي تقوم  

 توزيع الحاويات التي يتم ترقيمها في المستودع.

 )...( 

  نقائص في تنفيذ خدمة غسل الحاويات 

بإعداد وثيقة وثيرة الغسل باتفاق مع المفوض مع إعداد من أجل تجويد خدمة غسل الحاويات، تم إلزام المفوض له  

برنامج قبلي لغسل الحاويات وإرساله إلى المفوض إضافة إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالمسافة التي تقطعها 

 الشاحنة واستهالكها للبنزين.

 تغيير قطاعات الجمع في غياب دراسة ألثره ودن الموافقة الرسمية للمفوض 

( 21( إلى واحد وعشرين )20ارة إلى أنه تمت إضافة قطاع واحد ليتحول عدد القطاعات من عشرين )تجدر اإلش

 قطاع وذلك بتوافق مع المفوض من أجل الرفع من قيمة الخدمة.

وفيما يتعلق باستعمال اآلليات خارج الخدمة، فيتم زجره من طرف المفوض عن طريق غرامة بقيمة 

 درهم لكل حالة. 2.500,00

 اإلفراغ اليومي للصناديق الحديدية    عدم 

متر مكعب منها من ال يمتلئ يوميا، وبالتالي يتم إفراغ الصناديق  20إن الصناديق الحديدية الموزعة هي من فئة 

 أما استعمال الشاحنة خارج الخدمة، فيتم زجره من طرف المفوض عن طريق توقيع غرامة مالية. التي تمتلئ.

 ائية لتراكم النفايات  استمرار تواجد نقط عشو 

النقطة الكامنة وراء مقبرة سيدي الضاوي هي مطرح قديم لمخلفات البناء وليس نقطة سوداء خاضعة لمقتضيات 

من االتفاقية، ومع ذلك تم بذل جهد مهم من أجل إعادة تأهيلها ووقف أي نشاط لرمي األتربة ومخلفات  23المادة 

 البناء وتربية المواشي.

 لعدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات عدم توظيف ا 

يتضح من خالل ضبط عملية الحضور لعمال جمع النفايات من خالل اللوائح اليومية، أن العدد اليومي ما بين عمال 

 عامال.  99الفترة الليلية والفترة النهارية هو بمعدل 

   استعمال اآلليات التعاقدية خارج نطاق االستغالل 

بأن استعمال اآلليات خارج نطاق االستغالل بمثابة مخالفة تعاقدية تستوجب تطبيق غرامات على  يعتبر المفوض

 المفوض له الذي أخبر بذلك رسميا مع تحميله مسؤولية الجزاءات التي تطبق عليه.  

  تحمل المفوض لتكلفة نقل وتفريغ نفايات تم جمعها خارج تراب الجماعة بواسطة الشاحنات التعاقدية 

دما ضبطت خلية المراقبة هذه الحاالت تم إخبار مسير المطرح العمومي بضرورة فوترة كميات النفايات المعنية  عن

  .على الجهات التي نقلت منها مع توقيع غرامات على المفوض له

 النفايات الناتجة عن عمليات البناءخدمة جمع ال تتعلق ب 1الملحق رقم العقد في  دراج مصاريفإ 

درهم كمنحة شهرية لهم تم في إطار التركيبة المالية الواردة في  125درهم كمنحة سنوية لألجراء و 500إضافة 

عرض المفوض له للعقد الملحق باعتباره مكمال للعقد األصلي وتم ذلك استجابة لطلب تحسين ظروف اشتغال 

 )...(.  العمال وبمبادرة من المفوض بعد جلسات حوار مع ممثليهم.

 صوص استعمال اآلليات المخصصة لخدمة جمع وتفريغ النفايات الناتجة عن عمليات البناء  نقائص بخ 

 في إطار التتبع اليومي للخدمة من طرف المفوض فإن أي تقصير يعني توقيع خصم من أيام العمل.
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  عدم صحة المعلومات المقدمة للمفوض بخصوص خدمة جمع وتفريغ النفايات الناتجة عن عمليات

  البناء

تجدر اإلشارة إلى أن األداء الذي تقدمه الجماعة للمفوض له يتم بناء على التقارير اليومية ويهم فقط األيام التي تتم 

 فيها الخدمة بشكل فعلي، أما غير ذلك فيتم خصمه.

 يرة وبرنامج الكنس اآللي تعدم احترام و 

ض في إطار التتبع اليومي إلى خصم المستحقات التي الحاالت التي ال يتم فيها احترام وثيرة الكنس اآللي يلجأ المفو

 لم تؤدى بشأنها الخدمة كما هو منصوص عليه في العقد.

  استعمال آلتي الكنس التعاقديتين خارج النطاق الترابي لعقد التدبير المفوض 

اق الترابي. لم يتردد المفوض في تطبيق غرامات على الحاالت التي تم ضبطها الستعمال آلتي الكنس خارج النط

 وقد تم تعزيز شروط المراقبة لعمل هاتين اآلليتين. 

   عدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال الكنس اليدوي 

في إطار تعزيز مراقبة تنفيذ الخدمة، التجأ المفوض إلى أخذ ورقة الحضور الموقعة بشكل يومي لتتبع حضور 

 كان الذي يعمل به مع المراقبة الميدانية.عمال الكنس إضافة إلى تحديد اسم العامل في الم

وفيما يتعلق بالخدمة، فإن خلية المراقبة تصدر تقريرا يوميا حول النقائص يسلم للمفوض له تحت طائلة الجزاءات 

 في حال عدم القيام بكنس الشوارع موضوع التقرير اليومي.

  نقائص على مستوى تقارير تتبع خدمة الكنس اليدوي 

وض إليه بضرورة إضافة المعلومات المتعلقة بالكنس اليدوي إلى التقرير السنوي كاألجور ووسائل تم إخبار المف

 الكنس ولباس العمال...الخ.

  عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل 

 لقد تمت مراسلة المفوض إليه في هذا الشأن وستكون موضوع متابعة من طرف المفوض.  

   عدم احترام دفتر التحمالت ومدونة الشغل عند اللجوء إلى التوظيف بعقود عمل محددة المدة 

ستتم مناقشة طريقة التوظيف مع المفوض له وتأثيرها من جميع الجوانب في إطار احترام القوانين الجاري بها  

 العمل.

  المفوض إليه بخصوص التوظيف  التزامات غياب مراقبة المفوض لتنفيذ 

المفوض على إلزام المفوض له إصدار الئحة العمال العاملين بنطاق االستغالل بشكل منتظم تشمل مهام كل  دأب

 منهم، وتم تعزيز هذا اإلجراء بالئحة الحضور اليومية الموقعة من طرف العمال.

  لالستغاللتحمل المفوض لتكلفة وقود آليات غير تعاقدية وغير تابعة        

وض إليه بضرورة ضبط الكميات المستهلكة من الوقود والحرص على تسجيل الرقم الحقيقي لقد تم تنبيه المف

 بالتقرير السنوي تحت طائلة الزجر.

 

 

III.   مدير شركة " جوابOZONE " 
 )نص مقتضب(

 تنفيذ عقد التدبير المفوض على مستوى مقاطعتي بطانة واحصين  .3

 نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي بطانة واحصين 

جل تغيير الحاويات المخربة، أو المتدهورة نتيجة االستخدام اليومي أو أالكميات الموضوعة كل سنة هي من 

ن  ب العدد الذي تم وضعه في الميدان بشكل تراكمي ألتتغير حسب الجدول الوارد في العقد. لذلك ال يجب احتسا

ن العدد المتعاقد بشأنه يتم تدبيره لمدة ثمانية أاالمر يتعلق بتغيير الحاويات وليس إضافة حاويات أخرى علما 

جل التجديد كما ينص على ذلك العقد المبرم بين الطرفين. في هذه أعشر شهرا. بعدها نستقدم حاويات أخرى من  

، تجدر اإلشارة إلى أنه من غير الممكن توزيع جميع الحاويات في وقت واحد ألنها ستكون غير مجدية  الحالة

 وتؤثر على الحكامة الجيدة ضد التخريب والتدهور بسبب االستخدام اليومي.

مهمة  زقة، مع مراعاة احتياجات الخدمة، وتزامنت في هذا السياق، يتم نشر بعض الحاويات في الشوارع واأل

 التفتيش مع تغيير في الحاويات المتدهورة.
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 نقائص بخصوص خدمة تنظيف الحاويات 

 و داخل المراب حسب درجة تلوثها ووجود بالوعات للصرف الصحي.أما في الميدان  إعملية غسل الحاويات تتم  

بينما التقارير   بآو المرأالتقارير اليومية الواردة في الجدول تسجل جميع عمليات الغسل سواء في الميدان 

 الشهرية تدون فقط عملية الغسل في الميدان.

لة الصهريجية عالية الضغط بالماء في استغاللية بوقنادل، باالتفاق مع الجماعة، بالنظر إلى رداءة جودة تزود اآل

 اد.المياه على مستوى بئر المراب الذي يتميز بدرجة عالية من الملوحة وله تأثير ضار على الحاويات والعت

تقريبي؛ في  دقيقة، التي تم االستشهاد بها كمثال في تقريركم، ليست سوى متوسط  11من ناحية أخرى، فإن الـ 

الواقع، يعتمد وقت الغسيل على درجة التلوث وعدد الحاويات الموجودة في نقطة التجميع. يختلف وقت الغسيل 

 مرة.  باختالف درجة تلوثه وعدد الحاويات التي يتم غسلها في كل

فهي شاحنة احتياطية موجودة بالمراب،  97070/ د /  1المسجلة تحت رقم  فيما يتعلق بالشاحنة الصهريجية

وردت في التقارير الشهرية عن طريق الخطأ علما ان التقارير تشير بوضوح ان الشاحنة الصهريجية التي تقوم  

 . 39550/ ه /   1بعملية غسل الحاويات مسجلة تحت رقم 

 زليةنقص في جمع الصناديق الحديدية للنفايات المن 

ن هناك خمس أيوميا، علما    االفراغ اليومي الذي تقوم به شاحنة جمع الصناديق الحديدية يهم الصناديق التي تمأل

 يوميا خصوصا الشهور التي تعرف انخفاضا في مستوى النفايات خصوصا شهر يناير.   صناديق أخرى ال تمأل

عم االسطول الخاص بالعملية يتم باتفاق مسبق مع ما بالنسبة الستعمال الشاحنة لجمع مخلفات البناء فهي لد أ

جل أن تواجد الشاحنة خارج مجال االستغاللية هو من أالجماعة مما يكلف مصاريف إضافية على الشركة علما 

  الصيانة.

  لتر 3.000نقص في جمع الصناديق ذات سعة 

وزان الخاصة بالشاحنة ذاكر األكما تدل على ذلك ت  3م  3000ليس هناك أي نقص في تفريغ الصناديق ذات سعة  

 لى اخر. إن كمية النفايات تختلف من يوم أهذا علما  الى يومنإمنذ الشروع في العمل بالعقد الملحق 

  عدم التخلص من النفايات مباشرة بعد جمعها 

 دون 00:50التي انتهت من الخدمة في سال الجديدة على الساعة  83690-د -1خذنا نموذج الشاحنة رقم أ إذا

صباًحا بدًءا من وزنها وتفريغ حمولتها، واستمرت   6:25وزنها في مركز النقل، وعادت إلى الخدمة في الساعة  

 ن االمر يتعلق بباقي الشاحنات. أبعد ذلك في الجولة المعتادة كما 

عدم وجود تذكرة  فراغ هو: انقطاع التيار الكهربائي في الميزان،سباب التي تمنع الشاحنات من اإلمن بين األ

عطل أثناء الخدمة، مما أجبر أطقم الصيانة على إعادة الشاحنة إلى المرور، عرقلة المطرح، بسبب عطل في 

 إلصالحه... الخ.المراب 

 .83685-د -1نفس الشيء بالنسبة للشاحنة رقم 

 .تجدر اإلشارة إلى أن وجود النفايات داخل الفناء ال يمنع بتاتا من غسلها الخارجي

 في تعويض الشاحنة التي تعرضت لحادثة سير تأخر 

ليات احتياطية؛ الشاحنة آليات  ينص دفتر التحمالت على اقتناء عدد من المعدات من قبل الشركة، وتشمل هذه اآل

 . 11التي وقعت لها الحادثة تم استبدالها بشاحنة من نفس النوع في الوقت المحدد في االتفاقية طبقا للفصل رقم 

-ه  – 1نوع رونو، مسجلة تحت رقم  3متر 14ها النهائي فقد تم باقتناء شاحنة الضغط من حجم ما استبدالأ 

 .مع احترام تكافؤ الكلفة 39462-ه  – 1، وشاحنة الغسل ذات الضغط العالي مسجلة 84641

مية لطريقة  خذين بعين االعتبار الظروف الحتآليات االستبدال النهائية هذه من قبل الجماعة  آتم التحقق من صحة  

 )حي السالم( .أكثر تكيفًا مع النسيج الحضري 3متر 14ن شاحنة الضغط من حجم الجمع أل

 ليات التعاقدية خارج المجال الجغرافي الذي يشمله العقد استعمال اآل 

ت الشركة لعدة غرامات من طرف المفوض في الحاالت التي ادعي فيها استعمال خارج مجال  ضلقد تعر

 جل الصيانة وبالتالي نعتبرها غرامات تعسفية في حق الشركة.أاألسباب تكون غالبا من  ناالستغاللية أل
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 نقص في عدد عمال الكنس اليدوي 

  .إن كشوفات رواتب العمال المتعلقة بعمال االستغاللية التي أعلنتها شركة اوزون تتوافق مع عدد العمال في العقد 

ما ما تبقى من عمال االستغاللية يشتغلون أساعات،    5ن عامالت الكنس اليدوي هن الوحيدات اللواتي يشتغلن  إبل  

 . )...(ساعات  5ن جميع العامالت يشتغلن إساعات في اليوم، وفقًا لمدونة الشغل. لذا ف 8

ساعات  8ال الذين يعملون ومع ذلك، فإن كتلة األجور التي تتحملها وتعلنها شركتنا تشمل كالً من رواتب العم

 ساعات في اليوم فقط. 5ما النساء العامالت فيشتغلن أفي اليوم 

 عدم صدقية مصارف المستخدمين 

عامل. هذا العدد ال يكون كامال في ورقة الحضور  355تحترم شركة اوزون التزامها التعاقدي وذلك بتشغيل 

الموقع في ورقة   309لكن العدد . الغياب وغيرها اليومي وذلك ناتج على العطل االسبوعية، حوادث الشغل،

يشمل  398اما عدد العمال  ن يكون حاضرا.أيمثل العدد التعاقدي الذي يجب  2016الحضور لشهر نونبر 

 مجموع عملية التشغيل والتسريح. 

-بطانة ستغالليةتكلفة العمال المصرحة من قبل الشركة حقيقية وتتوافق مع االجور الفعلية للعمال الممارسين في ا

 .احصين سال

 عدم صدقية مصاريف استهالك الوقود 

نادًرا ما يتم تزويد بعض االليات العاملة خارج االستغاللية بالوقود باستغاللية "سال / بطانة احصين". على سبيل 

و السيارات الخفيفة، المخصصة للمراقبة والمواكبة في أالمثال، بعض الشاحنات التابعة الستغاللية بوقنادل 

 احصين سال.-بطانة استغاللية

 ( 2021 -  2015على مستوى مقاطعتي تابريكت والعيايدة ) تنفيذ عقد التدبير المفوض .4

 لعيايدة -نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي تابريكت 

لقد وضعت الشركة الحاويات في نقط جمع النفايات منذ الشروع بتنفيذ العقد بالتشاور مع مصالح الجماعة. فمنذ 

 اردة في العرض التقني. تم وضع الحاويات حسب الدراسة المسبقة الو ،البداية

و لمتطلبات على أما للحاجة إعملية التغيير تتم من مخزون الشركة المتواجد في المراب المركزي بعين عتيق، 

 )...( الميدان ويتم تحرير محضر موقع بين المتعاقدين. 

لحاويات هذا ، أولفا ...( يرفضون ا2و 1ن سكان منطقتي تابريكت لعيايدة )قطاع حي الرحمة شرق، انبعاث إ

أمام هذه الوضعية، اخترنا نظام الجمع من الباب إلى الباب، ألن   .الرفض يرجع أساسا إلى الشوارع الضيقة

ن مواقف السيارات المفرطة تمنع الشاحنات من أمعظم سكان هذه األحياء يضعون القمامة أمام منازلهم كما 

  .الوصول إلى القمامة

 

  الحاوياتنقائص بخصوص تتبع 

جل عملية التتبع التي تتم دائما بتنسيق مع مصالح أعلى ترقيم الحاويات عند االستالم وقبل توزيعها من    دأبنالقد  

الجماعة بطريقة منتظمة ومنظمة حيث تتلقى الجماعة دائًما المعلومات المتعلقة بأعمال السرقة والتخريب مع 

 توقيع محاضر تثبت الوقائع بين الطرفين.

...( ) 

 نقائص في تنفيذ خدمة تنظيف الحاويات 

بالغ مراقبي الشركة إتتم عملية غسل الحاويات بشكل يومي وفقًا للحاجة أو حالة األوساخ الموجودة عليها، مع 

و خلية التتبع للجماعة. يتم تتبع عمليات الغسل في الميدان بواسطة تقنيي خلية التتبع للجماعة مع تدوين تقرير أ

  .يق لعملية الغسل يتم ارساله إلى الجماعةشهري مفصل ودق

 حيان يتم أيًضا التعامل مع نقط غير مبرمجة التي تشير إليها خلية التتبع للجماعة كأولويات.في بعض األ

إن استخدام غسالة عالية الضغط لتنظيف الحاويات، له ما يبرره بحيث أنه يسمح لنا بغسل الحاويات والمناطق 

 المحيطة بها. 

 قطاعات الجمع في غياب دراسة ألثره ودون الموافقة الرسمية للمفوض تغيير 

قطاع وذلك لتحسين خدمة النظافة بالمدينة   21الى  20التغيير الوحيد الذي قمنا به هو رفع عدد القطاعات من 

 مع موافقة مصالح الجماعة.
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 فراغ اليومي للصناديق الحديدية  عدم اإل 

نظرا المتالئها يوميا، ويمكن في بعض الحاالت التي يكون  7/ 7ل منتظم بعض الصناديق الحديدية تفرغ بشك

 .٪(، يفرغ مرة واحدة كل يومين30فيها الصندوق مملوء بنسبة )أقل من 

يتم استعمال الشاحنة المخصصة لنقل الصناديق، بتنسيق مع مصالح الجماعة، كألية لدعم اسطول جمع مخلفات  

و مواد أما لنقل الحاويات إيتم  ،ما تنقلها خارج االستغالليةألمواجهة هذه الظاهرة المتفشية.  (Gravats)البناء 

 و للصيانة. أب المركزي بعين عتيق آأخرى من المر

  تواجد نقط عشوائية لتراكم النفاياتاستمرار 

بالنسبة إلى النقطة العشوائية الكائنة بسيدي الضاوي، هي في الواقع مطرح قديم يحتوي على كميات ضخمة من  

ن إعادة تأهيل المطرح المذكور ال يندرج  إاالتربة باإلضافة إلى نشاط الكسح المكثف من قِبل مربي الماشية، و

 ؛ ومع ذلك يتم برمجته في التنظيف والتنقية بتنسيق مع الجماعة.في االلتزامات التعاقدية

 عدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات 

الوطني  تابريكت لعيايدة سال، المصرح بهم الى الجماعة والصندوق مجموع عمال جمع النفايات في استغاللية

 .المنصوص عليه في بنود االتفاقيةللضمان االجتماعي، يتوافق مع العدد 

يمكن أن نالحظ نقص في عدد العمال بشكل تدريجي خالل الموسم المنخفض الذي يعرف نقص في كمية النفايات  

 المنتجة، بسبب إعادة توزيع بعض العمال لتعزيز الخدمات )التنظيف، وصيانة الحاويات...(. 

شارة من السنة. كما تجدر اإل 3و 2و 1صا في األشهر تعرف عملية جمع النفايات انخفاض في الحمولة خصو

 هم جزء من عمال جمع النفايات.  (débardeurs)ن العمال الذين يقومون بإخراج النفايات ألى إ

 ليات التعاقدية خارج نطاق االستغاللاستعمال اآل 

ح لدى مقاولة للصيانة، أو و اإلصالأما تتعلق بالصيانة إليات خارج االستغاللية يتم عادة ألسباب ن تنقل اآلإ

لضمان توفير المواد االستهالكية، مثل الحاويات، األكياس البالستيكية أو األدوات الصغيرة من المستودع 

 المركزي بعين عتيق.

بطانة احصين  حيان نلجأ إلى استخدام المعدات، في حاالت الطوارئ لتعزيز استغاللية سالفي بعض األ

 تكون مشروطة دائًما بموافقة الجماعة.المجاورة، هذه التعزيزات 

حيان، باستخدام المعدات واالليات باستغاللية بطانة احصين، في حاالت الطوارئ الشركة في بعض األ  أكما تلج

 لتعزيز االسطول في استغاللية تابريكت لعيايدة سال.

 عمليات البناء  ليات المخصصة لخدمة جمع وتفريغ النفايات الناتجة عننقائص بخصوص استعمال اآل 

فعال تم استخدام اآلليات المخصصة إلزالة مخلفات البناء إلخالء تلك المخلفات التي تتكون من مزيج من الحصى 

 والنفايات المنزلية. وهذا بالتشاور وبحضور خلية التتبع وتنفيذا للبرنامج الذي سطرته مصالح الجماعة.

 جمع وتفريغ النفايات الناتجة عن عملية البناء   عدم صحة المعلومات المقدمة للمفوض بخصوص خدمة 

ن التقارير اليومية والشهرية إلخالء مخلفات البناء، المقدمة إلى الجماعة، بيانات حقيقية. هذه تقارير ال تشير  إ

 ليات المخصصة لجمع هذه النفايات. لى اآلإ

 عدم احترام وتيرة وبرنامج الكنس االلي 

لة في  لذي تم إبالغه للجماعة، إال في الحاالت التي تطلب فيها الجماعة تشغيل اآليتم احترام الجدول الزمني ا 

 خر لضرورة المصلحة.آمكان 

  ليتي الكنس التعاقديتين خارج النطاق الترابي لعقد التدبير المفوضآاستعمال 

 .تشتغالن حصريا بتراب االستغاللية ليتي الكنس المخصصة الستغاللية تابريكت لعيايدةىن إ

 عدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال الكنس اليدوي 

تجدر اإلشارة في هذا  ن عدد عمال الكنس باستغاللية تابريكت لعيايدة يتوافق مع العدد المضمن في االتفاقية.إ

 منصوص عليها في االتفاقية.  الصدد إلى أن نظام الدفع الخاص بالشركة يتماشى تماًما مع عدد العمال ال

  نقائص على مستوى تقارير تتبع خدمة الكنس اليدوي 

تتم المراقبة اليومية لخدمات الكنس اليدوي من قبل مراقبي الشركة وخلية التتبع. تثبت قضية الجزاء المشار إليها 

بتوقيع غرامة على الشركة   من تقريركم وجود متابعة ألداء خدمات التنظيف، وتتعلق هذه العقوبة  179في النقطة  

ن عملية الكنس غير مطابقة للمتطلبات التعاقدية، والتي تجاوزناها  أمن طرف مصالح الجماعة التي تالحظ فيه 

 مرارا وتكرارا.
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 عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل 

المعلومات المحاسبية والخدمات بحسابات خاصة بها، وهي رهن إشارة الجماعة لتوفير جميع  "  او"تحتفظ شركة  

 والمالية المتاحة.

  عدم احترام دفتر التحمالت ومدونة الشغل عند اللجوء الى التوظيف بعقود عمل محددة المدة 

ما من ناحية اخرى  أمن قانون الشغل، هذا من ناحية؛  16ال يتعارض اللجوء إلى العقود محددة المدة مع المادة 

٪ من تكلفة الخدمات. إن العقود غير محددة المدة 50تمثل أكثر من يجب التأكيد على أن تكاليف الرواتب 

والتكاليف اإلضافية المترتبة عليها ستؤدي، بال شك، إلى زيادة هذا العبء، مما سيؤثر على التكلفة اإلجمالية 

 .للخدمات، والتي ستصبح غير محتملة للشركة

 )...( 
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 نفاياتوال المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

 تمارة بجماعة والتنظيف لها المماثلة
 

 شركة  مع لها والتنظيف المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض للتدبير تمارة عقدا جماعة أبرمت

M" رقم المفتوح العروض طلب على بناء وذلك ،2013ثاني فبراير   اعتبارا من سنوات سبع لمدة )إليه " )المفوض 

 سنويا. درهم  29.595.120,00قدره  إجمالي أصلي وبمبلغ 16/2012

العمومي  بالمطرح وإيداعها لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع :التالية الخدمات المفوض المرفق ويتضمن

 بثمن جزافي(.العمومي )يؤدى عنه   وإيداع منتوجه بالمطرح )يؤدى عنه بثمن أحادي( والتنظيف الميكانيكي واليدوي

عنه أداءات   تطن، ترتب  532.398ما مجموعه    2017  -  2013النفايات المنزلية المجمعة خالل الفترة  حجم  وقد بلغ  

 .درهم 188.891.960,00بقيمة 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 
تمارة  بجماعة والتنظيف لها ماثلةالم والنفايات المنزلية النفايات جمع لخدمات المفوض التدبير مراقبة عملية أسفرت

 .التالية الجوانب همت وإصدار عدد من التوصيات المالحظات من مجموعة تسجيل عن

 المفوض  مرفقلل اإلطار االستراتيجي والتعاقدي .أوال

 اإلطار االستراتيجي .1

 المالحظات التالية:الوقوف على  هذا المحورتم بخصوص 

  مندمج للنفايات الصلبةغياب إطار استراتيجي لتدبير 

المتعلق   28.00مع التوجهات الوطنية الواردة في القانون رقم    تالؤمهتدبير النفايات الصلبة بجماعة تمارة بعدم  يتميز  

ال تتوفر الجماعة أو العمالة على مخطط لتدبير  منه. إذ  17و 12بتدبير النفايات والتخلص منها خصوصا المواد 

 ايات المماثلة لها يتضمن على الخصوص:النفايات المنزلية والنف

 األهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدالت جمع النفايات المنزلية والتخلص منها؛ -

 المواقع المالئمة المعدة إلقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها؛  -

 ؛ منها جرد تقديري لمدة خمس وعشر سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص -

برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات  -

 أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها؛ 

 الوسائل المالية والبشرية الالزمة والتدابير الواجب اتخاذها في مجال اإلعالم والتوعية. -

كما أن الجماعة ال تتوفر على استراتيجية مندمجة لتدبير النفايات تتضمن سلسلة القيم للنفايات وأهداف األداء والموارد 

 الواجب تعبئتها لتحقيقها، مما ال يمكن من ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات مع تلك الخاصة بالتدبير المفوض.   

 تدبير النفايات الصلبة بالجماعةفي  وثائق التعمير بعين االعتبار ذعدم أخ 

 19رغم أن المادة  ،إعداد وثائق التعمير عند تبين أن الجماعة ال تولي األهمية الواجبة لمرفق جمع النفايات والكنس 

على أن تصميم التهيئة يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة للتجهيزات   نصت المتعلق بالتعمير    90.12من القانون رقم  

والمنشآت ذات المصلحة العامة من جهة واالرتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة أو للحفاظ على الصحة الجماعية 

 العامة. 

تطرقا لتحديد الموقع المخصص لمركز التحويل يوالدراسات المرافقة له لم لجماعة الخاص باتصميم التهيئة إن 

رات التعميرية وتأثير نوعية السكن على طريقة  وعالقة تدبير النفايات باالختيا ،ومستودع المفوض إليه من جهة

الجماعة ال تقوم عبر دفاتر تحمالت التجزئات والمجموعات السكنية كما أن وموارد هذا التدبير من جهة أخرى. 

مسارات جمع النفايات بتحديد بعض المقتضيات المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة خصوصا مدى اندماج التجزئات في 

 قع نقط التجميع الخاصة بالحاويات.وموا والكنس

نتيجة لذلك، فإن عددا من اإلشكاليات والعراقيل اليومية لسير مرفق النظافة بجماعة تمارة هي نتيجة لنوعية السكن و

تميز بخصائص تعميرية جوهرية )الكثافة السكانية العالية والطرق الضيقة ونقص المرافق ي)إعادة الهيكلة( والذي 

 األنشطة المولدة للنفايات واألوساخ( ال تمكن من تحقيق النتائج المتوقعة من حيث جودة الخدمة. العامة وهيمنة
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 نهاية العقد السابق وتدبير المرحلة االنتقالية .2

والتنظيف إلى شركة  لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات قامت جماعة تمارة بإسناد التدبير المفوض لمرفق جمع

"Vوقد لوحظ بعد أربع سنوات من بداية 2007أبريل  10بتاريخ  06/2007ى طلب عروض مفتوح رقم " بناء عل .

 03بتاريخ و .2011درهم في سنة  797.000,00العقد تدني في مستوى الخدمة، أدى إلى تطبيق غرامات بمبلغ 

لتعاقدية مما حدا بالمفوض قامت الشركة المفوض إليها بوقف الخدمة نهائيا قبل تاريخ انتهاء المدة ا 2012غشت 

من دفتر التحمالت مع اعتماد نظام الوكالة المؤقتة لتدبير المرحلة االنتقالية )ستة أشهر( وإجراء  79لتطبيق الفصل 

 التالية. المالحظات من مجموعة المنافسة الختيار مفوض إليه جديد. وقد عرف تدبير هذه المرحلة تسجيل

 تطبيق المقتضيات التعاقدية في حالة النزاع عدم 

من دفتر التحمالت )النزاع والتحكيم( على إحالة أي نزاع بين طرفي العقد إلى لجنة التحكيم التي  75نص الفصل 

تمارة والمكونة من رئيس المجلس الجماعي وممثل المفوض إليه، وذلك للوصول -يرأسها عامل عمالة الصخيرات

ختالالت االإال أنه لوحظ عدم تفعيل هذه اآللية واكتفى طرفا العقد بحصر  اخل أجل شهر واحد.لحل ودي للخالف د 

 من خالل المراسالت. منهماكل المسجلة على 

 اعتماد غير مالئم للوكالة المؤقتة 

من  79و 78ين إلى تطبيق الفصل 2012غشت  04أدى توقف المفوض إليه عن الخدمة، إلى لجوء المفوض بتاريخ 

إحداث وكالة مؤقتة لتدبير المرفق، علما أن شروط هذه اآللية غير متوفرة بسبب التوقف النهائي ودفتر التحمالت 

فالوكالة المؤقتة عقوبة تعاقدية مؤقتة تؤخذ ضد المفوض إليه لمنحه  .للمفوض إليه عن الخدمة ومغادرته للمستودع

دبيره وتحمل التزاماته. ويهدف هذا اإلجراء القسري إلى تمكين إلصالح االختالالت التي يعرفها ت اإضافي أجال

المفوض من ضمان استمرارية المرفق على نفقة المفوض إليه حتى يتمكن هذا األخير من تحمل التزاماته. لكن لجوء 

الفصل الجماعة إلى التدبير المباشر للخدمة لمدة ستة أشهر يخرج عن إطار اإلجراءات القسرية المؤقتة، حيث نص 

يستوجب، بعد وقف الخدمة نهائيا  كان أن اللجوء إلى الوكالة المؤقتة يجب أال يتعدى شهرا واحدا. وهو ما على  78

من دفتر التحمالت وإنشاء وكالة مباشرة  77من طرف المفوض إليه، اللجوء مباشرة إلى فسخ العقد طبقا للفصل 

 فوض إليه جديد.لتدبير المرفق وضمان استمراريته إلى غاية تعيين م

   ارتفاع أسعار عدد من التوريدات المنجزة 

ارتفاع أسعار عدد من التوريدات. وكمثال على ذلك، توريد  ص فواتير عدد من النفقات المنجزةاحتف اتبين من خالل 

درهم  234.000,00" بمبلغ T.S.Orمن شركة " 2012أكتوبر  09لتر بتاريخ  660حاوية بالستيكية من سعة  75

" بثمن أحادي يبلغ Mدرهم كثمن أحادي( في حين تم توريد نفس الحاويات في نفس الفترة من شركة " 3.120,00)

 76.500,00بحوالي  تقدر تحمل كلفة إضافيةعن الثمن السابق، مما نتج عنه  بالمائة 49درهم بفارق  2.100,00

   درهم.

  المباشر للمرفق من طرف الجماعةغياب وثائق تتبع االستغالل خالل فترة التدبير 

"( الغياب التام  Vص األرشيف الممسوك من طرف الجماعة )على مستوى مستودع المفوض إليه السابق "احتفاأظهر  

يناير   - 2012 غشتلجميع وثائق تتبع عمليات االستغالل خالل فترة التدبير المباشر للمرفق من طرف الجماعة )

وراق استغالل مختلف الشاحنات ووثائق التدخالت أسا: تذاكر وزن الشاحنات و(. وتشمل هذه الوثائق أسا2013

والتقارير اليومية للكنس اليدوي وجذاذات مراقبة جودة خدمة الجمع والتنظيف وأوراق الحضور وخصوصا سندات 

 .تسلم الحاويات البالستيكية والمعدنية

ً لتأكي دات المسؤولين عن المرفق بالجماعة والمستودع، فإن  وعلى الرغم من أن هذه الوثائق كانت ممسوكة وفقا

يشكل خرقا لنظام المراقبة الداخلية في تلك الفترة، مع العلم أنه من بين هذه الوثائق هناك مستندات داعمة  هااختفاء

لمؤرخة للعديد من الخدمات التي لم يتم تنفيذها طبقا لمساطر النفقات )سندات تسلم الحاويات مؤرخة وسندات الطلب ا

 وشواهد إنجاز خدمة إصالح الشاحنات(. 

 اإلطار التعاقدي .3

 سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية.

 ص في بنود عقد التدبير المفوضقائن 

، يمكن إيجازها قائصمجموعة من النوجود تبين من خالل االطالع على البنود التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض 

 :فيما يلي

 لمؤشرات األداء وعتبات الجودة؛ عدم تضمين العقد  -

ليات  عقد رغم عدم توفر الجماعة على اآلالعدم التنصيص على خدمة جمع النفايات الخضراء في  -

 الكافية للقيام بهذه العملية بنفسها؛
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عدم التنصيص على الحد األقصى لعدد الحاويات الممكن تجميعها في مكان واحد لضمان توزيع فعال   -

 لها بتراب الجماعة؛

  .لخدمة الكنس لضمان جودة الخدمة 1/7ضعف تردد  -

  جمع النفايات خارج النطاق الترابي للجماعة وفي أراضي جماعات مجاورة 

مراجعة التصاميم الملحقة بعقد التدبير المفوض، المحددة للنطاق الترابي للعقد ووثائق مشروع التقسيم  أفرزت عملية

)مواقع النقاط بالنسبة لخطوط   2008فبراير    فيتمارة باالعتماد على الشبكة الجيوديزية  -الجماعي لعمالة الصخيرات

)الرباط وعين عتيق  محاذيةء من جماعات ترابية الطول ودوائر العرض(، أن النطاق الترابي للعقد يتضمن أجزا 

ومرس الخير(. ويترتب عن ذلك، قيام المفوض إليه بجمع النفايات المنزلية بشكل منتظم في جزء مهم من منطقة أوالد 

 مطاع الغربية رغم أنها تتبع لجماعة الرباط، باإلضافة للمناطق المحاذية مع جماعة عين عتيق.

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: في هذا اإلطار، يوصيو

 اعتماد استراتيجية للتدبير المندمج للنفايات الصلبة تراعي التوجهات الوطنية في هذا المجال؛ -

 ؛ وثائق التعميرعند إعداد النفايات الصلبة بالجماعة بعين االعتبار مرفق أخد تدبير  -

لمناسبة للتحوط من المخاطر المتعلقة ليات ااالستفادة من تجربة التدبير المباشر للمرفق ووضع اآل -

 بتوقف المفوض إليه عن الخدمة؛ 

 تفعيل الهيئات الواردة في عقد التدبير المفوض والتدبير االستباقي للخالفات لتفادي أي منازعات؛ -

 ؛ اعتماد إدارة فعالة لألرشيف وتتبع العمليات المنجزة -

 بالتحديد الدقيق لالحتياجات من أجل ضمان حسن تنفيذ الخدمة؛اعتماد الدراسات الموثوقة التي تسمح   -

 مفوض وإحداث آلية مناسبة لتتبعها؛المرفق التضمين العقد لمؤشرات األداء تخص  -

 احترام النطاق الترابي لعقد التدبير المفوض. -

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 

 وتمويل االستثمارات  تدبير .1

 النقطة، لوحظ ما يلي.فيما يخص هذه 

  مقتضيات العقدلعدم مطابقة طريقة تمويل االستثمارات 

محـاسبة تبرز  وضع  ليه بإالمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المفوض    54.05من القانون رقم    15ألزمت المادة  

لمتضمنة بالخصوص ألموال وا  ،مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبله أو من قبل المفوض أو هما معا

كما وجب تقييد هذه األموال في األصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها  .الرجوع وأموال االسترداد 

رهن تصرف المفوض إليه. وبناء عليه، وبغرض احترام هذا المقتضى، فإن خطة تمويل المعدات والمذكرة المالية 

 ه في عرضه المالي نصت على اللجوء لقرض بنكي لتمويل هذه االستثمارات. التفصيلية التي قدمها المفوض إلي

ً لهذه األحكام، لجأ المفوض إليه لعقود اإليجار )إال أنه  ( لتمويل االستثمارات، وهو ما ال يمكن من leasingخالفا

 ي نهاية المدة المتعاقد عليها.تسجيل هذه األخيرة في األصول الثابتة في الميزانية العامة إال بعد تفعيل خيار الشراء ف

عدة مخاطر ال تضمن استمرارية تقديم الخدمة في حالة اإلنهاء المبكر للعقد، ألن على  وتنطوي هذه التقنية في التمويل  

وسيلة لضمان استمرارية  ةكون لدى المفوض أيتجميع المعدات سوف يتم استردادها من قبل المؤجر وبالتالي لن 

 المرفق العمومي.

 م إنجاز البرنامج االستثماري المتعلق بنقط التجميع الخاصة بالحاويات عد 

ن المفوض إليه ملزم بإعداد وتجهيز نقط التجميع الخاصة باستقبال الحاويات أمن دفتر التحمالت على    27نص الفصل  

ا لم يقم المفوض باتخاذ في الشوارع الرئيسية للجماعة. إال أن هذا االستثمار لم يتم إنجازه من طرف المفوض إليه كم

بناء على قائمة المحاور الرئيسية للجماعة ومواقع الحاويات  تمالتزاماته التعاقدية. وقد  لحمله على احترامأي إجراء 

 درهم.  1.657.125,00االستثمارات التي لم يحققها المفوض بهذا الخصوص في  تقدير مبلغ

أن المفوض لم يقدم  بين ض ونظام االستشارة ومحاضر فتح األظرفة فحص عقد التدبير المفو   وتجدر اإلشارة إلى أن

معلومات في عرضه التقني من أجل التنفيذ السليم لهذا االستثمار )برنامج األشغال وجرد نقط التجميع وقيمة  ةأي

الحاويات في ذلك بوضع   أدىوقد   .كما لم يأخذ هذا االستثمار بعين االعتبار خالل مرحلة تقييم العروض  ،االستثمار(
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الشوارع الرئيسية، إما على ممرات الراجلين أو على طريق المركبات مباشرة مما يعيق حركة المرور ويساهم في 

 إحداث نقاط سوداء من النفايات.  

 تدبير الحاويات .2

 فيما يتعلق بتدبير الحاويات، مكنت المراقبة من رصد النقائص التالية.

 ات المفوض بعين االعتبارعدم أخذ االستثمار األولي في حاوي 

نهاية عام  قامت خالل المرحلة االنتقالية أن الجماعةمصاريف فترة التدبير المباشر المتعلقة بوثائق الأظهر فحص 

لترا  360حاوية بالستيكية من سعة    100لترا و  660حاوية بالستيكية من سعة    475حاوية معدنية و  20  بتوريد   2012

  .درهم 1.614.200,00بقيمة إجمالية تبلغ 

، قام المفوض بوضع جميع هذه 2013في فبراير  إال أنه لوحظ أنه بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ 

توريدها خالل الثالثة أشهر السابقة، رهن إشارة المفوض إليه بدون أي تعويض، مما ساهم في  الحاويات، التي تم 

المادي لالستثمار األولي للمفوض إليه. وتظهر فواتير المفوض إليه بهذا الخصوص، اقتناءه  ء تخفيض العب

 .حاوية 1436يه في العقد هو  لترا فقط، علما أن االستثمار األولي المنصوص عل  660حاوية بالستيكية من سعة   1050

 تأخر في تنفيذ برنامج وضع الحاويات 

حاوية  420لتر و  660حاوية ذات سعة    2872على تثبيت المفوض إليه  التدبير المفوض  اتفاقية    نص الفصل الثامن مني

ر السنوية في السنة الرابعة(. وقد أظهرت التقاري بالمائة 50في السنة األولى و بالمائة 50لتر ) 360ذات سعة 

ومحاضر وضع الحاويات أن المفوض إليه متخلف عن الجدول الزمني لبرنامج وضع الحاويات، حيث لم يتم تحقيق 

 الهدف األول للبرنامج المذكور إال خالل السنة الخامسة للتدبير عوض نهاية السنة الثالثة.

من الحاويات ذات  بالمائة 60لتر، و 660من الحاويات ذات سعة  بالمائة 62تم توزيع سوى لم يوفي هذا اإلطار، 

في حين أن هذا المعدل يجب أن  ،لتر في نهاية السنة الخامسة 50من السالل ذات سعة  بالمائة 54لتر و 360سعة 

. كما أن هدف توزيع النصف األول من الحاويات التي كان من المقرر أن يكتمل في نهاية السنة بالمائة 75يصل إلى 

  .يقه فقط خالل السنة الخامسة للتدبيرالثالثة تم تحق

 لتجميع الحاويات في نفس المكان المكثفلجوء ال 

على منع تجميع الحاويات فوق سقف محدد مسبقاً في نفس المكان بدل توزيعها على مسار  دفتر التحمالتلم ينص  

 لعمليةالشاحنات بشكل متساوي. وقد أظهرت المعاينة الميدانية والئحة الحاويات حسب القطاعات استخداًما واسعًا 

، فإن هذه الظاهرة تخص 06طاع تجميع الحاويات في الشوارع الرئيسية للجماعة. وفي هذا اإلطار، وباستثناء الق

ع يبلغ جميع القطاعات التي يتم فيها جمع النفايات بالشاحنات الضاغطة مع متوسط    وقد تم . بالمائة 32معدل تجمُّ

 .بالمائة 41بنسبة  4والقطاع  بالمائة 48بنسبة  1تسجيل أعلى المعدالت في القطاع 

ليه بتسهيل عملية الجمع ألنها تمكن من ملء سريع للشاحنات  وإذا كانت عمليات تجميع الحاويات تسمح للمفوض إ

هذه المواقع، في حين  التي تشكل مصدر تلوث  واستهالك منخفض للوقود، فإنها تساهم في إعادة تكوين النقط السوداء  

   أن عمليات توزيع الحاويات يجب أن تأخذ بعين االعتبار مجال الخدمة والقرب من المرتفقين.

 هدف التعاقدي لعمليات غسل الحاوياتعدم تحقيق ال 

على الرغم من قيام المفوض إليه باستعمال شاحنة مسطحة لغسل الحاويات في الظروف المثلى، فقد أظهرت مراجعة 

يوماً( لم يتم تحقيقه    15بيانات التقرير السنوي لهذا النشاط أن هدف الغسيل المنصوص عليه في العقد )غسل واحد كل  

)توازي غسل واحد   2017و  2013  ما بين  خالل الفترة  بالمائة  66نجاز بلغ  اإلمعدل  ، إذ أن  ير بأكملهاخالل فترة التدب

لهذا القصور تأثير على جودة الخدمة، خاصة خالل فترة الصيف المتميزة باإلنتاج المرتفع   وقد كانيوًما(.  22كل 

 ت.للنفايات وانتشار الروائح المزعجة بسبب نقص عمليات غسل الحاويا

 جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها .3

 بخصوص عملية جمع النفايات، تم تسجيل االختالالت التالية.

  جمع النفايات ل طريقة التي اعتمدها العقد التغيير كبير في 

افة جمع حسب طبيعة التعمير والكثالمن أجل تحقيق جمع أمثل للنفايات، اعتمد عقد التدبير المفوض أسلوبين في 

 :السكانية وعرض الطرق

جمع النفايات بواسطة الحاويات والشاحنات الضاغطة في المناطق التي يمكن الوصول لها ومسارات  -

 ؛ جمع بشكل جماعي وبطريقة ميكانيكية الواسعة، حيث يتم 

جمع مختلط )بواسطة الحاويات أو مباشرة من الساكنة( بواسطة شاحنات صغيرة في المناطق ذات  -

 الطرق الضيقة واآلهلة بالسكان )السكن غير القانوني ومنطقة إعادة الهيكلة(.
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في هذه العملية مع عودة تدريجية إلى جمع النفايات كبير    أنه تم إحداث تغييروقد تبين من خالل مراجعة عمليات الجمع  

ويرجع ذلك أساسا إلى إزالة مباشرة من الساكنة في مناطق يفترض أن يكون فيها الجمع بواسطة الحاويات حصريا. 

واستجابة لمطالب الساكنة والتي  الحاويات من مواقعها األصلية من طرف المفوض إليه بناء على طلب المفوض،

تقوم بنفسها في بعض األحيان بإزالة الحاويات. وقد أثر هذا التراجع بشكل كبير على جودة الخدمة كما تبين ذلك 

 :األمثلة التالية

 ليات الجمع نتيجة لعملية الجمع مباشرة من الساكنة، مما يؤثر على جودة الخدمة؛زيادة وقت عم -

األزقة، التي من المفترض أن ساكنتها تقوم بنقل نفاياتها بنفسها   مباشرة فيعوان بعمليات الجمع  األقيام   -

 إلى الحاويات؛

ء على حساب الشوارع تعديل مخطط الحاويات ومسارات جمع النفايات بالتخلي عن الممرات في األحيا -

 الرئيسية؛

 االستخدام المفرط لعمليات جمع الحاويات في مكان واحد؛ -

 إحداث نقاط سوداء في مواقع الحاويات المزالة. -

 األشغال ) المخاطر المتعلقة باستخدام شاحنات(Benne TP في جمع النفايات المنزلية 

( Benne TPالمنزلية، استخدام المفوض إليه شاحنات األشغال )نتج عن استمرار وجود النقط السوداء للنفايات 

والجرافات في جمعها. إال أن هذه العملية يرافقها جمع لألتربة والركام مما يزيد من وزن النفايات وبالتالي الرفع من 

درهم   218نزلية هو  الم  النفايات قيمة الكشوفات على نحو غير مالئم من قبل المفوض إليه )علما أن الثمن الفردي لجمع  

وفي هذا اإلطار، أظهرت إحصائيات النفايات المنزلية المجمعة عن طريق  .درهم لجمع بقايا األتربة( 88مقابل 

 شاحنات األشغال تجاوزا مهما للحمولة المسموح بها طيلة مدة العقد. 

 2014سنة  بالمائة 60و 2013في سنة  بالمائة 49وقد بلغ معدل الزيادة عن الكمية المقبولة )خمسة أطنان( 

بسبب خلط األتربة مع النفايات وذلك ، 2017سنة  بالمائة 25و 2016سنة  بالمائة 23و 2015سنة  بالمائة 28و

 .المنزلية، دون أن يقوم المفوض بإجراء الفحوصات الالزمة لشرح هذا التجاوز واتخاد اإلجراءات الضرورية لتقويمه

عدد تم الوقوف على ، فقد 2017و 2016وعلى الرغم من أن عدد عمليات التفريغ انخفض بشكل كبير في سنوات 

حموالت التي ال تعكس فقط عمليات للخلط، ولكن جمع حصري لألتربة يؤدى عنه كنفايات منزلية في الكشوفات  المن  

 (. 2013نونبر  04طن في  13,16و 2013نونبر  01طن في  14,26و 2013أكتوبر  26طن في   13,06)مثال: 

 عدم القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

أظهر فحص التقارير اليومية والمراسالت الموجهة إلى المفوض إليه والمقابالت مع األعوان المكلفين بمراقبة خدمة 

للنفايات المنزلية لم يتم القضاء عليها  جمع النفايات والكنس وكذلك المعاينات الميدانية، أن العديد من النقط السوداء

من دفتر التحمالت على قيام المفوض إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء الموجودة في   39نهائيا. وينص الفصل 

 .نطاق الخدمة وال سيما على جوانب الطرق وعلى ضفاف الوديان" والفضاءات الفارغة

سوداء في األحياء العالية الكثافة إلى ضعف فعالية التوزيع الجغرافي ويعود سبب استمرار وانتشار هذه النقط ال 

للحاويات بالمقارنة مع مصادر إنتاج النفايات، وضعف تغطية المناطق الهامشية للجماعة بالحمالت التحسيسية 

   .واللجوء المفرط للحاويات المعدنية وعدم كفاية مجهودات محاربة ظاهرة الرعي بالوسط الحضري

 م الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع األغيار دون موافقة المفوضإبرا 

بجمع النفايات وإيداعها بالمطرح البلدي لفائدة األغيار بناء على اتفاقيات وعقود خدماتية تقوم الشركة المفوض إليها 

خالفة بذلك الفصل متاجر كبيرة للتسوق( مقابل إتاوات، وذلك دون موافقة المفوض مو )شركات للصناعة والنقل

 من دفتر التحمالت التي تحظر على الشركة المفوض إليها الحلول محل المفوض في عالقته مع المرتفقين.    20

وتؤدي عمليات الجمع هاته إلى حرمان المفوض من المداخيل المترتبة عن استخالص مقابل خدمة المرفق العمومي  

بتاريخ  13015 ودورية وزارة الداخلية رقم، سالف الذكر، 00.28من القانون  23لجمع النفايات طبقا للفصل 

، بحكم أن النفقات المترتبة التدبير المفوض لعقد . كما تؤثر هذه الممارسة سلبا على التوازن المالي 2012دجنبر  17

في من طرف الشركة المفوض إليها عن هذه العقود )المحروقات وشراء الحاويات والموارد البشرية( يتم إدماجها 

 . التدبير المفوضبالحسابات المتعلقة 

توى مشروع قام المفوض إليه بإبرام عقد لجمع النفايات المنزلية خارج تراب الجماعة على مس وباإلضافة إلى ذلك،

النور الواقع بتامسنا بجماعة سيدي يحيى زعير. واقترن إبرام هذا العقد باستخدام وسائل التدبير المفوض )الموارد 

 البشرية والوقود وتجهيزات المستودع(.
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 لجوء المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع األتربة 

جأ المفوض إليه لخدمات شركة خاصة لمة جمع ألتربة في بداية العقد، في تنفيذ خد  التي واجهها نتيجة للصعوبات

من دفتر التحمالت ينص على أنه يجب على المفوض إليه  22خدمة مع العلم بأن الفصل هذه ال لتنفيذ   (Ik)لألشغال 

ر هذا التعاقد المالحظات المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وقد أثا  54.05  من القانون  21االمتثال ألحكام المادة  

 :التالية

من   21لجأ المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن دون الحصول على إذن مسبق من المفوض وفقا للمادة   -

القدرات القانونية على التأكد من أن المتعاقد من الباطن يتوفر بمما ال يسمح للمفوض  ،54.05القانون 

 من نظام االستشارة؛ 4ا في المادة والفنية والمالية المطلوبة المنصوص عليه

من الباطن بين المفوض إليه والشركة الخاصة في غياب عقد مكتوب يحدد التزامات كل  تفاقتم اال -

 طرف؛

ال يتعلق التعاقد من الباطن بجزء تكميلي للخدمة وإنما يتعلق بخدمة متعلقة بالغرض األساسي للعقد  -

والمماثلة لها( مما يخالف إعالن شرف المفوض إليه الذي تعهد بأن التعاقد من )جمع النفايات المنزلية 

 الباطن لن يشمل الغرض الرئيسي للعقد؛

بمده بجميع الوثائق المترتبة عن هذا التعاقد من الباطن )العقد  من المفوض إليه لم يطلب المفوض  -

 والوثائق المبررة لقدرة المتعاقد من الباطن والفواتير ..(؛ 

(،  sous-traitance en cascadeعن استخدام التعاقد من الباطن في سلسلة متتالية )  التحريات كشفت   -

 حيث أن المتعاقد من الباطن نفسه يلجأ لخدمة عدد من سائقي الشاحنات لجمع األتربة.

 عدم مراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض نتيجة للتعاقد من الباطن 

يه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع األتربة، حيث أصبح فقط يقوم بدور وسيط بين لجوء المفوض إلرغم  

شركة األشغال والمفوض، دون أي استثمار، فإن المفوض لم يطالب بمراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض 

الجدير تنظيمية للخدمة من جهة أخرى. ولمراعاة تأثير عملية التعاقد من الباطن على توازن العقد من جهة، والشروط ال

على أنه يسهر الطرفان ، سالف الذكر، تنصان 05.54من القانون  19و 4المادتين  أنفي هذا اإلطار، بالذكر، 

المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق العام 

 .لمفوض إليهواألجرة المنصفة ل

وقد بين فحص الكشوفات والفواتير الناتجة عن هذا التعاقد من الباطن أن المفوض يحقق هامش ربح صاف يتراوح 

درهم لكل طن من األتربة المجمعة في حين تتم   30في هذه العملية، حيث يؤدي للمتعاقد  بالمائة 73و بالمائة 66بين 

  طن. 30.000علما أن كمية األتربة المجمعة سنويا تبلغ درهم لكل طن،  90فوترها على المفوض بثمن 

 جمع النفايات الخضراء خارج األحكام التعاقدية 

أبرز فحص التقارير السنوية قيام المفوض إليه بجمع النفايات الخضراء بناء على طلب المفوض، رغم أن هذه الخدمة 

 .مع النفايات الخضراء سوف يتحمله المفوضمن المواصفات أن ج 4-30غير مدرجة في العقد، حيث ينص الفصل 

كما لم يتم تأطير هذه العملية لتحديد البرنامج االستثماري الالزم لدعمها ومسارات الجمع والترددات ومعايير تقييم  

 جودة الخدمة وآليات التتبع والمراقبة.

ء على النقاط السوداء للنفايات كجزء من عمليات القضا 2013بدأت في سنة قد هذه الخدمة  وتجدر اإلشارة إلى أن

  طنًا.  150الخضراء من قبل المفوض إليه، وأصبحت فيما بعد خدمة دائمة بمتوسط شهري يبلغ 

 خدمة التنظيف اليدوي والميكانيكي .4

 أظهرت المراقبة فيما يخص هذا الجانب ما يلي.

 عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي حسب البنود التعاقدية 

تعتمد خدمة الكنس اليدوي على القيام بكنس الساحات والشوارع واألزقة حسب برنامج مسبق، بواسطة أدوات مناسبة 

من دفتر  30لهذا الغرض. ويتم أداء هذه الخدمة بثمن جزافي مما يحتم على الشركة المفوض إليها، حسب الفصل 

مطرح العمومي عن طريق شاحنات مخصصة لذلك التحمالت، العمل على التخلص من منتوج التنظيف وإيداعه بال

مع الحرص على عدم مزج منتوج التنظيف مع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ألنه يتم أداؤها حسب الكميات 

على التوازن المالي للعقد وعلى السير  هماالمجمعة. ويهدف هذا الفصل بين الخدمتين إلى تجنب تأثير أي تداخل بين

 العادي للخدمة.

وقد أظهر تحليل جذاذات عمليات الوزن الممسوكة من طرف المفوض، اللجوء المتكرر للشركة المفوض إليها، لمزج 

يات منتوج التنظيف مع النفايات المنزلية، حيث يعمد العمال المكلفون بالكنس إلى تفريغ محتوى حاوياتهم بداخل الحاو
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العقد  بنود ، مخالفة بذلك تمت معاينة ذلك خالل المراقبةالمخصصة للنفايات المنزلية )البالستيكية والمعدنية( كما 

من العرض التقني للمفوض إليه( التي تحتم تخصيص شاحنة صغيرة لنقل منتوج التنظيف لكي ال يتم    4-1-4)الفصل  

إليه على تسوية هذه المفوض وض لم يقم باتخاذ أي إجراء لحث مزجه مع النفايات المنزلية. ورغم ذلك، فإن المف

إلى دفع فواتير  وبالتالين إخالء منتج التحصيل في معدات الجمع يؤدي إلى خلط بين المنتجين إحيث  ،الوضعية

 إضافية غير مستحقة.  

 تغيير في وتيرة التنظيف اليدوي 

في األحياء. وفي محاولة  1/7في المحاور الرئيسية و 7/7تشمل خدمة التنظيف اليدوي عمليات الكنس بترددات 

، 2016، اتفق المفوض مع المفوض إليه، بداية سنة 1/7لتحسين نوعية خدمات التنظيف في المحاور ذات التردد 

 1/7مع دمج مناطق جديدة في خدمة التنظيف بتردد    3/7على زيادة وتيرة التنظيف اليدوي في بعض األحياء لتصبح  

  .الجديدة ومشروع النصر( )التجزئات

حيث يقوم المفوض إليه بتنفيذ الخدمة  ،إال أنه لوحظ أن الزيادة في التردد لم تترجم إلى زيادة في عدد عمال التنظيف

كما أن هذه العملية برمتها لم يتم توثيقها بين المفوض والمندوب لتحديد طرق   .قبل وبعد زيادة التردد بنفس عدد العمال

 مسارات الجديدة واألحياء المعنية بالترددات الجديدة. تنفيذها وال

 تنفيذ جزئي لبرنامج التنظيف الميكانيكي 

تشمل خدمة التنظيف الميكانيكي القيام بكنس أهم الساحات والشوارع واألزقة حسب برنامج مسبق، بواسطة شاحنة 

هذه الخدمة بشكل كلي نظرا لصعوبة ولوج مزودة بمكنسة كهربائية. وقد أظهرت المعاينة الميدانية استحالة إنجاز 

شاحنة التنظيف الميكانيكي لعدد من الشوارع واألزقة بسبب التواجد الدائم للسيارات المركونة بها. وتشكل هذه 

الصعوبة عقبة أمام السير العادي للخدمة في شوارع عالل بن عبد هللا والحسن األول وموالي علي الشريف ومحمد 

 لخطاب وأزقة الرباط والقاهرة ودمشق.الخامس وعمر بن ا

مبادرة لتصحيح هذا الوضع عبر إعادة النظر في مواقيت تدخل شاحنة التنظيف الميكانيكي   اتخاذ أيةنه لم يتم أغير 

أو تغيير الشوارع موضوع الخدمة أو تدعيم عمليات التنظيف الميكانيكي بواسطة الكنس اليدوي علما أن هذه الخدمة 

من جزافي؛ مما يحتم على المفوض التأكد من اإلنجاز الكلي للخدمة قبل أدائها والقيام بالتعديالت مؤدى عنها بث

  الضرورية في حالة استحالة ذلك.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:الصددفي هذا و

 ؛ لبنود العقداحترام طريقة التمويل التعاقدي لالستثمارات وأداء الخدمات وفقا  -

 ؛ مع مراعاة بنود العقد لتخلص من منتجات التنظيف اليدويا -

حاويات وضع آليات الرقابة الالزمة لضمان توافق حمولة النفايات المنزلية المجمعة عن طريق ال -

 ، مع المعايير المهنية.المعدنية وشاحنات األشغال

 ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

 تنظيم وتدبير منظومة التتبع والمراقبة  .1

 .التالية النقائص  منظومة التتبع والمراقبة بشكل عامبخصوص سجلت 

 االختالالت المتعلقة بانعقاد اجتماعات لجنة التتبع 

وتتمثل . لمفوض والمفوض إليهعن انص عقد التدبير المفوض على إنشاء لجنة للتتبع يتكون أعضاؤها من ممثلين ي

ي ضمان األداء السليم للخدمة واالمتثال للشروط التعاقدية، وعلى وجه الخصوص، دراسة واتخاذ القرارات مهمتها ف

من دفتر التحمالت على أن  1-26نص الفصل يو .بشأن الصعوبات المثارة من الطرفين في تنفيذ أو تفسير العقد 

ن تجتمع في أي وقت عند الضرورة بناء على اجتماع لجنة التتبع يتم مرة كل شهر بمبادرة من المفوض، كما يمكن أ

 .طلب أحد طرفي العقد 

في دفتر التحمالت طوال مدة التدبير المفوض، حيث لم يعقد   االمنصوص عليه  اتإال أنه لم يتم احترام وتيرة االجتماع

 .2017وغشت    2015  شتنبر  فيفقط  ، وعقد اجتماعان  2016و  2014و  2013أي اجتماع لهذه اللجنة خالل سنوات  

 القانون من 18 للمادة اللجنة وفقا هذه سير وكيفيات وصالحيات اختصاصات لتحديد  داخلي نظام إعداد يتم لم كما

 .الذكر السالف 54.05

هذه االجتماعات مما أدى إلى تكرار المتمخضة عن قرارات الباإلضافة لذلك، لوحظ غياب آلية تمكن من تتبع تنفيذ 

السوداء وتطبيق النقط    على  للقضاء  استعجالي  برنامج  نظيف وتنفيذ   حي  جائزة  ماعاتها مثل خلقالنقط المدرجة في اجت

 محلية  ندوة  اللجان وتنظيم  اجتماعات  بمواعيد  الكبار وااللتزام  المنتجين  قبل  من  المنزلية  النفايات  بجمع  المتعلقة  األحكام

 .للبيئة مرصد  النظافة وإنشاء قطاع حول
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  للمراقبةغياب مصلحة خاصة 

تتم إدارة عمليات المراقبة والتتبع لعقد التدبير المفوض من قبل رئيس مصلحة المستودع الجماعي. وباإلضافة لهذه 

تدبير حظيرة المستودع الجماعي )الوقود، و  تدبير اإلنارة العمومية ومياه الشرببالمهام فإن هذه المصلحة مكلفة أيضا  

 التدبير المفوض للمطرح العمومي أم عزة.و استخدام الشاحنات واآلليات(الصيانة، سيارات اإلسعاف، التدخل ب

أمام كل هذه المهام واالختصاصات، فإن جهد اإلشراف الميداني من رئيس المصلحة يبقى محدودا. كما أن جهود قيادة 

كافي. وبالتالي، فإن فريق المراقبة وتنظيم هياكله وتحليل الوثائق الصادرة عن المفوض إليه ال تحظى باالهتمام ال

 تدخل رئيس المصلحة في مجال التدبير المفوض يتعلق أساسا بالتحقق من الفواتير التي يصدرها المفوض إليه.

 عدم كفاية عدد مراقبي المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخالتهم 

لجمع النفايات بواسطة الشاحنات   ااثنا عشر قطاعيتألف نطاق التدبير المفوض من أربع مناطق للتنظيف اليدوي، و 

تبين عدم كفاية الموارد البشرية   الضاغطة وشاحنات األشغال العمومية باإلضافة لخدمة جمع الحاويات الحديدية. وقد 

نظراً المكلفة بمراقبة تنفيذ العقد، حيث يتوفر المفوض على خمس أعوان مراقبين ميدانيين. ويظل هذا العدد غير كاف  

لمجال تدخلهم وكذلك الوسائل والمعدات الموضوعة رهن اشارتهم ألداء المراقبة. ونتيجة لذلك، فإن بعض القطاعات 

 .تكون فيها المراقبة ضعيفة أو شبه منعدمة

يت  كما تبين أن تدخل األعوان المكلفين بمراقبة تنفيذ العقد يتم عادة خالل األوقات االعتيادية للعمل، في حين أن توق

ويؤدي غياب التوافق في التدخالت إلى أن المراقبة المباشرة لألعوان تكون .  الخدمات يكون في الليل والصباح الباكر

وعمليات  تهابعد نهاية أغلب عمليات جمع النفايات، وال تشمل عدد من الخدمات مثل توقيت مرور الشاحنات وحال

كما أن المحاضر المنجزة يمكن أن تكون موضوع . يذ الخدمةغسل الحاويات واحترام الجداول الزمنية وشروط تنف

 .ض من طرف الشركة المفوض إليها بسبب عدم آنيتهاااعتر

أما بخصوص تدبير المراقبة خالل عطل نهاية األسبوع والعطل الرسمية، فإن المفوض لم يعتمد نظاما يمكن من 

بتحديد   2005يوليوز    20بتاريخ    2.05.916مرسوم رقم  ديمومة المراقبة خالل هذه األوقات، عبر تفعيل مقتضيات ال

المؤرخ في  2.13.790أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 

  يوما، 365يوما من أصل    64بلغ عدد األيام التي ال تشملها المراقبة، ما مجموعه    ،وفي هذه اإلطار.  2013أكتوبر   10

 .في المئة 18أي ما يعادل نسبة 

 بالتتبع الخاص معلوماتها نظام ولوج يخص فيما التعاقدية اللتزاماتها إليها المفوض الشركة احترام عدم 

 للفصل طبقا بها الخاصة الداخلية المراقبة منظومة إلى الولوج من المفوض تمكن لم إليها المفوض الشركة أن تبين

 مصلحة بتجهيز نفقتها، على تقوم، إليها المفوض الشركة أن على ينص الذي المفوض التدبير اتفاقية من 2.2.6

 من المفوض تمكن عدم إلى الوضعية هذه أدت وقد . المفوض التدبير أنشطة تتبع ببرامج مزود  بحاسوب المراقبة

 جهة ومن البرامج من جهة؛ هذه عبر إليها، المفوض الشركة عن الصادرة التدخل ومحاضر اليومية التقارير مقاربة

 المكلفين الجماعيين واألعوان الموظفين لفائدة المستمر التكوين برنامج بتنفيذ  إليها المفوض الشركة تقم لم أخرى،

 .المراقبة عمليات ونجاعة فعالية على أثر مما المفوض، التدبير عقد  لبنود  طبقا العقد  وتتبع بمراقبة

 المراقبة تنفيذ عمليات  .2

 تعتري تنفيذ عمليات المراقبة عدة نقائص تتمثل أساسا فيما يلي. 

  غياب المراقبة في مركز التحويل 

أظهرت الزيارات الميدانية إلى مركز التحويل أن الجماعة ليس لديها عون دائم مكلف بإجراء عمليات المراقبة الالزمة 

معاينة طبيعة النفايات المنقولة والتحقق من البيانات الخاصة  لضمان احترام أحكام عقد التدبير المفوض، وال سيما

 .بتذاكر الوزن

تعدد شركات النظافة المتعاقدة مع مختلف الجماعات الواقعة بتراب عمالة الصخيرات  يبرره هذه المراقبةإن تعزيز 

مومي بشاحنات خاصة، باإلضافة بالمركز قبل نقله إلى المطرح الع  بإيداع منتوج خدمة جمع النفاياتالتي تقوم  وتمارة  

للمخاطر التدبيرية والمالية المتعلقة باستخدام جمع النفايات بواسطة الحاويات المعدنية وشاحنات األشغال العمومية 

 المفوض إليها لعقود جمع النفايات مباشرة مع األغيار.  ةولجوء الشرك

  النفايات في غياب موافقة المفوضإدخال تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع 

تم إدخال عدة تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات الواردين في العرض التقني للمفوض دون 

أن تتم الموافقة عليهما من طرف المفوض طبقا لدفتر التحمالت. ورغم أن هذا التغيير تم بشكل عام بهدف تحسين 

نه كان يستلزم مصادقة المفوض لضمان تناسق هذا التغيير مع أهداف أال إاإلكراهات  الخدمة والتكيف مع بعض

 النظافة المرجوة.
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تمكن هذه الموافقة أعوان المراقبة التابعين للمفوض من الحصول على بيانات كمية ونوعية محينة عن الخدمات  كما 

ليدوي والميكانيكي، وبرنامج غسل الحاويات( حتى  )برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات، وبرنامج الكنس ا

 يتمكنوا من برمجة تدخالتهم.

  لمنتجين الكبار  االمتعلقة بتدبير نفايات القانونية والتنظيمية  المقتضياتعدم تنفيذ 

على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي  ، سالف الذكر،28.00في القانون رقم من  23نصت المادة 

 يرألزمت دورية وز ،ايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وفي هذا اإلطارللنف

المنتجين الكبار للنفايات المنزلية، بمد الجماعة بالعقود المبرمة مع  2012دجنبر  17بتاريخ  13015الداخلية رقم 

 لمنزلية. الشركات المرخص لها بتجميع والتخلص من النفايات ا

بإجراء إحصاء هؤالء المنتجين وحصر نوع وعدد الحاويات المستخدمة   2016وعلى الرغم من أن الجماعة قامت سنة  

وتردد عمليات الجمع واإلنتاج السنوي من نفاياتهم، إال أنها لم تعمد لتحديد حاجيات هؤالء المنتجين وتقييم تكاليف 

جها على مستوى القرار الجبائي. وهو ما يؤدي لحرمان الجماعة من المداخيل الخدمة لتحديد مبلغ اإلتاوة المستحقة لدم

المتأتية من هذه الخدمة من جهة، كما ال يمكن من انخراط هؤالء المنتجين الكبار في منظومة عمل جديدة تهدف إلى 

 تقليل إنتاج نفاياتهم من جهة أخرى.

ن الكبار )االستخدام المفرط للحاويات وإحداث النقط السوداء وعدم وتجدر اإلشارة إلى أن اإلشكاليات المتعلقة بالمنتجي

التأكد من طبيعة نفاياتهم( كانت موضوع عدة رسائل موجهة من طرف المفوض إلى المفوض إليه التخاذ اإلجراءات 

 .(2015فبراير  11و 2014نونبر  11و 2013أكتوبر  29الالزمة في الموضوع )رسائل مؤرخة في 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: على ما سبق،وبناء 

تعزيز وظيفة التتبع والمراقبة من خالل هيكلتها، وتعزيزها بالموظفين المؤهلين وتزويدها بالوسائل  -

 واألدوات التكنولوجية الالزمة؛

 تفعيل قنوات االتصال والتشاور بين طرفي العقد على أساس منتظم ودائم؛ -

 المتعلقة بجمع نفايات ا للمنتجين الكبار. والتنظيمية انونيةالمقتضيات الق تفعيل -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لتمارة 

 )نص مقتضب(

  )...( 

 المفوض  للمرفق اإلطار االستراتيجي والتعاقدي .أوال

 اإلطار االستراتيجي .1

 )...( 

المتعلق  00-28من القانون  17و 16في انتظار انجاز التصميم الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادتين 

بتدبير النفايات المنزلية وتدبير المطارح العمومية، أطلقت الجماعة دراسة جدوى للحصول على نظام مرجعي 

رسمي ومؤكد إلعداد عقود التدبير المفوض والتي ستمكن من تحقيق التدبير الرشيد للنفايات المنزلية وما شابهها 

هذه الدراسة ستمكن بالتالي الجماعة من إعداد عقد التدبير المفوض لما بعد فبراير   والنفايات الخضراء واألنقاض،

2020. 

من أجل حثها على األخذ بعين  19-0760تحت عدد  2019-02-14راسلت الجماعة الوكالة الحضرية بتاريخ 

ظات الدراسات السابقة  االعتبار معطيات تدبير النفايات في وثائق التخطيط االستراتيجي، وفقًا لتوجيهات ومالح

، تصميم  (S)على وجه الخصوص: دراسة المخطط المديري الجهوي المنجز من طرف مكتب الدراسات 

 .2019لمدينة تمارة، والذي سيعرض للمناقشات على المجلس خالل سنة  (PA) التهيئة

إشراك المصلحة المسؤولة عن الجماعة عازمة أيًضا على تعزيز وجود البعد البيئي في وثائق التعمير العملية عبر  

تحت عدد  2019-02-14التدبير المفوض في لجان التعمير؛ ولقد تم بالفعل مراسلة مصلحة التعمير بتاريخ 

بهذا الشأن. ووجب التأكيد ان جميع الطرق والشوارع ال تشكل أي عقبة أمام تداول آليات التدبير  19 - 0778

 المفوض.

 رحلة االنتقاليةنهاية العقد السابق وتدبير الم .2

 عرفت المرحلة االنتقالية صعوبات جمة تمثلت فيما يلي: 

" مما أدى إلى إرباك عملية جمع النفايات، وأربك أيضا إجراءات Vاالنسحاب المفاجئ للمفوض له السابق " -

 تجديد العقد.

ومين إلى عرف القطاع في هذه الفترة إضرابات للعمال واألعوان والتي وصلت في بعض األحيان لمدة ي -

 .ثالثة أيام في األسبوع

عدم توفر الموارد البشرية والمالية، مما أثر سلبا على عملية تنفيذ مهام المراقبة والتتبع في ظروف مناسبة،   -

بل أيضا حال دون االستفادة من إمكانية الحصول على المساعدة التقنية الخارجية من المتخصصين في هذا 

 ضمان اإلشراف المناسب لمختلف المتدخلين في تدبير هذا الفترة االنتقالية. المجال، وسد بالتالي الخصاص و

 ورغم ذلك قامت الجماعة، آنذاك، بتدبير المرفق لضمان االستمرارية وفق القوانين الجاري بها العمل.

 اإلطار التعاقدي .3

مع النموذج الموصى به من قبل مديرية المياه   2012تتوافق المستندات التي تم اعتمادها عند طرح مناقصات عام  

والصرف الصحي بوزارة الداخلية.  وآنذاك لم توصي وزارة الداخلية باعتماد دراسة الجدوى ولم توصي ايضا 

ج الذي اعتمدته الجماعة جاء قبل هذا التغيير دخال خدمة ما قبل الجمع والنموذ إ، الذي يفرض  2010بنموذج مارس  

 وبعد إطالق الدعوة لتقديم عروض األثمان.

 أما بخصوص وتيرة الكنس والنفايات الخضراء، فالداعي لما أثير في مالحظاتكم حولها هو اإلكراه المالي.

 )...( 

مكانيات وخاصة بالعقدة في ضوء ما تقدم، ستراعي الجماعة كافة توصيات المجلس الجهوي للحسابات حسب اإل

 الجديدة، وقد اتخذت بالفعل عدة إجراءات عملية بتفاعل إيجابي مع هذه التوصيات.
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 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 

 تدبير وتمويل االستثمارات .1

العقد، وقد  في جانب االستثمارات المتعهد بها، ستلزم الجماعة المفوض له أن يفي بجميع التزاماته قبل إغالق هذا

، حيث تعهد ممثل المفوض له بالوفاء 2018/ 10/10أثيرت هذه النقطة بالفعل في اجتماع لجنة المراقبة بتاريخ 

 بجميع التزاماته.

نظًرا للظروف االستثنائية لبداية العقد، بالفعل فقد شغل المفوض له المستودع المخصص للتدبير المفوض لقطاع 

مقابل، وفي المقابل فمنذ االجتماعات األولى لمكتب المجلس الحالي تمت دراسة المسألة. النظافة دون دفع اإليجار ال

ونفس السؤال تمت مناقشته مع المفوض له وكان موضوًعا للعديد من المراسالت من أجل تنظيم إيجار هذا 

 هذا المجال. المستودع الذي يديره المفوض له ميكومار تبعا لبنود اتفاقية التدبير المفوض المبرمة في

 وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بمجموعة من اإلجراءات والتي نجملها فيما يلي: 

على قرار رئيس الجماعة  2018/ 26/07وافق المجلس الجماعي في الجلسة االستثنائية بتاريخ  -

لشركة "م" بسومة كرائية شهرية تحددها لجنة الخبرة   3816/38رقم   TF الستئجار المبنى موضوع

 .12/10/2017بتاريخ  118ت قرار المجلس البلدي رقم وألغ

 .لتصنيف األرض، سيتم مناقشة هذه النقطة في المجلس في دورة الحقة -

؛ بسعر يقدر المتر المربع الواحد بـ 18/07/2018تم تحديد مبلغ اإليجار من قبل لجنة الخبرة في  -

 درهم شهريا )...(.  7,5

المحضر المؤرخ  في أعقاب  2013اإليجار الكامل منذ فبراير وافق المفوض له أيًضا على دفع  -

 الذي تم إنجازه في لهذه الغاية. 2018/ 19/01بتاريخ 

 .للتوقيع 12/10/2018تم إرسال عقد اإليجار إلى مدير "م" في  -

بدفع المبلغ المتعلق باحتالل  2018أكتوبر  10"م" في اجتماع لجنة المراقبة في  تعهدت شركة -

 .بير المفوض على الفورمستودع التد 

درهم / شهر   25.567،50درهم )  1.848.530,25وفي األخير، تم إصدار شيكين قيمة مجموعهما   -

شهًرا درهم( من قبل شركة "م" في اسم الخازن اإلقليمي لعمالة   33×    28.124،25شهًرا +    36×  

 .الصخيرات تمارة

 تدبير الحاويات .2

ماعة الشركة المفوض لها وقامت الشركة بتسريع وتيرة وضع بخصوص برنامج وضع الحاويات، راسلت الج

 الحاويات البالستيكية وازالة الحاويات الحديدية بالتدريج.

يعاني مراقبو الجماعة والمفوض له والمواطنون من مشكلة توزيع الحاويات، بحيث يريد كل مواطن أن تكون 

ا بالقرب من منزله. هذا ما يفسر الصعوبات التي الحاوية قريبة من منزله وفي الوقت نفسه يرفض قبول وضعه

 .واجهت الجماعة والمفوض له أثناء تنفيذ برنامج توزيع الحاويات

تعزى ظاهرة اللجوء إلى تجميع الحاويات في بعض األحيان استجابة لمطالب السكان الذين يرفضون قبول وضع 

الناتجة عن بائعي األسماك مثال الذين ال يلتزمون الحاويات بالقرب من منازلهم بسبب طبيعة ومكونات النفايات 

بمعايير السالمة أو النظافة، وتعزى الظاهرة أيضا للممارسات غير القانونية بحيث تنقل الحاويات من طرف  

 .الساكنة بشكل انفرادي دون الرجوع للمصلحة المعنية

 .يات في أماكن مختلفة من المدينةعلى الرغم من هذا، ستستمر المصلحة في بذل جهد في سياق توزيع الحاو

يرجع استخدام الحاويات الحديدية إلى عدم احترام السكان لحاويات جمع االزبال والتي تتعرض للسرقة في حالة 

الحاويات البالستيكية وخاصة الجديدة منها او تتعرض ألعمال التخريب أو إضرام النار بها. وهذا النوع من 

ة خاصة في محيط الدواوير أو األحياء الصفيحية واألسواق العشوائية، حيث ارتفع الحاويات الحديدية يوضع بصف

عددها لمحاربة تشكل النقط السوداء بهذه األماكن. ولألسف فإن استعمال هذا النوع من الحاويات فرضه ارتفاع 

 السكن العشوائي والذي لم يتوقف عن التكاثر.
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ير مالئمة، فرضت الجماعة على المفوض له المضي قدًما في تقليل وإدراكا منها أن طريقة الجمع هذه قديمة وغ

. وقد التزم هذا األخير بإزالتها تدريجياً وخاصة بالشوارع 2018أكتوبر    10عدد هذه الحاويات الحديدية، في اجتماع  

 الشيء الذي تحقق رغم قربها من السكن العشوائي.

 جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها .3

كما ذكر، شرع المفوض له في التغيير التدريجي في طريقة الجمع المعتمدة بموجب العقد، وفي الواقع، فإن رفض 

الحاويات من طرف الساكنة، أجبر المفوض على اعتماد عملية جمع النفايات من الباب إلى الباب، بدل استخدام 

لشركة وليست تعاقدية، فقد نجحت في القضاء على  الحاويات. هذه النوعية من الجمع، على الرغم من أنها مكلفة ل

 عدد كبير من النقط السوداء.

ومن أجل التخفيف من المشاكل المتعلقة بالجمع بواسطة شاحنات متعددة االستعمال او شاحنات االشغال العمومية 

اع النفايات التي  بقالب، نظرا لعدم التزام الساكنة لشروط وطرق اخراج ووضع االزبال وكذا عدم احترامها ألنو

يسمح بوضعها في الحاويات الحديدية التي يتم تجميعها بشاحنات من نوع متعدد االستعمال، قامت لجنة المراقبة 

 بدراسة هذه المشكلة. 2018أكتوبر  10في اجتماعها في 

بقالب والتي  م"، سيتم احتساب فائض حمولة الحاوية الحديدية او شاحنة االشغال العمومية"وباالتفاق مع شركة 

تكون حمولتها مرتفعة بشكل غير طبيعي، على أنها بقايا ردم واتربة وفقًا للحساب المقترح في تقرير لجنة المجلس 

 الجهوي للحسابات، وسنعمل جادين لوضع حد لهذا المزج بين بقايا الردم واالتربة مع النفايات المنزلية.

فايات المنزلية خالل عدة اجتماعات وتم مراسلة المفوض له في أثيرت قضية عدم القضاء على النقط السوداء للن

الموضوع، وكذلك تم مراسلة السلطة المحلية في الموضوع، حيث الحظت الجماعة تعزيز التدخالت للقضاء على 

النقط السوداء. وهكذا قامت الجماعة والمفوض له والمنتخبون والجمعيات بتوعية المواطنين؛ ونستشهد على سبيل 

بالقرب من مدرسة المعطي عزمي بتعاون أحد أعضاء المجلس الجماعي وممثلي المفوض   2مثال بحي المسيرة  ال

له بمعية مراقبي الجماعة باإلضافة إلى عدد من المواطنين الذين تعاونوا سوية على توعية الساكنة المحيطة، 

 وبالتالي تم التغلب على هذه النقطة السوداء تماما.

رام المفوض له لعقود خدمات جمع االزبال مع أطراف ثالثة دون إذن من المفوض فقد أوضح أن فيما يتعلق بإب

االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة موقعة مع الشركة األم "م" الدار البيضاء، كما أنها تحمل تصاريح مسبقة من  

العملية هي حصريًا لهذه العمليات رئيس المجلس الجماعي السابق. وأن الموارد البشرية والمادية المستعملة في 

دون استخدام موارد االتفاقية المبرمة مع جماعة تمارة، بل على العكس ومن ناحية أخرى، يتم استخدام نفس 

 اإلمكانيات التي هي خارج اإلمكانيات المرصودة لعقد جماعة تمارة عند الحاجة لخدمة الجمع لفائدة جماعة تمارة.

، تعهد المفوض له 2018-10-10اًء على طلب الجماعة في اجتماع لجنة المراقبة بتاريخ  وبالرغم من هذا الرد وبن

بإحالة جميع العقود الموقعة سابقا والمرخص بها من الجماعة، االمر الذي تم إنجازه، والتزم بالحصول على 

 الموافقة القبلية لجميًع العقود المستقبلية.

ع بقايا الردم واالتربة، نشير بداية أن الشركة المتعاقدة من الباطن ال فيما يخص التعاقد من الباطن في حالة جم

تتعامل إال مع الكميات الكبيرة من الركام او االتربة. وبالتوازي مع ذلك، تقوم الشركة المفوض لها باستخدام فريقين  

ي والقاؤها بمحيط الحاويات لجمع االتربة المتناثرة بكميات صغيرة من بقايا البناء والتي يتم إخراجها بشكل منهج

بجميع أنواعها وفي األراضي والبقع الفارغة، والغابات المحيطة بالمدينة في أماكن يصعب الوصول إليها عن 

طريق الشاحنات أو اآلليات. ويتم نقل هذه االتربة وبقايا الردم إلى نقطة التجميع بجوار مركز التحويل تمارة، 

 دة من الباطن إلى مقلع "إ.ت". إلخالئه من قبل الشركة المتعاق

أما فيما يتعلق بإعادة النظر في التوازن المالي للعقد، فيجب التذكير أنه عقد كلي ال يتجزأ، وبالتالي ستضطر 

الجماعة إلى إعادة النظر في العقد ككل األمر الذي يستدعي مجموعة من االجراءات والعرض على المجلس 

أبواب تجديد العقد، بعد القيام بدراسة جدوى تمكنها بالتالي من تجاوز هذه  للمصادقة، في حين أن الجماعة على

 العقبات والمشاكل والالتوازن.

وفيما يخص جمع النفايات الخضراء، فإن جمعها من قبل المفوض له، رغم ان الخدمة ال تدخل في إطار هذا العقد، 

م بهذه الخدمة وخاصة بعد ارتفاع انتاج هذا النوع من جاء نتيجة لعدم تمكن الجماعة بإمكانياتها الخاصة من القيا

االزبال. باإلضافة إلى ذلك فإن عدم وجود فرز للنفايات من المنبع يمكن من الفصل بين مختلف أنواع االزبال، 

 حال دون ذلك.
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 خدمة التنظيف اليدوي الميكانيكي .4

نظًرا لظروف بداية عقد التدبير المفوض ونظرا لتعدد التفاسير الخاصة بأجزاء عديدة لبنود العقدة المبرمة، لم تقم  

الجماعة سابقا باسترجاع ونقص كميات منتوج التكنيس من األوزان االجمالية للنفايات، وفي إطار التفاعل اإليجابي  

قامت الجماعة بمراجعة المفوض له في الموضوع والذي مع مالحظات وتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات، 

 .2018قبل طوعيا إجراء هذه العملية ابتداء من مستحقات شهر أكتوبر  

تم حساب الحمولة التي تم خصمها في أعقاب حملة أوزان منتوج الكنس كما هو مبين بالجداول المتضمنة بمحاضر  

 .2018-10-10لجنة المراقبة بتاريخ 

، تعهد المفوض له بإعادة المبالغ المستحقة التفصيلية المدرجة بمحاضر 2018لفترة ما قبل أكتوبر فيما يتعلق با

إلى ميزانية الجماعة من خالل اقتطاعات شهرية حتى نهاية األمر بالتزامن  2018-10-10لجنة المراقبة بتاريخ 

 ء.مع نهاية العقد، األمر الذي يتم بشكل شهري كما توضح ذلك كشوفات االدا

في   7على    7تم انجاز العقد الحالي تحت ضغوط وسقف مالي، وفقًا لبنود ميزانية الجماعة، بحيث تم اعتماد التردد  

الشوارع الرئيسية او الحساسة، ومن ناحية أخرى بالنسبة الشوارع الثانوية األخرى واألزقة تم اعتماد التردد 

 ، فيما تم إغفال الممرات غير المبلطة.7 على 1

ا لمطالب المواطن المتزايدة ونظراً لعمر العقد الذي هو في عامه السادس، فقد بدا واضحا أن هناك خصاصا ونظر

كبيرا في مجال التكنيس، وعليه فقد لجات الشركة لحل هذه المعضلة باعتماد النمط الحالي للترددات عن طريق 

تماما خاصا لضمان التوازن المالي رفع مستوى بعض الشوارع وإضافة اخرى. ومع ذلك، ستولي الجماعة اه

 للعقد.

التصاميم التي يتم استعمالها للمراقبة توضح مختلف الشوارع واالزقة حسب نوع التكنيس مع الشوارع التي تم رفع  

وثيرة تكنيسها والشوارع التي تمت إضافتها. ويهدف هذا التغيير إلى سد الفجوة الناتجة عن الصعوبات أو أوجه 

 أخذ في االعتبار، أماكن معينة في خدمة الكنس. القصور أو عدم

بالنسبة لخدمة الكنس الميكانيكي، توجد صعوبات ومعوقات إنجاز الخدمة في بعض المقاطع من بعض الشوارع، 

الذي اعتمد التوزيع   2018-10-10وتاريخ    2018-06-08حيث تم مناقشة االمر في لجنة المراقبة المنعقدة بتاريخ  

عدد الكيلومترات لكل شارع. وهكذا تم تغيير بعض المقاطع من الشوارع التي بها صعوبات في انجاز الجديد مع 

الخدمة وتم استبدالها بمقاطع أخرى بشوارع جديدة لسد الفجوة الناتجة عن الصعوبات أو أوجه القصور أو عدم 

 األخذ في االعتبار للعقبات أو الصعوبات في أداء هذا النوع من الكنس.

ضوء ما تقدم، ستراعي الجماعة كافة توصيات المجلس الجهوي للحسابات حسب االمكانيات وخاصة بالعقدة  في

 الجديدة، وقد اتخذت بالفعل عدة إجراءات عملية بتفاعل إيجابي مع هذه التوصيات.

 ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

 تنظيم وتدبير منظومة التتبع والمراقبة .1

ة بشكل منتظم في إطار لجنة المراقبة، غير أنه يتم إعداد المحاضر فقط عندما يرأس االجتماع نائب  تجتمع الجماع

الرئيس؛ منذ التوصل بالمالحظة يتم اعداد محضر على كل اجتماع للجنة المراقبة لضمان توثيقها. وسيتم اعتماد 

 . 00-54من القانون  18نظام داخلي وفقًا للمادة 

قرار لجنة المراقبة في نهاية كل محضر عن كل اجتماع للجنة المراقبة وسيكون النقطة  سيتم تضمين مقتطف من

األولى من بين بنود جدول أعمال االجتماع الموالي. بحيث تأمل الجماعة ان تمكن هذه اآللية من متابعة تنفيذ 

 قرارات اللجنة.

ن دفتر التحمالت، فإنه تم دائًما الخلط بين هذه م 71فيما يتعلق باجتماعات لجنة التتبع المنصوص عليها في المادة 

من كناش التحمالت، بل إن الجماعة كانت تدعو عمالة  26اللجنة ولجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 

الصخيرات تمارة بشكل دائًم لحضور اجتماعات لجنة المراقبة ولجنة التتبع. وهكذا تم اجتماع لجنة المراقبة بتاريخ 

بحضور ممثل عمالة الصخيرات تمارة وحضور رئيس لجنة التواصل وفريق عمله باإلضافة الى  2018 12 04

المصلحة المكلفة بالنظافة تحت اشراف وبحضور النائب المكلف بالقطاع، وذلك تطبيقا لمواد عقد التدبير المفوض 

 عاتها مع تحرير محضر.منه، بينما تستمر لجنة التتبع في عقد اجتما 71في هذا الباب وخاصة المادة 

سيتم بذل جهد في هذا المجال لتحسين وتفعيل آليات الرقابة المنصوص عليها بكناش التحمالت وخاصة لجنة التتبع 

 ولجنة المتابعة.
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وفيما يتعلق بالوضع الحالي واالرتباط التنظيمي، فإن ذلك يرجع إلى انخفاض معدل التأطير وضعف االختصاصات 

د البشرية للجماعة. وفي هذا السياق اعتمدت الجماعة منظام جديد والذي تم المصادقة عليه فيما يتعلق بالموار

، 2018-10-19وبتاريخ  2018-10-05بتاريخ  2018بالمجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر 

يم طلبات لتعيين والذي تم المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة، حيث تم البدء في إجراءات الدعوة لتقد

 رؤساء األقسام والمصالح.

ومن الجدير بالذكر، وكما تم اإلشارة اليه سابقا، فإن اختصاص تدبير المطرح المشترك بين الجماعات ام عزة، تم 

 نقله لمؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، الشيء الذي سيخفف األعباء عن رئيس مصلحة المستودع الجماعي.

الموارد البشرية المخصصة للمراقبة هي نتيجة لرحيل مجموعة من األعوان وإحالتهم بالتالي على مشكلة نقص 

 التقاعد وإيقاف العمال الموسميين الذين تجاوز عمرهم األربعين سنة كما تنص على ذلك دوريات وزارة المالية.

 .ةوستعمل الجماعة على دراسة إمكانيات حل هذه المشكلة وتعزيز فريق المراقب

سيتم بذل جهد في اتجاه ضمان الوصول إلى نظام تتبع العمليات الخاص بالمفوض له. ويجب اإلشارة في هذا الباب  

أنه يتم إرسال كافة التقارير اليومية، الشهرية والسنوية تلقائيا في محتوى رقمي الكتروني. ولإلشارة فقد تمت 

في الموضوع لتصبح العملية التزام  2019يناير  23بتاريخ  19-0410مراسلة المفوض له برسالة تحت عدد 

 .شهري

أثار المفوض له، من خالل االجتماعات والتقارير الشهرية والتقارير السنوية عدة صعوبات في تنفيذ العقد. وبدورها 

حول أعمال السرقة والتخريب  2019فبراير  06بتاريخ  19-0640راسلت الجماعة السلطات المحلية تحت عدد 

العشوائي، وكذا ممارسات ساكنة دور الصفيح، حول الرمي بشكل عشوائي في مناطق واحياء متعددة والتي   والفرز

 يتم بها انتاج حجم كبير من مخلفات البناء.

حول خلط نفايات  2019فبراير  06بتاريخ  19-0641وكذلك راسلت الجماعة مندوبية وزارة الصحة تحت عدد 

 ية. المستشفيات مع النفايات المنزل

حول اإلزعاج الذي  2019فبراير  14بتاريخ  19-0761كذلك راسلت الجماعة مديرية االمن الوطني تحت عدد 

 يسببه التوقف بجنبات الشوارع الرئيسية والتي تعيق تنفيذ برنامج الكنس الميكانيكي.

المختصة وبإشراف أما بالنسبة لرعي األبقار بالمجال الحضري، فإن الجماعة برمجت وبمواكبة من السلطات 

المكتب الصحي الجماعي حمالت أسبوعية لمصادرة الحيوانات التي تجول بالمجال الحضري وكذا الحيوانات 

 .الضالة

وقد أرسلت الجماعة عدد من الرسائل إلى السلطة المحلية والشركات المالكة لشاحنة نقل االسمنت عن طريق 

 تصرفات غير منضبطة من بعض السائقين.صهاريج خالطة والتي تؤثر على البيئة من خالل 

 .إن رمي النفايات الخضراء بمحيط الحاويات وفي البقع الفارغة يؤثر على حسن سير خدمات جمع االزبال والكنس

أيضا عدة اجتماعات بين المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمصلحة المكلفة بالنظافة والمصلحة التقنية بحضور 

مستودع الجماعي ومصالح االمن الوطني، بشكل منتظم، قد مكن الجماعة من التخفيف السلطة المحلية وممثلي ال

 .من العديد من هذه المشاكل

 تنفيذ عمليات المراقبة .2

تسببت ظاهرة تغيير أماكن الحاويات ...المخصصة لجمع النفايات المنزلية وما شابهها في عدد من المشكالت 

ض له. كانت هذه المشكلة موضوع العديد من اجتماعات لجنة المتابعة، للمواطنين وكذلك بالنسبة للمفوض والمفو

كما كانت خاضعة للعديد من شكاوى المواطنين. وهكذا تعهد المفوض بإقامة أربع حاويات تحت األرضية. سيتم 

يته، فإن تسليم هذه الحاويات بمجرد إنشائها إلى الجماعة مجانًا، وبمجرد أن يثبت هذا الشكل الجديد نجاحه وفعال

 .الجماعة عازمة على اعتماده في العقد التالي للتدبير المفوض والذي هو على األبواب

ورغم جمالية الواجهة الظاهرة من الحاويات المدفونة فقد عرفت عملية تثبيتها عرقلة غير مفهومة لزم معها مراسلة 

ائية وتدخل األمن تم التمكن في النهاية من السلطات الترابية عدة مرات متتالية وبعد الشروع في اإلجراءات القض

 انجاز الحاويات األربع، وسيتم في القريب العاجل بداية استغاللها.

إن الجماعة تقوم بجهد كبير لنظافة المدينة خاصة مع الرعي الحضري والمشكالت المرتبطة بالكواتشا باستخدام 

من المدينة، خاصة شارع المولى إدريس االول. ويجب   العربات التي تجرها حيوانات وتأثيرها على شوارع مختلفة

اإلشارة الى ان تكنيس هذا الشارع يتم مرة واحدة فقط يوميًا، لكن استخدام هذه العربات يمكن أن يستمر حتى 

 ساعات متأخرة من الليل.
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ات والتي يعمد هذه الحيوانات هي المصدر الرئيسي لمشاكل النظافة المرتبطة بالروث الذي تنتجه هذه الحيوان

مالكوها إلى رميها في الشارع. وهكذا تم إرسال عدة رسائل إلى السلطة المحلية في هذا الصدد. كما تمت توعية 

أصحاب بالكواتشا لالمتثال لقواعد النظافة العامة عبر عدة اجتماعات مع ممثلين عنهم. أيضا عدة اجتماعات بين 

لفة بالنظافة والمصلحة التقنية بحضور السلطة المحلية وممثلي المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمصلحة المك

 المستودع الجماعي ومصالح االمن الوطني، بشكل منتظم، قد مكن الجماعة من التخفيف من العديد من هذه المشاكل.

فقد قامت   أما فيما يتعلق باإلجراءات المرتبطة بدفع الرسوم المتعلقة بجمع النفايات المنزلية من كبار المنتجين،

حيث تمت الموافقة  2019الجماعة بصياغة مقرر جماعي لتنظيم قطاع النظافة، وتمت برمجته في دورة فبراير 

عليه من طرف المجلس الجماعي في دورته العادية، وتم التداول والموافقة كذلك على اإلتاوات المقابلة لحجم 

ائي من أجل السماح بتلقي الرسوم المقابلة للخدمات الحاويات بحيث شملت المداوالت أيضا تعديل القرار الجب

 المعنية. وسيتم جرد المنتجين الكبار من قبل الشرطة اإلدارية للجماعة بمجرد تشكيلها.

وفقًا لنموذج كناش التحمالت الذي أوصت به مديرية المياه والصرف الصحي بوزارة الداخلية ووفقًا للمقررات 

 الناتجة عن كبار المنتجين والتخلص منها على نفقتهم.الجماعية، سيتم جمع النفايات 

في ضوء ما تقدم، ستراعي الجماعة كافة توصيات المجلس الجهوي للحسابات حسب االمكانيات وخاصة بالعقدة 

 الجديدة، وقد اتخذت بالفعل عدة اجراءات عملية بتفاعل إيجابي مع هذه التوصيات.

 )..( 

(، وسوف 2027 - 2020لمناسب، حيث بدأنا بالفعل االستعدادات للعقد الجديد )ولقد جاء هذا التقرير في الوقت ا

نأخذ بعين االعتبار حسب اإلمكانيات جميع المالحظات والتوصيات الواردة في هذا التقرير الذي قام به المجلس 

التالي تجويد تدبير المرفق الجهوي للحسابات، آملين بالتالي تدارك النقائص الحالية وتحسين جودة االتفاقية القادمة وب

 والخدمة بصفة عامة.

III.  جواب مدير شركة"MECOMAR" 

 )نص مقتضب(

 )…( 

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 

 تدبير وتمويل االستثمارات .1

 عدم مطابقة طريقة تمويل االستثمارات لمقتضيات العقد 

، الذي طور معايير التقارير المالية الدولية (IASBالدولية )يجب أن نتذكر أنه وفقًا لمجلس معايير المحاسبة 

(IFRS) يجب تسجيل المعامالت التجارية والكشف عنها وفقًا لطبيعتها وطبيعة الوضع المالي دون التمسك ،

وفي بنظامها القانوني وحده. علما أنه في المعاملة المحاسبية الحالية، ال يتم تطبيق هذا المبدأ في مجال التأجير. 

الواقع، يتم التعرف على مدفوعات اإليجار كمصروف خالل فترة التأجير وعندما تتم ممارسة خيار التمليك، يتم 

رسملة القيمة المتبقية على أنها أصل ثابت. والحالة هذه تصبح الشركة مالكا حقيقيا لهذه األصول. على سبيل المثال، 

 ار، منذ البداية، إلى تسجيل قيمة األصل كأصل حقيقي. في الواليات المتحدة، تؤدي بعض عمليات االستئج

وللمزيد من التوضيح فنظًرا ألن مبلغ االستثمار معروف بمجرد توقيع اتفاقية تأجير العقار للعقار المشيد، فمن 

 المستحسن أن:

ء والتي يخصم من هذا المبلغ االستثماري القيمة المتبقية التي يتعين دفعها في نهاية العقد إلعادة الشرا -

 سيتم تسجيلها، في نهاية عقد اإليجار، من قبل الشركة في األصول الثابتة )المعدات( كمالك له.

سنوات،   10خصص مبلغ االستثمار، بعد هذا الخصم، على مدى مدة عقد اإليجار، على سبيل المثال   -

غ المقابل؛ قسط شهري وسجل لكل استحقاق، في حساب "األصول الثابتة في حيازة"، المبل  120أي  

وسيتم االعتراف بالباقي بالنسبة لمبلغ الملوك كمصروف مع مراعاة ضريبة القيمة المضافة القابلة 

لالسترداد المحسوبة على هذه الملوك. سيقتصر هذا المبلغ، المعترف به كمصروف، على تكلفة 

تخدام العادية البالغة االستهالك، والتي كان سيتم حسابها على أساس مبلغ االستثمار، خالل فترة االس

 سنة. 20
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 عدم إنجاز البرنامج االستثماري المتعلق بنقط التجميع الخاصة بالحاويات 

قد أثارت من تلقاء نفسها هذه المسألة منذ إطالق طلب العروض المفتوح رقم  "   "Mنلفت انتباهكم أن شركة

بالسعي للحصول على توضيحات من السلطة المفوضة بشأن التنصيص على  23/10/2012بتاريخ  16/2012

تدقيق المواصفات الخاصة بإعداد وتجهيز نقاط وضع الحاويات، قصد تبديد أي لبس من شأنه أن يضفي غموًضا، 

 وهو موضوع مالحظة المجلس الموقر. 27ا في ذلك ما ورد في المادة بم

تحقيقًا لهذه الغاية، كان رد السلطة المفوضة واضًحا وصريًحا، كما يلي: "ال ينبغي أن تؤخذ هذه النقطة بعين 

ها من االعتبار، وعندما يكون من الضروري إعداد وتجهيز وضع الحاويات على الطرق الرئيسية، إما سيتم إنجاز

قبل الجماعة، أو من قبل المفوض إليه الجديد بعد تقديم تقدير معتمد من قبل هذا األخير والذي سيتم سداده خارج 

 العقد".

 تدبير الحاويات .2

 عدم أخذ االستثمار األولي في حاويات المفوض بعين االعتبار 

موضوع المالحظة، في رزنامة   حقيقة ليس أن الجماعة لم تتخذ الخطوات الالزمة لسحب الحاويات العشرين،

أصولها، علما أن ذلك يندرج ضمن المقتضيات التعاقدية، أو أن ذلك يرجع إلى "قصور في تلبية خطة االستثمار  

التي تقع على عاتق الشركة أو "تعويض االستثمار األولي من أصول في ملكية للسلطة المفوضة"، كما هو مفهوم 

 في المالحظة.

أن األصول المشار إليها والمكتسبة من قبل السلطة المفوضة وضعت بقرار أحادي الجانب  األمر بكل بساطة هو

من طرف هذه األخيرة )…(، وال عالقة له بااللتزامات التعاقدية، نظرا لخصوصية حدث رسمي يتطلب تعزيز 

 الترتيبات بشكل استعجالي واستثنائي. 

 تأخر في تنفيذ برنامج وضع الحاويات 

تتحمل الشركة أي مسؤولية خاصة، يمكن إيعازها إلى القصور أو التقاعس، لتفسير التأخير الناجم  في الواقع، ال

عن تثبيت الحاويات. اإلكراهات والمخاطر الخارجية تتجاوز اإلمكانيات المتاحة للتدخل والتقويم، عند االقتضاء، 

 من قبيل: 

توفر على مواقع مخصصة لوضع عدم استيفاء مسطرة التخصيص في المناطق السكنية التي ال ت -

 الحاويات؛

غياب قرارات التصفيف من لدن الجماعة، باعتبارها وثائق للتخطيط الحضري، والتي يجب أن تأخذ  -

 بمقتضاها في االعتبار أبعاد عملية وضع الحاويات؛ 

 عدم إقرار نظام خاص للشرطة اإلدارية للجماعة يجعل موقع الحاويات موجبا للسكان؛ -

، تضطر الشركة باستمرار إلى إعادة تعديل التصميم الخاص بالحاويات لتجمع بين ضرورة ضمان كنتيجة لذلك

استمرارية المرفق العمومي ومطالب السكان لتغيير تموقع الحاويات. وتفعيال لذلك قامت الشركة فعليا بتفعيل  

 مع السلطة المفوضة.تصميم جديد لوضع الحاويات حتى يتسنى تغطية جميع النقاط كاملة، وذلك بتنسيق 

 لجوء واسع لتجميع الحاويات في نفس المكان 

شرعت الشركة منذ بداية سريان العقد في تثبيت الحاويات وفقًا لتصميم خاص بوضع الحاويات معتمدة من قِبل 

السلطة المفوضة والمفوض. لكن هناك سلوكيات غير مقبولة من طرف المرتفقين تهدف إلى سحب الحاويات غالبا 

ى الشوارع الرئيسية، مما لذلك من التأثير السلبي على سير المرفق. وهذا ال يسهل عمليات جمع النفايات طالما إل

 أن تنفيذ الخدمات ال يتعارض مع المقتضيات الخاصة بتجميع النفايات التعاقدية. 

ها داخل األحياء كما أنها  هذه الظاهرة كما أنها ترفع من وثيرة توقف الشاحنات لجمع نقط النفايات التي تم إنشاؤ

باب. هذا ما يعزز ارتفاع تشغيل محرك الشاحنات -تزيد بشكل كبير من كمية النفايات التي يتم جمعها عن طريق باب

 بحمولة مرتفعة. 

رغم كل المجهودات المبذولة من طرف المفوض إليه والمفوض من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، أقبل المفوض 

ة ومواطنة بعد موافقة المفوض على اقتناء ووضع وتشغيل أربع حاويات تحت أرضية من إليه على مبادرة نوعي

. هذه الخدمة غير التعاقدية والتي سيتم إنجازها من طرف المفوض إليه من شأنها أن تخفف بشكل كبير 3م 5فئة 

 نفايات بمدينة تمارة.من األثار السلبية لهذه الظاهرة، كما أنها تقدم تجربة ملموسة ورائدة في مجال جمع ال

نصت اتفاقية التدبير المفوض موضوع العقد على تخصيص شاحنة مسطحة لغسل الحاويات ليال، من أجل تحقيق 

 .2015الهدف المتعاقد عليه، أقدم المفوض إليه على خلق مصلحة غير متعاقد عليها لغسل نهارا وذلك بدءا من سنة  
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النشاط من طرف المجلس األعلى الجهوي للحسابات لم تأخذ بعين االعتبار  مراجعة بيانات التقرير السنوي لهذا 

الحاويات الموضوعة رهن إشارة االقامات المحروسة والعمارات المنظمة المؤسسات واإلدارات العمومية واللذين 

اويات التزموا منذ الوهلة األولى بغسل وصيانة هذه الحاويات. الجدول أسفله يوضح وتيرة غسل مع عدد الح

 الموضوعة رهن إشارة االقامات.

 2017تحليل استهالك الوقود برسم سنة 

% 

 نسبة االستهالك

عدد المسافات 

 بالكيلومتر 

االستهالك السنوي 

 من الوقود باللتر
 نوع العربة  الرقم

98 15870 15540 71843 A7 شاحنة ضاغطة 

95 24042 22738 71852 A7 شاحنة ضاغطة 

87 27119 23657 71853 A7 شاحنة ضاغطة 

88 27007 23882 71851 A7 شاحنة ضاغطة 

101 16008 16168 71850 A7 شاحنة ضاغطة 

91 20735 18813 71844 A7 شاحنة ضاغطة 

95 16900 16130 71837 A7 شاحنة ضاغطة 

117 13623 15942 71836 A7 شاحنة ضاغطة 

113 17759 20126 71835 A7 شاحنة ضاغطة 

98 11165 10996 694 B 6 شاحنة ضاغطة 

93 1812 1682 65827 A7 شاحنة ضاغطة 

 عدم تحقيق الهدف التعاقدي لعميات غسل الحاويات 

رغم التحديات المتعددة التي تحول دون إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف يظهر جليا أن متوسط غسل الحاويات 

يوم، كما هو موضح في الجدول التالي ونعتقد أنه خالفا للمالحظة   16للحاوية كل  بالمائة مع تردد غسل    92يتجاوز  

 فهناك استيفاء للهدف التعاقدي لعمليات غسل الحاويات.

 كما نصت اتفاقية التدبير المفوض، موضوع العقد، على تخصيص شاحنة مسطحة لغسل الحاويات ليال.

ض إليه على خلق خدمة أخرى غير متعاقد عليها ودون مقابل لغسل ومن أجل تحقيق الهدف المتعاقد عليه أقدم المفو

 .2015الحاويات نهارا ابتداء من سنة 

 )...( 

 الجدول أسفله يوضح وثيرة غسل الحاويات:

 تردد غسل الحاويات

  )...( 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 المجموع

 المستغلةعدد الحاويات   1086 1212 1231 1266 1281 6076

1696 362 362 341 330 301 
عدد الحاويات الموضوعة رهن 

إشارة المؤسسات والتجمعات  

 السكنية

 الهدف السنوي لعمليات الغسل 15700 21168 21360 21696 22056 101980

 اإلنجازات السنوية للغسل 11712 20685 19895 19453 21950 93695

 اإلنجازنسبة  %75 %98 %93 %90 %100 %92

1 lav/15j 1 lav/15j 1 lav/1 j 1 lav/15j 1 lav/15j 1 lav/15j متوسط الغسل 

16 1 17 16 15 20 
 متوسط الغسل المنجز

1 lav/16j 1 1 lav/17j 1 lav/16j 1 lav/15j 1 lav/19j 
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 جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها .3

  اعتمدها العقد لجمع النفاياتتغيير كبير في الطريقة التي 

بناء على عقد التدبير المفوض الملزم لمواصلة الخدمات المتعاقد عليها، تقوم الشركة بتأمين خدمات جمع النفايات 

المنزلية بالطرق المبينة أعاله فقد لجأت الشركة إلى الرفع من نسبة جمع النفايات مباشرة من الساكنة )على طريقة 

رارية للحفاظ على نظافة المدينة والصحة والسالمة العامة، بعدما رفض فئة من سكان باب( بصفة اضط-باب

األحياء تموقع الحاويات المخصصة لهذا الغرض عن طريق المفوض أو بشكل مباشر ليتم تجميع مجموعة من 

 لتر، مما نتج عنه ما يلي:  660الحاويات البالستيكية من فئة 

 باب(؛ -ساكنة مباشرة )بابارتفاع نسبة جمع النفايات من ال -

 الرفع من وثيرة افراغ نقط تجمع النفايات؛  -

 تفشي ظاهرة عدم احترام توقيت اخراج النفايات؛  -

 الرفع من وضع النفايات على الطريق العام بنقط تجميع الحاويات. -

ص فرق ولتفادي كل ما سبق، لجأت الشركة الى الرفع من وثيرة مرور الشاحنات الضاغطة نهارا وذلك بتخصي

 عن متعاقد عليها كما يبين الجدول أسفله:

 هيكلة تنظيم فرق المسح

 فترة التخصيص الجدولة الزمنية 
 العربة

 النوع  الرقم رقم المرآب

De 09h00 à 16h45 شتاء & صيف TEM 007 71853 A 7 الشاحنة الضاغطة 

De 11h00 à 17h45 صيف TEM 008 71851 A 7 الشاحنة الضاغطة 

De 9h à 16h45 شتاء & صيف TEM 024 71940 A 7 الشاحنة الضاغطة 

 المخاطر المتعلقة باستخدام شاحنات األشغال في جمع النفايات المنزلية 

ان شركة "م" جد مقتنعة بأن استخدام الجرافة وشاحنات األشغال لجمع النفايات المنزلية المنتشرة فوق األتربة 

التجارب المماثلة ال يتالءم مع المعايير والقوانين المنظمة لمثل هذه األنشطة. وقد كان ومخلفات البناء وكما أتبتت 

هذا المشكل موضوع اجتماعات متعددة مع السلطة المفوضة والسلطات المحلية دون الوصول الى نتائج حاسمة 

 نظرا لألسباب التالية:

 وصعوبة الولوج اليها. طبيعة األحياء الغير المهيكلة )الدواوير( وانتشارها الواسع -

انتشار امتهان تربية المواشي داخل هذه األحياء والتي تعتمد في علفها على النفايات المنزلية بشكل  -

 أساسي.

 رمي النفايات المنزلية مختلطة مع األتربة ومخلفات البناء والنفايات الخضراء وعلى مساحات مهمة.  -

 البناء.عدم وجود مكان خاص الستقبال األتربة ومخلفات  -

مع جماعة تمارة باحتساب كميات النفايات المجمعة    10/10/2018كما التزمت الشركة في المحضر المؤرخ بتاريخ  

 طن ضمن كميات مخلفات البناء المتعاقد عليها.5بواسطة شاحنات األشغال والتي تفوق 

 .)...( 

 عدم القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

منذ انطالق تفعيل الخدمات المتعاقد عليها بحمالت وتدخالت مبرمجة ومكثفة للقضاء على النقط  قامت شركة "م" 

السوداء داخل المدار الحضري لمدينة تمارة. ومنذ ذلك الحين ومع وجود برنامج قار وخاص بهذه العمليات وبتنسيق 

ت المنزلية ال تتجاوز مدة تكونها ساعات  مع المفوض ال توجد اي نقط سوداء. بل األمر يتعلق بنقاط متجددة للنفايا

 قليلة قبل أن تتم معالجتها من طرف الفرقة المتخصصة.

 ويعزى ظهور هذه النقط المتجددة الى:

 رفض مجموعة من سكان األحياء لوضع الحاويات المخصصة لذلك؛ -

 عدم احترام أوقات إخراج النفايات؛  -

لمدار الحضري فرز النفايات بطرق عشوائية،  امتهان أنشطة غير مهيكلة كتربية المواشي داخل ا -

 رمي مخلفات البناء؛ 
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والمتعلقة بتفعيل  2012ديسمبر  17المؤرخ ب  13015عدم تفعيل دورية وزارة الداخلية رقم  -

اإلتاوات على الخدمات العمومية الشيء الذي يجعل المنتجين الكبار يضعون نفاياتهم بكميات كبيرة 

 النفايات وفي أماكن متفرقة.وخارج أوقات جمع 

لكل هذه األسباب تنظم شركة "م" كل سنة حمالت تحسيسية وتوعوية من أهدافها الرئيسية إشراك المواطن في 

الحفاظ على مجاله البيئي. هذه الحمالت التحسيسية المتعاقد عليها والتي تنظم كل شهر وطيلة السنة مع حملة 

يسية شاملة نهاية كل سنة حققت أهدافا ملموسة تمثلت في التزام وتفاعل تحسيسية أيام عيد األضحى وحملة تحس

أغلبية سكان األحياء مع برامج توقيت اخراج النفايات وانخراط السكان في توعية بعضهم البعض على ضرورة 

 المحافظة على نظافة أحيائهم. 

 )...( 

 ة المفوضإبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع األغيار دون موافق 

من القانون التي تنص على أن األنشطة التكميلية، التجارية  25الشركة المفوضة إليها على وعي تام بأحكام المادة 

أو الصناعية الالزمة لمستخدمي الخدمات العامة أو من المحتمل أن تساهم في توفير حكامة جيدة إلى هذا المرفق، 

ضة. فقط، في هذه الحالة، نود أن نشير إلى بعض العناصر تخضع لترخيص ومراقبة من قبل السلطة المفو

 التوضيحية التي من المحتمل أن تعيد النظر في المالحظة:

أوالً، الخدمات غير المتعاقد عليها، على الرغم من أن السلطات المفوضة قد رخصت بها شكال ومضمونا، إال أن 

يتم تأويل ذلك من خالل قراءة متن المالحظة. األمر في   الغاية من تنفيذها ليس ألسباب تجارية محضة، كما قد تم

 األول واألخير مرتبط بضمان استمرارية المرفق العمومي، في ظروف معينة ومحددة وأحيانا ذات طابع استثنائي.

فضال على ذلك، ومن أجل التقيد بالتزاماتها التعاقدية، حرصت الشركة بحزم على استخدام وسائل بشرية ومادية 

دخل ضمن تلك المتعاقد عليها. خاصةً الحرص على أن يتم التمييز عند عملية التفريغ لتجنب أي خلط بين ال ت

 الخدمات التعاقدية وغير التعاقدية.

 )...( 

عالوة على ذلك، فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطيرة، فهذا يدخل ضمن دائرة اختصاص السلطة المحلية وليس 

قانون. وقد تم بعث الرسائل إلى الجهات المختصة في مجال الصحة إلثارة هذا السلطة المفوضة بمقتضى ال

الموضوع. على سبيل المثال، أثارت السلطة مسألة خلط النفايات المنزلية ونفايات المستشفيات خالل عدة اجتماعات 

التزام المسؤولين   مع مسؤولي مستشفى سيدي الحسن اإلقليمي في تمارة بحضور المندوب اإلقليمي، مما ترتب عنه

 عن عدم اللجوء إلى هذا النوع من الخلط.

وتفعيال لذلك، سيتم إجراء إحصاء للمرافق الصحية، فضال عن تفعيل اختصاصات مجال الشرطة اإلدارية لحفظ 

 الصحة.

 لجوء المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع األتربة 

هلة األولى، إلى أن المقاولة من الباطن ال تتعامل إال مع تجميع نقاط مخلفات  استجابةً لهذه المالحظة، نشير، للو

البناء الكبيرة. ال سيما وأن هذا التعاقد من الباطن ال يتم إعماله دون علم السلطة المفوضة؛ فدائما يتم إبالغها وفق 

 ما تقتضيه المساطر المعمول بها.

ن نقاط صغيرة من مخلفات البناء بشكل منتظم حول الصناديق في بموازاة مع ذلك، نشرت الشركة فريقي إخالء م

األراضي غير المحمية، والغابات، خصوصا في األماكن التي يصعب الوصول إليها: فريق يختص بالجمع 

 الميكانيكي بواسطة شاحنة األشغال، وكذلك فريق يختص بالجمع اليدوي.

نقطة التجميع بجوار مركز التحويل تمارة، لنقله مرة أخرى من قبل بعد ذلك، يتم نقل النفايات التي تم تجميعها إلى  

 المقاول من الباطن إلى موقع إسمنت تمارة. 

 عدم مراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض نتيجة للتعاقد من الباطن 

المتعلق بتجميع مخلفات البناء بداية نود أن نزيل بعض اللبس بتوضيح ما يلي: إن إعادة تشكيل الهامش السنوي 

والتي يتم احتسابها فقط على أساس الكشوفات الحسابية وفواتير األداء الخاصة بالمتعاقدين من الباطن دون األخذ 

بعين االعتبار التكاليف والنفقات التي تترتب عن تعبئة الموارد البشرية والمادية ذات الصلة بتجميع مخلفات البناء، 

 الصغيرة.خصوصا بالنقاط 

من القانون   19و  4أما فيما يتعلق بمسألة "بند التقيد بالتوازن االقتصادي والمالي للعقد"، بالنظر إلى أحكام المادتين  

المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العامة، فنحن نتفق مع المجلس الموقر تماًما حول أهمية ضمان حماية ما    54-05
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ة هذا التوازن" في بُعد أكثر عمقا، ألنه يجب أن يدمج عدة عناصر أخرى، يسمى "ومع ذلك، يجب أخذ شرط "حماي

 بما في ذلك التعاقد من الباطن الكامل لمرفق جمع النفايات. 

 لهذا الغرض نقترح مراجعة التوازن االقتصادي والمالي للعقد ككل للقيام بذلك.

 جمع النفايات الخضراء خارج األحكام التعاقدية 

من دفتر التحمالت، تتكفل المصالح الجماعية بجمع النفايات   4-30بموجب شروط المادة  من المسلم به أنه

الخضراء، بينما يتم اللجوء إلى المفوض إليه لجمع هذه األخيرة فقط بناًء على طلب السلطة المفوضة؛ خصوصا 

 وأن هذه الخدمة ليست مدرجة في العقد.

اص واستثنائي عدم وجود نظام فرز يجعل من الممكن التمييز بين لكن ما يبرر أحيانا تنفيذ هذه الخدمة بشكل خ

النفايات الخضراء )األوراق الميتة، والزهور الباهتة، وحزم الفروع، وبقايا العشب، والشجيرات، إلخ( والنفايات 

 العادية المتعاقد بشأنها.

 بالمائة. 0.80يث ال تتعدى نسبتها فالكميات المجمعة هي ليست بالكبيرة بالنظر للنفايات المنزلية العادية، ح

 )...( 

 خدمة التنظيف اليدوي والميكانيكي .4

 عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي حسب البنود التعاقدية 

بالنظر من جهة إلى الظروف الخاصة لبداية تنفيذ العقد وكذا لتباين التأويالت التي أحاطت هذا البند من مقتضيات 

وضة لم تخطط مسبقا لخضم منتجات الكنس اليدوي. ولكن نظرا لوجاهة المالحظة فقد هذا العقد، فإن السلطة المف

 .2018تم التعهد بإجراء هذا الخصم ابتداء من شهر أكتوبر 

 23.70كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم حساب المتوسط اليومي للحمولة التقديرية للفرد الواحد من الكناسين بــ 

ى أساس سلسلة إحصائية من عينات تقدير خطي لوزن منتجات الكنس اليدوي بين كيلوجرام والذي تم تقديره عل

 .2018يونيو وشتنبر 

، فقد تعهدت الشركة بإرجاع المبالغ المفصلة، بأثر رجعي،  2018عالوة على ذلك، فيما يتعلق بالفترة ما قبل أكتوبر  

 إلى المفوض. 2018-10- 10كما مضمن في محاضر لجنة التتبع بتاريخ 

 يير في وتيرة التنظيف اليدويتغ 

نذكر أن العقد في نسخته األولية قد تمت صياغة مضامينه وفقًا للبيانات التي تحدد ترددًا عاليًا للشوارع الرئيسية 

التي تعتبر حساسة وذات مركزية في المدار الحضري. بينما هناك تردد أقل كثافة في عمليات الكنس بالنسبة 

 بر ثانوية، وكذلك بالنسبة للممرات.للشوارع األخرى التي تعت

لكن تجدر اإلشارة أن التطور العمراني في عالقته بتنفيذ العقد تتطلب مراجعة هذه الترددات، مع مراعاة التوازن 

 .05-54من القانون  4المالي واالقتصادي للعقد في ضوء المادة 

عادة ضبط وتيرة الكنس اليدوي وفقًا للبيانات  في هذه الحالة، قد يتم تطوير خطط جديدة، بتنسيق، بين الطرفين إل

 .10/10/2018الجديدة، كما هو مضمن في محضر 

 )...( 

 تنفيذ جزئي لبرنامج التنظيف الميكانيكي 

للتذكير، هذا النوع من الكنس الميكانيكي، كان موضوع تداول ونقاش على مستوى لجنة التتبع )خصوصا في 

(، نظرا للصعوبات العملية التي تعتريه، والسيما على مستوى 2018-10- 10ومحضر  2018-06-08محضر 

الشوارع الرئيسية. وبناء عليه تقرر إعمال برنامج جديد مع تحديد عدد الكيلومترات لكل شارع رئيسي وإدماج 

 التعديالت الالزمة ذات الصلة.

، خصوصا من خالل تعويض ذلك بكنس على العموم، يتم استدراك أي إكراه في الشأن وفقا للمعايير المعتمدة

 شوارع أخرى غير التعاقدية.
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 والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

 العمومية والساحات الطرق كنس وخدمة لها المماثلة

  الخميسات بجماعة
 

لمدة  «SOS-NDD»لشركة  لها    المماثلةالمنزلية والنفايات    النفاياتجمع  مرفق  تدبير  تفويض  بالخميسات    جماعةقامت  

خدمة بالشركة بموجبه  كلفتت 2011دجنبر  2من ابتداء  التنفيذ  حيز دخلفي إطار عقد تدبير مفوض ، سنوات سبع

حدد سنوي  مالي  مبلغ  مقابل    جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا خدمة كنس الطرق والساحات العمومية

 درهم مع احتساب الرسوم.  12.769.586,19في

I.   المجلس الجهوي للحسابات وتوصياتمالحظات 
وكذا خدمة كنس الطرق  لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لخدمات المفوض التدبير مراقبة عملية أسفرت

مجموعة من المحاور،  همتوالتوصيات   الحظاتالم من مجموعة تسجيل عن  الخميسات بجماعة والساحات العمومية

 .يلي ها كمانورد 

 عقد التدبير المفوض تصميمتخطيط وال .أوال
 .تم بخصوص هذا المحور تسجيل المالحظات التالية

  لتدبير النفايات المنزلية اإلطار االستراتيجيغياب 

المتعلق بتدبير   28.00من القانون    17ال تتوفر الجماعة على المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادة  

ولي للنفايات المنزلية وجمعها  جميع العمليات المتعلقة بالجمع األوالذي يهدف إلى تحديد ، منها النفايات والتخلص

إعداد هذا المخطط من طرف الجماعة يجب أن  لى أنإارة ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك. تجدر اإلش

المخطط المديري الخاص بالعمالة والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير النفايات   كل من إعداد يتزامن مع 

واللذين لم يتم   الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة

عقد التدبير ل  عقالني  ال تتوفر الجماعة على المراجع الالزمة إلعداد أمام غياب المخططات المذكورة،  . وانجازهما بعد 

 التدبير المفوض.أهداف ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات مع يتم من خالله  المفوض

 الدراسة القبلية إلعداد دفتر التحمالت عدم القيام ب 

وبالتالي لم  طرق إنجاز الخدمة.كذا الكلفة العامة لالستثمار والتسيير ووة دراسة لتحديد الحاجيات لم تقم الجماعة بأي

قد شابت عقد المتنافسين حرية كاملة في تحديد العروض. و عطىأمما  الخدمة تقم الجماعة بتأطير العديد من عناصر

 فعلىالتدبير المفوض مجموعة من النقائص شكلت في مرحلة التنفيذ صعوبات في تنفيذ بعض الخدمات التعاقدية. 

 . عدد وكذلك جودتهاالحجم ومن حيث اللم تقم الجماعة بتحديد حاجياتها من الحاويات  ،سبيل المثال

صة بعملية غسل الحاويات واآلليات واستعمال المواد خاالمقتضيات لاتضمين بشكل كاف لم يتم  ،باإلضافة إلى ذلك

نه ينبغي على المفوض إليه االلتزام بغسل الحاويات وجوانبها على أ ةاالتفاقيمن  17نصت المادة فقد  المنظفة،

لزامية استعمال المواد إلم يطالب المتنافسين بتقديم برنامج غسل الحاويات والمفوض  صالحها بطريقة منتظمة. لكن  إو

 . مما يصعب معه تقييم ومقارنة عروض المتنافسين خاصة في غياب معايير دقيقة وواضحة للتنقيط. ونوعها المنظفة

 بما يلي:، ، يوصي المجلس الجهوي للحساباتبناء على ما سبق 

 ؛عداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لهاإالعمل على  -

  .د الحاجيات الخاصة بتدبير النفايات وإلعداد الوثائق التعاقديةنجاز الدراسات القبلية لتحديإ -

 تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليها. انيث
جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ونقلها وإفراغها في  إلى تنفيذ الخدمات المتعلقة بالتدبير المفوض عقد يهدف 

  أفرزتولقد    فراغ نفايات التنظيف.إوكذا   خدمة كنس الطرق والساحات العموميةإضافة إلى    ،ص لذلكح المخصرالمط

 .التالية المالحظاتهذا العقد مراقبة تنفيذ 

 التعاقديةتنفيذ االستثمارات  .1

درهم دون احتساب  9.848.700,00اآلليات الجماعية بمبلغ  وتحديثالتزم المفوض إليه بجلب استثمارات جديدة 

 ما يلي. التعاقدي. إال أنه لوحظ بخصوص هذا االلتزامزمني الجدول لوفقا ل الرسوم
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  وفرض جزئي للعقوبات من طرف المفوضنجاز استثمارات التجديد إعدم 

السنة   مكعب، خاللمتر    4بحجم    (Bennes Satellites)بشراء ثالث شاحنات   عرضه التقني  فيالتزم المفوض إليه  

ينجز هذا لم  ه  نأ  الرسوم. إالدرهم بدون احتساب    810.000,00بثمن  (، وذلك  2015-  2014)  الرابعة من االستغالل

حدود في  توقفت عقوبات مالية الجماعة عليهفرضت  وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت،. واالستثمار

 استيفائه اللتزامه التعاقدي. من عدمرغم البوذلك  2016شهر نونبر 

 معوفق عقد التدبير    ا( تم اقتناؤهم6  –ه  -368557و  6  –ه  -36855نه قام بجلب شاحنتين ) أوقد صرح المفوض إليه  

نه تبين أن هاتين الشاحنتين تم تسلمهما مسبقا من طرف جماعة أال  إ  .2014غشت    22الشروع في االستعمال بتاريخ  

مايو  30 ولمحضر تسليم بتاريخ 1ا للعقد الملحق رقم وفق "Sسال في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة "

خالل   في إنجاز خدمات التدبير المفوض بمدينة الخميساتالشاحنتين    غالل هاتينستغياب أي أثر الكما لوحظ  .  2014

 .2017و 2016سنتي 

  يجارية القتناء اآلليات المتحركة لى القروض اإلإاللجوء 

تمكن من ال أن هذه الوسيلة  رغم ،ليات المتحركة عن طريق القروض االيجاريةلى اقتناء اآلإ «S»لجأ المفوض إليه 

نهاية المدة   عند خيار الشراء  ل  إال في حالة اللجوءتسجيل االستثمارات في األصول الثابتة للبيان الحسابي للمفوض إليه  

 التعاقدية لإليجار.

أنه "يجب أن تبرز    تنص على  ، سالف الذكر والتي54.05من القانون    15وتعتبر هذه العملية مخالفة لمقتضيات المادة  

محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا 

ب تقييد هذه األموال في األصول الثابتة على أساس والمتضمنة بالخصوص ألموال الرجوع وأموال االسترداد. يج

قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. يبين المفوض إليه في محاسبته االستهالكات المتعلقة بتدني 

القيمة واالستهالكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة اإلنتاجية لإلنشاءات والمنشئات 

 مفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس األموال المستثمرة".ال

 ،لى القروض اإليجارية غير من تركيبة التكاليف المقترحة في العرض المالي للمفوض إليهإإضافة لذلك، فإن اللجوء  

الجماعة يعرض هذا النوع من تمويل االستثمارات    ،ومن جهة أخرى  . إشكالية التوازن المالي للعقد من جهة  ح مما يطر

جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة في حالة توقف المفوض لخطر عدم استمرارية المرفق العمومي لخدمة  

  على الخصوص. آليات الجمعوذلك لغياب  انجاز التدبير المفوضإليه عن 

 المعداتتسلم  نقائص في مسطرة  

تمت في غياب هاته  تسلم  الن عملية  أ  . إال2011  دجنبر  1بتاريخ    االستثمارالمعدات المدرجة في برنامج    جميعتسلم  تم  

المفوض من   ناالقتناء مما ال يمك  روفواتيق الرمادية  ئالوثائق المثبتة خاصة تلك المتعلقة بالشاحنات بما في ذلك البطا

 .لما هو وارد في العرض التقني للمفوض إليهة هذه المعدات مطابقمدى التأكد من 

كما أن التسلم الكلي للمعدات يطرح إشكالية صحته في غياب مرآب الستالم هذه المعدات وتخزينها. وعالقة بهذه 

لى إاإلشارة  2017مارس  1بتاريخ تم تلسلة للمهمالت  200بتسلم  محضر التسلم يقر  النقطة، تجدر اإلشارة إلى أن

 . منها فقط سلة 150عدم تسلم 

 ة فوق تراب الجماعة عدم كفاية الحاويات الموزع 

على تراب الجماعة   ةللجماعة وجود فرق بين عدد الحاويات المتواجد  ةالمراقبة التابع  خليةبه    تأكد اإلحصاء الذي قام 

من العدد المتوقع بالمائة    55النقص المسجل في    حدد   وقد   ،ومجموع الحاويات المتوقع في العرض التقني للمفوض إليه

أثر سلبا على مستوى النظافة حيث ساهم في انتشار النقط السوداء وتراكم النفايات في  هذا النقص  . حاوية (477)

 األحياء )حي أحفور المعطي وحي جنان برقابة وحي اللة رحمة وحي حدود الشن...(.

 انتشار وتراكم األحجار في المدينة  

زلية والنفايات المماثلة لها كل من الردم أنه ال تدخل في قائمة النفايات المنعلى من دفتر التحمالت  21المادة  تنص

األحجار ومخلفات البناء  نص علىن العقد أ غير ،واألحجار وأنقاض المباني ومخلفات األشغال العمومية الكبرى

على شاكلة النفايات المنزلية. وهذا ما نتج عنه  الناتجة عن أعمال الترميم المنزلي على شرط تواجدها في الحاويات

غالبا ما يتم وضعه بجانب   نفاياتن هذا النوع من الإ ثحي ،حيان خالفات بين المفوض والمفوض إليهفي بعض األ

كوام من مخلفات البناء بجوانب الحاويات وهي المالحظة التي تتكرر في مجموعة أالحاويات. ولقد لوحظ وجود عدة 

 المراقبة التابعة للجماعة.  خليةمن تقارير 

 تنفيذ خدمة الجمع والتنظيف .2

 بخصوص تنفيذ المفوض إليه لخدمة الجمع والتنظيف، لوحظ ما يلي.
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 عملية الوزنمراقبة دون استعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية و 

يتم على أساس كل طن قام المفوض إليه   ن أداء خدمة جمع النفايات أ  المفوض  جدول األثمان المتعلق بعقد التدبيريبين  

دفتر التحمالت المفوض إليه بوضع ميزان لزم أ ،في هذا اإلطاربجمعه من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. 

 النقائص التالية:بهذا الخصوص،  ،لوحظتقد بتدبيره وصيانته. ومع تكليفه المطرح العمومي  بمدخل

 يزانلوضع الم مالئممكان غير  •

لراجلين لفوق ممر  "توفيق الحكيم"فة اليمنى من شارع ضوضع المفوض إليه باالتفاق مع الجماعة الميزان على ال

وضعه وجب  تحمالت والتي  تدفتر المن    41نص عليه المادة  تخالفا لما    وذلككلم من المطرح العمومي،    12وعلى بعد  

في المطرح قبل عودتها  ةالجماعة من التأكد من إفراغ الشاحنات الموزون نال تمك الوضعية بمدخل المطرح. هذه

كما أن وضع الميزان فوق   .واردة  وزن نفس حمولة الشاحنة ألكثر من مرة واحدةللوزن، مما يجعل إمكانية احتساب  

 ممر الراجلين يشكل عائقا للمارة وخطرا على سالمتهم. 

 بداية االستغالل منذ عدم اعتماد الوزن المزدوج للشاحنات •

الوزن المزدوج على الشاحنات )الوزن الفارغ والوزن بالحمولة(  تطبيقوجوب على  االتفاقيةمن  19المادة  نصت

ا منذ بداية االستغالل، لم يتم احترام هذإال أنه وما سيعتمد عليه لدفع مستحقات المفوض إليه. و عند باب المطرح وه

أبريل  20ال بتاريخ إى وزن واحد فقط للشاحنات ولم يتم فرض الوزن المزدوج اعتمد المفوض إليه عل البند، حيث

2014. 

 اقديخارج اإلطار التعالميزان  استعمال •

يمكن مما    ،وذلك مقابل مبالغ مالية  باستعمال نفس ميزان عقد التدبير المفوضخدمة الوزن لألغيار  يقوم المفوض إليه ب

 فترات ل الميزانب العمل استمارات تتبع األوزان توقفين من خالل فحص تبد الميزان. وقتدهور حالة ب أن يعجل

 2017يونيو    13من  و  يوما  20، أي لمدة  2014ديسمبر  17الى    2014نونبر    27من  طويلة، كمثال على ذلك، التوقف  

 .يوما 30أي لمدة  ،2017يوليوز  14الى 

رغم مراسلته من طرف  حدود انتهاء مهمة المراقبة،، إلى من طرف المفوض إليهمستمرة هذه الممارسة  والزالت

 .(2014أبريل  15بتاريخ  1192 رقم رسالةالو 2014ماي  17بتاريخ  768 رقم رسالةال) في مناسبتين الجماعة

 قصور في عملية غسل الحاويات 

وفق ها بطريقة منتظمة  صالح الحاويات وجوانبإالمفوض إليه بغسل و  يلتزم  ،االتفاقيةمن    17  بند ال  عليه  نصوفقا لما ي

وذلك  الضغط،األنبوب شديد في المرآب بواسطة غسل الحاويات ، حيث يتوجب عرضه التقنيالكيفية المحددة في 

األنبوب شديد ب جهيز المرآبن المفوض إليه لم يقم بتأتبين  غير أنه حاوية لغسلها ووضع أخرى مكانها. 50بجلب 

رغم  و من جهة أخرى.    ت في الطرق والشوارع باستعمال صهريج الماءغسل الحاوياويقتصر على  ،  من جهة  الضغط

 ها نأال إ، في العقد  ءااللتزام بما جا ضعف جودة عمليات الغسل وعدم و لطريقة تنفيذ خدمة الغسل معارضة الجماعة

   .2016ال مرة واحدة في شهر ماي إلم تطبق العقوبات الالزمة 

 آليات جمع النفايات واستبدالها  نقص على مستوى صيانة 

السهر على وآليات وعربات جمع النفايات  المفوض إليه عن مسؤولية على قيام  42 في بندهنص دفتر التحمالت ي

وجود عربات    الوزن المنجزة من طرف المفوض إليه  بياناتجاهزيتها لالستعمال بشكل دائم. غير أنه لوحظ من خالل  

  ها.عدم استبداليوما في بعض الحاالت و 60لى وصلت إ لفترات طويلة معطلة

الصيانة الدورية للعربات كما هو وب للقيام بأعمال اإلصالح آأن المفوض إليه ال يتوفر على مرإلى  وتجدر اإلشارة

الجماعة لم تقم بتطبيق الجزاءات المحددة بدفتر فإن  ،المخالفاتمن تسجيل هذه رغم وبالبعرضه التقني.  محدد 

 .على المفوض إليه التحمالت

 كنسنقائص على مستوى تنفيذ خدمة ال 

عدة نقائص انعكست سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه. ويتعلق  كنسالعرف تدبير خدمة 

 : أساسا بما يلي األمر

وأثر   الكنس  يرةوتو  (عدد الكيلومترات)من حيث الطول  دون دراسة مسبقة    اتغييرعرف برنامج الكنس   -

ودون توثيق لذلك مع المفوض. فقد تمت إضافة مناطق جديدة مثل  ذلك على التوازن المالي للعقد

مارس، كما تم تعويض المسارات لبعض األحياء واألزقة   3المحطة الطرقية وسوق الجملة والمنتزه 

 )كحي المجد وحي النصر وزنقة معمورة وزنقة منتصر...(؛ 

يرة المبرمجة سلفا بحسب شكايات  وتفي بعض المناطق لعدم كفاية الالكنس خدمة  وتيرة الرفع من -

على جودة خدمة النظافة التي عرفت    مما أثر سلبا   ،بتخصيص وسائل إضافيةالساكنة ودون مواكبة ذلك  

 ؛ تدهورا كما هو وارد بالتقارير اليومية لخلية المراقبة التابعة للمفوض



 68 

الطرق ومجاري المياه رغم أن المفوض إليه ملزم حسب على مستوى جنبات  الضارة  عشاب  األ  انتشار -

 تها؛من دفتر التحمالت بخدمة إزال 21المادة 

مما يتنافى  المطرح  عوض تفريغ المخلفات الناتجة عن الكنس بالحاويات المخصصة للنفايات المنزلية -

  ؛وارد بدفتر التحمالت مع ما هو

لوحظ غياب أدوات الكنس الواردة بالعرض   نقص في الوسائل المخصصة إلنجاز خدمة الكنس، حيث -

التقني للمفوض إليه )منكسات وأدوات التقاط وجمع المخلفات بالطرق واألزقة وواقي للوجه للحماية 

. هذه الوضعية أثرت بشكل تجهيز أماكن مخصصة لألعوان المكلفين بالكنسمن الغبار( وأيضا عدم 

 ض إليه.مباشر على جودة الخدمة المقدمة من طرف المفو

 خرىتنفيذ االلتزامات التعاقدية األ .3

  باإلضافة إلى ما سبق، لوحظ ما يلي.

 ر الستقبال شكايات المرتفقينضرقم أخ عدم وضع 

رقما أخضرا بشكل دائم وطيلة مدة رهن إشارة الساكنة من دفتر التحمالت على وضع المفوض إليه  36نص المادة ت

ليات. غير أن المفوض إليه لم يعمل على توفير  على واجهة اآل ويسجلعقد التدبير المفوض يبلغ للمفوض وللعموم 

 حث هذا األخير على االلتزام بتعهده.لم تقم الجماعة برقم كما هذا ال

 مة ألبسة العمل المخصصة للعمال ءعدم مال 

مقاومة عالية وغير منفذ للمياه وفق ذو خدمة التدبير المفوض بلباس ب األعوان المكلفينبتزويد  لم يلتزم المفوض إليه

المفوض إليه بلغت على التي أدلى بها أن تكاليف اللباس اإلشارة إلى ما هو وارد بالملف التقني الخاص به. وتجدر 

درهم الواردة بالعرض   126.800,00وض درهم ع 52.476,00 االستغاللسبيل المثال بالنسبة للسنة األولى من 

 المالي الخاص به. 

  عدم احترام برنامج التكوين 

يوم للعمال المؤطرين والمراقبين والتابعين لهم. غير أنه   24للتكوين من    اتضمن العرض التقني للمفوض إليه برنامج

لة ءكما أن هذا الفارق لم يكن موضوع مسا.  بالمائة  16تتعد    لمنجاز  اإلنسبة  أن  تبين من خالل وضعيات تنفيذ البرنامج  

 من طرف المفوض في إطار تتبعه لتنفيذ المفوض إليه لتعهداته والتزاماته التعاقدية. 

 :ما يليبالجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وفي هذا اإلطار

بتسليم الوثائق المثبتة   تهومطالب  بالعقدإلزام المفوض إليه باحترام تعهداته فيما يخص االستثمار الوارد   -

 تسلم؛عند ال

 احترام االلتزامات التعاقدية؛تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حالة عدم  -

والعربات وتقديم احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة بعملية غسل الحاويات على حث المفوض إليه  -

  لها؛الوثائق المثبتة 

  ؛التأكد من مطابقة اللباس المخصص للعمال مع ما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه -

 السهر على احترام برنامج التكوين وفقا لما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه.  -

 تنفيذ العقد من طرف المفوض رابعا. 

 العقد تتبع ومراقبة تنفيذ  .1

 على مستوى التتبع والمراقبة، لوحظ ما يلي.

  أجهزة المراقبة عمل نقائص على مستوى 

 أسفر تقييم عمل أجهزة المراقبة عن المالحظات التالية:

أدت هذه وقد لها. المناسبة المعالجة المتكررة لنفس المشاكل من طرف لجنة التتبع دون تقديم الحلول  -

تتعلق خاصة بعدم مطابقة الوزن  ،عقد التدبير المفوضتنفيذ منذ بداية لى تراكم عدة مشاكل إالوضعية 

الوضعية المتردية للطريق المؤدية وغياب مستودع لآلليات ووزن الوارد بدفتر التحمالت للالحقيقي 

تدهور ونقص عدد الحاويات وزقة والشوارع  كنس األ  يرةعدم مراجعة األثمان وضعف في وتوللمطرح  

  تها؛وضعي
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دفتر التحمالت من أجل احتواء الخالفات المتعلقة كما نص على ذلك عدم اللجوء آللية فض الخالفات  -

 النفايات؛  أثر سلبا على إنجاز خدمة الكنس وجمعمما بغياب المستودع 

من دفتر   15رغم أن المادة  2017مارس  22بتاريخ إال تشكيل خلية المراقبة وتعيين أعضائها لم يتم  -

كما لوحظ أن  ،2011سنة  فيتنفيذ العقد  مع بدايةت على تشكيلها وتعيين أعضائها التحمالت نص

  ؛أعضائها لم يؤدوا القسم وال يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من طرف الجماعة

حيث لوحظ تخصيص خمسة   المراقبة،نقص في الوسائل البشرية المخصصة من طرف الجماعة لخلية   -

في الوسائل وأدوات العمل  كما تعاني الخلية من نقص ،ة من ثمانية أحياءمراقبين لتغطية منطقة مكون

دليل مساطر لتنفيذ مهمة التتبع والمراقبة وأدوات )استمارات( لتمكينهم من تحرير المالحظات السيما 

 ؛بشكل دقيق وواضح حول الخدمات المنجزة من طرف المفوض إليه

ضمان مراقبة خدمة المفوض إليه أيام عطل نهاية األسبوع وأيام لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير الالزمة ل -

 العطل.

  ضعف المراقبة الميدانية والمراقبة من خالل الوثائق 

 الوثائق عن المالحظات التالية:الميدانية واالطالع على أسفر تقييم عملية المراقبة 

وموضعي للمعلومات    يغرافج  لتتبع  (SIG)  وضع نظام معلوماتي جغرافيعدم مطالبة المفوض إليه ب -

  المتعلقة بمسارات الجمع والكنس والشاحنات واألعوان المخصصين لذلك، كما جاء في العقد من جهة، 

لمعطيات الواردة بقاعدة البيانات والتي تخص االختالالت المرصودة وتتبع واختزال المفوض إليه ل

   من جهة أخرى؛ لياتالشكايات وصيانة اآل

ر المقدمة من طرف المفوض إليه لمجموعة من المعلومات المهمة التي يجب تتبعها  عدم تفصيل التقاري -

زقة موضوع الكنس وطولها وطبيعتها،  من طرف المفوض والتي جاءت في العقد من قبيل الئحة األ

التغييرات في برامج وعدد الحاويات الموضوعة والمجددة والمتهالكة،  والكميات المحملة لكل شاحنة،  و

 االستغالل التعاقدية؛ 

يفوت إمكانية   المفوض إليه مما طرف نقص على مستوى استغالل المفوض للمعطيات المقدمة من -

 857تخصيص ، مثال، 2012السنوي لسنة  . فقد أظهر فحص بعضها أن التقريرالتحقق من صحتها

نما التقارير اليومية لنفس السنة ال تتضمن أية معطيات حول تخصيص الحاويات. كما أن حاوية بي

 ؛ آلياتأية    ميفي حين لم يتم تسل  التحديثآليات    ينص على استالم المفوض  2015التقرير السنوي لسنة  

المقدمة مراقبة المعطيات    مما يفوت عليهعدم مطالبة المفوض الولوج للنظام المعلوماتي للمفوض إليه   -

مراقبة وظائف الدعم والمتعلقة بالتقارير اليومية والتقارير عن التدخالت اليومية تلك خصوصا له 

على حث ا لم يعمل المفوض كمتعلق بالمقتنيات واإلصالح. يما سيما  ،اللوجستيكي للمفوض إليه

ر تكوين عمال خلية نقل الخبرات والمهارات عبالمفوض إليه على تفعيل الخدمة التعاقدية المتعلقة ب

 ؛ من االتفاقية 30.4 البندنص عليه يالمراقبة طبقا لما 

كما  ال تتم المراقبة الميدانية وفق برنامج محدد مسبقا من طرف المفوض كما هو وارد بدفتر التحمالت.   -

إشارة لموقع وتوقيت وطبيعة ومراجع رسائل التبليغ  ةتتضمن التقارير اليومية لخلية المراقبة أي ال

فإن المخالفات المسجلة ال تتم وفق مبدأ   ،للمفوض إليه فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة. وفي هذا اإلطار

 .  لرفضها المفوض إليهيرتكز عليه التواجهية المنصوص عليه في دفتر التحمالت وهو ما 

  المساطر واإلجراءات الزجريةنقص على مستوى 

ة، ونورد ر التحمالت عدة صعوبات تتعلق بمسطرة التبليغ والتواجهيدفت في  عرف تطبيق الجزاءات المنصوص عليها  

 فيما يلي بعض المالحظات المسجلة في هذا المجال:

 مسطرة معقدة لتطبيق الجزاءات •

يتعلق بمحتوى محاضر المعاينة والمدة خاصة فيما  ،لوحظ عدم التحديد الدقيق للمسطرة المعتمدة لتطبيق الجزاءات

لية التواجهية المتعلقة بكل نوع من المخالفات. و تبنيها من طرف المفوض واآلأالزمنية لمعالجة المخالفات واعتمادها  

رفض المفوض إليه الدائم التوقيع على المالحظات المرصودة من طرف المفوض إلى تجدر اإلشارة في هذا اإلطار 

 من االتفاقية لصياغة تعقيباته بشأنها.   60  البند من دفتر التحمالت    48أيام الواردة بالمادة  خمسة  ام أجل  بحجة عدم احتر

فإن اللجوء لتوجيه رسائل مضمونة في حالة رفض المفوض إليه التوقيع على محضر المخالفة يصعب   ،باإلضافة لذلك

أيام على األقل في حين تتطلب الخدمات المتعلقة بجمع النفايات والكنس   4حيث يتطلب ذلك    ،مسطرة تطبيق الجزاءات

 بالنظر لخصوصياتها التدخل السريع للمحافظة على نظافة المدينة.
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  ،تأخذ بعين االعتبار طبيعة الخدمات ،فإن من شأن عدم اعتماد مسطرة دقيقة لتطبيق الجزاءات ،ة لما سبق ونتيج

 بين الطرفين عند انتهاء العقد.  قضائية التسبب في نزاعات

 عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة  •

الجزاءات على المخالفات المسجلة بالتقارير اليومية لم تقم الجماعة بتطبيق    ،من االتفاقية   60  البند   يهعلخالفا لما ينص  

والمتعلقة من جهة بعدم وضع بعض الحاويات بعين المكان  2014و 2013و 2012لخلية المراقبة خالل السنوات 

 ومن جهة أخرى بعدم القيام بغسل الحاويات.

تقارير  بحسب    2016خالل سنة    تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بدفتر التحمالتكما تم رصد عدة مخالفات توجب  

معالجتها. ويتعلق األمر على سبيل المثال بعدم كنس الشوارع واألزقة في األيام  إلى  شارةالمراقبة والتي لم تتم اإل

غشت( واستعمال المفوض إليه لشاحنة ال  30و 5، فبراير  8و 7، يناير 23و 20و 19و 7) 2016التالية من سنة 

 . 2016يناير  17ريخ تتوفر فيها المواصفات بتا

إن عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بدفتر التحمالت ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف 

 .كما تبين من خالل المالحظات الواردة أعاله المفوض إليه

 تنفيذ االلتزامات التعاقدية األخرى  .2

 .التالية قائصالن تم بهذا الخصوص تسجيل

 االسترداد  موالأو الرجوع موالجرد أ جداول غياب 

 وأموال الرجوع أموال بجرد  الخاصة الجداول إعداد  على الجماعة عند بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض تحرص لم

  النظافة مرفق سير على خطرا يشكل أن وهو ما من شأنه  ،دفتر التحمالت من 43 البند  على ذلك ينص كما االسترداد 

 .أو فسخه مدة العقد  نهاية حالة في

 رهن إشارة المفوض إليه عدم وضع عدد العمال الوارد بدفتر التحمالت 

من دفتر التحمالت. 38من االتفاقية والمادة    43رهن إشارة المفوض إليه وفق المادة    عامال  57التزم المفوض بوضع  

 ان عقد التدبير المفوض. منحة شهرية لكل عامل حسب درجته طيلة مدة سري وقد تعهد المفوض إليه بتقديم

وهو ما مكن المفوض إليه من االستفادة عامال.    40عامل فقط رهن إشارة المفوض إليه أي بفارق    17غير أنه تم وضع  

درهم تخص  2.723.124,00من مبالغ المنح الشهرية المقترحة من طرف المفوض إليه في عرضه المالي والبالغة 

  .على طول مدة التفويض عامال 40

  مراقب " تاجموت"النقائص على مستوى تهيئة المطرح الجماعي غير 

مكنة للتفريغ وتكديس النفايات أغياب  من قبيل ،التي يطرحها العديدةالمشاكل غم من رلوحظ عدم تهيئة المطرح بال

لمطرح ربط ا عدم"و  lixiviatsجمع والتخلص من العصارة الناتجة عن النفايات "لبطريقة عشوائية وغياب نظام ل

 بشبكة الماء والكهرباء وعدم وضع ميزان بمدخل المطرح.

من دفتر التحمالت   47ثر على ديمومة إنجاز خدمات التدبير المفوض، حيث تنص المادة  ؤهذه الوضعية من شأنها أن ت

بتيسير لك  على إثر ذ على إمكانية فسخ عقد التدبير في حالة عدم إمكانية ولوج المطرح البلدي وعلى أن المفوض ملزم  

لى صعوبة إ ،يشير المفوض إليه في جميع تقاريره السنوية ومن خالل المراسالت ،ولوج المطرح. وفي هذا اإلطار

 ولوج المطرح مما يؤثر على عمليات تفريغ النفايات والوضعية الميكانيكية للعربات. 

 بناياتعدم فرض تنفيذ الخدمة المتعلقة بإزالة الملصقات والرسومات على جدران ال 

صالحة من على جدران البنايات  المن دفتر التحمالت على وجوب إزالة الملصقات والرسومات غير    26نصت المادة  

طلب من الجماعة فيما يخص تلك المتعلقة بالبنايات الخاصة. وقد نص دفتر التحمالت على ضرورة بالجماعية 

 زالة وتنفيذ العملية في الوقت المطلوب.المفوض إليه الوسائل المالئمة لعملية اإل تخصيص

مع  جزافي ثمنأي طلب بهذا الخصوص ألجل االستفادة من هذه الخدمة المؤداة ب المفوض غير أنه لوحظ عدم تقديم

و قديمة( على جدران بعض المؤسسات أتواجد عدة ملصقات ورسومات غير صالحة )ممزقة  رغم ،خدمة الكنس

 التعليمية وجدران واجهات المنازل.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء عليه

 الت؛العمل على تفعيل دور لجنة التتبع ولجنة المصالحة وفقا لمقتضيات دفتر التحم -

  ؛رهن إشارة خلية المراقبة وضع اإلمكانيات البشرية واللوجيستيكية الالزمة -

 ؛وضع استمارات خاصة لتتبع تنفيذ التزامات المفوض إليه ووضعها رهن إشارة خلية المراقبة -
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والحرص على استغاللها   إلزام المفوض إليه بتقديم كل المعلومات والمعطيات الواردة بدفتر التحمالت -

  في أعمال التتبع والمراقبة؛

المخالفات المسجلة مع احترام المساطر المنصوص   لزجر  الجزاءات المنصوص عليها في العقدتطبيق   -

 .عليها بدفتر التحمالت
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II.   لخميساتلجواب رئيس المجلس الجماعي 
 )نص مقتضب(

)...(         

 عقد التدبير المفوض تصميمتخطيط وال .أوال

  لتدبير النفايات المنزلية اإلطار االستراتيجيغياب 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والتي تنص على ضرورة توفر  28-00من قانون  17المادة  بخصوص

طط المديري فان الجماعة تنتظر النتائج التي سيقر عنها المخ  الجماعة على المخطط الجماعي الخماسي للغاية نفسها،

والذي الزال في طور االنجاز والذي ستعتمده الجماعة في مجال تدبير ومعالجة وتثمين  النفاياتاإلقليمي لتدبير 

 .28-00النفايات كما ينص عليه القانون 

 عدم القيام بالدراسة القبلية إلعداد دفتر التحمالت 

لم تكن الدراسة إلزامية عندما قامت الجماعة بتفويض تدبير قطاع النظافة، واعتمدت الجماعة على قدرات وخبرة 

وزارة الداخلية إلنجاز الوثائق االستشارية وكذا كناش التحمالت واالتفاقية الخ...حيث أرسلت الجماعة للوزارة 

نظام االستشارة ....(  العقد، النظافة )كناش التحمالت، المذكورة جميع الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع

 إلبداء الرأي والموافقة )انظر ورقة المالحظات(.

 )...( 

 

 تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليه. نياث

 التعاقديةتنفيذ االستثمارات  .1

 رض جزئي للعقوبات من طرف المفوض  ف عدم انجاز استمارات التجديد و 

إن المفوض قام بتطبيق العقوبات التي جاءت في جدول الجزاءات لعدم تجديد الشاحنات خالل المواعيد المخصصة 

وبعد ذلك توقفت الجزاءات عند جلب المفوض له الشاحنتين   2016لها من طرف المفوض له إلى غاية شهر شتنبر  

عقد تدبير مفوض لقطاع  إطارن هاتين الشاحنتين قد تم تسليمهما في أفي علم الجماعة نه لم يكن أال إ المذكورتين،

 النظافة لمدينة اخرى.  

  اللجوء إلى القروض االيجارية القتناء اآلليات المتحركة 

ب تم إغفال هذا الجان النوع،اك في مجال المراقبة من هذا ذ نآنظرا لقلة تجربة خلية المراقبة وكذا مصلحة البيئة 

ثانية لعدم معرفة  ومن جهةلكناش التحمالت تحذر من هذا من جهة  54-05ي مادة من القانون أوذلك لعدم وجود 

 أنه من الضروري عدم اللجوء إلى القروض االيجارية واكتفوا بمراقبة الورقة الرمادية لكل شاحنة. 

 ص في مسطرة تسلم المعدات ائنق 

كما هو مضمن بالمحضر الذي يحتوي كذلك على عربة الكنس   8/12/2011المفوض قام باستالم المعدات بتاريخ  

االستالم كان على أساس جرد مادي كما هو موجود بعقد التدبير المفوض  وهذالكونهم ضروريين لعملية الكنس، 

 لقطاع النظافة.  

ماكن المتفق عليها نقصا في عدد هذه السلل مفوض بالنسبة لأللسلل المهمالت وبعد تفحص ميداني الحظ ال بالنسبة

 .2017مارس  01المفوض له بهذا النقص العددي وبالتالي تم استالم الباقي كما هو مبين بمحضر  أخبرحيث 

  عدم كفاية الحاويات الموزعة فوق تراب الجماعة 

االحتفاظ بحاوية سلمت في بداية العقد ال يمكن أن ، إال أن )...( إن المفوض له، سلم عدد الحاويات الموجود بالعقد 

تبقى بحالة جيدة بعد سنة أو سنتين، نظرا الستعمالها يوميا، زد على ذلك حالة السرقة والحرق والكسر وتغيير 

 (...)عقليا. أماكنها من طرف بعض المواطنين أو بعض المختلين 

 حجار في المدينةانتشار وتراكم األ 

دخلت المفوض والمفوض له في خالفات، وقد عملت الجماعة على جمع أمن دفتر التحمالت    21صحيح ان المادة  

 والردم وبقايا مواد البناء األخرى بطرقها وآلياتها الخاصة. األحجار
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 تنفيذ خدمة الجمع والتنظيف .2

 مالئم لوضع مكان عير  و  ية الوزنلاستعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية ودون مراقبة عم

 الميزان

يكفي حتى الستقبال   هكتارات ال  7المطرح الحالي هو مطرح عشوائي غير مراقب وغير مهيئ ال تتعدى مساحته  

و عند أجل تثبيته قرب  أخرى من  أو خدمات  اساسية كالكهرباء  أي تجهيزات  أوال توجد بالقرب منه    ،نفايات المدينة

ي بالمكان الذي عاينتموه حتى أمدخل المطرح لذا ارتأت الجماعة وفق محضر تثبيت الميزان بشارع توفيق الحكيم  

عطاء لكل سائق شاحنة إيتسنى لها مراقبته وذلك بتعيين موظفين تابعين لخلية المراقبة لضبط حموالت الشاحنات و

فراغ هذه إرقم الشاحنة يتسلمها الموظفون الذين يراقبون ورقة تسليم تتضمن تاريخ وساعة الوزن والحمولة مع 

 الحموالت بالمطرح قبل عودتها.

 (. ...وزان بالميزان مع االبقاء على مراقبي الجماعة بالميزان والمطرح )وحاليا تم تثبيت كاميرا لمراقبة األ

 عدم اعتماد الوزن المزدوج للشاحنات منذ بداية االستغالل 

تم االتفاق على وزن  ، ولى ونظرا لصعوبة وضع الميزان لألسباب التي ذكرت من قبلشهر األفي بداية ثالثة األ

ي وزن الشاحنة بعد جمع أوزان المرجعية واعتمد بعد ذلك الوزن الوحيد الشاحنات فارغة واالعتماد على األ

فرضت الجماعة  ،وزانحة األمن االتفاقية وللتأكد من ص 17النفايات ليتم احتساب الفرق بعد ذلك وتطبيقا للمادة 

 )...(. على الشركة الوزن المزدوج

 استعمال الميزان خارج اإلطار التعاقدي 

الحظ المفوض ان الشركة شرعت في الوزن لألغيار مما جعله يبلغ المفوض له بالتوقف عن هذه الممارسة خوفا 

 (. ...بإنذاره كتابيا ) كتفىالية للجزر وآن المفوض لم يكن له أال إ بالميزان،من وقوع اعطاب 

 قصور في عملية غسل الحاويات 

يقوم المفوض اليه بغسل عدد الحاويات المتفق عليه بواسطة شاحنة الصهريج تحت مراقبة موظف من خلية المراقبة 

ورغم ذلك طبقت الجماعة عقوبة إلنذار  )...(وعند عدم قيامه بعملية الغسل لسبب ما تقوم الجماعة بإبالغه بذلك 

 .شركة وإجبارها على غسل الحاوياتال

 نقص على المستوى صيانة اليات جمع النفايات واستبدالها 

يضع المفوض اهتماما كبيرا للحالة الميكانيكية لشاحنات جمع النفايات وعند عطل أي شاحنة يقوم المفوض بإخبار 

أن المفوض ال يتردد في إصدار  المفوض له بضرورة استبدالها بشاحنة بنفس المواصفات في اآلجال المحددة إال

    (. ...همال من طرف الشركة )إعقوبات إذا كان هناك تقاعس او 

 نقائص على مستوى تنفيذ خدمة الكنس 

نه تأكد أال  إ  7/7,7/7,3/1زقة حسب ترددات  فرض المفوض توفير كنس الشوارع واأل  ،في غياب دراسة الجدوى

زقة وخالل اجتماعات لجنة التتبع أثيرت هذه المشكلة بعض الشوارع واألن هذه الترددات غير كافية في  أبعد ذلك  

خرى مع  أ ماكنأ ضافة إوزقة أكثر من مرة مما جعل تعديل عملية الكنس وتغيير الترددات لبعض الشوارع واأل

 همية للشوارع المرصفة على الشوارع الغير مرصفة. أعطاء إ

 )...( 

حاليا يتم . لقد تم خصم ثمنها منذ بداية العقد  ،كنس والتي توضع بالحاوياتبالنسبة للمخلفات الناتجة عن عملية ال

 )...(  يوميا خصم وزن تلك المخلفات من األوزان الشهرية.

 تنفيذ االلتزامات التعاقدية االخرى .3

 عدم وضع رقم اخضر الستقبال شكايات المرتفقين 

اجتماعات لجنة التتبع اال ان المفوض ال يمكنه  لقد أخبرت الجماعة المفوض له بوضع الرقم االخضر وذلك خالل 

اصدار اي عقوبة في هذا الباب الن جدول الجزاءات ال ينص على ذلك، أما بالنسبة السم وشعار الجماعة لقد تم 

 تسجيله على جميع آليات وعربات المفوض له. 

فوض له بواسطة سجل التداول فهي ترد على الجماعة وتتكلف هذه االخيرة بتبليغها للم ،اما بخصوص الشكايات

 ( ...) وتتكلف خلية المراقبة بتتبع مآل هذه الشكايات إلى غاية معالجتها.

 مة ألبسة العمل المخصصة للعمالءعدم مال 

ن خلية المراقبة للجماعة تقوم بمراقبة العمال للتأكد من كون هؤالء يرتدون اللباس الرسمي للشركة والمميز بحمله إ

 مكانيتها الذاتية ال يمكن لها التأكد من الجودة.إن هذه الخلية وحسب أال إشعار هذه االخيرة 
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  عدم احترام برنامج التكوين 

 ه.المفوض ل ن يخصأالتكوين شن المفوض اعتبر هذا إ )...(

 تنفيذ العقد من طرف المفوض رابعا. 

 تتبع ومراقبة تنفيذ العقد  .3

 نقائص على مستوى عمل اجهزة المراقبة 

)حالة المطرح   ن بعض المشاكل المتكررةأال  إلجنة التتبع هيئة ضرورية إلدارة جيدة لتدبير المفوض لقطاع النظافة  

 . )...( حله لكن هناك مشاكل تم التغلب عليهاونقص الوزن ..... مثال( استعصى 

كان هناك استحالة ورفض الحوار  إذاعامل االقليم في حالة  يترأسهالى لجنة إيعود اللجوء آللية فض الخالف  -

جل حل هذه المشاكل أن الطرفين اختارا دائما الحوار المباشر داخل لجنة التتبع من  أ بين المفوض والمفوض له غير  

 عليها.التغلب العالقة و

خطار إشغال الشركة وأجل متابعة ومراقبة  أعينت الجماعة مع بداية العقد خلية المراقبة تابعة لمصلحة البيئة من    -

وتماشيا مع توصيات التي  يام العطل واالعياد.أالمفوض بكل مخالفة بالنسبة للتدبير المفوض لقطاع النظافة حتى 

 محلفين. جميعا  أصبحواوردت في التقرير فقد 

صحيح كان هناك نقص في الوسائل البشرية والمادية لخلية المراقبة وذلك راجع أوال لعدم توفر الجماعة للعدد 

الكافي نظرا الستحالة التوظيف رغم احالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد وثانيا لعدم توفر ميزانية الجماعة 

 راجات نارية الخ...على غالف مالي مخصص لهذا الغرض كشراء هواتف د 

 ضعف المراقبة الميدانية والمراقبة من خالل الوثائق 

" إلى حقيقة    SIGلقد طلب المفوض من المفوض له االلتزام بما جاء في عرضه التقني، ويرجع عدم وضع نظام "

 أن موظفي الجماعة ليسوا مؤهلين بما يكفي لمواكبة هذا النظام.

 مالحظات حول هذه التقارير تقوم الجماعة بمكاتبة المفوض له.في حالة وجود )...( 

ن المراقبة الميدانية تتم بواسطة خلية المراقبة التابعة بالجماعة حيث يتم رصدها للمخالفات واالبالغ بها لمعالجتها  إ

لة تحرر مخالفة و في اآلجال المحددة في كناش التحمالت وكذا دورية وزارة الداخلية وفي حالة المماطأفي الحال 

 يتبعها جزاء حسب جدول الجزاءات المسطر في كناش التحمالت واالتفاقية. 

تتأكد مصلحة البيئة من البيانات والوثائق المعروضة عليها من طرف الشركة وفي حال تأكدها   ، بالنسبة للبيانات

 من عدم صحة البيانات يتم تنبيه ومكاتبة الشركة بذلك.

وجه. أما بخصوص   أحسن  المراقبة فيئة بإعطاء خلية المراقبة تكوين مبسط للقيام بعملية  تحملت مصلحة البي  )...(

شكايات المرتفقين، فعند توصل الجماعة بالشكاية يتم إرسالها إلى المفوض له بواسطة سجل التداول لمعالجتها 

 فوريا، مع تتبع مآل هذه الشكاية من طرف مصلحة البيئة وخلية المراقبة.

 )...( 

  المساطر واإلجراءات الزجريةنقص على مستوى 

 سطرة معقدة لتطبيق الجزاءاتم •

تعتمد الجماعة في إطار تطبيق الجزاءات والعقوبات على دورية وزارة الداخلية المكملة لإلجراءات المنصوص 

الجتها كافية إلى حد كبير، فبالنظر إلى نوع المخالفة، فالمدة المحددة لمع .عليها في دفتر التحمالت وكذا االتفاقية

 )...(.  يمكن السكوت عنه تطبق العقوبة أو الجزاء إال إذا أظهر المفوض له نية اإلهمال والتقاعس والذي ال وال

تطبيق توجيه رسائل مضمونة عند رفض المفوض له التوقيع عن المخالفات ألن ذلك يتطلب وقتا طويال  ال يمكن

 المعالجة والقضاء على المخالفة في حينها.  مفوض هوقد يصل إلى أسبوع، بينما هدف ال

 عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة  •

أي عقوبة ممكن تطبيقها في حالة عدم تثبيت الحاوية في   ال نجد  ، إذا ألقينا نظرة على جدول الجزاءات والعقوبات

حرير أي جزاء فيها، فكما هو مبين من خالل أما بالنسبة للمخالفات األخرى والتي لم يتم ت أو عدم غسلها. مكانها

 (....) المحاضر، فإن المفوض له قد أنهى المخالفات في اآلجال المحددة لذلك كما جاء في دورية وزارة الداخلية.
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 تنفيذ االلتزامات التعاقدية األخرى .4

  غياب جداول جرد أموال الرجوع وأموال االسترداد 

ن كل ما هو مهم أتبين للجماعة  موال االسترداد،أوموال الرجوع أ والذي يوضحمن االتفاقية  7كما جاء في البن 

 موال االسترداد.أليات والمخزون الخ... وضع في خانة بالنسبة لخدمة التدبير المفوض كالشاحنات واآل

لخدمة ستكون حالتها الميكانيكية والخدماتية سيئة سنوات من ا  7وبعد    ...,ليات والحاويات الخواآلبالنسبة للشاحنات  

ليات والمعدات والتي ستكون في نهاية حياتها شراء هذه اآل ال يمكنها ،ونظرا لإلمكانيات المالية للجماعة ،جدا

 الخدماتية.

(... .) 

 الوارد بدفتر التحمالت رهن إشارة المفوض إليه عدم وضع عدد العمال 

من االتفاقية، يمكن للمفوض عدم وضع العمال والموظفين، أو وضعهم    من الفصل الثامن  ألولى والثانيةفي الفقرة ا

إما كليا أو جزئيا رهن إشارة المفوض له، لكن قبل التدبير المفوض لقطاع النظافة إبان التدبير المباشر، كان قطاع 

 لإللتحاق بالمفوض إليه.النظافة يشغل عدد من الموسميين وقد أعطيت األسبقية لهؤالء 

 "نقائص على مستوى تهيئة المطرح الجماعي غير المراقب " تاجموت 

إال أن  ،دراسة للتهيئةأنجزت الجماعة  2015إن حالة المطرح جعلت الجماعة تطالب بتهيئته منذ البداية وفي 

وحاليا قامت الجماعة بإعداد  الغالف المالي المرصود آنذاك لم يكن كافيا مما أدى إلى طلب عرض عديم الجدوى.

مليون درهم وقد تم إرسالها إلى  14دراسة ثانية لتهيئة مطرح تاجموت وذلك بعد توفرها لالعتماد الكافي أي 

 الوزارة المعنية للمصادقة.

 لمتعلقة بإزالة الملصقات والرسومات على جدران البناياتعدم فرض تنفيذ الخدمة ا 

إن ظاهرة الرسومات والكتابة على الجدران، ظاهرة استفحلت في السنوات األخيرة مع تكاثر ما يسمى باأللتراس 

الرياضية فال يخلو شارع أو جدران من هذه الكتابات والرسومات، ولقد كاتبت الجماعة المفوض إليه غير ما مرة 

لها، حيث  زالة هذه الملصقات والرسومات والكتابة، ولقد نفذ المفوض إليه هذا الطلب إال أن هذه الظاهرة الحد بإ

 تظهر رسومات وكتابات اخرى بعد ازالتها في اليوم الموالي.

III.  ةشرك  مديرجواب  "SOS-NDD" 

 )نص مقتضب(

 تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليهثالثا. 

 التعاقديةتنفيذ االستثمارات  .1

  حول عدم انجاز استثمارات التجديد وفرض جزئي للعقوبات من طرف المفوض 

وذلك في إطار التجديد المنصوص عليه في العقدة )ص  Benne satelliteتم شراء شاحنتي التجديد من نوع 

 Benneشاحنات من نوع ، في حين تم التخطيط لتجديد ال2014(، وسوف تجدون أن التاريخ هو في سنة 11

satellite  2013( في السنة الخامسة من العقد، أي سنة 12المتعلقة بعقدة سال )ص. 

 عدم كفاية الحاويات الموزعة فوق تراب الجماعة 

حاوية في الميدان. ومع ذلك، فإنه وكما هو   1723يستند تقرير المجلس إلى هيئة المراقبة، إلثبات وجود فرق يبلغ  

 857حاوية في السنة األولى و 857الجدول أدناه، فقد كانت الشركة مطالبة بموجب العقد بإحضار موضح في 

 حاوية في السنة الثانية:

 الفارق

الحاويات المستلمة ما 

  2012بين سنوات 

 2017و

المجموع 

 التعاقدي

الحاويات المحددة للسنة 

 الثالثة من العقدة

الحاويات المحددة 

 العقدةللسنة األولى من 
 نوع الحاويات

 لتر   240حاويات من سعة  96 96 192 204 12

 لتر   360حاويات من سعة  524 524 1048 1233 185

 لتر   660حاويات من سعة  237 237 474 754 280

حاوية زيادة على تلك المنصوص عليها في  280يتضح من خالل الجدول التوضيحي أعاله، أن الشركة قد جلبت 

فإن راجع في جزء كبير منه إلى التخريب والقائمين بعملية الفرز، الذين  ،أما بخصوص تدهور الحاويات العقد.

مما  يتعاملون مع حاويات القمامة بشكل غير متجانس، مما يسبب أضراًرا كبيرة، وتعطل التشغيل السلس للجمع.
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محل الحاويات التي تدهورت أو تحطمت أو  ، تسلم حاويات لتحل2017إلى  2012جعل الشركة خالل الفترة من 

 ُسرقت، ليتواجد دائًما في الميدان مرآب من الحاويات كافية لتوفير خدمة التجميع.

وبالتالي، فإن العثور على مقارنة بين عدد الحاويات التي تم تسليمها وتلك الموجودة في الميدان، ليس مناسبًا، نظًرا 

 بفعل التخريب والسرقة. لقصر مدة صالحية الحاوية، وأيًضا

 انتشار وتراكم األحجار في المدينة 

تُظهر الصور التي توضح هذه المالحظة األنقاض وأكواًما ضخمة من النفايات الخاملة واإلسمنت والخرسانة 

ً ما يستخدم المقاولون هذه األراضي إلخالء بقايا البناء  واألحجار والقمامة ومساحات فارغة. وفي الواقع، غالبا

قادت عدة حمالت   "S"  وجدير بالذكر أن شركة  ايات".  الخاصة بهم، والتي تعمل أيًضا بمثابة "مكانس كهربائية للنف

 للقضاء على هذه الظاهرة، والتي أعيد تشكيلها لعدم وجود حل حضري مستدام للقضاء عليها. 

 تنفيذ خدمة الجمع والتنظيف .2

 عملية الوزنمراقبة دون استعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية و 

 مكان غير مالئم لوضع الميزان •

ن المعلوم أن مطرح النفايات بالخميسات هو بمثابة مطرح عشوائي، وال يمكن الوصول إلى شبكة الكهرباء، م

 وبالتالي كان من المستحيل تثبيت الميزان بهذا األخير.

 عدم اعتماد الوزن المزدوج للشاحنات منذ بداية االستغالل •

 وزن واحد.، لكنه لم يؤكد إال نتائج 2014تم تطبيق وزن مزدوج في سنة 

 استمال الميزان خارج اإلطار التعاقدي  •

، وفور علمها بهذه الواقعة، اتخذت على الفور الخطوات "S "تم تنفيذ هذه الممارسة دون موافقة إدارة شركة

 الالزمة لوضع حد لها.

 قصور في عملية غسل الحاويات 

الل وال يمكن تنفيذها في ظروف  ، فإن عملية غسل الحاويات قد تعرضت لالخت3كما هو موضح في المالحظة 

 جيدة، حيث أن الشركة ال تملك مرآب لالستغالل.

 نقص على مستوى صيانة آليات جمع النفايات واستبدالها 

، بالرغم من عدم وجود مرآب االستغالل صيانة معداتها وفق القواعد المطلوبة.  في الواقع،  "S "تضمن شركة 

 دماتنا.فإن حسن صورة معداتنا ضروري لتحقيق خ

 )...( 

 كنسنقائص على مستوى تنفيذ خدمة ال 

 تعديل تردد الكنس دون مراعاة مصالح الجماعة •

تتطلب مسألة الكنس ذات الصلة توضيحا لتجنب سوء الفهم. إن ترددات الكنس تتماشى مع البرنامج المنصوص 

المراقبة، واتضح من هذه االجتماعات أن عليه في دفتر التحمالت، فقد كانت موضوع مناقشات عديدة خالل لجان  

الترددات التعاقدية ليست كافية لتغطية تطور المدينة بشكل فعال، وقد أشرنا في ذلك الوقت، إلى أننا كنا تحت 

تصرف األقسام المختصة بالجماعة من خالل الدراسة والتشاور حول شروط ملحق زيادة الترددات والوسائل، 

 لملحق، لكن لألسف لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانب الجماعة.وبالفعل، تم إعداد هذا ا

 زيادة ترددات الكنس دون إعادة تخصيص الموارد  •

اقتراًحا لملحق نذكر أنه وبعد مناقشاتنا مع الجماعة حول عدم كفاية ترددات الكنس، قدمنا  ناكما أشرنا أعاله، فإن

 تى يومنا لم نتلق أي جواب.عقد بناًء على دراسة أرسلناها إلى الجماعة. لكن وح

 إهمال التقارير المتعلقة بمراقبة عمليات الكنس والتحكم فيها •

تتم خدمة التنظيف بالتوافق التام مع مقتضيات دفتر التحمالت. يتم استعمال جميع الموارد والبشرية واألليات في المناطق  

كافية لتغطية المناطق الجديدة بالمدينة والطرق المعبدة حديثًا  المذكورة في عرضنا. ومع ذلك، فإن الترددات المحددة غير  

 على النحو األمثل. وقد اقترحنا على الجماعة ملحقا لزيادة الترددات، ولكن دون نتيجة إيجابية حتى اآلن. 

 التخلص من النفايات في المجاري الصحية •

عمالها ومنذ انطالق خدماتها وبشكل دوري شركة وفي إطار انخراطها في نظام الجودة، قامت بتحسيس جميع  الإن  

على عدم رمي النفايات الناتجة عن الكنس في مجاري والصرف الصحي. فهذه الممارسة محظورة تماًما، ومن 

 المحتمل أن تفرض عقوبات قد تصل إلى الفصل وفق مقتضيات مدونة الشغل.
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 )...( 

فيما يتعلق بتدبير منتجات التنظيف،  "S "شركة كما هو مذكور في رسالتنا واستجابة لطلب الجماعة، تلتزم 

بالشروط التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحمالت، مع العلم "أنه يجب على المفوض إليه ضمان إزالة مخلفات 

ولم يحدد دفتر التحمالت، أي منتج تنظيف يوجب معالجة محددة،   الكنس الشاملة وإخالئها إلى المطرح العمومي."

ينص على: " الشروط التقنية الخاصة في خدمة جمع وإخالء النفايات المنزلية والمشابهة " والفصل   4  ألن الفصل

ينص على " تعريف النفايات المنزلية والنفايات المشابهة " الفقرتان )ج( و )د(، وذكر أن يتم تضمينها في  21

 (: 20التسمية )ص 

 إجالئهم؛ المقابر وتوابعها التي تم جمعها في منتجات تنظيف الطرق العامة والساحات والحدائق و -

منتجات التنظيف والمخلفات من القاعات والمعارض واألسواق، ومواقع االحتفاالت العامة، والتي تم تجميعها  -

 . إلخالئها

 خرىتنفيذ االلتزامات التعاقدية األ .3

 عدم كفاية الوسائل المخصصة من قبل المفوض إليه •

إن المجموعة المتكاملة من مالبس   لعمالها جميع معدات الحماية الالزمة لألداء المناسب للخدمة. "S  " توفر شركة

 OHSASالعمل التي يستخدمها عمالنا تستجيب لمعايير المقاومة والسالمة في الشغل. وتفرض شهادة الجودة 

العناصر المتعلقة بسالمة العمال، وخاصة فيما يتعلق بمعدات   الحاصلة عليها شركتنا مراقبة صارمة لجميع  18001

 السالمة. 

 )...( 

ومع ذلك، فشركتنا تواجه أحيانا عماال ال يرتدون مالبس واقية، أو يستخدمون مالبس من أوقاف سابقة، ألنهم  

ً ما يبيعونها وهو ما يمكن مالحظته من خ الل بعض حراس مواقف السيارات الذين تجدهم يرتدون لباس غالبا

 شركات النظافة.

 حول عدم احترام برنامج التكوين •

تم تقديم التكوينات المشار إليها في التقرير خالل فترة زمنية أقصر مما هو مخطط له في عرضنا، بسبب تركيز 

 المجموعة وورشة العمل على يوم واحد.

، ولسبب وجيه، يؤكده تقريركم جيدًا، فالشركات التي لشركةلر يشكل هاجسا كبيرا فتكوين المستخدمين هو مصد 

تشمل   " S "تمكنت من تكوين مستخدميها وتنميتهم تشهد زيادة في إنتاجيتهم، وفي هذا السياق، فإن سياسة شركة 

 إدارة المهارات.

 )...( 
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 والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

  -الساكنية قطاع- القنيطرة بجماعة والتنظيف لها ماثلةالم
 

 لمرفق المفوض للتدبير عقدا،  2011/ 01 رقم المفتوح العروض طلب على بناء  ،المفوض() القنيطرة جماعة أبرمت

لمدة   )إليه " )المفوض"TECMEDشركة   الساكنية مع لقطاع لها والتنظيف المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع

 العاملة اليد  يتضمن)سنويا   درهم  18.781.500,05قدره   مالي بمبلغ وذلك ،2011غشت   03 من  ابتداء سنوات سبع

 . (وتأمينها الجماعية

 لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع :التالية الخدماتاالتفاقية، كما تم تحديده في  ،المفوض المرفق ويتضمن

العمومي   بالمطرح الضخمة ونفايات المطارح العشوائية والنفايات الناتجة عن عمليات البناء ونقلها وإيداعهاوالنفايات  

والميكانيكي للممرات )الطرقات واألرصفة والساحات العمومية...(  اليدوي لكنس)يؤدى عنه بثمن أحادي( وا

 يؤدى عنه بثمن جزافي(. لعمومي )اوالتجهيزات الحضرية التابعة للجماعة ونقل نفايتها إلى المطرح 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 
 القنيطرة بجماعة الكنسو لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لخدمات المفوض التدبير مراقبة عملية أسفرت

 .التالية الجوانب همتوإصدار توصيات  المالحظات من مجموعة تسجيل قطاع الساكنية( عن)

 المفوض  مرفقلل اإلطار االستراتيجي والتعاقدي .أوال

 .هذا المحور تسجيل المالحظات التالية بخصوصتم 

 غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة 

قانون غياب إطار استراتيجي منبثق من التوجهات الوطنية الواردة في الفي  تدبير النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة    يتم

ال تتوفر  ،. وفي هذا الصدد منه 17و 12و 10المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها خصوصا المواد  28.00رقم 

 الجماعة على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والذي يحدد على الخصوص:

 المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها؛األهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بنسب جمع النفايات   -

المواقع المالئمة المعدة إلقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع أخذ توجيهات وثائق  -

 التعمير بعين االعتبار؛ 

جرد توقعي لمدة خمس وعشر سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب المصدر  -

 عية؛والطبيعة والنو

 األماكن حيث على الجماعات أو مجموعاتها ضمان عمليات الجمع والنقل والتخلص وتثمين النفايات؛  -

برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات  -

 أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها؛ 

 نفايات وطرق القيام بذلك وتردد عمليات التنظيف حسب األماكن؛ المسالك وكثافة وتوقيت جمع ال -

 الوسائل المالية والبشرية الالزمة والتدابير الواجب اتخاذها في مجال اإلعالم والتوعية. -

اإلشارة إلى أنه على صعيد إقليم القنيطرة تم القيام بدراسة تتعلق بإعداد مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات  دروتج

المخطط لصعوبة تعبئة    ىالموافقة عل  بعد   نه لم تتمأال  إ.  2015زلية والنفايات المماثلة لها وتم تسلم مخرجاتها سنة  المن

 الوعاء العقاري الذي سيأوي المطرح المشترك جديد بين الجماعات الذي تم اقتراحه. 

ية مندمجة لتدبير النفايات تتضمن سلسلة مام هذا النقص، تقوم جماعة القنيطرة بتدبير هذا المرفق في غياب استراتيجأو

القيم المتعلقة بالنفايات بالجماعة وأهداف األداء والموارد الواجب تعبئتها لتحقيقها. هذه الوضعية ال تمكن من ربط 

 أهداف التدبير المندمج للنفايات مع تلك الخاصة بالتدبير المفوض.   

  في وثائق التعمير عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين االعتبار 

  هتمامباال  لم يحظوثائق التعمير واللقاءات التي تمت مع مصلحة المراقبة أن مرفق جمع النفايات والكنس    دراسة  بينت

المتعلق بالتعمير نصت على أن تصميم   12.90من القانون رقم  19رغم أن المادة  ،إعداد وثائق التعمير عند  زماللا

اقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة من جهة، التهيئة يهدف إلى تحديد المو

وكذلك  ،واالرتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو ألغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة

،  (A35)للمطرح  االرتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت من جهة أخرى. فباستثناء تحديد الموقع المخصص  

فإن تصميم التهيئة للجماعة والدراسات المرفقة لم تأخذ بعين االعتبار تدبير النفايات الصلبة فيما يخص تأثير نوعية 

 المساكن المبرمجة على طريق ووسائل تدبير النفايات.  
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المقتضيات المتعلقة   اماحترفرض  ب  ،دفاتر تحمالت التجزئات والمجموعات السكنية  من خالل  ، الجماعة ال تقومكما أن  

ومواقع نقط التجميع  مسارات جمع النفايات والكنسبتدبير النفايات الصلبة خصوصا مدى اندماج التجزئات في 

 الخاصة بالحاويات.

 ،تدبير مرفق النظافة بقطاع الساكنية هي نتيجة لنوعية السكن بالمنطقةهكذا، فمجموعة من المشاكل التي يعاني منها  و

ز بخصائص تعميرية خاصة )الكثافة السكانية العالية والطرق الضيقة ونقص المرافق العامة وهيمنة والذي يتمي

 األنشطة المولدة للنفايات واألوساخ( مما ال يساهم في تحقيق النتائج المتوقعة من حيث جودة الخدمة.

 الجماعةتدبير النفايات المنزلية للمنتجين الكبار بتراب عدم وضع إطار ل 

السالف الذكر على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات   28.00القانون رقم  من    23نصت المادة  

المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وفي هذا اإلطار، ألزمت دورية وزارة الداخلية رقم  

تجين الكبار للنفايات المنزلية، بالتصريح لدى الجماعة بالعقود المبرمة مع المن 2012دجنبر  17بتاريخ  13015

الشركات المرخص لها بالتجميع والتخلص من النفايات المنزلية وذلك لتتمكن من مراقبتها أو أداء إتاوة مقابل خدمات 

 المرفق العمومي للنظافة.

قييم تكاليف الخدمة لتحديد مبلغ اإلتاوة المستحقة لدمجها إال أن الجماعة لم تعمد لتحديد حاجيات هؤالء المنتجين وت

على مستوى القرار الجبائي. هذه الوضعية تؤدي لحرمان الجماعة من المداخيل المتأتية من هذه الخدمة من جهة، كما 

 رى.ال تمكن من ضمان انخراط المنتجين الكبار للنفايات في منظومة تدبير النفايات بتراب الجماعة من جهة أخ

 في بنود عقد التدبير المفوض نقائص 

ص، يمكن إيجازها قائمجموعة من النوجود تبين من خالل االطالع على البنود التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض 

 :فيما يلي

عدم تضمين العقد لمؤشرات األداء وعتبات الجودة. ويتعلق األمر بنسبة القضاء على النقط السوداء  -

هو  ئية، وآجال معالجة الشكايات ونسبة إنجاز عملية جمع النفايات مقارنة مع ماوالمطارح العشوا

 ؛ مقرر

عدم التنصيص على الحد األقصى لعدد الحاويات الممكن تجميعها في مكان واحد لضمان توزيع  -

 جغرافي فعال لها بتراب الجماعة؛  

ويات وغسل أماكنها  غموض المقتضيات المتعلقة بغسل الحاويات خصوصا ما يخص تعويض الحا -

يرة المقترحة توالمواد المستعملة ومدى مطابقة وتيرة الغسل مع طريقة العمل المقترحة. وقد تبين بأن الو

حاوية في   113غير قابلة للتحقيق بالنظر لعدد الحاويات وطرق التنظيف المقترحة حيث يجب تنظيف 

 اليوم؛

لمرتفقين مما ال يسمح بتتبع مالي وتقييم  الموجهة لالتواصلية  عدم تحديد الميزانية المخصصة للحمالت   -

 النتائج؛

وجود بنود غير دقيقة، وفي بعض األحيان متناقضة فيما بينها، تسمح بتأويالت مختلفة خصوصا تلك  -

 المتعلقة بالغرامات؛ 

ة عدم التضمين الدقيق في العقد للموارد التي سيضعها المفوض إليه رهن إشارة مصلحة المراقبة التابع -

 للمفوض. 

 في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اعتماد استراتيجية للتدبير المندمج للنفايات الصلبة تراعي التوجهات الوطنية في هذا المجال؛ -

وعند تنفيذ وثائق التعمير  عند إعدادتدبير النفايات الصلبة بالجماعة مرفق خذ بعين االعتبار األ -

 ؛توجيهاتها

 يل المقتضيات المتعلقة بأداء اإلتاوة عن جمع النفايات المنزلية للمنتجين الكبار بتراب الجماعة؛تنز -

 كل مرفق مفوض على حدة وإحداث آلية مناسبة لتتبعها. بالنسبةداء تضمين العقد مؤشرات األ -

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 

 تمويل االستثمارات وتدبير الحاويات .1

 .خالل فحص بنود العقد وكيفية تنفيذه تم الوقوف على مجموعة من المالحظات نورد أهمها كما يليمن 

  



 80 

 عدم مطابقة طريقة تمويل االستثمارات مع المقتضيات التعاقدية 

محـاسبة تبرز مجموع الذمة المالية مسك ب إليه المفوضسالف الذكر  54.05من القانون رقم  15ألزمت المادة 

أموال و الموضوعة في التفويض من قبله أو من قبل المفوض أو هما معا والمتضمنة بالخصوص ألموال الرجوع

ة وقت وضعها رهن تصرف  يريقد تفي األصول الثابتة على أساس قيمتها ال الممتلكاتتقييد هذه  يجبكما  ،االسترداد 

تمويل المعدات والمذكرة المالية التفصيلية التي المفوض إليه. وبناء عليه، وبغرض احترام هذا المقتضى، فإن خطة 

  قدمها المفوض إليه في عرضه المالي نصت على اللجوء لقرض بنكي لتمويل هذه االستثمارات.

ً ل ( لتمويل االستثمارات، وهو ما ال يمكن من crédits leasing، لجأ المفوض إليه لعقود اإليجار )ما سبقوخالفا

لقرض والذي يكون بموجب العقد اصول الثابتة إال بعد تفعيل خيار الشراء في نهاية مدة تسجيل هذه األخيرة في األ

 ليه(.إلصالح المؤجر )المفوض 

وتتضمن هذه التقنية في التمويل عدة مخاطر ال تضمن استمرارية تقديم الخدمة في حالة اإلنهاء المبكر للعقد، ألن 

المؤجر وبالتالي لن يكون بمقدور المفوض حيازتها وضمان استمرارية جميع المعدات سوف يتم استردادها من قبل 

 المرفق العمومي.

 وضع الحاويات ةاختالالت في عملي 

ض على قيام المفوض إليه بإعداد وتنفيذ برنامج لوضع الحاويات يتمحور حول  عدة نقط تهم  نص عقد التدبير المفو 

وإنشاء   ،وتوزيع الحاويات وتوسيمها ، وإعالم المرتفقين وتوعيتهم ،إجراء مسح على كل نقطة من نقط إنتاج النفايات

 لتتبع ومراقبة الحاويات المثبتة. رقميملف 

وقد أظهرت مراقبة تدبير هذه العملية من طرف المفوض إليه أن تنفيذ برنامج وضع الحاويات لم يتم احترامه، وأن 

التي تم اعتمادها )عدم إجراء المسح الميداني وتتبع توزيع التدبير الفعلي للحاويات ال يتم وفق الشروط التعاقدية 

 الحاويات خالل مختلف فترات التدبير وعدم اللجوء إلى الحوسبة(.

، والغير منصوص عليها في عقد التدبير 2014 سنةلتر في  1100إضافة لذلك، فإن اعتماد حاويات جديدة بسعة 

ض، لم تتم مواكبته بتحيين الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج وذلك ألخذ الحجم الواجب وضعه والتكلفة والتوزيع  المفو 

الجغرافي للحاويات الجديدة بعين االعتبار. كما كان من شأن هذه العملية تمكين المفوض من تصحيح الفوارق التي 

ه، فإنها تسمح له يمكن مالحظتها لبرمجة أفضل للميزانية واالستفادة من التجارب السابقة.  أما بالنسبة للمفوض إلي

 مالءمة وسائل عمله واستثماراته لمراعاة الكميات المستقبلية التي سيتم جمعها.  ب

  موافقة المفوض دونإدخال تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات 

التقني للمفوض دون تم إدخال عدة تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات الواردين في العرض  

الموافقة عليهما من طرف المفوض كما ينص على ذلك دفتر التحمالت. ورغم أن هذا التغيير تم بشكل عام بهدف 

أن يتم بعد مصادقة المفوض على البرنامج   قد كان من الضروريتحسين الخدمة والتكيف مع بعض اإلكراهات، ف

 افة المرجوة.الجديد لضمان تناسق هذا التغيير مع أهداف النظ

من شأنها أن تمكن أعوان المراقبة التابعين للمفوض من الحصول على بيانات محينة كمية ونوعية كان  هذه المصادقة  

عن الخدمات )برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات، وبرنامج الكنس اليدوي والميكانيكي، وبرنامج غسل 

 م الرقابية. الحاويات( حتى يتمكنوا من برمجة تدخالته

 انخفاض في عدد الحاويات الموضوعة 

ع مع األخذ بعين االعتبار  يجمتالمفوض كميات وأحجام الحاويات الواجب وضعها في كل منطقة  التدبيرحدد عقد 

الحاويات أو مباشرة من الساكنة(، وعدد السكان وإنتاج النفايات المنزلية  اعتماد طريقة جمع النفايات )عن طريق 

 السكن. حسب نوعية

الشاحنات الضاغطة في عملية جمع  اوقد أظهرت مقاربة كميات وأحجام الحاويات في القطاعات التي تستعمل فيه

( بالمقارنة مع سنة 2017النفايات انخفاضا كميا ونوعيا لعدد الحاويات خالل مرحلة إنجاز مهمة مراقبة التسيير )

، بانخفاض قدره 2017في عام  206إلى  2011في عام  663 (. حيث انتقل عدد الحاويات من2011بداية الخدمة )

، 2017ليتر في عام  195.040إلى  2011ليتر في عام  464.440.  أما من حيث الحجم، فقد انتقل من بالمائة 69

. أما بخصوص عدد مواقع الحاويات والذي يمثل مؤشرا عن مدى توفر وقرب هذه بالمائة 58بانخفاض قدره 

 . 2017 موقع سنة  183إلى    2011  سنةموقع    526من  أي    بالمائة  56لمرتفقين، فقد تراجع أيضا بنسبة  التجهيزات من ا

 غسل الحاويات نقائص في تدبير عملية 

منذ بداية الخدمة، لم يقم المفوض إليه باعتماد عمليات غسل الحاويات بمستودعه والتي تتطلب استخدام عدد من 

هذه العملية غير مناسبة للحاويات المعدنية بسبب الحاجة إلى تزامن دقيق لعمليات الغسل   الحاويات االحتياطية. كما أن

مما يفرض التدخل مباشرة بعد مرور الشاحنات الضاغطة وقبل بداية استعمال الحاويات من قبل   ، وجمع النفايات

 المرتفقين. 
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إال أنه لم يتم تشغيلها أوتوماتيكيا إال بالنسبة لي للحاويات، آبعد ستة أشهر من بدء الخدمة، تم اللجوء لشاحنات غسل 

للحاويات البالستيكية. وبعد استعمال الحاويات المعدنية، تم استخدام هذه الشاحنة كصهريج غسيل بسبب الوزن المرتفع  

 .خيرةلهذه األ

موضوًعا شكل  مما ،وقد أدى عدم االستقرار في تدبير الخدمة إلى قصور كمي ونوعي أثر سلبًا على جودة الخدمة

 لعدة مراسالت من طرف المفوض.

 ضعف كمي ونوعي لعمليات غسل الحاويات 

 :عمليات غسل الحاويات العديد من أوجه القصور الكمي والنوعي، بما في ذلك  أظهرت مراقبة

غياب عمليات الغسل خالل السنة األولى من التدبير دون أن يؤدي ذلك لتطبيق الغرامة التعاقدية   -

 درهم في اليوم لكل حاوية غير مغسولة؛ 100ي المحددة ف

بما في ذلك مواقع وعدد  والسنوية،التقارير اليومية في المعطيات المتعلقة بعملية الغسل  عدم إدراج  -

 الحاويات المغسولة ومعدل الغسل؛

 لى إساعات ونصف يوميًا باإلضافة    4الميدان   عدم تجاوز الوقت الفعلي الذي تمضيه شاحنة الغسل في -

 ها المتكررة التي تحول دون تنفيذ جيد للبرنامج؛لأعطا

لى ضياع الوقت وعدم إتزامن برنامج مرور الشاحنات الضاغطة مع شاحنة الغسيل مما يؤدي عدم  -

 التنفيذ الكامل لبرنامج الغسل اليومي؛

عدم توفر األعوان المكلفين بعمليات الغسيل على أدوات تمكن من التبليغ عن إكراهات الخدمة )عدد  -

 عليها والمشاكل المتعلقة بالعجالت(.  وظهور العيوبالحاويات غير المغسولة ومواقعها 

 خدمة جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والكنس .2

تم تسجيل مجموعة من المالحظات تتجلى  ،النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والكنسخدمة جمع بخصوص 

 . أبرزها فيما يلي

 تغيير كبير في طريقة جمع النفايات التي اعتمدها العقد 

 عمراناعتمد عقد التدبير المفوض أسلوبين في الجمع حسب طبيعة ال النفايات،جمع لمن أجل ضمان خدمة ناجعة 

 :افة السكانية وعرض الطرقوالكث

جمع النفايات بواسطة الحاويات والشاحنات الضاغطة في المناطق التي يمكن الوصول اليها وذات  -

 ؛حيث يتم الجمع بشكل جماعي وبطريقة ميكانيكية. مسارات واسعة

جمع مختلط )بواسطة الحاويات أو مباشرة من الساكنة( بواسطة شاحنات صغيرة في المناطق ذات  -

 رق الضيقة واآلهلة بالسكان )السكن العشوائي ومنطقة إعادة الهيكلة(.الط

في هذه العملية مع عودة تدريجية إلى جمع النفايات   تغيير مهموجود وقد تبين من خالل مراجعة عمليات الجمع 

إلى إزالة مباشرة من الساكنة في مناطق يفترض أن يكون فيها الجمع بواسطة الحاويات حصريا. ويرجع ذلك أساسا 

الحاويات من مواقعها األصلية من طرف المفوض إليه بناء على طلب المفوض، استجابة لمطالب الساكنة، والتي تقوم 

 في بعض األحيان بهذه العملية بمبادرة منها. 

 :وقد أثر هذا التراجع بشكل كبير على جودة الخدمة كما تبين ذلك األمثلة التالية

الكنس اليدوي في مناطق تداخل عمليات الجمع والكنس للقيام بجمع ون بالذين يقومعوان األتكليف  -

النفايات المنزلية في عرباتهم قبل مرور الشاحنات الضاغطة وذلك على حساب مهمتهم الرئيسية والتي 

 تهم الكنس؛

  في 197إطالة الفترة الزمنية لعمليات الجمع عبر اعتماد مرور ثان للشاحنة بنفس الطريق )الزنقة   -

 جل استيعاب تراكم النفايات المنزلية على الطريق العام؛أ( وذلك من 7القطاع 

 .التي تمت إزالتهاتكون نقاط سوداء في مواقع الحاويات  -

   جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في عقد التدبير المفوض 

ترابي للعقد، والمعاينة الميدانية المنجزة أظهرت مراجعة التصاميم الملحقة بعقد التدبير المفوض، المحددة للنطاق ال

بحضور ممثل المفوض إليه، قيام هذا األخير بجمع النفايات المنزلية بشكل منتظم على مستوى تجزئة للفيالت متواجدة 

 .بجماعة أوالد سالمة المجاورة لجماعة القنيطرة. وتتم عمليات الجمع هذه بواسطة شاحنات صغيرة

في غياب أي إطار تعاقدي مرجعي بين  يتمجمع النفايات المنزلية خارج النطاق الترابي للعقد وتجدر اإلشارة إلى أن 

األطراف المعنية وهي جماعة القنيطرة وجماعة أوالد سالمة والمفوض إليه يحدد المناطق المعنية بالخدمة وطريقة 
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قيام الجماعة بعمليات الجمع خارج   ووتيرة الجمع والحاويات الواجب وضعها وكذلك المقابل المالي. وعليه، فإن

 .النطاق الجغرافي التعاقدي يجعلها تتحمل نفقات ال تدخل في نطاق اختصاصها

  الحديدية   الحاوياتجمع  يرةتوعدم احترام 

فحص التقارير اليومية للمفوض إليه وتذاكر عمليات الوزن التي تبين نشاط عمليات جمع النفايات المنزلية بواسطة   بين

 3,3 عدل يومي يقدر بتراوح بين اثنين وسبعة بمييتم تفريغه يوميا  الذي هذه األخيرة الحديدية أن عدد الصناديق

 ةالفعلي  ت الوتيرةفي القطاع هو تسعة. ونتيجة لذلك، بلغ  وياتالحاعلما أن عدد  ،  2017-  2014خالل الفترة    صناديق

وتيرة من هدف  بالمائة 39نسبة تحقيق ، وهو ما يوازي يوم 7/يوم 2,6 الحديدية خالل نفس الفترة الحاوياتلجمع 

 .سبعة أيام في األسبوعالعقد في  هحدد ذي ال  تفريغ الحاويات

المملوءة كليا، عوض الجمع الكلي  الحاوياتليه يعطي األولوية لجمع وقد أظهرت المعاينة الميدانية أن المفوض إ

جزئياً، يقوم المفوض إليه بإفراغ محتوى  مملوءتين حاويتينتبين كذلك أنه في حالة وجود  كما. الحاوياتلجميع 

تي يقوم بها صندوق واحد فقط بدال من اثنين. هذه الممارسة ال تفريغ، بغرض ةالثاني الحاويةفي  ىاألول الحاوية

 .المفوض إليه تمكنه من توفير الموارد )البشرية والمادية( إال أنها تساهم في خلق النقط السوداء أو تجديدها

عوجاجات دون أن تخضع لإلصالحات الالزمة،  اعدة  ظهر عليه، فعدد منها تالحاويات الحديديةأما فيما يتعلق بحالة 

 ذا باإلضافة لعدم خضوعها لعملية الغسل.مما يجعل استعمالها محفوفًا بالمخاطر. ه

 عدم القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

فحص التقارير اليومية والمراسالت الموجهة إلى المفوض إليه والمقابالت مع األعوان المكلفين بمراقبة خدمة  بين

جمع النفايات والكنس وكذلك المعاينات الميدانية، أن العديد من النقط السوداء للنفايات المنزلية لم يتم القضاء عليها في 

تجدر اإلشارة إلى أن مل(. ووحي األ 5الحفرة ودرب الخير والوفاء وسوق  F منطقة الساكنية )حي االنارة وشارع

من دفتر التحمالت تنص على قيام المفوض إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء الموجودة في نطاق  25المادة 

 .الفارغة األرضية الخدمة وال سيما على جوانب الطرق وعلى ضفاف الوديان" والبقع

انتشار هذه النقط السوداء إلى انخفاض عدد الحاويات في منطقة الساكنية وعدم وجود فريق ويعود سبب استمرار و 

كما هو منصوص عليه في   ،خاص مكلف بالقضاء على هذه النقط السوداء من خالل إنجاز حمالت تنظيف خاصة

 .مباشرة من الساكنة(دفتر التحمالت باإلضافة للتغيير الملحوظ في نمط الجمع في عدة مناطق )عبر الحاويات أو 

  البنود التعاقدية وفق عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي 

أدوات استعمال ب امسبق  معد  برنامج وفقتعتمد خدمة الكنس اليدوي على القيام بكنس الساحات والشوارع واألزقة 

 مسخرة لهذا الغرض. ويتم أداء هذه الخدمة بثمن جزافي. 

من دفتر التحمالت، العمل على التخلص من منتوج التنظيف  45 البند ويتحتم على الشركة المفوض إليها، حسب 

وإيداعه بالمطرح العمومي عن طريق شاحنات مخصصة لذلك مع الحرص على عدم مزج منتوج التنظيف مع 

بها حسب الكميات المجمعة. ويهدف هذا الفصل   النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتي يتم أداء الخدمة المتعلقة

بين الخدمتين إلى ضمان التوازن المالي للعقد من جهة، وتجنب تأثير أي تداخل بين الخدمتين على هذا التوازن وعلى 

 السير العادي للخدمة من جهة أخرى. 

للشركة المفوض إليها لعملية   إال أن تحليل جذاذات عمليات الوزن الممسوكة من طرف المفوض بينت اللجوء المتكرر

مزج منتوج كنس الساحات والشوارع واألزقة مع النفايات المماثلة للنفايات المنزلية )النفايات الخضراء والردم(،  

حيث يعمد العمال المكلفين بالكنس إلى تفريغ محتوى حاوياتهم بداخل الحاويات المخصصة للنفايات المنزلية 

. ورغم العديد من المراسالت الموجهة إلى المفوض من خالل المعاينة الميدانيةذلك   تبينما  )البالستيكية والمعدنية( ك

من العرض التقني للمفوض:   4-1-4 البند إليه لتخصيص شاحنة صغيرة لنقل منتوج التنظيف طبقا لمقتضيات العقد )

 ه الوضعية.تحسين مسارات الكنس(، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانبه من أجل تسوية هذ 

فإن اقتطاع الكميات المترتبة عن عمليات المزج، من  ،وباإلضافة لمخالفة هذه الممارسة لمقتضيات دفتر التحمالت

طرف المفوض، خالل إعداد الكشوفات كانت دائما مصدر اختالف ونزاع مع الشركة المفوض إليها، مما أثر سلبا 

 على السير العادي للمرفق.

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: ، يوصيوفي هذا الصدد

للمقتضيات القانونية التأكد من أن طريقة تمويل االستثمارات تسمح بتسجيلها كأصول ثابتة وفقا  -

 ؛الجاري بها العمل

 خالل بذلك؛احترام الجدول الزمني لتنفيذ االستثمار )كماً ونوعاً( واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند اإل -

المفوض إليه يلتزم بطريقة الجمع التعاقدية للنفايات وأن أي تغييرات تتم دراستها التأكد من أن  -

 ؛ من طرف المفوض والمصادقة عليها

 . يضمن معالجة االختالالت ذات الطابع المتكرراستباقي ومستمر  برنامج عمل تعتمداعتماد منهجية  -
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 ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض
 .من أهمها ما يلي  ،من طرف المفوض من تسجيل مالحظات عدة  وتتبع عقد التدبير المفوض  مراقبةمكن فحص كيفية  

 االختالالت المتعلقة بانعقاد اجتماعات لجنة التتبع 

وتتمثل مهمتها .  نص عقد التدبير المفوض على إنشاء لجنة للتتبع يتكون أعضاؤها من ممثلين للمفوض والمفوض إليه

دمة واالمتثال للشروط التعاقدية، وعلى وجه الخصوص، دراسة واتخاذ القرارات بشأن في ضمان األداء السليم للخ

من دفتر التحمالت على أن اجتماع لجنة   2.31  البند وقد نص    .الصعوبات المثارة من الطرفين في تنفيذ أو تفسير العقد 

ن أن تجتمع في أي وقت عند أشهر بمبادرة من المفوض. كما يمك( 6)مرة واحدة على األقل كل ستة  التتبع يتم

 .الضرورة بناء على طلب أحد طرفي العقد 

في دفتر التحمالت طوال مدة التدبير المفوض، حيث لم يعقد  اإال أنه لم يتم احترام وتيرة االجتماع المنصوص عليه

أكتوبر   14فيما عقد اجتماعان فقط في تاريخي    ،2016و  2015و  2012و  2011أي اجتماع لهذه اللجنة خالل سنوات  

 .2014مارس  19و 2013

لية تمكن من تتبع تنفيذ القرارات المنبثقة من اجتماعات لجنة التتبع مما أدى إلى تكرار آ باإلضافة لذلك، لوحظ غياب

 النقط المدرجة في اجتماعاتها. هذه النقط همت ضعف عدد الحاويات وحالتها المتردية وضعف أداء خدمة الكنس

 .المخصصة لتدبير العقد  غسل الحاويات وعدم كفاية الموارد البشرية والميكانيكي وغياب عمليات اليدوي

 المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخالتهم عدم كفاية عدد مراقبي 

 المراقبين ضمأن فريق    يعتمد المفوض على ثالثة مراقبين فقط للقيام بالتتبع الميداني للخدمة في منطقة الساكنية، علما

  .وفاة أحدهم ونقل آخر إلى مصلحة أخرى عددهم بعد خمسة أعوان في بداية العقد ولكن انخفض 

االدارة، في حين أن توقيت  لعملكما تبين أن تدخل األعوان المكلفين بالمراقبة يتم عادة خالل األوقات االعتيادية 

باحا إلى الثانية عشر زواال بالنسبة لجمع النفايات ومن السادسة من الرابعة ص)الخدمات يكون في الصباح الباكر 

عمال المراقبة هاته  أويؤدي غياب التوافق في التدخالت إلى أن  (.  صباحا إلى الواحدة والنصف زواال بالنسبة للتنظيف

ور الشاحنات  تأتي بعد نهاية أغلب عمليات جمع النفايات، وال تشمل عددا من الخدمات مثل التأكد من توقيت مر

كما أن المحاضر المنجزة يمكن أن .  وحالتها وعمليات غسل الحاويات واحترام الجداول الزمنية وشروط تنفيذ الخدمة

 .إنجازها في الوقت المناسبتكون موضوع اعتراض من طرف الشركة المفوض إليها بسبب عدم 

ية، فإن المفوض لم يعتمد نظاما يمكن من أما بخصوص تدبير المراقبة خالل عطل نهاية األسبوع والعطل الرسم

 2005يوليوز  20بتاريخ  2.05.916 وذلك عبر تفعيل مقتضيات المرسوم رقم  ،ديمومة المراقبة خالل هذه األوقات

المؤرخ   2.13.790  بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم

 64، ما مجموعه 2015بلغ عدد األيام التي لم تشملها المراقبة، خالل سنة  ،وفي هذه اإلطار. 2013 أكتوبر 10في 

 .ئةافي الم 18يوما، أي ما يعادل نسبة  365يوما من أصل 

 عدم كفاية توثيق نتائج المراقبة 

والتحقق من مدى مطابقة الخدمة المنجزة مع ال يتوفر أعوان المراقبة التابعين للمفوض والمكلفين بالمراقبة الميدانية 

المقتضيات التعاقدية، على استمارات وجذاذات تتضمن االلتزامات المنصوص عليها في العقد وطبيعة أوجه القصور 

 لمهامهم.  التي تتطلب المراقبة وتمكن من توحيد نهج المراقبة وتسهيل ممارستهم

شكل ي  ، مماالمخالفات المسجلة خالل تدخالتهم وأثناء زيارات التفتيشمحاضر عن    المراقبون  باإلضافة لذلك، ال ينجز

كما أن تقارير المراقبة تقتصر  .وتوثيق وسائل اإلثبات من طرف المفوض عائقا أمام إمكانية تتبع عمليات المراقبة

لمفوض إليه على إعداد محاضر حول الخدمات غير المنجزة خالل عمليات جمع النفايات والكنس، وتوجيهها إلى ا

وقت ممكن، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها  قربمن أجل برمجة التدخالت الالزمة إلصالحها في أ

 أما بخصوص التدخالت األخرى، مثل الزيارات غير المبرمجة لمستودع المفوض إليه أو المطرح.  في دفتر التحمالت

 .العمومي، فال يتم توثيق نتائجها

   خالالت بعقد التدبيرإعدم تطبيق الغرامات بالرغم من اكتشاف 

التي تبرر تطبيق الغرامات  والتي تورد عددا من الحاالت ،رغم العديد من المراسالت الموجهة إلى المفوض إليه

ة بغسل خالالت المتعلق، فإن المفوض لم يبادر إلى تطبيقها. وتتعلق هذه الحاالت خصوصا باإلالمنصوص عليها بالعقد 

 . الحاويات وبالقضاء على النقط السوداء للنفايات 

من )  شهرا  21لم يقم بتطبيقها طوال فترة    منظومة تطبيق الغرامات من طرف المفوض أن هذا األخير  فحص  بينوقد  

وذلك رغم وقوفه ( 2016 حتى يوليوز 2015من أبريل ) شهرا 15وخالل فترة ( 2014 حتى نونبر 2013يناير 

 .التقصير المذكورة على حاالت

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء عليه

 ؛ لبنود عقد التدبير المفوضاجتماعاتها وفقاً  انتظامتفعيل دور لجنة التتبع مع مراعاة  -

 الوسائل واألدوات الالزمة؛ بمدهم مؤهلين و مراقبين توفيرتعزيز خدمة المراقبة من خالل هيكلتها و -
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 التزاماته احترامالمنصوص عليها في بنود العقد لحمل المفوض إليه على  الزجريةتطبيق اإلجراءات  -

  .التعاقدية
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة 
 )نص مقتضب(

 أوال. اإلطار االستراتيجي والتعاقدي للمرفق المفوض 

 غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على إعداد مخطط إقليمي لتدبير  28.00انون رقم تطبيقا للق

باإلعالن   2011النفايات المنزلية وما شابهها واألهداف العامة المزمع تحقيقها )...( قامت عمالة إقليم القنيطرة سنة  

من  12فايات المنزلية، طبقا لما جاء في المادة عن طلب عروض للقيام بدراسة تتعلق بإعداد مخطط إقليمي للن

، إال أنه لم تتم بعد الموافقة على المخطط لصعوبة تعبئة الوعاء 2015وتم تسلم مخرجاتها سنة  28.00القانون 

 العقاري الذي سيأوي المطرح المشترك الجديد، كما جاء في تقرير المالحظات.

وفي غياب إطار مرجعي قانوني إقليمي يحدد التوجهات االستراتيجية لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها، يتعذر 

على الجماعة إعداد مخطط جماعي خاص بها. وفي غياب المخطط الجماعي وضمانا الستمرارية المرفق العام 

ة لإلعالن عن طلب عروض التدبير المفوض أعدت الجماعة دراسة الجدوى التي حددت القواعد التقنية والمالي

 منطقة الساكنية.   -للنفايات المنزلية وما شابهها بالجماعة 

 عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين االعتبار في وثائق التعمير 

 1981بالنسبة لوثائق التعمير التنظيمية والمتعلقة بمدينة القنيطرة التصميم المديري للتهيئة الحضرية يعود لسنة 

. وهي وثائق أنجزت قبل سن النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية التي تحدد 2004ومخطط التهيئة يعود لسنة 

الوكالة الحضرية هي التي تشرف على جميع مراحل إنجاز  كيفيات تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، علما أن

 المتعلق بالتعمير.  90/12وثائق التعمير طبقا لمقتضيات القانون 

أما فيما يخص المشاكل التي يعاني منها تدبير قطاع النظافة بمنطقة الساكنية والمرتبطة بالخصائص التعميرية  

اإلشارة إلى أن هذا االختالل الهيكلي ورثته الجماعة عن التقسيم   لألحياء )طبيعة السكن، الطرق الضيقة...(، تجدر 

الذي أقحم دواوير قروية ضمن المجال الحضري، والجماعة ال تدخر جهدا لتصحيح   1992الترابي اإلداري لسنة  

 هذا الوضع من خالل إعادة الهيكلة لتحسين جودة الحياة وتمكين الساكنة من خدمات المرفق.

 تدبير النفايات المنزلية للمنتجين الكبار بتراب الجماعةعدم وضع إطار ل 

المنتجين الكبار للنفايات المنزلية، بالتصريح  2012دجنبر  17بتاريخ  13015ألزمت دورية وزارة الداخلية رقم 

 لدى الجماعة بالعقود المبرمة مع الشركات المرخص لها بالجمع والتخلص من النفايات المنزلية وذلك لتتمكن من

 مراقبتها وأداء إتاوة مقابل خدمات المرفق العمومي للنظافة، وفي هذا اإلطار نشير إلى أن:

بالنسبة للوحدات الصناعية، فهي تنقل نفاياتها على نفقتها للمطرح العمومي بعد الترخيص لها،  -

وجب درهم )دون رسوم( للطن، بم  120وتؤدي أتاوة عن كمية النفايات المعالجة والمحددة في مبلغ  

 مقتضيات القرار الجبائي الجماعي.

بالنسبة لتقييم تكاليف الخدمة من أجل تحديد مبلغ األتاوة لباقي المنتجين )المؤسسات الفندقية، المطاعم  -

والمقاهي، المراكز التجارية...(، فإن دورية وزارة الداخلية ربطت تفعيلها بفتح ورشات تكوينية 

بها وكذا كيفيات تطبيقها، وهذا ما جعل الجماعة تنتظر هذه  توضح وتفسر العمليات الواجب القيام

 المبادرة قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي إطار التفاعل اإليجابي مع تقرير المالحظات، باشرت الجماعة عملية جرد للمنتجين الكبار للنفايات المنزلية  

 وتقدير كميات النفايات المنتجة. 

 نقائص في بنود عقد التدبيـر المفوض 

بالمائة، وتوفير خدمة   100الهدف من عقد التدبير المفوض للنفايات المنزلية وما شابهها هو جمع النفايات بنسبة    إن

كنس جيدة. ولتحقيق هذه األهداف، فإن على المتنافسين أثناء تهييئ عروضهم للظفر بالصفقة، استحضار مجموعة 

مر بنسبة الجمع، نسبة التغطية بالكنس، كمية النفايات المجمعة من المؤشرات في التركيبة التقنية والمالية، ويتعلق األ

..، وهو ما يأخذ بعين االعتبار في تقييم هذه العروض أثناء   le haut le piedفي الكيلومتر، المدة الزمنية للجمع،  

 اختيار من سترسو عليه الصفقة.

إكراهات، حيث أن السكان يعترضون على وضعها أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحاويات، فإن الجماعة تواجه  

في المواقع التي يتم تحديدها من طرف الجماعة مما يدفع هذه األخيرة إلى اختيار مواقع جغرافية متوافق عليها مع 

 السكان أو أراضي عارية. 

عقد كانت مصنوعة بالنسبة لغسل الحاويات وتعويضها وكذا وتيرة غسلها، الحاويات التي تم استعمالها في بداية ال

من البالستيك، وقد تبين من خالل استعمالها أن مدة صالحيتها قصيرة ومعرضة للتلف بسبب سلوكيات بعض 
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السكان كاإلحراق والتكسير، وهو ما دفع الجماعة إلى التوافق مع الشركة من أجل استبدالها بحاويات حديدية صلبة 

نه انخفاض عدد الحاويات وبالتالي فإن وتيرة الغسل الفعلية تبقى وأكبر حجما، وهي حاويات أكثر تكلفة مما نتج ع

 مرتفعة مقارنة مع ما أشار إليه تقرير المالحظات.

 علما أنه إذا تم رصد اختالالت في هذا الباب فإن الجماعة تلجأ إلى تطبيق مقتضيات البند الخاص بالجزاءات. 

د للموارد التي سيضعها المفوض إليه رهن إشارة مصلحة بالنسبة للمالحظة حول عدم التضمين الدقيق في العق

المراقبة التابعة للمفوض، فقد تم أخذها بعين االعتبار في العقد الذي أبرمته الجماعة مع الشركة المفوض لها خالل 

 .2018سنة 

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 

 تمويل االستثمارات وتدبير الحاويات .1

 )...( 

  مطابقة طريقة تمويل االستثمارات مع المقتضيات التعاقديةعدم 

قد اتخذته الشركة بشكل  (Crédits leasing)إن قرار تغيير خطة تمويل المعدات باللجوء إلى عقود اإليجار 

أحادي ودون استشارة الجماعة وموافقتها. وفي غياب مقتضيات، تسمح للجماعة باتخاذ إجراءات جزرية ضد 

في مثل هذه الحاالت، فإن الجماعة يتعذر عليها إلزام المفوض إليه بتمويل استثماراته عن طريق المفوض إليه 

 القروض.

 اختالالت في عمليات وضع الحاويات 

الذي تم إعداده من طرف المفوض إليه ضمن عرضه   (Plan de conteneurisation)إن مخطط وضع الحاويات  

لتنزيل وذلك نتيجة للعوامل التالية: أعمال التخريب من سرقة وتكسير التقني، عرف إكراهات كبيرة وصعوبة في ا

وحرق، تعرض بعض المرتفقين على عملية وضع الحاويات في األماكن التي تم تحديدها في العقد، االستجابة 

لشكايات المرتفقين المطالبين بنقل الحاويات الموضوعة بقرب سكنهم وتغيير أماكن الحاويات من طرف بعض 

 سكان أو رميها بمناطق خالية.ال

لتر، فقد جاء للتمكن من تدبير أكثر نجاعة انطالقا مما تم تسجيله على  1100أما عن اعتماد حاويات جديدة بسعة 

أرض الواقع، وكذا للتخفيف من اإلكراهات والمشاكل المشار إليها أعاله، حيث أنه تبين من خالل التدبير اليومي 

 للحاويات أمر غير ممكن.أن االلتزام بمخطط قار 

 انخفاض في عدد الحاويات الموضوعة 

إن عدد الحاويات عرف فعال انخفاضات من حيث العدد نظرا ألن مجملها تعرض لإلتالف وذلك راجع لعدة أسباب  

نذكر منها نوعية الحاويات وهي حاويات بالستيكية تتعرض لإلتالف بشكل مستمر من جراء كثرة االستعمال 

تخريب الناتج عن سلوكيات بعض المواطنين. واعتراض بعض السكان على وضع الحاويات بالقرب  والحرق وال

 من مساكنهم أو محالتهم التجارية.

وللتخفيف من سلبيات الحاويات البالستيكية، تم االتفاق مع المفوض له على استبدالها بحاويات حديدية صلبة بسعة 

 ثالث مرات ثمن الحاويات البالستيكية. أكبر وتدوم لمدة زمنية أطول وثمنها يفوق

 نقائص في تدبير عملية غسل الحاويات وضعف كمي ونوعي لعملية غسل الحاويات 

 إن المفوض له أخل بمجموعة من االلتزامات التعاقدية ونذكر منها: عدم احترام برنامج الغسل األسبوعي للحاويات.

بالنفايات المنزلية، احتساب مزدوج للنفايات الناتجة عن الكنس،  الغش الذي مارسته الشركة بخلط بقايا مواد البناء

 دقيقة. 15المدة الزمنية الفاصلة بين عملية الشحن والتفريغ والتي كانت ال تتعدى في بعض الحاالت 

 

هذه االختالالت كانت موضوع مجموعة من المراسالت تم على إثرها اتخاذ اإلجراءات الزجرية في حق المفوض 

 بقا لمقتضيات العقد، ونذكر منها: إليه ط

 2.280.591,14تطبيـق الجزاءات المتعلقـة باإلخالل بالواجبات التعاقديـة والتي بلغت قيمتهـا  -

 درهم؛

 درهم؛ 2.800.000,00خصم المبلغ المترتب عن الغش الذي بلغت قيمته   -

 درهم؛ 2.319.139,68خصم المبلغ المترتب عن نفايات الكنس الذي بلغ  -

خصم المبلغ المتعلق بتسقيف كمية النفايات المنزلية خالل ثالثة أشهر األولى من العقد والتي بلغت  -

 درهم؛ 529.415,00قيمتها 

 يوم عمل.  113عدم احتساب األيام التي لم تشغل فيها آلة الكنس الميكانيكي والتي فاقت  -
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 خدمة جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والكنس  .2

 تغيير كبير في طريقة جمع النفايات التي اعتمدها العقد 

 )...( إن تغيير طريقة جمع النفايات انعكست بشكل إيجابي على جودة النظافة مع االستفادة من تقليص عدد عمال 

 ات.الكنس الذين كانوا يقومون بتنظيف أماكن الحاوي

  جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في عقد التدبير المفوض 

فيما يتعلق بهذه النقطة، لم يسبق للجماعة أن طلبت من المفوض له القيام بجمع النفايات خارج النطاق الترابي 

ستوجب اتخاذ المحدد في عقد التدبير، كما أن الجماعة لم تكن على علم بهذا اإلخالل بمقتضيات العقد والذي ي

 إجراءات زجرية، نظرا لعدم إمكانية تتبع مسارات الشاحنات.

     )...( 

 عدم القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

إن أغلب النقط السوداء المشار إليها في تقرير مشروع المالحظات هي نقط متجددة، نظرا لوجودها قرب أسواق 

ة كبيرة، ونشأتها مرتبطة بسلوكيات المرتفقين الذين يقومون برمي نفاياتهم  غير مهيكلة وأحياء تعرف كثافة سكاني

بشكل عشوائي خارج األماكن المخصصة لها وال يحترمون أوقات مرور الشاحنات، مما يتعذر القضاء عليها رغم 

    التدخل المستمر.

 عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي وفق البنود التعاقدية 

اليدوي على كنس الساحات العمومية والشوارع واألزقة ونقل النفايات الناتجة عن هذا الكنس  تشتمل خدمة الكنس

 وتفريغها بالمطرح العمومي اوالد برجال.

من دفتر التحمالت، غير أن الشركة كانت تعمد إلى  (Prix n°3) 45ويؤدى عن هذه الخدمة جزافيا حسب البند 

مما يؤدي إلى ارتفاع الوزن وتضخيم الفواتير من خالل احتساب مزدوج مزج نفايات الكنس بالنفايات المنزلية 

لمنتوج الكنس ضمن المبلغ الجزافي المحدد في العقد من جهة، ووزنه مع النفايات المنزلية وفوترته من جهة  

أخرى، هذا يعني األداء مرتين عن خدمة واحدة وهو خرق واضح لمقتضيات العقد، دفع الجماعة إلى تصحيح 

 خالل بخصم المبالغ المالية المترتبة عن كمية نفايات الكنس اليدوي الممزوجة بالنفايات المنزلية )...(. اإل

 ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

 االختالالت المتعلقة بانعقاد اجتماعات لجنة التتبع 

تسهر بصفة منتظمة على عقد اجتماعات منه، فإن الجماعة كانت    30طبقا لمقتضيات دفتر التحمالت وخاصة البند  

لجنة التتبع، وذلك لتقريب وجهات النظر المتعلقة بقراءة وتفسير بعض بنود العقد، وحث المفوض إليه على التنزيل 

السليم للشروط التعاقدية، والمحافظة على التوازن المالي مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق العام واألجرة 

 وض إليه.المنصفة للمف

لكن وبعد الموافقة المبدئية للمفوض إليه على مجموعة من القرارات المتخذة خالل االجتماعات، تراجع ورفض 

(، هذا السلوك 09/01/2013ومحضر  21/11/2012التوقيع عن المحاضر المنبثقة عن هذه اللقاءات )محضر 

 يرة االجتماعات.غير اإلداري للمفوض إليه، أثر سلبا على عدم احترام دورية ووث

 عدم كفاية عدد مراقبي المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخالتهم 

تعتمد الجماعة على ثالثة مراقبين للقيام بالتتبع الميداني للخدمة في منطقة الساكنية والرفع من هذا العدد يبقى رهين  

 خاصة أن عددا مهما من الموظفين أحيلوا على التقاعد.بالتوظيفات الجديدة التي تعتزم الجماعة القيام بها 

أما فيما يخص الجدولة الزمنية لتدخالت المراقبين، نشير إلى أن المراقبة تكون بعدية وذلك إلعطاء حيز زمني  

للشركة لمباشرة أشغال الخدمة، حيث أن عملية جمع النفايات تبتدئ على الساعة الخامسة صباحا وتنتهي على 

لواحدة زواال بتردد سبعة أيام في األسبوع، وبعدها تنظم جوالت أخرى لجمع النفايات في المساء لضمان الساعة ا

استمرار وتجويد الخدمة، في حين تبتدئ عملية الكنس على الساعة السادسة صباحا وتمتد إلى حدود الساعة الثانية 

ائية إلى حدود الساعة الخامسة مما يعني أن بعد الزوال، مع تخصيص فرقة أخرى إضافية تعمل خالل الفترة المس

ساعة. ولضمان مراقبة ناجعة يبدأ المراقبون الجماعيون عملهم على الساعة الثامنة  12الخدمة تمتد على مدار 

والنصف وذلك إلتاحة حيز زمني للشركة للقيام باألشغال المنوطة بها ألن المراقبة تكون بعدية كما سبق اإلشارة 

 هذه المراقبة إلى حدود الرابعة والنصف زواال تماشيا مع التوقيت اإلداري )...(. إليه، وتستمر

 عدم كفايـة توثيـق نتائـج المراقبـة 

إن إنجاز استمارات وجدادات تحدد جميع التزامات المفوض إليه ضمن بنود العقد تبقى جد صعبة وغير عملية إذا 

زامات علما أن بعض مقتضيات العقد تشير إلى شروط تقنية )مراقبة ما أخذنا بعين االعتبار تعدد ونوعية هذه االلت

ميدانية، مراقبة اآلليات، مراقبة المعدات، مراقبة على مستوى المرآب ...(؛ شروط مالية )تقارير مالية  

 .ومحاسباتية(؛ شروط اجتماعية )تجهيزات، مالبس، تتبع صحي،..( ؛ شروط اقتصادية ) التوازن المالي للعقد،...(
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لهذه األسباب، ارتأت خلية المراقبة إنجاز تقرير نموذجي مفتوح عبارة عن جدول يمكن من خالله تسجيل جميع 

النواقص على ضوء الشروط المرجعية. هذه التقارير النموذجية إضافة إلى بعض التقارير األخرى التي تنجزها 

 اءات عند االقتضاء. المصلحة المختصة تعتبر أرضية قانونية تشكل أساسا لتطبيق الجز

 )...( 

 عدم تطبيق الغرامات بالرغم من اكتشاف إخالالت بعقد التدبير 

وقد من دفتر التحمالت على قيمة الغرامات الواجب تطبيقها حسب نوعية التقصير.  60ينص عقد التدبير في بنده 

دأبت الجماعة في إطار عملية التتبع والمراقبة على تطبيق كل اإلجراءات المنصوص عليها عند رصد أي إخالل 

عتبارات التالية: الحفاظ على التوازن المالي أو تقصير، حيث يتم تطبيق الغرامات على الشركة مع استحضار اال

وتفادي الدخول في نزاعات قضائية مع الشركة درءا ألي أثر سلبي على  54.05للعقد طبقا لمقتضيات القانون 

 السير العادي للمرفق وحفاظا على المصلحة العامة. 

 )...( 

III.   جواب مدير شركة"TECMED" 

 مقتضب( نص (

 االستثمارات وتدبير الحاوياتتمويل  .1

 )...( 

 اختالالت في عمليات وضع الحاويات 

، من أجل Excelلقد قامت الشركة منذ بداية العقد بوضع برنامج لتوزيع وترقيم الحاويات بواسطة جدول إكسيل 

يانا من تتبعها ومراقبتها. غير أنه، ولألسف، تتم إزاحة هذه الحاويات من المكان المخصص لها باستمرار، أح

طرف المستخدمين وأحيانا من طرف جامعي الخردة. وباإلضافة إلى ذلك، هناك رفض قاطع من قبل المواطنين 

  بأن يتم وضع الحاويات في العديد من المناطق، مما يصعب علينا عملية التتبع الفعلي والفوري لها.

  تغير المخططات المتعلقة بنقل الحاويات والتجميع من دون الحصول على الموافقة 

إن التعديالت التي تم إدخالها على مخططات النقل بالحاويات والتجميع والكنس األولي المضمنة بالعرض، قد تمت 

ِض، إال أنه لم يتم القيام بأي إشعار كتابي  في هذا الشأن. وعليه، فإن جميع بتشاور مع هيئة المراقبة التابعة للمفو 

 . عمليات المراقبة اليومية التي تقوم بها الهيئة المذكورة تتم بشكل عادي

 تقليص عدد الحاويات التي يتم وضعها 

لقد انتقلنا، بالنسبة ألغلب أحياء منطقة الساكنية، من التجميع عن طريق المساهمة التطوعية، أي عن طريق النقل 

ميع من الباب إلى الباب، حيث جاء هذا التغيير أساسا نتيجة لرفض المواطنين المتزايد لوضع بالحاويات إلى التج

الحاويات، مما يؤثر بشكل مباشر على وقت التجميع وعلى عدد الحاويات التي يتم وضعها. ومع ذلك فإن خدمة 

 التجميع تتم وتنتهي في األوقات المعتادة. 

 والضعف الكمي والنوعي لعمليات غسل الحاويات نقائص في تدبير عملية غسل الحاويات 

أيام بواسطة شاحنة مخصصة لهذا الغرض، تستخدم كخزان للغسيل نظرا لكون هذه   7أيام /    5يتم غسل الحاويات  

حاوية في اليوم، أي  40لتر، حيث يتم غسل ما مجموعه  1100اآللية ال تتالءم مع الحاويات المعدنية من فئة 

  ن إلى ثالثة مرات في الشهر.بوثيرة غسل لمرتي

 خدمة جمع النفايات المنزلية وما شابهها والتنظيف  .2

  تغيير كبير في طريقة الجمع المعتمدة في العقد 

كما تم توضيحه في النقطة المتعلقة بتقليص عدد الحاويات الموضوعة في أغلب أحياء الساكنية، انتقلنا من الجمع 

طريق النقل بالحاويات إلى التجميع من الباب إلى الباب، بحيث جاء هذا عن طريق المساهمة التطوعية، أي عن 

التغيير باألساس نتيجة الرفض المتزايد من طرف المواطنين لوضع الحاويات، األمر الذي كان له تأثير مباشر  

في  على وقت الجمع وعلى عدد الحاويات الموضوعة في تلك األحياء. ومع ذلك، فإن خدمة الجمع تتم وتنتهي

 األوقات المعتادة.  

وال يتدخل عمال الكنس بأي حال من األحوال في عمليات جمع النفايات المنزلية وما شابهها. وإذا كانت عمليات 

 الجمع والتنظيف تتم في وقت متزامن فإن كل خدمة تتوفر على عمال خاصين بها، بما في ذلك المراقبين. 

ولم يتم اللجوء إلى إعادة مرور شاحنات الجمع إال لكون بعض المرتفقين يخرجون نفاياتهم طوال اليوم، حيث تم  

 وضع هذه الخدمة لمعالجة مشكلة رمي هذه النفايات دون احترام أوقات مرور مركبات النفايات المنزلية. 
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   جمع النفايات خارج المدار التعاقدي 

المفوض )منطقة الساكنية(، بحيث لم يتم تقديم أي   ت المنزلية المتواجدة داخل مدار التدبيرتقوم الشركة بجمع النفايا

ِض ولم يتم التطرق ألية منطقة خارج المدار بخصوص الجمع أو  طلب كتابي بهذا الخصوص من طرف المفو 

 التنظيف. 

   عدم احترام وتيرة جمع الحاويات الحديدية 

ة وما شابهها، التي يتم رميها في الصناديق، يتم حسب الحاجة، إذ ال يتم جمع العديد فعال، فإن جمع النفايات المنزلي

من الصناديق بشكل يومي ألنها تكون فارغة أو تحوي القليل من النفايات. إال أنه، واعتبارا للصناديق القليلة 

ي تتم خدمة جمع وغسل المملوءة واألخرى التي يتم غسلها بوتيرة أقل، فقد بذل المفوض له قصارى جهده لك

 الصناديق في أحسن الظروف. 

 عدم القضاء على النقط السوداء 

قامت الشركة لدى انطالق أنشطتها بالقضاء على النقاط السوداء، حيث سخرت لهذه الغاية جميع العمال والمعدات 

ية ذات طبيعة متكررة  الالزمة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال بعض هذه النقاط قائمة، حيث يتعلق األمر بإشكال

تعود لعدم احترام المواطنين ألوقات إخراج النفايات وعدم وضعها في الحاويات ورميها حيثما كان وفي أي وقت 

 من األوقات.  

 عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي وفق البنود التعاقدية 

والمفوض له، ومع ذلك، فقد وافقنا  بالفعل، لقد شكلت هذه النقطة موضوًعا لتفسيرين مختلفين من جانب المفوض 

 بشكل مشترك على الكميات التقريبية التي يجب خصمها.
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التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة 

 دمة كنس الطرق والساحات العموميةلها وخ

 بجماعة الصخيرات
 

جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس قامت جماعة الصخيرات )المفوض( بتفويض تدبير  

 بمبلغ ، وذلك2011أكتوبر  08)المفوض إليه(، لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ  "SOS-NDD "لشركة  الطرق

جمع النفايات خدمة  كما تم تحديده في االتفاقية،    المفوض، المرفق ويتضمن .درهم سنويا7.420.840,69 قدره   مالي

الكنس اليدوي للشوارع والساحات العمومية، وكذا تفريغ وخدمة  المنزلية والمماثلة لها وتفريغها بمركز النقل بتمارة

 منتوج الكنس بمركز النقل بتمارة.    

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 
جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس  لخدمات المفوض التدبير مراقبة عملية أسفرت

 ، نورد أهمها فيما يلي.وإصدار عدد من التوصيات المالحظات من مجموعة تسجيل بجماعة الصخيرات عن الطرق

 عقد التدبير المفوض لتخطيط الأوال. 

 .خصوص تسجيل المالحظات التاليةهذا التم ب

  غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة 

ال يندرج تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة الصخيرات ضمن التوجهات الوطنية الواردة في القانون رقم  

جماعة . وفي هذا اإلطار ال تتوفر المنه  17و  12و  10المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا المواد    28.00

 على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد بالخصوص:

 األهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدالت جمع النفايات المنزلية والتخلص منها؛ -

 المواقع المالئمة المعدة إلقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها؛  -

 ت لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها؛ جرد تقديري لمدة خمس أو عشر سنوا -

برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات  -

 أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها؛ 

 لتوعية.الوسائل المالية والبشرية الالزمة والتدابير الواجب اتخاذها في مجال اإلعالم وا -

وفي غياب مخطط مديري لتدبير النفايات المنزلية، ال يتوفر المفوض على استراتيجية مندمجة لتدبير النفايات تتضمن 

سلسلة قيم النفايات بالجماعة وأهداف األداء والموارد الواجب تعبئتها لتحقيقها، مما ال يمكن من ربط أهداف التدبير 

 لتدبير المفوض.   المندمج للنفايات مع تلك الخاصة با

 عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين االعتبار في وثائق التعمير 

ال تأخذ الجماعة بعين االعتبار مرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها عند إعداد وثائق التعمير. فبالرغم من أن 

منشآت ذات المصلحة العامة من جهة تصميم التهيئة يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية وال

لجماعة الخاص باوالتجهيزات المحدثة لمصلحة النظافة، أو للحفاظ على الصحة العامة، إال أن تصميم التهيئة 

والدراسات المرافقة له لم يتطرق لتدبير النفايات وعالقته باالختيارات التعميرية من جهة وتأثير نوعية السكن على 

 لتدبير من جهة أخرى. طريقة وموارد هذا ا

وباإلضافة إلى ذلك، ال يتم استشارة مصلحة مراقبة تدبير النفايات الصلبة عند دراسة ملفات التجزئات من أجل إبداء 

رأيها فيما يتعلق بمدى اندماج هذه التجزئات في مسار جمع وكنس النفايات، وكذا برمجة نقط تجميع الحاويات. كما 

ين بتهيئة أمكنة خاصة بوضع الحاويات عند القيام بتجهيز هذه التجزئات، وذلك من أجل أن الجماعة ال تلزم المجزئ

 تنظيم وتسهيل عملية جمع النفايات فيما بعد وكذا تخفيف عبء إنجاز هذه التجهيزات من طرف الجماعة.

لمرفق، ترجع أساسا وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من اإلشكاليات والعوائق التي تخص تدبير هذا ا

لطبيعة ونوعية السكن القائم، مثل دور الصفيح أو األحياء الناتجة عن إعادة الهيكلة، والتي تتسم في غالب األحيان 

بكثافة سكانية عالية وضيق األزقة وغياب التجهيزات الجماعية، مما يساهم في عدم تحقيق األهداف المرجوة من حيث  

 جودة الخدمة المنجزة.
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 دماج أهداف السياسات العمومية الوطنية والقطاعية في عقد التدبير المفوضعدم إ 

 2016 - 2008سالف الذكر والبرنامج الوطني األول للنفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة  28.00جاء القانون رقم 

للقطاع. غير أن افتحاص عقد من أجل دفع الجماعات لعصرنة وتطوير تدبير النفايات الصلبة عبر التأهيل المهني 

التدبير المفوض يوضح بأنه انحصر فقط في عملية الجمع والكنس ولم يتم األخذ بعين االعتبار بعض مكونات نظام 

 معالجة النفايات بما فيها: 

عملية التجميع األولي: لم ينص العقد على إدماج التجميع األولي والذي يتضمن جميع العمليات المتعلقة  -

لنفايات من مكان إنتاجها إلى غاية األمكنة المخصصة لها من أجل الجمع )مثل القيام بالتحقق بتفريغ ا

 من عدد الحاويات الالزمة وأماكن وضعها وكيفية تجميعها والمسافة التي تفصل بينها...(؛ 

 16عملية الفرز: لم ينص العقد على ضرورة خلق نظام للفرز االنتقائي وذلك خالفا لمقتضيات المادة  -

سالف الذكر التي تنص على ضرورة االستفادة من قيمة النفايات المنزلية وتثمينها   28.00من القانون 

عند القيام بتدبير مرفق نقل النفايات الصلبة. وتم التنصيص فقط على جمع النفايات بالجملة ونقلها  

 للمطرح؛

كام والنفايات الخضراء في إطار النفايات الخضراء والركام: لم تقم الجماعة بتنظيم عملية جمع الر -

 منفصل، وذلك من أجل تثمينها وإمكانية االستفادة من مداخيلها مستقبال.           

 لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:  

اعتماد استراتيجية للتدبير المندمج للنفايات الصلبة عبر إعداد مخطط جماعي، تراعى فيه التوجهات  -

 الوطنية والممارسات الجيدة في هذا المجال؛ 

أخذ مرفق النفايات الصلبة بعين االعتبار عند إعداد وثائق التعمير من أجل تدبير أمثل لهذا القطاع  -

 بالجماعة؛

 .األخذ بعين االعتبار سلسلة قيم النفايات الصلبة، عند الجمع األولي واختيار أسلوب الجمع -

   لمفوض إليهثانيا. تنفيذ العقد من طرف ا
تمت تسجيل مجموعة من المالحظات تهم تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة باالستثمار وااللتزامات المتعلقة 

 بخدمة جمع النفايات المنزلية وعملية الكنس.

 وصيانة الحاوياتتنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة باالستثمار  .1

 .أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي

  عدم احترام االلتزام المتعلق بتجديد آليات االستثمار 

بتجديد اآلليات التي تم اقتناؤها من الجماعة   التزم المفوض إليهطبقا لمقتضيات كناش التحمالت وعقد التدبير المفوض،  

 2012. وقد حددت سنة بآليات تحمل نفس الخصائص وتستجيب لطبيعة الخدمات المطلوبة في إطار طلب العروض

بالنسبة للشاحنة الضاغطة ذات رقم   2015وسنة    144939رقم التسجيل جذات    حمل الصناديق  كتاريخ لتجديد شاحنة

  .164796جالتسجيل 

المفوض إليه لم يحترم التزامه بتجديد األليات المسلمة إليه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه بالعقد، إال أن 

، دون أن يقوم  2008و 2005تي يرجع تاريخ شروعها في االستعمال لسنتي ال ،واستمر في استغالل هذه اآلليات

المفوض باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل دفع المفوض إليه الحترام التزامه، عبر تنفيذ غرامات التأخير المنصوص 

 درهم.  2.324.930,00من عقد التسيير المفوض والتي بلغت ما مجموعه  22عليها بالمادة 

  المستودع من طرف المفوض إليه تجهيزنقائص في 

يقوم المفوض إليه باستغالل أرض محاذية للمستودع البلدي تم تسليمها له من طرف الجماعة، تبلغ مساحتها ما يناهز 

المفوض.  دبيرمتر مربع. وقد قام المفوض إليه بتجهيز هذه األرض من أجل استغاللها كمستودع خاص بالت 2550

 ما يلي. عض المالحظات بخصوص هذا التجهيز منهاوقد سجلت ب

 نقائص على مستوى تجهيز المستودع  •

التزم المفوض من خالل عرضه التقني باقتناء محل وتجهيزه بمقرات إدارية وتقنية من أجل تسيير أمثل للتدبير 

المفوض للنفايات المنزلية. فبخصوص الجناح اإلداري والتقني، نص العرض التقني للمفوض إليه على تجهيز  

ب الستضافة ممثلي الجماعة ومكتب للمراقبة  المستودع بمكتب خاص بالمدير المكلف بالتسيير ومكتب للكاتبة ومكت

فردا وتجهيزات صحية ومطبخ ودورة للمياه. كما نص العرض التقني   15قاعة لالجتماعات بطاقة استيعابية تسع و

على ضرورة تجهيز هذه المكاتب بأدوات المكتب والمعلوميات من بينها: حاسوب وهاتف مزود بفاكس وربط بشبكة 
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عة بالقدر الكافي وجهاز سكانير. غير أنه عند زيارة هذا المستودع سجل عدم وجود هذه األنترنيت وآالت طاب

التجهيزات، حيث اقتصرت هذه األخيرة على تجهيز مكتب للمدير ومكتب للكاتبة دون إنجاز التجهيزات المذكورة 

 من عقد التسيير المفوض. 36أعاله والمنصوص عليها بالمادة 

العقد على أن يكون مستقال وأن يضم مجموعة من التجهيزات )تجهيزات صحية مطابقة  أما جناح المستخدمين فنص

للمعايير تشمل قاعة للتمريض مجهزة باألدوات واألدوية الخاصة باإلسعافات األولية ومقصورة لالستحمام ودور 

قاعة للصالة(. وقد تبين للمياه بأعداد كافية؛ وفضاءات اجتماعية تشمل مستودع للمالبس ومقصف وقاعة لالستراحة و

بأن المفوض إليه لم يقم بتهييئ الجناح ولم يف بالتزاماته المنصوص عليها بالعرض التقني، كما أن الجماعة لم تعمل 

 على دفعه الحترام هذه االلتزامات عبر تنفيذ مقتضيات كناش التحمالت.  

اردة بالعرض التقني والخاصة بإقامة محطة وبخصوص ورش اآلليات، لم يقم المفوض إليه بإنجاز التجهيزات الو

 للوقود تضم مضخات وخزانات للوقود، وجهاز للغسيل مزود بمضخة وكذا حفرة لمياه الصرف ومعالجة ماء الغسيل.  

 عدم تزويد المستودع بالماء الصالح للشرب وربطه بشبكة الكهرباء  •

دع بالكهرباء وتزويده بالماء الصالح للشرب. حيث يلجأ لم يقم المفوض إليه باإلجراءات الالزمة من أجل ربط المستو

إلى التزود بالماء عبر جلب خزان من الماء بوتيرة مرة كل يومين أو ثالث أيام من أجل غسل اآلليات والحاويات. أما 

سخ فيما يخص الكهرباء، فإن المستودع ال يضم أي تجهيز يستلزم تزويده بالكهرباء كحاسوب ثابت وفاكس وآلة للن

  .التدبير المفوضكما هو منصوص عليه بعقد 

 غياب نظام معلوماتي جغرافي لتسيير الحاويات 

من أجل تطوير وعقلنة تسيير عملية جمع النفايات، التزم المفوض إليه في إطار عقد التدبير المفوض، بإنشاء نظام 

ث المتعلقة بها وتاريخ تجديدها ومدى معلوماتي يضم جميع المعلومات حول الحاويات: مكان وتاريخ وضعها والحواد

 قبول وضعها من طرف الساكنة. 

غير أن المفوض إليه لم يقم بإنشاء هذا النظام المعلوماتي ولم يقم بتسليم المفوض أي تصميم يوضح كيفية توزيع هذه 

 التدبير المفوض.  الحاويات على تراب الجماعة، وذلك من أجل المصادقة عليها من طرف المفوض، كما هو وارد بعقد  

  غسل الحاويات بخصوصعدم احترام االلتزامات التعاقدية 

حاوية في اليوم مع إمكانية تغيير هذا العدد باالتفاق مع  30قام المفوض إليه من خالل عرضه التقني بااللتزام بغسل 

حاوية للمستودع   15م بنقل  المفوض خالل األشهر األولى من التدبير المفوض. نتيجة لذلك، على المفوض إليه أن يقو

من أجل غسلها بشاحنة األشغال واستبدالها بحاويات أخرى معدة لهذا الغرض، على أن تتم هذه العملية مرتين في  

 اليوم.  

غير أنه بعد القيام بزيارة للمستودع واالطالع على الوثائق الممسوكة من طرف المفوض إليه، تبين عدم احترام هذا 

ألنه غير مزود بالماء الصالح للشرب،   ،تم جلب خزان للمياه مرة كل يومين في المعدل للمستودعااللتزام.  حيث ي 

 ويتم غسل الحاويات بطريقة يدوية دون االستعانة بالمعدات المذكورة بالعرض التقني. 

 2018يناير  01خالل الفترة الممتدة من  ،عدد الحاويات التي تم غسلها لمدة ثالثة أشهرمن وقد مكنت دراسة عينة 

من تحديد وتيرة غسل الحاويات. والتي تم تتبعها في سجل ممسوك من طرف المفوض إليه، ، 2018مارس  31إلى 

عملية ال تتم مرتين في اليوم طبقا للوتيرة المنصوص عليها بالعرض التقني، بل تتم غالبا مرة كل هذه التبين بأن  حيث  

الحاويات إال بعد مرور ثالثة أشهر  جميع . تبعا لذلك ال يتم غسل مرة حاويات في كل 10يومين وبمعدل ال يتجاوز 

    كما هو وارد بالعرض التقني. ايوم 15بدال من 

 تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة بخدمة جمع النفايات المنزلية .2

 فيما يتعلق بجمع النفايات المنزلية، تم الوقوف على ما يلي. 

  للمعطيات خاصة بمسار الجمع مرتبطة بنظام معلوماتي جغرافيعدم إنجاز قاعدة 

بوضع قاعدة للمعطيات مرتبطة بشكل دائم مع نظام معلوماتي جغرافي  بتنفيذ التزامه المتعلق المفوض إليهلم يقم 

 من ، وذلكوإنجاز ملخصات خرائطية دقيقة للدوائر ومسارات الجمع المعطيات الجغرافيةتوفير معالجة يمكن من 

أجل التوفر على أدوات التدبير والتخطيط والمراقبة المستمرة لخدمة جمع النفايات المنزلية خالل مدة التدبير المفوض 

  ه.ومن أجل ضمان متابعة مستمرة للخدمة المقدمة من طرف

ين واآلليات تم االتفاق بأن تشمل هذه القاعدة من المعطيات كل المعلومات الخاصة بالخدمة والمستخدم ولإلشارة فقد 

المستعملة من طرف كل وحدة للجمع أو كنس النفايات، وبالتالي استغالل هذه المعلومات من أجل تطوير مؤشرات 

 . لألداء )الوزن/الساعة/اآللية واستهالك الوقود/كلم/اآللية...(
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  تغيير في طريقة جمع النفايات التي اعتمدها العقد 

مد عقد التدبير المفوض ثالثة أساليب في جمع النفايات حسب طبيعة التعمير من أجل تحقيق جمع أمثل للنفايات، اعت

 :والكثافة السكانية وعرض الطرق

جمع النفايات بواسطة الحاويات والشاحنات الضاغطة في المناطق التي تتوفر فيها مسارات واسعة،  -

 وحيث يتم الجمع بشكل جماعي وبطريقة ميكانيكية؛

بواسطة الحاويات الحديدية في األحياء الناقصة التجهيز واألحياء التي خضعت إلعادة جمع النفايات  -

 الهيكلة عن طريق شاحنة مجهزة لهذا الغرض؛

جمع النفايات من أمام أبواب المنازل مباشرة من الساكنة ومن أقرب نقاط إنتاجها. هذا األسلوب في   -

 .  2والدائرة  1الجمع اعتمد ببعض أحياء بالدائرة 

وقد بينت التحريات ومراجعة عمليات الجمع تغيرا كبيرا في تنظيم هذه العملية مع العودة التدريجية إلى جمع النفايات 

مباشرة من الساكنة في مناطق يفترض أن يكون فيها الجمع بواسطة الحاويات حصريا. ويرجع ذلك أساسا إلى إزالة 

ه، استجابة لمطالب الساكنة، التي تقوم بدورها في بعض األحيان الحاويات من مواقعها األصلية من طرف المفوض إلي

 بهذه العملية بمبادرة منها. 

 :وقد أثر هذا التراجع بشكل كبير على جودة الخدمة كما تبين ذلك األمثلة التالية

 إطالة المدة الزمنية لعمليات الجمع وتراكم النفايات المنزلية على الطريق العام؛ -

الكنس اليدوي في مناطق تداخل عمليات الجمع والكنس بجمع النفايات المنزلية في عرباتهم،  قيام أعوان   -

 قبل مرور الشاحنات الضاغطة؛

 إحداث نقاط سوداء في مواقع الحاويات التي تمت إزالتها. -

 عدم تحقيق هدف القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

لمراسالت الموجهة إلى المفوض إليه والمقابالت مع األعوان المكلفين بمراقبة  تبين من خالل فحص التقارير اليومية وا

خدمة جمع النفايات والكنس وكذلك المعاينات الميدانية، أن العديد من النقط السوداء للنفايات المنزلية لم يتم القضاء 

المفوض إليه بالقضاء على ضرورة قيام  نص علىيمن دفتر التحمالت  30 الفصلعليها. وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .جميع النقط السوداء الموجودة في نطاق الخدمة وال سيما على جنبات الطرق والبقع الفارغة

المعاينة الميدانية استمرار وجود هذه النقط السوداء باألحياء غير المهيكلة والتي تتسم بكثافة سكانية  ظهرتأ وقد 

قط السوداء إلى انخفاض عدد الحاويات وعدم وجود فريق خاص للقضاء ويعود سبب استمرار وانتشار هذه الن عالية.  

عليها من خالل إنجاز حمالت تنظيف خاصة كما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت، باإلضافة للتغيير الملحوظ 

 .في نمط الجمع في عدة مناطق )عبر الحاويات أو مباشرة من الساكنة(

 لقة بعملية الكنستنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتع .3

 على مستوى عمليات الكنس، سجلت النقائص التالية.

  عدم تفريغ منتوج الكنس كما هو منصوص عليه بالوثائق الخاصة بالتدبير المفوض 

من أجل ذلك التزم المفوض إليه وص خدمة الكنس تنظيف الشوارع واألماكن العمومية بالمدينة واألسواق البلدية. خت

موزعين بعدة دوائر ومزودين بأدوات خاصة للقيام بهذه العملية. كما التزم المفوض إليه بتفريغ  باالستعانة بعمال

إلى المطرح عند االنتهاء مباشرة من عملية  هنقلبمن كناش التحمالت،  26منتوج هذا الكنس، طبقا لمقتضيات المادة 

 الكنس. 

ي يومي يتضمن شحن وتفريغ منتوج الكنس بمركز التحويل. يتم أداء مقابل جميع الخدمات المتعلقة بالكنس بثمن جزافو

وبالتالي عدم خلط هذا المنتوج أثناء الشحن والتفريغ مع منتوج جمع النفايات المنزلية الذي يتم أداء مقابله عن طريق 

 الوزن.  

فوض إليه إلى خلط لكن بالرجوع للتقارير اليومية والسنوية وطريقة توزيع آليات التدبير المفوض، يتضح لجوء الم

منتوج الكنس اليدوي مع منتوج جمع النفايات المنزلية، بحيث أن العمال الذين يقومون بالكنس اليدوي، والمزودون 

لتر، يقومون بإفراغ منتوج الكنس اليدوي بالحاويات الخاصة بجمع النفايات المنزلية. نتيجة  120بحاويات من حجم 

توج الكنس اليدوي مرتين، المرة األولى عند أداء مقابلها جزافيا من خالل أداء مقابل لذلك يقوم المفوض بأداء مقابل من

 خدمة الكنس اليدوي، والمرة الثانية عند أداء مقابل وزنها عند خلطها بالنفايات المنزلية.   
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   إعادة توزيع عمال الكنس دون دراسة مدى تأثيره على جودة الخدمات 

أيام في الدوائر الثانوية 7أيام/3أيام في الشوارع الكبرى، و7أيام/7تضم خدمة الكنس اليدوي عمليات الكنس بوثيرة 

أيام في األحياء، طبقا لما هو منصوص عليه بكناش التحمالت. وقد قام المفوض إليه بإعادة انتشار عمال 7يوم/1و

عين الروز وحي بوعيبة وحي العمارات بالنظر التساع الرقعة الكنس عبر زيادة عدد العمال باألحياء التالية: حي 

العمرانية وزيادة التجمعات السكنية.  لكن هذا التغيير جاء على حساب نقص عدد عمال الكنس بالشوارع الكبرى،  

 عامل قبل إعادة انتشار عمال الكنس إلى 12كشارع الحسن الثاني الذي تم تقليص عدد عمال الكنس به للنصف )من 

 عمال(. 06

وض من أجل الموافقة عليه ودراسة مدى تأثيره على مسافة الكنس فكما أن هذا التغيير لم يتم عرضه على الم

كيلومترات كحد أقصى لكل عامل في العرض التقني للمفوض إليه  3المخصصة لكل عامل، والتي كانت محددة في 

 امل تراب الجماعة.   والتي تم على أساسها تحديد كيفية انتشار عمال الكنس بك

  لعرض التقنيلعدم تخصيص فرقة لتنظيف األسواق العمومية طبقا 

يتم تنظيف األسواق العمومية بعد انتهائها، طبقا لمقتضيات العرض التقني، من طرف المفوض إليه عبر إزالة جميع 

التي يوجد بها السوق. كما يتم تكوين أنواع النفايات. وتتم عملية التنظيف هذه من طرف عمال الكنس المعينين بالدائرة  

 أربعة عمال من أجل تنظيف األسواق، تبدأ عملها ابتداء من الواحدة زواال من كل يوم.  04فرقة خاصة من  

التقارير اليومية واالستماع لتصريحات المسؤول عن مراقبة التدبير المفوض بالجماعة، اتضح عدم  من خالللكن 

ة من أجل القيام بتنظيف األسواق األسبوعية طبقا لما هو منصوص عليه بالعرض تخصيص المفوض إليه أية فرق 

 التقني.

 بما يلي: للحسابات يوصي المجلس الجهوي ،لكل ما سبق 

 ؛االستثمارات التعاقدية المتعلقة باحترام االلتزام -

 ؛ الحاويات دبيرنظام معلوماتي جغرافي لتوضع  -

 ؛عدد الحاويات المتلفة والحد من ارتفاع غسل الحاويات بخصوصاحترام االلتزامات التعاقدية  -

 جمع؛عمليات ال قدرة شاحنات الضغط خالل  واحترام  جمع النفايات    ق طرااللتزام ببنود العقد بخصوص   -

 كما هو منصوص عليه في العقد؛ القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية -

  قبل إعمالها؛ إعادة توزيع عمال الكنس على جودة الخدماتعملية دراسة مدى تأثير  -

 .لعرض التقنيلتخصيص فرقة لتنظيف األسواق العمومية طبقا  -

 ثالثا. مراقبة وتتبع التدبير المفوض لتدبير النفايات المنزلية
جه القصور على مستوى مراقبة وتتبع التدبير المفوض النفايات المنزلية بينت عملية المراقبة وجود مجموعة من أو

 .من طرف المفوض وهي كالتالي

 عدم القيام بنشر عقد التدبير المفوض 

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، يتم نشر مستخرج من  54.05من القانون  14طبقا لمقتضيات المادة 

سمية، ويتضمن هذا المستخرج أسماء المتعاقدين وصفاتهما وموضوع التفويض ومدته التدبير المفوض بالجريدة الر

 ومحتواه وكذا البنود المتعلقة بالمرتفقين.

علما بأن طبيعة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي تحتم على المفوض نشر هذه  بهذا النشرالمفوض لم يقم  إال أن

 تفقين.  المعلومات وجعلها في متناول جميع المر

 غياب مكتب خاص بمراقبة التدبير المفوض 

تقوم المصلحة التقنية بالجماعة بتتبع ومراقبة التدبير المفوض، لكنها ال تملك مكتب أو خلية خاصة بمراقبة تدبير 

رغم القطاع المفوض من طرف المفوض إليه، كما لم يتم تعيين الموارد البشرية الكافية من أجل القيام بهذه العملية بال

 من أهميتها بالنظر ألن هذا المرفق يستحوذ على نصيب كبير من نفقات الجماعة.  

 نقص حاد في الموارد البشرية والتقنية المسخرة من أجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض 

ر ، من أجل القيام بتتبع ومراقبة التدبي2012شهر يناير  في  تم تعيين موظف واحد من طرف رئيس المجلس الجماعي  

المفوض. وتجب اإلشارة إلى أن هذا الموظف يقوم في نقس الوقت بعدة مهام أحرى، من بينها: تتبع عملية تنظيف 

خيرات وتتبع المساحات الخضراء من خالل السقي وطي األشجار والغرس وتسجيل المخالفات  صشاطئ شاطئ ال

 بيئة.البيئية مثل تدفق مياه الصرف والمشاركة في دراسات التأثير على ال
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تعيين موظف واحد غير كاف لتمكين المفوض من القيام بمراقبة التقارير اليومية والسنوية والقيام بالتتبع اليومي 

للخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه على أرض الميدان. حيث جاء في تصريحات المسؤول عن مراقبة التدبير 

ن وتوزيعهم بمختلف المناطق وكذا مراقبة خدمة التنظيف المفوض بالجماعة، أنه يقوم بمراقبة حضور المستخدمي

 مرتين في السنة.  

 المفوض  التدبيرب الخاصةالمعلوماتية برامج لعدم الولوج ل 

تكوين بعض بالمفوض إليه  يلتزممن كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض،  20.3طبقا لمقتضيات المادة 

من أجل تمكينهم من استعمال البرامج المعلوماتية الخاصة بتسيير التدبير الموظفين الذين ينتمون لمصلحة المراقبة 

 المفوض للنفايات المنزلية.

بتحقيقه، مع العلم بأن الولوج   ههذا التكوين من طرف المفوض إليه ولم يعمل المفوض على إلزام  إجراءغير أنه لم يتم  

لبرامج تسيير المفوض إليه يمكن المفوض من معرفة صحة المعلومات المدلى بها في التقارير اليومية والسنوية، وكذا 

 عمال الصيانة.أالتأكد من حجم المشتريات من الوقود ونوعية 

 مفوض إليهمن طرف البها  ىالوثائق المدلالمضمنة في  عدم مراقبة صحة المعلومات 

ال يقوم المفوض بإيالء األهمية الكافية للوثائق التي يتم اإلدالء بها من طرف المفوض إليه من تقارير يومية وتقارير 

واستعمالها من أجل المضمنة في هذه الوثائق التأكد من صحة المعلومات من خالل  ، وذلكسنوية ومستندات مثبتة

إعطاء صورة واضحة للجنة التتبع والمجلس الجماعي حول النقائص وبالتالي تتبع تنفيذ التزامات المفوض إليه، 

 تسيير التدبير المفوض للنفايات المنزلية، وذلك من أجل القيام بالمبادرات التصحيحية الالزمة.  فيالمسجلة 

 بما يلي: اتللحساب يوصي المجلس الجهوي ،لكل ما سبق 

 الطرفين؛العمل على فرز منتوج الكنس طبقا للنسب والقواعد المتفق عليها بين  -

العمل على تقوية وظيفة المراقبة عن طريق وضع التنظيم المناسب والموارد البشرية المؤهلة ودعمها  -

 بالوسائل التقنية الضرورية؛ 

 ل التدبير المفوض. السهر على نقل الخبرات والمهارات لموظفي الجماعة من خال -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للصخيرات 
 )نص مقتضب(

 التخطيط لعقد التدبير المفوض أوال. 

  غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة 

الجماعة ال تتوفر على موارد  .بالفعل الجماعة ال تتوفر على مخطط لتدبير النفايات عندما هيأت وثائق العروض

 بشرية مؤهلة لتهيئ هذا المخطط الجماعي لتدبير النفايات وتعتمد على نتائج المخطط اإلقليمي.

 عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين االعتبار في وثائق التعمير 

األولى، فهناك معطيات  العقد الحالي للتدبير المفوض هو األول من نوعه لجماعة الصخيرات، وبما أنها التجربة 

تم إغفالها في إعداد كناش التحمالت، وهذا مرتبط أساسا بضعف الموارد البشرية المكلفة بقطاع جمع النفايات، وقد 

تم األخذ بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن في إعداد كناش التحمالت الحالي الذي سنعمل به في 

 اني منها الجماعة تعود أساسا إلى دور الصفيح واألحياء الناتجة عن إعادة الهيكلة.العقد المقبل. والعوائق التي تع

 عدم إدماج أهداف السياسات العمومية والقطاعية في عقد التدبير 

التحمالت على النموذج الذي أعد من طرف وزارة الداخلية آنذاك واتخذت بعض   اعتمدت الجماعة في إعداد كناش

المعايير التي ارتأت أنها ستساعدها على بلورة إستراتيجية فعالة لتسيير القطاع الخاص بالكنس وجمع النفايات، 

والركام في إعداد والجماعة ستأخذ بعين االعتبار هذه التوصيات بشأن عملية الفرز وتدبير النفايات الخضراء 

 . كناش التحمالت للعقد الثاني الذي ستبرمه قريبا

)...( 

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه  
   )...( 

 تنفيذ المفوض إليه االلتزامات المتعلقة باالستثمار وصيانة الحاويات .1

اآلليات عند انطالق االستثمارات التي تقدمت بها في عرضها حيث قامت بتجديد  " "S.Nلقد احترمت شركة 

 العملية كما يتبين من البطاقات الرمادية حيث وقع خطأ في قائمة تجديد اآلليات.

 نقائص في تجهيز المستودع من طرف المفوض إليه 

لقد وضعت الجماعة رهن إشارة الشركة جزءا من المستودع البلدي وقامت الشركة بالتجهيزات الضرورية مع 

 العلم أن الجماعة لم تأخذ أي تعويض من هذا االستغالل. 

  غياب نظام معلوماتي جغرافي لتسيير الحاويات 

 لقد وضعت الشركة مخططا لتسيير الحاويات في عين المكان. 

 اللتزامات التعاقدية بخصوص غسل الحاويات عدم احترام ا 

بالفعل لم تتمكن الخلية المكلفة بالمراقبة برصد مثل هذه التجاوزات التي تقوم بها الشركة المفوض لها والتزام وتيرة 

 غسل الحاويات.

 تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة بخدمة جمع النفايات المنزلية   .2

  عدم إنجاز قاعدة للمعطيات الخاصة بمسار الجمع مرتبطة بنظام معلوماتي جغرافي 

 بإعطاء الجماعة المسار الذي تقوم به لجميع أنحاء المدينة.  " "S.Nفقد قامت شركة 

 تغيير في طريقة جمع النفايات التي اعتمدها العقد 

ن عند الساكنة وذلك بسبب رفض السكان للحاويات لقد تم اعتماد طريقة جمع النفايات من أبواب المنازل مباشرة م

 . ) pré-collecteوسنعمل على حل هذه االشكالية في العقد المقبل وذلك بإتباع أسلوب الجمع المسبق )

  عدم تحقيق هدف القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

 لقد تم إرسال هذه المالحظة إلى الشركة وتمت معالجتها. 
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 لمفوض إليه االلتزامات المتعلقة بعملية الكنس تنفيذ ا .3

  عدم تفريغ منتوج الكنس كما هو منصوص عليه بالوثائق الخاصة بالتدبير المفوض 

برنامج الكنس لمجموع مدينة الصخيرات رهن إشارة الجماعة مع وتيرة الكنس والعمال   "  "S.Nلقد وضعت شركة  

 المكلفون بهذه المهمة.  

 لكنس دون دراسة مدى تأثيره على جودة الخدمات إعادة توزيع عمال ا 

إن وتيرة الكنس غير كافية لتغطية جميع تراب الجماعة بصفة جيدة وهذه المالحظة سوف تؤخذ بعين االعتبار في 

 طلب العروض المقبل حتى نتمكن من رفع وتيرة الكنس.

 عدم تخصيص فريق لتنظيف األسواق العمومية طبقا للعرض التقني 

 .7أيام على  7لنظافة المكلفون بكنس األسواق والساحات العمومية توجد بعين المكان إن فرق ا

 ثالثا. مراقبة وتتبع التدبير المفوض لتدبير النفايات المنزلية

 عدم القيام بنشر عقد التدبير المفوض 

ي هذا السهو في العقد بالفعل لم تقم الجماعة بنشر مستخرج من عقد التدبير المفوض بالجريدة الرسمية وسيتم تفاد 

 المقبل.

  غياب مكتب خاص بمراقبة التدبير المفوض 

المصلحة التقنية هي التي تقوم بعملية المراقبة، وبسبب ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية فليست هناك خلية 

 تقوم بعملية المراقبة.

  عدم الولوج للبرامج المعلوماتية الخاصة بالتدبير المفوض 

 المالحظة ترجع أساسا إلى نقص عدد التقنيين المكلفين بهذه المهنة.هذه 

 عدم مراقبة صحة المعلومات المضمنة في الوثائق المدلى بها من طرف المفوض إليه 

تقوم المصلحة التقنية بمراقبة كل الوثائق المدلى بها من طرف المفوض إليه غير أن األعمال المنوطة بها تفوق 

 العملية وهذا راجع إلى ضعف عدد التقنيين كما أشرنا إليه سابقا.   العدد المخصص لهذه

III.  جواب مدير شركة "SOS-NDD" 
 )نص مقتضب(

 ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه  

 تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة باالستثمار وصيانة الحاويات .1

  االستثمار عدم احترام االلتزام المتعلق بتجديد آليات 

 احترمت شركتنا جميع التزاماتها منذ أن تم تجديد اآلليات الجماعية في بداية عقد التدبير المفوض )...(. 

 نقائص في تجهيز المستودع من طرف المفوض إليه 

منحت جماعة الصخيرات للشركة جزًءا من المرآب البلدي، لكي تقوم األخيرة بتهيئته في أفق استغالله في عقدة 

ير المفوض المشار إليها أعاله. ما جعل الشركة تقوم بمجموعة من األشغال بهذا األخير كما هو مبين في التدب

 الفواتير التي قدمناها لكم بمناسبة مهمتكم. )...(. 

 عدم احترام االلتزامات التعاقدية بخصوص غسل الحاويات 

ها، بالرجوع إلى سجل دخول وخروج فيما يخص الطريقة التي تتكون من حساب عدد الحاويات التي يتم غسل

 الشاحنات، فإنها ليست كافية، فنحن نقترح عليكم الرجوع إلى الوثيقة الداخلية التي تسجل غسل الحاويات )...(. 

 تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة بخدمة جمع النفايات المنزلية .2

  بنظام معلوماتي جغرافيعدم إنجاز قاعدة للمعطيات خاصة بمسار الجمع مرتبطة 

في عرضها التقني دوائر التجميع لجميع قطاعات المدينة، مصحوبة بترددات  «SOS-NDD»لقد قدمت شركة 

 .المرور

 تغيير في طريقة جمع النفايات التي اعتمدها العقد 

التجميع  تم فرض التجميع من الباب إلى الباب في بعض األحياء بسبب رفض الحاويات من قبل سكانها، وطريقة

هذه مرهقة أكثر للمفوض إليه، ألنها تتطلب وسائل نقل، وتزيد من وقت التجميع. ومع ذلك، ال يزال التجميع 

 بواسطة الحاويات هو الطريقة السارية، وفقًا لعرضنا.
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 عدم تحقيق هدف القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية 

 .الجماعة عند استالم شكاية من وبخصوص النقط السوداء، فيتم معالجتها مباشرة 

 تنفيذ المفوض إليه لاللتزامات المتعلقة بعملية الكنس  .3

 عدم تفريغ منتوج الكنس كما هو منصوص عليه بالوثائق الخاصة بالتدبير المفوض 

فيما يتعلق بتدبير منتجات التنظيف، بالشروط التعاقدية، مع العلم "أنه يجب على  «SOS-NDD»تلتزم شركة 

 المفوض إليه ضمان إزالة مخلفات الكنس الشاملة وإخالئها إلى المطرح العمومي."

ينص على أن: " الشروط التقنية  4لم يحدد دفتر التحمالت، أي منتج تنظيف يوجب معالجة محددة، ألن الفصل 

ينص على " تعريف النفايات المنزلية   1-21خدمة جمع وإخالء النفايات المنزلية والمشابهة " والفصل    الخاصة في

 والنفايات المشابهة " الفقرتان )ج( و )د(، وذكر أن يتم تضمينها في التسمية )...(: 

 هم؛ منتجات تنظيف الطرق العامة والساحات والحدائق والمقابر وتوابعها التي تم جمعها في إجالئ -

منتجات التنظيف والمخلفات من القاعات والمعارض واألسواق، ومواقع االحتفاالت العامة، والتي  -

 تم تجميعها إلخالئها.

  إعادة توزيع عمال الكنس دون دراسة مدى تأثيره على جودة الخدمات 

 . تتطلب مسألة الكنس ذات الصلة توضيحا لتجنب سوء الفهم

وقد فرضت جماعة الصخيرات . الزمني المنصوص عليه في دفتر التحمالتترددات الكنس تتوافق مع الجدول 

 ترددات كنس، والتي أثبت أنها غير كافية، ومن أجل تحقيق النجاعة المطلوبة، عدلت الشركة بالتشاور مع الجماعة

 .الترددات لزيادتها عن طريق إعادة توزيع العمال على أرض الميدان

  العمومية طبقا للعرض التقني عدم تخصيص فرقة لتنظيف األسواق 

أيام. هذا التردد أساسي،  7أيام/ 7تتم معالجة مخلفات السوق عن طريق فرق الكنس المخصصة لهذه المناطق 

 .بالنظر إلى حساسية هذه المواقع
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 والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

العمومية وخدمة كنس الطرق والساحات  لها المماثلة

 بجماعة تيفلت
 

 لمدة «SOS-NDD» لشركةقامت جماعة تيفلت بتفويض تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

سنوات في إطار عقد للتدبير المفوض لخدمة جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس الطرق  7

درهم مع احتساب  9.689.523,46وبمبلغ سنوي محدد في  2011غشت  14والساحات العمومية، وذلك ابتداء من 

 الرسوم.

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 
مراقبة التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا خدمة كنس الطرق أسفرت عملية 

نورد أهمها كما   ،وإصدار عدد من التوصيات  المالحظاتوالساحات العمومية بجماعة تيفلت عن تسجيل مجموعة من  

 .يلي

 عقد التدبير المفوض إعدادأوال. تخطيط و
 .تسجيل المالحظات التاليةتم بخصوص هذا المحور 

 غياب إطار استراتيجي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

. إذ لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات لتدبير استراتيجي إطار على  ال تتوفرأظهرت المراقبة بأن جماعة تيفلت 

المتعلق بتدبير النفايات  28.00من القانون  17المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادة ال تتوفر على 

يمكن من تحديد جميع العمليات المتعلقة بالجمع األولي للنفايات المنزلية وجمعها الذي هذا المخطط  ،والتخلص منها

أنه لم يتم إعداد المخطط المديري الخاص  لى، إاإلشارةونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك. كما تجدر 

والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات   قليمباإل

 النهائية والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة. 

الئم الذي يمكن من إعداد دفاتر تحمالت لعقد الم  الالزمة واإلطارتتوفر الجماعة على المراجع    الوضعية، الوأمام هذه  

ال تتوفر الجماعة على مطرح مراقب للنفايات   ،إضافة لذلك التدبير المفوض تمكن من تحقيق األهداف المسطرة.

 المنزلية والنفايات المماثلة لها وال على موقع للتخلص من األحجار ومخلفات البناء. 

  تغطية تكاليف التدبير المفوض بالكفيلة   المالية للجماعةالموارد ضعف 

وجدت جماعة تيفلت صعوبة في تغطية تكاليف التدبير المفوض لخدمة النظافة وبالتالي أداء مستحقات الشركة. وقد  

 . 2017درهم حتى نهاية سنة  20.164.150,77بلغت المستحقات العالقة 

بين فترة التدبير المباشر وفترة التدبير  بالمائة 390 ت نسبته تكاليف خدمة النظافة ارتفاعا كبيرا بلغ عرفت وقد  

 2009)سنتي    درهم خالل فترة التدبير المباشر  2.881.678,27حيث قدر معدل التكاليف السنوية بحوالي    ،المفوض

 بالنسبة لفترة التدبير المفوض.  درهم 13.695.397,62لى إمعدل التكاليف السنوية  فيما وصل (2010و

في  بالمائة 9مقابل  بالجماعة التسيير نفقاتمن  بالمائة 28 تشكل حوالي تكاليف خدمة النظافةإلى أن  تجدر اإلشارةو

  تأدية مستحقات المفوض إليه.  فيفي تأخر الجماعة (، مما ساهم فترة التدبير المباشر) الفترة السابقة

  الدراسة القبلية إلعداد دفتر التحمالت  إجراءعدم 

 والتسيير. أية دراسة لتحديد الحاجيات وطرق إنجاز الخدمة وتحديد الكلفة العامة لالستثمار إجراء بلم تقم الجماعة 

 ادون تحيينها وتكييفه اعتمدت في تحضير الوثائق التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض على العقود النموذجية وبذلك

ألخذ خصوصياتها بعين االعتبار من خالل القيام بدراسة لتحديد خاصيات وعدد اآلليات الالزمة وعدد المستخدمين 

لم تتمكن الجماعة من أخذ الصعوبات  ،في غياب الدراسة القبليةكما أنه  الخ....ونوع الحاويات التي سيتم استخدامها 

 المتوقعة خالل تنفيذ العقد بعين االعتبار. 

 العروض وإجراءات تقييمعداد ملف طلب العروض إيا. ثان 

ص ملف طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض لخدمة النظافة بمدينة تيفلت وجود مجموعة تحافا تبين من خالل 

 نورد أهمها كما يلي.من النقائص 
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 نقائص على مستوى المعلومات المطلوبة في نظام االستشارة  .1

متعلقة  تفاصيلعلى تقديم  طلب العروضفي ن الجماعة لم تحث المشاركين أنظام االستشارة،  راسةدتبين من خالل 

ومصاريف  ةالحساب المتبع طريقةو ات ليباآلك المتعلقة التهالداول دفتر التحمالت كجمصاريف الواردة في العض بب

هارية والتحسيسية ومصاريف  التكوين ومصاريف الحمالت اإلش  تأهيل المرآب ومصاريف تهيئة الميزان ومصاريف

 . وغيرها (العاملةاليد و كلفة قطع الغيار)صالح وتأهيل اآلليات إ

دراج هذه العناصر في العروض المالية للمتنافسين لم يمكن المفوض على إنظام االستشارة  تأكيد ن عدم إف ،وبالتالي

دراسة وتقييم تلك العروض بطريقة  من مقارنة مدى التوافق بين العروض المالية والعروض التقنية، وكذلك 

نجاز االلتزامات الواردة بالعرض التقني والمالي للمفوض إليه إمن تقييم  الجماعة مكنتتلم  نتيجة لذلك،موضوعية. 

 لتمكن من اقتطاع األموال المقابلة لكل استثمار غير منجز.  او

 تقييم العروضوالتحمالت دفتر إعداد نقائص على مستوى  .2

 ذلك من خالل ما يلي.يتجلى 

 عدم تحديد الحاجيات المتعلقة بالحاويات 

كما أن دفتر التحمالت لم يحدد ة. جود العدد وكذلك الحجم واللم تقم الجماعة بتحديد حاجياتها من الحاويات من حيث 

، وجدت الجماعة هذه الوضعيةنتيجة لزقة.  المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أماكن وضع الحاويات بالشوارع واأل

أماكن  لىعملية تتبع ومراقبة الحاويات الموضوعة كما أسهمت أيضا في اعتراض بعض المواطنين ع صعوبات في

 وضع الحاويات.

  الثمن التقديري للخدمة عدم تحديد عناصر 

توفر غير أن الجماعة ال ت  .مع احتساب الرسوم  درهم  00, 8.231.100مبلغ  ب قدر ثمن الخدمة موضوع طلب العرض  

 ثمان العناصر المكونة للثمن التقديري. كيفية تحديد أعلى أية وثيقة تبين تركيبة و

 إشكالية إدراج األحجار ومخلفات البناء في دفتر التحمالت 

أن المفوض إليه ملزم بجمع األحجار ومخلفات البناء الناتجة عن أعمال على من دفتر التحمالت  21المادة  نصت

المؤطرة على شاكلة النفايات المنزلية. لكن عدم تحديد الشروط  المنزلية على شرط تواجدها في الحاوياتالترميم 

 للعديد من الخالفات بين المفوض والمفوض إليه وذلك لألسباب التالية: اكان مصدر للعملية

  المنزلي؛الترميم حجم ونوعية مخلفات البناء المتعلقة بعدم تحديد مكونات و -

 فات األحجار بجوانب الحاويات بشكل دائم؛وضع مخل -

 دراج األحجار ضمن النفايات المنزلية والمماثلة لها الواردة في دفتر التحمالت؛إعدم  -

 ؛  les bennes tasseuses)استحالة جمع األحجار بشاحنات الضغط ) -

مستوفية للشروط إمكانية لجوء المفوض إليه لجمع األحجار الغير لتفادي غياب التدابير المصاحبة  -

 المذكورة في العقد كوسيلة للرفع من الوزن.

 لذلك  تخصيصها الواجب والميزانية والتحسيس التوعية حمالت مضمون تحديد عدم 

أهمية ما تكتسيه من م رغم باألهمية الالزمة أثناء إعداد دفاتر التحمالت. فبال والتوعية التحسيسحمالت تحض لم 

فدفتر التحمالت منح كامل الحرية للمفوض إليه لتحديد سبل  ،األزبال في دورة تدبير النفاياتلضمان دمج منتجي 

تساعد في كما لم يتم تحديد أهداف    .وخطة العمللميزانية المخصصة  لتحديد    ين دون أيالمواطنووسائل التواصل مع  

 حمالت التوعية والتحسيس على المواطن.آثار تقييم 

  لبعض الخدمات  من الجزافيثالتركيبة  تحديدعدم 

صالح وغسل الحاويات  إتم اختيار أداء خدمة تدبير الحاويات بثمن جزافي بما في ذلك توريد وتجديد وتوزيع و

بالنسبة لخدمة الكنس اليدوي والتي تتضمن إزالة العشب والملصقات . نفس النهج اعتمد الحديدية والصناديق

 تكلفةلم يمكن المفوض من خصم  الخدمات لتلك من الجزافيثالتركيبة  تحديد عدم أن والرسومات الحائطية. إال 

 تم االستفادة منها.تالخدمات التي لم 

  تقييم العروض في غياب تقييم لجميع االلتزامات المحددة في دفتر التحمالت 

. ويمكن اإلشارة، أهميتهالم يأخذ نظام االستشارة بعين االعتبار جميع االلتزامات الواردة في دفتر التحمالت رغم 

لنظافة وكذا االستثمار الخاص بتأهيل مكان إداري وتقني الستقبال عمال ا، إلى االلتزامات المتعلقة بالمثالسبيل  على

ياب غ. االستثمار الخاص بوضع الميزان وإنجاز الحمالت التحسسيةوتلك المتعلقة ب إصالحهاالشاحنات واآلليات و

في القيام  مكانية المفوض إبعين االعتبار خالل دراسة عروض المتنافسين حد من  هاخذ أعدم تحديد هذه االلتزامات و

 لعروض. لهذه اتقييم موضوعي وإجمالي ب
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 في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:و

كما هو منصوص عليه في  عداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لهاإالعمل على  -

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ 28.00من القانون  16المادة 

 إعداد وثائق تعاقديةو  خصائص الخدمات الواجب تقديمها  تحديدالتي تمكن من  نجاز الدراسات القبلية  إ -

 ؛اللتزامات وحقوق المتعاقدينالدقيق تحديد  الو تضمن التنفيذ الناجع للتدبير المفوض

 .الشركات المتنافسة تقييم عروضل وضع نظام تقييم للعروض واضح وموضوعي -

 تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليهثالثا. 
جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ونقلها وإفراغها في  ب إلى تنفيذ الخدمات المتعلقةالتدبير المفوض عقد يهدف 

مراقبة   مكنتولقد  وكذا افراغ نفايات التنظيف.  خدمة كنس الطرق والساحات العموميةو المطرح المخصص لذلك

 التالية. المالحظاتالعقد من الوقوف على تنفيذ هذا 

 التعاقديةتنفيذ االستثمارات  .1

درهم دون احتساب  8.130.000,00التزم المفوض إليه بجلب استثمارات جديدة وتحديث اآلليات الجماعية بمبلغ 

 ما يلي.  من بينها لوحظ وجود عدة نقائص ،في هذا اإلطار .وم وفقا لجدول زمني محدد الرس

  يجارية لى القروض اإلإاللجوء الغير مالئم 

أن هذه الوسيلة ال تمكن من تسجيل غير  ،يجاريةلى اقتناء اآلليات عن طريق القروض اإلإلجأ المفوض إليه 

خيار الشراء في نهاية المدة التعاقدية   اللجوء إلى  إال عند للمفوض إليه    حاسبيمالاالستثمارات في األصول الثابتة للبيان  

أنه  تنص علىوالتي  المشار إليه أعاله 54.05من القانون  15وتعتبر هذه العملية مخالفة لمقتضيات المادة  لإليجار.

ب أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه "يج

أو هما معا والمتضمنة بالخصوص ألموال الرجوع وأموال االسترداد. يجب تقييد هذه األموال في األصول الثابتة 

بين المفوض إليه في محاسبته االستهالكات على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. ي

المتعلقة بتدني القيمة واالستهالكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة اإلنتاجية لإلنشاءات  

 والمنشئات المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس األموال المستثمرة".

رية غير من تركيبة التكاليف المقترحة في العرض المالي للمفوض إليه لى القروض االيجاإفإن اللجوء  ،إضافة لذلك

 توقف المفوض إليه عن أداء ه في حالة. كما أنوتوازن العقد من الناحية المالية حساب هامش الربح ثر علىوبالتالي أ

اص في آليات خصظل ال يصبح استمرار المرفق العمومي المتعلق بجمع النفايات والكنس غير ممكن في األقساط،

 الجمع.

 عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة باالستثمارات 

عقد التدبير المفوض على مجموعة من االلتزامات تتعلق بإنجاز االستثمارات. وفي هذا الصدد تم تسجيل  نص

  التالية: االختالالت

 التعاقدية المقتضيات وفق  المرآب تهيئة عدم •

 وقد . المفوض طرف من للعملية تتبع أي  غياب في االستغالل من األولى السنة خالل المرآب بتهيئة ليهإ المفوض قام

 على يتوفر يستجيب لجميع الشروط التعاقدية، إذ ال ال المرآب أن الميدانية والزيارةبين فحص ملف هذه العملية 

 لغسل باحة وعلى( االستراحة قاعةو المالبس خلع وغرفة الحمامات) للعمال ةالمخصص واألماكن التجهيزات

 غير  الساكنة  وبجوار  الجماعة  المتواجد بمقر  موقعه  وأن  كافية  غير  المخصصة  المساحة  أن  كما.  والشاحنات  الحاويات

 . مناسب

 نجاز استثمارات التجديد  إعدم  •

متر مكعب،  5 من فئة (Bennes Satellites)بشراء ثالث شاحنات  عرضه التقني من خاللالتزم المفوض إليه 

 نأال  إ  ،درهم بدون احتساب الرسوم  750.000,00(، وذلك بثمن  2015  -  2014)االستغالل  خالل السنة الرابعة من  

 . كما هو ملتزم بهليه باالستثمار إلم يقم المفوض هذه العملية لم تتم و

( بموجب محضر وافقت فيه 6 –د -14504و 6 –د -7156مرقمتين )نه تم جلب شاحنتين أوقد صرح المفوض إليه 

ن لم يتم استعمالهما في نفس الفترة وفقا لما تبين من جدول ين الشاحنتيأن هات غير ،الجماعة على تغيير االستثمار

تذاكر وزن الشاحنات والتقارير اليومية الواردة على المفوض. كما أنه تم اقتناؤهما وتسلمهما مسبقا من طرف جماعة 

ع في استعمالهما وقد تم الشر. و«S»المبرم مع شركة  2007ج ح س / /123رقم ار عقد التدبير المفوض سال في إط

 .2008 يوليوز 11و 2008يونيو  26على التوالي بتاريخ في جماعة سال  
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 قع اتحديد المول جغرافي عدم تجهيز الشاحنات بنظام •

 جغرافي ز الشاحنات المخصصة لجمع النفايات بنظامبتجهي  على التزامه بالقيامنص العرض التقني للمفوض إليه 

نتيجة و بهذا النظام. هذه األخيرة تجهيز عدمإال أنه سجل  ،من تتبع آني لحركة الشاحنات سيمكنمما قع التحديد المو

مستعملة الالمفوض ال يستطيع التأكد من احترام الشاحنات لمسار الجمع ورصد الشاحنات المتوقفة وغير  لذلك، فإن

قع اتحديد المولغياب نظام جغرافي  في حالة  الزيادة في األوزان يتضاعف    احتمالوكذا احترام أماكن االفراغ. كما أن  

 وعدم فرض الوزن المزدوج للشاحنات. 

 لحاويات نقائص على مستوى تسلم ا •

مؤرخ   ية تحفظات من طرف المفوض وذلك بمحضرأمن دفتر التحمالت وبدون  41تم استالم الحاويات وفقا للمادة 

ها خاصة أن مساحة المرآب ال يمكن ،تخزين الحاويات لى مكانإ اإلشارةعدم لوحظ نه أ غير .2011غشت  04 في

 تم بشكل تدريجي أن التسلم الفعلي للحاوياتتؤكد بجزئية  محاضر التسلم ال  . كما أنحاوية وسبع شاحنات  686احتواء  

حسب المحاضر  ،مقارنة عدد الحاويات التي تم وضعها بتراب الجماعة. وقد أظهرت الحاويات حسب عملية وضع

 ،2011غشت  04الجماعة بتاريخ  أنجزه أعوانول محضر أمع تلك التي تم االشهاد على تسلمها حسب  ،الجزئية

اعتبار وجود حاجيات   معبوضع الحاويات    إليهطالب المفوض  تالجماعة  وتم تفسير ذلك بكون     حاوية.  487عدم وضع  

 تفوق تلك المتوقعة وهذا ما يعكس عدم تتبعها للكميات الموضوعة فعليا.

  عدم صيانة الحاويات •

 .حاويات وجوانبها بطريقة منتظمةبصيانة وغسل ال يقوم أن المفوض إليهعلى  من دفتر التحمالت 22نصت المادة 

تعرضت للكسر واإلتالف   هاالعديد من  أنن المفوض إليه ال يقوم بصيانة الحاويات رغم  إال أنه تبين من خالل المعاينة أ

  تراب الجماعة.مستوى على  أعدادهانقص مع تسجيل 

 شاحنات متوقفة لفترات طويلة  •

بينت   المتعلقة بالنفاياتاألوزان ات ن وضعيأ غير ، سبع شاحناتاستعمال بالتقني  هعرضفي لمفوض إليه ا التزم

ؤثر على جودة الخدمات المقدمة للساكنة. فعلى تالشاحنات وفي بعض األحيان لمدة طويلة  بالطابع المتكرر ألعطا

 123 أي لمدة 2014دجنبر  12تاريخ  لىإ 2014غشت  11تاريخ  من 6-د –70229توقفت الشاحنة  ،سبيل المثال

يوما.  60لمدة أي  2014شتنبر  30تاريخ  لىإ 2014غشت  01 تاريخ من 6-د -70601توقفت الشاحنة  كما ،يوما

 كما ال يتم تطبيق الجزاءات على المفوض إليه  ،لم يطالب المفوض بتعويض تلك الشاحنات المتوقفةوبالرغم من ذلك،  

 .الفتراتبعض  فقط في ع شاحنات أو خمسربأل لهستغالبالرغم من ا

 كنسنقائص على مستوى تنفيذ خدمة ال .2

 الكنستدبير خدمة  فيوجود اختالالت ليه ومن خالل المعاينة الميدانية إالتتبع للمفوض  بطائقتبين من خالل فحص 

 سلبا على جودة الخدمات المقدمة. ويتعلق األمر بالنقائص التالية: تانعكس

نقص على مستوى جمع النفايات الخضراء ومخلفات الحيوانات واستمرار تواجد االتربة باألزقة بعد  -

   للنفايات؛المخصصة  لفراغ السالإعدم و كنسها وعدم االلتزام بارتداء اللباس المخصص

 رغم من التغيرات الطارئة نتيجة إنشاء عدة تجزئات وتهيئة طرق جديدة؛عدم تحيين تصاميم الكنس بال -

وجود أعشاب على مستوى جنبات الطرق ومجاري المياه رغم أن المفوض إليه ملزم بخدمة إزالة  -

 من دفتر التحمالت؛ 26األعشاب حسب المادة 

  ،منزلية عوض المطرحتفريغ المخلفات الناتجة عن الكنس مباشرة بالحاويات المخصصة للنفايات ال -

والتي تم تفريغها   لنفايات الناتجة عن الكنسلكمية اي  لالما  قدر المقابلوقد    .كما هو وارد بدفتر التحمالت

 ؛ درهم  979.447,00ما مجموعه  ب،  2017إلى حدود نهاية    ،للنفايات المنزليةفي الحاويات المخصصة  

 دران البنايات؛  ج منعدم القيام بإزالة الملصقات والرسومات القديمة  -

والتي   ،العادية فقط في غياب أدوات الكنس الواردة بالعرض التقني للمفوض إليه ساتنالمكاستعمال  -

. سات خضراء وأدوات التقاط وجمع المخلفات بالطرق واألزقة وواقي للوجه للحماية من الغبارنمك  تضم

سين. هذه الوضعية أثرت بشكل ن للكنااخصصيمكانين على األقل  كما لم يقم المفوض إليه بتجهيز

 مباشر على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه.

 نقائص على مستوى تدبير الموارد البشرية المخصصة لخدمة النظافة   .3

 عرف تدبير الموارد البشرية المخصصة لخدمة النظافة عدة نقائص تتلخص فيما يلي:  
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المرافق الصحية وقاعة للتمريض الستقبال عمال النظافة التابعين يتوفر على  بتجهيز مكانعدم القيام  -

 نص عليه دفتر التحمالت؛يللشركة وفق ما 

  ، عوض مهندس خالفا لما ورد بدفتر التحمالتتوظيف تقني للقيام بالمهام المخصصة لرئيس االستغالل   -

، تتعلق بفارق الراتب درهم 993.116,00بمبلغ تقدر نفقات وهو ما مكن المفوض إليه من توفير 

 درهم  20.000,00المؤدى للتقني والراتب الواجب تأديته حسب العرض التقني للمهندس والمحدد في  

 للشهر؛

يوم تكوين للعمال المؤطرين والمراقبين   13 ت برمجة يث تم ح ،عدم احترام برنامج التكوين التعاقدي -

أيام من التكوين. كما أن  9أي بفارق  ،يوم الواردة بالعرض التقني للمفوض إليه 20والتابعين عوض 

هذا الفارق لم يكن موضوع مسائلة من طرف المفوض في إطار تتبعه لتنفيذ المفوض إليه لتعهداته 

 والتزاماته التعاقدية؛ 

تيفلت   جماعةلتصريح بنفس العمال وخالل نفس الفترة في عقدين مختلفين للتدبير المفوض تخص ا  -

من دفتر التحمالت. كما أن ذلك لم يكن موضوع   23الخميسات وهو ما يخالف مقتضيات المادة    جماعةو

 ؛مساءلة من طرف المفوض في إطار تتبعه لتنفيذ المفوض إليه لتعهداته والتزاماته التعاقدية

غير لكونها ما هو وارد بالملف التقني ال توافق بألبسة هم تزويد وقفازات للحماية عدم تزويد العمال ب -

 سنةلبالنسبة ل ،لمياه. وتجدر اإلشارة إلى أن تكاليف اللباس بلغتانفاذ عدم مة من حيث المقاومة وئمال

درهم الواردة  92.564,00درهم عوض  51.800,75، المثالعلى سبيل  من االستغالل األولى

 به.  بالعرض المالي الخاص

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وعليه،

 العمل على استرداد مبلغ االستثمارات الغير منجزة من طرف المفوض إليه؛ -

  ؛وكذا الحاويات )االقتناء والتوزيع واإلصالح والحذف من الخدمة( الميزان العمل على تتبع تدبير  -

ليات وتقديم فوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة بعملية غسل الحاويات واآلحث الم -

 الوثائق المثبتة لها؛ 

القيام بتتبع ومراقبة عمليات النظافة المتعلقة بإزالة األعشاب والملصقات المهترئة والرسومات على  -

 جدران البنايات؛ 

 لمعايير المحددة بالعرض التقني للمفوض إليه؛ التأكد من مطابقة اللباس المخصص للعمال ل -

 السهر على احترام برنامج التكوين وفقا لما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه.  -

 تنفيذ العقد من طرف المفوض   رابعا. 

 تنفيذ عقد التدبير المفوضتتبع ومراقبة   .1

 .المالحظات التالية من طرف الجماعة إلى تقييم طريقة تتبع ومراقبة إنجاز بنود عقد التدبير المفوض خلص

 المعالجة المتكررة لنفس المشاكل من طرف لجنة التتبع دون تقديم الحلول المناسبة لها 

تنفيذ مقتضيات ألجل السهر على حسن  نص دفتر التحمالت على تشكيل لجنة للتتبع مكونة من ممثلين عن كل طرف

لمعالجة المشاكل التي تعترض التنفيذ. غير أنه لوحظ مناقشة نفس  المالئمة عقد التدبير المفوض واتخاذ القرارات

وقد أدت هذه الوضعية إلى  .إجرائية قابلة للتنفيذ  بقراراتدون الخروج  التتبع لجنة طرف  منالمشاكل بشكل متكرر 

  ، غياب فضاءات بالمطرح الستقبال النفاياتأساسا بتتعلق التي ل منذ بداية عقد التدبير المفوض وتراكم عدة مشاك

بعض الساكنة من  وتخلصلآلليات الحالة الميكانيكية  وتأثيرها علىالوضعية المتردية للطريق المؤدية للمطرح و

 .  األداءتراكم مستحقات المفوض إليه نتيجة التأخر في و النفايات المنزلية باألراضي العارية عوض الحاويات

عدم توفر المفوض على كل محاضر اجتماعات اللجنة بالرغم من أن النظام الداخلي ينص على وجوب  كما سجل

 نجاز محضر لكل اجتماع.إ

 لخلية المراقبةالمفوض  نقص في الوسائل البشرية المخصصة من طرف 

وفق ما  ،2011 شهر غشتخالل  ،ة المراقبة وتعيين أعضائها مع بداية تنفيذ العقد لم يعمل المفوض على تشكيل خلي

عدد الموظفين المعينين من طرف المفوض غير كاف )مراقبين على   ويبقىمن دفتر التحمالت.    20نص عليه المادة  ت
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ولإلشارة، فقد العطل. حياء الجماعة وخصوصا أيام أاألكثر( ألجل مراقبة وتتبع خدمتي الكنس وجمع النفايات بكل 

 . اثنينبمراقبين المراقبة، تعزيز الموارد البشرية فترة ، خالل تم

، وال يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من طرف الجماعة  اليمينلم يؤدوا  وتجدر اإلشارة إلى أن أفراد خلية المراقبة  

خصوصا تجاه  بهمد المهام المنوطة يحد يتم تلم إضافة لذلك،  المراقبة والتتبع. اتلم يتلقوا أي تكوين حول آليكما 

  .المفوض إليه

  ليات جمع النفاياتآعدم تتبع ومراقبة عملية وزن حمولة 

لتأكد من أن ليشرف المفوض إليه بشكل حصري على عملية وزن النفايات في غياب أية مراقبة من طرف المفوض 

توقيت الوزن وتعداد الوزن الفارغ والوزن تسجيل العربات الموزونة خاصة بخدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة و

 اظ بها.  بالحمولة. ويقتصر دور المفوض في استالم تذاكر الوزن واالحتف

  نقائص على مستوى تحديد مساطر وآليات المراقبة 

وضع ب ، على الخصوص،مرليات والمساطر الالزمة لتفعيل المراقبة والتتبع ويتعلق األلم يقم المفوض بوضع اآل

حد المراقبة الميدانية أيام السبت واألبرنامج يخص    تحديد و  والكنستنفيذ خدمات جمع النفايات  استمارات خاصة لتتبع  

تتضمن المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بالخدمات المقدمة )تصاميم وضع الحاويات  واعتماد جذاذات والعطل

 وخدمة الكنس وغسل الحاويات ومسارات جمع النفايات(. 

حيث يمتد توقيت العمل من السادسة  .كما لوحظ عدم مالءمة توقيت عمل خلية المراقبة مع توقيت تنفيذ الخدمات

قبة من الثامنة والنصف احا حتى الثامنة مساءا حسب دفتر التحمالت، في حين يمتد توقيت عمل أعضاء خلية المرصبا

 إلى الرابعة والنصف زواال. ونتيجة لذلك فإن جزء مهم من التوقيت المحدد إلنجاز الخدمات ال يخضع للمراقبة. 

 ضعف على مستوى تتبع عملية معالجة الشكايات من طرف المفوض  

التزم المفوض إليه بمسك سجل تدون به طلبات التدخل والشكايات بشكل يومي وتسلسلي. ويتضمن السجل المعلومات  

ن المفوض ال يتوفر على أية أنه لوحظ  أالمتعلقة بتوقيت وتاريخ تسلم الطلب وصاحب الطلب ومضمون الطلب. غير  

حيث سجل عدم معالجة بعض الشكايات  ،ة بالشكاياتمعطيات تتعلق باإلجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل الوارد

بالشكايات المؤرخة  ،على سبيل المثال ال الحصر ،ويتعلق األمر .الواردة على المفوض والمرسلة إلى المفوض إليه

كما ال يسمح عدم التتبع الفعلي للشكايات   .  ...(2017ماي    3و  2016يناير    8و  2016يناير    19و  2012غشت    2في  

 السكان.  طرف تجاوز النقائص المسجلة منللمفوض ب

  عدم استغالل المفوض للنظام المعلوماتي للمفوض إليه 

بوضع قاعدة معطيات تمكن من تتبع ومعالجة المعطيات وإنجاز الوضعيات  ،في عرضه التقني ،تعهد المفوض إليه

البيانية الخاصة بالقطاعات المقترحة والمسارات المحددة لخدمة جمع النفايات. كما التزم بوضعها رهن إشارة المفوض 

 جل تمكينه من التتبع اليومي للخدمة المنجزة.أمن 

من مراقبة  ،من جهة ، يمكنه ج للنظام المعلوماتي للمفوض إليه مما الالولوبنه لوحظ عدم مطالبة المفوض أغير 

ومن جهة أخرى من  ،التدخالت اليوميةب تلك المتعلقةبالتقارير اليومية و المضمنةالمعطيات المقدمة خصوصا تلك 

المفوض إليه   لم يطالب  كماخصوصا ما تعلق بالمقتنيات واإلصالح.    ،مراقبة وظائف الدعم اللوجستيكي للمفوض إليه

 من دفتر التحمالت.   20بنقل الخبرات والمهارات عبر تكوين عمال خلية المراقبة طبقا لما تنص عليه المادة 

  عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة 

 تنفيذ خدمة التدبير المفوض والمتعلقة على الخصوص خاللعن النقائص المسجلة لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات 

 :المخالفات التاليةب

 عدم التنفيذ الكامل لمجموع لالستثمارات الملتزم بها بالعقد؛  -

من دفتر التحمالت   35نجاز الجزئي للبنايات اإلدارية والتقنية الالزمة لتنفيذ األنشطة الواردة بالمادة  اإل -

  والعرض التقني؛

 ؛ نظافة وجمع النفاياتلخدمات المرتبطة بالاعدم تعويض العمال الغائبين عند بداية تنفيذ  -

 عدم التنفيذ اليومي لعملية غسل الحاويات كما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه؛ -

 عدم استيفاء التقارير السنوية للنموذج المقرر بدفتر التحمالت من حيث المحتوى؛ -

 عدم ترقيم الحاويات المسلمة كما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه؛ -

من االتفاقية   17.1ليات جمع النفايات )المادة آعدم وضع اسم الجماعة والمفوض إليه على مستوى  -

 من دفتر التحمالت(؛  22و
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استقبال  حتى يتم  التقني  خضر رهن إشارة الساكنة كما هو وارد بالعرض  أعدم وضع المفوض إليه رقما   -

 . من دفتر التحمالت( 36هم )المادة شكايات

ظهر ضعفا  أسلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه والجزائية وقد انعكس عدم اتخاذ اإلجراءات 

 لية المراقبة والتتبع المعتمدة من طرف المفوض.آفي 

 االلتزامات التعاقدية باقي تنفيذ  .2

جزءا من المسؤولية في   اقبة،والمرخصوصا ما تعلق بالتتبع  ،يتحمل المفوض بعدم احترامه اللتزاماته التعاقدية

 .العيوب التي يعرفها تنفيذ العقد ويتعلق األمر بالنواقص التالية

 االسترداد  وأموال الرجوع جرد أموال غياب جداول 

 على ذلك ينص  لم يعمل المفوض على التحقق من قيام المفوض إليه بمعالجة محاسباتية خاصة ألموال الرجوع كما

 الخاصة الجداول إعداد على عند بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض حرص يتم ال كما لم .التحمالتدفتر  من 43 البند 

 فسخ حالة في النظافة مرفق سير على خطرا يشكل أن من شأنه. هذا الوضع االسترداد  وأموال الرجوع أموال بجرد 

 .تهنهايو أ العقد 

  مراقب " القريعات"نقائص على مستوى تهيئة المطرح الجماعي الغير 

 ء وعاالفي عدم تصفية  هذه النقائص تتجلىو ته.أشغال تهيئقيام الجماعة بص بالرغم من قائيعرف المطرح عدة ن

العقاري وتكديس النفايات بطريقة عشوائية بالمطرح وغياب نظام للجمع والتخلص من العصارة الناتجة عن النفايات  

"lixiviats هالماء والكهرباء وعدم وضع ميزان قبان بمدخل تي"وغياب ربط المطرح بشبك . 

لآلثار السلبية على عمليات تفريغ النفايات  هوقد أشار المفوض إليه في جميع تقاريره السنوية ومن خالل مراسالت

بالرغم من أن المفوض ملزم حسب  ،ولوج المطرحفي الوضعية الميكانيكية للعربات الناتجة عن الصعوبة على و

 ولوج.عملية المن دفتر التحمالت بتيسير  47المادة 

رمي النفايات  لوحظأن يؤثر على ديمومة إنجاز خدمات التدبير المفوض، كما  استمرار هذه الوضعيةمن شأن و

 .لنظام البيئيا مع ما يشكل ذلك من خطر علىبجنبات الطريق المؤدية للمطرح وبالغابة المحيطة به 

 ة الملصقات والرسومات على جدران البناياتعدم تنفيذ الخدمة المتعلقة بإزال 

من دفتر التحمالت على وجوب إزالة الملصقات المتلفة والرسومات غير الصالحة من على جدران  26نصت المادة 

على   كذلك  وبطلب من الجماعة فيما يخص تلك المتعلقة بالبنايات الخاصة. وقد نص دفتر التحمالت  ،البنايات الجماعية

  المفوض إليه الوسائل المالءمة لعملية اإلزالة وتنفيذها في الوقت المطلوب.ضرورة تخصيص 

مع   عنها  جزافيوالتي يؤدى مقابل  غير أنه لوحظ عدم تقديم أي طلب بهذا الخصوص ألجل االستفادة من هذه الخدمة  

بعض المؤسسات خدمة الكنس. وفي غياب ذلك، لوحظ تواجد عدة ملصقات متلفة ورسومات غير صالحة على جدران  

 التعليمية وواجهات المنازل.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: ،بهذا الخصوصو

 العمل على تفعيل دور لجنة التتبع وفقا لمقتضيات دفتر التحمالت؛ -

المفوض استمارات خاصة لتتبع تنفيذ خدمات جمع النفايات والتنظيف ووضعها رهن    إعدادالعمل على   -

 إشارة خلية المراقبة؛

 مع توقيت تنفيذ الخدمات؛   هامالءمة توقيت عملوتعزيز الوسائل البشرية لخلية المراقبة  -

 اللها؛ إلزام المفوض إليه بتقديم كل المعلومات والمعطيات الواردة بدفتر التحمالت وحسن استغ -

 ؛لبنود العقد مخالفاتعند تسجيل المفوض إليه في حق   تطبيق البنود التعاقدية الزجرية -

   احترام مسطرة إعداد كشوفات الحساب والمدة المحددة لألداء؛ -

 وضع قائمة بأموال الرجوع واالسترداد قبل وبعد نهاية عقد التدبير المنفوض؛ -

 م المتعلقة بعملية إفراغ النفايات بالمطرح.على احترام المعايير والنظ إليهحث المفوض  -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لـتيفلت 

 )نص مقتضب(

 (...) 

 عقد التدبير المفوض وإعدادأوال. تخطيط 
كما جاء في مالحظات المجلس الجهوي للحسابات، فإن جماعة تيفلت تفتقد إلى إطار استراتيجي لتدبير النفايات  

-00من القانون  17المنزلية والنفايات المماثلة لها ذلك أن القيام بمخطط جماعي خماسي كما نصت عليه المادة 

خطط المديري الخاص باإلقليم إلى حيز الوجود رهين بظروف خارجة عن إرادتها ومتعلقة أساسا بخروج الم   28

والذي تسهر عليه السلطات اإلقليمية، وأمام هذه الوضعية فإن الجماعة تفتقر إلى اإلطار المالئم الذي يمكنها من  

تسطير األهداف وتحقيقها خصوصا أن واحدا من أهم العناصر المؤثرة في جودة خدمات النظافة هو المطرح 

  .قى معلقا على المخطط المديري اإلقليميالمراقب والذي يب

أما فيما يخص الموارد المالية للجماعة، فقد وجدت هذه األخيرة صعوبة كبيرة في أداء مستحقات الشركة المفوض 

لها نظرا لالرتفاع الكبير الذي عرفته التكاليف ويرجع هذا االرتفاع باألساس للتغطية الكاملة لتراب الجماعة في 

 .النفايات وكذلك التوسع العمراني الذي عرفته الجماعة مقارنة مع فترة التدبير المباشرعمليات جمع 

وقد رافق استفادة الساكنة من خدمات ذات جودة عالية إكراهات مادية قامت الجماعة بتحمل أعبائها نظرا لعدم 

مبدأ "الملوث المؤدي" في  وجود الغطاء الجبائي الذي يدفع المواطن إلى المساهمة في هذه الخدمة كما شرعه 

النصوص الوطنية والتجارب الكونية ورغم أن الجماعة قامت بمجهود جبار في ما يخص الباقي تحصيله من رسم 

الخدمات الجماعية إال أن مساهمة المواطن بقيت محتشمة وال تغطى حتى ثلث تكاليف الخدمة المؤدات، وهو ما 

ية مقارنة مع قطاعات مماثلة كقطاع التطهير السائل الذي يؤدي المواطن جعل قطاع التطهير الصلب في حالة استثنائ

 .ثمن خدمته كامال

كما أنه سبق لجماعة تيفلت إلى االستفادة من إطار التدبير المفوض جعلها تعاني من غياب المساطر المدعمة لهذا 

غفل عن إدراج حلول بعض الصعوبات اإلطار ومنها القيام بالدراسات القبلية إلعداد دفتر التحمالت مما جعلها ت

التي واجهتها خالل تنفيذ العقد في الوثائق التعاقدية وتعاني كذلك من نقص في تقدير تطور كمية ونوعية النفايات 

 .خالل إجمالي مدة العقد 

 ثانيا. إعداد ملف طلب العروض وإجراءات تقييم العروض
من الجماعات السباقة إلى تبني نموذج التدبير المفوض فور كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن جماعة تيفلت كانت 

إلى حيز الوجود. وقد قامت في هذا اإلطار، باالستعانة بدفاتر التحمالت النموذجية التي   54-05خروج القانون رقم  

ألولى في وضعتها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية رهن اإلشارة الجماعات الترابية في نسختها ا

 .54-05انتظار خروج القرار الوزاري المتعلق بدفتر التحمالت كما جاء به القانون 

وقد نتج عن ذلك مجموعة من النقائص على مستوى المعلومات المطلوبة في نظام االستشارة و بنود دفتر التحمالت 

امت وأخذا منها بعين االعتبار  عملت الجماعة على تداركها في النسخة الثانية من عقد التدبير المفوض حيث ق

توصيات المجلس الجهوي للحسابات واستفادة منها من المساطر الجديدة  الخاصة بالتدبير المفوض والتي وضعتها  

المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسة  جدوى قبلية  تم إسنادها إلى مكتب دراسات متخصص من أجل 

قديمها وتقييم قدرة الجماعة المالية على  تكلفتها وأيضا تحيين وتكييف الوثائق تحديد خصائص الخدمات الواجب ت

التعاقدية النموذجية في نسختها الجديدة بما يضمن التنفيذ الناجع للتدبير المفوض والتحديد الدقيق اللتزامات وحقوق 

وض والذي يتسم بالوضوح المتعاقدين، كما تم تبني نظام االستشارة النموذجي الجديد المتعلق بطلب العر

 .والموضوعية في تقييم عروض الشركات المتنافسة

 ثالثا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه 
واعتمادهم علي الوثائق التعاقدية النموذجية   54-05إن محدودية خبرة أطر الجماعة فيما يخص مقتضيات القانون  

المتعلقة بتنفيذ عقد التدبير من طرف المفوض إليه  مع ما شابها من نواقص جعلها تغفل عن مجموعة من النقاط

كتأسيس شركة خاصة موضوع عقد التدبير المفوض واللجوء غير المالئم إلى القروض اإليجارية وعدم احترام 

بعض االلتزامات التعاقدية المتعلقة باالستثمارات، غير أنه واسترشادا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد 

ماعة بمراجعة الوثائق التعاقدية النموذجية الجديدة من أجل التأكد من مبدأ استيفائها لكل البنود التي قامت أطر الج

عانت من النقائص سابقا كما ثمنت عاليا مجموعة من اإلجراءات التي جاءت بها كطريقة حساب التكاليف الجديدة 

تعلقة بالميزان وخصوصا تتبع الوزن وحاالت بالسعر الثابت عوض الوزن مما سيجنب العقدة جميع اإلكراهات الم

% من عقد التدبير لعمليات المراقبة والتي تنوي الجماعة استغاللها 1,5العطب التي تصيبه، وكذلك تخصيص نسبة  
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من أجل االستفادة من خبرة القطاع الخاص في تدقيق ومراقبة عقدة التدبير في أفق االعتماد على الوسائل الذاتية 

 .في السهر على احترام بنود العقدة في المستقبل

 رابعا. تنفيذ العقد من طرف المفوض 
بعد تجربة أولى من التدبير المفوض شابتها عدة نقائص، قامت جماعة تيفلت  باستخالص الدروس  من أجل نجاعة  

مالت وتعزيز أكبر في تنفيذ العقد  خصوصا عن طريق آليات المراقبة عبر لجنة التتبع وفقا لمقتضيات دفتر التح

الوسائل البشرية  لخلية المراقبة ومالئمة توقيت عملها مع توقيت تنفيذ الخدمات وتوفير الوسائل اللوجيستيكية 

والتكوين الواجب ألعضاء الخلية من خالل  دعم هذه الخلية  بمكتب دراسات مختص واستغالل المفوض للنظام  

لمعلومات والمعطيات الواردة  في دفتر التحمالت وحسن المعلوماتي للمفوض إليه من أجل التوفر على كل ا

استغاللها وتطبيق  اإلجراءات الزجرية في حق المفوض إليه عند تسجيل مخالفة بنود العقد ومتابعة قائمة أموال 

الرجوع واالسترداد مدة عقد التدبير المفوض، من جهته فإن مجلس الجماعة عازم على بذل جهد اكبر فيما يخص  

 بالتزاماته المادية عبر التوقع القبلي واحترام مسطرة إعداد كشوفات الحساب والمدة المحددة لألداء. الوفاء

III.   شركة  جواب مدير "SOS-NDD" 

 )نص مقتضب(

 ثالثا. تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليه

 تنفيذ االستثمارات التعاقدية .1

  المتعلقة باالستثماراتعدم احترام االلتزامات التعاقدية 

 عدم تهيئة المرآب وفق المقتضيات التعاقدية •

على موقع تابع لجماعة تيفلت، وفي الواقع سمحت البلدية للشركة باالستقرار في مقرها،    قامت الشركة بتهيئة مرآبها 

 في مقابل تحقيق التنمية في الهيكل الخفيف.

 عدم إنجاز استثمارات التجديد  •

نشير إلى أن محضر استالم المعدات المخصصة ألداء الخدمة موضوع عقد التدبير المفوض متوافق مع التزاماتنا 

 ية فيما يخص االستثمارات )...(. التعاقد 

، ولكن 2011غشت    15يشير الجدول الخاص بكم إلى سيارة واثنين من الدراجات الذين لم يتم تسلمهم في محضر  

 03/11/2011هذا استثمار يتعلق بهيئة المراقبة التابعة للجماعة، وقد تم استالمهم بمحضرين بتاريخ 

اقدية لالستثمارات. ولإلشارة فإن رقم  " متوافقة مع المتطلبات التعS)...(. نتيجة لذلك، فشركة "  20/12/2012و

 )...(   .80862 -ه  – 6وليس  80862 -د  – 6تسجيل آلة الغسل هو 

ونشير أنه يتم إرسال هذه اآللة ألسباب تتعلق بالصيانة إلى ورش الخميسات، الذي يتوفر على تقنيات للتدخل في 

 هذا النوع من اآلليات. )...( 

ق مع الجماعة، تقرر ألسباب تتعلق بتعديالت البنية التحتية للمدينة تعديل االستثمار  ووجبت اإلشارة إلى أنه وباالتفا

، بشاحنات ذات الحجم Benne satelliteالمخطط له في السنة الرابعة لثالثة شاحنات ذات الحجم الصغير من نوع  

،  2016نونبر    11ؤرخ في  وتم إجراء هذا التعديل بواسطة محضر )...( م ،3م    16الكبير مع آلة ضاغطة من سعة  

 دون تغيير حجم االستثمار وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة.

 نقائص على مستوى تسلم الحاويات •

تؤكد )...( أن شحنات الحاويات والسالت تتماشى مع التوقعات التعاقدية )...(، وقد تم تأكيد هذه الشحنات بواسطة 

فظات، وذلك بسبب مطابقتها ألرض الواقع. هذه الحاويات المحاضر الموقعة من طرف ممثل جماعة تيفلت دون تح

التي تم تخزينها بالمرآب، وتم استعمالها بالميدان عند االقتضاء تحت إشراف ممثلي الجماعة. كما تم تعيين حاويات 

 لتر لعمال الكنس. 240من حجم 

 شاحنات متوقفة لفترات طويلة •

األعطال، ولكن هذا التوقف مبرمج للصيانة الوقائية لهذه توقف المركبات أو الشاحنات ليس بالضرورة بسبب 

األخيرة. وقد مكننا اليوم هذا التدبير لآلليات من امتالك أسطول من المركبات في حالة جيدة، وهذا على الرغم من 

 حالة للطريق وحالة المطرح.

 

 

 



 108 

 نقائص على مستوى تنفيذ خدمة الكنس 

ألخيرة، مع ظهور أحياء جديدة، وإعادة تأهيل العديد من الطرق، مما جعل في الواقع توسعت المدينة في السنوات ا

الشركة تقترح على الجماعة من خالل ملحق عقد للمصادقة، أن تدرج في نطاق الكنس هذه القطاعات، إال أنها لم 

 هذا.  ليومناتتلق أي جواب 

إلزالة النفايات الخضراء. هذه الخدمات   وفيما يتعلق بالجمع الضخم، خصصت الشركة شاحنة لهذه العملية، وكذلك

 موضوع برنامج، ويتم ذكرها في التقرير اليومي.

" فيما يتعلق بتدبير منتجات التنظيف، بالشروط التعاقدية، مع العلم "أنه يجب على SOS-NDDتلتزم شركة "

 المفوض إليه ضمان إزالة مخلفات الكنس الشاملة وإخالئها إلى المطرح العمومي."

ينص على أن: " الشروط التقنية الخاصة   4حدد دفتر التحمالت، أي منتج تنظيف يوجب معالجة محددة، فالفصل  لم ي

ينص على " تعريف النفايات المنزلية والنفايات   21في خدمة جمع وإخالء النفايات المنزلية والمشابهة " والفصل  

 تسمية:المشابهة " الفقرتان )ج( و )د(، وذكر أن يتم تضمينها في ال

 منتجات تنظيف الطرق العامة والساحات والحدائق والمقابر وتوابعها التي تم جمعها في إجالئهم؛  -

منتجات التنظيف والمخلفات من القاعات والمعارض واألسواق، ومواقع االحتفاالت العامة، والتي   -

 .تم تجميعها إلخالئها

"حاصلة على Sواآلليات الالزمة ألداء الخدمة. في الواقع، فشركة " الحماية" لعمالها جميع معدات  Sتوفر شركة "

، وهي في هذا الصدد فإنها ملزمة بتجهيز عمالها بمالبس العمل والحماية لضمان OSHAS 18001شهادة الجودة  

 السالمة في الشغل.

 )...( لى ملحق عقد.ثبت أن ترددات الكنس التعاقدية غير كافية، ويجب زيادتها من خالل المصادقة ع

   نقائص على مستوى تدبير الموارد البشرية المخصصة لخدمة النظافة 

-SOSجميع العمال المذكورين في الجدول مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )...(، فشركة "

NDD.هي شركة مواطنة تحترم جميع أحكام القانون المتعلقة بالضمان االجتماعي " 

التدريبات المشار إليها في التقرير خالل فترة زمنية أقصر مما هو مخطط له في عرضنا، بسبب تركيز  تم تقديم

 المجموعة وورشة العمل على يوم واحد.

"، ولسبب وجيه، يؤكده تقريركم جيدًا، SOS-NDDتدريب المستخدمين هو مصدر يشكل هاجسا كبيرا لشركة "

ا وتنميتهم تشهد زيادة في إنتاجيتهم، وفي هذا السياق، فإن سياسة شركة فالشركات التي تمكنت من تكوين مستخدميه

"S تشمل إدارة المهارات. كما يستفيد المسؤول عن االستغالل بدوره من التكوين، ومختلف المحاضرات والندوات "

 المقامة بمقر الشركة، وهو جزء من برامج التشغيل ضمن نهج الجودة.

 .)...( 

لمحددة المدة هو وسيلة لالستجابة لطلبات العمل العديدة، وفي مدينة مثل تيفلت، يجعل من إن استخدام العقود ا

 الممكن عمل عدد أكبر من المرشحين.

إن المجموعة المتكاملة من مالبس العمل التي يستخدمها عمالنا تستجيب لمعايير المقاومة والسالمة في الشغل. 

" مراقبة صارمة لجميع العناصر SOS-NDDعليها شركة "الحاصلة    OHSAS 18001وتفرض شهادة الجودة  

" يمكنها  Sالمتعلقة بسالمة العمال، وخاصة فيما يتعلق بمعدات السالمة. ونظًرا لحجم المشتريات، فإن شركة "

التفاوض على شروط ممتازة من حيث جودة السعر، مع اختيار الموردين على أساس المعايير المحددة من قبل قسم 

 لدينا والمتوافقة مع نظام الجودة والسالمة المعمول به. المشتريات

 )...( 
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 تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية بتمارة
 

عدد سكانها  ويبلغ . هكتارا 4369 حواليوتمتد على مساحة تقدر ب بعمالة الصخيرات تمارة تمارةتقع جماعة 

 .2014 سنةالعام للسكان والسكنى ل حصاءاإلحسب  نسمة 312.828

تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية الالزمة لتقديم خدمات القرب والتي تسيرها الجماعة بشكل مراقبة الوقد همت 

مباشر، والمتعلقة بميادين اإلنارة العمومية والسير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، والمرافق 

 ضية، إضافة إلى مراقبة تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة الجماعية. الثقافية والريا

I. حظات وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمال 
اإلنارة العمومية والسير المالحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس بخصوص مرافق يشمل هذا الملخص 

 .جملة للخضر والفواكهوالجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات وسوق ال

 تدبير مرفق السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العرباتأوال. 
أدى التطور غير المتناسق للعمران على مستوى الجماعة إلى اتسام معظم أجزاء الشبكة الطرقية بالمدينة، خاصة 

سير بها، وكذا تواجد مجموعة من الشوارع الطرق الداخلية للتجزئات السكنية، بعدم مالءمة عرض حرمها مع طبيعة ال

 واألزقة غير المؤدية.

مشاريع   بإنجاز   2017إلى    2011قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من    ، وفي إطار تعزيز الطرق الجماعية وتهيئتها

عة من كما عرفت مدينة تمارة إنجاز مجمو درهم.    63.464.632,81تتعلق بتهيئة وإصالح وتوسعة الطرقات بتكلفة  

في حدود ، حيث قامت باقتناء عتاد للتشوير بمبلغ إجمالي 2014أشغال التشوير الطرقي وذلك ابتداء من سنة 

 .2017نهاية سنة  غايةإلى  درهم 799.604,40

 تدبير وصيانة الشبكة الطرقية .1

 وقد تم تسجيل، بهذا الخصوص، مجموعة من المالحظات نورد أهمها كما يلي. 

  للتنقالت الحضرية والتصنيف الوظيفي للطرق غياب مخطط 

ال تتوفر جماعة تمارة على مخطط للتنقالت الحضرية يحدد المبادئ األساسية المؤطرة لتنظيم نقل األشخاص والبضائع 

من شأنه أن يحقق التوازن الدائم بين الحاجيات على مستوى التنقل وسهولة الولوج من جهة، الذي  ومواقف العربات، و

يمكنها من تحيين معطيات إنجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية للتجمع ، وظ على البيئة من جهة أخرىوالحفا

واألخذ بعين االعتبار مختلف التغيرات العمرانية والديمغرافية التي   1995تمارة المنجز سنة    -سال  -الحضري للرباط

 عرفتها المدينة.

ي للطرق المتواجدة على ترابها وفقا لطبيعة الخدمة التي تؤديها )شوارع على تصنيف وظيفكما أن الجماعة ال تتوفر 

 voies de"، شوارع الخدمة "voies pénétrantes"، شوارع االختراق  "voies de proximité"القرب

desserte".) على الطرق المصنفة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك )طرق  المعتمد  إذ يقتصر التصنيف

   ية وطرق جهوية وطرق إقليمية(.وطن

تحديد السرعة وتدبير حركة السير،   ضافة إلى كونه يمثل قاعدة لتخطيط، باإلالتصنيف الوظيفيوتجدر اإلشارة إلى أن  

يسمح بتحديد خصائص الطرق المراد تهيئتها وكذا ترشيد االستثمارات واختيار طبيعة الطريق ونوعية التدخالت 

تخدمة إلنجازها، وذلك بناء على أهمية حركة السير والمعطيات الجيوتقنية لألرض كما هو المالئمة والمواد المس

(. كما أن تصنيف 1991محدد في دفتر تقوية الطرق المعبدة المنجز من طرف مديرية الطرق والسير الطرقي )

ع حركة السير بشكل الطرق من شأنه تمكين الجماعة من تدبير أنجع للتحركات الحضرية، وذلك بالتحكم في توزي

 يضمن انسيابيتها ويتفادى خلق النقط السوداء.

 تواجد مجموعة من الطرق والممرات غير المؤدية 

تعاني الجماعة من تواجد مجموعة من طرق التهيئة والممرات غير المؤدية بسبب عوائق تتمثل في جيوب من السكن 

هو الحال بالنسبة لشارع محمد الخامس الذي يقطعه دوار الصفيحي وغير القانوني التي تمنع استكمال تشييدها كما 

اوالد بناصر الصفيحي، وشارع موالي رشيد وشارع موالي علي الشريف وشارع الحنصالي وكذا الشارع المؤدي 

 من شارع محمد الخامس بعد التالقي بين صهريج المياه ومدرسة الشهيد البيطالي.

  



 110 

  الطرقية وغياب برمجة متعددة السنوات لعمليات اإلصالح والصيانةضعف تتبع الحالة العامة للشبكة 

ال تتوفر الجماعة على تشخيص محين للحالة العامة للشبكة الطرقية يمكنها من تحديد مواطن النقص وترتيب تدخالتها 

ن آخر تشخيص تم إنجازه في إطار الدراسة التقنية وتتبع إحسب األولوية فيما يخص أشغال الصيانة والتهيئة، حيث 

 .03⁄2012في إطار الصفقة رقم  2013سنة  للدراساتأشغال إصالح وتقوية الطرق من طرف مكتب 

تحيين المعطيات حول حالة الشبكة الطرقية وكذا تلك المتعلقة بحركة المرور ال يسمح للجماعة بالقيام ببرمجة   عدمن  إ

ها بشكل يراعي الحاجيات التقنية للطريق حسب نوع ووزن المركبات التي تستخدمها وكذا أهمية الحركة فعالة لتدخالت

غياب برنامج متعدد السنوات مبني على تقوم بأشغال الصيانة الطرقية في  الجماعةإضافة إلى كون  المرورية بها.

 يرية لألشغال والتواريخ المتوقعة لإلنجاز. دراسة مسبقة للحاجيات حسب األولوية، ويتم فيه تحديد القيمة التقد 

يتم بناء عليه وضع خطة عمل متعددة  ،تشخيص دقيق للحاجيات في مجال الطرق والسير والسالمة الطرقيةفانعدام 

السنوات، من شأنه أن يتسبب في التوزيع غير المتكافئ للتدخالت الجماعية في هذا الميدان، وبالتالي خلق نوع من 

 على مستوى التجهيزات الطرقية بين أحياء المدينة، كما ال يسمح بعقلنة التدبير المالي لهذه العمليات. عدم التوازن

وقد تم تسجيل تواجد مقاطع طرقية جد متهالكة في غياب تدخل للجماعة لصيانتها، مما يخلق صعوبة في حركة السير 

و ما تم تسجيله على سبيل المثال في نهاية شارع بها ويشكل خطرا على سالمة مستعملي الطرقات وكذا العربات، وه

"عمر بن الخطاب" باتجاه شارع "اللة مريم" والذي يعرف تواجد مجموعة من الشقوق والحفر الكبيرة على مستوى 

 لسيارات األجرة. جد متكررمقطع طرقي يعرف حركة سير كبيرة خاصة خالل أوقات الذروة ومرورا 

 صيات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةعدم احترام تهيئة الطرق لخصو 
ال تحترم تهيئة الطرق على مستوى المدينة خصوصية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وهو ما ال يستجيب  

( المتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص في وضعية 1992شتنبر  10) 07.92من القانون  27لمقتضيات المادة 

ي األماكن العمومية عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق إعاقة التي تفرض إحداث ولوجيات ف

 وحدائق عمومية، تسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين.

الشديد في تخصيص منحدرات على   النقصويتم لمس صعوبة ولوج الطرق واألرصفة على مستوى المدينة من خالل  

كية المحدودة، باإلضافة إلى غياب تام لوسائل االستدالل على مستوى الطوار لتسهيل ولوجها من طرف أصحاب الحر

حافة الطوار، وعلى مستوى التقاطعات كأشرطة التنبيه والتحذير على ( dispositifs de guidageاألرصفة )

(bandes d’éveil de vigilance aux traversées)  توجيه مستعملي العصا البيضاء من المكفوفين تضمن

دليل معايير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة   -لبصر )المعايير المتعلقة بالمسارات الخارجية  وضعاف ا

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية(.  –

 ضعف ممارسة مهام الشرطة اإلدارية فيما يتعلق بسالمة المرور 
ختصاص الشرطة اإلدارية فيما يتعلق بسالمة المرور الرئيس المجلس الجماعي  لوحظ نقص على مستوى ممارسة

من القانون التنظيمي للجماعات، والذي يقضي بممارسة  100على مستوى الطرق كما هو منصوص عليه في المادة 

الرئيس لصالحيات الشرطة اإلدارية في ميادين سالمة المرور عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير 

ارتكاب مجموعة من سجل ضمان سالمة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقالت السير عنها. إذ لشرطة فردية 

األفعال التي من شأنها أن تضر بسالمة المرور في الطرق العمومية من قبيل وضع بعض الخواص لمخفضات السرعة 

ن الى الرصيف مما يضطر الراجلي بشكل غير قانوني وال يحترم المعايير التقنية، وكذا تشييد عراقيل على مستوى

 السير على قارعة الطريق.

 تنظيم السير والجوالن والوقوف والتشوير والسالمة الطرقية .2

، في إطار ممارسة رئيس مجلس الجماعة 2014سجل مجال التشوير الطرقي مجموعة من التدخالت منذ سنة 

من الظهير الشريف رقم   50لصالحيات الشرطة اإلدارية في إطار سالمة المرور المنصوص عليها في المادة 

 113.14رقم  من القانون التنظيمي    100المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00بتنفيذ القانون رقم    1.02.297

عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بغرض تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية  لجماعاتالمتعلق با

 والمحافظة على سالمة المرور بها وضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة. 

 المة الطرقيةعدم تفعيل االتفاقية اإلطار المتعلقة بالس 
تم إبرام اتفاقية إطار بين جماعة تمارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وعمالة الصخيرات تمارة، وافق عليها 

والتي تتضمن مجموعة من االلتزامات بالنسبة  2016ماي  5بتاريخ  51المجلس الجماعي بموجب المقرر عدد 

مة الطرقية وتنظيم تدريبات وتكوينات وزيارات ميدانية لفائدة لألطراف تتعلق باألساس بإعداد مخطط خاص بالسال

في ملف السالمة الطرقية على مستوى جماعة تمارة، وتعزيز هذا المجال بمجموعة من التدابير في  ةاألطر المتدخل

مجال التشوير الطرقي وممرات الراجلين وافتحاص السالمة الطرقية عل مستوى طلبات العروض الخاصة بهذا 

 مجال.ال
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ابتداء من ثالث سنوات التي حددت مدة إنجازها في هذه االتفاقية لم يتم تفعيل  2018غير أنه وإلى حدود منتصف 

الجماعة بمراسلة األطراف المعنية من أجل دعوتها لتفعيل االتفاقية، خاصة وأن مرفق  تاريخ توقيعها، كما لم تقم

فة إلى كونها المستفيد األكبر من تطبيق بنود االتفاقية، وهو السير والجوالن يدخل ضمن اختصاصات الجماعة إضا

 ما من شأنه تجويد المرفق وتعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمصالح الجماعية في هذا المجال. 

 تأخر تهيئة األرصفة على مستوى التجزئات السكنية 

ن هذه األجزاء من إة للتجزئات السكنية، حيث تعاني الجماعة من تأخر في تجهيز ممرات الراجلين واألزقة الداخلي

التجزئات تبقى غير مجهزة لفترات طويلة بعد استقرار السكان بها، وهو ما عرفته معظم التجزئات بما في ذلك تجزئة 

ع" التي ال زالت بعض ممرات الراجلين بها وبعض األرصفة غير مهيأة )مثال: محيط مدرسة المغرب العربي  . "م

ق" التي تم التسلم المؤقت ألشغال . زنقة عباس الخياطي، زنقة أبي القاسم الشابي،...(، وكذا تجزئة "و االبتدائية،

، في حين تم تسلم أشغال تجهيز آخر البقع األرضية على مستوى الجزء األول 2013تهيئة آخر جزء منها منذ سنة 

 .2004من التجزئة سنة 

 على شكلاجلين بهذه التجزئات في غياب أي تجهيز، حيث تم تسلمها وقد تمت عمليات التسلم المؤقت لممرات الر

بتهيئتها الحقا، دون تحديد أجل لذلك. ولم يتم الشروع التزام الشركة المالكة للتجزئة مسالك ترابية، وذلك بناء على 

وهي ، 2017بموجب طلب عروض قامت به الشركة المجزئة في شتنبر  2018في تهيئة هذه الممرات إال سنة 

 األشغال التي تمت برمجتها في إطار مخطط تنمية المدينة.

 غياب الممرات الخاصة بالدراجات على مستوى المدينة 

ال تقوم الجماعة بتهيئة ممرات خاصة بالدراجات على مستوى الشوارع الكبرى، سواء تلك المتمثلة في التشوير 

تهيئة جزء معزول من الطريق لفائدة هذه الفئة من الطرقي بتحديد الشريط الخاص بسير الدراجات أو عن طريق 

 مستعملي الطريق.

غياب هذه التجهيزات يزيد من المخاطر التي تواجه هذه الفئة في استعمالها للطريق خاصة على مستوى الشوارع إن 

 الرئيسية كشارع "محمد الخامس" وشارع "الحسن الثاني" والتي تعرف حركة سير كثيفة. 

  قارعة الطريق بواسطة حاويات النفاياتاحتالل 

وضع حاويات النفايات على قارعة الطريق في مجموعة من األحياء على مستوى الجماعة، في غياب تهيئة  لوحظ

أماكن وضعها على الرصيف، وهو ما يتسبب في عرقلة السير والوقوف بهذه الطرقات. كما تشكل هذه الظاهرة خطرا 

فريغ نفاياتهم في الحاويات، خاصة على مستوى شوارع التجمع )تستعمل لربط شبكات  على سالمة السكان أثناء ت

  .الطرق الرئيسة مع الشوارع المحلية(

حسب  ،هاتعهد لمن طرف الشركة المفوض لها والتي  وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع تدبير النفايات الصلبة يتم تسييره

 .ضع وضع الحاويات على مستوى المحاور الكبرىمهمة إنجاز موا ،من دفتر التحمالت 27المادة 

 محدودية ممرات الراجلين 
مجموعة من المالحظات فيما يخص ممرات الراجلين على مستوى الجماعة، تتمثل من تسجيل  المعاينة الميدانية    مكنت

لسلس من جهة في عدم مالءمة علو الرصيف على مستوى ممرات الراجلين المتواجدة، مما ال يسمح بالمرور ا

للراجلين بعد عبور الطريق )مثال شارع الحسن الثاني(، إضافة إلى غياب هذه الممرات على مستوى بعض المقاطع 

الطرقية، كما هو الحال بالنسبة لشارع سهل الغون ذي االتجاهين على طول المسافة الممتدة من تقاطعه مع شارع 

و المدار الذي تتواجد به أولى عالمة احترام األسبقية.  موالي إدريس إلى غاية مدار تقاطعه مع شارع أرفود، وه

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الشارع يعرف حركة مرورية كبيرة وكذا حركة كثيفة للراجلين لكونه يتوسط أحياء سكنية 

تتضمن مجموعة من المحالت التجارية، كما أن الشارع يعتبر محور ربط بين شارع موالي إدريس وكل من شوارع 

 ود واألوداية وشارع المولى عبد هللا باتجاه شارع طارق بن زياد.أرف

كما سجل غياب ممرات الراجلين المرتفعة عن الطريق والتي تمكن من تخفيض السرعة خاصة في الشوارع الرئيسية 

 الحضري.)مثال: شارع الحسن الثاني(، وكذا عدم شمل ممرات الراجلين لجميع محطات وقوف حافالت النقل 

 تواجد مخفضات للسرعة ال تحترم المعايير التقنية 
تعرف مجموعة من طرق الجماعة، خاصة الداخلية منها )مثال: تجزئة باب الخير وتجزئة الهاشمية(، تواجد مخفضات 

ة للسرعة ال تحترم المعايير التقنية من حيث عرضها وارتفاعها وشكلها )الدليل المرجعي ألشغال التهيئة والسالم

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  -اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير  – 2017الطرقية بالمجال الحضري 

والماء( وال تخضع للمساطر اإلدارية، يتم وضعها من طرف الساكنة بشكل عشوائي مما يشكل خطرا على مستوى  

ي الطريق جراء تحويل السائقين لمسار سيرهم في  الطريق من الناحية الميكانيكية للسيارات وكذا سالمة مستخدم

وذلك في غياب ألي تدخل من مصالح الجماعة إلزالة هذه المخفضات وكذا التخاذ ، محاولة تفادي هذه المخفضات

 اإلجراءات الزجرية الالزمة.
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 ضعف التشوير الطرقي بأماكن وقوف وسائل النقل الحضري 
تعاني محطات وقوف وسائل النقل الحضري من ضعف في التهيئة، خاصة تلك المخصصة لحافالت النقل الحضري،  

من  100ن أغلبها يفتقر لعالمات التشوير الضرورية السيما التشوير األفقي. وتجدر اإلشارة إلى كون المادة إحيث 

ت المسافرين وحافالت النقل العمومي وسيارات يوكل صالحية تنظيم محطات وقوف حافال  113.14القانون التنظيمي  

قوف العربات، لرئيس مجلس الجماعة، مما يجله المسؤول عن األجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات و

 احترام متطلبات السالمة بها إما مباشرة أو بحث الجهات المدبرة على احترامها في حال التدبير المفوض لهذا القطاع.

 ي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذلك، يوص

 الحضرية التنقالت مخطط قبيل من الطرقية للشبكة الناجع التدبير في المساعدة الوثائق  إعداد -

 للطرق؛ الوظيفي والتصنيف

 تفعيل مسطرة تسلم الطرق والمسالك والممرات المنجزة في إطار التجزئات السكنية؛ -

 للتدخالت جغرافي وتوزيع علمية أسس على مبني طرقيينال والتشوير للصيانة سنوي برنامج تحديد -

 األولوية؛ حسب

تفعيل الشرطة اإلدارية المتعلقة بالطرق الجماعية فيما يخص تحرير األرصفة واألزقة وكذا منع الوضع  -

 .غير القانوني لمخفضات السرعة

 تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات ثانيا.
محطة وقوف للسيارات والدراجات والعربات يتم استغاللها في إطار دفتر  33قامت الجماعة بتحديد الئحة تتضمن 

 .المالحظات التالية على التحمالت.  وقد أسفرت مراقبة تدبير مرفق وقوف العربات وكذا المعاينة الميدانية

 تحديد محطات الوقوف المدبرة في إطار تفويت حق االستغالل غياب معايير 

تم تدبيرها في لي ختياروقع عليها االال تتوفر الجماعة على معايير موضوعية لتحديد محطات وقوف العربات التي 

إطار تفويت حق االستغالل، حيث تتواجد بتراب الجماعة مجموعة من األماكن المستخدمة كمواقف للسيارات خارج  

، والتي تعرف تواجد حراس غير نظاميين، ويتعلق األمر على سبيل المثال بمجموعة من مواقف  حق االستغاللإطار  

التي يتم استغاللها في غياب أي تقنين أو تحديد لألسعار ودون أن تدر على ميزانية   2والمسيرة    1السيارات بالمسيرة  

داء بهذه المواقف من طرف األشخاص المستغلين لها خارج  الجماعة أية مداخيل. وتجدر اإلشارة إلى كون فرض األ

من القانون التنظيمي للجماعات والتي تمنح لرئيس الجماعة  95أي إطار تعاقدي مع الجماعة يتم في مخالفة للمادة 

 السلطة التنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية واألماكن المخصصة

ممارسة صالحيات الشرطة اإلدارية للتصدي لحاالت االستغالل غير القانوني   يجسد عدملذلك من قبل الجماعة، كما 

 لهذه المواقف.

  تواجد أماكن للوقوف غير قانونية 

يتم استغالل بعض المساحات الفارغة، خاصة البقع األرضية غير المبنية، كمحطات لوقوف السيارات والعربات 

ويسبب خطرا على حركة المرور من حيث عدم مالءمة    لجمالية المدينةبشكل غير قانوني، وهو ما يسيء  والدراجات  

 ية لها، كما يشكل منافسة غير قانونية لمحطات الوقوف النظامية.ذ نقط تالقي هذه األماكن مع الطرق المحا

دراهم كما هو الحال بالنسبة  5لتذاكر تحدد ثمن الوقوف في  المواقف العشوائية استخدام مستغليالى وتجدر اإلشارة 

 للمسلك غير المعبد المتواجد بمدخل مستشفى سيدي الحسن والمستخدم لوقوف السيارات.

يدخل ضمن وبالرغم من كون هذه المواقف العشوائية ال تدخل في ملكية الجماعة، إال أن مرفق وقوف العربات 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي أوكلت  83المنصوص عليها في المادة الخدمات والمرافق الجماعية 

للجماعة مهمة إحداثها وتدبيرها باعتماد سبل التحديث المتاحة بما فيها التعاقد مع القطاع الخاص. كما أن تنظيم ومراقبة 

قة بالشرطة اإلدارية المنصوص جميع محطات وقوف العربات يدخل في إطار اختصاصات رئيس الجماعة المتعل

 من نفس القانون. 100عليها في المادة 

 عدم احترام مستغلي محطات الوقوف لمقتضيات دفتر التحمالت 
احترام مستغليها لمقتضيات عدم  المعاينة الميدانية لمحطات الوقوف المدبرة في إطار تفويت حق االستغالل أظهرت

إلشارة إلى محطات الوقوف باألداء، وعدم إشهار تسعيرة الوقوف أو إشهار دفتر التحمالت من قبيل غياب عالمات ا

الوقوف المتواجدة على شارع الحسن تعريفة مخالفة للسعر المحدد في دفتر التحمالت كما هو الشأن بالنسبة لمحطة 

على لباس  وفرونال يت الحراس . إضافة إلى كون المستغلين ال يستخدمون التذاكر وكونالثاني أمام مقهى ويسالن

التحمالت والشروط الخاصة، والذي يفرض على المستغل إعداد  كما هو منصوص عليه في دفترخاص وشارات 

وطبع التذاكر واألختام على نفقته الخاصة قصد استعمالها لتحصيل الحقوق وواجبات االستغالل، وكذا استخدام اليد 

 العاملة للباس خاص وشارات تمكن من تمييزها. 
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 االستغالل؛ حق  تفويت إطار في المدبرة الوقوف  محطات لتحديد موضوعية معايير تبني -

 باألداء للمحطة اإلشارة قبيل من الوقوف محطات استغالل حق  تفويت تحمالت دفتر مقتضيات تفعيل -

 العاملة.  لليد مميزة وشارات لباس وتخصيص التذاكر واستخدام األثمان وإشهار

 تدبير اإلنارة العمومية .ثالثا
 تسجيل مجموعة من المالحظات من أهمها ما يلي. عن  تدبير اإلنارة العموميةأسفرت مراقبة 

 واالستثمار في اإلنارة العمومية التخطيط .1

 العمومية اإلنارة تهيئة عدم إنجاز مخطط 
اإلنارة العمومية للمدينة، حيث لم تقم بأية دراسة لتقييم وضعية شبكة اإلنارة ال تتوفر الجماعة على مخطط تهيئة 

العمومية ولتحديد الحاجيات في هذا الشأن. كما أن الجماعة ال تتوفر على ِرؤية وأهداف واضحة من أجل إنجاز شبكة 

دم قدرة الجماعة على تجاوز ويبقى غياب التخطيط سببا في ع فعالة لإلنارة العمومية وتقديم خدمة جيدة للساكنة.

بعدم  سمتت والمتعلقة بها مشاريع المنجزةالاإلشكاالت التي يعرفها تدبير شبكة اإلنارة العمومية، حيث إن العديد من 

 الطاقة الكهربائية.استهالك التناسق فيما بينها، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمة ويتسبب أحيانا في ارتفاع  

قد تبين أن الجماعة قامت بتهيئة بعض الشوارع وإنشاء نقط لإلضاءة في غياب نقط تزويد خاصة وعلى سبيل المثال، ف

ستهالك مجموعة من نقط بها، وقامت بربطها بنقط التزويد المخصصة للتجزئات السكنية المجاورة مما يفسر ارتفاع ا

 االستهالك.

  العمومية وتجهيزات اإلنارةمنشآت وإصالح برنامج لتأهيل غياب 
بأشغال إنشاء وتجديد منشآت اإلنارة صفقات تتعلق    4بإبرام    2017إلى    2012قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

 .درهم 4.175.606,77 إجمالي يصل إلى ، وذلك بمبلغالعمومية

استباقي، مبني على معطيات دقيقة   تدخل وأي سلفا محدد  أي برنامج غياب وقد تبين أن إنجاز هذه المشاريع تم في

وذات  األعطاب من عدد  تعرف أكبر التي للمناطق ، ويعطي األولويةمنشآت اإلنارة العمومية  تجهيزاتحول وضعية  

همت الشوارع اإلنارة العمومية   شبكة تأهيل أشغال أهم أن لوحظالتهالك. حيث   من كبيرة بدرجة تتميز التي التجهيزات

وترجع هذه الوضعية إلى غياب معطيات تبين   شبكة عن االشتغال.هذه الارع التي عرفت توقف  الرئيسية وبعض الشو

 .صائص هذه المنشآت بكل حي على حدةوخ وعمروضعية وكذا نوعية 

كما أن غياب مسطرة لتسجيل ومعالجة وتتبع الشكايات المرتبطة بأعطاب اإلنارة العمومية يفوت على الجماعة إمكانية 

األحياء واألماكن التي تعرف أكبر عدد من األعطاب وكذا نوعية هذه األعطاب، الشيء الذي ال يساعد على تحديد 

التحديد الدقيق لألماكن الواجب استهدافها أثناء برمجة المشاريع المتعلقة بإصالح وتجديد شبكة اإلنارة العمومية 

 بالمدينة وكذا نوعية اإلصالحات الالزمة.

 اإلنارة العموميةمتعلقة بشبكة غياب المعطيات ال 

بكل   المستهلكةالطاقة  ومن قبيل نوع اإلنارة    العموميةاإلنارة   تهم شبكةقاعدة بيانات  تتوفر على   ال الجماعة أن لوحظ

، وكذا نوع األعمدة وارتفاعها ودرجة تقادمها وعدد نقط اإلضاءة ةضاءاإل وجودة هاعمروح يباونوع المص يح

استغالل المعطيات المتعلقة باإلنارة . كما ال يتم  شبكةهذه ال  تجهيزات ومعداتليتم إنجاز أي جرد    المتصلة بها، حيث لم

العمومية المنصوص عليها بالدراسات القبلية وتصاميم المطابقة الخاصة بالتجزئات السكنية، وكذا عدم تحيينها بشكل 

 الجماعة. قامت بهاالتي  اإلصالحات بإدراجدوري 

ل المتعلقة بالصيانة وأن يحد عمليات التدخ أن يؤثر سلبا على لمعطيات المتعلقة باإلنارة العموميةاومن شأن ضعف 

 .صالح أو تغيير تجهيزات الشبكةإلالمدة المخصصة من فعاليتها، كما أن هذا الضعف ال يسمح بتقليص 

  النجاعة الطاقيةمعايير إنجاز مشاريع اإلنارة العمومية في غياب 

الجماعة المشاريع المتعلقة بإنشاء وتجديد شبكة اإلنارة العمومية دون األخذ بعين االعتبار مستلزمات النجاعة  تنجز

في إطار التجزئات   لوحظ أن مجموع المشاريع التي أنجزتها الجماعة وأشغال اإلنارة العمومية المنجزة إذ  الطاقية.

التي تمكن من الجمع بين اإلضاءة الجيدة واالستهالك المنخفض للطاقة.  الفوتومتريةالسكنية ال تنبني على الدراسات 

كما أن هذه المشاريع تنجز دون اختيار العتاد والتجهيزات التي تتميز باالستهالك الرشيد للطاقة والتكلفة المنخفضة 

 تراضي.لإلصالح وطول العمر االف

لواردة بالتقرير الخاص بمراقبة تسيير الجماعة برسم  اتفعيل مجموعة من التوصيات عدم وقد لوحظ في هذا الشأن 

. ويتعلق األمر على الخصوص بضرورة إنجاز جرد لتجهيزات الذي أصدره المجلس الجهوي للحسابات 2011سنة 

ية وكذا ضرورة وضع تصور للمشاريع في انسجام مع اإلنارة العمومية ووضع استراتيجية لتهيئة اإلنارة العموم
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 أهداف اإلضاءة ومع الدراسات الالزمة بهدف االقتصاد في استهالك الطاقة الكهربائية والتخفيف من تكلفة اإلصالح.

ذ كما أن الجماعة لم تفعل التوصيات المتعلقة بضرورة إنجاز الدراسات المتعلقة بانخفاض التوتر الكهربائي وكذا اتخا

 اإلجراءات الالزمة لحماية تجهيزات اإلنارة العمومية من السرقة والتخريب.

  نقص على مستوى تقييم دفتر تحمالت التجزئات السكنية فيما يتعلق باإلنارة العمومية 

ال يسمح للجماعة  مماال يتضمن دفتر التحمالت الخاص بالتجزئات السكنية المعطيات الخاصة باإلنارة العمومية، 

 بهذه التجزئات.ديد مميزات العتاد والتجهيزات الواجب اعتمادها بتح

المتضمنة بالدراسات التقنية المنجزة من طرف المجزئين وكما أن المعطيات الخاصة بمخططات اإلنارة العمومية 

مكلفة ال الجماعية والمصادق عليها من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء ال تخضع للتقييم من طرف المصلحة

ة هذه الدراسات والمصادقة عدم إشراك المصلحة المكلفة باإلنارة العمومية في مراقبومن شأن  باإلنارة العمومية.

يسمح للجماعة بتجاوز االختالالت المتعلقة بتحديد نقط اإلضاءة وكذا خصائص العتاد والتجهيزات ذات عليها أال 

 . لكهربائيةالمردودية الجيدة واالستهالك المنخفض للطاقة ا

سالف  ، مهمة مراقبة التسيير تقرير بناء  توصيةولإلشارة، فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن وجه للجماعة 

تتعلق بالتعاون مع األجهزة المختصة من أجل إنجاز نموذج لدفتر تحمالت خاص بتجهيزات اإلنارة العمومية  الذكر،

  نة، إال أن الجماعة لم تنفذ هذه التوصية.للتجزئات السكنية كفيل بضمان خدمة جيدة للساك

 صيانة وإصالح منشآت اإلنارة العمومية .2

إلصالح وترميم شبكة اإلنارة العمومية. وقد وصلت التكاليف  الالزمةتقوم الجماعة سنويا باقتناء العتاد والتجهيزات 

 .2017إلى  2012خالل الفترة الممتدة من  درهم 11.563.059,17 المرتبطة بذلك إلى

 إنشاء نقط ضوئية جديدة في األزقة في غياب المعايير المطلوبة 

وموصولة عن  السكنية بواجهات المبانيبخلق نقط جديدة لإلضاءة معلقة  ، استجابة لطلبات الساكنة،تقوم الجماعة

"سكيكينة" و"النهضة" و"المغرب العربي"  حياء  كهربائية باألعمدة القريبة منها، كما هو الشأن بالنسبة أل  طريق خيوط

تماشى مع الممارسة تال وإضافة إلى الخطر الذي تشكله هذه الممارسة على سالمة الساكنة، فهي  ." 1و"المسيرة 

ؤثر تة ووميوتدهور أجهزة اإلنارة العم  الكهربائيةؤدي إلى االستهالك المفرط للطاقة  كما أنها ت  المجال،  الجيدة في هذا

 .الجانب الجمالي للمدينة سلبا على

السكنية في غياب    التجزئاتال  شغسلم أت  بسبب   وترجع هذه الوضعية إلى غياب نقط اإلنارة العمومية بالعديد من األزقة

 .العموميةزقة باإلنارة التغطية الجيدة لأل

 هوائية في عدة نقط األرضية إلى شبكة  تحت تحويل الشبكة 

وذلك لعدم توفرها على  ،هوائيةلوحظ أن الجماعة تقوم بتحويل شبكة اإلنارة العمومية من شبكة أرضية إلى شبكة 

الالزمة للبحث عن األعطاب بالشبكة األرضية وإصالحها. فعلى الرغم من هيمنة  اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية

في المائة من مجموع الخطوط، فإن الجماعة ال تملك القدرة   70خطوط األنفاق على شبكة اإلنارة العمومية والتي تمثل  

 .هوائيةعلى إصالح األعطاب دون تحويل الشبكة من أرضية إلى 

ويؤثر سلبا على  لطاقة الكهربائية،ا هور األسالك الكهربائية وبالتالي الزيادة في استهالكتد هذا الوضع يؤدي إلى 

بسبب مرور األسالك الكهربائية بالقرب من نوافذ  يشكل خطرا على سالمة الساكنةكما  الطابع الجمالي للمدينة،

 .المنازل

 حياءمن األ دعد في اإلنارة العمومية ةشبك ضعف التدخالت الوقائية لتجديد تجهيزات 

تدخالت المصالح ، تقتصر معدات شبكة اإلنارة العمومية في بعض األحياء هالكالمستوى المتقدم لتعلى الرغم من 

الوقائية الهادفة لتجديد التجهيزات وصيانتها. تدخالت  الاإلنارة العمومية عوض    الجماعية على إصالح أعطاب توقف

انخفاض مستوى  يؤدي إلىارة العمومية وتجاوز العمر االفتراضي للمصابيح تهالك تجهيزات وعتاد شبكة اإلن إذ أن

يش كبحي "الموجود  "محمد المساري"شارع وهو ما تم تسجيله على مستوى  اإلنارة وارتفاع الطاقة المستهلكة.

هزتها وتآكل هالك أجلتالذي يعرف توقف جزء كبير من شبكة اإلنارة العمومية به بسبب الدرجة الكبيرة  األوداية"

 األعمدة الكهربائية بها، مما يشكل خطرا على أمن وسالمة األشخاص وممتلكاتهم.

كما تقتصر الجماعة على التدخالت اإلصالحية دون الوقائية على مستوى مجموعة من األحياء التي تعرف تهالك 

تم تسلم أشغال وتجاوز العمر االفتراضي للمصابيح، خاصة األحياء التي شبكة اإلنارة العمومية تجهيزات وعتاد 

 . "1  المسيرةو"  "المغرب العربيو"  "النهضةو"  ة"سكيكين مثل "  1990و  1980التجزئات السكنية المتعلقة بها ما بين  

المجلس الجماعي  وعلى الرغم من اإلرساليات العديدة التي وجهتها المصلحة المكلفة باإلنارة العمومية إلى رئيس

والمتعلقة بضرورة توفير الوسائل الالزمة الستبدال أو إصالح األعمدة الكهربائية اآليلة للسقوط، فإن الجماعة لم تتخذ 

 .لذلك اإلجراءات الالزمة
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م  أن الجماعة لم تنفذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص بمراقبة التسيير برسإلى  ،في هذا الشأن ،وتجدر اإلشارة

عملة واإلجراءات والمتعلقة بضرورة إنجاز تقارير تصف نوع األعطاب وأسبابها وأنواع التجهيزات المست  2011سنة  

خالل بتوازن التوصية المتعلقة بضرورة ضمان استمرارية خدمة اإلنارة العمومية دون اإل المتخذة لإلصالح، وكذا

 الشبكة.

  اإلنارة العمومية صالح أعطاب شبكةالمخصصة إلة كيالموارد البشرية واللوجستينقص 
دون اإلمكانيات الالزمة   للمصلحة الجماعية المكلفة باإلنارة العموميةالمخصصة    واللوجستيكيةالموارد البشرية    تبقى

اإلصالح ظل مستقرا  إذ أن عدد عمال . هاودرجة تهالك تجهيزات بالنظر إلى شساعة شبكة اإلنارة العمومية بالمدينة

بالرغم من اتساع شبكة اإلنارة العمومية حيث انتقل عدد  2017إلى  2012ال خالل الفترة الممتدة من خمسة عمفي 

 .2017سنة  20.522إلى  2012سنة  14.025نقط اإلضاءة من 

الالزمة للحفر من أجل إصالح األعطاب  تفتقد إلى الوسائل اللوجستيكية اإلنارة العموميةالمصلحة المكلفة ب كما أن

 في المائة من مجموع الشبكة. 70شبكة األرضية التي تمثل الالمسجلة ب

االستجابة لشكايات الساكنة وإصالح   قدرة الجماعة على  المرصودة علىواللوجستيكية  ويؤثر ضعف الموارد البشرية  

تتم من طرف أعوان ال  اإلصالح والصيانةعمليات كما لوحظ أن  األعطاب في آجال معقولة وبالكيفية الالزمة.

لمجال، إذ أن عونا واحدا فقط من يتوفرون على المؤهالت الالزمة ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين في هذا ا

أصل األعوان الخمسة المكلفين باإلصالح يتوفر على تكوين تقني، في غياب أي تكوين لفائدة موظفي وأعوان المصلحة 

 كلفة بالكهرباء.الم

 الجماعة  ولإلشارة، فإن الجماعة لم تقم بتنفيذ أي من التوصيات الواردة في هذا الشأن بالتقرير الخاص بمراقبة تسيير

اإلنارة لمصلحة المكلفة بتدبير والمادية الموضوعة رهن إشارة ا ةالموارد البشري بتدعيم ، والمتعلقةالمشار إليه أعاله

 وسع الشبكة خالل السنوات األخيرة.لرغم من ت، وذلك على االعمومية

  شبكة اإلنارة العمومية مختلف األنشطة المتعلقة بصيانةلغياب دليل عملي 
في غياب دليل عملي   شبكة اإلنارة العموميةتقوم الجماعة بتدخالت متنوعة وعديدة من أجل إصالح وصيانة مكونات  

 والموظفين في كل حالة. يحدد اإلجراءات الواجب اتباعها من طرف األعوان

أال يساعد الجماعة على إنجاز  التدخالت على شبكة اإلنارة العموميةومن شأن عدم وجود مساطر عملية لمختلف 

المعارف والخبرات   بمراكمةال يسمح  عملي  الدليل  هذا الغياب  عمليات اإلصالح والصيانة بالفعالية المطلوبة. كما أن  

 وتبادلها بين الموظفين. ة العموميةالمتعلقة بصيانة شبكة اإلنار

  يات المتعلقة باألعطابالشكا على مستوى تدبيرضعف 
لوحظ أن الجماعة ال تعتمد إجراءات محددة من أجل معالجة الشكايات الواردة عليها والمتعلقة باألعطاب التي تتعرض 

  الستقبال  ةمخصصلالتصال تعمل بشكل دائم ووحدة مجهزة بآليات غياب لها تجهيزات اإلنارة العمومية. ففي 

 ضعيفا. مستوى تدبير الشكايات   يبقىواتخاذ اإلجراءات الالزمة لدى الخلية المكلفة بعمليات اإلصالح، الشكايات 

كما أن الخلية المكلفة بإصالح أعطاب شبكة اإلنارة العمومية ال تقوم بتدوين مكان التدخل ونوع العطب المسجل وكذا 

سمح للجماعة بمراقبة مدى إصالح األعطاب موضوع متخذة للقيام باإلصالحات الالزمة، وهو ما ال يات الاإلجراء

 الشكايات وكذا آجال التدخل، وبالتالي الحرص على تقديم خدمة جيدة للساكنة.

 اإلنارة العمومية ةشبكللتحكم اق يداأبواب بعض صن قفالعدم إ 

تدبير خدمة توزيع م تم وضعها رهن إشارة المفوض له صندوقا للتحك 317للجماعة  شبكة اإلنارة العموميةتضم 

الكهرباء. وقد لوحظ أن بعض هذه الصناديق غير مقفلة بالشكل الالزم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ 

الجماعة  شهدت، فقد اإلجراءات الالزمة من أجل حماية تجهيزات هذه الصناديق من التخريب. وعلى سبيل المثال

 صندوقا للتحكم. 11عمليات سرقة همت تجهيزات حوالي  2011خالل شهر شتنبر من سنة 

تخريب محتويات  باإلضافة إلى ن عدم اإلقفال المحكم لهذه الصناديق يشكل خطرا على السالمة الجسدية للساكنةإ

 . شتغالها نهاراا وأتوقف اإلنارة العمومية يؤدي أحيانا الى  الذي صناديق التحكم

   توثيق ومراقبة عمليات اإلصالحعدم 

من االستخدام الفعلي لهذه  آليات للتأكد شبكة اإلنارة العمومية في غياب  مواد ومعداتتتم عمليات إصالح واستبدال 

حيث يقوم العمال المكلفون باإلصالح بالتزود بالمواد ق هذه العمليات، إنجاز محاضر توث مع عدمالمواد خاصة 

أن عمليات   حيثوالتجهيزات من المستودع قبل التوجه إلى مكان حدوث العطب وقبل التعرف على ما يجب استبداله،  

ؤثر سلبا على فعالية وهو ما من شأنه أن ي المواد والتجهيزات.التحديد الدقيق للحاجيات من  التدخل تتم في غياب

 جهودات الجماعة على مستوى إصالح أعطاب شبكة اإلنارة العمومية.م
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  العموميةشبكة اإلنارة  معالجة النفايات المتعلقة بصيانةعدم 

 ة وال تتوفر على أية آلية لمعالجتهاال تقوم الجماعة باسترجاع مواد وتجهيزات اإلنارة العمومية المتلفة والمستبدل

رجب  14بتاريخ  2.07.253مرسوم رقم مع مقتضيات الة، وهو ما يتعارض والتخلص منها وفق الشروط الالزم

، والذي يعتبر النفايات الناجمة بتصنيف النفايات وتحديد الئحة النفايات الخطرةالمتعلق ( 2008يوليوز  18) 1429

 عن التجهيزات الكهربائية أو االلكترونية نفايات خطرة.

المتعلق   28.00قـانون رقم  مقتضيات اليخالف  وعدم معالجتها    نارة العموميةمواد وتجهيزات اإلعدم استرجاع    كما أن

على أنه: " ال يجوز خلط النفايات الخطرة منه    35ص الفقرة األولى من المادة  تن  والذي،  بتدبير النفايات والتخلص منها

ها أو تثمينها أو التخلص منها أو مع باقي األصناف األخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزين

 إيداعها بالمطارح.". 

 فواتير اإلنارة العمومية وأداءمراقبة  .3

ارتفاعا مضطردا خالل الفترة الممتدة من سنة  اإلنارة العموميةب ةعرفت نفقات استهالك الطاقة الكهربائية المتعلق 

مليون درهم   18مسجلة حوالي  2017تضاعفت هذه النفقات ثالث مرات خالل سنة  حيث. 2017إلى سنة  2010

 .2010مقارنة مع 

 قراءة العدادات  دوناإلنارة العمومية لنقط إضاءة  واتيرأداء ف 

يش األوداية" دون ك العمومية التي تهم مجموعة من نقط اإلضاءة بحي "المتعلقة باإلنارة  الفواتيرتقوم الجماعة بأداء 

ويتعلق األمر، على  أداء الجماعة لمبالغ مالية غير مستحقة. ادات المرتبطة بها، مما قد يؤدي إلىالقيام بقراءة العد 

  .833.264و 833.263و 833.259االستهالك رقم بنقط سبيل المثال، 

، فإن المبلغ المؤدى ة بأداء تكاليف استهالك الطاقة الكهربائية لإلنارة العمومية للجماعةخاصالوبناء على المعطيات 

الفترة درهم خالل  3.559.344,00 ا بلغالمتعلقة به الفواتيردون قراءة العدادات المعنية ودون مراقبة مدى صحة 

 . 2017إلى  2012الممتدة من 

  ائهااإلنارة العمومية قبل أد فواتيرعدم مراقبة 

تقوم المصلحة المكلفة باإلنارة العمومية بقراءة تعارضية للعدادات برفقة أعوان المؤسسة المكلفة بتأمين الكهرباء 

حيث يتم تحديد حجم االستهالك بناء على حصر البيان الجديد ومقارنته مع  من مدى صحة الفواتير قبل أدائها، للتأكد 

 البيان القديم.

ى جميع العناصر التي تمكنها من التأكد من مطابقة االستهالكات المسجلة بالعدادات وعلى الرغم من توفرها عل

المرتبطة باإلنارة العمومية لالستهالكات المفوترة، فإن مصلحة المحاسبة تقوم بأداء الفواتير المتوصل بها دون 

أداء الجماعة لمبالغ غير مستحقة للمؤسسة يتسبب في  شأنه أن  ن  وهو ما ممقارنتها بنتائج القراءة التعارضية للعدادات.  

 المكلفة بتوزيع الكهرباء. 

  تفاقم متأخرات أداء تكاليف اإلنارة العمومية 

لوحظ أن الجماعة راكمت مبالغ مهمة كمتأخرات أداء تكاليف استهالك الطاقة الكهربائية الخاصة باإلنارة العمومية، 

خرات أداء تكاليف اإلنارة العمومية عرفت ارتفاعا كبيرا بداية من أن متأخاصة خالل السنوات األخيرة. وقد تبين 

 .2017سنة  درهم   23.284.636 إلى خالل نفس السنة درهم 1.835.726 ، حيث انتقلت من2013سنة 

الجماعة من الطاقة الكهربائية، وبالتالي عدم برمجة االعتمادات المالية   ضبط حاجياتوترجع هذه الوضعية إلى عدم 

 افية.الك

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وضبط المعطيات المتعلقة بالشبكة  تهيئة اإلنارة العمومية القيام بالدراسات الالزمة إلعداد مخطط  -

 كهربائية؛ال

 برمجة متعددة السنوات؛إنجاز مشاريع تأهيل وإصالح منشآت وتجهيزات اإلنارة العمومية في إطار  -

 ؛إنجاز مشاريع اإلنارة العموميةخالل  النجاعة الطاقيةاد معايير اعتم -

من طرف المصلحة على مستوى التجزئات السكنية تقييم تصاميم إنجاز تجهيزات اإلنارة العمومية  -

 ؛المختصة

الطابع الجمالي للمدينة عند القيام بإصالح أعطاب شبكة اإلنارة  على سالمة الساكنة وعلى  الحرص -

 ؛العمومية
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والعمل  اإلنارة العموميةالالزمة رهن إشارة المصلحة المكلفة ب الموارد البشرية واللوجستيكية وضع -

 ة؛صيانأعمال الاألعوان المكلفين بعلى تأهيل 

العمل على وضع نظام لمعالجة الشكايات المتعلقة بأعطاب شبكة اإلنارة العمومية وتتبعها والحرص   -

 التدخالت اإلصالحية المرتبطة بها؛على مراقبة مدى فعالية 

 وعلى تسوية متأخرات األداء. هائفواتير اإلنارة العمومية قبل أداة مراقب -

 تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه رابعا.
 3600آرا، ويشمل أربع مربعات مغطاة على مساحة  68هكتارات و 3تبلغ مساحة سوق الجملة للخضر والفواكه 

 17ا، كما يتضمن السوق مقهى ومتر  2932  فردية بحوالي  مربعات غير مغطاة على مساحةلى  ا للمربع، إضافة إمتر

طن( عند المدخل يتم بواسطته وزن العربات  60تم تجهيز السوق بميزان للوزن الثقيل )قد ودكانا ومكاتب إدارية. 

عمليات البيع بالسوق على ويدبر السوق من طرف مدير معين من طرف رئيس المجلس الجماعي، وتتم   قبل دخولها.

 .1962مايو  22يد أربعة وكالء تم تعيينهم طبقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 

 30.671.229و الخضر من كيلوغراما 81.406.903 مبيعات بسوق الجملةالبلغ مجموع ، 2017خالل سنة و

للجماعة خالل نفس ضريبية كمداخيل  درهم 12.857.741,00، وهو ما نتج عنه تحصيل الفواكهمن  كيلوغراما

 نورد أهمها فيما يلي. المالحظات أسفر افتحاص تدبير هذا المرفق عن مجموعة من وقد  السنة.

 الجملة وضعف المراقبة سوق  انتشار عمليات بيع الخضر والفواكه بالجملة دون المرور عبر 

السوق ضد المنافسة غير الشرعية التي يتعرضون  ستعمليات لمعدة شكايات واحتجاج يعرف سوق الجملة تسجيل

وق الجملة. كما أن عدم المرور عبر السوق لها بسبب عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون المرور عبر س

 يتسبب أيضا في تفويت مداخيل مالية على الجماعة.

وضع قانون صل الثاني من قرار وزير الداخلية بشأن  المنصوص عليها في الفويرجع هذا الوضع إلى انعدام المراقبة  

أساسي لوكالء أسواق بيع الخضر والفواكه وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية وكذا وضع نظام خاص 

" يجب إلزاما أن توجه الخضر والفواكه واألسماك التي ترد على الجماعة بقصد ، والذي ينص على أنه  بتلك األسواق

وق البلدي حيث تجرى عملية البيع"، وكذا الفصل السابع بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أشكالها إلى الس بيعها

عة رقم  الجملة لبيع الخضر والفواكه بمدينة تمارة المنصوص عليه بقرار رئيس الجمامن النظام الداخلي لسوق 

لعة بورقة الخروج التي يجب اإلدالء بها " تسحب كل سوالذي ينص على أنه  2006فبراير  23بتاريخ  2/2006

لمقتضيات الجاري بها العمل وتحجز سلعته بدون المراقبة، وتتخذ في حق كل مخالف لوتسليمها لألعوان المكلفين ب

 المطالبة باستردادها".

  احتالل بعض األماكن من قبل بعض تجار الجملة لفترات طويلة 

ة بالمربعات غير المغطاة لمدة تجاوزت ثالثة أسابيع بسبب التأخر  لوحظ تواجد كميات مهمة من الخضروات مودع

للسماح النظام الداخلي  من    الحادي عشر  كما يشترط ذلك الفصل  ،في بيعها، وذلك في غياب أي قرار من إدارة السوق

 .تخزين المنتوجات غير المباعة بعد انتهاء عمليات البيع بالسوق باألمكنة المخصصة لذلكب

داع الخضر بالمربعات لمدة طويلة تقليصا للطاقة االستيعابية للسوق، الشيء الذي من شأنه أن يفوت مداخيل ويعتبر إي

 مالية على الجماعة.

  قانونيةعدم تشغيل المخازن واستغاللها من قبل البائعين بطريقة غير  
مستودعات من طرف التجار في كدكانا بسوق الجملة للخضر والفواكه وذلك الستغاللها  17قامت الجماعة ببناء 

من هذه الدكاكين على الرغم من طلبات العروض التي تم   15والفواكه، إال أنه لم يتم كراء  الخضر تخزين وتبريد 

 إطالقها في هذا الشأن والتي كانت دون جدوى.

إلى كون مشروع سوق الجملة قد تم إنجازه في غياب دراسة للجدوى  الل هذه الدكاكين منذ إنشائهاويرجع عدم استغ

 إلى أماكن للتبريد لحفظ البضاعة.التأكد من حاجة البائعين من شأنها 

وقد نتج عن عدم استغالل هذه الدكاكين تدهور وضعها وجعلها عرضة لالستغالل من طرف الباعة كمستودعات 

من التدهور وإعادة تهيئها والتفكير   تها ي إجراء من أجل حما، في غياب اتخاذ الجماعة ألشكل غير قانونيللبضاعة ب

 في وسائل بديلة الستغاللها.

يمكن تقدير المبلغ الذي كان من الممكن أن يعزز ميزانية اكين المماثلة والمكتراة بسوق الجملة،  وباعتماد ثمن كراء الدك

 .2017إلى    2006الفترة الممتدة من    عن، وذلك  درهم  5.349.000,00بحوالي    ذه الدكاكينالجماعة في حال كراء ه
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  الخضروات بشكل غير قانونيوتخزين وجود أماكن بيع  
تتواجد بسوق الجملة مجموعة من الخيام المخصصة لبيع الخضر خارج المربعات المخصصة للبيع، الشيء الذي 

السوق في غياب  ألمر بالخصوص ببيع البصل الذي يتم تخزينه داخلللسوق، ويتعلق ايؤثر سلبا على السير العادي 

 إطار تنظيمي يسمح بذلك، وكذا غياب أي مقتضى يمكن من تحصيل مدخول مادي مقابل هذا التخزين. 

ض ثمنها كما أن هذه الممارسة من شأنها أن تتسبب في تقليص مداخيل الجماعة جراء إدخال السلع خالل فترات انخفا

، وهو ما من شأنه أن يفوت على الجماعة المداخيل الضريبية المكافئة للفارق بين ثمن ارتفاعهوتخزينها لبيعها حين 

 وثمن بيعه. للسوق ولوج المنتوج

  تقسيط داخل السوق بال اكهولفاو لخضرلبائعين تواجد 

الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لوضع على الرغم من تواجد باعة بالتقسيط للخضر والفواكه داخل السوق، فإن 

الداخلية سالف الذكر الذي ينص في فصله الثالث والعشرين   حد لذلك، الشيء الذي يعتبر مخالفا لمضمون قرار وزير

على أنه يمنع بيع المنتوجات بالتقسيط داخل سوق الجملة، وأنه ال يجوز أثناء انعقاد السوق إعادة بيع السلع والبضائع 

 اشتريت منه. التي

وقد نتج عن هذه الوضعية احتالل مساحات شاسعة من سوق الجملة من طرف الباعة بالتقسيط بشكل غير قانوني،  

 باإلضافة إلى عرقلة حركة المرور داخل السوق وانتشار النفايات الناتجة عن بقايا الخضر والفواكه. 

 نقص على مستوى حضور الوكالء وعدم إشرافهم على عمليات البيع 
الوكالء بالحضور باألمكنة المخصصة لهم منذ افتتاح    ،سالف الذكر  ،ل الثالث عشر من قرار وزير الداخليةالفص  يلزم

 السوق وحتى نهاية عمليات البيع. 

، ويتعلق األمر  من بين أربعة وكالءمن خالل المراقبة أن الحضور بشكل شخصي يقتصر على وكيلين  لكن تبين

الحضور المستمر لنائبي الوكيلين المكلفين بهما،    3و  2في حين يعرف المربعان  ،  4و  1بالوكيلين المكلفين بالمربعين  

الذي ينص على أن النيابة تكون بشكل مؤقت وذلك من قرار وزير الداخلية  يعتبر مخالفا للفصل السابق الذكر    وهو ما

 في حالة المرض أو لطارئ قاهر.

عمليات البيع التي تتم داخل المربعات، الشيء الذي يعتبر مخالفا كما لوحظ أن الوكالء ال يقومون باإلشراف على 

 .وزير الداخلية سالف الذكر للفصل العشرين من قرار

وينتج عن عدم قيام الوكالء باإلشراف عن عمليات البيع عدم اطالعهم على األثمنة التفصيلية لبيع المنتوجات، مما ال 

المتداولة في تحديد الئحة األسعار المعتمدة في احتساب حصة الجماعة ية الحقيقيساعد الجماعة على اعتماد األثمنة 

 من المبيعات. 

 توقفات متعددة للميزان عن االشتغال بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

ب مولد كهربائي  غياالراجعة ل بسبب االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائيسجل ميزان سوق الجملة توقفات عديدة 

على جاذبية وعلى جودة المنتجات    سلبا  يؤثر  مما قد   نتظار خارج السوقالميزان، مما يجبر الباعة على االخاص بهذا  

 .بهذا المرفقالسوق، الشيء الذي من شأنه أن يقلص من الموارد المالية المتعلقة 

بتوقف الميزان عن ة العديد  شعاراتالرغم من اإلوتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن ب

التي االشتغال وطلبات التزود بمولد كهربائي يمكن من تشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك عبر الرسائل 

وجهتها إدارة السوق إلى رئيس الجماعة بخصوص توقف الميزان عن االشتغال بسبب انقطاع التيار الكهربائي  

 24/17والمراسلة رقم    2015أكتوبر    19والمراسلة المؤرخة في    2017راير  فب  20بتاريخ    19/2017)المراسلة رقم  

 (. 2017نونبر  13اريخ بت 33/2017والمراسلة رقم  2017مارس  23بتاريخ 

  نقص على مستوى مراقبة حمولة الشاحنات 

على أنواع الخضر   لوحظ أن الموظفين المكلفين بمراقبة دخول الشاحنات ال يقومون بالمراقبة الالزمة من أجل التعرف

والفواكه المحمولة وكذا كميات كل نوع على حدة، ويقتصرون على تصريح شفوي لسائق الشاحنة. كما أن الموظفين 

المكلفين بالمراقبة بالمربعات ال يقومون بحصر الئحة الخضر والفواكه المودعة بالنسبة لكل شاحنة، الشيء الذي ال 

 . الشاحناتاقية تصاريح سائقي يمكن الجماعة من التحقق من مدى مصد 

تسبب في تفويت مداخيل مالية على الجماعة، حيث إن تصريح السائقين أن ي  حمولة الشاحناتومن شأن ضعف مراقبة  

 بخضر أو فواكه أقل ثمنا من تلك المحمولة يقلص مبلغ المبيعات المعتمد في احتساب حصة الجماعة من هذا المبلغ.
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 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وبناء على ما سبق، يوصي 

 منع عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون مرورها عبر سوق الجملة؛ العمل على  -

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع احتالل واستغالل السوق بشكل غير قانوني؛ -

 ؛على عملية البيع شرافهموإ حضور الوكالءمراقبة  -

 المتواجدة بالسوق؛العمل على استغالل الدكاكين  -

 العمل على منع عمليات البيع بالتقسيط داخل سوق الجملة؛ -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة بضمان اشتغال دائم لميزان السوق. -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لتمارة 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير مرفق السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات

 تدبير وصيانة الشبكة الطرقية .1

  غياب مخطط للتنقالت الحضرية والتصنيف الوظيفي للطرق 

مخطط التنقالت الحضرية تكفلت بإعداده مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" ويشمل التجمع العمراني 

 الممتد من بوقنادل إلى الصخيرات. 

إبرام  ، كما أنها بصدد GIZمنظمة التعاون األلماني  أنجزت الجماعة مخطط خماسي للسالمة الطرقية بتعاون مع

اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشأن إعداد دراسة بخصوص السالمة الطرقية كما أبرمت 

 الجماعة اتفاقية مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وتنتظر اإلنجاز من لدن اللجنة الوطنية.

اعة إلى أي مرجع أو مصدر يحدد التصنيف الوظيفي للطرق الحضرية معتمد بالمغرب ويحدد لم تتوصل الجم

 المعايير الواجب احترامها في التصنيف.

 تواجد مجموعة من الطرق والممرات غير المؤدية 

 المتدخلين في الموضوع.األمر يتجاوز الصالحيات الممنوحة للجماعة وهي مستعدة للتعاون في هذا األمر مع كافة  

 ضعف تتبع الحالة العامة للشبكة الطرقية وغياب برمجة متعددة السنوات لعمليات اإلصالح والصيانة 

تقوم الجماعة من خالل المصالح التقنية التابعة لها بتشخيص الحالة العامة للشبكة الطرقية خالل تحضير الصفقات  

لطرق األكثر تضررا. وتتوفر المصلحة التقنية على جرد سنوي الخاصة بإصالح الطرق، حيث تعطى األولوية ل

للطرقات المتردية يقوم به تقنيو وأعوان الجماعة، كما تراعي مبدأ تكافؤ الفرص في التوزيع المجالي لتدخالتها في  

 كل أحياء المدينة.

لرئيسية بتعاون مع الوكالة وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة تقوم حاليا بالعديد من الدراسات الخاصة بالشوارع ا

 الحضرية الصخيرات تمارة أو في إطار االتفاقية الخاصة بالتأهيل الحضري لمدينة تمارة.

مريم وعمر بن الخطاب، فالجماعة تقوم بترميمها سنويا.    بخصوص الحفر والشقوق على مستوى ملتقى طريق لال

وتجدر اإلشارة إلى أن دراسة تهيئة شارع عمر بن الخطاب في طور اإلنجاز كما أنه مدرج ضمن المحاور التي 

 ستشملها اتفاقية تأهيل المدينة.

 عدم احترام تهيئة الطرق لخصوصيات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

إحداث الولوجيات لألشخاص في وضعية إعاقة في الدراسات الخاصة بتهيئة الشوارع والطرق، لقد تمت برمجة 

وكذلك عند إحداث أو إصالح أو ترميم المنشئات العامة. كما أن الجماعة ستعمل على تطبيقها في المشاريع 

 المبرمجة في إطار اتفاقية تأهيل المدينة.

صفة، ستِؤخذ هذه النقطة بعين االعتبار في الدراسات الحالية والصفقات بالنسبة لوسائل االستدالل على مستوى األر

القادمة وذلك حسب اإلمكانيات المتوفرة، وقد قامت بالفعل بتخصيص عدد من األماكن في مراكن السيارات أمام  

 المؤسسات التابعة للجماعة لذوي االحتياجات الخاصة.

  بسالمة المرور  ضعف ممارسة مهام الشرطة اإلدارية فيما يتعلق 

الجماعة حريصة بمختلف أجهزتها على تفعيل االختصاصات الموكولة لها في إطار القانون التنظيمي المتعلق 

بالجماعات فيما يتعلق بسالمة المرور، وتقوم بذلك بشكل مستمر بتعاون مع مختلف األجهزة المتدخلة في الموضوع 

التها باستمرار، إال أن إزالة البعض منها يستوجب تدخل مصالح مثل معرقالت المرور كالمحدودبات التي تتم إز

أخرى تمتلك القوة العمومية من قبيل احتالل الملك العمومي في المرافق المفتوحة في وجه العموم )المقاهي، 

 التجهيزات الثقافية، اإلدارات العمومية،...(. 

 تنظيم السير والجوالن والوقوف والتشوير والسالمة الطرقية .2

 عدم تفعيل االتفاقية اإلطار المتعلقة بالسالمة الطرقية 

تنزيل هذه االتفاقية يعود للجنة الوطنية للسالمة الطرقية لكن وجود إكراهات لديها حالت دون إتمام اإلجراءات 

الت اإلدارية التي ال دخل للجماعة فيها. وقد بلغ إلى علم الجماعة أن اللجنة تمكنت من تجاوز اإلكراهات التي ح

 دون انطالق األشغال وسيتم الشروع في تنفيذ الصفقة المتعلقة بها مستقبال. 
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 تأخر تهيئة األرصفة على مستوى التجزئات السكنية 

عدم توفر اإلمكانيات والموارد المالية حالت دون تهيئة هذه الممرات خصوصا التجزئات التي قامت بتهيئتها العمالة 

حي النهضة وحي األطلس(. أما فيما يخص حي  -حي المعمورة - 1المسيرة -يفي الثمانينات )حي المغرب العرب

الوفاق، فإن الجماعة بتنسيق مع شركة العمران قامت بتبليط كل ممرات الراجلين بالحي خالل السنة الجارية 

 (. كما وضع برنامج لتبليط بعض األحياء في إطار اتفاقية تأهيل المدينة.2018)

  بالدراجات على مستوى المدينةغياب الممرات الخاصة 

الجماعة واعية بهذا األمر وهي تنتظر مخرجات مخطط التنقالت الحضرية الذي تشرف عليه مؤسسة التعاون بين 

 تمارة.-سال الصخيرات -الجماعات "العاصمة" والذي يشمل التجمع العمراني الرباط

 احتالل قارعة الطريق بواسطة حاويات النفايات 

ميم إلنجاز أماكن مخصصة لهذه الحاويات، سيتم تفعيله في المستقبل القريب وسيتم اإلنجاز هناك مخطط وتصا

 بالتنسيق مع شركة تدبير قطاع التطهير الصلب والمصلحة المكلفة بمراقبة تدبير النفايات. 

 محدودية ممرات الراجلين 

كن التي تعرف استعماال مكثفا من طرف  في السنوات األخيرة، تم إنجاز العديد من ممرات الراجلين خاصة في األما

الراجلين. وسيتم استحضار هذه المالحظة عند انجاز الدراسات الخاصة بتهيئة الشوارع المذكورة والتي تشرف 

عليها الوكالة الحضرية الصخيرات تمارة وأيضا الشوارع المدرجة في برنامج التأهيل الحضري لمدينة تمارة، 

لمصالح التقنية بالجماعة تعمل على استحضار هذا البعد في مختلف مشاريع تهيئة كما تجدر اإلشارة إلى أن ا

 وإصالح الطرق.

 تواجد مخفضات للسرعة ال تحترم المعايير التقنية 

فيما يخص تجزئة "باب الخير" وتجزئة "الهاشمية"، فإن الجماعة ليست من أحدث هذه المخفضات العشوائية وقد 

العديد منها، إال أن إصرار الساكنة على إرجاعها يصعب المأمورية على الجماعة. والمصالح قامت الجماعة بإزالة  

التقنية للجماعة تحرص على االلتزام في وضعها لمخفضات السرعة على المعايير التقنية المعتمدة في الدالئل 

 المرجعية من حيث عرضها وارتفاعها وشكلها.

 ئل النقل الحضريضعف التشوير الطرقي بأماكن وقوف وسا 

تم نقل اختصاص النقل الحضري عبر الحافالت إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" عهد إليها تهيئة 

محطات الحافالت والتي سيتم تهيئتها مستقبال في إطار تنفيذ العقدة الجديدة للتدبير المفوض للنقل الحضري عبر  

ارع الرئيسية لمرور حافالت النقل الحضري في إطار اتفاقية الحافالت. كما تم تخصيص ممرات في بعض الشو

 تشمل تهيئة شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس.

 تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات .ثانيا

 غياب معايير تحديد محطات الوقوف المدبرة في إطار تفويت حق االستغالل 

وانين الجاري بها العمل، إال أن أغلبها، تكون نتيجتها سلبية. وفيما  إن مسطرة تفويت حق االستغالل تتم وفق الق

يخص عدم التزام مستغلي المحطات موضوع االستغالل بمقتضيات دفتر التحمالت، خاصة إشهار األثمنة والزي 

المخصص وطبع التذاكر، فقد سبق أن عملت فرقة المراقبة لمصلحة الممتلكات على تسجيلهـا وبعثت بإنذارات 

 لمستغلي هذه المحطات حيث قاموا بتنفيذ جل هذه المالحظـات.  

 تواجد أماكن للوقوف غير قانونية 

الجماعة ال تسمح باستغالل الملك الجماعي كمحطات للوقوف خارج ما هو منصوص عليه في القوانين المعمول 

دخل فيها، كما هو الشأن بمدخل مستشفى  بها. فالفضاءات التي ال تعود ملكيتها للجماعة ال تملك هذه األخيرة سلطة الت

 سيدي لحسن، فالموقف الموجود عشوائي وال يدخل ضمن ممتلكات الجماعة.

 عدم احترام مستغلي محطات الوقوف لمقتضيات دفتر التحمالت 

بخصوص عدم التزام مستغلي المحطات موضوع االستغالل بإشهار األثمنة، فقد سبق أن عملت فرقة المراقبة 

لممتلكات على تسجيلهـا وبعثت بإنذارات لمستغلي هذه المحطـات. كما سبق أن عملت فرقة المراقبة  لمصلحة ا

لمصلحة الممتلكات على مالحظة عدم إعداد وطبع التذاكر وبعثت بإنذارات لمستغلي هذه المحطات حيث قاموا 

 رة إلى محطات الوقوف باألداء.بتنفيذها. كما تم إشعار مستغلي المحطات موضوع االستغالل بوضع عالمات اإلشا
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 ثالثا. تدبير اإلنارة العمومية

 التخطيط واالستثمار في اإلنارة العمومية .1

 عدم انجاز مخطط تهيئة اإلنارة العمومية 

)...( تمكنت الجماعة في بداية السنة الحالية من إنجاز دراسة تشخيص وجرد شامل لممتلكات اإلنارة العمومية 

الجرد صناديق التحكم واألعمدة الكهربائية والنقط الضوئية واألسالك الكهربائية واالستهالك السنوي حيث شمل 

للطاقة الكهربائية. وسيمكن هذا الجرد من إعداد مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالمرفق مثل دراسة الجدوى في 

إلطار فإن تمكن الجماعة من اعتماد تدبير أفق إعالن طلب إبداء االهتمام بخصوص تدبير هذا المرفق. وفي هذا ا

 حديث لهذا المرفق سيساهم في معالجة مشكل ارتفاع الفاتورة الطاقية وترشيد االستهالك.

 غياب برنامج لتأهيل وإصالح منشآت وتجهيزات اإلنارة العمومية 

بشكل خاص مجهود االستثمار بذلت الجماعة مجهودات مقدرة في مجال تأهيل االنارة العمومية إال أنها غير كافية و

الذي لم يرق إلى المستوى نظرا لقلة اإلمكانيات المرصودة بل انعدامها في غالب األحيان وضخامة األشغال المراد 

إنجازها، حيث تم خالل السنوات السابقة برمجة مجموعة من األشغال بعضها يدخل في خانة الصيانة االعتيادية 

 .(.لمنشئات اإلنارة العمومية )..

كما تم توفير اإلنارة العمومية بشارع بني يزناسن الذي يربط مدار أوالد امطاع بالطريق السيار والذي كان يعاني 

من عدة مشاكل في اإلنارة، وكانت السلطات المحلية تركز على وجوب إصالحه هو ومدخل جماعة تمارة من جهة 

 ملعب موالي عبد هللا.

باقية فإن إنجاز سند الطلب الخاص بجرد منشآت اإلنارة العمومية سيمكن من فيما يخص برنامج التدخالت االست

تحديد دقيق لهذا البرنامج واألولويات. لكن البرنامج االستعجالي كان هو التدخل في الشوارع التي تعرف تساقط 

 األعمدة بشكل فجائي نظرا لتعرضها للصدأ من الداخل.

حة على سجل خاص بالشكايات يتم تدوينه باليد، يحتوي على المعلومات فيما يخص تسجيل الشكايات، تتوفر المصل

الالزمة حول الشكاية، وفي غياب منظومة إلكترونية لتحديد المواقع وتجهيزات اإلنارة العمومية، فإن المصلحة 

ل تعتمد على أن صاحب الشكاية يدلي بهاتفه كي تتصل به الفرقة التي ستتكلف بالتدخل، وعن طريق االتصا

 بالشخص المعني يتم تحديد مكان العطب والتدخل فيه.

 غياب المعطيات المتعلقة بشبكة اإلنارة العمومية 

بجرد لتجهيزات االنارة العمومية والذي مكن الجماعة من التوفر   2019قامت الجماعة خالل بداية السنة الحالية 

التحكم وطول األسالك الكهربائية وعدد األعمدة  على قاعدة بيانات تهم شبكة اإلنارة العمومية تشمل عدد صناديق

 والنقط الضوئية ونوعيتها. 

 إنجاز مشاريع اإلنارة العمومية في غياب معايير النجاعة الطاقية 

بعد القيام بجرد دقيق لمكونات اإلنارة العمومية، ستقوم الجماعة باستكمال إنجاز وثائق التخطيط ذات الصلة باإلنارة 

نها تحديد األهداف المتعلقة بتحقيق النجاعة الطاقية مما سيمكن الجماعة من تدبير أمثل لهذا العمومية ومن ضم

 المرفق من خالل الرفع من جودة الخدمة المقدمة وتقليص الفاتورة الطاقية.

  نقص على مستوى تقييم دفتر تحمالت التجزئات السكنية فيما يتعلق باإلنارة العمومية 

ارب مجموعة من المدن التي تمكنت من إنجاز دفاتر تحمالت خاصة باإلنارة العمومية لقد تمت االستعانة بتج

الواجب اعتمادها في التجزئات السكنية وغيرها، إال أن اعتماد دفتر تحمالت خاص باإلنارة العمومية بالتجزئات  

ثق عنه المواصفات والمعايير السكنية تأجل إلى حين إعداد وثائق التخطيط المتعلقة باإلنارة العمومية والذي ستنب

والشروط التي سيتم اعتمادها لتحقيق النجاعة الطاقية بما فيها التكنولوجيا التي سيتم تطبيقها على كل مكونات 

 الشبكة.

في هذا تمت مراسلة المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء والتي تنجز وتصادق وبشكل حصري على مختلف الدراسات 

فيها الكهرباء الخاصة باإلنارة العمومية بمجموعة من المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار   الخاصة بالكهرباء بما

في إنجاز الدراسات الخاصة بالتجزءات وغيرها، والتي تم األخذ بها وكذا تم رفض مقترح تغيير األسالك تحت 

لفة اإلصالح مما دفع الجماعة إلى األرضية المعتمدة من النحاس إلى األلمنيوم، ألن هذا من شأنه التأثير على ك

رفض هذا المقترح، وبالتالي انتظار ما ستسفر عنه الدراسات التي تم البدء في إنجازها لتحديد المواصفات النهائية 

 التي سيتم اعتمادها في المستقبل. 

 )...( 
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 صيانة وإصالح منشآت اإلنارة العمومية .2

 عايير المطلوبةإنشاء نقط ضوئية جديدة في األزقة في غياب الم 

كما سبقت اإلشارة إليه، ستحاول الجماعة التغلب النهائي على هذه المشاكل من خالل االستثمار الجيد لقاعدة البيانات 

وباالعتماد كذلك على تأهيل منشآت اإلنارة العمومية وفقا للقوانين والمعايير الصادرة في هذا المجال وأهمها 

NM13.201ة لألزقة باإلنارة العمومية فإن الجماعة شرعت في إصالح العديد من . وبخصوص التغطية الجيد

 األحياء وستعمل على استكمال هذه اإلصالحات حسب األولوية واإلمكانات المتوفرة )...(. 

  تحويل الشبكة تحت األرضية إلى شبكة هوائية في عدة نقط 

ستعمل الجماعة على تعبئة الموارد المادية والبشرية الالزمة لتحديث المرفق حسب اإلمكانيات المتوفرة سواء 

بشكل ذاتي أو عن طريق البحث عن شركاء. والجماعة اآلن بصدد االشتغال على طريقة جديدة لتدبير المرفق من 

ي تأمل من خالله الجماعة معالجة مشكل خالل إعالن طلب إبداء االهتمام بخصوص تحديث هذا القطاع، والذ 

 األسالك الهوائية. 

 ضعف التدخالت الوقائية لتجديد تجهيزات شبكة اإلنارة العمومية في عدد من األحياء 

تقوم الفرق التابعة لمصلحة اإلنارة العمومية بجوالت مستمرة في أحياء المدينة قصد التدخل إلصالح النقط الضوئية 

التدخل في أغلب األحيان يومين إال في اإلصالحات التي تستلزم القيام بأشغال كبيرة أو في  بحيث ال تتجاوز مدة

 حالة نفاذ المخزون. 

بعد عملية الجرد التي قامت بها الجماعة، تم تحديد مجموع مكونات الشبكة التي تستدعي التجديد أو التغيير، فمجمل 

ى منظومة اإلصالح المعتمد والتي ستعرف تغييرا جذريا في  هذه الشبكة تجاوزت عمرها االفتراضي مما يؤثر عل

 المستقبل باالعتماد على اإلصالح االستباقي واإلصالح المعتمد على النجاعة وهما معياري اإلصالح في المستقبل. 

بخصوص شارع محمد العربي المساري الموجود بحي كيش االوداية تم إصالح الجزء المنطفئ والذي يصل طوله 

 إلى تقاطع شارع موالي اسماعيل. 7ائة متر من مدخل قطاع الداخلة إلى م

 نقص الموارد البشرية واللوجستيكية المخصصة إلصالح أعطاب شبكة اإلنارة العمومية 

بالفعل تعاني المصلحة من قلة الموارد البشرية وسيتم معالجة هذا المشكل إما عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص 

 معطيات الدراسات التي نحن بصددها وحسب اإلمكانات المتوفرة.او التوظيف حسب 

تتوفر الجماعة على أربع رافعات من نوع ناصيل ومجموعة من األدوات التي يستعملها الكهربائيون للقيام بأعمالهم 

 والتي يتم تجديدها دوريا. كما أن الجماعة تقوم بتجديد هذه الوسائل كلما سنحت الفرصة لذلك.

 )...( 

 غياب دليل عملي لمختلف األنشطة المتعلقة بصيانة شبكة اإلنارة العمومية 

من خالل الرؤية المستقبلية للجماعة، سيتم تأهيل القطاع وخاصة فيما يخص اعتماد دليل منهجي وعملي يحدد 

ة إلى إجراءات التعامل مع شبكة اإلنارة العمومية وتحديد المسؤولية وضبط مستوى الخطر وتصحيحه. باإلضاف

اعتماد مبدأ تراكم التجارب والخبرات من خالل قاعدة البيانات التي ستمكن كل مستعمل اإلطالع على المشاكل 

 واألخطار التي وقعت سابقا في كل الشبكة وخصوصا في الموضع المراد التدخل فيه.

 ضعف على مستوى تدبير الشكايات المتعلقة باألعطاب 

ى استقبال شكايات المواطنين ومعالجتها حسب اإلمكانات المتوفرة لديها، إما عن تعمل مصلحة االنارة العمومية عل

طريق الهاتف أو بشكل مباشر، وغالبا ال تتعدى مدة التدخل يومين بعد التوصل بالشكاية. والجماعة بصدد التفكير 

 وجيات الحديثة.في إمكانية اعتماد أسلوب حديث لتلقي الشكايات مع توثيقها وتتبعها باستعمال التكنول

 عدم إقفال أبواب بعض صناديق التحكم لشبكة اإلنارة العمومية 

إن أغلب الصناديق تعتمد على أسلوب الفتح والغلق ببرغي سداسي وهذا النوع من المفاتيح في غالب األحيان 

األعطاب. يتعرض للتلف مما تشق معه مأمورية فتح وإغالق الصناديق، وخاصة في حالة التدخل من أجل إصالح  

لقد تم التفكير في تغيير كل هذه المفاتيح لكن الحاجة لكل من الجماعة وشركة توزيع الكهرباء لالستغالل، كل من 

ولإلشارة فإن إعادة تجهيز هذه الصناديق بعد حملة  جانبه لهذه الصناديق، يحول دون إمكانية تغييرها بشكل أحادي.

ة التوزيع والجماعة غير مسؤولة عنها. وسيتم تجاوز هذا اإلشكال السرقة التي تعرضت لها كان على حساب شرك

بعد تحديث المرفق باالعتماد على صناديق يتم فتحها وغلقها إلكترونيا عن بعد مع تحديد الشخص الذي قام باالشتغال 

 عليها.
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 عدم توثيق ومراقبة عمليات اإلصالح 

. وتجدر ة األدوات المستعملة في سند اإلخراج من المستودع)...( وتعتمد المصلحة على تدوين مكان التدخل ونوعي

اإلشارة إلى أن الجماعة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحديث المرفق ستعمل على اعتماد منظومة حديثة لتتبع  

 ومراقبة عمليات اإلصالح.

 عدم معالجة النفايات المتعلقة بصيانة شبكة اإلنارة العمومية 

والمستبدلة يدخل في صنف النفايات الصناعية، ومعالجتها ال تدخل ضمن اختصاص الجماعة،   معالجة المواد المتلفة

 إذ اقتصر القانون التنظيمي للجماعات على جمع ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها.

 مراقبة وأداء فواتير اإلنارة العمومية .3

  العدادات أداء فواتير اإلنارة العمومية لنقط إضاءة دون قراءة 

هذه العدادات تهم مجموعة من نقط اإلضاءة بحي "كيش األوداية" الذي تم إلحاقه بجماعة تمارة خالل التقطيع 

تم إحداث  2014. في سنة 2012إال أن تسليم كل ما يتعلق بهذا الحي لم يتم إال خالل سنة  2009الترابي لسنة 

مصالح الجماعة وبين مصالح الشركة المكلفة بالتزويد  الخلية المكلفة بقراءة العدادات بطريقة مشتركة بين

 بالكهرباء. 

وبخصوص حي " كيش األوداية" فقد ظل تابعا لمصالح الشركة المكلفة بالتزويد بالكهرباء فرع الرباط، مما استلزم 

لعدادات مع عدة اجتماعات وعدة تدخالت للتمكن من إلزام الشركة المزودة للكهرباء من توفير طاقم يقوم بقراءة ا

 . 2017مصالح اإلنارة العمومية لمدينة تمارة، األمر الذي تحقق سنة 

ولإلشارة فإنه بمجرد القراءة األولى للعدادات فإن أي خلل في الفوترة سابقا سيتم تداركه بشكل أوتوماتيكي، ألن 

الفواتير، إن بالسلب أو قراءات العدادات إن كان يسبقها أخطاء في السابق فإن هذه القراءة تمكن من إصالح 

 اإليجاب. )...( 

 عدم مراقبة فواتير اإلنارة العمومية قبل أدائها 

تقوم مصلحة اإلنارة العمومية بقراءة العدادات بشكل تعارضي مع أعوان المؤسسة المكلفة بتأمين الكهرباء ويتم 

التأكد منها. وتقوم المصلحة المكلفة إرسال الجداول إلى المصلحة المعنية باألداء قصد أخذها بعين االعتبار بعد 

بالمحاسبة بأداء هذه الفواتير بعد مراقبتها ومقارنتها مع قراءة العدادات، حيث تم تكليف موظفة خاصة بتتبع هذا 

 الملف.

 تفاقم متأخرات أداء تكاليف اإلنارة العمومية 

الجماعة على تأدية تكاليف استهالك   ، وقد عملت2014-  2012المتأخرات التي سجلت على الجماعة تعود إلى فترة  

.  كما التزمت الجماعة ببرمجة االعتمادات المالية الكافية ألداء االستهالك 2015الكهرباء السنوية منذ نهاية سنة 

إلى يومنا هذا، إضافة إلى اجتهادها في أداء مجموعة من المتأخرات عن الفترة السابقة  2016السنوي منذ سنة 

 الداخلية.وبدعم من وزارة 

 )...( 

 رابعا. تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه

 انتشار عمليات بيع الخضر والفواكه بالجملة دون المرور عبر سوق الجملة وضعف المراقبة 

بالنسبة لمنع عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون مرورها عبر سوق الجملة أو ما يصطلح عليه بالمراقبة 

ت الجماعة سلطة المراقبة في الموضوع قصد خلق لجنة مختلطة مكونة من األمن الوطني الخارجية، فلقد راسل

والقوات المساعدة وموظفي الجماعة قصد القيام بعمليات المراقبة وتطبيق القانون في حق المخالفين علما أن 

ل القوة العمومية حيث موظفي الجماعة وحدهم ال يستطيعون القيام بهذه العملية ألنه ليس لديهم اختصاص استعما

ال يسمح لهم القانون بإيقاف الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه وسحب أوراق المركبات ورخص السياقة لتطبيق 

القانون أو الدخول إلى محالت التخزين التي تشتغل في هذا اإلطار بمختلف أحياء المدينة. ورغم ذلك قامت إدارة 

السلطة المكلفة بسوق الجملة إال أنها تظل في حاجة إلى رجال األمن ذوو  السوق ببعض محاوالت المراقبة رفقة

االختصاص في هذا اإلطار، ولذلك وللتنظيم المستمر والدائم لهذه المراقبة فالبد من خلق لجنة مختلطة دائمة تضم 

سلطات المعنية في  األمن الوطني والقوات المساعدة واألعوان المحلفين من الجماعة. ولقد تم توجيه مراسالت لل
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 احتالل بعض األماكن من قبل بعض تجار الجملة لفترات طويلة 

إن الحرص على حماية السوق من احتالله واستغالله بشكل غير قانوني يتجلى من خالل مراقبة المربعات من 

طرف الوكالء الذين يواكبون الشاحنات والباعة بمجرد دخولهم إلى المربع وكذا تتبع عمليات البيع وال يمكن 

السوق بالخضر أو الفواكه بشكل يومي وهذا  للفالح أو التاجر االستمرار في مكان واحد إال أولئك الذين يزودون

أمر طبيعي فال يستطيع تغيير المكان حفاظا على الزبناء فهو يصبح معروفا بالمكان والمربع المعني، كما أن سوق 

الجملة لمدينة تمارة ال يتوفر على مخازن للتبريد مما ال يجعل البائع مضطرا لتنقيل سلعته قصد التخزين وتظل 

لى حين إنهائها. ورغم إشارة الفصل الحادي عشر من النظام الداخلي للسوق إلى إمكانية تخزين السلع في مكانها إ

 باألماكن المخصصة لها، إال أن السوق ال يحتوي على أي مكان للتخزين.

 عدم تشغيل المخازن واستغاللها من قبل البائعين بطريقة غير قانونية 

إعالن الصفقة لكرائها للغير سواء كانوا تجارا أو ممن يرغب في استغاللها إن الدكاكين المتواجدة بالسوق تم 

كأماكن للتخزين أو التبريد أكثر من مرة، وكانت كلها سلبية ولم يتقدم أي طلب في هذا الشأن نظرا الرتفاع أثمنة 

ي دكاكين موجودة الكراء المقترحة وحاجة كل تلك الدكاكين ألبواب وتجهيزات قد تكون ضرورية الستغاللها وه

بتصميم السوق وما زاد من عدم رغبة الغير في كرائها أو االستثمار بها هو مشروع إنشاء السوق الجهوي الموسع. 

تم فصلها عن السوق وأدمجت في   11إلى    1كما تجدر اإلشارة إلى أن غالبية هذه الدكاكين خصوصا المرقمة من  

إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث يتم تهيئتها حاليا بتقسيمها السوق النموذجي الذي يتم إنجازه حاليا في 

 في شكل دكاكين صغيرة ستخصص لبيع األسماك والدجاج كما هو مضمن بتصميم السوق النموذجي الجديد.

 وجود أماكن بيع وتخزين الخضروات بشكل غير قانوني 

بعوامل الرطوبة واألمطار، فإن التجار الدائمين بالسوق نظرا لتكاثر مادة البصل في موسم معين وتأثرها الكبير 

كانوا مجبرين على استعمال أغطية بالستيكية للحفاظ عليها ألن المنطقة المتواجدة بها داخل السوق غير مغطاة 

يا وحتى بيع حمولة الشاحنة كاملة قد يستغرق أسبوعا كامال أو أكثر والدليل على ذلك أنهم يعملون على تنقيتها يوم

 ورمي كمية منها بحاويات النظافة.

  تواجد بائعين للخضر والفواكه بالتقسيط داخل السوق 

إن البيع داخل السوق محدد بالباب الثاني من النظام الداخلي بشأن وضع قانون أساسي للوكالء سواء السلع التي يتم  

مثل البطاطس والجزر واللفت والفلفل بيعها بالوزن مثل الفواكه وبعض الخضر أو تلك التي يتم بيعها باألكياس 

وغيرها وباإلشارة إلى عشر كيلو غرامات كحد أدني في قرار وزير الداخلية فإن بعض األكياس يتم تقسيمها إلى 

كيلوغراما وقد  15كيلوا غراما كمعدل، مما يجعل نصف الكيس يقارب  30اثنين ألن الكيس الواحد يحتوي على 

 رغبون في النصف.جرت العادة على بيعه لمن ي

 نقص على مستوى حضور الوكالء وعدم إشرافهم على عمليات البيع 

إن الوكالء أو األشخاص التابعيين لهم دائمي الحضور داخل المربعات التابعة لهم، ألن دخول السلع يكون طيلة 

ى المربعات خصوصا من أيام األسبوع ماعدا يوم السبت مساءا ويوم األحد صباحا. وذلك لمراقبة السلع الوافدة عل

طرف المستخدمين وكذا استخالص الفواتير المتضمنة لواجبات التعشير وتقديم الوصوالت لمن يرغب في ذلك أما 

أثناء عمليات البيع في الصباح فإن حضور الوكيل يكون إجباريا وفي الصباح الباكر إال وكيل واحدا فهو متقدم جدا 

حوالي الساعة الثامنة صباحا. لكن الحضور يبقى إجباريا ويكون يوميا،  في السن وال يستطيع المواكبة ويحضر

أما المستخدمين فدائمي الحضور ليال ونهارا ويبقى التجار في جل الحاالت متمسكين بالبيع بأنفسهم ليبقى الوكالء 

 اكه فقط. حريصين على تنظيم األماكن ومراقبة السلع وإطالع اإلدارة على األثمنة اليومية للخضر والفو

 توقفات متعددة للميزان عن االشتغال بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

تعمل المصالح الجماعية المكلفة بالصيانة بإصالح االنقطاعات الكهربائية التي يتعرض لها الميزان، بسبب عوامل 

بير الكهرباء ريضال خارجية نتيجة القيام بأشغال خارج السوق أو انقطاع مفاجئ من طرف الشركة المفوضة في تد 

 وينعكس مباشرة على الميزان، واإلمكانيات المادية للجماعة ال تسمح لها باقتناء مولد كهربائي.
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 نقص على مستوى مراقبة وزن حمولة الشاحنات 

االنتقال من العمل اليدوي بنقل  2016-10-30أما بالنسبة للمراقبة الدقيقة لوزن وطبيعة الشاحنات فلقد تم بتاريخ 

ألوزان واحتساب واجبات التعشير بالكتابة إلى العمل بالميزان األوتوماتيكي عن طريق ربط الميزان بالحاسوب ا

وذلك بهدف ضبط الحمولة )...(. أما المراقبة، فإنها تتم في نفس الوقت فوق الميزان وعن طريق مراقبين متواجدين 

موظفون الجماعيون باالطالع على محتوى الشاحنات في جميع األوقات وهي المراقبة األولى التي يقوم بها ال

وعدد األكياس ونوع الخضر والفواكه المحمولة ومدى مطابقتها لتصريح السائق مع العلم أن نسبة كبيرة من رواد 

السوق هم الفالحون من المنطقة وتكون سياراتهم مكشوفة وصغيرة وتسهل عليها عملية المراقبة بمجرد الوقوف 

الشاحنات الكبيرة القادمة من مدن بعيدة مثل أكادير وبركان ومكناس وغيرها من المدن فتلك تتم  بجانبها، أما

مراقبتها بالصعود إليها مع العلم أن الخضر والفواكه القادمة من تلك المدن تكون معروفة داخل السوق. أما المراقبة 

ريق مستخدميه خاصة عندما يتم إنزال السلع وكذلك الثانية فهي التي يقوم بها الوكيل داخل المربع التابع له عن ط

 عند انطالق عمليات البيع وبالتالي فالمراقبة تكون عبر مرحلتين. 

أما أوزان الشاحنات فارغة فإنها تتم بصفة دورية خالل مرات متكررة طيلة السنة وال يتم وزنها إال بعد الصعود 

ا ويعمل الحاسوب على تسجيلها واالحتفاظ بها إلى حين إعادتها إليها ومراقبتها من الداخل حتى تكون فارغة تمام

 مرة أخرى.
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 "سيدي قاسم"جماعة 
 

مستشار  35كيلومتر مربع، ويسيرها مجلس مكون من  23,6تمتد جماعة سيدي قاسم على مساحة إجمالية تقدر ب 

من  جماعةالانتقل عدد سكان وقد  المجلس.من بينهم رئيس المجلس الجماعي وسبع نواب للرئيس يشكلون مكتب 

 في المائة.   2 بمعدل نمو سكاني وصل إلى 2014سنة  75.572إلى  2004نسمة سنة  74.036

إلى  2010درهم سنة  562,58.394.52من انتقلت المداخيل المقبوضة فقد ، وبالنسبة للموارد المالية للجماعة

بالمائة. أما فيما يخص النفقات فقد انتقلت    28نسبتها    ناهزت  ، مسجلة بذلك زيادة2017سنة  درهم    66.809.810,46

 بلغت مهمة ، مسجلة بذلك زيادة2017درهم سنة  66.070.655,33 إلى 2010درهم سنة  43.025.790,25من 

 في المائة.  54نسبتها 

I.   اتللحساب  الجهويمالحظات وتوصيات المجلس 

وكذا تدبير بعض  تدبير المشاريع والنفقات وتدبير المداخيل مجال التعمير وسيدي قاسم همت مراقبة تسيير جماعة 

وقد خلصت هذه المراقبة إلى مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات  الجماعية.والمرافق التجهيزات 

 نورد أهمها كما يلي.

 تدبير المداخيل .أوال
 تدبير مداخيل الجماعة مجموعة من النقائص نورد أهمها فيما يلي. عرف 

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية .1

 عدم تعميم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

المرخصة أو التي يتقدم أصحابها بطلبات رخص البناء،   باستثناء البقع األرضية التي تم تفويتها والمتواجدة بالتجزئات

فرض الرسم على األراضي  م فإن أغلب األراضي الحضرية غير المبنية الواقعة بالمجال الترابي للجماعة ال يت

سالف الذكر. كما ال  47.06من القانون  39منصوص عليه بالمادة  ، وذلك خالفا لما هوالحضرية غير المبنية عليها

طالبة أصحاب العقارات الذين يقدمون طلبات اإلذن بإحداث تجزئات أو تقسيم العقارات بأداء المستحقات المتعلقة تتم م

 .بهذا الرسم

 تجاوز المدة القانونية لإلعفاء دون فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

 42اإلعفاء المنصوص عليه بالمادة  ال يتم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية في حال تجاوز أجل

ابتداء من  التي تنص على ضرورة فرض هذا الرسم بعد مرور ثالث سنوات ، المشار إليه أعاله،47.06من القانون 

في حال عدم حصول الملزم على شهادة المطابقة أو  فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء

 ملزما. 16وحدها  2016د الملزمين المعنيين في سنة وقد بلغ عد رخصة السكن.

 الرسم على محال بيع المشروبات .2

 عدم فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون بإقراراتهم 

ال تقوم جماعة سيدي قاسم بفرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون 

، ويتعلق األمر بإحدى عشر ملزما، حسب سالف الذكر  47.06من القانون    158ما تنص على ذلك المادة  بإقراراتهم ك

 الوضعيات الممسوكة من طرف مصلحة الجبايات المحلية.

ولم تفرض عليهم الجماعة   2012  سنة  هم منذ اتولإلشارة، فبعض الملزمين )مثل خ. ب وح. إ( لم يقوموا بوضع إقرار

ئية، إضافة إلى أن أسماءهم لم ترد ضمن الملزمين المعنيين باألوامر باالستخالص الثالثة الموجهة الرسم بصورة تلقا

 . 2018مارس  08و  2017يناير 19إلى المحاسب العمومي بتواريخ 

  عدم مراقبة ومراجعة إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات 

رغم ضعف المبالغ المصرح بها   تهااقبة إقرارات الملزمين ومراجعال تقوم مصلحة الجبايات بجماعة سيدي قاسم بمر 

 .المشار إليه أعاله 47.06من القانون  149طبقا لمقتضيات المادة وذلك 

 نقص في إعداد وإرسال األوامر باالستخالص 

تواريخ تتأخر الجماعة في إعداد األوامر باالستخالص المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، مقارنة مع 

، 2012تواريخ االستحقاق. ومنذ سنة  ييتم إرسال أوامر باالستخالص أثناء السنة الرابعة التي تلحيث  ،االستحقاق

وذلك على التوالي  2014و 2013و 2012لم تقم الجماعة بإرسال سوى ثالث أوامر باالستخالص تتعلق بسنوات 

هذا التأخير من شأنه أن يؤدي إلى تقادم الرسوم  .2018مارس  08و 2017يناير  19و 2015دجنبر  16بتواريخ 

 مهمة.  يحرم ميزانية الجماعة من مبالغو
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 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية .3

  استخالص الرسوم المفروضة على شغل األمالك الجماعية مؤقتا في غياب الرخص 

هنية،  تستخلص الجماعة الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو م

 1918نونبر  30من ظهير  12في غياب رخص شغل الملك العام ودون تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 

، كل شغل للملك الجماعي العام بدون رخصة يجب  فحسب مقتضيات هذه المادة بشأن االحتالل المؤقت للملك العام.

وة السنوية العادية المستحقة باإلضافة إلى توجيه إعذار أن يلزم المخالف بأداء تعويض يساوي ثالث مرات مبلغ اإلتا

ملزما يشغلون األمالك الجماعية العامة مؤقتا  87ويتعلق األمر بما يناهز  .للتوقف عن االحتالل المذكور في الحال

 ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، في غياب ترخيص بذلك.

 عدم ضبط الوعاء الضريبي 

، مما يدل ضمن الئحة األشخاص المعنيين بهذا الرسمأسماؤهم رد وجود ملزمين ال تة الميدانية المعاينتبين من خالل 

أداء الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة بال تتوفر على جرد كامل لكل الملزمين أن الجماعة  على

 مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

 لرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية  ارتفاع المتأخرات المرتبطة با

 أو صناعية أو مهنية

لباقي استخالصه افي تراكم  ،ساهم عدم االنتظام في إرسال األوامر بالمداخيل إلى المحاسب العمومي وضعف التتبع

حرم الجماعة من موارد مالية مهمة، ي  هذا األمر.  درهم  492.740,00مبلغ    2017إلى غاية نهاية شتنبر    وصلوالذي  

 مع احتمال سقوطها في التقادم. 

ولم يتم إرسال أوامر االستخالص المتعلقة بها  2015و 2014فعلى سبيل المثال، هناك متأخرات ترجع لسنوات 

 للمحاسب العمومي التخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم.

العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية  .4

 تجارية أو صناعية أو مهنية

 شغل الملك العموميب الترخيصغياب  عدم تطبيق العقوبات المترتبة عن 

تستخلص الجماعة الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة 

رخص شغل الملك العام ودون تطبيق العقوبة المنصوص عليها في   في غيابصناعية أو مهنية،  أعمال تجارية أو

، يجب على المخالف طبقا لهذه المادةإذ أنه  بشأن االحتالل المؤقت للملك العام.    1918نونبر    30من ظهير    12المادة  

إلضافة إلى توجيه إعذار للتوقف عن االحتالل السنوية العادية المستحقة با  تاوةاالأداء تعويض يساوي ثالث مرات مبلغ  

يشغلون األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات  املزم 115 وقد تم تسجيل وجود  .المذكور في الحال

 ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، في غياب رخص شغل الملك العام.

  ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه المرتبط بالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا

 عمال تجارية أو صناعية أو مهنيةبمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أ

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت بتم الوقوف على تفاقم الباقي استخالصه المرتبط  

لمبلغ   2017أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، والذي وصل إلى غاية نهاية شهر شتنبر  

 المداخيل إلى المحاسب العمومي.استخالص  ونتج ذلك أساسا عن عدم انتظام إرسال األوامر ب درهم. 330.189,98

 شغل الملك الجماعي من طرف شركات اإلشهار  .5

  استمرار الشركات في شغل الملك الجماعي رغم نهاية فترة الترخيص 

منحت الجماعة الترخيص لشركتين من أجل شغل الملك الجماعي بلوحات مخصصة لإلشهار. ورغم تجاوز فترة 

الترخيص الممنوحة من طرف الجماعة المحددة في خمس سنوات وعدم تجديد الترخيص كما هو منصوص عليه في  

وحات وتستمر الجماعة في استخالص الفصل الثاني من كناش التحمالت، تستمر الشركتان في شغل الملك الجماعي بالل

في   ،2000دجنبر  15بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة األولى حصلت على الترخيص المبالغ المتعلقة بذلك. 

. ورغم انتهاء فترة الترخيص، استمرت الجماعة في 2006دجنبر  12بتاريخ حين حصلت عليه الشركة الثانية 

 يل تأخر في االستخالص مقارنة مع تواريخ االستحقاق. مع تسج استخالص األقساط الشهرية

  السنويةاستخالص األقساط التأخر في 

الثالث من كناش التحمالت المتعلق باستغالل اللوحات اإلشهارية بالملك العمومي الجماعي على أن أتاوة   فصلالينص  

تتم خارج هذا ستخالص  االعملية  ال أن  عشر يوما األولى من شهر يناير من كل سنة، إ  تؤدى خالل الخمسةاالستغالل  

 رغم استمرار استغاللها للوحات اإلشهار.  2014األجل، بل أن شركة )إ. ب.( توقفت عن األداء منذ سنة 
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وعلى الرغم من التأخر الكبير في أداء األقساط السنوية من طرف الشركتين والذي ناهز في بعض الحاالت أربع 

  الترخيص  فسخ  على  ينص   والذيمقتضيات الفصل الثالث عشر من كناش التحمالت  عيل  تقم بتف  لمالجماعة  سنوات، فإن  

  .والمشار إليه أعاله  التحمالت بكناش المحدد  األجل في  االستغالل واجب أداء عن المستغل تأخر حالة  في باالستغالل

 تجاريةالمحالت المنتوج كراء  .6

محال. وقد أثارت دراسة  330حالت التجارية موزعة على ترابها، ويبلغ عددها متتوفر الجماعة على مجموعة من ال

  ت كراء هذه المحالت المالحظات التالية.ملفا 

  عدم استغالل بعض المحالت 

 .التالية بالحاالتالمعاينة عدم استغالل مجموعة من المحالت في ملك الجماعة. ويتعلق األمر  تبين من خالل

  -  45- 44- 43-39-38 ذات األرقام ق المغطى مغلقة وغير مستغلة )محالتبالسو محال سبعة عشر -

تستوجب إعادة الترميم والصيانة  حيث( 60- 59- 58- 57- 55- 54- 53- 51- 49- 47-48- 46

قد فوتت هذه الوضعية على الجماعة مداخيل مهمة نظرا فمن جهة،  من أجل إعادة استغاللها من جديد.  

كرائية لمدة تزيد عن عشر سنوات. ومن جهة أخرى، ستكلف ميزانية الجماعة لعدم أداء السومات ال

 مصاريف مهمة من أجل إعادة ترميمها وتهيئتها لجعلها قابلة لالستغالل.

 بمجمع صحراوة؛ محال أربعة وثالثون -

( لم يتم استغاللها منذ إنشائها )التسلم 23-22-6-5-4-2 ذات األرقاموست محالت بسوق الجملة )  -

  (.2000أكتوبر  20تاريخ تم منذ ألشغال لالنهائي 

الجماعة من موارد مالية هذه الوضعية  هذه المحالت توجد في وضعية متردية ومهملة، وتحرم  وتجدر اإلشارة إلى أن  

داف االقتصادية واالجتماعية المرجوة من االستثمارات ، باإلضافة إلى عدم تحقيق األههامة نتيجة عدم استغاللها

  .الخاصة بها

 عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون المتراكمة 

وصل   ، حيثال تقوم الجماعة باستخالص المداخيل المرتبطة باستغالل المحالت التجارية والدور السكنية بشكل منتظم

 درهم. 2.691.255,30 هما مجموع 2017علق باألكرية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر مبلغ الباقي استخالصه المت

إلى عدم اتخاذ المصالح الجماعية للتدابير الالزمة في حق   المرتبطة باألكرية  ويعزى تراكم الديون المستحقة للجماعة

 2009أخرات تعود لسنوات  نه على سبيل المثال، هناك متإ، حيث  المتقاعسين عن األداء وضعف إجراءات التحصيل

 .2012و 2011و 2010و

 ئيةالكرا السومات ةعدم مراجعة قيم 

المكترين، والتي ترجع بعضها لسنوات بالرغم من قدم عقود األكرية التي تحكم العالقات التعاقدية بين الجماعة وبعض  

،  درهم  150أو  100حيانا أ ال تتجاوزوبالرغم من ضعف السومات الكرائية الشهرية التي ، 2000و 1998و 1996

 تها.  فإن المصالح المعنية لم تقم بمراجع

كل ثالث سنوات طبقا   الكرائية السوماتالعقود تنص على مراجعة  معظم وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن

 .جعة الدورية لهذه السوماتمراالم بوتقال الجماعة  إال أن، للقوانين الجاري بها العمل

 الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وبهذا 

 إحصاء وضبط كافة الملزمين بأداء الرسوم والضرائب ووضع آليات التنسيق بين المصالح الجماعية -

 ؛ المعنية ألجل هذا الغرض

الحرص على فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية في حالة تجاوز الملزم للمدة القانونية  -

 لإلعفاء؛ 

والسهر  حضرية غير المبينة رسم على األراضي اللشامل لألراضي الخاضعة ل إحصاءالقيام سنويا ب -

 ؛وأداء الرسم داخل اآلجال القانونية تعلى إلزامية وضع اإلقرارا

بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون على محال بيع المشروبات فرض الرسم العمل على  -

 ؛بإقراراتهم

لتحصيل الباقي استخالصه، وخصوصا إعداد وإرسال األوامر بالمداخيل  الالزمةءات اإلجرا اتخاذ -

 بانتظام للمحاسب العمومي بالنسبة للملزمين المتقاعسين عن األداء؛
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 للحد منلملك الجماعي مؤقتا واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعمليات شغل االقيام بالمراقبة الضرورية  -

 خيص وتسوية وضعية المخالفين؛احتالل الملك العمومي بدون تر

ألجل تحقيق األهداف    المحالت التجارية التابعة للجماعةجميع  اتخاذ التدابير الالزمة من أجل استغالل   -

 المتوخاة وتثمين االستثمارات المنجزة. 

 تدبير المشاريع والنفقات ثانيا.

 مشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم  .1

 10.750.800,00 بمبلغ، 03/2010صفقة متعلقة بأشغال تهيئة الطرق الحضرية تحت رقم  بإبرامجماعة القامت 

 10شغال بتاريخ  أل. وتم التسلم النهائي لدرهم  694.920,00عقد ملحق بقيمة  مع مقاولة "ح. و." باإلضافة إلى  درهم  

 .ولقد أثار تنفيذ هذه الصفقة المالحظات التالية .2013أبريل 

 بالدراسات التقنية الالزمة إلنجاز الصفقة  عدم قيام الجماعة 

قامت الجماعة ببرمجة وإنجاز صفقة "أشغال تهيئة الطرق الحضرية" سالفة الذكر في غياب دراسات تقنية مسبقة،  

بحيث تم إعداد دفتر التحمالت من طرف المصلحة التقنية للجماعة واقتصرت الدراسة التقنية على إعداد ورقات تقنية  

   معنية بهاته الصفقة.لألحياء ال

كانت  كما الصفقة زيادة في حجم األشغال،  عرفت ونتيجة لذلك، ونظرا لعدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية،

 موضوع أشغال إضافية حيث تم اللجوء إلى عقد ملحق.

ه أن يمكن الجماعة من كان من شأن  الضرورية  وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن إنجاز الدراسات التقنية القبلية

 .التقنية ومن توقع المخاطر المحتملة والحلول المالئمة ومواصفاتهاتحديد اإلكراهات المرتبطة بإنجاز الصفقة 

 عدم سريان عقد التأمين على كل الفترة اإلجمالية إلنجاز األشغال 

لمرتبطة بالورش لفترة األشغال لمدة بتقديم عقد تأمين لتغطية األخطار ا 03/2010قامت المقاولة نائلة الصفقة رقم 

 2010دجنبر    27أنجزت في الفترة الممتدة من    ، في حين أن أشغال الصفقة2011يونيو    27ستة أشهر، أي إلى غاية  

من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة  2.10. وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2012مارس  26غاية  إلى

بالمصادقة على دفتر الشروط  2000ماي  04الصادر في  2.99.1087 المرسوم رقممن  24ومقتضيات المادة 

 اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. 

  ةغير معللاألشغال إصدار أوامر بالخدمة بتأجيل  

ت وتح 2011يناير  06بتاريخ  01/2011قامت الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة بتأجيل األشغال المسجلة تحت رقم 

من  44تأجيل، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة الدون تعليل أسباب  2011يونيو 13بتاريخ  10/2011رقم 

 .سالف الذكر 2.99.1087 المرسوم رقم

  البيان التقديري -فارق مهم بين الكميات المتعاقد بشأنها والمنصوص عليها في جدول األثمانوجود

 المنجزة المفصل وبين الكميات 

البيان -من خالل مقارنة الكميات المضمنة في الكشف التفصيلي األخير مع الكميات المشار إليها في جدول األثمان 

غياب الدراسات القبلية الضرورية، ل  هي نتيجةهاته الفوارق المهمة  التقديري المفصل، تبين وجود فارق كبير بينهما. 

والتي شكلت قاعدة   ، ن كميات أشغال مهمةإفي التعامل مع المتنافسين، حيث    المساواة  بمبدأ  تخلكما أن هذه الوضعية  

 بشكل كلي.  هار يتغي ، تمللتباري بين المتنافسين

في المائة بغالف مالي إضافي يناهز  1134األشغال المتعلقة باألرصفة تم تجاوزها بنسبة  ،فعلى سبيل المثال

" التي تم إنجازها حسب الكشف التفصيلي Reprofilage en enrobé à chaudكمية "  . كما أندرهم  361.900,00

 أمتار من " 6طن المقررة في الصفقة والعقد الملحق، وتم إنجاز  1400طن عوض  797,08األخير هي 

Fourniture et pose de fourreau o 100  متر من "  5670متر المتوقعة، كما تم إنجاز    630" عوض Dépose 

et pose de bordure de trottoirs existante  متر المقررة في الصفقة والعقد الملحق. 500" عوض 

 مدينة المشروع بناء الجدران المحيطة بمقابر  .2

المتعلقة ببناء الجدران المحيطة بالمقابر بمدينة سيدي قاسم، بمبلغ إجمالي  06/2011الصفقة رقم    بإبرامجماعة  القامت  

، وتسلمت أشغالها النهائية بتاريخ مع مقاولة "ح."  )بما في ذلك أشغال العقد الملحق( درهم 430.837,50قدره 

 .. ولقد أثار تنفيذ هذه الصفقة المالحظات التالية2013شتنبر  04
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  منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصةعدم إنجاز أشغال 

لم تقم المقاولة نائلة الصفقة بإنجاز مجموعة من األشغال المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، حيث لم يتم إنجاز األشغال 

( Revêtement en granito poli ordinaire) 10ورقم  (Revêtement en pierre de moellon taillée) 9رقم 

   .(Plinthe en granito poli ordinaire) 11ورقم 

  عدم استكمال السور المحيط بمقبرة المصلى 

تم بناؤه بمقبرة المصلى لم يكن كافيا لتسييجها بالكامل، مما يصعب  ذيبالرغم من تسلم أشغال الصفقة، فإن الجدار ال

 معه الحفاظ على المقبرة وصيانتها وحمايتها. 

 تهيئة المساحات الخضراء .3

 ب تصور واضح عن مشروع التهيئةإنجاز أشغال في غيا 

درهم من أجل إنجاز   158.520,00 بمبلغ  2017ماي    30بتاريخ    52/2017قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم  

(. وقد تم إنجاز هذه األشغال وتسلمها بتاريخ Terre végétaleأشغال تهيئة بعض الساحات وتغطيتها باألتربة النباتية )

ن تحديد رؤية واضحة عن مآل المشروع والجدوى من إنجاز األشغال موضوع سند الطلب ، وذلك دو2017يونيو    12

 المشار إليه أعاله.

  ضعف صيانة بعض األشغال المنجزة 

درهم من أجل توريد   78.816,00بمبلغ    2017نونبر    15بتاريخ    73/2017قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم  

ه األخيرة بمشروع الغابة الحضرية بمدينة سيدي قاسم، إال أن هذه بعض األشجار واألغراس، وقد تم غرس هذ 

 األغراس تعرضت للتلف بعد مرور أقل من ستة أشهر من تاريخ األشغال، وذلك بسبب ضعف الصيانة.

 وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ات؛الصفقاألشغال موضوع الالزمة إلنجاز  القبليةقيام بالدراسات ال -

مطالبة صاحب الصفقة بإعداد عقود التأمين المتعلقة بتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات والتأكد  -

 .موضوع هذه الصفقاتاألشغال  كل فترة إنجاز علىها سريانمن 

 تدبير المرافق الجماعية ثالثا.  

 السوق األسبوعي .1

من أجل إسناد تدبير السوق األسبوعي وفقا لكناش التحمالت المتعلق تقوم الجماعة سنويا بإجراء طلب عروض 

سنة  درهم 1.610.400,00مبلغ ارتفاعا من باالستغالل المؤقت لمرافق هذا السوق. وسجل مبلغ الكراء السنوي 

 .. وقد أثار تدبير هذا المرفق المالحظات التالية2017في سنة  درهم 2.541.000,00إلى  2010

  ستخالص األقساط الشهريةاالتأخر في 

في كناش التحمالت المتعلق  المحدد خارج األجل  الخاصة بالسوق األسبوعي عملية استخالص األقساط الشهرية تتم

باالستغالل المؤقت لمرافق السوق األسبوعي والذي ينص في فصله الرابع عشر على أن الواجبات الشهرية تؤدى 

 خالل الخمسة أيام األولى من كل شهر. 

وعلى الرغم من التأخر الكبير في أداء األقساط الشهرية من طرف المتعهد والتي ناهزت في بعض الحاالت ستة 

مقتضيات الفصل الثامن من كناش التحمالت والتي تنص على أنه تؤدى واجبات  م بتفعيل وتق الجماعة الأشهر، فإن 

ء من شهر يناير، وأنه في حالة التماطل يجوز للجماعة اإليجار مسبقا وبصفة منتظمة خالل الخمسة أيام األولى ابتدا

أن تفسخ عقد الكراء مع إمكانية مطالبة المتعهد بالتعويض عن األضرار التي قد تنتج عن ذلك. كما ينص نفس الفصل 

 على ضرورة الحرص الشديد لرئيس المجلس الجماعي وللخازن الجماعي على تطبيق هذه المقتضيات.

  النظافة بمرافق السوق األسبوعيضعف 

تعاني مرافق السوق األسبوعي من غياب شروط النظافة وانتشار األزبال واألوحال بساحات السوق وجنبات السور 

المحيط به، علما أن نظافة السوق األسبوعي تبقى من مسؤولية الجماعة لكون كناش التحمالت ال يفرض على مستغل 

 ة.السوق القيام بعملية النظاف

 المسبح البلدي .2

 عدم إنجاز المستغل لألشغال المنصوص عليها بكناش التحمالت 

مقررا وافق بموجبه على كناش التحمالت الخاص   2005اتخذ المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر يوليوز 

خالله اختيار  ، تم من2006يونيو  20المؤقت للمسبح البلدي.  وتم إجراء طلب عروض مفتوح بتاريخ  باالستغالل
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ترخيصا مدته عشر سنوات من أجل  2007يناير  03مستغل لمرافق المسبح والذي منحت له الجماعة بتاريخ 

 . البلدي للمسبح المؤقت االستغالل

من ضمنها بناء   ،وينص كناش التحمالت في فصله التاسع على ضرورة قيام المستغل بإنجاز مجموعة من المرافق

، لكن دون تضمين التفاصيل المتعلقة بإنجازها. إال أن المستغل بدأ في استغالل مرافق غرفة 15فندق مكون من 

 االستغاللدون إنجاز الفندق المذكور علما أن الفصل السابع من كناش التحمالت ينص على أن مدة    2008المسبح سنة  

حات للمرافق. كما ينص الفصل المؤقت المحددة في عشر سنوات تسري ابتداء من انتهاء أشغال التغييرات واإلصال

الرابع من رخصة االستغالل على ضرورة إنجاز اإلصالحات والتغييرات داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء من 

 تاريخ منح الترخيص باالستغالل.

 عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية اتجاه المستغل إثر توقفه عن أداء واجبات االستغالل 

درهم   30.000,00والتي تبلغ  2017و 2016المسبح البلدي بأداء واجبات االستغالل برسم سنوات لم يقم مستغل 

 منه سنويا. ورغم هذا التوقف عن األداء، لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات كناش التحمالت والسيما الفصل الثامن

جماعة وذلك في بداية شهر يناير من الذي ينص على أنه تؤدى واجبات االحتالل المؤقت مسبقا لدى صندوق قابض ال

كل سنة، وفي حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات في هذا األجل، يجوز للجماعة أن تلغي الترخيص باالحتالل 

المؤقت للمرفق مع إمكانية مطالبة المتعهد بالتعويض عن األضرار التي قد تنتج عن تقاعسه. كما ينص نفس الفصل 

لى تدخل الجماعة فورا عن طريق وكالة المداخيل لمواصلة جباية الحقوق والواجبات المستحقة  المشار إليه أعاله، ع

 بالمسبح البلدي.

 مكتب حفظ الصحة .3

  06/2013عدم استغالل معدات مستودع األموات، موضوع الصفقة رقم 

بمكتب حفظ الصحة   وتثبيت معدات مستودع األموات  باقتناء   06/2013الصفقة رقم  بواسطة  قامت جماعة سيدي قاسم  

المعاينة الميدانية، غير أنه تبين من خالل  .  2014غشت    29درهم، تسلمت أشغالها مؤقتا بتاريخ    795.630,00بمبلغ  

أن الجماعة تستعمل حاليا مستودع  إلى أن كل معدات مستودع األموات لم يتم استغاللها منذ تسلمها. وتجدر اإلشارة

إال أربع جثث فقط، في حين يتوفر مكتب حفظ الصحة  يسعمي لسيدي قاسم والذي ال األموات التابع للمستشفى اإلقلي

ست جثث ورافعة شوكية كهربائية وطاولة للتشريح وأخرى للغسل وكل المعدات الالزمة بسعة على غرفة التبريد 

 .  منذ تاريخ اقتنائها والتي لم يتم تشغيلها قط

 لتلفلمن شأنه أن يعرضها    منذ اقتنائها  مدة تزيد عن ثالث سنواترور  رغم مإن عدم استغالل هذه المعدات  وعليه، ف

وراء هذه العملية بالنظر  تحقيق األهداف المنشودة من وعدمدرهم من جهة،  795.630,00وضياع استثمار بمبلغ 

 من جهة أخرى.  الشأنلخصاص الذي تعاني منه الجماعة في هذا إلى ا

  الصحة والنظافة والبيئةغياب القرار الجماعي المتعلق بحفظ 

يدخل إعداد القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة والمصادقة عليه وتفعيله ضمن اختصاصات 

المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00 رقم   القانون من  50و 40 المجلس الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين

غياب أي إجراء من طرف  لوحظالمتعلق بالجماعات، غير أنه  113.14من القانون التنظيمي رقم  100والمادة 

 .هالجماعة بهدف إعداد هذا القرار وتفعيل

 نقص في الوسائل واإلمكانيات الالزمة لقيام المكتب البلدي لحفظ الصحة بمهامه 

الموارد البشرية  خاصةصحة للشروط واإلمكانيات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به، تفتقر مرافق مكتب حفظ ال

 ةالمؤهلة وآليات لمراقبة جودة المواد الغذائية والمياه وآليات لرش المبيدات الحشرية والتطهير ووسائل الوقاية الالزم

 للعاملين بالمكتب الصحي.

 ت بما يلي:وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابا

المتعلقة بالسوق األسبوعي خالل اآلجال المتعاقد بشأنها، وفي حالة التماطل في  الواجباتاستخالص  -

الزجرية المنصوص عليها بكناش التحمالت المتعلق باالستغالل المؤقت  االجراءاتاألداء، تفعيل 

 ؛هذا السوق لمرافق 

استخالص الواجبات السنوية المتعلقة و يالوعاء العقاري للمسبح البلدوضعية العمل على تسوية  -

 ؛هباستغالل

 على الوجه األكمل؛ بمهامه لقيام المكتب البلدي لحفظ الصحة الوسائل واإلمكانيات الالزمةتوفير  -

 ؛لقة بحفظ الصحة والنظافة والبيئةة المتعتنظيميات القراراتخاذ ال -

  .األمواتستغالل معدات مستودع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ال -
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 تدبير التعمير .رابعا
تعمير. ويتعلق األمر لل  نتدبير المجال الترابي لجماعة سيدي قاسم في الفترة التي شملتها المراقبة اعتماد وثيقتي عرف

والصادر بالجريدة الرسمية رقم  2003يونيو  6بتاريخ  2.03.245بتصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 

بتاريخ فاتح يوليوز  2.14.413والثاني تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم  2003يونيو  26بتاريخ  5120

 .2014يوليوز  14بتاريخ   6273والصادر بالجريدة الرسمية رقم  2014

ات وهمت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات في مجال التعمير التراخيص الممنوحة إلحداث التجزئ

 .البناء. وقد أفرزت تسجيل المالحظات التالية راراتوق التقسيم قراراتو

  أساس أن الوعاء العقاري ال يحتاج إلى تجهيز في حين أنه غير مجهز  اإلذن بإحداث تجزئة علىمنح 

عضو بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك ل 2016يونيو  27بتاريخ  847تم منح اإلذن بإحداث تجزئة تحت رقم 

موضوع التجزئة مجهز وال يتطلب القيام بأشغال التجهيزات األساسية  30/32419على أساس أن العقار ذي الرسم 

)التطهير السائل والطرقات والكهرباء(، في حين أن الوعاء العقاري غير مجهز، وهو ما أكده رأي الوكالة الحضرية 

هيز الطرق المؤدية إلى بقع التجزئة وإعداد ملف تقني  بمناسبة دراسة الطلب والتي أعطت الرأي الموافق شريطة تج

متعلق بأشغال التجهيز )الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء(. كما أن رأي الجماعة نص خالل اجتماع 

من  18على ضرورة تجهيز الوعاء العقاري، كما تنص على ذلك المادة    2016فبراير    19لجنة دراسة الطلبات بتاريخ  

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 25.90نون القا

وقد نتج عن منح اإلذن بإحداث التجزئة، مع اعتبار المنطقة مجهزة، عدم القيام بأشغال التجهيز وعدم أداء الرسم على 

 عمليات تجزئة األراضي. 

  اء لجنة دراسة طلبات الرخص دون الحصول على آراء جميع أعض اتاإلذن بإحداث تجزئمنح 

دون أخذ رأي   /"ر(19762)الرسم العقاري    2011شتنبر    23بتاريخ    1370تم تسليم اإلذن بإحداث تجزئة تحت رقم  

تسليم الرخصة، تاريخ  وهو تاريخ الحق ل  ،2011شتنبر    30مصالح المكتب الوطني للكهرباء والذي أدلى برأيه بتاريخ  

ويل كهربائي باعتبار أن المركز المتواجد ال يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا. كما لم وأكد على ضرورة بناء مركز تح

  هذا األخير،، وهو ما تؤكده المراسلة الصادرة عن بعين االعتبار يتم أخذ رأي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

ضرورة إيداع ملف تقني خاص يطلب فيها من صاحب المشروع ، 2011شتنبر  23والموجهة للجماعة بتاريخ 

 بالتطهير السائل إلبداء الرأي فيه.

عدد  عقاري رسم) 2011دجنبر  14بتاريخ  1803نفس المالحظة تنطبق على اإلذن بإحداث تجزئة تحت رقم 

يناير   24(، حيث لم يتم أخذ رأي مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي راسل الجماعة بتاريخ  5723/30

تسليم الرخصة، وأكد على ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل إلبداء لتاريخ وهو تاريخ الحق ، 2012

 الرأي فيه.  

المتعلق   25.90من القانون    6آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص خرقا لمقتضيات المادة  استطالع  ويعتبر عدم  

 لعقارات. بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم ا

 في غياب أشغال التجهيز لتجزئة التسلم المؤقت 

مع التنصيص في هذه الشهادة على أن  847تم إعداد شهادة التسلم المؤقت الخاص بالتجزئة موضوع اإلذن رقم 

المدلى بها من طرفه والمعدة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  الوثيقةالوعاء مجهز، في حين أن 

(،  2016أبريل    8بتاريخ    AS4/0517/02/2016/2تنص على غياب شبكة الصرف الصحي )المراسلة رقم    للشرب

وتحث على ضرورة قيام صاحب التجزئة بأشغال ربط بقع التجزئة بالكهرباء )شهادة رقم  

2016/24/SED/SK/DP/DR  2016مايو  4بتاريخ.) 

فقط، خالفا   مجلس الجماعي المفوض له قطاع التعميروقد تم توقيع محضر التسلم المؤقت من طرف نائب رئيس ال

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعة السكنية وتقسيم العقارات والمادة  25.90من القانون  24لمقتضيات المادة 

 متعددة لجنة لألشغال المؤقت التسلمى تتول أنه على تنص التيبتطبيقه  الصادر 2.92.833من المرسوم رقم  16

 . افاألطر

 منح اإلذن بتقسيم عقار في منطقة يمنع فيها التقسيم 

والمتواجد   30/1896رقم    العقاري  الخاص بالعقار ذي الرسم  2015مارس    27بتاريخ    229تم منح اإلذن بالتقسيم رقم  

، والتي تنص على عدم قبول سالف الذكر  25.90  من القانون  60بمنطقة يمنع فيها التقسيم في مخالفة لمقتضيات المادة  

طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت األرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من 

دته الوكالة الحضرية في رأيها في اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، حيث أبدت عدم موافقتها وثائق التعمير. وهذا ما أك

المشار إليها أعاله. كما أن مصالح العمالة أقرت بعدم قبول طلب التقسيم لكون   60وضرورة احترام مقتضيات المادة  
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قاسم وجزء من جماعة زيرارة  العقار متواجد في منطقة مخصصة للفيالت حسب مقتضيات تصميم التهيئة لسيدي

 .2014بتاريخ فاتح يوليوز  2.14.413المصادق عليه بالمرسوم رقم 

بمثابة قانون يتعلق بإحداث  1.93.51ويعتبر هذا اإلذن مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 

المتعلق بضابط  2013ماي  24ريخ الصادر بتا 2.13.424الوكاالت الحضرية ومخالفا كذلك لمقتضيات المرسوم 

منه والتي تنص على أنه ال  35البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في مجال التعمير، والسيما المادة 

يمكن، في أي حال من األحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية 

 .في حظيرة لجنة الدراسة

 وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

، وخصوصا ضرورة احترام الجماعة لرأي لجنة دراسة المشاريع قبل منح رخص إحداث التجزئات -

 ؛رأي الوكالة الحضرية

مجهزة قبل منح اإلذن التأكد من توفر التجهيزات الضرورية بالنسبة للعقارات التي يتم اعتبارها  -

 .ئةبإحداث التجز
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير المداخيل
 )...( 

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية .1

 عدم تعميم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

إن المشرع عندما جمع بين الزامية االقرار وعملية االحصاء بخصوص هذا الرسم، فذلك راجع إلى إيمانه بصعوبة 

 القيام بعملية اإلحصاء، لذا فإدارة الجماعة ستتعامل مع هذا الملف عبر مراحل: 

 ة.المرحلة األولى همت ضبط الملزمين بمناسبة تسليم رخص البناء تم طالبي الشواهد االداري -

 المرحلة الثانية همت التجزئات العقارية حيث يتم ضبط الملزمين انطالقا من التصميم.  -

 .)...( 

 تجاوز المدة القانونية لإلعفاء دون فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

البناء إلى يصعب على مصلحة الوعاء الضريبي في غياب التنسيق مع المصلحة التقنية تتبع عمليات منح رخص 

يمكن ضبط آجال اإلعفاءات. وعليه فإن مصلحة الوعاء الضريبي اقترحت  حين تسليم رخصة السكن وبالتالي ال

قبل تسليم أي رخصة سكن أو مطابقة األشغال مقارنة تاريخ تسليمها بتاريخ تسليم رخصة البناء فإذا تجاوزت الفترة 

الوعاء قصد تسوية وضعيته الضريبية وعليه فإن المصلحتين   ثالث سنوات وجب توجيه المعني باألمر إلى مصلحة

 معا قد اتفقتا على التنسيق فيما بينهما من أجل ايالء العناية الكافية لهده المسألة قصد ضبطها بصفة نهائية. 

 )...( 

 الرسم على محال بيع المشروبات .2

ين رغم بعض اإلكراهات التي كانت تواجه إن األجهزة المكلفة بهذا الرسم )...(، هي اآلن بصدد ضبط عدد الملزم

المصلحة في السابق على مستوى الموارد البشرية والجهل بالمساطر القانونية وانعدام التكوين، أما اآلن فلم يعد 

هذا المشكل مطروحا إذ أصبح عنصر التأطير والمواكبة يفرض نفسه بإلحاح لتفادي مثل هذه المالحظات وبالتالي 

م ال من حيث فرضه بصورة تلقائية وال من حيث المراجعة وكذا عملية إعداد وإرسال األوامر تم ضبط هذا الرس

 باالستخالص، وهي اآلن بصدد آخر مرحلة في فرض الرسم.

 )...( 

 الرسم المفروض على شغل األمالك العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية او مهنية  .3

ل بها، حيث قامت الجماعة بإعداد وتسليم رخص بهذا االحتالل المؤقت كل المالحظات المتعلقة بهذا الرسم تم العم

-2016-2015لكل الملزمين المستفيدين، كما تم إعداد وإرسال أوامر باألداء للسيد الخازن االقليمي عن سنوات 

نونبر   19( و2016)  2018نونبر    14( وتاريخ  2015)  2018أكتوبر    29بتاريخ    91-89-  85تحت عدد    2017

 )...(.  2017عن سنة  2019

أما بخصوص توسيع الوعاء الضريبي لهذا الرسم، فقد قامت مصلحة الجبايات بإعادة إحصاء شامل لكل المستغلين 

 للملك الجماعي حيث تم إضافة عدد مهم من الملزمين السيما في االحياء الجديدة.

ارات ترتبط بممارسة أعمال الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقوالت أو عق .4

 تجارية صناعية او مهنية 

نفس اإلجراءات المتخذة بخصوص الرسم المفروض على شغل األمالك العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية 

أو مهنية، تم اتخاذها بخصوص هدا النوع من الرسم، حيث تم إعداد وإرسال أوامر بالمداخيل للسيد القابض، وذلك 

 .2019مارس   27بتاريخ  2018عن سنة  40وعدد  2017عن سنة  39وعدد  2016عن سنة  38تحت عدد 

 شغل الملك الجماعي من طرف شركة اإلشهار  .5

مستمرة في عملها ومازلت تستغل لوحاتها، كما أنها ملتزمة "  A.B"  بخصوص شركة اإلشهار فإن الشركة األولى

الشركة منتظمة في أداء واجب االستغالل، فإن الجماعة  بأداء األتاوى المحددة في دفتر التحمالت. وحيث إن

 اعتبرت ذلك تجديدا ضمنيا الستمرار الترخيص عمال بمقتضيات المادة الثانية من دفتر التحمالت.
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فقد استمرت هي األخرى في استغالل لوحاتها االشهارية إلى غاية "  "E.Pأما بخصوص الشركة الثانية وهي

ن العمل. أما التأخير الذي حصل في أداء واجب الرسم فقد تم تداركه بإرسال أمر حيث توقفت نهائيا ع 2014

 .2018مارس  8بتاريخ  35باألداء تحت عدد 

 منتوج كراء المحالت التجارية .6

  عدم استغالل بعض المحالت 

إن عدم توحيد مسطرة استغالل المحالت التجارية راجع باألساس إلى قدم هذه المحالت حيث تم ضياع جزء مهم 

من أصول العقود األولى المبرمة بين الجماعة والمكترين، حيث اضطرت الجماعة إلى تحرير قرارات إدارية كما 

 ن الثاني ومجمع صحراوة.هو الحال في كل من محالت السوق المغطى ورحبة الحبوب وشارع الحس

كما تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من المحالت أصبحت غير صالحة لالستعمال حيث وجب إعادة ترميمها 

 وصيانتها حتى تصبح صالحة لالستغالل الشيء الذي يتطلب اعتمادات مالية مهمة.

تم على إثرها فتح باب أما بخصوص عدم استغالل ست محالت بسوق الجملة فسببه راجع كون السمسرة التي 

 محال وبقية ست محالت غير مطلوبة. 18المنافسة على كراء هذه المحالت عرفت تفويت 

 عدم اتخاذ الجماعة اإلجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون 

بالفعل هناك تقصير في تحصيل واجبات الكراء الشيء الذي دفع الجماعة مؤخرا لدعوة محامي الجماعة قصد 

يا لرفع دعوى في الموضوع قصد المطالبة باألداء مع اإلفراغ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. التدخل قضائ

وبالفعل فقد تم العمل على تحريك المسطرة حيث تم تبليغ مجموعة من المكترين باإلنذارات عن طريق المفوض 

ي تنص على وجوب مراجعة هذه القضائي كما تم دعوة المحامي لمراجعة السومة الكرائية الخاصة بالعقود الت

 السومة كل ثالث سنوات.

أما بالرجوع إلى األرقام فيمكن القول على أن هذه المسطرة بدأت تعطي ثمارها حيث ارتفع منتوج الكراء من 

 .2018سنة  626.485,00، ليصل إلى 2017درهم سنة  429.300,00إلى  2016درهم سنة  388.364,00

 المشاريع والنفقاتثانيا. تدبير 

 مشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم  .1

  عدم قيام الجماعة بالدراسات التقنية الالزمة إلنجاز الصفقة 

، قامت المصلحة التقنية بالجماعة 2007/2010في إطار برنامج تأهيل الحضري لمدينة سيدي قاسم برسم سنة 

درهم، والذي حضي بالقبول من  13.000.000,00لفة بدراسة قبلية حول مشروع التهيئة الطرقية بالمدينة بتك

( الذي وافق على تمويل المشروع في حدود FECطرف الوزارة الوصية وصندوق التجهيز الجماعي )

من المبلغ اإلجمالي للمشروع. أما فيما  %20درهم مع تخصيص الجماعة حصة في حدود  10.000.000,00

كمساهمة في المشروع طبقا   %20عن التزام الجماعة بتخصيص يخص الزيادة في حجم األشغال، فذلك ناتج 

حيث قامت الجماعة بإبرام الصفقة   13/05/2010للفصل األول من العقد المتعلق بالقرض الممنوح للجماعة بتاريخ  

أي  %10درهم وزيادة حجم األشغال بمبلغ أقل من  10.750.800,00بمبلغ إجمالي يقدر بـ  3/2010رقم 

حتى تمكنت الجماعة من انجاز  ) درهم  694.920,00بمبلغ )  1درهم( باإلضافة إلى ملحق رقم    1.055.400,00)

 البرنامج الكلي تقريبا. 

 عدم سريان عقد التامين على كل فترة إنجاز األشغال 

أشهر(، أما المدة  6المقاولة بإبرام عقد التامين لتغطية األخطار المرتبطة بالورش طيلة فترة األشغال ) قامت

اإلضافية فإن التقني لم يكن يعلم بوجوب إضافة ملحق خاص بالتامين على المدة اإلضافية لألشغال، وستعمل 

 الجماعة مستقبال على تدارك مثل هذه المالحظات وتفاديها.

 إصدار أوامر بالخدمة بتأجيل غير معلل لألشغال 

وتحت   06/01/2011بتاريخ    01/2011رقم  قامت الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة بتأجيل األشغال المسجلة تحت  

بسبب هطول األمطار في وقت الشتاء أو إما لوجود أشغال صيانة شبكة  2011/ 13/06بتاريخ  10/2011رقم 

الماء والتطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو لوجود أشغال صيانة خطوط الهاتف من 

 .IAMطرف اتصاالت المغرب 

 البيان التقديري المفصل -م بين الكميات المتعاقد بشأنها والمنصوص عليها في جدول األثمانفارق مه

 وبين الكميات المنجزة 

البيان التقديري المفصل وبين الكميات المنجزة جاء  –لفرق بين الكميات المتعاقد بشأنها في جدول األثمان ا إن

من تكلفة المشروع حسب العقد   20%بتخصيص ((FECنتيجة التزام الجماعة مع صندوق التجهيز الجماعي 
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 52طبقا للفصل     10%درهم مما جعل الجماعة تقوم بالزيادة في حجم الكميات ب  2.500.000,00والتي تقدر ب  

من   72طبقا للفصل    1والملحق رقم    (CCGAT)  الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال دفتر  من  

 . 2007فبراير  5مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 

 (  %10أشغال إضافية بنسبة  (1.055.400,00+  00, 10.750.800وتجدر اإلشارة أن مبلغ الصفقة يساوي 

درهم.  و بالمقارنة بين الحساب النهائي   12.501.120,00= المجموع :    )  1حق رقم  مبلغ المل+ 00, 694.920 (

(DEFINITIF DECOMPTE و الجدول موضوع المالحظة رقم )تبين أن هناك خطأ في كمية االنجاز  51 ،

، كما  18,83أي أن الفرق هو  818,83وليس  518,83تساوي   Flashage en enrobé à chaudبالنسبة ل 

"  كان بسبب انه قد لوحظ آنذاك أن الثمن الفردي رقم Reprofilage en enrobé à chaudم استعمال" أن عد 

لدى اختارت الجماعة عدم استعماله والزيادة    Revêtement en enrobé à chaud  3يفوق الثمن الفردي رقم    2

فقد استغنت   FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUأما فيما يخص   .3في حجم الثمن الفردي رقم  

 الجماعة عن هذه األشغال الن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قام بتعويض قنوات الماء على نفقته.   

 مشروع بناء الجدران المحيطة بمقابر المدينة .2

 عدم إنجاز أشغال مهمة منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة 

المتعلقة ببناء الجدران الفاصلة للمقابر بمدينة سيدي قاسم بإنجاز األشغال   06/2011لم تقم المقاولة نائلة الصفقة رقم  

(  Revêtement en pierre de moellon taillée)  9التالية: عدم استكمال الصور المحيط بمقبرة المصلى رقم  

 (Plinthe en granito poli ordinaire)  11( ورقمRevêtement en granito poli ordinaire)  10ورقم  

مما تعذر معه القيام   Acier pour béton arméeو    Terrassement et évacuationنظرا الرتفاع حجم كمية  

 باألشغال المذكورة أعاله لعدم كفاية االعتمادات موضوع الصفقة.

 تهيئة المساحات الخضراء  .3

 إنجاز أشغال في غياب رؤية واضحة عن مشروع التهيئة 

المتعلق بإنجاز أشغال تهيئة بعض الساحات وتغطيتها باألتربة النباتية  52/2017فيما يخص سند الطلب رقم 

(terre végétale)  فإن هذه األشغال قد تمت من أجل غرس هذه المنطقة وإضفاء جمالية لها باعتبارها مدخال

طقة وفق دراسات للمدينة من الجهة الشمالية. وقد قامت وزارة الداخلية بمنح الجماعة دعم مالي قصد تهيئة هذه المن

تقنية قام بها مكتب للدراسات وقد كانت موضوع طلب عروض مفتوح حيث تم تسليم االمر بالخدمة لبدأ اإلشغال 

 .    2019/ 04/04بتاريخ 

  ضعف الصيانة ببعض األشغال المنجزة 

فقد تم  المتعلق توريد بعض األشجار واألغراس، 2017نونبر  15بتاريخ  2017/ 73فيما يخص سند الطلب رقم 

غرس هذه األخيرة بمشروع الغابة الحضرية بمدينة سيدي قاسم إال أن هذا المركب الترفيهي ال يعرف إقباال إال 

في فصل الصيف نظرا لوجود مسبح به مما أدى إلى إغفال هذه األغراس، وقد عملت الجماعة على صيانة هذه 

 األغراس وإزالة األعشاب الطفيلية )...(.  

 المرافق الجماعيةثالثا. تدبير 

 السوق األسبوعي   .1

 التأخر في استخالص األقساط الشهرية 

فيما يتعلق بالمالحظة التي تمت اإلشارة إليها بخصوص التأخر في استخالص واجبات كراء مرافق السوق وعدم 

من كناش التحمالت، فالبد من اإلشارة على أن شساعة المداخيل يصعب عليها التدخل  8تفعيل مقتضيات المادة 

ت ما يسمح لها بالقيام بالمتعين على أحسن وجه، مباشرة لالستغالل المباشر كون هذه األخيرة ليس لها من اإلمكانيا 

 يبقى الطابع الحبي هو أساس التدخل في استخالص الواجبات داخل السنة المالية.

 ضعف النظافة بمرافق السوق األسبوعي 

رغم أن الجماعة تحرص على القيام بتوفير الشروط الالزمة لالهتمام بنظافة مرافق السوق األسبوعي طيلة أيام  

بوع بشكل عام وبعد انتهاء يوم السوق بشكل خاص. إال انها تبقى تعاني مشكل تكدس النفايات خالل أيام السوق األس

األسبوعي، وفي هذا اإلطار يجب اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم بصدد البحث عن شركاء 

 من أجل إعادة تهيئة السوق األسبوعي ولتجاوز هذا المشكل. 

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/136/Avp_decret_2.14.394_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/136/Avp_decret_2.14.394_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/136/Avp_decret_2.14.394_Ar.pdf
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 المسبح البلدي  .2

 عدم إنجاز المستغل لألشغال المنصوص عليها بكناش التحمالت 

يرجع السبب الرئيسي لعدم انجاز المستغل لألشغال المنصوص عليها بكناش التحمالت إلى وجود نزاع بين الجماعة 

دي هو تابع لها وأن والمديرية اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسيدي قاسم التي اعتبرت أن مرفق المسبح البل

الجماعة ال تملك حق الترخيص بتنفيذ هذه األشغال، مما أدى إلى وقف أشغال تنفيذ التغييرات واإلصالحات 

المنصوص عليها في كناش التحمالت علما أن المصالح المعنية داخل الجماعة تعمل على تسوية الوضعية العقارية 

 مة مع أخد مالحظاتكم بهذا الخصوص بعين االعتبار.  للمسبح البلدي عبر القيام باإلجراءات الالز

  عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية اتجاه مستغل المسبح البلدي إثر توقفه عن أداء واجبات

 االستغالل 

وذلك لتسوية وضعيته المالية   12/03/2018بتاريخ    29795تمت دعوة المعني باألمر برسالة مضمونة تحت عدد  

 درهم. 50.000,00ة علما أن مستغل المسبح كان قد دفع ضمانة قدرها  اتجاه الجماع

 )...( 

 مكتب حفظ الصحة .3

  2013/ 06عدم استغالل معدات مستودع األموات موضوع الصفقة رقم 

بالنسبة لهذه النقطة، فقد عملت الجماعة على توظيف طبيب قادر على التعامل مع هذه المعدات وذلك من خالل 

لهذا الغرض، إال أن المرشح الذي فاز في المباراة لم يلتحق بمصالح الجماعة، تم قامت الجماعة   اإلعالن عن مباراة

باإلعالن عن مباراة أخرى )...( وبعد اجتياز المرشحين للمباراة واإلعالن عن اسم الناجح فيها فانه قرر هو األخر  

عالن عن مباراة لتوظيف طبيب، تقرر عدم استكمال إجراءات التوظيف. وعندما حاولت الجماعة مرة أخرى اإل

 وقف عملية التوظيفات بالجماعات الترابية لحين اإلعالن عن القوانين المنظمة لمباريات التعاقد داخل الجماعات.

 غياب القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة 

ي يؤطر عمل مكتب حفظ الصحة، إال أنه قد فيما يخص هذه المالحظة، فانه بالفعل قد تم إغفال إعداد قرار جماع

 تم مؤخرا إعداد قرار جماعي لهذا الغرض.

 نقص في الوسائل واإلمكانيات الالزمة لقيام المكتب البلدي لحفظ الصحة بمهامه 

بالنسبة لهذه النقطة فإن الجماعة عملت بالفعل على تحسين وضعية مكتب حفظ الصحة والسالمة حيث عرف عدة 

طة بتأهيله على مستوى البناية. ويجب اإلشارة هنا إلى أن المجلس الجماعي بصدد اتخاذ كافة عمليات مرتب

 اإلجراءات اإلدارية والتقنية لتدشين العمل بمستودع األموات الجماعي الجديد في إطار الشباك الوحيد. 

 رابعا. تدبير التعمير 

  يحتاج إلى تجهيز في حين أنه غير مجهز منح اإلذن بإحداث تجزئة على أساس أن الوعاء العقاري ال 

بخصوص هذه النقطة، فقد قامت الجماعة بتدارك هذه المالحظة بسحب اإلذن بإحداث التجزئة بعدما تبين لها من  

أن  2018-07-13خالل شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة على األمالك العقارية بسيدي قاسم  بتاريخ 

ي وضعيتها السابقة ولم يتم استخراج الصكوك العقارية لبقع التجزئة الممنوح اإلذن بشأنها،  القطعة المعنية الزالت ف

وقد تم أيضا وضع طلب من طرف المعني باألمر لسحب هذا اإلذن إلى حين استيفاء الشروط القانونية لمنحه بوضع  

العام المحدد لشكل وشروط تسليم  الوثائق التكميلية الخاصة بالملف التقني كما هو معمول به في ضابط البناء

 الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المعمول بها.

  منح اإلذن بإحداث تجزئة دون الحصول على آراء مختلف أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص 

هذه التجزئة متواجدة بمركز المدينة وقد تمت الموافقة عليها من طرف لجنة دراسة المشاريع الكبرى. إال ان 

االعتراض الصادر عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الكهرباء راجع الى الضغط على 

ج العمراني لمركز المدينة على شكل عمارات الشبكة الناتج عن مقتضيات تصميم التهيئة الرامية إلى تكثيف النسي

بعدما كان مركز المدينة مخصص في األصل لبناء فيالت والذي لم تواكبه المصالح     R+4 ،R+5   ،R+6 من فئة  

المدبرة لمختلف الشبكات خاصة شبكة الكهرباء. وقد تم حل هذا المشكل مؤخرا بالنسبة للمشروع والمنطقة ككل 

 اء محولين كهربائيين بوسط المدينة.بعد تقوية الشبكة وبن

أما مالحظة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإيداع ملف تقني 

خاص بالتطهير لذا مصالحه فهي تبقى إجرائية عبر مراسلة تتضمن الوثائق المكونة للملف التقني الخاص بالتطهير  

الموافقة والتأشير على المشروع من طرف لجنة دراسة المشاريع الكبرى وهو األمر الذي ينطبق السائل بعد مرحلة  
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حيث أن الملف التقني   30/5723ذات الرسم العقاري عدد    2011-12-14بتاريخ    1803على مشروع التجزئة رقم  

 عليه. أودع بمصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء وتمت دراسته والتأشير

 التسلم المؤقت لتجزئة في غياب أشغال التجهيز 

كما تمت اإلشارة إلى ذلك بخصوص هذه التجزئة، فقد تم تدارك هذه المالحظة بعد أن تم سحب اإلذن بإحداث 

 التجزئة.

 منح اإلذن بتقسيم عقار في منطقة يمنع فيها التقسيم 

الذي منح بشأنه اإلذن بالتقسيم كان  30/1896العقاري رقم الرسم  بخصوص هذه النقطة نشير إلى أن العقار ذي

في األصل عبارة عن بقعتين من تجزئة مرخصة في الثمانينات تسمى تجزئة القدس، هاتين البقعتين تحمل األرقام 

. فارتأى مالكهما دمجهما لتصبح البقعتين بقعة واحدة بعد أن أدلى بطلب الدمج إلى المحافظة 485و 484التالية 

التي قبلت منه الطلب دون اإلدالء بأي وثيقة من الجماعة. وعندما أراد المعني باألمر مرة أخرى إرجاع القطعة 

األرضية )موضوع التقسم( إلى ما كانت عليه في األول أي عبارة عن قطعتين كما هو في أصل التجزئة، طلبت 

م المعني باألمر خطأ بوضع ملف تقسيم فتم رفضه منه مصالح المحافظة العقارية اإلدالء باإلذن من الجماعة، فقا

طبعا من طرف الوكالة الحضرية وسلم له اإلذن بالتقسيم من طرف الجماعة، إذ كان باألحرى تسليمه شهادة 

 التجزئة دون وضع أي ملف للتقسيم بشأن هذه الحالة ما دام األمر يتعلق بتجزئة مرخصة وسلمت أشغالها.
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 "الرماني"جماعة 

 م الخميسات()إقلي
 

نسمة، حسب اإلحصاء   12.297. ويصل تعداد سكانها إلى  لخميساتا  قليمجماعة الرماني داخل المجال الترابي إل  تقع

درهم،    14.657.937,67ما مجموعه    2017بلغت مداخيل تسيير الجماعة سنة  . و2014العام للسكان والسكنى لسنة  

. وقد بلغت بالمائة  76,78لضريبة على القيمة المضافة بنسبة  درهم كمجموع مساهمات من ا  11.254.000,00منها  

 6.875.380,06منها )  بالمائة 48درهم، حوالي  14.243.348,37نفقات التسيير خالل نفس السنة ما مجموعه 

 درهم( موجهة لنفقات الموظفين. 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

وإصدار عدد من التوصيات نورد عن تسجيل مجموعة من المالحظات الرماني  جماعةمهمة مراقبة تسيير  أسفرت

 أهمها ضمن المحاور التالية. 

 تدبير المجال البيئي والتعمير بجماعة الرماني أوال. 

 تدبير المجال البيئي .1

  ت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على ما يلي.نمك

  ثار الفيضانات رغم المجهودات المبذولةالمدينة آلاستمرار تعرض 

تعرف جماعة الرماني فيضانات متكررة خالل الفترات الممطرة وذلك بحكم موقعها الطبيعي أسفل عدة هضاب 

ا مرور عدة أودية )هنتاتة، سبيدة، عريس، حراير( بترابها. ورغم المجهودات التي قامت بها وكالة ذ محيطة بها وك

من أجل حماية مدينة الرماني من الفيضانات عن طريق تهيئة جوانب األودية، إال أن سيول هذه  الحوض المائي

األخيرة ال زالت تهدد الساكنة وبعض المؤسسات التعليمية بالفيضانات خالل موسم األمطار في ظل غياب شبه تام  

 لشبكة تصريف مياه األمطار. 

المتبقية من األودية وإيجاد حل جدري لما تتعرض له بعض األحياء من المدينة الزالت في حاجة إلى تهيئة األجزاء ف

أضرار جراء الفيضانات وانجراف التربة، عالوة على ضرورة تشجير بعض المنحدرات تفاديا لتكدس األوحال 

وحفاظا على البنية التحتية التي تتعرض ألضرار وخاصة الشبكة الطرقية وشبكة التطهير السائل وقنوات تصريف 

 . باألحياء المجهزة بالقنوات )كالحي اإلداري( مياه األمطار

  ضعف البنية التحتية لشبكات التطهير السائل 

 مياه  المدينة غيابا شبه تام لشبكة تصريفكما تعرف تعاني جماعة الرماني من تدهور في شبكة التطهير السائل. 

مياه على المنحدرات المؤدية لألودية هذه التصريف   حيث يتم االعتماد في ،حي وحيد وسط المركز ء ثنا تباساألمطار 

المدينة والتي تتسبب في تسرب المياه للمنازل، األمر الذي دفع العديد من الساكنة إلى إنشاء متاريس لحماية ب  تمرالتي  

وسط  قالتي تخترمنازلهم من تدفق مياه األمطار. كما أن تصريف المياه العادمة ظل وإلى وقت قريب يتم باألودية 

لتصريف مياه أخرى المدينة قبل أن يتم تحويل هذه المياه إلى منطقة أخرى هامشية، وتظل مع ذلك بؤرة سوداء 

 الصرف الصحي تقع بحي سباق الخيل لم يتم إيجاد حل لها.

  تلوث المحيط البيئي لألودية المارة بوسط الجماعة بالنفايات والمياه العادمة 

عدة أودية كواد زبيدة وواد هنتاتة وواد العريض. وتعرف مجاري هذه األودية تدهورا   تتواجد بتراب جماعة الرماني

بيئيا كبيرا بفعل رمي النفايات بها من طرف الساكنة، وهو األمر الذي يشكل تهديدا للصحة العامة خصوصا مع تواجد 

كلم، والتي تصرف المياه   1,7بلغ طولها  كالقناة المجمعة التي ي  ،بؤر سوداء لصرف المياه العادمة لم يتم معالجتها بعد 

 .2و 1العادمة للحي اإلداري وأحياء النهضة 

 مشروع الإنجاز  وتأخر في غياب محطة لمعالجة المياه العادمة 

تعاني جماعة الرماني من مشاكل بيئية متعددة من بينها تصريف المياه العادمة بمجاري األودية المارة بها وغياب  

انبعاث ومشاكل تتجلى في تلوث الفرشة المائية والغطاء النباتي    ذلكنتج عن  تلمعالجة هذه المياه قبل تصريفها. ومحطة  

المكتب الوطني للماء الصالح أبرمت جماعة الرماني اتفاقية مع  والروائح الكريهة وتأثير كل ذلك على صحة الساكنة.  

 10االتفاقية بتاريخ هذه صادق المجلس على  وقد  ئل بالمدينة،من أجل التدبير المفوض للتطهير السا للشرب سابقا

. وحددت االتفاقية قيمة االستثمارات المزمع 2006نونبر  13بتاريخ  سلطة الوصايةوصادقت عليها  2006مارس 

. درهممليون    20إنجازها والخاصة بتأهيل وتوسيع شبكة التطهير السائل وإنجاز نظام لتصفية المياه العادمة في مبلغ  

. وهمت هذه 2013أكتوبر  31جماعة بتاريخ البملحق صادق عليه مجلس  دراجهاإهذه االتفاقية ستعرف تغييرات تم 
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 20حيث تم الرفع من كلفة المشروع من ، التغييرات مخطط التمويل وتحيين قيمة االستثمار بالجزء األول للمشروع

 .مليون درهم 50مليون درهم إلى 

غير أن ، 2015وتنتهي في دجنبر  2014شهرا تبتدأ من يوليوز  18نجاز المشروع في إة مدة وحدد ملحق االتفاقي

لم يتم بعد اقتناء األراضي الضرورية إلنجاز   2018في إنجازه، حيث وإلى غاية بداية سنة    راهذا المشروع عرف تأخ

الجهوية لالستثمار من أجل إنجازه   محطة المعالجة ومحطات الضخ علما أن المشروع حصل على موافقة اللجنة التقنية

 10ر بالنسبة لمحطة المعالجة والبالغة مساحتها  /21016على القطعة األرضية التابعة لألمالك المخزنية رقم 

هكتارات وكذا على الموافقة المبدئية للمديرية الجهوية لألمالك المخزنية من أجل تفويت العقار في حين لم يتم البدء 

س المخصصة 59آر و  39/ر والبالغة  18338لقطعة األرضية ذات الرسم العقاري رقم  لية القانونية  في تسوية الوضع

 .لمحطات الضخ

  بالجماعة اآليلة للسقوطتواجد العديد من البنايات 

سواء المهجورة منها أو المأهولة أو المستعملة في  اآليلة للسقوطتتواجد بتراب جماعة الرماني العديد من البنايات 

وهو ما يهدد سالمة القاطنين بها وكذا سالمة المرور. كما تتواجد بها أيضا العديد من  ،راض تجارية أو حرفيةأغ

بأحد مكوناتها والتي تظهر جليا في   خللالبنايات التي لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور 

. وحيث في وضعية رديئة( 63في وضعية سقوط و 32يلة للسقوط وآبناية  17 ،)بحسب الجماعة واجهاتها الخارجية

عتيقا ذو قيمة تاريخية يندثر تدريجيا. أن المدينة تضم بنايات شيدت بداية القرن الماضي فإنها تشكل نسيجا حضريا 

الصادر   94.12القانون رقم  المتعلق بالجماعات و  113.14من القانون التنظيمي رقم    100المادة    نتجدر اإلشارة إلى أ

يلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري قد تناول في الفصل الثاني المتعلق بالبنايات اآل  2016أبريل    27بتاريخ  

 .يسهر رئيس الجماعة على تفعيلها بغية معالجتها  ط والتيمن الباب األول التدابير المتعلقة بمعالجة المباني اآليلة للسقو

 الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وبهذا

 نجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بالجماعة؛بإالتسريع بشراكة مع مختلف المتدخلين  -

 والمياه العادمة؛  العمل على حماية المحيط البيئي لألودية المارة بالجماعة من التلوث بالنفايات -

البنايات المهددة باالنهيار بالجماعة وفق القوانين واألنظمة الجاري بها  مشكل العمل على معالجة -

 .يلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضريبالبنايات اآل  المتعلق  94.12القانون رقم  ، السيما  العمل

 التعميرتدبير  .2

 التالية.سجلت في هذا اإلطار المالحظات 

 غياب نظام جماعي للبناء 

 السالمة الذي يعتبر الوثيقة المرجعية المخصصة لتحديد ضوابطو  ،ال تتوفر جماعة الرماني على نظام جماعي للبناء 

 والمرور والمتطلبات الصحة متطلبات تستلزمه لما  فيها توافرها الواجب والشروط المباني في مراعاتها الواجب

 وأبعادها وحجمها المحالت ومساحة ومتانتها المباني استقرار قواعد  خصوصا ،العامة الراحة ومقتضيات الجمالية

 في بها  يتمتع التي والنظافة والحقوق الصحة تهم التي واألجهزة األحجام بمختلف يتعلقوما    المحالت تهوية وشروط

 .المجاورة العقارات أصحاب العامة الطرق

  على مستوى التجزئات المرخص لهاخصاص في تجهيزات القرب 

تسليم تراخيص التجزئات، باشتراط تخصيص مساحات لخلق تجهيزات قرب لتقديم  قبل  ال تقوم جماعة الرماني

. وقد خلقت هذه الوضعية أحياء ناقصة التجهيز،  )كالمدارس والمستوصفات والمساجد والحمامات...(  خدمات للساكنة

 ،السكنية التي تمت في إطار محاربة السكن غير الالئق  وينطبق األمر نفسه على مستوى التجزئات القديمة والتجمعات

 .حيث تعاني ساكنة األحياء المذكورة من خصاص كبير في تجهيزات القرب

 التجزئات جل  اة عليهعقارات المنجز للقانونية عدم تصفية الوضعية ال  

  قبل الترخيص بالبناء،   جماعة لم يتم تصفية الوعاء العقاري الخاص بهاالالمنجزة في    التجزئاتلوحظ أن جل مشاريع  

للعقار المنجز عليه العقارية ة وضعياللم يتم تسوية  واآلهلة بالسكان،جماعة لالمكونة ل تسعة أحياءال ه من بينذلك أن

ومن بين األحياء التي لم يتم    أحياء وهي أحياء السعادة وسباق الخيل والرماني المركز.  ةال لثالثإتجزئات هذه االحياء  

حيث  ، 1971سنة  (PAM)تصفية وعائها العقاري، تجزئة حي األمل المنجزة في إطار البرنامج العالمي للتغذية 

، إال أن عملية 2013نونبر 22ك الدولة في هكتارا من مديرية أمال 12قامت الجماعة باقتناء العقار البالغ مساحته 

التقسيم لم تتم بعد على اعتبار أن العقار ليس بأرض عارية مما يتطلب إعداد ملفات تقنية لجميع البنايات القائمة. 

اللذان تم إحداثهما في إطار برنامج محاربة دور الصفيح على أرض في ملكية الدولة   2و  1وبخصوص حيي النهضة  

والثاني بتاريخ  1999أبريل  19آر، فإن الجماعة تقدمت بطلبين لالقتناء األول بتاريخ  74هكتار و 18على مساحة 
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 المتعلقة باستكمال ملف طلب االقتناء.  

 النهائي ألشغال تجهيز التجزئات المؤقت و لتسلمعدم ا 

 وهما ،تجزئتين فقطلمؤقت ال التسلمتم ، 2013بداية السبعينات إلى غاية سنة  ذ تجزئة مرخص لها من 15من أصل 

 أشغالهاتسلم تجزئة الوحيدة التي تم ال، فإن اللألشغلتسلم النهائي ل . أما بالنسبةتجزئة الصنوبر وتجزئة سباق الخيل

. هذا الوضع ال يمكن الجماعة من مراقبة جودة أشغال التجهيز المنجزة أو المتسلمة مؤقتا هي تجزئة سباق الخيلف

 .العامة الجماعية وكذا من تسجيل الطرق والمساحات الخضراء والشبكات ضمن األمالك

 للحسابات بما يلي: يوصي المجلس الجهوي ،الخصوص وبهذا

 ؛ئبالتجزي التراخيص إصدار قبل  للمشاريع العقارية الوضعية بتصفية المجزئين إلزام على العمل -

 القانونية باإلجراءات والقيام الجماعة طرف من للتجزئات والنهائي المؤقت التسلم على العمل -

 .العقارية المحافظة في الجماعة باسم العامة األمالك لتقييد الضرورية

 تدبير االستثمارات الجماعية ثانيا.
مبلغ  2017إلى  2009الستثمارات التي تم إنجازها بتراب جماعة الرماني خالل الفترة الممتدة من سنة ابلغت تكلفة 

من مجموع االستثمارات المنجزة( كتكلفة  بالمائة 58,06درهم ) 29.094.972,16، منها درهم 50.108.334,16

من مجموع االستثمارات   بالمائة  41,94درهم )  21.013.362,00الستثمارات أنجزتها الجماعة كصاحب مشروع و

المنجزة( كتكلفة لمشروعين مندمجين تم إنجازهما كل على حدة من طرف وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والمبادرة 

أن هناك مشروعين كما  رية بشراكة مع الجماعة التي تكفلت كصاحب مشروع بجزء من األشغال.  للتنمية البشالوطنية  

وإحداث محطة المياه العادمة ومياه األمطار صرف مر بتوسعة شبكة مبرمجين لم يتم الشروع فيهما بعد ويتعلق األ

درهم والباقي    618.370,00لجماعة  مليون درهم )بمساهمة من ا  52بمبلغ    بناء محطة لمعالجة المياه العادمةو  الضخ

(  (الماء قطاع)  للشرب الصالح والماء للكهرباء  الوطني والمكتب للتطهير الوطني يتم تمويله من طرف البرنامج

 ومشروع بناء محطة طرقية.  

 الستثمارات التخطيط وبرمجة ا .1

راكة مع فاعلين آخرين في إطار التدبير الطويل األمد لالستثمارات المنجزة من طرف جماعة الرماني أو بش عرف

  .التنمية المحلية تسجيل المالحظات التالية

 الجماعة غياب برنامج عمل  

يحدد برمجة االستثمارات على أساس األولوية والتركيبة المالية المسبقة  برنامج عملال تتوفر جماعة الرماني على 

وذلك ها والمدى الزمني المحدد إلنجازها وطرق تدبيرها.  لهذه االستثمارات والشراكات الممكنة والطرق المثلى لتمويل

 2.16.301المرسوم رقم  كذا  و  بالجماعات  المتعلق  113.14  رقم  التنظيمي  القانون  من  78  ةماد ال  في مخالفة لما تنص

بتحديد مسطرة إعدادا برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده الصادر بتاريخ 

ولية إلنجاز مشاريع االستثمارات من طرف الجماعة أو في  كما أنه وباستثناء الدراسات التقنية األ. 2016يونيو  29

تم برمجتها في تحلية والجهوية، يالحظ بأن هذه المشاريع يخطط لها وإطار شراكات مع باقي الفاعلين في التنمية الم

 غياب دراسة شاملة لتنمية مدينة الرماني وإدماجها في محيطها الجهوي.  

 برمجة بعض االستثمارات في غياب االعتمادات المالية وبعض المعطيات الضرورية 

مر  االستثمارات في غياب معطيات أساسية ال يمكن تجاوزها، ويتعلق األبرمجة بعض بقام مجلس جماعة الرماني 

بإنجاز الدراسات وبناء المنشآت الفنية لحماية مدينة الرماني من الفيضانات وتأهيل وتهيئة مطرح النفايات وبناء محطة 

 طرقية بمدينة الرماني. 

 ة مدينة الرماني من الفيضاناتاالستثمار المتعلق بإنجاز الدراسات وبناء المنشآت الفنية لحماي •

، صادق المجلس على اتفاقية مع وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والشاوية لتهيئة وديان زبيدة وهنتاتة 2005في سنة  

ن تتضمن االتفاقية تكلفة إنجاز االستثمارات موضوع االتفاقية وااللتزامات المالية لألطراف أوخنوسة والعريض دون  

، قام المجلس بالمصادقة على اتفاقية جديدة مع الوكالة لتهيئة وادي العريض ووادي 2010فبراير  25لتمويلها. وفي 

مليون درهم منها  15,5هنتاتة وإنجاز المنشآت الفنية الضرورية لحماية مركز الرماني من الفيضانات بمبلغ 

مليون درهم مساهمة  4,5رين ومبلغ درهم تنجز بها الوكالة الدراسات وأشغال تهيئة الواديين المذكو مليون 11

شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على االتفاقية. وقد  36الجماعة وتنجز بها الدراسات وأشغال المنشآت الفنية خالل مدة 

تمت الموافقة على االتفاقية الثانية من طرف المجلس وتوقيعها من طرف رئيس الجماعة علما أن موارد الجماعة ال 

فير حصتها من التمويل الملتزم به ضمن االتفاقية وهو ما أقر به رئيس المجلس من خالل رسالته إلى تمكنها من تو
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ن اإلمكانيات التي يمكن رصدها من ميزانية الجماعة للمشروع موضوع االتفاقية ال يمكن أن أعامل اإلقليم يذكر فيها  

 درهم.  400.000,00تتعدى مبلغ 

وبعد إحالة االتفاقية قصد المصادقة، قامت الجماعة بمراسلة سلطة الوصاية والمجلس اإلقليمي لطلب دعم مالي يوفر 

المبلغ الملتزم به. وتأتى لها ذلك بعد تخصيص وزارة الداخلية مساهمة خاصة من الضريبة على القيمة المضافة بقيمة  

درهم إلنجاز الدراسات الالزمة   500.000,00مبلغ  لجلس اإلقليمي  شغال المنشآت الفنية والمأمليون درهم لتمويل    4

بين جماعة الرماني ووكالة الحوض  ،2011سنة  ، بهذا الصددألشغال هذه المنشآت. وتم التوقيع على اتفاقية ثالثة

 المائي ألبي رقراق والشاوية والمجلس اإلقليمي.

 مشروع بناء محطة طرقية بمدينة الرماني •

على تقديم طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي إلحداث  2004أكتوبر  14اعة الرماني في وافق مجلس جم

تمت المصادقة على  2007يناير  16ن طلب القرض لم يحظ بالموافقة، وفي أبمدينة الرماني. غير  طرقيةمحطة 

ولة في غياب أي دراسة أو متر مربع التابعة للملك الخاص للد  4002مقرر اقتناء القطعة األرضية البالغ مساحتها 

 معلومات حول المشروع علما أن هذه القطعة هي مخصصة لبناء مؤسسة سجنية.

كما أن الجماعة لم تكن تتوفر على االعتمادات المالية الضرورية إلنجاز المشروع، وهو ما جعل المجلس يوافق في  

جل إعادة بناء السوق األسبوعي وإحداث قرض من صندوق التجهيز الجماعي ألل  جديد   على تقديم طلب  2010أبريل  

بالمدينة. وتم اتخاذ هذا المقرر دون تحديد الحصة المخصصة من القرض وتهيئة الطرق  طرقية وإصالحمحطة 

المطلوب لبناء المحطة الطرقية علما بأن قدرة تحمل الجماعة للديون ال تسمح بالحصول على قرض بالمبالغ 

  ع المذكورة.الضرورية لتمويل الثالثة مشاري

إضافة لذلك، لم تستطع الجماعة توفير مجموعة من المعلومات حول المشروع )أهدافه وكلفته والثمن المقترح القتناء  

رضية لفائدة جماعة أ البقعة القطعة( قصد اإلجابة على استفسارات سلطة الوصاية في إطار تدارس طلب تفويت قطعة  

الية للمشروع خصوصا االعتمادات المتوفرة لدى الجماعة وتمويالت باقي  الرماني والتي تطلب فيها التركيبة الم

الشركاء ودراسة جدوى المشروع ومطابقة الموقع الذي تم اختياره إلنجاز المشروع لتصميم التهيئة وعدد الحافالت 

شارة رقية. لإلذات نقطة االنطالق من مدينة الرماني والتي تمر بها وعدد المسافرين ومحتوى ملحقات المحطة الط

( وقطعه مراحل 2017-2027فإن هذا المشروع لم يعرف طريقه لإلنجاز رغم تخصيصه في تصميم التهيئة الجديد )

 نظرا لعدم توفر الجماعة على اإلمكانيات المالية الضرورية إلنجازه.وذلك مهمة في مسطرة اقتناء العقار 

  معايير واضحة لبرمجة المشاريع حسب األولوياتغياب 

 المشاريع برمجة في المعتمدة سساأل تحدد  وموحدة واضحة منهجية بغياب  الجماعية االستثمارات برمجة تميزت

 بخصوص المجلس مداوالتتفحص  خالل من تبين وهكذا. للتنفيذ  قابليتها ومدى إنجازها وأجل تمويلها وطرق

 عن  ومالية  تقنية  بطاقة  اعتماد   وكذلك  المبرمجة  المشاريع  في  األولوية  تحدد   معايير  اعتماد   عدم  الجماعية  االستثمارات

وقد اتسمت برمجة المجلس الجماعي للرماني  .  بشأنها  المالئمة  المقررات  التخاذ   المداوالت  ثناء أ  الجماعية  االستثمارات

إلنجاز لالستثمارات الممولة من طرف الجماعة أو في إطار شراكة مع بعض الشركاء بعدم وجود رؤية مندمجة 

 االستثمارات على األمد المتوسط، حيث لوحظ اإلنجاز المتفرق لهذه األشغال على فترات زمنية متباعدة وبواسطة

دراسات وصفقات متفرقة كمشاريع حماية المدينة من الفيضانات التي تم إنجازها على ثالث مراحل )قناة سيدي 

 انات وبناء قنطرة على وادي هنتاتة(. منصور وبناء المنشآت الفنية لحماية المدينة من الفيض

 الستثماراتتنفيذ اتدبير   .2

 أشغال حماية مدينة الرماني من الفيضانات وبناء المنشآت الفنية  .أ

قامت الجماعة بأشغال حماية مدينة الرماني من الفيضانات وبناء المنشآت الفنية همت بناء قناة بحي سيدي منصور 

( في  gabionsنتاتة وقنطرتان على وادي زبيدة مدعمة بالسالل الحجرية )وخمس قناطر منها ثالثة على وادي ه

إطار شراكة مع وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والشاوية التي تكلفت بتهيئة وتوسعة مجاري المياه بالخرسانة 

 .درهم النقائص التالية 5.248.296,00شغال التي بلغت تكلفتها األالمسلحة. وقد عرف تنفيذ 

 ام الجماعة بإجراءات نزع الملكية إلنجاز مشروع بناء قناة بحي سيدي منصور إلنجاز األشغال كما عدم قي

 هو مخطط لها 

قامت جماعة الرماني بإنجاز أشغال بناء قناة من الخرسانة المسلحة بحي سيدي منصور لتحويل مجرى السيول 

ة بين الرماني والرباط وذلك لحماية حي سيدي الرابط 404والطمي اآلتي من الشعب المتدفقة من الطريق الجهوية 

بمبلغ  02/2012بواسطة الصفقة رقم " س" منصور من الفيضانات، وقد تم إنجاز هذه األشغال من طرف مقاولة

درهم. وقد تبين بأن السيول الزالت تمر بأحد شوارع حي سيدي منصور نتيجة عدم إنجاز األشغال  248.556.00

تم بناء القناة من الخرسانة المسلحة فقط لتحويل شعبة متدفقة واحدة، فيما لم يتم إنجاز حيث  ،كما كان مخطط لها
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األشغال الضرورية لتحويل الشعبة المتدفقة الثانية بسبب عدم قيام الجماعة بإجراءات نزع الملكية الضرورية قبل 

 ارع المعني.   إنجاز األشغال. هذه الوضعية تجعل السيول والطمي يغمران بنية الطريق بالش

  تأخر في إنجاز المنشآت الفنية لحماية المدينة من الفيضانات 

اتفاقية حماية مدينة الرماني من الفيضانات تقوم بموجبها وكالة الحوض المائي ألبي  2011أبرمت الجماعة سنة 

نة المسلحة، بينما تتكلف رقراق والشاوية بتوسعة وتهيئة مجاري مياه األمطار ووادي زبيدة والوادي العريض بالخرسا

الجماعة بأشغال بناء خمسة قناطر )ثالثة على وادي هنتاتة وقنطرتان على وادي زبيدة(. وقد حددت مدة إنجاز األشغال 

مام هذا أو  . في ثالثة سنوات ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية. إال أن الجماعة تأخرت في إنجاز األشغال التي تكلفت بها

في إطار األشغال التي  2015وكالة التي برمجت الشطر الثالث من أشغال تهيئة مجاري المياه سنة الوضع قامت ال

مطالبة إياها بإعادة بناء المنشآت الفنية الملتزم بها في   2015يونيو 30تكلفت بها، بمراسلة جماعة الرماني  بتاريخ 

ض إذا لم يتم بالموازاة مع ذلك إعادة بناء المنشآت ن "أشغال تهيئة مجاري المياه لن تفي بالغر أاالتفاقية ومذكرة ب

كما جاء  ياهالفنية المتواجدة على طول المجاري المائية التي تمت تهيئتها، نظرا لسعتها المحدودة لتمرير صبيب الم

مركز في الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع ولما يشكله الوضع الحالي من خطر على ذات المنشآت الفنية بل وعلى  

 الرماني ". 

  نقائص باألشغال المنجزة لحماية مدينة الرماني من الفيضانات 

 مياه مجاري وتحويل الفيضانات من الرماني مدينة حماية التي موضوعها "أشغال 02/2016تضمنت الصفقة رقم 

 سفلتاإل الفنية" أشغال بناء قنطرتين على وادي هنتاتة وقنطرتان على وادي زبيدة ووضع المنشآت وبناء  األمطار

  جوانب   حماية  وكذلك  الرصيف  حافة  فوق  المسلحة  بالخرسانة  الموجودة فوق القناطر والترصيف  ببنية الطريق  الرطب

 ة:إال أن إنجاز األشغال شابته العيوب التالي .(gabionsالقناطر بالسالل الحجرية )

عدم إنجاز أشغال التطهير السائل لتصريف مياه األمطار وعدم ترصيف كل األماكن المحيطة  •

 بالقناطر بالخرسانة المسلحة

تم إنجاز أشغال بناء القناطر ووضع حافة رصيف بنية الطريق المتواجدة فوقها وترصيف جنباتها بالخرسانة المسلحة 

ريف مياه األمطار. وأمام تجمع المياه، لجأت الجماعة إلى حلول غير في غياب أشغال التطهير السائل الضرورية لتص

مناسبة عبر حفر الخرسانة ووضع قناة لتصريف المياه في ساحة عمومية. كما لم يتم ترصيف جميع الجوانب المحيطة 

 .ريةبالقناطر بالخرسانة المسلحة حيث تم ترك فراغات عارية بين المقاطع التي تم تبليطها والسالل الحج

 تدهور أشغال الترصيف بالخرسانة المسلحة  •

 02/2016تبين أثناء المعاينة تدهور أشغال الترصيف بالخرسانة المسلحة المنجزة في إطار الصفقتين رقم 

حيث تنهار هذه الخرسانة بمجرد الضغط عليها، كما بدأت في التحلل والتحول إلى غبار نتيجة خلل في  03/2016و

 .األشغال المتعلقة بهاإنجاز 

 المتدفقة  الكبيرةعدم قدرة قناة حي سيدي منصور وتجهيزاتها على استيعاب كميات الطمي  •

غير  02/2016ن القناة والتجهيزات التي تم إنجازها بحي سيدي منصور في إطار الصفقة رقم أتبين أثناء المعاينة ب

ن الشعب المغذية، حيث إن الطمي يغمر هذه القناة وتجهيزاتها قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة للطمي المتدفقة م

 ( التي تقوم بها مصالح الجماعة. curageويسد منافذها رغم جهود التنقية )

 االستثمارات المتعلقة بتهيئة الطرق بمدينة الرماني  .ب

إضافة إلى ملحق للصفقة بمبلغ   ،درهم  7.986.744,00بمبلغ    02/2011الرماني بواسطة الصفقة رقم    جماعة  قامت

من الطرق )أغلبها  مجموعة بتهيئة  ، درهم 195.000,00درهم والدراسة التقنية وتتبع األشغال بمبلغ  240.000,00

درهم   9.000.000,00المشروع الذي قدرت تكلفته بمبلغ    هذا  المدينة.  وأزقة  شوارع  مجموعة من   أشغال تقوية( همت

درهم(. وتم التسلم  7.200.000,00) الجماعي التجهيز صندوق من قروض بواسطةة بالمائ 80تم تمويله بنسبة 

 المالحظات التالية: المشروع، وقد عرف تنفيذ هذا 2014يوليوز 02المؤقت ألشغاله بتاريخ 

 عدم تحديد الدراسة لمحتوى األشغال وغياب الملف التقني الخاص بكل مقطع طرقي 

ن يتضمن تصاميم وأماكن أالملف التنفيذي والذي يتعين    تهيئة الطرق لم تقم بإعداد   عمشرون الدراسة المتعلقة بأتبين ب

كميات األشغال  2011/ 02بالصفقة رقم  الخاصةشروط تضمن دفتر الحيث  تنفيذ األشغال ومحتوى هذه األشغال

( Consistance des travauxتحديد محتوى هذه األشغال )  دون في مجموع االستثمار  التي سيتم إنجازها  اإلجمالية

علما بأن المعاينة أوضحت بأن المقاطع المنجزة مختلفة من ناحية الطول والعرض والموقع  ،بكل مقطعالخاصة 

  رقم للصفقة الخاصة الشروط بدفتر تحديدها تم التي الكميات على فقط المشروع تنفيذ  في اعتمد  والتصنيف. وهكذا

 . إلنجازها الالزمة التصاميموضع  ودون حي بكل إنجازها سيتم التي األشغال طبيعة تحديد  دون 02/2011
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 عدم تحديد الدراسة ألماكن إنجاز األشغال بدفتر الشروط الخاصة 

دون تحديد أماكن إنجاز الطرق  2011/ 02قام مكتب الدراسات "م. أ" بإعداد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 

تم تهيئتها، حيث تم االكتفاء في المادة األولى من دفتر ت ع واألزقة التي سموضوع الصفقة وتسمية األحياء والشوار

الشروط الخاصة بعبارة عامة هي "إنجاز أشغال تهيئة الطرق بمدينة الرماني". ونتيجة لذلك، قررت لجنة تتبع األشغال 

المشروع بعد  صاحب طرف من تحديدها سيتم  باإلسفلت موضوع التغطية الطرق بأن الئحة 2012نونبر 29 بتاريخ

 إضافة طرق جديدة غير تلك التي شملتها الدراسة التقنية مما أدى إلى الزيادة في حجم أشغال الصفقة األصلية.

 إضافة أشغال غير مضمنة بالصفقة وعدم تحديد بعض مواصفات األشغال بدفتر الشروط الخاصة 

التقنية، كما تم تحديد بعض المواصفات التقنية أثناء إنجاز تقرر إضافة بعض األشغال التي لم تشملها معاينة الدراسة 

إضافة أشغال تقوية  2011دجنبر 08. وهكذا تم بتاريخ 02/2011األشغال وخارج دفتر الشروط الخاصة للصفقة 

بتاريخ  تنظرا لحالة التدهور المتقدم لهذه الطرق. كما تم 201وجزء من الطريق  528و 527و 525الطرق 

على أن يتم الحقا   515و 512مطالبة المقاولة صاحبة الصفقة بتنفيذ أشغال إضافية بالطريقين رقم  2011دجنبر 20

تحديد طبيعة هذه األشغال من طرف الجماعة. كذلك وبنفس التاريخ تمت مطالبة الجماعة للمقاولة بإضافة أشغال تهيئة 

مترا  64مع تحديد بعض المواصفات: الطول المرآب المقابل لشركة "سوناكو" )التي لم تكن متضمنة بالصفقة( 

  (GNA) .القاعديةسنتمترا بالطبقة  20مك والعرض خمسة أمتار والس

مطالبة المقاولة صاحبة الصفقة بحماية حافة الرصيف بشريط من الخرسانة بسمك   2012أكتوبر  18بتاريخ    تكما تم

ب من مياه األمطار بواسطة ترصيف بالخرسانة سنتمترا وإنجاز أشغال حماية الطرق المعبدة باإلسفلت الرط 20

 المسلحة والشبكة الحديدية )األمل وطريق النهضة(.

  02/2011بالصفقة رقم  المتعلق عدم إدراج أشغال كان من المفروض تضمينها بجدول األثمان   

التي  14لمادة في التوصيف التقني لدفتر الشروط الخاصة بالصفقة با (GNAالقاعدية )رغم إدراج أشغال الطبقة 

تخص إنجاز بنية الطريق، إال أن مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة وقام بإعداد دفتر الشروط الخاصة لم يدرج هذه 

 2011دحنبر 08شغال بجدول األثمان والبيان التقديري المفصل. وبعد قرار لجنة تتبع األشغال بتواريخ األ

 201و  200التي ارتأت أنه من الضروري إنجاز أشغال توسعة الطرق رقم  2011دجنبر 20و 2011دجنبر 14و

 GNA)إلنجاز الطبقة القاعدية  0/31,5، والتي تحتاج إلى الحصى من فئة 507وتوسعة المرآب بالطريق  506و

 2012يوليوز    04مع مقاولة "ج" بتاريخ    02/2011، اضطرت الجماعة إلى إبرام عقد ملحق للصفقة رقم  (0/31,5

 درهم والذي تضمن فقط أشغال توريد ووضع ودك الطبقة القاعدية من الحصى. 240.000,00بمبلغ 

  ودون تسوية حافة  التطهير السائل التأكد من صالحية تجهيزاتالطرق دون إنجاز أشغال تهيئة بعض

 الرصيف

تهيئة    إن الجماعة قامت بأشغال رغم تنصيص التوصيف التقني بدفتر الشروط الخاصة للصفقة على أشغال التطهير، ف

  وحمايتها   الطريق  بنية  استمرارية  لضمان  ضرورية  التي تبقى  السائل  بعض مقاطع الطرق دون إنجاز أشغال التطهير

 حافة  تسوية دون الطريق بنية أشغال إنجاز الحقة. كذلك تم حفر أشغال ولتفادي المياه تجمع بسبب التدهور من

  الطبقة  وكذا المنجزة الطريق لتتالءم ومستوى ارتفاع بنية جديد  من وبناؤها إزالتها تتم لم التي القديمة الرصيف

 المرصفة.

 الرماني بمدينة الساحات وتهيئة الشوارعترصيف   .ج

درهم،    2.430.432,00الساحات بلغت كلفتها اإلجمالية    وتهيئة  الشوارعترصيف    قامت جماعة الرماني بأشغال همت

 بات الشارع الذي يعبر ساحة المسيرة الخضراء في اتجاه حي سباق الخيل وإحداث مناطقوشملت أشغال ترصيف جن

 وطرق حي 2و 1ألزقة حي النهضة  وأشغال الترصيف المسيرة الخضراء وتهيئة ساحة خضراء بمدينة الرماني

 األمل. وقد عرف تنفيذ هذه المشاريع تسجيل المالحظات التالية:

 واألمل دون إنجاز التقسيم المطلوب لطبقة الخرسانة 2و 1النهضة رقم  بأحياء إنجاز أشغال الترصيف  

دون إنجاز أشغال التطهير السائل لتصريف ودون إنجاز وتسوية بالوعات الربط بشبكة الصرف الصحي  و

 مياه األمطار 

في التوصيف التقني لألشغال للثمن  05/2016و 04/2016بالصفقتين رقم المتعلقين الشروط الخاصة  اينص دفتر

على إنجاز ترصيف للشوارع بالخرسانة المسلحة  3الخاص بالترصيف بالخرسانة المسلحة من الفئة رقم  B-4رقم 

لكن  مترا مربعا. 25إلى مساحات تبلغ  (Jointsبمساحة مستوية ثم فصل طبقة الخرسانة المنجزة بواسطة مفاصل )

أشغال الترصيف بالخرسانة تم إنجازها على مساحة واحدة دون تقسيمها إلى المساحات المحددة بدفتري الشروط 

 الخاصة. 

بإنجاز أشغال الترصيف بالخرسانة المسلحة  2016/ 05و 04/2016صاحبة الصفقتين رقم  "ت" قامت مقاولةكما 

 الماء مياه غلق ( وصماماتregards de branchementالربط بشبكة الصرف الصحي ) بالوعات دون تسوية
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  مع مستوى سطح طبقة الخرسانة المسلحة، حيث لم تقم بتبيان مواقعها وتمت ( bouches à cléللشرب ) الصالح

 الضرورية.   الربط  بأعمال  القيام  نتيجة  للتلف  تتعرض  المنجزة  األشغال  جعل  وهذه الصمامات مما  هذه البالوعات  تغطية

دون إنجاز أشغال  2و 1جماعة بإنجاز أشغال الترصيف بالخرسانة بحيي النهضة رقم القامت باإلضافة إلى ذلك، 

التطهير السائل لتصريف مياه األمطار حيث لم يتم إنجاز البالوعات المشبكة أو تحت حافة الرصيف لتصريف مياه 

. كما تم  04/2016الشروط الخاصة بالصفقة رقم األمطار. هذه األشغال ورغم ضرورتها، لم يتم تضمينها بدفتر 

توجيه مسار مياه األمطار في جزء منها نحو سور للمدرسة لتتدفق في إحدى الشعاب دون إنجاز القنوات الضرورية 

 لتصريفها حيث حفرت أخاديد بجانب هذا السور مما يهدده باالنهيار.  

 قبل تقديم بعض االختبارات  2و 1 رقم النهضة بأحياء الترصيف ألشغال المؤقت التسلم 

  رقم  النهضة ألحياء المسلحة بالخرسانة الترصيف تهمان اللتان 05/2016و 04/2016 الصفقتين رقم أشغال تسلم تم

 من . لكن وكما يستفاد 2016نونبر  16و 2016دجنبر  20 بتاريخ التوالي على" ت" مقاولة طرف من واألمل 2و 1

الخرسانة  عينات على 2016دجنبر  28و 2017يناير 18 المراقبة بتاريخي لمختبر نةتقريري اختبار تحطم الخرسا

 2016دجنبر  27بأن اختبارات التحطم تم إجراؤها بتاريخ  2و 1بحيي النهضة رقم  25المأخوذة من الشارع رقم 

 .  2016دجنبر  20الذي كان بتاريخ  04/2016أي بعد التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم  ،2017يناير  17و

بينما يشير تقرير   2016نونبر  16التي تم تسلم أشغالها مؤقتا بتاريخ  05/2016نفس المالحظة بالنسبة للصفقة رقم 

ستمرة بالورش وأن اختبارات أخذ على أن األشغال كانت م 2016نونبر 29المختبر لمراقبة تحطم الخرسانة بتاريخ 

 الصفقة.  ألشغال المؤقت التسلم محضر تاريخ بعد  وإصدارها 2016نونبر  27العينات تم إجراؤها في 

 مشروع تهيئة السوق األسبوعي بمدينة الرماني 

درهم  9.310.134,11قامت الجماعة بتهيئة السوق األسبوعي بمدينة الرماني بتكلفة دراسة وأشغال إجمالية بلغت 

دون احتساب أشغال اإلنارة العمومية التي لم يتم بعد برمجة اعتماداتها المالية. وتتضمن هذه التكلفة مبلغ 

درهم ثمن القطعة األرضية التي يوجد عليها حاليا مرفق السوق األسبوعي، وقد عرف هذا المشروع   1.158.800,00

 المالحظات التالية:

  العقارية   تهعدم تسوية وضعيو األسبوعي عليه السوق  أقيمتأخر في اقتناء العقار الذي 

رض السوق األسبوعي أبإجماع األعضاء الحاضرين على اقتناء    1998يونيو    18وافق مجلس جماعة الرماني بتاريخ  

 17درهم. ورغم صدور قرار وزير المالية بتاريخ  1.158.800,00درهم للمتر المربع أي بثمن قدره  20بثمن 

والذي يأذن بالتفويت لجماعة الرماني باقتناء قطعتين أرضيتين مساحة األولى أربع هكتارات وثمانون  2003نونبر

س( موضوع الرسم العقاري   40آر  99آر( ومساحة الثانية تسعة وتسعون آرا وأربعون سنتيارا ) 80ه  4آرا )

في اسم الملك الخاص للدولة المغربية بالمبلغ المذكور أعاله فان جماعة الرماني لم تقم باقتناء هذا /ر مسجل 14521

 .2011أبريل  06العقار الذي كان متواجد عليه مرفق السوق األسبوعي إال بتاريخ 

بع سنوات على تسجيل وتحفيظ األرض التي تم اقتناؤها من أمالك الدولة، فرغم مرور سبجماعة بعد اللم تقم كما 

 24اقتنائها مازالت المساحة المذكورة مسجلة باسم الملك الخاص للدولة في رسم عقاري مشترك بمساحة إجمالية تبلغ  

سنتيار. وقد تمت إقامة مشروع تهيئة السوق األسبوعي عليها وتسجيلها بسجل المحتويات كملك   10آرا و  14هكتار و

 خاص للجماعة. 

  دراسة وتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دون  المشروعبدء إنجاز 

 أشغال  وتتبع  قامت جماعة الرماني بإنجاز الدراسات األولية المتعلقة بمشروع تهيئة السوق األسبوعي تتمثل في دراسة

 المسح أشغالو ...(المسلحة الخرسانة حديد  وتصميم جيوتقنية دراسة) سوقال تهيئة ألشغال تقنية ودراسة تهيئةال

 الصالح والماء للكهرباء الوطني لكنها لم تقم بالتنسيق مع مصالح المكتب( levé topographique) الطبوغرافي

للشرب للقيام بدراسة حول إمكانية ربط مرفق السوق األسبوعي وتجهيزاته بشبكة اإلنارة وتجهيزه كذلك باإلنارة 

( أو بناء مركز  poste de transformationمركز تحويل متواجد )العمومية، والحسم بأمر ربط هذا المرفق مع 

 جديد لعدم قدرة المحطة الموجودة على تحمل الربط الجديد لمرفق السوق وتجهيزاته.    

  تعرض بعض األشغال والتجهيزات المنجزة بالسوق األسبوعي للتلف 

، وقد تمت معاينة تعرض بعض  2016دجنبر  14تم التسلم النهائي ألشغال مشروع تهيئة السوق األسبوعي بتاريخ 

األشغال للتدهور نتيجة قيام المرتفقين بحفر أحجار الرصيف واقتالعها كما تعرضت حواف أرضية رحبة الحبوب 

للتدهور نتيجة صعود آليات من الوزن الثقيل فوقها. كذلك تم اقتالع الشبابيك الحديدية لتصريف المياه وتعرضت بعض  

 إللقاء المتالشيات والفضالت.  االتجارية للتدهور، كما أصبحت بعض المرافق مكانأبواب المحالت 
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 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،بناء على ما سبق 

يحدد برمجة االستثمارات على أساس األولوية والتركيبة المالية المسبقة لهذه   برنامج عملاعتماد  -

 إلنجازها؛  تمويلها والمدى الزمني المحددلق المثلى االستثمارات والشراكات الممكنة والطر

القيام بدراسة شاملة لتحديد حاجيات مدينة الرماني من البنيات التحتية الضرورية العتمادها كقاعدة   -

 إلنجاز االستثمارات الجماعية الضرورية لتنمية المدينة ولجلب االستثمارات؛

باالستثمارات )التطهير السائل وتسوية حافة الرصيف العمل على التدبير المندمج لألشغال المرتبطة  -

 واإلنارة العمومية(؛ 

 المعلومات وكل الالزمة األشغال وتضمنيها بالصفقات الخاصة الشروط  لدفاتر الجيد اإلعداد -

 اإلنجاز؛  وأماكن الصفقات من محتوى موضوع األشغال تتطلبها التي والمواصفات

التعاقدية خصوصا االختبارات والشواهد المطلوبة  بتقديم الوثائق الصفقات  نائلة المقاوالت إلزام -

 المنشآت؛  جرد وتصاميم

إصالح العيوب والنقائص العمل على إنجاز أشغال الصفقات وفق المعايير المحددة بدفاتر التحمالت و -

 .قبل التسلم النهائي لهاباألشغال 

 تدبير المداخيل ثالثا.
 نورد أهمها كما يلي.  نقائص على مستوى تدبير المداخيل الجبائيةالتم تسجيل مجموعة من 

 الرسم على محال بيع المشروبات .1

 عدم فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون بإقراراتهم  

بفرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال الحضرية للرماني ال تقوم الجماعة 

فعلى سبيل المثال  .المتعلق بالجبايات المحلية 47.06من القانون  158المادة على ذلك يدلون بإقراراتهم كما تنص 

ما ال تقوم الجماعة بعد مرحلة بينما أدى الرسم ثمانية ملزمين فقط. ك  24عدد المقاهي بمدينة الرماني  ،  2017سنة    ،بلغ

بإعداد األوامر باالستخالص وإرسالها إلى  بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون بإقراراتهمفرض الرسم 

 المحاسب العمومي من أجل تحملها والقيام بإجراءات التحصيل الجبري واإلجراءات التي تقطع التقادم الرباعي.

 بة عن وضع اإلقرار بالرسم على محال بيع المشروبات خارج األجل عدم تطبيق الجزاءات المترت

 والجزاءات المتعلقة بتحصيله

المتعلق بجباية  47.06القانون  من 134المنصوص عليها بالمادة  في المائة 15ال تقوم الجماعة بتطبيق زيادة 

من  67اآلجال المنصوص عليها بالمادة بالنسبة للملزمين الذي يدلون بإقراراتهم خارج  الجماعات المحلية وهيئاتها

القانون والتي تنص على ذعيرة نفس من  147القانون المذكور. كما أن مصالح الجماعة ال تطبق مقتضيات المادة 

عن كل شهر من التأخير أو جزء   في المائة 0,5عن الشهر األول من التأخير و في المائة 5( وزيادة في المائة 10)

 شهر إضافي. 

  على محال بيع المشروباتعدد المؤدين للرسم انخفاض  

على محال تبين بأن عدد الملزمين بالرسم  ،المداخيل شساعةمن خالل تحليل وضعيات األداء الممسوكة من طرف 

الذين يؤدون الرسم المذكور وما زالوا في حالة نشاط هو في انخفاض تدريجي من سنة ألخرى، فبعد   بيع المشروبات

، لم يؤد سوى ملزمين اثنين بالنسبة للربع األخير من 2009ملزما سنة  21لى محال بيع المشروبات أن أدى الرسم ع

دون قيام الجماعة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان حقوقها. هذه الوضعية انعكست على مبلغ الرسم   2017سنة 

 .2017درهم سنة  340,10 5إلى  2009درهم سنة  11.232,00المحصل الذي انخفض من 

  عدم مراقبة ومراجعة إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات 
  بمراقبة إقرارات الملزمين ومراجعة بعضها رغم ضعف المبالغ المصرح بجماعة الرمانيال تقوم مصلحة الجبايات 

 .سالف الذكر 47-06من القانون  149لمادة ل ، وذلك طبقاالملزمينمن طرف هؤالء  بها

الرسم المفروض على شغل الملك العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على   .2

 شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

  بدون ترخيص غلين المستشغل الملك العام من طرف 

الملك العام ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وبمنقوالت   المستغلون للملك العمومي بمدينة الرماني بشغليقوم 

حيث لم تدل مصالح الجماعة بأي   ،وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية بدون ترخيص

، باإلضافة إلى عشر مقاهي وأربعة 2017مستغال سنة  95بالغ عددهم للمستغلين ال شغل الملك العام مؤقتال ةرخص
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 شساعةأبناك وثالث صيدليات ومحطتين للوقود وشركة تحويل أموال غير متضمنة بقائمة األداء الممسوكة من طرف  

 المداخيل.

 و على شغل الملك العام مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أ عدم فرض الرسم

 على بعض الملزمين صناعية أو مهنية

 أبناك  وأربعة  مقاهي   . ويتعلق األمر بعشر عليها  المطابق  الرسم  عام لم تقم بفرضالملك  الشغل  لحاالت  توجد بالجماعة  

شساعة  طرف من الممسوكة األداء بقائمة متضمنة غير أموال تحويل وشركة للوقود  ومحطتين صيدليات وثالث

  المداخيل رغم احتاللهم للملك العام الجماعي.  

 الرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية  .3

  غياب اإلحصاء السنوي 

من  49نص عليه مقتضيات المادة توالذي  ،سنوي للعقارات الخاضعة لهذا الرسمالحصاء إجراء اإلبال تقوم الجماعة 

على استخالص هذا الرسم من  في هذا اإلطار وتقتصر الجماعة. المحليةالمتعلق بجبايات الجماعات  47.06القانون 

 .القانوننفي من  46الملزمين عموما عند طلبهم رخص البناء، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

  عدم فرض الرسم عن الملزمين الذين لم يحصلوا على رخصة السكن بعد مرور ثالث سنوات من الحصول

 على رخصة البناء

الجماعة بفرض الرسم المستحق على األراضي الحضرية غير المبنية على الذين لم يحصلوا على رخصة  ال تقوم

السكن بعد مرور ثالث سنوات ابتداء منم فاتح يناير للسنة التي تلي الحصول على رخصة البناء تطبيقا لمقتضيات 

ويتعلق األمر  سالف الذكر، اعات المحليةالمتعلق بجبايات الجم 47.06القانون  من 42الفقرة األخيرة من المادة 

 .2017إلى سنة  2009حالة تهم الفترة الممتدة من سنة  243بمجموع 

 يوصى المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: تدبير المداخيل، يخص فيما

 الجماعية المصالح جميع بين تنسيق  آلية ووضع الرسوم  بأداء الملزمين  كافة وضبط إحصاء -

 المختصة؛

اإلجراءات  واتخاذ المشغول الجماعي للملك  الضرورية بالمراقبة تفعيل دور الشرطة اإلدارية والقيام  -

 ؛ ترخيص بدون القانونية في حق المحتلين

مع  الجماعي للقابض األوامر وإعداد وإرسال واجبات الجماعة لتحصيل الضرورية باإلجراءات القيام -

والبيانات الضرورية لضمان تحملها من طرف المحاسب العمومي للقيام تضمينها كل المعطيات 

 بإجراءات التحصيل.
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II.  الرمانيجواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة 
 ( )نص الجواب كما ورد

وبعد فعالقة بالموضوع المشار إليه بالمرجع أعاله، يشرفني أن أرفع إلى كريم علم سيادتكم أن التوصيات المضمنة 

ير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة قد تم الشروع في تفعيلها مع األخذ بعين االعتبار المالحظات في التقر

 المسجلة في إطار مهام مراقبة التدبير.

 ما يمكن إضافته تعقيبا على المالحظات الواردة بالتقرير المشار إليه أعاله. ىال تروالجدير بالذكر، أن الجماعة 
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  "تيفلت"جماعة 

 (الخميسات إقليم)
 

نسمة  86.709وقد بلغ عدد سكان الجماعة  .كيلومتر مربع 15 وتمتد على مساحة بإقليم الخميسات تقع جماعة تيفلت

وعدد الموظفين   عضوا  35ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجماعي  ،  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

 .موظفا 274 بها

ت نفقات التسيير  بلغفيما  درهم267.252.313,46 إلى مبلغ  2017خالل سنة  الجماعة مجموع مداخيل وصل

  .خالل نفس السنةمصاريف التجهيز برسم درهم  164.158.317,72  مقابل درهم 53.862.551,54

I.  الجهوي للحسابات  وتوصيات المجلس مالحظات  

 وإصدار عدد من التوصيات خلصت إلى مجموعة من المالحظاتو عدة محاور تيفلتهمت مراقبة تسيير جماعة 

 .نورد أهمها ما يلي

 المشاريع الجماعية والنفقاتوتدبير برمجة  .أوال

 برمجة المشاريع الجماعية .1

 .المالحظات التاليةالوقوف على المشاريع الجماعية وتدبير تم بخصوص برمجة 

 نقائص بخصوص برنامج التأهيل الحضري 

دجنبر  03بتاريخ  درهم 10.028.040,00بمبلغ ، 6/2010 رقم الصفقة "ب"أبرمت الجماعة مع مكتب الدراسات 

 . 2010دجنبر  16وتم إصدار األمر بالخدمة بتاريخ  المتعلقة بدراسات تهيئة وتأهيل المدينة،و 2010

 اإلنارة(،  األول المحور)  كلم 120إجمالية قدرها   الطرقات بمسافة هيئة تتعلق بتمحاور  خمس    الدراسةهذه  شملت  وقد  

  هكتار 28قدرها  بمساحة الخضراء المساحات تهيئة (،الثاني المحور) كلم 150 قدرها إجمالية العمومية بمسافة

 مركز بإحداث الخاصة لدراسةا(، والرابع المحور) الجماعية والمنشآت البنايات وترميم  تأهيل (،الثالث المحور)

 المحور) بلدي ومسبح للرياضات مغطاة قاعةو القدم لكرة ملعب من مكون مركز رياضي وبناء المدينة وسط جديد 

 .برنامج المالحظات التاليةهذا البخصوص   وقد أثيرت(. الخامس

 واللجوء إلى صفقة دراسة جديدة تقييم إنجازات برنامج التأهيل الحضري  عدم •

التنصيص  الو أية آلية من طرف الجماعة لتتبع وتقييم اإلنجازات المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري يتم اعتماد لم 

م بوضع حصيلة الجماعة لم تقكما أن  .6/2010 بالدراسة رقم على ذلك بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة المعنية

 1/2017 رقم  الصفقة"ب"، دراسة جديدة في إطار مكتب الدراسات نفس مع في الوقت الذي باشرت فيه  لإلنجازات

 .دراسة وتتبع برنامج آخر من مشاريع التهيئة الحضرية بالجماعةوالتي هم موضوعها  درهم    13.579.920,00بمبلغ  

 .2017غشت  11انطلقت األشغال بخصوصها بتاريخ  قد و

 6/2010 رقم الصفقةفي إطار  ضعف وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة •

خالل من و مشاريع التأهيل الحضري للجماعة، إلنجازسقفا زمنيا  6/2010 رقم  الدراسة موضوع الصفقةلم تحدد 

  يلي: كماالمشاريع لوحظ تأخر في إنجاز أشغال مجموعة من ، 2018غاية متم ماي  المنجزة وإلى حصيلة المشاريع

 ،بالمائة  40بنسبة إنجاز لم تتعد    السعادة أساسا بحي  األمرويتعلق    ،ضعف وتيرة تبليط األزقة والممرات -

إضافة  بالمائة،  35بنسبة الرشاد  حي بالمائة، 30بنسبة  األمل ، حيبالمائة 50بنسبة  األخوة ودادية

 ؛ الشمالي األندلس حيو الجنوبي األندلس ودادية من جزءإلى 

والتي كانت موضوع المحورين الرابع  عدم إنجاز جل مشاريع تهيئة المرافق والتجهيزات العمومية -

تم تهيئة أي من المرافق تفباستثناء مشروع تهيئة مسجد حي الرشاد، لم  ،والخامس للدراسة المذكورة

طعة الحضرية األولى والمحجز والتجهيزات العمومية المتعلقة بالمجزرة والسوق األسبوعي والمقا

والقاعة المتعددة ) بما فيه اإلدارة وموقف السيارات ومنطقة الولوج والمحيط والواجهة(ومقر الجماعة  

كما لم   .والمعدات والمقبرة والسوق المغطى لياتاآلاالختصاصات والمخزن الجماعي والبهو وحظيرة  

 وقاعةالقدم  لكرة ملعب من مكون مركز رياضي وبناء المدينة وسط جديد  مركز إحداثتقم الجماعة ب

 ؛بلدي ومسبح للرياضات مغطاة
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ويتعلق األمر أساسا باإلنارة  ،الشمسية بالطاقة مجهزةال اإلنارة أعمدة تأخير على مستوى تركيب -

 المجاورة الطريق للدالية األخضر للمقاومة والفضاء  التاريخية الذاكرة دراعو وفضاء دوار بطريق

 ؛السعادة بحي بنزكري إدريس ويةلثان

 .هكتارات 3 مساحة على الممتد  للمدينة الغربي بالمدخل للدالية األخضر للفضاء الشاملة عدم التهيئة -

  عʺ  مقاولةتأخير في تفعيل مقتضيات اتفاقية التجديد الحضري معʺ 

منطقة للتجديد الحضري وسط المدينة   بإحداثتتعلق    2014خالل سنة    ʺعʺ  مقاولةأبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع   

، 2013فبراير  07شارع المسيرة الخضراء طبقا لتصميم التهيئة الجديد لمدينة تيفلت المصادق عليه بتاريخ  اةذ بمحا

المعماري الخاص بمنطقة التجديد الحضري المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية بالخميسات  وطبقا للتصميم

 .2014يناير  24بتاريخ 

شركة هكتارات تقريبا لفائدة    06المجلس البلدي عن قطع أرضية بمساحة إجمالية قدرها    نازليت  ،وبناء على االتفاقية 

لمسيرة الخضراء إلى جانب عمارات سكنية من خمسة طوابق، إلحداث ساحة عمومية كبرى مطلة على شارع ا  ʺعʺ

وهي القطع المشيد فوقها حاليا كل من المحطة الطرقية   ،على أن يتم التخلي وفق ثمن تقويم أو عن طريق رفع اليد 

للملك الخاص للدولة  تابعة مربع متر  55000 حوالي بمساحةقطعة أرضية ( وكذلك الملعب البلدي والمسبح البلدي

 . )متر مربع وهي ملك جماعي 5000تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة وقطعة أرضية بمساحة و

هكتارات تقريبا تقع   10في المقابل بالتفويت بالمجان لفائدة جماعة تيفلت قطعة أرضية بمساحة  ʺعʺشركة والتزمت 

وملحقاته األسبوعي إلحداث السوق  ن يتم تخصيصهاأعلى  لهاضمن تجزئة الفلين التابعة  المدينةفي أقصى شمال 

أيضا بموجب هذه االتفاقية ببناء الشطر  ʺعʺشركة التزمت . كما كسوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة البلدية

مليون درهم وبناء الشطر األول من المركب    15األول للسوق األسبوعي بجميع مرافقه األساسية بغالف مالي يقدر ب  

 .ماليين درهم  10مليون درهم وبناء المحطة الطرقية الجديدة بغالف مالي يقدر بمبلغ    20يناهز  الرياضي بغالف مالي  

لثمن  2015أبريل  15وبعد تقويم اللجنة اإلدارية بتاريخ  االتفاقية غير أنه وبعد مرور حوالي أربع سنوات من توقيع

تفعيل االتفاقية    الزال  ، 2018غاية متم شهر مايو  وإلى  ،  ʺعʺشركة  التخلي عن العقار المحتضن للمحطة الطرقية لفائدة  

 في جميع بنودها يعرف تعثرا. 

 الدراسات  إنجاز  .2

أبرمت الجماعة الصفقتين التاليتين من أجل القيام بالدراسات الالزمة لتهيئة وتأهيل المدينة مع نفس مكتب الدراسات 

 "ب": 

دراسة وتتبع التأهيل الحضري درهم، موضوعها  10.028.040,00بمبلغ  2010/ 6الصفقة رقم  -

 ؛2010دجنبر  16اريخ شهرا. وقد أعطي األمر ببدء الخدمة بت 12نجاز حددت في إبمدة  لتيفلت

الدراسة التقنية وتتبع أشغال التهيئة درهم، موضوعها  13.579.920,00بمبلغ  1/2017الصفقة رقم  -

 .2017غشت  11شهرا. وقد أعطي األمر ببدء الخدمة بتاريخ  48نجاز حددت في إبمدة  لتيفلت

 .المالحظات التاليةالمذكورة بخصوص الدراسات  وقد سجلت

 6/2010 رقم  التنفيذ بخصوص الصفقة عدم احترام أجل  

في إثني عشر شهرا  6/2010رقم الصفقة  في إطار باستثناء المهام المتعلقة بتتبع األشغال، حدد أجل تنفيذ الدراسة

بالنسبة للدراسات موضوع الحصة   لوحظالصفقة عن كل يوم تأخير، إال أنه    مبلغ  وحددت غرامة واحد من األلف من

 6و 5و 4أن المهام  ،المتعلقة بتهيئة وإنشاء مركز حضري جديد للمدينة وبناء مركب رياضي ومسبح بلدي 5رقم 

الدراسة المعمارية والتقنية للمشاريع المشكلة للمركز ، عداد تصور للمركز الحضري الجديد للمدينة على التوالي بإ المتعلقة)

دراسة تكلفة المركز الحضري الجديد للمدينة و المركب الرياضي و المسبح ، ود للمدينة وللمركب الرياضيالحضري الجدي

ألمر ، علما أن ا2012أبريل  06لم يتم تسلمها من طرف الجماعة إال بتاريخ ( ملفات طلبات العروض البلدي   وإعداد

 . 2010دجنبر  16بتاريخ  كان ببدء األشغال

  من طرف مكتب الدراسات  ضعف تتبع األشغال 

وهو ما أثر   2016و 2015خالل فترات معينة من سنة  "ب"مكتب الدراسات تتبع األشغال من طرف سجل غياب 

أشغال الطرق لألحياء ناقصة )  6/2015  رقم  ويتعلق األمر بالصفقات ها  على انتظام اجتماعات الورش وإعداد محاضر

)أشغال تهيئة الطرقات لحي  7/2015و"( "M.Kمع شركة  درهم 29.962.914,00 الشطر االول بمبلغ-التجهيز 

)تهيئة طريق السوق األسبوعي بمبلغ  8/2015و"( "E.M.Aمع شركة درهم 3.946.944,00العياشي بمبلغ 

 33.449.976,00الشطر الثاني بمبلغ  -)أشغال تهيئة الطرقات    10/2015و""Mمع شركة    درهم  11.793.168,00
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موجهة   موضوع رسالةكان    "ب"وتجدر اإلشارة إلى أن الغياب المسجل لمكتب الدراسات    ."(O.Bمع شركة "  درهم

 .1162تحت عدد  2016 أبريل 15من طرف رئيس مصلحة األشغال البلدية لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 

  ذلك في لم يتم احترام  ، إال أنه  مرة في األسبوعفي    اجتماعات الورش لتتبع األشغال المتفق عليها حددت  وتيرةأن   كما

 8/2015  رقم   لصفقةللورش في إطار ا  اجتماعين متتاليينبلغت المدة الفاصلة بين  ،  على سبيل المثالف  .بعض الحاالت

 يوما. 35إلى  14من 

 6/2010ع األشغال المنصوص عليها بالصفقة عدم إعداد التقارير المتعلقة بتتب 

فصول دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بتتبع ومراقبة وتنسيق األشغال من طرف مكتب الدراسات المعني   نصت

الصفحة رقم  ( 2والحصة رقم  )من دفتر الشروط الخاصة 28الصفحة رقم  (1بالحصة رقم  2010/ 6 رقمبالصفقة 

 إعدادعلى ضرورة  )من دفتر الشروط الخاصة 44الصفحة رقم  ( 3لحصة رقم وا )من دفتر الشروط الخاصة 35

هو مسطر بدفاتر الشروط الخاصة  مع ما األشغال بين مدى تطابقتمجموعة من التقارير الشهرية لمكتب الدراسات 

التتبع الذي تم القيام به من بالصفقات المعنية باإلضافة إلى تقرير إجمالي مركب خالل التسلم المؤقت لألشغال حول 

ى لإبشكل دوري، ويتم إعدادها التقارير لم هذه إال أن  .طرف مكتب الدراسات مع الخالصات المسجلة بخصوصه

سجل خالل التسلم المؤقت   ،3/2011و   1/2011  تين رقمتقرير مقتضب عن تتبع الصفق  وباستثناء  2018  متم مايغاية  

ول التتبع الذي تم القيام به من طرف مكتب الدراسات مع العلم أن التسلم المؤقت لألشغال غياب قرير إجمالي مركب ح

  لألشغال هم العديد من الصفقات.

 تدبير مشاريع تهيئة الطرق وترصيف الشوارع واألزقة والساحات العمومية .3

زقة والساحات من الطرق واأل وتهيئة مجموعةقامت الجماعة بإنجاز  2017إلى  2011خالل الفترة الممتدة من 

 .المالحظات التاليةذه األشغال وقد أثار تنفيذ النفقات المرتبطة به. مجموعة من األحياء والحدائق همتالعمومية 

 مفرطة الثمان أو األ عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص األثمان المنخفضة بكيفية غير عادية 

ألثمان أحادية واردة في جدول  2015/10 والصفقة 2/2013 الشركتين نائلتي الصفقةبالرغم من تضمن عرض 

، منخفضة بكيفية غير عادية على أساس المقاييس المنصوص عليها أو هما معا  في البيان التقديري المفصل  األثمان أو

بة بالنس(  تقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة  ( أثمان2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم    41في المادة  

. لم تقم الجماعة بطلب التبريرات الالزمة من الشركتين المعنيتين ،للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع

في المائة  86,11و 28,44ـبعلى التوالي  1005و 604رقم ات يقل ثمن الخدم 2015/10 رقم الصفقةبخصوص ف

تقديرات المائة عن    66,67ـب  1الخدمة رقم  يقل ثمن  ،  2/2013  رقم  بخصوص الصفقة. وتقديرات مكتب الدراساتعن  

 .مكتب الدراسات

في حالة صفقة بأثمان أحادية وعندما يكون ثمن أو أكثر من األثمان األحادية   على أنه المادةنفس    مقتضيات  كما تنص

ثمن  مفرطا(، المتعلق بالعرض األكثر أفضلية أو هما معا الواردة في جدول األثمان أو في البيان التقديري المفصل

لجنة   تدعو) األشغالصفقة  الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة ل  يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة

المسطرة في بعض  هذه إال أن الجماعة لم تباشر . طلب العروض كتابة المتنافس المعني لتبرير هذا أو هذه األثمان

تعتبر مفرطة التي بالرغم من كون العرض األكثر أفضلية يحتوي على مجموعة كبيرة من األثمان  وذلكالحاالت 

ت نسبة هذا فاق. وقد  شرين في المائة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروعبالنظر لكونها تتجاوز بأكثر من ع

رقم   بالصفقة األثمان الخاصةنذكر بعض  ،وكمثال على ذلكبالمائة ) 100التجاوز في بعض الحاالت 

 1008و1007و 1006و 1002و 908و 903و 902و 704و 703و 611و 502و 501و 301 أرقام :10/2015

 (.1009و

 10/2015بالنسبة للصفقة رقم  حجار الترصيف ألقيام باختبارات السحق عدم ال 

" لمراقبة جودة األشغال بخصوص الصفقة  Lمن خالل تفحص تقارير ونتائج االختبارات المعدة من طرف مختبر "

 ألحجار الترصيف  يفيد القيام بتجارب السحق ا التقارير ملوحظ عدم تضمين ، 10/2015رقم 

"Tests d’ecrasement du pavé"،    مطابقة أحجار الترصيف للمواصفات    معرفة مدى  معه للجماعة  ال يمكنمما

بهذا النوع من لم ينص دفتر الشروط الخاصة بالصفقة على القيام  ولإلشارة، رغم طبيعة األشغالالمعمول بها. 

التي بلغت و صيفإنجازها من أحجار التر المزمععرفت الصفقة مضاعفة الكمية االختبارات. كما 

 مربع.   متر 3546,57

  10/2015بالنسبة للصفقة رقم  لسمك أحجار الترصيف المقاولةعدم مراقبة مدى احترام 

 سنتيمترات  6على أن سمك أحجار الترصيف الواجب اعتماده هو    10/2015  رقم  ينص دفتر الشروط الخاصة بالصفقة

" لمراقبة جودة األشغال يفيد أن السمك Lفي حين أن التقرير اإلجمالي لنتائج االختبارات المعدة من طرف مختبر "

 . نتمتراتس 5,7و  5,2بين ماسنتمترات حيث يتراوح حسب نتائج المختبر  6المعاين يقل عن 
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 إصدار األمر ببدء األشغال بعد مباشرة  3/2013الصفقة رقم  طارإفي  إصدار أمر بتجاوز كميات األشغال 

الخامس   من أجل القيام بأشغال تهيئة وبناء شارع محمد   ʺO.Bʺمع شركة    3/2013  رقم قامت الجماعة بإبرام الصفقة  

بعده  ومباشرة، غير أنه 2013غشت  12ء األشغال بتاريخ األمر ببد  وتم إصدار درهم. 46.198.492,80بمبلغ 

 302و  201كمثال الخدمات التي تحمل األرقام التالية:   كميات األشغال  مجموعة من    بتجاوزأربعة أيام تم إصدار أمر  ب

مما يشكل  بالمائة في البعض منها، 100 فاقتوبنسب  ،802و 703و 702و 701و 601و 408و 404و 305و

من جهة أخرى،  و يطرح التساؤل  ، من جهةتقديم المنافسين لعروضهم إخالال بشروط المنافسة التي على أساسها تم 

، سالف مدى تقيد صاحب المشروع بالدقة في تحديد الحاجيات كما هو منصوص عليه بمرسوم الصفقات العمومية

 .الذكر، وجدوى الدراسات التي تصرف عليها الجماعة مبالغ مهمة

 رسم االتالف على المعنيين   عدم فرضوصالح أشغال التبليط بالخرسانة المتلفة م إعد 

األشغال بعض (إتالف بمجموعة من األزقة التي شملتها أشغال التبليط بالخرسانة وأشغال الترصيف  سجلت حاالت

كانت عليه  الحالة إلى ما  يتم إرجاع من دون أن     2011/3)وفي إطار الصفقة  6/2016ة رقم  في إطار الصفق  المنجزة

طول  من لعملية اإلتالفالحجم الحقيقي على محاضر تحدد  الطرق بناءالرسم على إتالف أن تطبق الجماعة ودون 

نظام للضرائب  يحدد بموجبه 89.30من الباب الرابع من القانون رقم  41المادة  طبقا لمقتضيات وعرض وعمق، 

التي تنص على أن الرسم يساوي مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصالح   ،المحلية وهيئاتها  المستحقة للجماعات

   .من المصاريف المستحقة بالمائة 25قدرها الطرق مع إضافة عالوة 

 تدبير أشغال البناء   .4

 .ل المالحظات التاليةيسجتم ت ،بالنسبة لتدبير أشغال البناء

  البناياتبعض عدم تسوية الوضعية العقارية لألراضي المقامة عليها 

لم تباشر اإلجراءات أنها  ، إذ  المعنية بهذه العملياتقامت الجماعة بمباشرة عمليات البناء دون تسوية األوعية العقارية  

الالزمة أو لم تستكملها، حيث اكتفت بتوجيه طلب في الموضوع إلدارة األمالك المخزنية، الشيء الذي من شأنه أن 

على سبيل المثال ال  ص الوعاء العقاري الذي لم تسو وضعيته. ويتعلق األمريتسبب في منازعات محتملة بخصو

الصفقة (   بناء ملعب رياضي للقربو)   4/2015الصفقة  (  بناء مركز تجاري ألجل تثبيت الباعة المتجولينب  رالحص

 .) 8/2017الصفقة ( -الشطر األول-بناء دار لجمعية و) 4/2016الصفقة (بناء قاعة متعددة الرياضاتو)  5/2015

  مشروع بناء المركز التجاري لتثبيت الباعة المتجوليننقائص في 

 يتجلى ذلك من خالل ما يلي.

  الدراسة الجيوتقنيةونجاز دراسة الجدوى من إحداث المشروع إعدم  •

مدينة تيفلت تم  في إطار اتفاقية شراكة تضم اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية والمجلس اإلقليمي والمجلس الجماعي ل

 درهم  2.598.804,00بمبلغ    2015  /4  رقم  نجاز مشروع المركز التجاري لتثبيت الباعة المتجولين بواسطة الصفقةإ

  درهم 1.500.000,00بمبلغ المجلس اإلقليمي  ة األطراف كما يلي:م. وقد حددت مساه""E.M.A مع شركة

 .درهم 1.000.000,00 والمجلس الجماعي لمدينة تيفلت بمبلغ

 المشروع باإلضافةمطابقة الموقع المقام عليه  المشروع ومدىوقد لوحظ أنه ال تتوفر دراسة الجدوى من إحداث 

   البناء به.مشروع المزمع النعدام دراسة جيوتقنية لموقع 

 عدم ربط المبنى بالشبكات األساسية •

تم في غياب إنجاز مجموعة من األشغال األساسية المتفق عليها   التسلم المؤقت والنهائي لمبنى المركز التجاري  لقد تم

كما هو الحال بالنسبة للربط بشبكة التجاري  في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة والتي ال يمكن بدونها استغالل المركز  

 .  7-500و 6-400موضوعا األثمان رقم  وشبكة الكهرباءالماء الصالح للشرب 

 العيوب الظاهرة  معاينة بعض  •

المركز التجاري الزال مغلقا. وقد أبانت معاينة مرافقه بعض العيوب  كان مبنى ،2018ماي  نهاية شهرحدود إلى 

مياه األمطار وعدم إتقان مستوى الميل على مستوى األرضية مما أدى إلى تجمع المياه أمام مبنى   كتسربات الظاهرة

تجدر اإلشارة إلى أن دفتر الورش كان قد أشار إلى مشكل الميل في إبانه وة.  الصباغأشغال  لى تأثر  إالمحالت إضافة  

 لكن دون أن يتم إصالحه.

 عدم تحقيق المشروع لألهداف المنتظرة من إنجازه  •

محال تجاريا   102يتضمن  ،درهم 2.595.567,11 مبلغ والذي كلف بالمجمل ،ن المركز التجاريأأظهرت المعاينة 

 مجهزا لمزاولة بيع الخضر والفواكه خصوصا، إال أن أي من تلك المحالت لم يستغل بعد.
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 المشاريع المتعلقة باإلنارة العمومية .5

بمبلغ  2/2016في إطار الصفقتين رقم "G.S.S" نارة العمومية مع شركة شغال اإلأقامت الجماعة ب

 التالية: المالحظات    بخصوصهما  تم تسجيل. وقد  درهم  14.963.732,39بمبلغ    9/2015و  درهم  14.992.754,40

 عدم تفعيل المسطرة بشأن األثمان المبالغ فيها 

بالغ فيها لعرض الشركة بخصوص الصفقتين المومإ إليهما أعاله اللتين تعتبران صفقتين بأثمان أحادية، سجلت أثمان م

ʺG.S.Sʺ ثمنا من األثمان  36، لوحظ أن 09/2015 رقم  وبخصوص الصفقةالمثال على سبيل . فنائلة الصفقتين معا

بأكثر   مفرطة تتجاوزاألحادية الواردة في البيان التقديري المفصل، المتعلق بعرض الشركة األكثر أفضلية، هي أثمان  

المكلف   "ب"بناء على الدراسة المسلمة من مكتب الدراسات  والمحدد  لصاحب المشروع    المائة الثمن التقديريب  20من  

المائة دون أن ب 50هذه األثمان،  من يخص مجموعةفيما  ،وقد فاقت نسبة التجاوز .بدراسة وتتبع الصفقتين المعنيتين

  .الصفقات العموميةالمتعلق ب 2.12.349م رقم مرسوالمن  41 الجماعة المسطرة المنصوص عليها بالمادة تفعل

  حول بعض األشغالالمختصة  الجهاتعدم التنسيق القبلي مع 

رات المراقبة بشارع محمد الخامس مكان يتثبيت كام موضوع حول مختصةال الجهاتمع القبلي لوحظ عدم التنسيق 

الزال إشكال ،  2018و  مايشهر  حدود متم  وإلى    ، حيث2/2016و    9/2015  رقم  بالصفقتيننصوص عليها  الماألشغال  

، تم  محاضر دفتر الورشوبحسب مطروحا. الترخيص لذلك من طرف الجهات المختصة إلنجاز الخدمة المعنية 

الجماعة مباشرة من طرف م التنسيق كان ينبغي أن يت هذا في حين أن المعنيةلتنسيق مع المصالح لالشركة  تكليف

 قبل تضمين الخدمة في صفقتي األشغال المذكورتين.و

 على التقيد بأجل تسلم األشغال مقاولةعدم اتخاذ إجراءات لحث ال 

 مدة اإلنجازوحددت  9/2015 رقم في إطار الصفقة  2016أبريل  20 تم إصدار األمر بالخدمة ببدء األشغال بتاريخ

شتنبر   30 بتاريخ ، 2/2016 رقم إطار الصفقةفي  ،تم إصدار األمر بالخدمة ببدء األشغال كما . اشهر اثني عشرفي 

، لم يتم التسلم المؤقت لألشغال 2018و  مايشهر  حدود متم  إلى  إال أنه و.  أشهر  عشرةوحددت مدة األشغال في    2016

 .ملحوظ لآلجال المتعاقد بشأنهاجد تجاوز في  لصفقتينلبالنسبة 

يناير  16إال مرة واحدة بتاريخ  2017يونيو  06اجتماع الورش منذ تاريخ  عقد  إلشارة إلى أنه لم يتمتجدر اكما 

اجتماع الورش منذ تاريخ عقد أي لم يتم ، 2016/ 2رقم  وبالنسبة للصفقة، 9/2015 رقم بالنسبة للصفقة 2018

 .2017فبراير  10

قد  مقاولةاللم تكن  ،2018يناير  16 بتاريخ 2015/ 9 رقمللصفقة  التتبع بالنسبةاجتماع لجنة  محضرومن خالل 

بشارع   W 150و   W 60وضع األعمدة وتثبيت المصابيح الكهربائية  كمالاألشغال، خاصة ما يتعلق بإجميع    ،أنجزت

ة تثبيت  إصالح وإعاد و  إكمال تثبيت أعمدة التشوير العموديو  اإلدالء بجرد التشوير األفقي والعموديو  محمد الخامس

 ʺMotifs décoratifs sur candélabres ʺ. األحزمة الضوئية على األعمدة الكهربائية

 يلي:يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما  وفي هذا الصدد،

اعتماد اعتماد رؤية شمولية ومندمجة لبرمجة المشاريع الجماعية في إطار برنامج عمل للجماعة و -

هذا  والدراسة المالية المستفيضة للمشاريع عند إعداد    الجهات المعنيةالتنسيق مع  مقاربة مبنية على  

 برنامج؛ال

 ؛العمل على التتبع والتقييم الدوري لمدى تحقيق األهداف المدرجة ببرنامج العمل -

ددة ببرنامج العمل االستغالل األمثل للدراسات المنجزة وذلك بمالءمتها مع حاجيات الجماعة المح -

 وتحديد سقف زمني إلنجاز المشاريع المرتبطة بها؛

 تسوية الوعاء العقاري المخصص للمشاريع قبل الشروع في إنجازها؛  -

 العمل على نشر البرامج التوقعية للصفقات طبقا لما جاء به مرسوم الصفقات العمومية؛  -

على  بخصوص العروض التي تحتوي    احترام المسطرة المنصوص عليها بمرسوم الصفقات العمومية -

 .أحادية مفرطة أو األثمان المنخفضة بكيفية غير عادية أثمان

 تدبير المداخيل ثانيا:
أما بالنسبة . 2017إلى  2012درهم خالل الفترة الممتدة من   45.856.265,21بلغ متوسط مداخيل تسيير الجماعة

درهم سنة   213.389.761,92إلى 2012درهم  خالل سنة   61.332.711,06فقد انتقلت من ،لمداخيل التجهيز

هذا تم بخصوص وقد  المنح الخصوصية من الضريبة على القيمة المضافة ألجل االستثمار والتجهيز.  بفضل 2017

 .المالحظات التاليةالوقوف على  المحور
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 العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرينالرسم على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف   .1

  تدبير الرسم على النقل العام للمسافرين وكذا الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة  في اختالالت

 للنقل العمومي للمسافرين 

درهم    447.450,00 ما مجموعه  2017سنة  نهاية  غاية  إلى  عن الرسمين لدى شسيع المداخيل    بلغ الباقي استخالصه

ن نسبة أبالنسبة لسيارات األجرة من الحجم الصغير. علما    227.800,00النسبة لسيارات األجرة من الحجم الكبير وب

 التقادم.مهددة بمهمة من هذه المبالغ 

مراسلتهم عند عدم تتمكن من الجماعة ال تتوفر على الملفات المتعلقة بأصحاب الرخص والمستغلين لها حتى كما أن 

دالء الملزمين بإقرار يتعلق بوقوف كل إذلك عدم إلى أدائهم للواجبات المتعلقة باستغالل سيارات األجرة. يضاف 

يوًما من تاريخ الشروع في   30عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية والذي يجب أن يتم بعد 

الذي حدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة  30.89 رقم من القانون 71كما هو منصوص عليه بالمادة  الخدمة

  ن تلجأ الجماعة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا. أ وهيئاتها ودونللجماعات المحلية 

بإصدار أوامر  دون أن تقومرسائل وإنذارات إلى الملزمين المتخلفين عن األداء توجيه الجماعة أحيانا بوتكتفي 

 2007نوفمبر  30الصادر بتاريخ  47.06من القانون رقم  126تحصيل وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة بال

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

   عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية اتجاه الممتنعين عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين داخل

 اآلجال القانونية 

ظ بخصوص أداء الرسم المفروض على سيارات األجرة من الصنف األول وذلك بسبب امتناع  تم تسجيل تأخر ملحو

ألي من الجزاءات المترتبة هؤالء،  حق    في  ،مزاولي النشاط عن أداء الرسم في األوقات المحددة وعدم اتخاذ الجماعة

المتعلق بجباية    47.06القانون رقم    من  الثاني من القسم الثالثخالفا لما تنص عليه مقتضيات الباب  وذلك  التأخير  عن  

 الجماعات المحلية.

  برسملم يتم أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين    ،بالنسبة لسيارات األجرة من الصنف الثاني،  فعلى سبيل المثال

  .صاحب رخصة 75من أصل  ملزما 11ال من طرف إ 2017سنة 

 االحتالل المؤقت للملك العام الجماعي .2

   اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيصعدم 

. ومع ذلك لم تقم  دون أي ترخيص لألرصفة من طرف أصحاب المحالت التجارية  ا مكثف ستغالالاالجماعة تعرف 

نونبر   30من ظهير    12الفصل  الجماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية في حق المعنيين باألمر، حيث لم تفعل مقتضيات  

يناير   25الصادر بتاريخ  1.97.03المتعلق باالحتالل المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم  1918

التي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم طبقا للكيفيات  1997

للوقف الفوري لهذا االحتالل بصرف النظر عن المتابعات  امن نفس الظهير، إعذار 6الفصل المنصوص عليها في 

القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما تجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثالث 

 السنة منه، وذلك عن كل سنة أو جزء لكان هذا االحتالل مرخصا  في حالة المستحقة  العاديةاإلتاوة السنوية  مرات

 .من االحتالل غير القانوني

 تجارية ألغراض مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على المفروض  الرسم بأداء الملزمين عدد  عدم ضبط 

 المستغلة وعدم تطبيق الغرامات مهنية والمساحات صناعية أو أو

 كما.  الرسمعدد األشخاص المعنيين بأداء هدا  حول  على معلومات دقيقة  بالجماعة  ال تتوفر مصلحة الوعاء الضريبي  

طول  على المقاهي مستغلي  قبل من المشغولة العام الجماعي الملك مساحات  وتتبع ضبط على تعمل ال الجماعة أن

التأكد وتحيينها  المساحات التي كان معموال بها خالل السنوات السابقة دون أن تقوم ب  نقلتقتصر فقط على   بحيث السنة،

 .فعليامن المساحة المشغولة 

دجنبر  31لى غاية  إلى أن المبلغ غير المحصل وغير المتكفل به من طرف القابض الجماعي قد وصل  إوتجدر اإلشارة  

بتطبيق الجزاءات عن األداء  مال تقوالجماعة أن كما يجدر الذكر  درهم. 785.820,00ما مجموعه إلى  2017

 مهنية.  صناعية أو أو تجارية المتأخر فيما يخص الرسم على االستغالل المؤقت للملك الجماعي ألغراض

  عدم أداء مستحقات استهالك الكهرباء من طرف الشركة المرخص لها باالستغالل المؤقت للملك العمومي

 الجماعي لنصب اللوحات االشهارية

 112من قرار رئيس الجماعة عدد    16من دفتر التحمالت الخاص باللوحات اإلشهارية وكذا الفصل    16يشير الفصل  

نارة بربط اللوحات اإلشهارية بشبكة اإل  ʺT. Mʺ لى التزام الجماعة بالترخيص لشركةإ 2016مارس  01بتاريخ 

وأداء مستحقات استهالك شهارية من كل حجم مرخص به حدى اللوحات اإلإوضع عداد في م على أن يت العمومية
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ثبتت عدم تثبيت العدادات وذلك خالفا لمقتضيات دفتر التحمالت الخاص باللوحات أغير أن المراقبة  ،الكهرباء

 اإلشهارية.

  شهاريةإعدم مراجعة أثمان االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي إلقامة لوحات 

 ،شهاريةإإلقامة لوحات  الجماعي المؤقت للملك العمومي الفصل الثالث عشر من قرار الترخيص لالستغالل ينص

ورغم حلول أجل هذه المراجعة   ،جراء مراجعة دورية ألثمان االستغالل كل سنتين. إال أنهإوجوب    سالف الذكر، على

فإن ، 2016مارس  01 شهارية بتاريخإالترخيص بإقامة لوحات لبداية استغالل بالنظر  ،2018مارس  02بتاريخ 

 مراجعة. هذه اللى تفعيل إ لم تبادر الجماعة

 الرسم على محال بيع المشروبات .3

 تصفية الرسم على محال بيع المشروبات بطريقة جزافية 

على رقم المعامالت دون احتساب الضريبة    ربع سنوي  رسمعلى فرض    ، سالف الذكر،ن الجبايات المحليةينص قانو

 درهم سنويا.  2.000,00و  750,00  في حين أن الجماعة تقوم بفرض مبلغ جزافي يتراوح ما بينعلى القيمة المضافة  

   عدم تفعيل مسطرة استخالص الرسوم على المتقاعسين من مستغلي محال بيع المشروبات 

، حيث انتقل مبلغ هذه لى تراكمها استخالصها إأدى عدم تحصيل ديون أرباب المقاهي التي تتكلف شساعة المداخيل ب

خالل سنة  درهم 767.930,00، إلى 2011خالل سنة  درهم 191.270,00الديون، حسب وتيرة تصاعدية، من 

2017 . 

 على محال بيع المشروبات.بالنسبة للرسم  ر في األداء  يال تقوم بفرض جزاءات عن التأخفإن الجماعة  من جهة أخرى،  

 عمليات التجزيء  الرسم المفروض علىو المبنيةالرسم على األراضي الحضرية غير  .4

 الجماعة بتراب الموجودة المبنية إحصاء الجماعة لألراضي الحضرية غير عدم 

طريق  عن تقوم، الجماعة أن على المحلية، الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم القانون من 49 المادة تنص 

غير  الحضرية األراضي على للرسم الخاضعة لألراضي شامل سنوي إحصاء بإجراء لها، التابعة الوعاء مصلحة

المبنية التابعة لترابها وبالتالي ال تتوفر على قاعدة  غير األرضية للبقع بأي إحصاء تقم لم الجماعة أن إال .المبنية

 بيانات بخصوصها. 

المعني باألمر بطلب رخصة البناء  فقط على استخالص األربع سنوات األخيرة عند تقدم    تقتصرأن الجماعة  وقد تبين  

عليها مداخيل أخرى في غياب استصدار أوامر استخالصها وسلك المساطر المعمول بها في هذا المجال   يفوت  وهو ما

 وذلك حفاظا على مالية الجماعة وقطع التقادم. 

  المجزئين  قبل من بها المصرح التجهيز مبالغ حساب عناصر مراجعة عدم 

 أن من بالرغم وذلك المجزئين، من قبل بها  المصرح التجهيز كلفة لمبالغ مراجعة بأية قامت  أن للجماعة يسبق لم 

 جميع على االطالع حق تخول للجماعة الذكر سالف47.06 م رق القانون في  عليها المنصوص القانونية المقتضيات

مع التذكير بأن الجماعة تعمل على تطبيق الحد   .المستحق الرسم فرض عناصر لمراقبة الضرورية واإلثباتات الوثائق

 . في المائة  5األقصى المسموح به قانونا بخصوص الرسم المفروض على التجزيء أي 

 واألسواق والمجزرة الجماعيةمنتوج كراء المحالت التجارية  .5

 108و  المحطة الطرقيةت بهذه المحال  من  18محال مكرى ألغراض تجارية ومهنية تتواجد    173على    ةتتوفر الجماع

إلى دكاكين  هذا باإلضافة محالت بحي السعادة. 3التجاري حي الرشاد و محال بالمركب 44ى ومحال بالسوق المغط

وقد أظهرت  . (محلين سكنيينولمحل مخصص لمسجد  ومهجورا باإلضافةمحال مقفال  (13 ʺاالجتماعي البرنامجʺ

  مراقبة تدبير هذه المحالت ما يلي.

 على مستوى إجراءات تحصيل الديون المتراكمة ضعف 

غير  مما أدى إلى تراكم المبالغ ،تحصيلها بصفة منتظمة مال يت لوحظ بأن بعض مداخيل المحالت التجارية والسكنية 

كما أدى إلى ، 2017دجنبر  31درهم إلى حدود   3.554.034,00حيث بلغت ،المستخلصة لدى شساعة المداخيل

 .شهر 100لحاالت في بعض ا تجاوز، حيث لكراء غير المؤداةعدد شهور ا ارتفاع

 المتعلقة و بالعقود المبرمة المقتضيات الواردة تستكمل اإلجراءات المتعلقة بتطبيق لمالجماعة  تجدر اإلشارة إلى أنو

تنفيذ  إمكانية فسخ العقد من طرف الجماعة بمجرد تقاعس المكترين عنوالتي تتيح المكترين باألداء في حق بعض 

إجراء  . ويعود آخرإعذار توصلهم برسالةيوما من  15، بعد )والتي من ضمنها عدم أداء واجبات الكراء(التزاماتهم 

. 2014، إلى من أجل رفع دعوى األداء الجماعة محامي المتقاعسين إلى لجأت الجماعة من خالله إلى إرسال قائمة

 ،2010سنة  بالخميسات خاللمن األوامر صدرت عن رئيس المحكمة االبتدائية  مجموعةإلى أن  كما تجدر اإلشارة

 .خصوصهذا الالتنفيذ بأن تواصل الجماعة إجراءات  دون
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   عدم مراجعة السومة الكرائية 

القانونية الخاصة  مما يخالف المقتضيات ،للمحالت المكراة الكرائية مراجعة السومةل الجماعة سجل عدم تفعيل

سنة دون  30إلى  20المحالت مكترية منذ بعض  أن حيث تبينالمكراة،  الكرائية بالنسبة للمحالت الوجيبةبمراجعة 

خصوصا مع التوسع العمراني   ،التجارية خالل الفترة المذكورة  ةوتطور األنشطبما ينسجم    الكرائية  لسومةي مراجعة لأ

 الذي تعرفه الجماعة.

 المتعاقد بشأنها زرةعدم احترام تواريخ أداء مستحقات المج 

ينص الفصل العاشر من دفتر التحمالت المتعلق بإيجار المجزرة على أنه يتعين على نائل الصفقة أداء مستحقات 

المجزرة على النحو التالي: ستة أشهر من واجب االستغالل فور نيله الصفقة مباشرة لدى صندوق القابض الجماعي 

إال أنه لوحظ األولى من كل شهر ابتداء من شهر يناير. في حين تؤدى الواجبات الشهرية المتبقية خالل الخمسة أيام 

 2015يوما في سنة    127و  2014يوما خالل سنة    129، إذ وصلت مدة التأخير إلى  احترام اآلجال المتفق عليها  عدم

 .2016يوما خالل سنة  111و

 لجبائيعدم إشهار األثمان بمدخل المجزرة واستخالص الرسوم بطريقة مخالفة لمقتضيات القرار ا 

من  الجماعيين دون تمكين المستخدمين لمدخل المجزرة مما يحوتبين عدم إشهار األثمان المطبقة على الخدمات ب

 مراقبة التطبيق السليم لألسعار وفقا لما ينص عليه القرار الجبائي. 

وذلك خالفا   ،م والمعزدرهم بالنسبة للغن  12درهم بالنسبة لألبقار و  110ويتم استخالص الرسم على الذبح على أساس  

درهم عن كل  0.30في   الفصل السابع سعر الرسم األصلي على الذبح  في يحدد  الذيلما ينص عليه القرار الجبائي 

 كيلوغرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته.

:بما يلي بالنظر للمالحظات المسجلة بخصوص تدبير المداخيل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  

 ،المحالت الجماعية باحترام التزاماتهم التعاقدية اتجاه الجماعة تالفيا لتراكم الديون مكتريزام إل -

 واتخاد اإلجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون المتراكمة عند االقتضاء؛ 

 للمحالت التجارية مع قيمة استغاللها  سيما بمالءمة السومة الكرائيةالتثمين المداخيل الذاتية للجماعة   -

 ؛التجارية األنشطة وتطور

 ومنها االلتزامعلى تطبيق كافة المقتضيات الواردة بدفاتر التحمالت؛    المجزرة الجماعيةحث مستغلي   -

 .المنصوص عليها بالقرار الجبائي األسعاروإشهار بأجل األداء المتفق عليه 
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II.   تيفلت جواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة 

 )نص مقتضب(

 أوال. برمجة وتدبيـر المشاريـع الجماعيـة والنفقــات

 برمجة المشاريع الجماعية .1

 نقائص بخصوص برنامج التأهيل الحضري 

إنجازات برنامج التأهيل الحضري الشامل للمدينة واضحة للعيان من حيث النوع والحجم والجودة والتوزيع 

باإلضافة إلى الوقع االجتماعي اإليجابي الكبير على الساكنة. مع اإلشارة إلى التتبع المتوازن على صعيد المدينة 

الفعلي والمباشر لتنزيل هذا البرنامج من طرف رئيس المجلس وبرمجة األشطر الالحقة تبعا للتقييم المتواصل 

إلقرار بعدم اعتماد آلية محددة لإلنجازات بالمراحل السابقة مما أكسبه النجاح والتوفيق المشهود للجميع. هذا مع ا

 بشكل رسمي للتقييم من طرف الجماعة.

لم تحدد الدراسة التقنية سقفا زمنيا إلنجاز المشاريع لكون التمويالت الالزمة للتنفيذ غير متوفرة في حينها مما ال 

لمسؤولين بالمصالح يسمح موضوعيا بذلك. حيث شكلت الدراسة أرضية ومنطلقا للبحث عن الموارد المالية وإقناع ا

 المركزية للوزارات بتوفير االعتمادات المادية الكفيلة بإنجاز المشاريع المبرمجة.

وبشأن وتيرة اإلنجاز، فإنها تعد سريعة وقياسية بجميع المقاييس بالنظر لحجم األشغال المنجزة على صعيد المدينة 

وتنوعها الذي يشمل تهيئة الطرقات وتبليط األزقة وتأهيل شبكة التطهير وتزليج األرصفة وتركيب وتجديد اإلنارة 

اء، إضافة إلى إحداث العديد من المرافق السوسيو رياضية العمومية وتهيئة الحدائق العمومية والفضاءات الخضر

واالقتصادية وفضاءات الترفيه باإلضافة إلى المبالغ المالية الهامة المستهلكة واالستفادة العامة والشاملة لساكنة 

 المدينة )...(.

   عʺتأخير في تفعيل مقتضيات اتفاقية التجديد الحضري مع مقاولةʺ 

 )...( 

ى تحريك هذا الملف مع عقد اجتماعات عديدة مع المسؤولين باإلدارة الجهوية لشركة العمران حرصنا مؤخرا عل

التي عبرت عن تشبثها بإنجاز هذا المشروع الواعد حيث سنعمل على إتمام مساعينا الهادفة لتفعيل هذه االتفاقية 

 في مستقبل األيام.

 .)...( 

 إنجاز الدراسات   .2

 6/2010ص الصفقة رقم عدم احترام أجل التنفيذ بخصو  

حرصت الجماعة على احترام آجال التنفيذ بالرغم من الحجم الكبير لمضامين ومحتويات الدراسة التقنية المعنية 

علما أن مكتب الدراسات قد توصل أثناء مباشرة عمله بأمر خدمة إضافي من أجل تنفيذ الدراسة ألربعة أشهر 

لقة بتهيئة وإنشاء مركز حضري جديد وسط المدينة وبناء مركب رياضي  المتع  5إضافية زيادة على أن الحصة رقم  

بفضاء الدالية عرفت تدخال مباشرا من لدن الوكالة الحضرية بالخميسات وذلك لكون المنطقة المعنية بإحداث 

المركز الحضري الجديد قد تم إدماجها من طرف الوكالة الحضرية ضمن تصميم التهيئة الجديد لمدينة تيفلت 

" أي منطقة التجديد الحضري والتي استوجبت  ZRU، يرمز لها بتنطيق تعميري "2013المصادق عليه سنة 

المصادقة على تصميمها الخاص بالوكالة الحضرية من طرف لجنة ثالثية تضم ممثلي الوكالة الحضرية والمجلس 

ذلك في تجويد الدراسة المعدة لهذا الجماعي وعمالة الخميسات، مما تطلب وقتا إضافيا خارجا عن إرادتنا وساهم 

طوابق التي كانت مقترحة   4طوابق بدال من    6طوابق و  5طوابق و  4المركز بحيث أصبح يضم عمارات سكنية من  

في التصور األولي الذي جاءت به الدراسة إضافة طبعا إلى المرافق العمومية والساحة الكبرى ومواقف السيارات 

 والمساحات الخضراء.

 ع األشغال من طرف مكتب الدراسات  ضعف تتب 

 )...( 

إذا لوحظ بعض التقصير أو بعض الضعف في هذا المجال فإنه ال يرقى إلى المستوى الذي قد يؤثر على السير 

الطبيعي لألشغال أو على جودة الخدمات علما أنه يجب مراعاة واألخذ بعين االعتبار الحجم الكبير لألوراش 

داخل المجال الترابي للمدينة وإطالق عدة مشاريع في نفس اآلن وموازاة مع بعضها  المنجزة وانتشارها الواسع

 البعض مما يشكل عبئا كبيرا ومتواصال على المشرفين والساهرين على التتبع )...(.



 159 

  6/2010عدم إعداد التقارير المتعلقة بتتبع األشغال المنصوص عليها بالصفقة رقم 

 مالحظة حيث سنحرص حاضرا ومستقبال على تدارك هذا األمر وإنجاز المتعين.تم األخذ بعين االعتبار هذه ال

 تدبير مشاريع تهيئة الطرق وترصيف الشوارع واألزقة والساحات العمومية .3

  عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص األثمان المنخفضة بكيفية غير عادية أو األثمان المفرطة 

أعطينا تعليماتنا لألطر التقنية واإلدارية الجماعية للتطبيق الحرفي للمسطرة  فيما يتعلق بهذا اإلجراء، فإننا قد 

 المنظمة لهذا األمر لتدارك النقص الحاصل في تدبير هذا النوع من العروض.

)...( وفي نفس السياق وعلى غرار النقطة السالفة فإننا سنعمل على تدارك هذا اإلجراء المسطري ضمانا للشفافية  

 الجيدة.والحكامة 

  10/2015عدم القيام باختبارات السحق ألحجار الترصيف بالنسبة للصفقة رقم 

تم إنجاز أشغال الترصيف تبعا للكميات المطابقة للتصميم النهائي للساحة العمومية بالدالية التي تعد ساحة نموذجية 

ر جودة أحجار الترصيف تبين بجميع المقاييس علما أن الجماعة قد تسلمت من الشركة المنفذة لألشغال تقاري

 مصدرها وجودتها مما يؤكد على عدم وجود أية نقائص بهذا الشأن.

  10/2015عدم مراقبة مدى احترام الشركة لسمك أحجار الترصيف بالنسبة للصفقة رقم 

الذي خلص على  2018-11-24" بتاريخ Lتم التأكد من هذا األمر ميدانيا بعد إجراء معاينة من طرف مختبر "

 سنتيمتر كما هو مطلوب بكناش التحمالت ومطابق للمعايير المعتمدة بأشغال التهيئة. 6كون سمك األحجار يبلغ 

   مباشرة بعد إصدار األمر ببدء األشغال   3/2013إصدار أمر بتجاوز كميات األشغال في إطار الصفقة رقم 

قامت لجنة التتبع بمراجعة تقييم األشغال العامة المبرمجة بهذه الصفقة، إذ  ،مباشرة بعد إعطاء األمر ببدء األشغال

من المبلغ اإلجمالي للصفقة   %10تمت مالحظة ضرورة الزيادة في كميات بعض المواد لكن دون تجاوز نسبة 

 المسموح بها قانونيا مما لم ينتج عنه أي تأثيرات سلبية مطلقا.

 )...( 

  بالخرسانة المتلفة وعدم فرض رسم االتالف على المعنيين عدم إصالح أشغال التبليط 

 سنواصل التدخل للقيام باإلصالحات الضرورية لمعالجة الحاالت الطارئة المتعلقة بهذا الموضوع.

 تدبير أشغال البناء   .4

 عدم تسوية الوضعية العقارية لألراضي المقامة عليها بعض األبنية  

المالية الكافية القتناء العقارات المحتضنة لمرافق جماعية فإن الجماعة ستباشر مساعيها بالرغم من غياب الموارد  

 من أجل إيجاد تسوية للموضوع في المدى القريب.

 نقائص في مشروع بناء المركز التجاري لتثبيت الباعة المتجولين 

عة المحصيين داخله بتنسيق مع هذا المشروع حقق األهداف المتوخاة من إقامته بشكل كامل حيث تم تثبيت البا

السلطات المحلية ليسهم بالتالي في التنظيم الحرفي داخل المدينة وتحرير الملك العمومي المحتل سابقا من قبل 

 الباعة الجائلين )...(.

 المشاريع المتعلقة باإلنارة العمومية .5

ات تأثير على السير الطبيعي لألشغال بشأن بعض األخطاء المادية المسجلة أثناء إنجاز األشغال فهي غير ذ   (…) 

وال ترقى لمستوى اإلختالالت مقارنة بحجم األشغال المنجزة وجودتها والجدوى اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 المحصلة.

 تدبيـــر المداخيـل .ثانيـا

مي الرسم على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمو .1

 للمسافرين 

   اختالالت في تدبير الرسم على النقل العام للمسافرين وكذا الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة

 للنقل العمومي للمسافرين 

يعرف قطاع النقل العمومي عدة مشاكل من أبرزها أن صاحب الرخصة يقوم بكراء حق استغالل الرخصة لشخص 

  89/30من القانون رقم  71آخر الذي يقوم بدوره بكرائها لشخص ثالث ضاربين عرض الحائط مقتضيات المادة 

وجوب إدالء الملزمين بإقرار يتعلق  المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها التي تنص على
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يوما من تاريخ الشروع في الخدمة   30بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية قبل متم  

 أضف إلى ذلك نقص المعلومات الضرورية فيما يخص أصحاب رخص النقل.

 )...( 

ء من أجل مراسلتهم وحثهم على األداء، وفي حالة رفضهم كما أن الجماعة بصدد تحديد الئحة المتقاعسين عن األدا

من  126ستقوم مصلحة الجبايات بإعداد قوائم المتابعة إلرسالها إلى القابض الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 2007نونبر  30الصادر بتاريخ  47.06القانون رقم 

 نية اتجاه الممتنعين عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين داخل عدم اتخاذ اإلجراءات القانو

 اآلجال القانونية

رغم وجود عون بمصلحة شساعة المداخيل مكلف بتحصيل الرسمين الخاصين بالنقل العمومي للمسافرين، فإن 

المتدخلين: صاحب الملزمين متقاعسين عن األداء بحجة الركود الذي يعرفه هذا القطاع أضف إلى ذلك تعدد 

 الرخصة ومكتري الرخصة والسائق.

 )...( 

 االحتالل المؤقت للملك العام الجماعي .2

  عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق مستغلي الملك الجماعي مؤقتا دون ترخيص 

تضافر   إن جماعة تيفلت كباقي الجماعات الترابية بالمملكة تعاني من هذه المعضلة التي يصعب القضاء عليها دون

 الجهود بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.

  عدم ضبط عدد الملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض

 تجارية أو صناعية أو مهنية والمساحات المستغلة وعدم تطبيق الغرامات

ي هو غياب الموارد البشرية. وفي هذا الشأن قامت إن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه مصلحة الوعاء الضريب

الجماعة بملء استمارة وزارة الداخلية الخاصة بالتكوين المستمر لموظفي الجماعة في ميدان الجبايات المحلية طبقا 

وأخص بالذكر الفصول الخاصة بالعالوات والجزاءات والغرامات وكذا  47.06لمقتضيات القانون الجبائي رقم 

 لخاصة بفرض الرسم بصورة تلقائية.المواد ا

  عدم أداء مستحقات استهالك الكهرباء من طرف الشركة المرخص لها باالستغالل المؤقت للملك

 العمومي الجماعي لنصب اللوحات اإلشهارية

تهالك لقد تم ربط اللوحة اإلشهارية الكائنة بالمدخل الرئيسي لمدينة تيفلت من جهة مدينة الرباط بالعداد الخاص باس

 الكهرباء وبذلك يتم احتساب االستهالك المسجل بهذا العداد مضروب في عدد اللوحات اإلشهارية األخرى.

 عدم مراجعة أثمان االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي إلقامة لوحات إشهارية 

ت الفصل الثالث عشر من لقد تمت تسوية المراجعة الدورية لثمن كراء استغالل اللوحات اإلشهارية طبقا لمقتضيا

 قرار الترخيص لالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي.

 الرسم على محال بيع المشروبات .3

 تصفية الرسم على محال بيع المشروبات بطريقة جزافية 

  إن الملزمين بأداء هذا الرسم متقاعسين عن األداء رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الجماعة إلقناع أرباب 

المقاهي بوضع اإلقرارات الربع السنوية بمصلحة الوعاء الضريبي خصوصا بعد ما تم إلغاء الرسم الثابت الذي 

الخاص بالجبايات المحلية والذي كان يستخلص عند افتتاح أي مقهى  30/89كان منصوص عليه بالقانون رقم 

 جديد )...(.

 ستغلي محال بيع المشروبات عدم تفعيل مسطرة استخالص الرسوم على المتقاعسين من م 

فيما يخص تحصيل ديون أرباب المقاهي، فإن الجماعة حريصة كل الحرص على تنمية مواردها الذاتية وذلك 

أعوان مكلفين باستخالص الرسم المفروض على بيع المشروبات أضف إلى ذلك فإن النظام  3بتخصيص 

 47.06ب اآلجال للتطبيق المحكم لمقتضيات القانون المعلوماتي المتوفر لدى الجماعة سوف يتم تفعيله في أقر 

 المتعلق بالجبايات المحلية وأخص بالذكر المواد الخاصة بالجزاءات واألداء المتأخر. 

 )...( 
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 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على عمليات التجزيء  .4

  المبنية الموجودة بتراب الجماعةعدم إحصاء الجماعة لألراضي الحضرية غير 

كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، إن الجماعة ال تستطيع إحصاء أسماء مالكي البقع األرضية التابعة لنفوذ ترابها  

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، غير أن هناك مجهودات تبدل من   47.06من القانون رقم    49كما تنص المادة  

لموارد الذاتية للجماعة كتوظيف النظام المعلوماتي في استخالص هذا الرسم على األربع أجل الحفاظ وتطوير ا

. كما قامت الجماعة 47.06سنوات األخيرة مع احتساب العالوات والجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 

 بمراجعة وتحيين نسب أسعار الرسم )...(. 

 ها من قبل المجزئينعدم مراجعة عناصر حساب مبالغ التجهيز المصرح ب 

إن اإلقبال المتزايد في السنوات األخيرة للمنعشين العقاريين يعد مكسبا مهما بالنسبة للجماعة التي عرفت نموا مهما 

للوعاء العقاري بالمدينة ومن أجل مواكبة هذا اإلقبال، قامت الجماعة بتكليف مهندس مختص في ميدان التجزئات 

ت التجهيز المصرح بها من طرف المجزئين قبل استخالص الرسم من طرف مصلحة العقارية للتأشير على إقرارا

 شساعة المداخيل.

 منتوج كراء المحالت التجارية واألسواق والمجزرة الجماعية .5

 ضعف على مستوى إجراءات تحصيل الديون المتراكمة 

وف االجتماعية للمكترين الذين من الناحية القانونية، هناك تقصير في تطبيق القانون ألن الجماعة تراعي الظر

يعانون من الركود التجاري الذي تعرفه المدينة، وفي نفس الوقت فإن الجماعة حريصة كل الحرص في متابعة 

 المتقاعسين الميسورين الستخالص ما بذمتهم من ديون.

 عدم مراجعة السومة الكرائية 

عة السومة الكرائية( رغم تعاقب المجالس خالل خالل الثالثون سنة التي مضت لم يتم طرح هذه المسألة )مراج

 هذه الفترة مراعاة للظروف االجتماعية للمكترين.

 عدم احترام تواريخ أداء مستحقات المجزرة المتعاقد بشأنها 

فيما يخص آجال األداء، فإن الجماعة تعمل كل ما في وسعها لتحصيل المداخيل الخاصة بالمجزرة كاملة عند نهاية 

.( غير أن مداخيل المجزرة تخضع لمنطق تقلبات السوق الذي يعرف بعض الركود خالل بعض شهور السنة، )..

السنة، مما يؤثر سلبا على التوازن المالي للمكتري. وفي هذا الباب، تقدم الجماعة بعض التسهيالت في آجال األداء 

 خيل حسب التجارب السابقة. دون اللجوء إلى فسخ العقد ألن االستغالل المباشر يؤثر سلبا على المدا

 عدم إشهار األثمان بمدخل المجزرة واستخالص الرسوم بطريقة مخالفة لمقتضيات القرار الجبائي 

درهم للكلغ الواحد( حيث   0,30إن جمعية الجزارين بالمجزرة على دراية تامة بالتسعيرة المحددة بالقرار الجبائي )

بأثمان دخول المجزرة وباالتفاق مع المكتري تم اعتماد متوسط وزن تتوفر على نسخة من القرار الجبائي الخاصة  

 توخيا لربح الوقت بالنسبة للمكتري والمهنيين. ةلألبقار والغنم والماعز دون اللجوء إلى وزن كل ذبيحة على حد 
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 "تمارة" بجماعة الذاتية الموارد ردبيت
 

 نسمة 313.510حوالي  هابلغ عدد سكان. ويةمركز العمالوهي تمارة، -الصخيرات عمالةإلى  تمارةتنتمي جماعة 

  .أسرة 440 75موزعين على  2014للسكان والسكنى لسنة العام حسب اإلحصاء 

  برسم  ،الصافي من المداخيل المقررةحيث بلغ مجموع    ،في السنوات األخيرةنسبيا  عرفت موارد الجماعة تطورا    وقد 

بعد أن كان في   ،درهم 318.908.951,35الرئيسية  ميزانيةخيل تسيير المن مدا ،2017سنة 

 من تسييرالكما تطورت المداخيل المقبوضة من مداخيل  .2009درهم سنة  248.454.837,12 حدود 

  .2017في سنة درهم  186.916.593,38إلى  2009في سنة  درهم 140.219.810,62

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات حظاتمال 

وإصدار عدد من  المالحظات من مجموعة تسجيل عنتمارة  بجماعة الذاتية الموارد  تسيير مراقبة عملية أسفرت

 ، نورد أهمها فيما يلي.التوصيات

 تدبير الرسوم الجبائية .أوال
 عن  المترتب األراضي والرسم تجزئة عمليات البناء والرسم على عمليات على الرسم تدبير مراقبة عملية أسفرت

المشروبات  بيع محال على والرسم مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على المفروضة الطرق والرسوم إتالف

 ، نورد أهمها في ما يلي: المالحظات من مجموعة تسجيل عن األجرة سيارات على المفروضة والرسوم

 الرسم على عمليات البناء .1

بنسبة  2017و 2009انخفاضا خالل الفترة ما بين سنتي  البناء عمليات على لرسممن ا المداخيل المقبوضةعرفت 

 درهم 14.785.120,00كانت في حدود    بعد أن  2017في سنة    درهم  8.062.990,00بالمائة لتصل إلى مبلغ    45,47

 صوص هذا الرسم. وفيما يلي أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها بخ  .2009في سنة 

  عدم توفر الجماعة على قاعدة بيانات معلوماتية تتعلق باستخالص الرسم 

وبالنظر لعدد عمليات األداء واألشخاص   .على عمليات البناء تعتمد الجماعة على مسك السجالت لتدبير الرسوم

المعنيين وأهمية اعتماد المعلومات الواردة في السجالت من أجل ضبط وعاء رسوم أخرى، خاصة الرسم على عمليات 

فإن هذه الوسيلة وحدها ليست مالئمة في غياب قاعدة بيانات، تسمح ،  تجزئة األراضي واإلدالء بإبراء الذمة الضريبية

رخصة  12.514بلغ الذي نها بالنظر لعدد الرخص المسلمة من طرف الجماعة يس للمعلومات، يتم تحيباستغالل سل

 .2017و 2009بناء خالل الفترة ما بين 

الصادر في   2.09.441من المرسوم رقم  117وتجدر اإلشارة إلى أن السجالت المنصوص عليها في المادة 

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يقتصر دورها ( بسن نظام 2010يناير  3) 1431محرم من 17

على ضبط المحاسبة اإلدارية، في حين أن القوانين واألنظمة ال تمنع الجماعات من استعمال وسائل حديثة من أجل 

 تنمية وضبط المداخيل الجماعية بشكل يتماشى وتطورها العمراني واالقتصادي.

 ات البناء عند تجديد الرخص منتهية الصالحيةعدم استخالص الرسم على عملي 

م أداء الرسم هباستخالص الرسم على عمليات البناء بالنسبة للملزمين الذين سبق ل 2015لم تقم الجماعة قبل نهاية 

لكنهم تجاوزوا مدة سنة واحدة وهي الفترة المحددة لمباشرة البناء، حيث شرعت في استخالص الرسم عن هذه الحالة 

  .2015بعد 

 األراضي تجزئة عمليات على الرسم .2

، حيث 2017و 2009األراضي تطورا محدودا بين سنتي  تجزئة عمليات على عرفت المداخيل المحققة من الرسم

 تجاوزت، بتطور لم 2017 سنة  درهم في  1.556.911,65إلى 2009سنة درهم في  1.368.624,00انتقلت من 

 بالمائة. وفيما يلي أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم. 13,76 نسبته

 وغياب آليات للتنسيق مع المصالح المعنية ات من طرف مصلحة المداخيلئعدم ضبط ملفات التجز 

زئات الملفات والوثائق المتعلقة بمجمل التجنسخ على ال تتوفر مصلحة الموارد المحلية  بينت عمليات المراقبة بأن

لم المداخيل  تبين بأن شسيعحيث  ،إلخ( ،الفواتيرو بيانات األثمنة التقديريةو المرخصة من طرف الجماعة )الرخص

 .  يتسلم هذه الملفات منذ تعيينه

، حسب بيانات 2017-2009خالل الفترة عنها الرسم التي تم أداء وقد بلغ مجموع رخص عمليات تجزئة األراضي 

 رخصة.  185حوالي  ،المداخيل شساعةباألداء المتوفرة 
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 المداخيل أنشسيع  الممسوكة من طرفالرسم  بعمليات استخالصالملفات الخاصة  فحصخالل  يستفاد من كما

الكشوفات   أو  واتيرلفواالتكلفة التقديرية للمشروع  إقرار  ثمان أثناء  بيانات األ قبيل  األساسية منفتقر إلى الوثائق  بعضها ي

كما تبين انطالقا من مقارنة   .(2012التسلم المؤقت )يتعلق األمر بمشاريع التجزئة قبل سنة  التفصيلية عند تسليم شهادة  

متوسط كلفة األشغال النهائية للمتر المربع لمشاريع ذات مساحة اجمالية متقاربة، وجود فوارق مهمة في الكلفة النهائية 

من القانون  151و 149إعمال الجماعة لمقتضيات المادتين  دونضعاف أفي بعض الحاالت أربعة لألشغال تجاوز 

 عند االقتضاء.المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47-06رقم 

 عدم استخالص الرسم على عمليات تجزئ األراضي عند تجديد الرخص منتهية الصالحية 

ص الرسم على عمليات تجزئة األراضي بالنسبة للتجزئات المرخصة ، لم تقم الجماعة باستخال2015 سنة نهايةإلى 

تسليم الرخصة تاريخ األجل المحدد في ثالث سنوات من  تتجاوزوالتي الرسم بشأنها أداء  تم التي سبق أن

 العقارات. السكنية وتقسيم المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات  25.90والمنصوص عليه في القانون رقم 

 المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم .3

 ، تراجعا2017و 2009ما بين سنتي  ،المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم عرفت المداخيل المقبوضة من

 انخفضت إلى مبلغ 2009في سنة  درهم 5.175.135,00 بالمائة، فبعد أن كانت في مستوى23,98 بنسبة 

وقد تم الوقوف بخصوص هذا الرسم على مجموعة من المالحظات، من  .2017سنة  في  درهم  3.934.245,00

 أهمها ما يلي. 

 راضي الحضرية غير المبنيةلأل السنوي حصاءعدم القيام باإل 

لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات  إحصاء شامل  بإنجازجماعة  الال تقوم  

التي تتوفر فيها الجماعة   2013وباستثناء سنة    المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.  06.47قانون رقم  من ال  49المادة  

على معطيات أولية تهم الرسوم العقارية بمختلف التجزئات وذلك من أجل الشروع في إحصاء البقع غير المبنية، فإن 

 .للرسم التلقائية باألداءات يكتفتو، في هذا الصدد محين الجماعة ال تتوفر على أي إحصاء 

 المرخصة للبناء بعد انقضاء األجل القانوني لإلعفاء المؤقتراضي األ عدم فرض الرسم على  

راضي الحضرية ال تقوم الجماعة بمراقبة احترام أجل البناء المترتب عن عدم احترامه حق استخالص الرسم على األ

تعفى مؤقتا من " 47-06من القانون  42ة البناء. إذ تنص المادة عن مجمل المدة التالية لتاريخ رخص غير المبنية

 األراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثالث)...(    الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية

ماعة بمراقبة "، وتكتفي الجالتي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء  سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة

التي تجاوزت    هذا األجل لدى الملزمين الراغبين في الحصول على ترخيص السكن في حدود السنوات غير المتقادمة

 493/2010و 791/2010و  1236/2010في بعض االحيان أربع سنوات )على سبيل المثال، الرخص رقم 

 (. 1365/2010و 444/2010و

 متقاعسين عن وضع اإلقرار أو أداء الرسم عدم إصدار أوامر باالستخالص في حق ال 

بمناسبة طلب رخص البناء أو المبنية  غير الحضرية األراضي علىلرسم ل التلقائي ستخالصاالتكتفي الجماعة ب

بالتالي ؤدي إلى تقادم بعض مبالغ الرسم و. هذه الوضعية تاإلبراءات الضريبية دون تضريب الملزمين بصفة تلقائية

وقد وصلت  المداخيل.شساعة السنوات غير المتقادمة عند األداء التلقائي بالمبالغ المتعلقة ب بتحصيلتكتفي الجماعة 

 92/53و 28/08السنوات غير المؤداة عنها أكثر من أربع سنوات )بعض رخص التجزيء المعنية رقم 

  (.02/03و01/06و19/09و

 الطرق  إتالف عن المترتب الرسم .4

وقد سجلت ،  2014و  2009الطرق خالل الفترة ما بين سنتي    إتالف  عن   تم تحقيق أية مداخيل عن الرسم المترتبلم ي

وفيما يلي أهم  .2017في سنة  درهم 1.000.710,50لتصل إلى  درهم 92.582,00 هما مجموع 2015سنة 

 المالحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم.

  إتالف الطرق للرصيف عدم شمول الرسم على 

للمبالغ المستحقة من فرض الرسم على إتالف الطرق على األشغال التي تهم الجزء  تصفيتها في  الجماعةتقتصر 

 .احتساب الرصيففقط دون بقارعة الطريق الخاص 

تها لم تأت بأي ئالمحدد لنظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهي 30.89 رقم من القانون 40أن المادة  ذلك

تبقى إصالح الطرق المتلفة وهو الرسم    تخصيص يمكن معه إعفاء هذه األشغال من الرسم المذكور، كما أن الغاية من

 ما ينطبق على مجمل مكونات الطريق.
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  الطرق دون إذن لجنة الترخيصبعض إتالف 

 المتعلقة بأن الرخص تبينالترخيص بإتالف الطرق بعد اجتماع لجنة توكل لها دراسة الطلب. وقد تقوم الجماعة ب

في دراسة لم تشرع أن لجنة الترخيص إذ ، 2016سنة  حتىدون عمل اللجنة المذكورة  منحبإتالف الطرق كانت ت

مجمل رخص إتالف الطرق السابقة لسنة ابتداء من تلك السنة. وقد أدى هذا األمر إلى تسليم  إال  الطلبات في الموضوع  

 ستخالص.االالمداخيل من شساعة مكن يس فرض الرسم على الشركة المعنية مما لم ادون تحديد أس 2016

، ونسرد خاصة احترامها بصفة دائمة  مال يت  السالفة الذكر  بين أن المسطرةتأن المعطيات الخاصة بإتالف الطرق    كما

 ."ر"شركة التراخيص الممنوحة ل

  إتالف الطرق  المراقبة علىعدم إعمال 

الرسم المترتب ب  تشكل مجمل الوعاء الضريبي المتعلق  ،على استقبال الطلبات المتعلقة بأربع شركاتالجماعة    تقتصر

، فإن الرسم يجب أن يفرض  سالف الذكر  30.89من القانون    40  ةطبقا لمقتضيات الماد   ، في حين أنهعن إتالف الطرق

إتالف الطرق مراقبة  يهم    إجراءال تقوم الجماعة بأي  إذ    .ل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرقعلى ك

 التي تحدثهاالجماعة على مراقبة األضرار  لال تعم، . وفي هذا الصدد واستخالص الرسم آخرين متدخلينمن قبل 

شغل الملك العام الجماعي األضرار الناتجة عن و شاحنات نقل االسمنت )إلقاء مخلفات مواد إسمنتية متلفة للطريق(

   الطرقية. بعض الحوادث الناتجة عنألغراض البناء، وأضرار الطريق 

 على إتالف الطرق  عدم معاينة إنجاز األشغال من أجل التحديد الدقيق للرسم 

مالءمتها مع الشروط التقنية  ال تقوم الجماعة بمعاينة إنجاز األشغال المرخصة بعد انتهائها وذلك من أجل تقييم مدى

، لم يتم إنجاز 2012منذ سنة    الخاصةتدخال للشركات    3.716لقيمة الرسم. فمن أصل    الدقيق  الالزم احترامها والتحديد 

 للشروط المتفق عليها عند الترخيص. هاأي محضر معاينة بعد انتهاء األشغال للتأكد من مدى احترام

  مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على المفروضة الرسوم .5

تجارية أو صناعية   عرفت المداخيل المحققة من الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض

أو مهنية ومن الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال 

بالمائة  382,47، على التوالي بنسبتي 2017و 2009تجارية أو صناعية أو مهنية تطورا مهما ما بين سنتي 

بالمائة )من   466,81و ( 2017في سنة  درهم 3.386.021,00إلى  2009في سنة  درهم   701.815,00)من

(. في حين بقيت مبالغ الباقي استخالصه 2017في سنة    درهم  594.583,46إلى    2009في سنة    درهم  104.900,00

لرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض بالنسبة ل  2017بمتم سنة  شبه مستقرة حيث بلغت  

لرسم المفروض على شغل األمالك درهم ل 1.438.665,98درهم، و 3.045.184,50 تجارية أو صناعية أو مهنية

وقد تم الوقوف  .الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

 بخصوص هذه الرسوم على مجموعة من المالحظات، من أهمها ما يلي. 

  شغل األمالك الجماعية العامة المرخص لها  التالوعاء الضريبي على الئحة بالمحالمكلفين بعدم توفر

 وعدم ضبط الئحة المرخصين مؤقتا

المعدة من طرف  الئحةالعلى  الوعاء الضريبيب الموظفين المكلفينمصلحة المداخيل وخصوصا  لوحظ عدم توفر

ها االستغالل المؤقت للملك العمومي من أجل تصفية الرسوم لرخص الم التبالمحمصلحة الممتلكات والمتعلقة 

 وما بعدها(. 2015رخصة مسلمة خالل سنوات  339) المستحقة

لتأكد من عدم وجود ديون على دون االمداخيل تؤشر على طلبات إلغاء الرخص بممارسة النشاط  شساعة  أن  بتبين  كما  

توقف ي ،وعلى أساس ذلك .رخصة مزاولة النشاط ورخصة شغل الملك العامقرار إلغاء تسليم قبل باألمر المعني 

وثيقة تثبت إلغاء الرخصة من طرف رئيس  ةمن مصلحة الممتلكات بأيبالرغم من عدم توصلها إصدار الرسوم 

 الجماعة.

  حصر وعاء الرسملالمجهودات المبذولة ضعف 

ت المتعلقة بالترخيصات وتحيين بعض معطيات الملزمين يقتصر المجهود المبذول في هذا الباب على جمع المعلوما

من طرف الموظف المكلف بالتحصيل عند كل أداء من أجل إغناء قاعدة بيانات األداءات. بالموازاة مع ذلك، ال تقوم 

إذ لوحظ مثال أنه بالرغم من قيام الجماعة   الجماعة بحصر وعاء الرسم ووضعه رهن إشارة مختلف المصالح المعنية.

حصاء ببعض األحياء لعدد من األمالك العامة الجماعية المشغولة )برخصة أو اإلبعملية  2013و 2012خالل سنتي 

إال أن اللوائح المحررة بقيت في شكلها الورقي   ،بدونها( ومساحاتها والنشاط الممارس ومعلومات عن المعنيين باألمر

 بلة لالستغالل من أجل تحديد الوعاء الضريبي للسنوات التالية. المضمن في المحاضر دون تحويلها إلى بيانات رقمية قا

دون  كافة المحتلينإنذار من أجل اتباع المساطر القانونية ب مخالفي قواعد استغالل الملك العام لوائح اعتماد  إذ ال يتم

ثالث المطابقة )لغ  امبلبا من أجل التوقف عن االحتالل وإصدار أوامر بالتحصيل، بناء على محاضر المعاينة،استثناء  

 من 12الفصل  كما ينص على ذلك (مرات مبلغ اإلتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة االستفادة من الترخيص
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( في شأن االحتالل المؤقت 1918نونبر    30)  1337صفر    24المتمم للظهير الشريف الصادر في    09.96القانون رقم  

ضياع مداخيل مهمة للجماعة واستمرار ظاهرة االحتالل غير المرخص  وضعيةهذه ال نتج عن. وقد لألمالك العامة

 للملك العام الجماعي. 

ال( ما بين المتوفرة على  وويبلغ مجموع عدد المحالت الواردة في بيانات األداءات )بغض النظر عن كونها تؤدي أ

محال، وهو ما يوضح أهمية   1.743والي  رخصة مزاولة النشاط أو تلك المتوفرة على رخصة استغالل الملك العام ح

 تحسين مداخيلها من هذا الرسم.لقيام الجماعة بمجهودات من أجل ضبط أحسن للوعاء الضريبي 

   عدم فرض التعويض عن استغالل الملك العام الجماعي بالنسبة لعدد من المؤسسات 

والتي االستغالل غير المرخص للملك العام الجماعي على بعض المؤسسات  الجماعة بفرض التعويض عنال تقوم 

يناير    20  بتاريخ  الشريف  عشر من الظهير  الثاني  كما ينص على ذلك الفصلتتوفر على المعطيات الكاملة المتعلقة بها  

المرخص لها شغل الملك الئحة الوكاالت البنكية  ،مؤقتا. فعلى سبيل المثال العمومية األمالك بأشغال المتعلق 1919

في حين لم  بنكية واحدة العام الجماعي، حسب الئحة الرخص المقدمة من طرف الجماعة، تضم فقط وكاالت شركة

   .يتم فرض الغرامات على باقي الوكاالت البنكية التابعة للمؤسسات األخرى

مة من الجماعة والتي تؤدي الرسم  سري على وكاالت التأمين غير الواردة في الئحة الرخص المسلالمالحظة تنفس 

 2015و 2014عن سنوات  A. C. SARLو .A. AL M./Oو .T. M. D./S. Aو .T. A./Bدون التعويض )

وغيرها من المؤسسات   ( ومكاتب الصرف.إلخ،  STE A. A. SARLو  .M. A. EL Iو  2016والنصف األول من  

 المحددة الهوية والتي تزاول نشاطها على تراب الجماعة.

تؤدي الرسم عن إشهاراتها  على الشركات العقارية والوداديات وبعض الشركات األخرى التي ال  ألمرما ينطبق نفس اك

في حين يتم استخالص الرسم من الشركات   إال ثالث شركات في الئحة الترخيصات رالحائطية حيث ال تظه

 .GROUPE A. /D. P) طرف الجماعة دون أية غرامةوالوداديات الواردة في قاعدة بيانات األداءات المقدمة من 

 .A. A. Tو .M. Tو .STE Rو STE V. Pو .STE L. C. I. Sو R. B. ET CSRTو .STE L. J. D. Sو

 إلخ(. ، .STE Bو .W./Aو .STE Sو

زمة في هذا الجل حث المحالت على طلب رخصة وتقديم التسهيالت الأمن  2016غم من تنظيم حملة سنة وبالر

اإلطار، إال أن عدم تطبيق التعويضات من شأنه أن يساهم في ضعف تحفيز المعنيين لطلب الترخيص وضبط شكل 

 استغالل الملك العام الجماعي.

 المشروبات بيع محال على الرسم .6

 2017لتصل سنة بالمائة  45,23المشروبات تطورا بنسبة  بيع محال على المداخيل المحققة الخاصة بالرسمعرفت 

 درهم.  42.562,70في مبلغ  بذلك  في حين لم تعرف المبالغ الباقي استخالصها أي تغيير مستقرة  ،  526.633,70إلى  

 وفيما يلي أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم. 

 2016المحققة قبل  عدم فرض الجزاءات على عدم وضع اإلقرار بالمداخيل 

  الوعاء مصلحة يودعوا لدى أن الملزمين أنه يجب على ىعل سالف الذكر 47.06 رقم من القانون 67 تنص المادة

 المضافة وذلك القيمة على الضريبة احتساب المنصرمة دون السنة خالل المحققة إقرارا بالمداخيل للجماعة التابعة

أن ب ،من خالل فحص قائمة األداءات عن الرسم على محال بيع المشروبات ،وقد لوحظ .كل سنة من فاتح أبريل قبل

 . 2016الجماعة لم تشرع في احتساب الجزاءات على عدم وضع اإلقرار إال ابتداء من سنة 

 عدم إعمال المراقبة على أرقام المعامالت المصرح بها 

الجماعة بتحصيل الرسم على أساس رقم المعامالت المصرح به دون أية مراقبة على أرقام المعامالت التي قد  تكتفي 

تبدو قيمتها جد منخفضة. إذ على سبيل المثال، فإن معدل رقم المعامالت المصرح به عن كل ربع سنة بلغ إلى حدود 

من أرقام المعامالت عن أرباع السنة المصرح   ئةبالما 90درهم وأن  8.700,00 حوالي 2018الربع األول من سنة 

 .درهم 15.600,00 ىبها في نفس الفترة ال تتعد 

وباإلضافة إلى ذلك، فبالرغم من توفر معلومات حول الملزمين الذين لم يؤدوا الرسم ولم يضعوا إقرارا بالعطالة لدى 

االطالع من أجل التحقق من  المراقبة وحق حقإال أن الجماعة لم تقم بمجهودات في إطار  ،مصلحة الموارد المحلية

جدية أرقام المعامالت المصرح بها وتحديد المعلومات والقيم الالزمة لسلوك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية عند 

 االقتضاء. 

 جرة  الرسوم المفروضة على سيارات األ .7

درهم لكل ربع  150,00في  العمومي للمسافرينالنقل  على المفروض حدد الفصل السادس من القرار الجبائي الرسم

 هسنة عن سيارات األجرة من الصنفين األول والثاني )طاكسي كبير وصغير(، كما حدد الفصل التاسع والعشرون من

درهم لكل ربع سنة عن  80,00للمسافرين في  العمومي للنقل العربات المخصصة وقوف علىالرسم المفروض 
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وقد تم الوقوف بخصوص   درهم عن سيارات األجرة من الصنف األول.  150,00الثاني وسيارات األجرة من الصنف  

 هذه الرسوم على مجموعة من المالحظات، من أهمها ما يلي. 

 جرة  عدم القيام بإحصاء سيارات األ 

 تخضع  والتي  هاول والثاني المستغلة داخل تراباأل  ينجرة من الصنفسيارات األ  وإحصاء جميعحصر  ب لم تقم الجماعة  

 .جرةللرسوم المفروضة على سيارات األ

بعض   على تحتويسيارة أجرة،  510وقد قامت الجماعة بإعداد الئحة لسيارات األجرة الخاضعة للرسوم تشمل 

الملزمين وأرقام بطائق التعريف الوطنية والمعلومات الضرورية لتحديد بعض ناوين عالمعلومات الجزئية )غياب 

بعين  تأخذ والتي  يتم على أساسها فرض الرسوم المعنية، التي المحينة السنوية اللوائحتقدم حين لم  في. الهويات(

إلغاء بعض رخص االستغالل من و إضافةعبر  استغاللها ووضعيةفي عدد السيارات  التي تحدث االعتبار التغيرات

وبالرغم من تزايد عدد سيارات األجرة المرخصة، فقد لوحظ ثبات تقديرات الميزانية عن   طرف السلطات المختصة.

 قبل أن تعرف انخفاضا مهما بعد ذلك. 2011الرسوم المتعلقة بها إلى حدود سنة 

  الرسم على سيارات األجرة  استخالصعدم توفر الجماعة على وضعيات سنوية لتتبع 

 وكذا نشاطهم عن المترتب الرسم يؤدوا لم الذين الملزمين حصر من تمكنها  ةسنوي وضعيات على الجماعة تتوفر ال

 على المفروضةالمبالغ المستخلصة المتعلقة بالرسوم  حصر عمليات أسفرت وقد . الرسم استخالص وضعيات لتتبع

 طاكسي  23عن  )  فقط  2017  سنةهذه المبالغ بالنسبة ل  تحديد   عنمن طرف مصلحة المداخيل    بأنواعهاسيارات األجرة  

 .التوالي على درهم 25.990,00و درهم 51.900,00 حوالي في(  صغير طاكسي 11و كبير

 والرسم المفروض على وقوف   الرسم على النقل العمومي للمسافرينعدم استخالص الجزاءات المتعلقة ب

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 

 في حالة األداء هافرضالواجب  عة بتحقيق أية مداخيل تهم الجزاءات، لم تقم الجماوما بعدها 2017بالنسبة لسنة 

والذي بلغ في بعض الحاالت   الصنف الثاني أو منسيارة من الصنف األول ال للرسمين المذكورين سواء عن المتأخر

 .(2013و 2012و 2011و 2010برسم سنوات  2017أكثر من خمس سنوات )اداءات خالل سنة 

تجدر اإلشارة إلى أن أرباب سيارات النقل المعنيين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ملزمون بمقتضى المادة و

بالتصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط واإلقرار بتوقفه لدى مصلحة الوعاء   47.06من القانون  87

استخالص أي أمر بكذلك في هذا الصدد يسجل ولم الضريبي للجماعة، والتي يجب أن تعد مطبوعا لهذا الغرض. 

  بالتأسيس. التصريح إيداع الجزاءات المتعلقة بعدم

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الوثائق ب ما يتعلق ضبط ملفات رخص البناء وتجزئ األراضي من طرف مصلحة المداخيل سواء  -

 الرسوم المفروضة؛معطيات أسس بوأرشيفات الملفات أو 

 ؛راضي الحضرية غير المبنيةلأل السنوي حصاءالقيام باإل -

 األراضي علىإصدار أوامر باالستخالص في حق المتقاعسين عن وضع اإلقرارات أو أداء الرسم  -

 وتفادي التأخير في ذلك؛  المبنية عند االقتضاء غير الحضرية

المرخصة للبناء أو المرخص فيها التجزئ بعد انقضاء اآلجال راضي األ مراقبة فرض الرسوم على -

 القانونية لإلعفاءات المؤقتة؛

 ؛المتعلقة بهااألشغال  إنجاز ومعاينة الطرق  إتالفعمليات  مراقبة -

بها   المصرح  المعامالت  أرقام  على  المراقبة  بالمداخيل وإعمال  اإلقرار  وضع  عدم  عن  الجزاءات   فرض -

 المشروبات؛  بيع لمحا على  الخاصة بالرسم

 والرسم  للمسافرين العمومي النقل على بالرسم المتعلقة الجزاءات لفرضاتخاذ اإلجراءات الالزمة  -

 للمسافرين على المعنيين باألمر. العام  للنقل المعدة العربات وقوف  على المفروض

 األمالك الجماعية الخاصةتدبير الموارد المتعلقة ب .ثالثا
 التالية: المالحظاتالوقوف على  األمالك الجماعية الخاصةالموارد المتعلقة بتدبير بخصوص تم 

 المحالت السكنية والمحالت التجاريةموارد  .1

محال )بين شقق ومحالت تجارية( بحي المغرب   29تتوفر الجماعة على مجموعة من األمالك الخاصة تتمثل في 

( أو جمعيات  16مصالح الدولة )والبعض اآلخر من طرف ( 3مصالح الجماعة ) طرف مستغل منبعضها العربي 
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( ومركز لأللعاب 30محالت تجارية بالسوق البلدي ). باإلضافة إلى ذلك، تتوفر الجماعة على  (5( أو غير مستغلة )5)

 بحي المسيرة ومقهى عمومي بشارع الحسن الثاني.

، كما لم 2017و 2009سنتي  نبنايات للسكنى منعدمة طوال الفترة ما بيوقد بقيت المداخيل المحققة من منتوج كراء 

في حين تطورت المداخيل المحققة من منتوج كراء عقارات   درهم.   21.790,50يتغير مجموع الباقي استخالصه البالغ

وقد أسفر    .2017، قبل أن تنعدم خالل سنة  2016و  2009سنتي   بالمائة ما بين  78,40أخرى ومختلف األكرية بنسبة  

 افتحاص ملفات تدبير موارد هذه األمالك عن المالحظات التالية:

 استغالل أمالك من طرف أغيار دون إطار قانوني واضح 

معيات في غياب من طرف جدون مقابل لالستغالل  تدخل ضمن الملك الخاص الجماعي شقق خمسيتم تخصيص 

 إطار يحدد شروط استغاللها وطبيعة عالقتها بالجماعة.

من مستغلة ملكا جماعيا خاصا )أربع شقق ( 16)كما تستمر إدارات تابعة لمؤسسات الدولة في استغالل ستة عشر 

تمارة وشقتين من طرف المندوبية اإلقليمية لإلنعاش الوطني وشقتين من طرف  -طرف مصالح عمالة الصخيرات

رب العربي )التعاون الوطني( وشقتين من طرف مركز التنمية الغابوية وشقتين من طرف مركز التربية والتكوين المغ

شقتين مستغلتين من طرف اإلدارة و  المندوبية السامية لقدماء المحاربين وشقتين من طرف كتابة الدولة المكلفة بالشباب

 تبين التزامات األطراف.تؤسس للعالقة التعاقدية والعامة لألمن الوطني( دون أن يتم ذلك بمقتضى اتفاقيات أو عقود 

 البلدي السوق  .2

المجموعة مع نفس الشركة ولالتفاقية المبرمة "  .P" بتوقيع اتفاقية تكميلية مع شركة  2002قامت جماعة تمارة سنة 

لبيع األسماك،  محال 26و ادكان 132والذي يحتوي على  الخاصة ببناء السوق البلدي 1994الحضرية تمارة سنة 

 سنة. 12يستغل من طرف الشركة التي قامت ببنائه لمدة 

وتلتزم الشركة بموجب االتفاقية التكميلية بتسليم ثالثين محال تجاريا جاهزا إلى الجماعة لتتمكن من استغاللها وتسييرها 

اقي المحالت إلى الجماعة ( وتسليم جميع العقود المبرمة مع المكترين لب75إلى  47ومن  42)المحالت تحت أرقام 

وقد  التي تلتزم بالعمل على تهيئ الملف التقني واإلداري المتعلق بإنجاز شهادة المطابقة للمحالت التجارية المشيدة.

 أثار فحص هذا الملف المالحظات التالية:

 عدم تسلم المحالت الثالثين 

إلى الجماعة كي تدبرها وتستخلص مداخيلها بصفة لم تتسلم الجماعة المحالت الثالثين المتفق على تسليمها جاهزة 

لم تقم الجماعة بأية تدابير لحمل كما  . "P"مباشرة كما ينص على ذلك الفصل الثاني من االتفاقية التكميلية مع شركة 

ضوع إال حيث لم تقم بإرسال إنذار في المو  ،الشركة على الوفاء بالتزامها خالل السنوات التالية لتوقيع ملحق االتفاقية

 .2015يوليوز  24بتاريخ 

 عدم إبرام عقود كراء محالت السوق باسم الجماعة 

  12محال تجاريا لفائدتها لمدة  30على أن الشركة ستقوم باستخالص وجيبات كراء  نصت االتفاقية المذكورة أعاله

إال أن الشركة قامت باستغالل  سنة يتم إبرام عقود كراءها باسم الجماعة التي تحدد أيضا الوجيبة الكرائية الدنيا.

 بأي إجراء لحمل الشركة على احترام التزاماتها.هذه األخيرة محالت السوق دون الرجوع إلى الجماعة التي لم تقم 

  .في حال همت باسترجاع حقوقها أن يضر بمصالح الجماعة  همن شأنهذا الوضع 

  تسلم المحالت والعقودل المحددةتجاوز المدة 

 ، سنة  12قوم ببناء السوق البلدي مقابل استغالل عدد من المحالت لمدة تعلى أن المذكورة  شركةع التم االتفاق م

، فإن الجماعة لم 2002أكتوبر  31وبالرغم من تجاوز األجل المذكور ابتداء من تاريخ ملحق االتفاقية الموقع في 

تبادر باتخاذ إجراءات لضمان تسلم المحالت التجارية من الشركة المستغلة وعقودها حسب مقتضيات االتفاق المبرم 

 بينهما. 

لعاب مركز .3  "م.أ. م." 1 المسيرة األأ

بمنح حق امتياز استغالل  تمارة، 1بواسطة صفقة تفاوضية الستغالل مرفق مركز األلعاب المسيرة  ،جماعةقامت ال

، ومصادق عليه في  2005ماي  20" بعقد مؤرخ في .أ. م.الملك العمومي البلدي المسمى مركز األلعاب" لشركة "م

المدة. وقد أثار تدبير هذا المرفق المالحظات  ، مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مرتين لنفس2005دجنبر  01

 التالية:

  االمتيازعقد عدم المطالبة بإرجاع المرفق وملحقاته للجماعة بعد نهاية 

، وبالرغم من استمرار الشركة في استغالل مركز  2014سنة    نهايةبالرغم من انتهاء مدة امتياز االستغالل ابتداء من  

األلعاب المعني، فإن الجماعة لم تقم بمطالبة الشركة بإخالء المركز من أجل مباشرة تسييره أو فتح باب المنافسة من 

 عقد.الالحقة لنهاية ال تعويضات عن االستغالل خالل الفترةلم تقم بمطالبة الشركة بكما  أجل تفويض تدبيره.
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 االمتيازعقد بعد نهاية  ركزمرافق داخل الم الموافقة على الترخيص للشركة ببناء 

، فإن 2014شركة بمتم األجل القانوني لعقد االمتياز بنهاية سنة البالرغم من انتهاء العالقة التعاقدية بين الجماعة و

يونيو  16في نفس الموضوع بتاريخ وطلبا آخر  2015دجنبر  21بتاريخ  1082الشركة المذكورة قدمت طلبا عدد 

ترخيص بالقيام بأشغال بناء مرافق داخل الملك المذكور. وهو األمر الذي استجاب له رئيس للحصول على  2016

الجماعة بإصدار ترخيص في الموضوع غير مؤرخ، لم يتم تسليمه للمعني في انتظار أدائه للرسم على عمليات البناء  

 المتعلق بالجبايات المحلية. كما ينص على ذلك القانون 

 الثاني  الحسن بشارع العمومي المقهى .4

 العمومي  قامت الجماعة بواسطة صفقة تفاوضية بمنح حق امتياز استغالل الملك العمومي البلدي المسمى "المقهى

 08، ومصادق عليه في 2005ماي  21عقد مؤرخ في موجب ب "ع.ع."الثاني تمارة" للسيد  الحسن بشارع

، مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مرتين لنفس المدة تبتدئ من تاريخ تبليغ المصادقة على العقد من 2005شتنبر

 وقد أثار تدبير هذا المرفق المالحظات التالية: سلطة الوصاية لصاحب االمتياز.

  االمتيازعقد عدم المطالبة بإرجاع المقهى بعد نهاية 

، فإن الجماعة لم تقم بمطالبة المستغل بإخالء المقهى من 2014تياز االستغالل ابتداء من سنة  بالرغم من انتهاء مدة ام

بالرغم من استمرار الشركة في استغالل المقهى  و أجل مباشرة تسييره أو فتح باب المنافسة من أجل تفويض تدبيره.

 فترة الالحقة لنهاية العقد.الل الخاالستغالل تعويضات عن فإن الجماعة لم تقم بمطالبة المستغل ب ،المعني

 وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تحديد اإلطار القانوني الستغالل أمالك الجماعة من طرف األغيار وكذا التزامات األطراف؛ -

حالت اتخاذ التدابير الالزمة لحمل الشركة المستغلة للسوق البلدي على الوفاء بالتزامها بتسليم الم -

 التجارية والعقود الخاصة بها المبرمة حسب مقتضيات عقد االستغالل؛

  مركزالممتلكات الجماعية )السوق البلدي و العمل على احترام اآلجال الخاصة بانتهاء مدة استغالل -

 ( والبت في طريقة تسييرها؛ الثاني الحسن بشارع العمومي المالئكة والمقهى لعاباأل

اإلجراءات الضرورية لضمان تعويض الجماعة عن استغالل الممتلكات الجماعية )السوق البلدي  اتخاذ   -

لعاب ومركز الثاني( بعد تجاوز آجال االستغالل  الحسن  بشارع العمومي المالئكة والمقهى األأ

 المنصوص عليها بمقتضى االتفاقيات المبرمة.
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II.   تمارة  جواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة 
 ( واب كما ورد)نص الج

ست لدينا مالحظات إضافية متعلقة بمراقبة  يوبعد، فعالقة بالموضوع المشار إليه أعاله، يشرفني أن أخبركم أنه ل

تسيير الموارد الذاتية بجماعة تمارة والمزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

2018. 
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 "العودة عين" بجماعة الجماعية والمرافق التعمير

 (تمارة-عمالة الصخيرات)
 

 يقدر عدد سكانها حسبوكيلومتر مربع.    24,76وتمتد على مساحة    تمارة،-عين العودة بعمالة الصخيراتتقع جماعة  

 .نسمة 49.816 ب 2014 سنةالعام للسكان والسكنى ل حصاءنتائج اإل

. 2016سنة    درهم  39.595.898,21مقابل    2017سنة    درهم  35.230.506,89وقد بلغت مداخيل التسيير بالجماعة  

سنة   20.388.731,63  مقابل  2017سنة    درهم  22.387.271,26  ، دون احتساب الفائض  ،بلغت نفقات التسييرفيما  

بالمائة من هذه النفقات.  25مماثلة لها حوالي . وتشكل النفقات الخاصة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات ال2016

فيما ، 2016سنة  درهم 58.985.845,17المداخيل ما مجموعه  فيها وبخصوص ميزانية االستثمار، فقد بلغت

 خالل نفس السنة. درهم 17.436.565,86تجاوزت النفقات 

I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات حظات مال 

العودة مجال التعمير والمرافق العمومية المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات همت مراقبة تسيير جماعة عين 

وقد أسفرت عن تسجيل مجموعة من المالحظات   المماثلة لها والتطهير السائل، وكذا تدبير بعض التجهيزات الجماعية.

 تم على إثرها توجيه عدد من التوصيات موزعة على المحاور التالية. 

 دبير التعمير على مستوى الجماعةتأوال. 

 لتعميرا تدبير أنشطة .1

 بخصوص تدبير النشاط العمراني للجماعة، تم الوقوف على ما يلي.

 غياب ضابط البناء الجماعي 

بالرغم من العدد الهام لمشاريع البناء المسجلة، ال تتوفر جماعة عين العودة على ضابط بناء جماعي كما هو منصوص 

المتعلق بالجماعات، والذي ينص على كون دراسات والمصادقة   113.14من القانون التنظيمي رقم    85عليه في المادة  

من القانون رقم    38اعة، وهو ما نصت عليه سابقا المادة البناء الجماعية يدخل ضمن اختصاصات الجمعلى ضوابط 

 .، كما تم تغييره وتتميمهالميثاق الجماعيالمتعلق ب 78.00

ويهدف ضابط البناء الجماعي لتحديد قواعد وشروط النظافة واألمن والجمالية والسالمة الخاصة بالمباني، وغيابه ال 

 تعلقة بالمباني المنجزة على ترابها.يسمح للجماعة بفرض حد أدنى لشروط السالمة الم

 ترخيص وإنجاز تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية لألراضي المعنية بها 

مجموعة من التجزئات السكنية ومشاريع البناء قبل تسوية الوضعية العقارية لألراضي لترخيص القامت الجماعة ب 

من تجزئة النصر، وكذا   9ومجمل القطاع    8ويتعلق األمر على سبيل المثال بجزء من القطاع    عليها.  قامةالمخزنية الم

تجزئة سيدي العربي وحي البام، والتي لم يتمكن ساكنتها من الحصول على عقودهم الفردية إلى حدود نهاية سنة 

المتعلق بالتجزئات العقارية   25.90من القانون رقم    5. ويعد استصدار هذه التراخيص مخالفا لمقتضيات المادة  2017

والمجموعات السكنية والتقسيم العقاري التي تشترط لقبول طلب التجزئة أن تكون األرض المراد تجزئتها محفظة أو 

 بصدد التحفيظ.

 رخص استغالل تجارية في خرق لتصاميم التجزئات وتصاميم البناء المرخصة  إصدار 

رية على مستوى بنايات مخصصة للسكن، وذلك في خرق لمقتضيات قامت الجماعة بإصدار رخص استغالل تجا

 17و 2010أبريل  05 تصاميم التجزئات المرخصة )ويتعلق األمر على سبيل المثال بالرخص الصادرة بتواريخ

 27و   2014فبراير    28و  2013يوليوز    10و  2012يونيو    05و  2012مارس    01و  2011دجنبر    28و  2010غشت  

(. كما تم الوقوف خالل المراقبة على حالتين لرخصتي استغالل تجاري تم  2014يوز يول 15و 2014مارس 

إصدارهما على مستوى بنايات مخصصة للسكن، قامت بشأنهما الجماعة في وقت الحق بإنجاز محاضر معاينة 

 لمخالفات تتعلق بفتح مرائب غير مرخصة.

 "النصر"تدبير عملية إعادة اإليواء  .2

دة الترخيص لمجموعة من التجزئات السكنية التي استقبلت ساكنة دور الصفيح من المدن عرفت جماعة عين العو

المجاورة، علما أن عمليات جديدة إلعادة اإليواء هي في طور اإلنجاز من طرف شركة التنمية المحلية "الرباط 

 للتهيئة".
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سعة أهم عملية إيواء تم إنجازها على وتعد عملية إعادة اإليواء المنجزة على مستوى تجزئة النصر بقطاعاتها الت

تمارة -مستوى تراب الجماعة، وقد تمت في إطار حساب خاص تم رصده على مستوى ميزانية عمالة الصخيرات

وذلك في غياب دفتر تحمالت  1985غشت  6بالمرسوم الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 

ويل الحساب المرصود ألمور خصوصية إلى ميزانية جماعة عين العودة بمقتضى لبيع البقع األرضية. وقد تم تح 

، وحدد 1997مرسوم وزاري مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير المالية واالستثمارات الخارجية في أكتوبر 

 بقعة اقتصادية. 2.769عدد البقع األرضية الموجهة إليواء المستفيدين من إعادة اإليواء في 

وتجدر اإلشارة إلى كون المصالح الجماعية ال تتوفر على أية وثيقة متعلقة بأهداف العملية وبالئحة المستفيدين أو 

 شروط استفادتهم وكذا تلك المتعلقة بتحويل الحساب الخصوصي من ميزانية العمالة إلى ميزانية جماعة عين العودة.

 المالحظات التالية:وقد خلصت مراقبة تدبير عملية "النصر" الى تسجيل 

  ضعف إنجاز التجهيزات العمومية للقرب 

بالرغم من العدد الهام من المساكن المأهولة بالسكان بحي النصر، إال أن إنجاز التجهيزات العمومية للقرب يبقى غير 

يل كما هو الشأن على سبوقد سجل تأخر في إنجاز العديد من التجهيزات  .9كاف خاصة على مستوى القطاع رقم 

مترا مربعا   15.577لمؤسسة التعليم من الصنف الثاني المبرمجة بمقتضى تصميم التجزئة على مساحة  بالنسبة  المثال  

ومناطق توقف السيارات المشار على جنبات الطريق والتي لم يتم إنجازها بعد، وكذا  E8والمشار إليها بالرمز 

والتي لم يتم تجهيزها باستثناء بعض  Vمشار إليها بالرمز المساحات الخضراء المجاورة ألماكن وقوف السيارات ال

ستعمال جزء من البقعة األرضية المخصصة إلنجاز حديقة عمومية االمساحات التي تتضمن شجيرات معزولة. كما تم  

يضم الجزء  ومترا مربعا لتشييد بناية مخصصة للمجتمع المدني تضم حضانة ومركزا للخياطة،  4.646على مساحة 

ني منها ملعبا رياضيا مهجورا. كما أن القطعة المخصصة إلنجاز بناية إدارية والمشار إليها على مستوى تصميم  الثا

 تم تخصيصها جزئيا لتشييد مسجد. A13التجزئة بالرمز 

إلى كون التهيئة التدريجية لتجزئة النصر وتأخر إنجاز التجهيزات العمومية  الجهوي للحسابات وقد خلص المجلس

سلبا على درجة االندماج االجتماعي لألسر المعاد إيواؤها وكذا على جاذبية الجماعة، حيث تعرف تجزئة النصر أثرا  

انتشار االحتالل غير القانوني للملك العمومي بتشييد شرفات وحدائق ومرائب سيارات مغلقة وكذا أماكن تربية 

 الساكنة ويسيء للمجال الحضري للمدينة.الحيوانات، وهو ما يؤثر على سالمة الراجلين وعلى جودة عيش 

 تحول عملية "النصر" عن هدف إعادة إيواء دور الصفيح 

  ، عليها من بعض عماالت جهة الرباط سال زمور زعير سابقا  الوافدينانطلقت عملية النصر إلعادة إيواء دور الصفيح  

ازن المالي للعملية، وتم تقسيمها لستة تحقيق التو بهدف (péréquation)بقعا أرضية للموازنة هذه التجزئة تضم و

ملفات االستفادة التي تمت مراقبتها، منح  لوحظ من خاللقطاعات لتتوسع فيما بعد لتصل إلى تسعة قطاعات. وقد 

شخصا على مستوى  257مجموعة من البقع األرضية االقتصادية ألشخاص غير معنيين بعملية إعادة اإليواء )

 (.6إلى  1القطاعات من 

ام هذا الوضع ولعدم تمكن الجماعة من ضبط أذونات االستفادة الموزعة والتي فاقت الطاقة االستيعابية للمشروع، أم

قامت بإضافة ثالثة قطاعات للتجزئة بهدف تلبية الطلبات المتعلقة باألذونات الموزعة. وقد وصل عدد المستفيدين من 

شخصا على  1906المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، إلى البقع االقتصادية غير المنتمون لدور الصفيح، حسب 

. 2014أكتوبر  10بالمائة من البقع المحددة برخصة البرنامج المؤرخة في  69مستوى القطاعات التسع، أي بنسبة 

وهو ما أدى إلى استهالك مكثف للعقار وإلنجاز التجزئة على أراض ضعيفة التجهيز وال تتوفر على القدر الكافي من 

 تجهيزات العمومية.ال

إن منح البقع األرضية االقتصادية ألشخاص ال ينتمون لدور الصفيح وغياب مسطرة واضحة لمنح أذونات االستفادة 

الرفع من حيث تم تسبب في عدة تعديالت متتالية لبرنامج النصر، همت مساحة التجزئة وكذا تركيبة البقع األرضية 

 بالمائة.  335، أي بمعدل ارتفاع يصل ل  2014بقعة سنة    2.769إلى    1997نة  بقعة س  826عدد البقع االقتصادية من  

 بيع البقع األرضية من طرف المستفيدين قبل إصدار رسائل التخصيص وقبل أداء ثمن البقع 

عرفت العديد من البقع األرضية المخصصة إلعادة إيواء دور الصفيح على مستوى تجزئة النصر تحويال لملكيتها  

منذ بداية العملية، وقد تمت بعض التحويالت قبل أداء ثمن البقعة األرضية من طرف المستفيد األصلي بل وقبل إصدار 

حويل ملكية هذه البقع )ويتعلق األمر على سبيل المثال صريح ترسائل التخصيص، علما أن هذه األخيرة تمنع بشكل 

 (.1س 30و 1س 15و 1س12و 1س 10و 1س 4بالبقع ذات األرقام 

وتجدر اإلشارة إلى كون عمليات البيع المعنية تمت في البداية بواسطة عقدين أحدهما يتعلق بعقد بيع عرفي مع 

يتعلق بوكالة تمنح المشتري الحق في اتخاذ اإلجراءات المصادقة على اإلمضاء من طرف مصالح الجماعة، والثاني 

اإلدارية المتعلقة بالبقعة موضوع العقد. حيث تتم تسوية عملية البيع فيما بعد باستصدار عقدين رسميين موثقين، 

بائع، أحدهما يتضمن وعدا بالبيع بين المستفيد والمشتري، والثاني وعدا بالبيع بين المستفيد والجماعة من جهة كطرف  

 والمشتري من جهة ثانية، وهو العقد الذي يتضمن تاريخا الحقا للوعد بالبيع سابق الذكر.
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كما أنه، وبالرغم من كون رسائل التخصيص تمنع تحويل ملكية البقع األرضية، قام المجلس الجماعي في دورة فبراير 

درهم قبل أن يقوم بإعفاء البقع االقتصادية   20.000بتحديد مصاريف التحويل بالنسبة لجميع بقع حي النصر في    1998

 .2009من هذه المصاريف خالل دورة أكتوبر 

وقد تسببت عمليات بيع البقع األرضية االقتصادية المخصصة إلعادة اإليواء، والتي تم تشجيعها بإلغاء مصاريف 

فيح من أراض بثمن منخفض  التحويل، في عدم تحقيق أهداف العملية وذلك باستفادة أشخاص غير منتمين لدور الص

 مقارنة مع ثمن السوق.

  إصدار رخص البناء دون فرض األداء المسبق للثمن اإلجمالي للبقع موضوع الرخص 

قامت الجماعة بإصدار رخص بناء بقع أرضية على مستوى تجزئة النصر دون إلزام المستفيدين أو المشترين بأداء 

 1س 82و 9س109و 7س 5و 7س60  ويتعلق األمر على سبيل المثال بالبقع ذات األرقام)الثمن اإلجمالي للبقع 

دى إلى تراكم حاالت عدم األداء ، وهو ما أ(3س  602و    3س  245و  5س  742و    1س  81و    2س    21و  2س  125و

درهم   152.000,00و  2س 21 رقم للبقعةدرهم  260.000,00 مبلغ 2017حسب وضعية األداء لشهر يونيو  بلغت

، مما أثر سلبا على مستوى مداخيل الحساب الخصوصي الخاص بعملية النصر، وكذا تمديد مدة 2س  125  رقم  للبقعة

 األرضية التي أقيمت عليها التجزئة. إنهاء أشغال التجهيز واقتناء البقعة

 تخصيص بقع أرضية إضافية دون فرض استكمال أداء ثمن البقع السابقة 

قامت الجماعة ببيع بقع أرضية إضافية لنفس األشخاص مقابل أداء جزئي من الثمن اإلجمالي كتسبيق ودون إلزامهم  

أدى إلى تأخر في األداءات لم يقتصر على البقع من ثمن بيع البقع المخصصة لهم سابقا، وهو ما  ىبأداء ما تبق

ويتعلق األمر على سبيل المثال .  (péréquation)االقتصادية، بل شمل أيضا البقع األرضية المخصصة للموازنة

( و"د.ع" )البقع رقم  1س34و  4س52" )البقع رقم  "ب.او(  5س5و  4س 80  و  1س6  رقم.ب" )البقع  أ"  :المستفيدينب

 (.8س 284و  270و 531 رقم.أ" )البقع ا" و( 2س 158و 1س74و 2س20

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 نجاز التجهيزات العمومية المبرمجة على مستوى التجزئات السكنية؛إلاتخاذ التدابير الضرورية  -

 متأخرات ثمن اقتناء البقع األرضية بالتجزئة السكنية النصر؛ العمل على استخالص -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنجاز ضابط البناء الجماعي الخاص بالمدينة؛ -

فرض تصفية الوضعية العقارية لألراضي موضوع طلبات تراخيص إنجاز التجزئات السكنية قبل إصدار  -

 األراضي التي سبق للجماعة إصدار تراخيص بها.  التراخيص المتعلقة بها والعمل على تسوية وضعية

 ثانيا. تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والتنظيف

تقوم جماعة عين العودة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وإيداعها بالمطرح العمومي وتنظيف الشوارع 

 والساحات العمومية، وذلك باالعتماد على وسائلها الخاصة.

في المائة من مجموع نفقات    25)حوالي    درهم  5.022.679,00حوالي    2016قد بلغت تكلفة هذه الخدمة خالل سنة  و

 للطن الواحد من النفايات. درهم 388,34التسيير(، وهو ما يمثل 

 . هذا المرفق عن تسجيل مجموعة من المالحظات نورد أهمها فيما يليتدبير وقد أسفر تقييم 

  النفايات بشكل غير منتظم وظهور نقط سوداء حول الحاوياتجمع 

لوحظ أن الجماعة ال تقوم بجمع النفايات المنزلية بشكل منتظم، حيث بينت المعطيات المتعلقة بتدبير هذا المرفق أن 

ا كان كمية النفايات التي تم إفراغها بالمطرح العمومي تختلف بشكل واضح من يوم آلخر. وعلى سبيل المثال، فإذ 

طنا خالل اليوم الموالي.  49,86طنا، فقد بلغ  12,84حوالي  2016دجنبر  16حجم النفايات التي تم جمعها بتاريخ 

أن الجماعة ال تقوم بجمع النفايات خالل يوم إنتاجها وأن مدة مكوث هذه النفايات بالحاويات تتجاوز ب يفيد  الذي مراأل

يرة جمع النفايات وقلة عمليات تنظيف النقط ته الوضعية إلى ضعف ووترجع هذ  اليوم الواحد ببعض نقط الجمع. 

 العشوائية لتجميعها، وكذا ضعف عمليات تعويض الحاويات المفقودة.

منتظم ومحاربة النقط السوداء تخمر المواد العضوية لهذه النفايات وتكون العصارة   بشكل  وينتج عن عدم جمع النفايات

 ا يشكل ذلك سببا في تدهور وضعية حاويات النفايات بسبب الصدأ.وانبعاث الروائح الكريهة. كم

  الطلق  الهواء في النفايات إحراق 

يقوم األعوان المكلفون بالتنظيف وجمع النفايات وكذا الساكنة بالعديد من األحياء بإحراق النفايات المنزلية بالهواء 

 28.00رقم    من القانون  7المادة    الوضعية خرقا لمقتضياتالطلق، وذلك بأماكن قريبة من الدور السكنية. وتشكل هذه  

 النفايات  باستثناء الطلق الهواء في النفايات إحراق يمنعمنها والتي تنص على أنه: "  والتخلص  النفايات  بتدبير  المتعلق
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 في إال منها  التخلص بغرض  النفايات إحراق يمكن ال .الحقول في  يتم الذي القش ووقيد  الحدائق من المتأتية النباتية

 ".لتطبيقها المتخذة والنصوص القانون هذا من 52 المادة ألحكام طبقا الغرض لهذا المعدة المنشآت

يشكل  مماوينتج عن إحراق النفايات في غياب الشروط المعمول بها انبعاث األدخنة وتلوث الهواء والفرشة المائية، 

 صحة الساكنة.لتهديدا 

  الحاويات واآللياتعدم غسل 

. فقد بينت الزيارة ات المستخدمة في جمع ونقل النفايات المنزليةليغسل الحاويات واآلالجماعة ال تقوم بلوحظ أن 

ومن شأن عدم تنظيف هذه الحاويات واآلليات أن يشكل خطرا على البيئة   النظافة.  تتسم بقلةالميدانية أن هذه الحاويات  

 ن المكلفين بتدبير النفايات المنزلية. األعواووعلى صحة الساكنة 

 عدم القيام بفرز النفايات 

لوحظ أن الجماعة ال تقوم بفرز النفايات الناجمة عن عمليات الهدم والبناء والنفايات الفالحية والنفايات الصناعية عن 

المذكور أعاله والتي تنص  28.00 رقم  من القانون 26الذي ال يتوافق مع مستلزمات المادة  ألمرالنفايات المنزلية، ا

"ال يمكن اعتبار النفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إال على أساس على أنه:  
   ".تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة. وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد 

فايات الصناعية غير الخطرة يشكل خطرا على البيئة وعلى مستعملي المواد عدم القيام بفرز النفايات الفالحية والنإن  

كما أن عدم فرز النفايات ال يسمح للجماعة بتثمين النفايات  التي يتم إعادة تدويرها بعد فرزها بشكل غير قانوني.

بالمطرح العمومي،   خاصة الناجمة عن عمليات الهدم والبناء، ويتسبب في الرفع من وزن كميات النفايات المودعة

 يرفع من المبالغ المؤداة إلى الشركة المكلفة بتدبير المطرح العمومي مقابل إيداع النفايات.  األمر الذي قد 

 تحمل نفايات الوحدات الصناعية في غياب إطار تعاقدي 

طار تعاقدي. تقوم الجماعة بجمع ونقل النفايات المنتجة من طرف الوحدات الصناعية بشكل مجاني وفي غياب أي إ

ويتعلق األمر بمؤسسات خاصة منتجة لكميات مهمة من النفايات والمشتغلة في أنشطة منتجة لنفايات صلبة، كالنجارة 

إلى  2010طنا خالل الفترة الممتدة من  672والنسيج والصناعات الغذائية، حيث وصلت كمية هذه النفايات إلى 

الجماعة قد تحملت ما مجموعه   تكونطنا من هذه النفايات،    96معها  على سبيل المثال، وبج 2016فخالل سنة    .2016

 بشكل غير قانوني. درهم 37.280,60

على ضرورة   23سالف الذكر، حيث تنص المادة    28.00  وتبقى هذه الوضعية غير متالئمة مع مقتضيات القانون رقم

 25أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. كما أن المادة    تحصيل إتاوة مقابل تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

من نفس القانون تنص على أنه يمكن للجماعة أن تقوم بتدبير النفايات الصناعية غير الخطرة مقابل إتاوة عن الخدمات 

 المقدمة.

 جمع النفايات الطبية والصيدلية دون اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 

الالزمة لتفادي األخطار الصحية  االحترازية اإلجراءات اتخاذ  دون والصيدلية الطبية نفاياتال تقوم الجماعة بجمع

، أي بمعدل 2016إلى  2010طنا خالل الفترة الممتدة من  168والبيئية على الساكنة، حيث بلغ حجم هذه النفايات 

 كيلوغرام شهريا.  2.000

 النفايات  بتدبير  ( المتعلق2009  مايو  21)1430  األولى  جمادى  25  بتاريخ  الصادر  2.09.139  وإذا كان المرسوم رقم

والصيدلية من المصدر، فإن الجماعة تقوم بتدبير  الطبية والصيدلية ينص على أنه يجب فرز وتلفيف النفايات الطبية

لمنصوص عليها بالمادة هذه النفايات في نفس ظروف تدبير النفايات المنزلية، ودون التأكد من تصنيف هذه النفايات ا

 من نفس المرسوم المذكور. 3

وتتفاقم هذه الوضعية بسبب عدم انتظام جمع النفايات من طرف الجماعة. ففي ظل عدم اعتماد معايير تخزين هذه 

سالف الذكر، خصوصا فيما يتعلق  139.09.2 رقم من المرسوم 9النفايات من طرف منتجيها، كما حددتها المادة 

 توالد أو  الحيوانات  األمطار، وكذا الحماية من ولوج  أو  الحرارة  أو  الرياح  وآثار  والتسرب  التعفن  أخطار  من  بالحماية

 والصيدلية يشكل خطرا على البيئة وعلى صحة الساكنة. الطبية القوارض، فإن تدبير النفايات أو الحشرات

  مستغلي المرفقينعوض تحمل الجماعة لتنظيف السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية 

تقوم الجماعة بتنظيف السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك على الرغم من أن عقود استغالل هذين المرفقين 

من عقد استغالل السوق األسبوعي المستغل  8تضع مسؤولية هذه العملية على عاتق المستغلين. فقد ألزمت المادة 

من عقد استغالل المجزرة الجماعية المتعلق   6ن للقيام بذلك. كما أن المادة  بتنظيف السوق وتوفير عدد كاف من األعوا

تنص على ما يلي: "يقوم المستغل بتنظيف المجزرة مباشرة بعد االنتهاء من عملية الذبح ويتخلص من  2017بسنة 

 النفايات الناتجة عن استغالل هذا المرفق".

لمنزلية والمنجزة من طرف الجماعة أن كمية النفايات التي قامت الجماعة وقد بينت التقارير المتعلقة بتدبير النفايات ا

 . 2016إلى    2012طن خالل الفترة الممتدة من    2.334بجمعها بالسوق األسبوعي وبالمجزرة الجماعية قد وصلت إلى  
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جزرة الجماعية، وباالقتصار فقط على احتساب التكاليف المتعلقة باألعوان المكلفين بتنظيف السوق األسبوعي والم

 2010درهم خالل الفترة الممتدة من  556.700فقد وصل المبلغ المؤدى من طرف الجماعة في هذا الشأن حوالي 

 .2016إلى 

 بما يلي:الجماعة المجلس الجهوي للحسابات  وفي هذا اإلطار، يوصي

ع النفايات الناجمة السهر على جمع النفايات المنزلية بشكل منتظم والقضاء على النقط السوداء لتجم -

 عن عمليات الهدم والبناء؛

 عدم إحراق النفايات بالهواء الطلق؛ -

 الفصل بين مختلف أنواع النفايات قبل إيداعها بالمطرح العمومي؛ -

 الطبية والصيدلية؛ اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة قبل جمع النفايات الصناعية والنفايات -

 السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية عوضا عن المستغلين.عدم تحمل عمليات تنظيف  -

 السائل التطهير ثالثا. تدبير مرفق
 22بتوقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء للتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بتاريخ جماعة الت قام

ووصل طول شبكة المياه العادمة  15.580. وحسب معطيات المفوض له، فقد بلغ عدد الزبناء 2004شتنبر من سنة 

 . 2015متر مكعب خالل سنة  1.400.120. كما بلغ حجم المياه العادمة 2016كلم سنة  132,7إلى 

 من أهمها ما يلي.المالحظات  مجموعة منعلى من الوقوف  مرفقوقد مكن تقييم هذا ال

 ضعف على مستوى تنقية شبكة التطهير السائل 

السائل. وقد   التطهير  قطاع   بتدبير  الخاص  السائل طبقا لما ينص عليه دفتر التحمالت  التطهير   قنوات شبكةال تتم تنقية  

 انتج عنهيعلى مستوى شارع "موالي رشيد"،  السائل بينت الزيارة الميدانية انحباسات دائمة لقنوات شبكة التطهير

 بعاث الروائح الكريهة.تدفق المياه العادمة خارج الشبكة وتجمعها بجانب الشارع وان

كما أن الجماعة تقوم أحيانا، وخصوصا خالل األيام المطرة، بتنقية قنوات الصرف الصحي باعتماد وسائلها الخاصة، 

السائل الذي يضع في    التطهير  قطاع  بتدبير  الخاص  يشكل هدرا لمواردها ويتعارض مع مضمون دفتر التحمالت  مما

 ات وتجهيزات الشبكة على عاتق المفوض له بتدبير هذا المرفق.مادته التاسعة مسؤولية تنقية قنو

 رمي نفايات المجزرة الجماعية بشبكة التطهير السائل 

لوحظ أنه يتم رمي النفايات الناتجة عن عمل المجزرة الجماعية ذات المصدر الحيواني بشبكة التطهير السائل، وذلك 

نفايات. وتتعارض هذه الوضعية مع مضامين دفتر التحمالت سالف بسبب عدم القيام بتنقية الحفرة المخصصة لهذه ال

 الذكر التي تنص على أنه يمنع رمي الفضالت الصلبة والسائلة ذات األصل الحيواني بالشبكة.

انسداد متكرر لشبكة التطهير السائل على مستوى النقط المجاورة للمجزرة الجماعية، مما   الممارسة تؤدي إلى هذه

ى جودة الخدمة المقدمة ويشكل خطرا على صحة األعوان المكلفين بتنقية الشبكة. وعلى سبيل المثال، يؤثر سلبا عل

المجاورة للمجزرة الجماعية بسبب انسدادها  SK4-1و SK4و SK3-1و SK3فقد تم التخلي عن القنوات المجمعة 

 الكلي.

 صناعيةال  للوحدات السائلة عدم إنجاز تجهيزات المعالجة القبلية للنفايات 

السائل على أن الوحدات الصناعية  التطهير قطاع بتدبير الخاص التحمالت من دفتر 46و 45تنص المادتان 

 جهة من العادمة والمؤسسات التجارية ملزمة، حسب طبيعة نشاطها، بإنجاز التجهيزات الالزمة للفصل بين المياه

 أخرى قبل رميها بالشبكة.   جهة من الصلبة واألجسام والدهون

كالمطاعم ومحطات التزود بالوقود  بعين العودة إال أنه لوحظ أنه لم يتم إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية

ويبقى غياب   والمؤسسات الصحية بإنجاز التجهيزات الالزمة للمعالجة القبلية للمياه العادمة قبل رميها بالشبكة.

الترسبات بقنوات الشبكة، الشيء   الصناعية سببا في ارتفاع مستوى لوحداتهذه ال السائلة المعالجة القبلية للنفايات

 الذي يؤدي إلى تدهور وضعية القنوات المجمعة.

 المفقودة  الصحي الصرف فواهات أغطية نقص على مستوى تعويض 

المفقودة  غطيةاأل ضالمفقودة. فعلى الرغم من إثارة موضوع تعوي الصحي الصرف فواهات أغطية ال يتم تعويض

بالعديد من دورات المجلس الجماعي، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء بالتنسيق مع المفوض له في هذا الشأن كما هي 

 التحمالت.  محدد بالفقرة الثالثة من الفصل التاسع من دفتر

الكريهة، كما يتسبب في المفقودة مصدرا النبعاث الروائح  الصحي الصرف فواهات ويشكل عدم تعويض أغطية

 للسكان. الجسدية الشبكة ويشكل خطرا على السالمة قنوات خارج العادمة المياه تصريف
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 بما يلي:الجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لذلك

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدى المفوض له لضمان معالجة المياه العادمة قبل رميها؛ -

 المفقودة؛  الصحي الصرف فواهات ف الصحي وتعويض أغطيةعلى تنقية قنوات الصر العمل -

 السائل. التطهير بشبكة الجماعية المجزرة نفايات عدم رمي -

 التجهيزات الجماعية بعض رابعا. تدبير 

 تدبير المجزرة الجماعية .1

إيجار عن طريق طلب تقع المجزرة الجماعية لعين العودة داخل السوق الجماعي، ويتم تفويض تسييرها في إطار عقد  

 درهم.   83.000,00بمبلغ سنوي حدد في  2016تم كراؤها سنة  ، حيثعروض سنوي

وقد أظهرت المراقبة الميدانية وجود نقائص هامة مقارنة بالحد األدنى للمعايير المعتمدة في مجال المجازر، خاصة 

 1992مارس  17( بتاريخ ONSSAة )تلك المحددة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائي

على مستوى دفتر التحمالت الخاصة المحدد للشروط الصحية وشروط النظافة والتجهيز الواجب احترامها على 

 مستوى المجازر. 

 ونظافة معدات وتجهيزات ومرافق المجزرة  الصحية الظروف .أ

 تم الوقوف في هذا المجال على النقائص التالية. 

 واء الحيوانات بالمجزرة في انتظار الذبح غياب إسطبل مخصص إلي 

يتم استقبال وتجميع الحيوانات المخصصة للذبح خارج المجزرة في مكان مفتوح ال يمكن من ضمان مراقبة جميع 

 الحيوانات المخصصة للذبح من طرف ممثل المصالح البيطرية.

 الصحي بالمجزرة  نقائص على مستوى نظام الصرف 

وال تسمح بتصريف السوائل  منسدةصرف الصحي على مستوى المجزرة، إذ أن المجاري  لوحظ عدم اشتغال نظام ال

مما يتسبب في تجمع الدم داخل المجزرة وكذا على مستوى مدخليها المستعملين في نفس  ،الناجمة عن عملية الذبح

األغطية القليلة المتوفرة الوقت إلدخال الحيوانات وإخراج الذبائح. كما أن غالبية المجاري ال تتوفر على أغطية، و

 منها مكسورة وغير مثبتة باألرض.

  عدم توفر المجزرة على المرافق الصحية وضعف تزويدها بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب 

ال تتوفر المجزرة الجماعية على المرافق الصحية من حمامات ومراحيض، وهو ما يتناقض مع المعايير التي تنص 

وتوفير أعداد كافية من مغاسل األيدي بجوارها مزودة بمياه ساخنة وباردة مع نظام تنظيف  على توفير هذه المرافق

 وتطهير لأليدي باإلضافة إلى وسائل صحية لتجفيف األيدي وصنابير غير يدوية. 

ا،  المراقبة الميدانية للمجزرة على محدودية عدد الصنابير المشغلة وعلى ضعف صبيب الماء بهتم الوقوف خالل  كما  

حيث ال يتوفر المكان المخصص إلعداد األحشاء على سبيل المثال، سوى على صنبور واحد مشغل مع صبيب ماء  

ذلك، ال تتوفر المجزرة على اإلضاءة الكهربائية إال على مستوى القاعة الكبرى المخصصة  إضافة إلى غير كاف.

 لذبح األبقار رغم أن اإلضاءة الطبيعية غير كافية.

  مقر خاص بالمصالح البيطريةغياب 

ن الطبيبين البيطريين الممثلين لمصالح المكتب  إال تتوفر المجزرة الجماعية على مقر خاص بالمصالح البيطرية، حيث  

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمسؤولين على مراقبة جودة اللحوم ينجزان مهامهما في ظروف غير 

المتعددة وغير المنظمة لمالكي اللحوم، وهي الظروف التي من شأنها أن تؤثر سلبا على   مالئمة وتحت ضغط الطلبات

 عملية المراقبة البيطرية.

 نظافة عمليات الذبح وتحضير اللحوم .ب

 فيما يخص عمليات الذبح وتحضير اللحوم، لوحظ ما يلي. 

 عدم مالءمة لباس العمال المشتغلين داخل المجزرة وغياب البطائق الصحية 

ال يتوفر العمال المشتغلون داخل المجزرة على بطائق صحية كما أنهم يستخدمون مالبس غير مالئمة، وهو ما يؤثر 

القواعد المحددة من طرف المكتب  مكما أن هذا الوضع ال يحتر .على جودة اللحوم المعدة داخل المجزرة وسالمتها

تر التحمالت الخاصة المحدد للشروط الصحية وشروط الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى دف

 النظافة والتجهيزات الواجب توفرها على مستوى مجازر حيوانات الجزارة.
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  غياب تفعيل سلسلة الذبح 

تم تجهيز المجزرة بمعدات ثابتة ال تمكن من سير عملية الذبح بشكل تسلسلي )مبدأ السير إلى األمام(، وهو ما يخالف 

حددة في دفتر التحمالت سالف الذكر، التي تنص على تفعيل سلسلة الذبح بشكل يمكن من السير المتعقب  المعايير الم

والمستمر لمختلف مراحل الذبح في اتجاه واحد بهدف حماية الذبائح من مخاطر التلوث بين مختلف محطات السلسلة. 

ألحشاء، حيث أن كل هذه العمليات يتم إنجازها كما أن المجزرة ال تتوفر على أماكن منفصلة للذبح والسلخ وتفريغ ا

تخصيص أماكن منفصلة لكل على    تنصوالتي    ،بنفس المكان مما يخالف مقتضيات دفتر التحمالت المشار إليه أعاله

 عملية على حدة.

  ظروف غير مالئمة إلعداد األسقاط 

ضعها مباشرة على األرض واتصالها يتم تنظيف وفصل األحشاء وكذا إعداد الرؤوس في ظروف غير مالئمة وذلك بو

 المباشر بأغطية مجاري قنوات صرف السوائل الناجمة عن عملية إعداد الذبائح مما يؤدي إلى تلوثها.

 انعدام شروط السالمة والنظافة لمقر المجزرة ولتجهيزات وأدوات الذبح 

بتنظيفها على األقل مرة واحدة قبل وبعد  ال تستجيب البناية المعدة للذبح للشروط الدنيا للنظافة، خاصة فيما يتعلق

عملية الذبح. وتنطبق نفس المالحظة على التجهيزات واألدوات المستخدمة في مختلف العمليات المتعلقة بالذبح وفسخ 

 الجلود وتفريغ األحشاء. 

ل الذبائح تجهيزات المجزرة المتمثلة على العموم في السكك والرافعات والمعاليق المستخدمة في تحمي أنكما 

من مواد غير مقاومة للصدئ الذي يتضاعف مع غياب عمليات النظافة والصيانة، وهو ما مصنوعة وتحريكها، 

يتناقض مع مقتضيات دفتر التحمالت الخاصة الذي ينص على إلزامية الحفاظ على قاعات الذبح في حالة جيدة من 

مرة واحدة كل يوم وضرورة تعقيم هذه المرافق عند  النظافة والصيانة، مع وجوب تنظيف قاعات العمل على األقل

 اكتشاف أي مرض معد.

 عدم توفر المجزرة على مكان مخصص للحوم غير القابلة لالستهالك 

ال تتوفر المجزرة الجماعية على مكان مخصص لوضع اللحوم التي يتم إعالنها غير قابلة لالستهالك البشري من  

 طرف ممثلي المصالح البيطرية.

  اللحوم باتجاه نقط البيع في ظروف غير صحيةنقل 

يتم نقل اللحوم باتجاه نقط البيع في إطار مرفق نقل اللحوم وذلك عن طريق شاحنات خاصة معتمدة مجهزة بأنظمة 

ال تستجيب لشروط النظافة المالئمة، حيث تتضمن غرف تبريد هذه الشاحنات،  هاته غير أن ظروف النقل  .للتبريد 

من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة اللحوم المنقولة.  باإلضافة إلى الذبائح، أغراضا ال عالقة لها بعملية الذبح وهو ما

كما أن عملية تحميل اللحوم تتم في نفس الوقت على مستوى بوابتي المجزرة، بما في ذلك البوابة المستخدمة إلدخال 

فس الوقت لنقل الجلود، كما تقع البوابة الثانية غير بعيد عن الحفرة الحيوانات الموجهة للذبح، والتي تستخدم في ن 

 العادمة التي تتجمع داخلها وحولها نفايات المجزرة.

 تدبير السوق الجماعي .2

هكتارات مشيد على أرض مخزنية لم يتم االنتهاء   10تتوفر جماعة عين العودة على سوق جماعي يمتد على مساحة 

قيمة  2017ويتم تسيير هذا المرفق الجماعي في إطار عقد كراء مقابل مبلغ سنوي بلغ سنة من مسطرة اقتنائها بعد. 

 ، تتمثل فيما يلي. السوق من تسجيل مجموعة من المالحظات هذا . وقد مكنت مراقبة تدبيردرهم 2.212.000

 عدم احترام مكتري السوق لواجباته التعاقدية 

ص الرسوم خالل فترة ولوج البضائع للسوق، في حين أن دفتر يقتصر تدخل مسير السوق الجماعي على استخال

التحمالت يفرض عليه السهر على نظافة السوق وإنجاز أشغال الصيانة الضرورية، وكذا تخصيص أعوان استخالص 

 ومسك سجالت محاسبة خاصة بالمداخيل المستخلصة.

 لمخصصة لبيع اللحومممارسة عمليات ذبح الدواجن وبيع اللحوم البيضاء خارج المحالت ا 

تحترم أدنى شروط النظافة،   تتم عملية ذبح الدواجن على مستوى خيمات منصوبة بنقط البيع غير مجهزة بالماء وال

محال مخصصا لبيع اللحوم عدد كبير منها غير مستغل، في حين يتم استغالل المحالت   52علما أن السوق يتوفر على  

 المشغلة لبيع اللحوم الحمراء.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذلك

اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص الواجبات الكرائية وتفعيل مسطرة فسخ عقود الكراء  -

 عند االقتضاء؛

من المرسوم رقم    19المنصوص عليها في المادة    بالمجزرة الجماعيةشروط السالمة والنظافة    توفير -

 تفتيش بتدابير يتعلق  قانون لتطبيق الظهير الشريف بمثابة 1999نونبر  5بتاريخ  617.98.2



 177 

والجودة وكذا دفتر الشروط    حيث السالمة  من  حيواني أصل من  أو  الحيوانية  والمواد  الحية  الحيوانات

المتعلقة بالنظافة والتجهيز الواجب احترامها على  الخاصة المحدد للشروط الصحية وكذا الشروط

 مستوى المجازر؛ 

إعادة تأهيل مرافق المجزرة بهدف ضمان السالمة ومنع دخول الحيوانات الضالة، وحث مسيرها على   -

 احترام شروط ومعايير الحراسة والنظافة والذبح ونقل اللحوم؛

 السوق الجماعي. العمل على احترام المقتضيات التعاقدية من طرف مكتري -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لعين العودة 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير التعمير على مستوى الجماعة 
 )...( 

 تدبير أنشطة التعمير .1

 غياب ضابط البناء الجماعي 

الجماعي لقد ابتدأت عملية وضع ضابط للبناء يحدد شروط النظافة والشكل الهندسي للبناءات بمصادقة المجلس 

على قرار تم بموجبه تحديد لون واجهات البنايات، حيث تمت الموافقة  1999خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 

 على تحديد اللون األبيض للجدران والواجهات واللون األخضر لألبواب والنوافذ.

 ترخيص وإنجاز تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية لألراضي المعنية بها 

قبل  9ومجمل القطاع  8ا يتعلق بالترخيص بالشطر الثاني من تجزئة النصر والذي يشمل جزء من القطاع فيم

اقتضت أن  1997تسوية الوضعية العقارية، فإن حالة االستعجال بسبب الحريق الذي نشب بدوار العوامر سنة 

بترحيل قاطني هذا الدوار إلى تجزئة  يقوم المجلس الجماعي آنذاك بتنسيق مع السلطة اإلقليمية والسلطة المحلية

النصر، وبالموازاة مع ذلك باشرت الجماعة مسطرة اقتناء العقار بناء على مقرر المجلس المتخذ في الموضوع 

  28/10/1997، وتم توجيه طلب االقتناء إلى إدارة أمالك الدولة بتاريخ 1997خالل الدورة العادية لشهرأكتوبر

موافاة إدارة أمالك الدولة  بناء على طلبها  21/03/2006، كما تم بتاريخ13/12/2005ورسالة تذكير بتاريخ 

بناء على طلبها بالتصميم   2006/ 23/05بالتصاميم والوثائق المتعلقة بعملية االقتناء، كما تمت موافاتها أيضا بتاريخ  

الموضوع بتاريخ العقاري بعد حذف مساحة البقع المخصصة للتجهيزات العمومية، ورسالة تذكير في 

إلى السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة  2008/ 17/01، كما قامت الجماعة بتوجيه طلب بتاريخ 06/05/2008

 06/10/2008من أجل دعوة اللجنة اإلدارية للتقويم من أجل تحديد ثمن اقتناء العقار ورسالة تذكير بتاريخ 

رة أمالك الدولة وبتنسيق مع السيد عامل الصخيرات ، وقامت رئاسة المجلس بعدة مساعي مع إدا31/12/2010و

تمارة من أجل تحريك مسطرة االقتناء، والجماعة الزالت في انتظار رد المصالح المعنية علما بأنه قد تمت برمجة 

 االعتمادات المالية المتعلقة بأداء ثمن االقتناء بالحساب الخصوصي. 

س باشر مسطرة تسوية هذه التجزئة عن طريق اقتناء الوعاء العقاري وفيما يتعلق بتجزئة "بام"، فإن )...( المجل

، والجماعة حاليا بصدد القيام بإجراءات استخراج الرسوم العقارية حيث أن الملف التقني تم إيداعه لدى 2004سنة  

مران، مصالح المحافظة العقارية بتمارة. أما بخصوص تجزئة سيدي العربي التي أشرفت على إنجازها شركة الع

 فإن الشركة المذكورة قامت بتسوية الوضعية العقارية للتجزئة وتم تسليم الرسوم العقارية للمستفيدين منها. 

  إصدار رخص استغالل تجارية في خرق لتصاميم التجزئات وتصاميم البناء المرخصة 

ة الشباب سعيا وراء توفير )...( إن الجماعة توافق على منح رخص مزاولة التجارة والخدمات بجميع األحياء لفائد 

فرص شغل لهم ومحاربة البطالة )...(، كما يساهم ذلك في تنمية مداخيل الجماعة باستخالص الرسوم المرتبطة 

بمزاولة هذه األنشطة التجارية والحرفية، علما بأن الجماعة ال تقوم بالترخيص إال بعد حصول صاحب الطلب على 

 موافقة الجيران.

 ة اإليواء "النصر"تدبير عملية إعاد .2

  ضعف إنجاز التجهيزات العمومية للقرب 

إن إنجاز المرافق والتجهيزات العمومية بالمشاريع السكنية يتم بتشاور وتنسيق مع إدارات الدولة والجهات المشرفة 

على إنجاز هذه التجزئات، وبخصوص تجزئة النصر المنجزة من طرف الجماعة فقد تم إنجاز مجموعة من المرافق 

مساجد، ملحقة 3مدارس ابتدائية، إعداديتين إحداهما تتوفر على داخلية، ثانوية، مركز صحي،  3العمومية منها 

إدارية، مركز الستقبال األشخاص المسنين، مركز للشباب، رياض األطفال، نوادي نسوية، ملعب لكرة المضرب،  

تصفية الدم، قاعة مغطاة متعددة الرياضات، ساحات و حدائق عمومية ومرافق أخرى في طور اإلنجاز منها مركز ل

مركب سوسيو رياضي للقرب المندمج تم افتتاحه مؤخرا ومالعب رياضية في طور إعادة التهيئة وإعدادية في 

 طور البناء.

منها نادي لكرة المضرب في طور  2017/2022كما تمت برمجة مجموعة من المشاريع ببرنامج عمل الجماعة 

 رياضية للقرب جديدة في طور اإلنجاز حاليا، نادي نسوي ودار للشباب.مالعب  4اإلنجاز، 
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بحي النصر، تجدر اإلشارة  9وبالرجوع إلى األمثلة المقدمة على الخصاص في مجال المرافق العمومية بالقطاع 

 إلى ما يلي:

بتصميم التهيئة الحالي وقد  E17تتعلق بالرمز  E8البقعة المخصصة لمؤسسة تعليمية ذات الرمز  -

 تمت برمجة بناء إعدادية بها من طرف وزارة التربية الوطنية وهي حاليا في طور البناء؛ 

 مواقف للسيارات يتم إحداثها بناء على التصميم المرخص به؛ -

تم تخصيصها لبناء مسجد نظرا لبعد المساجد المجاورة ونزوال عند رغبة  A13البقعة ذات الرمز  -

 وجمعيات المجتمع المدني؛  السكان 

المساحات الخضراء يتم إنجازها تدريجيا في إطار برنامج عين العودة نظيفة وخضراء الذي صادق  -

حيث شملت في البداية أحياء األمل، الحي  2009عليه المجلس خالل دورته العادية لشهر يوليوز 

يد، شارع الحسن الثاني، الجديد، حي التضامن ثم امتدت إلى حي النصر منها ممشى موالي رش

في إطار مشروع   9، وستشمل مستقبال القطاع  7غشت بالقطاع    20، ساحة  6ساحة النصر بالقطاع  

 تأهيل أحياء المدينة والمدرج ببرنامج عمل الجماعة ومنها حي النصر.

ئة كتربية المواشي، وفيما يتعلق باحتالل الملك العمومي الجماعي في إحداث أنشطة تسيئ إلى النسق العمراني للتجز

فإن ذلك ناتج عن نوعية السكان الذي تم ترحيلهم الذين هم معظمهم قرويون اعتادوا على تربية الماشية كمورد 

 دخل لهم، وإن هذه الظاهرة بدأت في االندثار بفعل التوسع العمراني وانحسار ساحات الرعي.

 تحول عملية "النصر" عن هدف إعادة إيواء دور الصفيح 

، تم إحداث تجزئة النصر بتراب جماعة عين العودة بموجب حساب  في إطار برنامج القضاء على دور الصفيح 

كانت تشرف على تسييره مصالح عمالة الصخيرات تمارة قبل أن يتم تسليمه للجماعة،  1995خصوصي سنة 

لعمالة ورئاسة المجلس ونظرا للخصاص الحاد المسجل حينها في السكن وتزايد الطلب عليه ارتأت مصالح ا

الجماعي آنذاك منح أذون استفادة للعديد من أرباب األسر المحرومين من السكن والذين فضلوا تقديم طلبات االستفادة 

 بدال من بناء أكواخ صفيحية وبالتالي التسبب في استفحال ظاهرة السكن غير الالئق.

فقد عمل المجلس على تسوية وضعية الحساب  وبالرغم من ارتفاع عدد البقع المخصص للسكن االجتماعي، 

، اللذان 10/10/2014بتاريخ  4850والقرار رقم  20/12/2004بتاريخ  9119الخصوصي بواسطة القرار رقم 

 تم التأشير عليهما من طرف مصالح وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية.

   التخصيص وقبل أداء ثمن البقعبيع البقع األرضية من طرف المستفيدين قبل إصدار رسائل 

بعد منح االستفادة من بقع السكن االجتماعي يقوم المستفيد بتفويت االستفادة عن طريق عقد بيع عرفي ووكالة، إال 

 أن الجماعة تقوم باالحتفاظ باسم المستفيد األصلي في جميع الوثائق.

  ع موضوع الرخص إصدار رخص البناء دون فرض األداء المسبق للثمن اإلجمالي للبق 

إال أن  أشرفت السلطة اإلقليمية والمحلية على ترحيل مجموعة من الدواوير، في إطار برنامج إعادة اإليواء،

المستفيدين الذين يعانون من الهشاشة كانوا يقيمون بناءات عشوائية فوق البقع الممنوحة لهم مما يسيء إلى النسق 

تشجيع هذه الفئة على البناء وفق تصاميم مرخصة ارتأت المجالس المتعاقبة   العمراني للمدينة، ولهذه الغاية ومن أجل

 على التسيير المحلي منح رخص البناء قبل أداء الثمن الكلي االستفادة )...(.

 تخصيص بقع أرضية إضافية دون فرض استكمال أداء ثمن البقع السابقة 

تسويق بقع تجارية من طابق واحد ومن طابقين ومن من أجل تحقيق الموازنة المالية لمشروع تجزئة النصر، تم 

طوابق، والمشترون يطالبون بمنحهم الرسوم العقارية من أجل سداد الثمن الكلي للبقع، ونظرا ألن إجراءات  3

التحفيظ الزالت جارية، فإن المجالس المتعاقبة ومن أجل تنمية مداخيل الجماعة كانت تقوم بتسويق بقع إضافية من  

 المذكورة لنفس المستفيدين، إضافة إلى أن التجزئة لم تكن تتوفر على دفتر التحمالت المتعلق بعملياتاألصناف 

 البيع. 

 تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والتنظيف .ثانيا

 جمع النفايات بشكل غير منتظم وظهور نقط سوداء حول الحاويات 

ع النفايات المنزلية، بل يجب التأكيد على أن عمليات الجمع إن هذا المشكل ليس راجعا إلى عدم انتظام عمليات جم

والشحن تقوم بها الجماعة طيلة أيام األسبوع بدون استثناء، وإنما يتعلق األمر في بعض األحيان إلى تعذر اإلفراغ 

ي عمليات بالمطرح العمومي بسبب إقفال أبوابه ليال، بحيث أن المجلس قد برمج وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدن

جمع النفايات المنزلية ليال، وعند ذهاب سائقي الشاحنات إلفراغ حمولتها يجدون أبواب المطرح العمومي بأم عزة 
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قد أقفلت خصوصا أيام الجمعة والعطلة األسبوعية ويتم اإلبقاء على الحمولة إلى اليوم الموالي مما يجعل الكمية 

 المفرغة خالل يوم اإلفراغ مضاعفة.

كم األزبال قرب مكان تواجد حاويات القمامة راجع إلى عدة أسباب بعضها مرتبط بسلوكات المواطنين وإن ترا

الذين يقومون عمدا بإلقاء األزبال قرب الحاويات وليس داخلها، كما أن السكان المجاورين لهذه الحاويات يقومون 

 ر تحت األرض.بإبعادها عن مساكنهم، والجماعة تفكر حاليا في طمر الحاويات في حف

  إحراق النفايات في الهواء الطلق 

 سوف تقوم الجماعة بأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار. 

 عدم غسل الحاويات واآلليات 

وذلك ضمن برنامج عمل الجماعة  2019الجماعة برمجت اقتناء شاحنة لغسل حاويات القمامة برسم سنة 

بالدراسات التقنية لطمر حاويات القمامة والمشروع حاليا في ، كما تم اإلعالن عن صفقة متعلقة 2017/2022

 طور االلتزام بالنفقة. 

 عدم القيام بفرز النفايات 

 سوف تقوم الجماعة بأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار. 

 تحمل نفايات الوحدات الصناعية في غياب إطار تعاقدي 

ة بهذه الشركات وليس النفايات الصناعية، وإنما هذا الجماعة تقوم بجمع النفايات الناتجة عن المطاعم المتواجد 

 " B.Z"األمر تقوم به الشركات على نفقتها بتعاقد مع الشركة المكلفة تدبير المطرح العمومي )اتفاقية بين شركة 

   .(2017 "لسنة "Tوشركة 

 جمع النفايات الطبية والصيدلية دون اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 

 تقوم الجماعة بأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار، رغم قلة هذه النفايات. سوف 

 تحمل الجماعة لتنظيف السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية عوض مستغلي المرفقين 

)...( إن الجماعة تقوم سنويا بإيجار مرافق السوق عن طريق طلب عروض األثمان، وقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ 

 2016درهم سنة    120.000,00 2درهم إلى    200.000,00 1حيث ارتفع من    2010منذ سنة    في مدخول اإليجار

تم إيجار مرفق السوق األسبوعي بمبلغ  2019بالمائة. وبرسم سنة   90أي بزيادة نسبتها أكثر من

  درهم، وهذا راجع إلى اإلجراءات التي اتخذتها الجماعة خصوصا مساعدة المؤجر في القيام 022.000,00 2

بعمليات النظافة بمختلف مرافق السوق األسبوعي، بحيث أن المؤجر يخصص عونا واحدا للنظافة بالسوق وآخرا 

 بالمجزرة.

كما أن حجم النفايات التي تقوم الجماعة بشحنه من السوق األسبوعي كما ورد بتقرير المالحظات يشمل أيضا النقط 

..(، إضافة إلى ذلك تقوم الجماعة بجمع النفايات الناتجة عن السوداء المتواجدة بمحيط هذا المرفق العمومي ).

استغالل السوق من طرف بائعي الخضر والفواكه وغيرها أيام األحد )...(، بحيث أن المؤجر يعتبر نفسه غير  

لي معني بجمع نفايات يوم األحد نظرا لكونه ال يقوم باستخالص الواجبات من التجار والباعة في هذا اليوم، وبالتا

 تكون الجماعة مضطرة لجمع هذه النفايات. 

 ثالثا. تدبير مرفق التطهير السائل

 ضعف على مستوى تنقية شبكة التطهير السائل 

أشغال تنقية المجاري والبالوعات يقوم بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إما عن طريق إمكانياته الذاتية أو 

ميدان، والمكتب قد أبرم صفقة إطار من أجل صيانة شبكة التطهير هي بواسطة صفقات مع مقاوالت مختصة في ال

" وصفقة أخرى في طور اإلنجاز. إال أنه عند حدوث فيضانات S.T.Dسنوات مع مقاولة "  3في طور التنفيذ لمدة  

للشرب في )...(، تقوم الجماعة بتعبئة إمكانياتها التقنية والبشرية من أجل مساعدة المكتب الوطني للماء الصالح 

التدخل في عمليات اإلنقاذ، كما تسخر إمكانياتها الذاتية أيضا في األماكن والطرق غير المشمولة بشبكة التطهير 

 .)...( 

 رمي نفايات المجزرة الجماعية بشبكة التطهير السائل 

تمارة في شقه   سيتم حل هذا المشكل عند إنجاز مشروع إصالح المجازر المدرج ببرنامج التنمية لعمالة الصخيرات

 المتعلق بمشاريع جماعة عين العودة.

 عدم إنجاز تجهيزات المعالجة القبلية للنفايات السائلة للوحدات الصناعية 

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سيقوم بمراقبة الوحدات الصناعية عند بدء تشغيل محطة المعالجة التي توجد 

 حاليا في طور اإلنجاز. 
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 عويض أغطية فواهات الصرف الصحي المفقودة نقص على مستوى ت 

نظرا لما تشكله سرقة أغطية بالوعات شبكة الماء والتطهير من خطر على المواطنين ومستعملي الطريق، فإن 

الجماعة تقوم بإخبار السلطة المحلية في الموضوع، كما يتم إخبار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بها من 

 مفقودة.اجل تعويض األغطية ال

 رابعا. تدبير المحالت والتجهيزات الجماعية

 تدبير المجزرة الجماعية .1

 الظروف الصحية ونظافة معدات وتجهيزات ومرافق المجزرة .أ

المجزرة الجماعية تم بناؤها من طرف مجلس العمالة، ولم تتم استشارة المصالح الجماعية آنذاك، والمجلس يقوم 

وضعها الحالي، والجدير بالذكر بأنه قد تمت برمجة مشروع يتعلق بإصالح المجازر بتسيير هذه المجزرة بناء على  

ببرنامج التنمية لعمالة الصخيرات تمارة في جزئه المتعلق بجماعة عين العودة، وسيتم تدارك هذه المالحظات في 

 مشروع اإلصالح.

مصالح المكتب الوطني للماء الصالح يخص شبكة الماء والكهرباء، فقد قامت مصالح الجماعة باالتصال بوفيما 

للشرب من أجل الزيادة في صبيب الماء، إال أن المؤجر ومن أجل تخفيض قيمة الفاتورة يقوم بخفض الصبيب وقد 

تم تنبيهه إلى هذا األمر، وفيما يتعلق باإلنارة العمومية فإن عمليات الذبح تجري نهارا، كما أن الجماعة لم تتوصل 

 وع.بشكايات في الموض

 نظافة عمليات الذبح وتحضير اللحوم

 عدم مالءمة لباس العمال المشتغلين داخل المجزرة وغياب البطائق الصحية 

إطالع المكتب الوطني للسالمة الصحية المنتجات الغذائية على هذا الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من تم 

 إجراءات.

 ة لالستهالكعدم توفر المجزرة على مكان مخصص للحوم غير القابل 

سيتم األخذ بعين االعتبار جميع هذه المالحظات خالل إنجاز مشروع إصالح المجازر المبرمج ضمن ببرنامج 

 التنمية لعمالة الصخيرات تمارة في جزئه المتعلق بجماعة عين العودة.

ا أن المؤجر يقوم وفيما يتعلق بعمليات التطهير، فإن المكتب الجماعي لحفظ الصحة يقوم بها مرة كل أسبوع، كم

 بنفس العملية بعد انتهاء عمليات الذبح.

 نقل اللحوم باتجاه نقط البيع في ظروف غير صحية 

 شاحنة نقل اللحوم مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.  

 تدبير السوق الجماعي  .2

 عدم احترام مكتري السوق لواجباته التعاقدية 

الجماعة تقوم بالتعاون مع مؤجر السوق األسبوعي في جمع النفايات كون أن هذا المرفق يتم استغالله أيضا أيام 

األحد من طرف بائعي الخضر والفواكه مما ينتج عنه تضاعف حجم األزبال، ومؤجر السوق ال يقوم باستخالص 

 .واجبات البيع خالل أيام األحد 

 )...( 
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 "سالمة أوالد"جماعة 

 القنيطرة( )إقليم 
 

كيلومتر مربع وتقدر ساكنتها  86تمتد على مساحة و. تنتمي جماعة أوالد سالمة إلى دائرة أحواز بإقليم القنيطرة

 .موظفا وعونا  33  بها  يبلغ عدد الموظفين.  2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة    19.488  بحوالي

فيما بلغت نفقات التسيير  درهم 7.092.356,89إلى  الجماعة يير، وصل مجموع مداخيل تس2016خالل سنة 

فيما وصلت نفقات    2016درهم خالل سنة    4.931.412,15أما مداخيل االستثمار، فقد بلغت  .  درهم  5.419.817,41

 .درهم 1.107.911,17االستثمار إلى 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

وإصدار عدد من التوصيات  أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أوالد سالمة عن تسجيل مجموعة من المالحظات 

 .يلي تتعلق بعدة محاور نورد أهمها كما

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .أوال

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

  من تسجيل المالحظات التالية. والممتلكات المنقولةمكنت مراقبة تسيير األمالك العقارية 

  استغالل المحالت التجارية والمقهى وتأخر فيعدم تسوية وضعية األمالك الجماعية 

ومرافقه،  وباستثناء األرض المقام عليها السوق األسبوعي    اإال أنه  ،تتوفر جماعة أوالد سالمة على رصيد عقاري مهم

فوق عقارات تعود ملكيتها للجماعات جلها يقع  التيلم تعمل على تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية األخرى 

المؤقت لألشغال المتعلقة  بعد التسلمكما تبين وجود تأخر في استغالل المحالت التجارية والمقهى  الساللية بالمنطقة.

 لدكاكين السوق األسبوعي نتج عنه حرمان الجماعة من مداخيل مهمة.بها وصل إلى أربع سنوات بالنسبة 

 قصور على مستوى تدبير سجل جرد الممتلكات المنقولة 

هذا السجل   فحصتتوفر الجماعة على سجل جرد الممتلكات المنقولة يتم مسكه من طرف مصلحة الحسابات، وقد مكن  

لبعض البيانات األساسية وعدم تثبيت أرقام الجرد المدونة من تسجيل ضعف على مستوى تحيين سجل الجرد وافتقاره  

 في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة وعدم القيام باإلحصاءات الدورية للمواد والمعدات.

 تدبير بعض المرافق الجماعية .2

 . سجلت على مستوى تدبير المرافق الجماعية مجموعة من المالحظات نورد أهمها كما يلي

 حجز الجماعيسوء تدبير الم 

يعتبر المحجز الجماعي أحد المرافق الهامة بالجماعة بحكم عدد المحجوزات التي ترد عليه والمداخيل المحصلة من 

 ص، أهمها:قائجراء ذلك، غير أن تدبير هذا المرفق يعرف العديد من الن

للتلف بفعل  ن المكان المخصص للمحجوزات غير مغطى مما يعرضها إعدم تجهيز المحجز، حيث  -

 ويؤثر بالتالي على قيمتها المالية؛ العوامل المناخية،

سوء تنظيم المحجوزات، حيث يتم تكديس الدراجات والسيارات المحجوزة بطريقة غير منظمة، وهو  -

 ما ال يساعد على المحافظة عليها وحمايتها من مخاطر التلف والسرقة؛ 

التي يتم حجزها، حيث يتم إيداعها مع المحجوزات   عدم توفر المحجز على إسطبل الستقبال الحيوانات -

 المنقولة وفي الهواء الطلق مما يجعلها عرضة لألمراض والتهلكة؛

عدم توفير األعالف الكافية للحيوانات المحجوزة، وتركها في المحجز لمدة طويلة دون اتخاذ اإلجراءات  -

، حيث تبين بنفوقها  جز عليها(، مما يعجليوما من تاريخ الح  15الضرورية لبيعها بالمزاد العلني )بعد  

 2013ن خالل الفترة الممتدة ما بينفوق حالة  218من خالل سجل جرد الحيوانات المحجوزة تسجيل 

 .2017و

 المنزلية النفايات جمع بمهام الجماعة اضطالع عدم 

ثافة سكانية عالية. هذه ك هاعرف بعضوالتي ينسمة  19.488جماعة أوالد سالمة عشرة دواوير تبلغ ساكنتها  تضم

 النفايات، حيث يتم إفراغ النفايات من طرف السكان بأماكن غير مراقبة جمع مستوى على تعاني خصاصا الدواوير

 .الذي ينعكس سلبا على الوضع البيئي وعلى الفرشة المائية مربمحاذاة الطريق الوطنية التي تخترق الجماعة، األ
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  وير بالماء الصالح للشرب دواالعدم ربط مركز الجماعة وجل 

باستثناء جزء من دوار "أوالد اشكر" المزود بالربط الفردي بالماء الصالح للشرب ودوار "الهماسيس" المزود بخزان 

، فإن جميع الدواوير األخرى بما فيها مركز الجماعة الزلت غير مزودة اتجمعيإحدى الللماء يتم تسييره من طرف 

 بالماء الصالح للشرب. 

أن المجلس الجماعي قام باتخاذ مجموعة من المقررات ألجل تزويد السكان بالماء  في هذا اإلطار إلى  در اإلشارة  تجو

 الزالت إشكالية الربط بالماء قائمة بتراب الجماعة. 2017الصالح للشرب، غير أنه وإلى حدود نهاية سنة 

 :بما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،وعليه

 تحصينها أجل من وذلك القانونية لألمالك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة، الوضعية تسوية -

 وتثمينها؛ 

 بجميع المعطيات المنقوالت كل وتضمينه ومنتظم بشكل دوري المنقولة الممتلكات جرد سجل تحيين -

 بها؛ المتعلقة

 وحماية المحجوزات؛ المحجز الجماعي  تجهيز -

تمكين  قصد المجهودات بتعاون أو بشراكة مع األجهزة األخرى من المزيد الالزمة وبذل التدابير اتخاذ -

، السيما خدمة جمع النفايات وتزويد الساكنة من الخدمات األساسية والضرورية االستفادة ساكنتها من

 . بالماء الصلح للشرب

 الجماعيةتدبير المداخيل  ثالثا.

 ةيتدبير المداخيل المتعلقة بالممتلكات الجماع .1

هذا ب تيتعلق األمر أساسا بمداخيل السوق األسبوعي والمحالت التجارية التي تقوم الجماعة بكرائها. حيث سجل

 .الخصوص المالحظات التالية

 ضعف مداخيل السوق األسبوعي 

سواء عند كرائه، أو في حالة تدبيره بطريقة مباشرة من  تبين من خالل الوضعية السنوية لمداخيل السوق األسبوعي

دكان الجزارة،  40المكونة للسوق )المهمة لمرافق بالنظر لطرف مصالح الجماعة، ضعف المداخيل المحصلة 

دكاكين بيع لحوم الدواجن، رحبة بيع السمك، رحبة بيع الحبوب، ورحبة بيع المواشي( والموقع  8مريشتين للدجاج، 

كلم( وكذا الكلفة اإلجمالية إلنشائه   15وبالقرب من مدينة القنيطرة )  1لذي يتمتع به )بجانب الطريق الوطنية رقم  الجيد ا

 درهم(.  7.784.069,10)مبلغ 

. هذا 2017لسوق برسم سنة لللشهر خالل أخر عملية كراء  17.333,33فإن هذه المداخيل لم تتجاوز مبلغ  ،وهكذا

المداخيل على الموارد البشرية الالزمة وعدم تجهيز السوق األسبوعي  شساعةدم توفر علنتيجة الضعف المسجل هو 

 . االكتفاء باستخالص اإلتاوات بطريقة جزافيةحيث يتم مما ال يمكن من وزن المبيعات عند دخولها للسوق  ،ميزانبال

المقدمة خالل  العروض مةقيوضعف  دم استغالل مجموعة من مرافق السوق األسبوعي  كما يرجع ضعف المداخيل لع

 طلبات العروض.

  كراء السوق األسبوعيلالتأخر في اإلعالن عن طلب العروض 

بالرغم من أن مداخيل كراء السوق األسبوعي تفوق المداخيل المحصلة عند تدبيره بطريقة مباشرة وبمعدل يتجاوز 

درهم   6.520,00 بلغلمباشر للسوق التدبير ا عن طريقمعدل المداخيل المحصلة ) ضعف ما يتم تحصيله مباشرة

وصلت  2017خالل أخر عملية كراء السوق برسم سنة بينما  ،2016للشهر كأعلى مبلغ تم تحصيله خالل سنة 

مصالح الجماعة ال تقوم ببرمجة كراء السوق األسبوعي قبل نهاية   إال أن ،(درهم للشهر 17.333,33المداخيل إلى 

، وتحمل مواردها البشرية )شسيع المداخيل من جهة كس سلبا على مداخيلهاالفترة السابقة لكرائه، مما ينع 

 ألتعاب المرتبطة بتحصيل مداخيل السوق من جهة أخرى. لوالمحصلين...( 

 عدم مسك الجماعة لسجل خاص باألكرية 

تتبع استخالص ال تقوم بمسك سجل خاص ب ، إال أنها( محال تجاريا قامت بكرائها30تملك الجماعة مقهى وثالثين )

 شسيعأكرية المحالت التجارية والمقهى. هذه الوضعية ال تساعد على تتبع المبلغ اإلجمالي للباقي استخالصه لدى 

 المداخيل، وكذا الوضعية المالية الفردية للمكترين وتحديد مبالغ الديون بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. 

  ستخلصة وعدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية لتحصيلهامالتراكم الديون غير 

تبين من خالل االطالع على الملفات الخاصة بالمكترين للمحالت التجارية والمقهى، أن جل المكترين ال يؤدون 

إلى  درهم 693.050,00مستخلصة ما مجموعه الالديون المستحقة للجماعة وغير  تحيث بلغ الكرائية،الواجبات 

 .2018نهاية مارس حدود 
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في المئة من مجموع المكترين( لم يسبق  61,29) 31مكتر من أصل  19ومن خالل تتبع وضعية المكترين تبين أن 

مون باألداء بصفة و( ال يق 12لهم أن تقدموا لدى شساعة المداخيل ألجل أداء ما بذمتهم، في حين أن باقي المكترين )

اعة باتخاذ التدابير الالزمة في حق المتقاعسين وتأخرت في تفعيل المقتضيات لم تقم الجم ،منتظمة. وبالرغم من ذلك

 التعاقدية. 

 تدبير الرسوم الجماعية .2

 . م الجماعية من تسجيل ما يليوالرسبمكن تدقيق المداخيل المتعلقة 

  الرسم على محالت بيع المشروباتنقائص في تدبير 

 .تسجيل ما يليمكن تدقيق المداخيل المتعلقة بهذا الرسم من 

 بالرسم على محالت بيع المشروبات  ةضعف المداخيل المرتبط 1.2

ومحل لبيع  ( مقهى40ن )ويوجد بتراب الجماعة أربع ،حسب القائمة المدلى بها من طرف شساعة المداخيل

خصوصا   ،جا تجاريااالمعاينة الميدانية أن من بين هذه المحالت توجد مقاه تعرف رو  وقد تبين من خالل   .المشروبات

فإن الرسم على محالت بيع  ،. وبالرغم من ذلك1وعلى الطريق الوطنية رقم  9رقم  ةعلى مستوى النقطة الكيلومتري

في حين لم  2014درهم خالل سنة  8.232,00تم تحصيله  إجمالي ، حيث سجل أعلى مبلغاالمشروبات يبقى ضعيف

 .2016و 2011يتم تحصيل أي مبلغ خالل سنتي 

 إلقرار بالمداخيل وعدم التزامهم باألداءلعدم إيداع جل الملزمين  2.2

( لم  بالمائة  75من أصل أربعين ) االرسم على محالت بيع المشروبات بأن ثالثين ملزم من خالل فحص ملفات تبين

المتعلق  47.06من القانون رقم  67إقرار عن المداخيل المنصوص عليه في المادة لهم أن قاموا بأداء الرسم ويسبق 

كما أن الملزمين الذين يقومون بإيداع اإلقرار واألداء، غالبا ما يقومون بذلك خارج األجل   .بجبايات الجماعات المحلية

القانون السالف الذكر والمتعلقة من  134لجماعة بتفعيل مقتضيات المادة لم تقم ا ،وبالرغم من ذلك .المحدد قانونا

 اإلقرار أو وضع اإلقرار خارج األجل. بالجزاءت عن عدم

 عدم مراقبة المداخيل المصرح بها 3.2

من طرف كل ملزم سنويا أن قيمة المداخيل المصرح بها بخالل افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم من تضح ا

  ،درهم في اليوم( 18,63درهم ) 6.800,00درهم في اليوم( و 4,43درهم ) 1.620,00صورة ما بين بالرسم مح

 وهي مبالغ ضعيفة وال تعكس حجم الرواج التجاري لمجموعة من المؤسسات المستغلة. 

لمراقبة وعند االقتضاء تصحيح هذه وورغم ضعف األرقام المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق االطالع 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  158و 151و149المواد التصريحات وفقا لمقتضيات 

 تفويت مداخيل الرسم على عمليات البناء نتيجة التأخر في تحيين القرار الجبائي 

ن المجلس الجماعي لم أ إال، 2008فاتح يناير  دخل حيز التطبيق ابتداء من عمليات البناءبالرغم من أن الرسم على 

 363.990,00مما نتج عنه عدم تحصيل مبلغ  26/05/2008يعمل على تحيين القرار الجبائي للجماعة إال بتاريخ 

من نفس   06/06/2008إلى حدود    2008رخصة بناء خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير    58درهم المترتب عن منح  

 السنة.

( قبل  2007ديسمبر  3)بتاريخ  صدربجبايات الجماعات المحلية  المتعلق 47.06م تجدر اإلشارة إلى أن القانون رق

وتفادي عدم تحصيل   2008قبل بداية سنة    هالجبائي حيز التطبيق، وبالتالي كان من الممكن تحيين  دخول القرارتاريخ  

 الرسوم.

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

 تثمين السوق األسبوعي ومرافقه وتحديد الكلفة التوقعية إليجاره بناء على معايير موضوعية؛ -

مبادئ الشفافية  معقولة مع احترام آجال السوق األسبوعي داخل بإيجار المتعلقة العروض طلبات إجراء -

 السوق األسبوعي؛ كراء عند والمنافسة

ل الجماعة للنفقات يوعدم تحم األسبوعي السوق  كراء بعملية المتعلقة التعاقدية بالمقتضيات التقيد -

 التي ال تدخل ضمن تحمالتها؛

 مكتري حق  في التعاقدية الجزاءات وتطبيق  القانونية اإلجراءات مسك سجل خاص باألكرية واتخاذ -

 المتقاعسين عن األداء؛ المحالت

 الجزاءات وتطبيق  المشروبات بيع على محال المفروض الرسم لتحصيل الالزمة اإلجراءات اتخاذ -

 .المستحق  الرسم المتأخر لمبلغ األداء عن أو إيداع التصريحات واإلقرارات عدم عن المترتبة
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 تدبير المشاريع والنفقات الجماعية رابعا.

 المسالك والممرات والطرق القرويةإنجاز تدبير نفقات  .1

وقد تم تنفيذها بواسطة أربع   ،قروية همت مجموعة من الدواويرقامت الجماعة بإنجاز وتهيئة مسالك وممرات وطرق  

درهم وعشر سندات طلب بمبلغ إجمالي يصل إلى  1.802.588,54صفقات بكلفة مالية بلغت قيمتها 

درهم. وقد تبين من خالل دراسة الملفات المتعلقة بصفقات المسالك والطرق القروية ومعاينة  1.572.272,00

 .من الوقوف على المالحظات التاليةمجموعة من المسالك 

 نقائص متعلقة بالبرمجة والتخطيط لعمليات التهيئة وإنجاز المسالك 

 رؤية الجماعة ال تندرج ضمن طرف من المنجزة القروية بينت المراقبة أن النفقات المتعلقة بتشييد وصيانة المسالك

 64شبكة المسالك القروية بالجماعة تبلغ ما يناهز السنوات، خصوصا وأن  تهيئة متعدد  برنامج إطار وفي مندمجة

محدودة  طرقية شغال على مقاطعأنجاز إ أدى إلى ما وهو كلومتر حسب دراسة قامت بها المصلحة التقنية بالجماعة.

 الدواوير ونفس المقاطع في بعض األحيان. بنفس متفرقة أجزاء همتالتي  كلو متر، و  2,3متر و  400تراوحت ما بين  

 سوية الوعاء العقاري للمسالك والممرات الطرقيةعدم ت 

خلق طرق لتسوية الوعاء العقاري  الالزمة لعدم سلك الجماعة للمساطر القانونية والتنظيمية الضرورية  بينت المراقبة  

دون تسوية الوعاء العقاري لألجزاء التي تخترقها تلك المسالك  تتم العمليةحيث  .ومسالك بمجموعة من الدواوير

الذي من شأنه أن يدخل الجماعة في منازعات محتملة من جراء ذلك، يمكن أن ينجم عنها تحملها  مرلطرق، األوا

 لنفقات نتيجة االعتداء المادي على ملك الغير.

 اختالالت على مستوى تنفيذ األشغال المتعلقة بتهيئة وصيانة المسالك القروية 

همت  والطرق القروية من الوقوف على مجموعة من المالحظاتدراسة الملفات المتعلقة بصفقات المسالك  مكنت

لوحظ عدم  ، (.Mدرهم التي نالتها المقاولة  292.806,00)بمبلغ  09/2011رقم  فبالنسبة للصفقة. تنفيذ األشغال

متر،    3,5على أن عرض المسالك هو  والذي نص  من الصفقة    4-3في الفصل    ةاحترام مسافة عرض المسالك المحدد 

أمتار   4أن عرض المسالك التي تم إنجازها واألداء عنها )حسب جداول المنجزات والكشوف التفصيلية( بلغ    في حين

الذي من   مرأمتار بالنسبة لألشغال األخرى. األ  5( وCOUCHE DE ROULEMENTبالنسبة للتكسية باألتربة )

تم  تلم كما  محدد في الصفقة؛ وشأنه أن يؤثر على جودة األشغال، خصوصا وأن طول المسالك تم االحتفاظ به كما ه

تكسية المسلك الرابط ما بين دوار عزيب الشرفة والنخاخسة باألتربة، حيث تم تخصيص كمية األتربة المحددة في  

ودفع الجماعة إلى إعادة برمجة   ،ما أثر على األشغال المنجزة بالمسلكالصفقة كلها للمسلك المتواجد بدوار الحدادة. م

 درهم. 324.600بمبلغ  32/2012و 31األشغال بهذا المسلك عبر إدراجها ضمن سندي الطلب رقم 

فقد تم إنجاز وتنفيذ أشغال  ،.MEدرهم التي نالتها المقاولة  648.971,28بمبلغ  05/2012وبالنسبة للصفقة رقم 

مسطرة   اعتماد وألجل تسديد قيمة هذه األشغال تم    .مسلكين قرويين ال يدخالن ضمن المسالك المحددة في الصفقةتهيئة  

وذلك بالرغم من أن هذه المسالك وحجم األشغال المتعلقة بها غير  ،الزيادة في حجم األشغال عوض إبرام عقد ملحق

 منصوص عليهما في الصفقة األصلية.

 المنفذة  المنشآت جرد تصاميم بتقديم باإلنجاز لمكلفةا المقاوالت إلزام عدم 

 10/2010و 09/2010 للصفقات بالنسبة المقاولين طرف من المنفذة، المنشآت جرد  تصاميم تقديم عدم لوحظ

من دفاتر الشروط الخاصة بهذه الصفقات   13بصفة نهائية، وذلك بالرغم من أن المادة  تسلمها تم التي 04/2014و

 أنه يجب على المقاولة صاحبة الصفقة تقديم تصميم الجرد قبل التسلم النهائي لألشغال.تنص على 

 تدبير الصفقات المتعلقة باألشغال األخرى .2

 المتعلقة بأشغال بناء محالت تجارية للباعة المتجولين 02/2010الصفقة رقم  .أ

، وبعد االطالع 2010/ 09/03ها بتاريخ درهم، وقد تم االنطالق في تنفيذ أشغال 372.700,80مبلغ هذه الصفقة  بلغ

 .على وثائق الصفقة ومعاينة الدكاكين، تم تسجيل المالحظات التالية

 موقع إنجاز المشروع عدم مالءمة 

لطبيعة  مناسبتبين من خالل معاينة المحالت التجارية موضوع الصفقة أن الموقع الذي احتضن المشروع غير 

ن هذا الموقع يكتسي طبيعة إدارية بجانب دار الجماعة وأمام المركز الصحي األنشطة التجارية للمحالت، بحكم أ

الذي أدى إلى إغالق مجموعة من المكترين لمحالتهم التجارية بسبب ضعف   مر. األ1بمحاذات الطريق الوطنية رقم  

مع  ة الموقعمإلى كون تحديد موقع إنجاز المشروع لم يتم بناء على مالء هذا المعطىويرجع التجاري. الرواج 

 المعطيات الميدانية واالجتماعية واالقتصادية.

بهذا ه سبق لمصالح عمالة إقليم القنيطرة والتي تعتبر شريكا في المشروع أن اعترضت على إنجاز فقد  ،لإلشارة

 .الموقع، غير أن هذا االعتراض جاء متأخرا بحكم أن األشغال كانت في طور اإلنجاز
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 ال بدون تعليلف األشغيصدار أمر بتوقإ 

تبين توقف األشغال خالل مدة سنة تقريبا وذلك ما   02/2010من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 

تبين أن هذا األخير ال يحمل  ،في، وبعد االطالع على األمر بالتوق23/05/2011وتاريخ  28/05/2010بين تاريخ 

ماي   4) 1421من محرم 29صادر في  1087.99.2ن المرسوم رقم م 44أي تعليل، مما يخالف مقتضيات المادة 

 ( بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة.2000

تجدر اإلشارة بأن هذا التوقف أثر بشكل كبير على المدة المبرمجة إلنجاز األشغال، حيث عوض إنجاز المشروع 

من دفتر التحمالت المتعلق بالصفقة، استغرق هذا األخير ما يناهز   4أشهر كما هو محدد في المادة  6داخل أجل 

 الذي أخر على الجماعة عمليات استغالل وكراء هذه المحالت التجارية.  مرشهرا. األ 18

 المتعلقة بتهيئة المركز التربوي والنادي النسوي 06/2011الصفقة رقم  .ب

عرف تنفيذ األشغال  في حينأشهر،  6درهم، وقد حددت مدة إنجازها في  367.800,00ذه الصفقة بلغت قيمة ه

 التالية: ا االختالالتالمتعلقة به

 التأخر في األمر ببدء األشغال 

، 2011يونيو 06المتعلقة بالصفقة بتاريخ  ظرفةفتح األ فقد تمشغال، األمر ببدء األ إصدار تأخر الجماعة في لوحظ 

ويرجع السبب الرئيسي لذلك، لتأخر نائل الصفقة في  .2012يناير  06في حين لم يتم األمر ببدء األشغال إال بتاريخ 

من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة التي تنص على أنه  7تكوين الضمان النهائي وتجاوزه للمدة المحدد في المادة 

( يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة، حيث تم تبليغه المصادقة 30الضمان النهائي خالل الثالثين )  يجب تكوين

دون   2012يناير  05في حين لم يقدم شهادة الضمان النهائي للجماعة إال بتاريخ    2011شتنبر  05على الصفقة بتاريخ  

 إلجراءات الضرورية في حق المقاولة.اأن تتخذ الجماعة 

 في محتوى بعض األشغال دون إبرام عقد ملحق  ريتغي 

( T4، حيث تم تغيير نوع الرصيف ) 15و 10يرا على مستوي الثمن التفصيلي رقم ي تبين أن تنفيذ األشغال عرف تغ

مع اإلبقاء على األثمنة المحددة في   (§Treillis soudé 4,5( باألشغال )Ferraillage T8وتغيير ) ( T2بالصنف )

 51دون إبرام عقد ملحق يحدد ثمن األشغال الجديدة كما تنص على ذلك المادة    ، وذلكالمتعلق بالصفقةجدول األثمان  

 .سالف الذكر من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة

 المنفذة  المنشآت جرد تصاميم المقاولة بتقديم إلزام عدم 

رص على إلزام المقاولة بتقديم تصاميم الجرد المتعلقة باألشغال المنجزة أو خصم مبلغ تبين أن الجماعة لم تح

من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة تنص   24درهم(، بالرغم من أن المادة    3.678,00المائة من مبلغ الصفقة ) في 1

ؤقت لألشغال، وفي حالة عدم تقديمها يوما من تاريخ التسلم الم  15على أن المقاولة ملزمة بتقديم التصاميم داخل أجل  

 قة. في المائة من مبلغ الصف 1داخل األجل يخصم مبلغ 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على: ،لذلك

اعتماد رؤية شمولية ومندمجة بتنسيق مع مختلف المتداخلين لبرمجة تهيئة وإنجاز المسالك  -

 الجماعية؛ 

 إنجاز المسالك والطرقات؛  تسوية الوعاء العقاري قبل الشروع في تنفيذ أشغال -

 الشروط الخاصة ودفتر الشروط دفاتر في عليها المنصوص الوثائق  لكل الصفقات ملفات تضمين -

 األشغال المنجزة؛  جرد تصاميم السيما لعامة،ا اإلدارية

الصفقات، مع اتخاد اإلجراءات الضرورية لحث المتعاقدين على إنجاز األشغال وفقا  تنفيذ ومراقبة تتبع -

 .لدفتر الشروط الخاصة

 تدبير قطاع التعمير خامسا.

 إعداد تصميم التهيئة  .1

  مكنت المراقبة في هذا المجال من تسجيل ما يلي.

 تعثر إعداد تصميم التهيئة 

عرف إعداد مشروع تصميم تهيئة مركز جماعة أوالد سالمة تأخرا ملحوظا، حيث تم إبرام اتفاقية التمويل المشترك 

سيدي قاسم من أجل إعداد تصميم تهيئة مركز سيدي عياش خالل سنة -لقنيطرةلبين الجماعة والوكالة الحضرية 

الجماعة منه  تتحمل  درهم    250.000,00جاز هذا المشروع في مبلغ إجمالي قدره  حددت االتفاقية كلفة إنوقد  .  2000

 2005شهري أكتوبر ونونبر من سنة   خالل مشروعالالمتعلق ب العلني البحث  تم إجراءقد  و  .درهم  125.000,00مبلغ  
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 ير أن هذا المشروع. غ08/12/2005خالل الدورة االستثنائية لشهر دجنبر بتاريخ   وأبدى المجلس الجماعي رأيه فيه

 .المراقبة لى حدود نهاية مهمةإ عليه والمصادقة اعتماده يتم لم

 ملف تجزئة "الفردوس"  تدبير .2

 يةذ بقعة متحا  16تم إحداثها على وعاء عقاري يتكون من  و  تعتبر تجزئة "الفردوس" التجزئة الوحيدة بتراب الجماعة

بعض المساكن كانت قائمة وهي عبارة عن فيالت عددها  ، علما أنفيما بينها لكل واحد منها رسمها العقاري الخاص

خمسة، حسب تصميم المجموعة السكنية. وقد تم الترخيص لهذه المجموعة السكنية من طرف الجماعة تحت رقم  

-الملف المنعقدة بمقر الوكالة الحضرية القنيطرةبعدما حظيت بموافقة لجنة دراسة    2004يناير    19بتاريخ    01/2004

 .ما يلي. بعد دراسة الملف المتعلق بهذه التجزئة والمعاينة الميدانية تم تسجيل 2003أبريل  04سيدي قاسم بتاريخ 

 لألرض  العقارية اإلذن بإحداث التجزئة دون تصفية الوضعية 

السكنية باسم اتحاد المالك المشتركين "الفردوس" دون أن يتم تحويل تبين أن الجماعة قامت باإلذن بإحداث التجزئة 

 16ملكية العقار إلى االتحاد المذكور، حيث سجل في هذا الخصوص أن البقع األرضية المزمع تجزئتها بقيت في اسم  

 ة.مالك أصلي وبرسوم عقارية مسجلة باسم كل مالك على حد 

 رام بعض البقع للمساحات الدنيا المحددة في دفتر التحمالت اإلذن بإحداث التجزئة بالرغم من عدم احت 

من دفتر التحمالت المتعلق بالتجزئة،  5و 4مساحة بعض البقع تقل عن المساحة الدنيا المحددة في المادتين  لوحظ أن

مشروع وتم  متر مربع، وبالرغم من ذلك تم اإلذن بإنجاز ال 2.500واللتين تنصان على أن المساحة الدنيا للبقع هي 

  .30و 28و 26و 24و 20و 18و 16و 13و 9رقم تسلمه الحقا.  يتعلق األمر بالبقع 

 رية ولجنة ضدون األخذ بعين االعتبار لرأي الوكالة الح  ءى تسليم رئيس المجلس الجماعي لشواهد للتجزي

  المشاريع الكبرى

رية ولجنة المشاريع الكبرى، وفي ضكالة الحقام رئيس المجلس بصفة انفرادية ودون األخذ بعين االعتبار لرأي الو

تسعة العقارات، بتسليم   وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم  خرق لمقتضيات القانون

 .شواهد للتجزيئ لفائدة مالكي البقع، من خاللها يرخص لهم بتجزيئ بقعهم األرضية إلى بقعتين أو أكثر

 :الجماعة بما يليلس الجهوي للحسابات يوصي المج ،وعليه

 للوجود؛ التهيئة تصميم إخراج قصد المتدخلين باقي بمعية الضرورية اإلجراءات جميع اتخاذ -

للعقار وعرض ملف التجزئة  القانونية اإلذن بإحداث التجزئات السكنية إال بعد تصفية الوضعية عدم -

 على جميع األطراف المعنية بالمشروع؛ 

 المؤقت ألشغالها. التسلم قبل التحمالت لكناش التجزئات موضوع األشغال مطابقة من التأكد -
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II.   جواب رئيس المجلس الجماعي ألوالد سالمة 
 مقتضب( )نص

 الممتلكات والمرافق الجماعية تدبيرأوال.  

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

 وتأخر في استغالل المحالت التجارية والمقهى  عدم تسوية وضعية األمالك الجماعية 

 هناك مجموعة من الصعوبات التي حالت دون تسوية وضعية األمالك الجماعية يمكن إجمالها فيما يلي: 

 ضعف الموارد المالية للجماعة لتغطية مجموع الرسوم التي تتطلبها عمليات التقيد أو التحفيظ؛  -

ائق القانونية التي تثبت ملكية الجماعة لهذه العقارات والتي عدم توفر الجماعة على السندات والوث -

 تتصرف فيها عن طريق الحيازة مثل دار الجماعة، ملحقة لدار الجماعة والمحجز الجماعي؛ 

ضعف التكوين لدى الموظفين الدين تعاقبوا على هذه المصلحة فضال عن تعقد مسطرة التحفيظ  -

 والتي تتطلب تكوين قانوني؛   

حالت وكذلك المقهى، أنجزت في إطار نفس الصفقة التي أنجز بموجبها السوق األسبوعي. هذه الم -

وبالرجوع إلى مقررات المجلس فقد صادق هذا األخير في إحدى دوراته على عملية كراء هذه 

المحالت قبل التسلم المؤقت ألشغال الصفقة، إال أن استغالل هذه المحالت وكذا المقهى كان رهبنا 

على رخصة استغالل السوق التي تأخرت كثيرا نظرا لصعوبة الحصول على التراخيص   بالحصول

 الضرورية.

 قصور على مستوى تدبير سجل جرد الممتلكات المنقولة 

ليشمل جميع البيانات األساسية من قبيل تاريخ  2016لقد تم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة مند بداية سنة 

د الطلب وهو ممسوك حاليا من طرف المسؤول عن المخزن، كما أرقام الجرد المدونة وطريقة االقتناء ورقم سن

إن المصلحة المختصة تعتزم القيام  في السجل تم تثبيتها على أغلب الممتلكات المنقولة الصالحة لالستعمال.

 بإحصاءات دورية للمعدات واألدوات لتسهل عملية تتبع استعمالها. 

 اعيةتدبير بعض المرافق الجم .2

 سوء تدبير المحجز الجماعي 

يرجع باألساس إلى ضعف إمكانيات الجماعة بالنظر إلى عدد المحجوزات التي ترد على المحجز وكذا طول مدة 

يوما على األقل إلعالن مسطرة البيع(. وقلة اإلمكانيات المالية للجماعة ال تسمح   21يوما تنضاف إليها    15الحجز )

 اوالت المجلس المتكررة في هذا الشأن.  بتهيئة هذا المرفق رغم مد 

 النفايات المنزلية عدم اضطالع الجماعة بمهام جمع 

في ظل غياب مطرح لجمع النفايات وكذا الوسائل اللوجيستيكية والبشرية، فالجماعة لم تدخر الجهد للقيام بعمليات 

القطاع، صادق المجلس في دورته  النظافة حسب إمكانيتها ومعالجة النقط السوداء. ووعيا منها بأهمية هذا 

على اتفاقية شراكة قصد إحداث مجموعة جماعات   2015دجنبر    03المنعقدة بتاريخ    2015االستثنائية لشهر دجنبر  

 الترابية من اجل انجاز وتدبير مطرح عمومي.   

  عدم ربط مركز الجماعة وجل دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب 

ماعة بالماء الصالح للشرب كان والزال من أهم القضايا التي تشغل بال المجلس إال أن ان مشكل تزويد ساكنة الج

 الجماعة تفتقر لالعتمادات المالية الموازية.  

 ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

 تدبير المداخيل المتعلقة بممتلكات الجماعة .1

 ضعف مداخيل السوق األسبوعي 

فإنه  1إن السوق األسبوعي لجماعة أوالد سالمة حديث العهد ورغم موقعه الجيد بجانب الطريق الوطنية رقم 

يصادف في نفس اليوم وهو يوم السبت انعقاد أسواق أخرى بالجماعات المجاورة )جماعة الحدادة و جماعة سيدي 

لى جزء من سكان المنطقة فقط، كما أن السوق الطيبي( وهذا ما يوضح قلة المرتفقين والبائعين إذ يبقى محصورا ع

األسبوعي ورغم توفره على رحبة لبيع المواشي والدواب فهي تبقى دون استغالل نظرا لوجود أسواق رائدة في 

 بيع المواشي بالجماعات المجاورة ) بنمنصور عامر السفلية( . 
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 التأخر في اإلعالن عن طلب العروض كراء السوق األسبوعي 

حة المختصة بكراء السوق األسبوعي وعيا منها بأهمية هذه العملية تقوم ببرمجة كراء هذا المرفق خالل إن المصل

الفترة التي تسبق نهاية كل سنة كرائه، إال أن هذه العملية قد تعترضها بعض العراقيل من قبيل تأخر المصادقة على 

لب العروض المفتوح، فإن الصفقة تكون دون دفتر التحمالت من طرف سلطة الوصاية، وحتى عند اإلعالن عن ط

 جدوى في كثير من األحيان بسبب ضعف العروض المقدمة من المتنافسين بالمقارنة مع المبلغ التقديري لإلدارة.

 عدم مسك الجماعة لسجل خاص باألكرية 

 ستعمل الجماعة على مسك سجل خاص باألكرية.   

 جماعة لإلجراءات الضرورية لتحصيلهاتراكم الديون غير المستخلصة وعدم اتخاذ ال 

 لقد أحالت الجماعة ملف كراء المحالت التجارية على محام من أجل تسويته.     

 تدبير الرسوم الجماعية .2

   ضعف المداخيل المرتبطة بالرسم على محالت بيع المشروبات 

لقد راسلت الجماعة الملزمين من أجل اإلدالء باإلقرارات وأداء الرسم الواجب عليهم، وقد استجاب مجموعة من 

 أصحاب المقاهي. 

 عدم إيداع جل الملزمين اإلقرار بالمداخيل وعدم التزامهم باألداء 

المتعلق بالجبايات المحلية وذلك بتطبيق  47-06من القانون  134إن مصالحنا المختصة قامت بتفعيل المادة 

 الجزاءات عن عدم وضع اإلقرار أو وضعه خارج اآلجال.

 عدم مراقبة المداخيل المصرح بها 

المتعلق بالجبايات   47-06من القانون    158و  151و  149إن مكتب الوعاء الضريبي سيقوم بتفعيل مقتضيات المواد  

 زمة. وذلك بالقيام باإلجراءات القانونية الال

  تفويت مداخيل الرسم على عمليات البناء نتيجة التأخر في تحيين القرار الجبائي 

المتعلقة بالجبايات المحلية فيما يخص الرسم على عمليات البناء، فقد عملت الجماعة  47-06تفاعال مع القانون 

لمشار إليه والتي نصت على أنه من من القانون ا 52على تحيين القرار الجبائي خالل دورتها، إال أن قراءة المادة 

بين المعفيين المساكن من نوع قروي التي تقع داخل جماعات قروية، طرحت مشكال في فهمها بين أعضاء المجلس 

 الرافضين هذا الرسم مما أخر المصادقة عليه بدعوى أن الجماعة كونها قروية غير ملزمة.

 رابعا. تدبير المشاريع والنفقات الجماعية

 نفقات إنجاز المسالك والممرات والطرق القروية تدبير .1

 نقائص متعلقة بالبرمجة والتخطيط لعمليات التهيئة وإنجاز المسالك 

 )...( وتتأثر هاته البرمجة بالعناصر التالية:

الجماعة ال تمتلك القدرة المالية الموازية لتنفيذ هذه البرامج وتقتصر في تنفيذها فقط على تدخالت   -

 . (83,75%لخصوص تمويالت المبادرة الوطنية )الشركاء وبا

يبقى تدخل الجماعة استعجاليا ويقتصر باألساس على الصيانة وتقوية المقاطع األكثر تضررا عن  -

 (.     %35طريق سندات الطلب جزء منها مرصود من ميزانية التسيير بواسطة كراء اآلليات )

" وأعيد للضرورة   nivellementسويته "وباستثناء مقطع مسلك العبابدة النخاصة الذي تمت ت -

" مرة أخرى، فإن األشغال التي أنجزتها الجماعة وإن كانت بنفس الدوار   renforcementتقويته  " 

قد همت مقاطع  طرقية مختلفة، ذلك أن الدوار الواحد تخترقه عدة مسالك طرقية تربطه بباقي  

 الدواوير المجاورة وهي عبارة عن شبكة من المسالك.

 عدم تسوية الوعاء العقاري للمسالك والممرات الطرقية 

 إن تسوية الوعاء العقاري للمسالك والممرات يطرح مجموعة من التحديات على عدة مستويات:

المستوى االقتصادي: الجماعة ليست لها اإلمكانيات المادية للتسجيل والتحفيظ ولتعويض  -

 المتضررين.

العقار السائد بالجماعة هو أراضي الجموع، الشيء الذي يصعب معه المستوى القانوني: إن طبيعة  -

 التحديد الحقيقي لحرمة المسالك، وخصوصا في إطار غياب وثيقة تعمير مصادق عليها.
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المستوى االجتماعي: أن هاته العملية قد تحرك نزاعات بين الجماعات الساللية وخصوصا ما إذا  -

 بينهم. كان المسلك أو الطرق يفصل 

 اختالالت على مستوى تنفيذ األشغال المتعلقة بتهيئة وصيانة المسالك القروية 

 نوضح ما يلي:  09/2011بالنسبة للصفقة رقم  •

 )...( 

متر تحسبا لسماح  4التقديرات الكمية للدراسة التقنية والمسجلة بجدول األثمان األحادية للصفقة اعتمدت العرض 

كلم عرض   1.2ان دفتر التحمالت يحدد في جدول تفصيلي أبعاد المسلكين )الطول الساكنة بتوسيع المسلك. وإن ك

متر(، لكنه استطرد هذه المعطيات بعبارة أن الجماعة تحتفظ بحق إدخال التغييرات التي تراها ضرورية أثناء   3.5

 ما يؤطره القانون.   األشغال وقد كتبت هذه العبارة بخط ممتلئ إلثارة انتباه المتنافسين ضمانا للشفافية وفق

 5إلى    couche de formeأثناء االنجاز، تم التراضي مع الساكنة، فتم توسيع المسلك ليصل عرض طبقة الشكل  

 أمتار. )...( 4بعرض  Couche de roulement أمتار وتم تتريب طبقة المرور

 قررا.بالنسبة لمسلك العبابدة ذو األرضية الرملية، فقد تمت تسويته وفق ما كان م

 : 05/2012بالنسبة للصفقة رقم  •

)...( األشغال المتعلقة بالمسلكين المضافين وإن لم تكن مدرجة في الصفقة األصلية أنجزت في إطار نفس المضمون 

للصفقة األصلية، وذلك بعد إخبار الشركة لصاحب المشروع وبأمر للخدمة   consistance techniqueالتقني

 قيمة األشغال المضافة على أساس األثمان األحادية للصفقة األصلية. )...( من هذا األخير. وتم تسديد 

  عدم إلزام المقاوالت المكلفة باإلنجاز بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة 

 10/2010، 09/2010بخصوص عدم تقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة من طرف المقاولين بالنسبة للصفقات 

ق بتهيئة وتقوية المسالك، نوضح أنه لم تتم مطالبة الشركات بالتصاميم المشار إليها  وهي صفقات تتعل  04/2014و

" للمسلك المنجزة لم يطرأ عليه أي تغيير. إال أنه سنأخذ  étude du tracéأعاله على اعتبار أن دراسة أثر "

 المالحظة بعين االعتبار. 

 تدبير الصفقات المتعلقة باألشغال األخرى .2

 المتعلقة بأشغال بناء محالت تجارية للباعة المتجولين 02/2010الصفقة رقم  .أ

 عدم مالءمة موقع إنجاز المشروع 

لقد تم اختيار هذا الموقع لسببين رئيسيين: نذرة الوعاء العقاري وأن هذا الموقع كان مركز حركية دائمة بالنظر 

يدي عياش أكبر دوار بالجماعة وبالقرب إلى تواجد كل من مقر الجماعة، القيادة، المستوصف وبتواجده بمركز س

. ولإلشارة فإن مصالح العمالة والتي تعتبر شريكا لم تعترض على المشروع إال بعد 1من الطريق الوطنية رقم 

 الشروع في إنجازه.

 إصدار أمر بتوقف األشغال بدون تعليل 

د الوالي، فتم توقيفه من طرف هاته كما سبقت اإلشارة، فإن المشروع اعترضت عليه مصالح العمالة بأمر من السي

السلطة. وقد راسلت الجماعة أنداك السيد الوالي موضحة كافة المعطيات عن المشروع، ولهذا قامت الجماعة 

 باستصدار آمر بالتوقف عن اإلشغال للمقاول. 

  )...( 

 المتعلقة بتهيئة المركز التربوي والنادي النسوي 06/2011الصفقة رقم   .ب

 ى بعض األشغال دون إبرام عقد ملحق تغير في محتو 

لقد تم إحداث هذه التغييرات بناء على تدخل مكتب الدراسات بواسطة مذكرة توضيحية ألشغال الصفقة. حيث تم 

 .treillis soudé Φ4.5بشبكة حديدية  ferraillage T8كما تم استبدال الحديد    T2بالرصيف    T4تغيير الرصيف  

لتغييرات في عقد ملحق، ارتأى جميع المتدخلين االحتفاظ باألثمان األحادية ونظرا لطول مسطرة بلورة هذه ا

 .  principe de simulationالمنصوص عليها في الصفقة على أساس اعتماد مبدأ المحاكاة 

 وبموجبه وفيما لحقه التغيير تم حساب جداول المنجزات من األشغال أخذا بعين االعتبار: 

  2kg/mمقدرة بالوحدة   Φ4.5 treillis soudéالكتلة النوعية ل -

 كما يلي:  T4حيث تحسب كمية الرصيف T2 و  T4العالقة النسبية بين كتلتي الرصيفين   -

 quantité (T4) comptabilisée = quantité (T2) réalisée /1,3 
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  عدم إلزام المقاولة بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة 

 االعتبار. المالحظة ستأخذ بعين 

 خامسا. تدبير قطاع التعمير

 إعداد تصميم التهيئة .1

 تعثر إعداد تصميم التهيئة 

ويرجع هدا التعثر الى كونه التجربة االولى للجماعة في هذا المجال من جهة وإلى صعوبة وطول المشاورات بين 

بالنظام العقاري السائد بتراب مختلف الشركاء في تحديد المساحات الدنيا الالزمة للحصول على رخصة البناء علما  

 الجماعة المشكل اساسا من أراضي الجموع.

، أصبح تصميم التهيئة يشكل وثيقة مرجعية بالنسبة 24/11/2005لإلشارة، فمنذ اختتام البحث العمومي بتاريخ 

جزيء طبقا  للجماعة ولباقي المتدخلين بقطاع التعمير. حيث أصبحت تتم دراسة ملفات رخص البناء والتقسيم والت

 لمقتضيات هذا التصميم.  

 تدبير ملف تجزئة "الفردوس"  .2

  اإلذن بإحداث التجزئة دون تصفية الوضعية القانونية والعقارية لألرض 

من حيث الشكل كونها مشيدة على بقع   25-90من القانون    56)...( المجموعة السكنية تستجيب لمقتضيات الفصل  

الصادر   2-92-833من المرسوم    6المالكين، كما أنها تستجيب لمقتضيات المادة  متجاورة ومحاذية لمجموعة من  

 وذلك كون البقع الستة عشر كلها محفظة. 25-90لتطبق القانون  1993اكتوبر  12

تم الترخيص إلحداث تجزئة "المجموعة سكنية" بعد الحصول على الموافقة من طرف لجنة الدراسة المجتمعة 

، واستناد إلى محضر اجتماع اللجنة المختلطة 22/01/2004سيدي قاسم بتاريخ    –ة القنيطرة  بمقر الوكالة الحضري

والذي من خالله يطلب من رئيس الجماعة تسليم شواهد التقسيم  19/10/2004بمقر دائرة احواز القنيطرة بتاريخ 

 بقعة.  36طبقا لدفتر التحمالت الذي ينص على 

 دم احترام بعض البقع للمساحات الدنيا المحددة في دفتر التحمالتاإلذن بإحداث التجزئة بالرغم من ع 

، يشير في فصله الثاني إلى 22/01/2004فيما يخص هاته المالحظة، فإن دفتر التحمالت المصادق عليه بتاريخ 

 .2م 2500ن تقل عن أأن مساحة بعض البقع يمكن 

  تسليم رئيس المجلس الجماعي لشواهد للتجزيء دون األخذ بعين االعتبار لرأي الوكالة الحضرية

 ولجنة المشاريع الكبرى

سيدي قاسم   –بناء على القبول الصادر عن اجتماع لجنة دراسة التصاميم المنعقدة بمقر الوكالة الحضرية القنيطرة  

بمقر دائرة احواز   19/10/2004، وكذا القبول الصادر عن اللجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ  2004/ 22/01بتاريخ  

بقعة طبقا للتصميم  36قامت الجماعة بتسليم رئيس الودادية رخصة تجزيئ " المجموعة السكنية" إلى  ،القنيطرة

نص عليه في دفتر التحمالت المصادق ودفتر التحمالت الملحق به وبالتالي سلمت شواهد التقسيم للمعنيين لتنفيذ ما  

عليه. ولإلشارة فقد حضر أشغال اللجنة المختلطة كل من مثلي التعمير بالعمالة وممثل الوكالة الحضرية الى جانب 

 ممثلي مصالح خارجية أخرى. 

  )...( 
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 "صفصاف"جماعة 

 (إقليم سيدي قاسم) 
 

، وتنتمي إداريا إلى قيادة الصفصاف، دائرة مشرع 1992تم إحداث جماعة صفصاف عقب التقسيم اإلداري لسنة 

نسمة، حسب اإلحصاء العام   25.075دوارا، وتقدر ساكنتها ب  24وتضم الجماعة . بلقصيري، إقليم سيدي قاسم

 .2014للسكان والسكنى لسنة 

حيث   ،2017إلى  2010 درهم في المتوسط خالل الفترة الممتدة من 7.708.940,19 الجماعة يريبلغت مداخيل تس

بالمائة. أما   44بمعدل نمو بلغ    2017درهم سنة    8.728.476,85إلى    2010درهم سنة    6.027.364,74انتقلت من  

 3.069.522,08مقابل  2017درهم سنة  4.078.968,00ارتفاعا ملحوظا إذ تم تسجيل  فقد عرفتير تسيالنفقات 

 5.015.620,48كما عرفت نفقات التجهيز ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من  .بالمائة 33، أي بزيادة 2011درهم سنة 

 .2017درهم سنة  15.063.412,43إلى  2011درهم سنة 

I.  الجهوي للحسابات  المجلسوتوصيات  مالحظات 

وإصدار عدد من التوصيات نورد صفصاف عن تسجيل مجموعة من المالحظات    جماعةأسفرت مهمة مراقبة تسيير  

 أهمها ضمن المحاور التالية. 

 . تدبير المشاريع والنفقات الجماعيةأوال
 .عن تسجيل المالحظات التالية 2017إلى  2010ة عن الفترة الممتدة من ينفقات الجماعالالمشاريع أسفرت مراقبة 

 المسالك والممرات والطرق القروية مشاريعتدبير  .1

 11وقد تم تنفيذها بواسطة  ،قامت الجماعة بإنجاز وتهيئة مسالك وممرات وطرق قروية همت مجموعة من الدواوير

 الك والممرات والطرق القرويةالنفقات المتعلقة بالمسوتمثل  درهم.    34.522.048,34صفقة بكلفة مالية إجمالية بلغت  

والطرق ومعاينة مجموعة من المسالك هذه النفقات  دراسة ملفات  مكنتوقد . ئة من مجموع نفقات التجهيزاالمب 60

 الوقوف على المالحظات التالية: من 

 نقائص متعلقة بالبرمجة والتخطيط لعمليات التهيئة وإنجاز المسالك 

 مندمجة رؤية الجماعة ال تندرج ضمن طرف من المنجزة القروية المتعلقة بتشييد وصيانة المسالكتبين بأن النفقات 

طرق  8طرق جهوية، و 2السنوات، خصوصا وأن شبكة الطرق بالجماعة تضم  تهيئة متعدد  برنامج إطار وفي

 مقاطع شكل أخذت لمنجزةا التهيئة أشغال ونتيجة لهذا الوضع فإن .قرويامسلكا  29طرق جماعية و 10إقليمية، و

ويضعها دائما أمام إشكالية إعادة تهيئة  إلمكانياتها الجيد  التدبير من تمكن الجماعة ال محدودة مسافات على طرقية

كما تبين بأنه يتم إنجاز وصيانة المسالك والممرات عن طريق إبرام صفقات أو إصدار سندات   وإصالح هذه المسالك.

الدواوير ونفس  بنفس متفرقة  أجزاء متر، وهمت  500بلغت في بعض األحيان مسافات تقل عن  طلب بمقاطع صغيرة  

 وتنسيقها وجودتها. على طبيعة األشغال انعكست الوضعية المقاطع في بعض األحيان. هذه

  لوعاء العقاري للمسالك والممرات الطرقيةل القانونيةالوضعية عدم تسوية 

لوعاء العقاري لألجزاء التي تخترقها، الشيء  لالقانونية الوضعية دون تسوية  الكمسالطرق والفتح بالجماعة  تقوم

الذي من شأنه أن يدخل الجماعة في منازعات يمكن أن ينجم عنها تحملها لنفقات نتيجة االعتداء المادي على ملك 

ة من الطرقات والمسالك الغير. كما أن عدم تسوية الوعاء العقاري للمسالك والطرقات، جعل الجماعة تنجز مجموع

من شأنه أن يؤثر على المسالك المنجزة وديمومتها. كما هو الحال  ممادون فتح الخنادق لتصريف مياه األمطار، 

 .02/2015و 06/2013و 04/2012و 02/2011بالنسبة للصفقات رقم 

 اختالالت على مستوى تنفيذ األشغال المتعلقة بتهيئة وصيانة المسالك القروية 

 .المتعلقة بصفقات المسالك والطرق القروية من الوقوف على المالحظات التالية فتحاص تدبير تنفيذ األشغالامكن 

 بدء األشغال قبل إصدار األمر بالخدمة  1.1

كما تفيد بذلك  2011غشت  25 بدأت قبل األمر ببدء األشغال الذي يحمل تاريخ 02/2011تبين بأن أشغال الصفقة 

المختبرية المتعلقة باألشغال المنجزة. يتعلق األمر بتقريرين للمختبر اللذين يحمالن تواريخ سابقة لبدء األشغال، الوثائق  

والتاني متعلق بمراقبة الضغط تم بتاريخ   2011غشت    24  األول متعلق باختبار واعتماد المواد المستعملة يحمل تاريخ

 .2011غشت  17
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 ضعف تتبع األشغال المنجزة  2.1

 02/2011عدم توفر الجماعة على ما يفيد تتبعها لألشغال المنجزة خصوصا دفتر الورش بالنسبة للصفقتين  تبين

. كما لوحظ بأن الجماعة قامت تينالشروط الخاصة بالصفق  يمن دفتر  7-3، مما يخالف مقتضيات المادة  06/2010و

ميات تقديرية وفي غياب لجداول المنجزات المتعلقة بأداء الكشوف التفصيلية المؤقتة للصفقتين المذكورتين، بناء على ك

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب  57و 56مما يخالف المادتين  ،بها

ليتم تسوية ذلك فيما بعد  (.2000ماي  4) 29صادر في  2.99.1087 المرسوم رقمعليه بمقتضى  الدولة المصادق

 الكشف النهائي للصفقتين الذي يتم على أساس جدول منجزات األشغال النهائية. خالل أداء

 شغال بأحد الدواوير وتوزيعها على دواوير أخرى عدم إنجاز األ 3.1

 15هو تهيئ الممرات والمسالك بطول  هاعلى أن موضوع 06/2016تنص المادة األولى من دفتر تحمالت الصفقة 

الممتازة وتعاونية المختارية. غير أن تنفيذ  وتعاونية ودكالةغاطن أوالد سليمان كيلومتر بدواوير: أوالد يوسف وم

األشغال لم يشمل المسالك الطرقية والممرات المتواجدة بتعاونية الممتازة كما هو مدون بمحضر تتبع األشغال المنجز 

م تحويلها إلى مقاطع ومسالك غير أن األشغال المبرمجة بهذه المنطقة تإلى  وتجدر اإلشارة    .2017مارس    02بتاريخ  

لب سكان هذه الدواوير كما يفيد امبرمجة بالصفقة بكل من أوالد يوسف ومغاطن أوالد سليمان ألجل االستجابة لمط

 بذلك محضر تتبع األشغال المشار إليه أعاله.

   الماء الصالح للشرببالمتعلقة تدبير الصفقات  .2

 بتزويد دوار "أوالد الرياحي" بنافورتينالمتعلقة  02/2012الصفقة رقم  .أ

درهم، قبل أن تصل إلى مبلغ  496.842,00بمبلغ  2012يونيو  21 بتاريخ تم إبرام هذه الصفقة مع المقاولة "س"

درهم نتيجة الزيادة في حجم األشغال. وقد أسفر االطالع على الملف المتعلق بها ومعاينة النافورتين  526.211,94

 حظتين التاليتين:تسجيل المال عن

 بدء األشغال قبل تبليغ المصادقة لنائلها 

تبين بأن لجنة تتكون من رئيس الجماعة ونائل الصفقة وممثلي السلطة المحلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء قامت  

قبل  وذلكحسب المحضر المنجز في هذا الشأن، زيارة الورش وفتح األشغال المتعلقة به ب 2012غشت  13بتاريخ 

(، وقبل إصدار األمر 2012غشت  28تبليغ نائل الصفقة بالمصادقة ألجل تسجيل الصفقة وتكوين الضمان النهائي )

 (.2012شتنبر  26ببدء األشغال )

  النافورتين موضوع الصفقةعدم استغالل 

أنه من خالل   يرلماء الصالح للشرب، غاإنجاز نافورتين وتجهيزهما وربطهما بشبكة    02/2012تضمنت الصفقة رقم  

النافورتين تعرضت للتخريب والسرقة وأصبحت غير قابلة لالستغالل بحكم   اتينه ى ، تبين بأن إحد المعاينة الميدانية

 لعدم تواجد العداد المتعلق بها. اربطها بالشبكة نظر كما لم يتمعدم وجود التجهيزات المرتبطة بتشغيلها. 

 المتعلقة بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب "بدوار المخاشيم" 05/2016الصفقة رقم  .ب

 12  درهم حسب محضر انعقاد لجنة فتح األظرفة بتاريخ  493.173,60" بمبلغ  ستم إبرام هذه الصفقة مع المقاولة "

درهم   11.545,28 درهم بسبب مراجعة األثمان بقيمة 551.815,38رتفع إلى اغير أن هذا المبلغ  ،2016ماي 

 النقائص درهم. وقد عرف تنفيذ أشغال هذه الصفقة  47.096,50وبقيمة  بالمائة 9,54بنسبة ها والزيادة في حجم

 التالية: 

  لوعاء العقاري لألراضي موضوع األشغال لالقانونية الوضعية عدم تسوية 

تصميم منجز من طرف المكتب الوطني  من دفتر الشروط الخاصة على أن تنفيذ األشغال سيتم حسب  2تنص المادة 

شغال عرف مجموعة من الصعوبات بسبب تواجد العديد من الممرات األ، غير أن تنفيذ  -قطاع الماء-للماء والكهرباء  

القانونية لألراضي التي الوضعية  الطرقية واألراضي الفالحية ضمن التصميم المنجز وعدم عمل الجماعة على تسوية  

من التوصيف التقني للصفقة تنص على أنه من التزامات   3بالرغم من أن المادة    ، وذلكال التوسعةأشغ  تقام عليهاسوف  

صاحب المشروع توفير العقار الضروري إلنجاز األشغال. وألجل تجاوز هذه الصعوبات قامت الجماعة بتغيير بعض  

، مما نتج عنه تغيرات على 0162شتنبر  26محاور إنجاز األشغال كما يفيد بذلك محضر الورش المنجز بتاريخ 

 .مستوى كميات األشغال للعديد من عناصر الصفقة، وبالتالي الزيادة في حجم األشغال

 نقص في تكوين لجنتي التسلم المؤقت والنهائي لألشغال الصفقة 

نونبر  25خالل محضري التسلم المؤقت والنهائي ألشغال الصفقة الذي تم إنجازهما على التوالي بتاريخ من تبين 

عن لجنة  عن تسلم األشغال-قطاع الماء–غياب ممثل المكتب الوطني للماء والكهرباء  2017دجنبر  11و 2016

من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة من جهة، وال يمكن الجماعة من   26، الشيء الذي يخالف مقتضيات المادة  التسلم

دفتر التحمالت بحكم طبيعة هذه األشغال وعدم توفر الجماعة التأكد الفعلي من أن األشغال تم إنجازها بشكل مطابق ل

 على تقني متخصص في مجال الصفقة.
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 تدبير النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب .3

عينة من هذه  دراسة تسند طلب. وقد مكن 309بلغ عدد سندات الطلب ما مجموعه  2017 - 2010الفترة خالل 

 تسجيل المالحظات التالية: منالسندات 

  مبدأ المنافسة  إعمالعدم 

تبين من خالل فحص الملفات الخاصة بالنفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب، أن بيانات األثمان المتعلقة 

بالمتنافسين ال تعكس، في بعض الحاالت، اللجوء الحقيقي للمنافسة بقدر ما هي وثائق تقدم لتسهيل عملية التأشير على 

 2.06.388 من المرسوم رقم 75االلتزام بالنفقات وأداءها، الشيء الذي يخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 

يتعلق بالصفقات العمومية. وفي   2013مارس    20صادر في    2.12.349من مرسوم رقم    88وكذا المادة    سالف الذكر

 :تم تسجيل المالحظات التالية ،هذا الصدد 

قبل التوصل ببيانات األثمان المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم   إسناد سند الطلب -

الذي تم درهم  59.810,40المتعلق بأشغال الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية بمبلغ  16/2014

 ؛2014ماي  07ألثمان تحمل تاريخ لفي حين أن البيانات المختلفة   2014ماي  05 بتاريخإصداره 

إلسناد سندات الطلب بتواريخ سابقة لتواريخ بيانات األثمان المختلفة، يتعلق   ةحاضر فتح األظرفإنجاز م -

 14  م إنجاز المحضر بتاريختحيث    ،درهم  13.440,00بمبلغ    2014/ 06األمر بحالة سند الطلب رقم  

ينطبق نفس األمر  .2014مارس  12 حين أن بيانات األثمان المختلفة تحمل تاريخ في 2014فبراير 

موضوع محضر فتح األظرفة المنجز  ،درهم 12.975,00بمبلغ  40/2015سند الطلب رقم على 

كذلك و 2015دجنبر  22 في حين أن البيانات المختلفة لألثمان تحمل تاريخ 2015أبريل  27 بتاريخ

تم إنجاز  الذي  2016مارس   28 درهم الصادر بتاريخ 16.320,00بمبلغ  03/2016سند الطلب رقم  

  في حين أن بيانات األثمان المختلفة المتعلقة به تحمل تاريخ  2016مارس  24 ر إسناده بتاريخضمح

  ؛2016مارس  25

 41/2014طلب رقم الإنجاز محضر فتح األظرفة بعد إسناد سند الطلب كما هو الحال بالنسبة لسند  -

 03مؤرخ في ال ر فتح األظرفةضدرهم موضوع مح 34.956,00بمبلغ  2014أكتوبر  07 بتاريخ

 .2014نونبر 

  نقائص في تتبع ومراقبة األشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب 

تخضع سندات الطلب المتعلقة باألشغال لضرورة تحديد مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها بكل دقة كما تقضي 

من المرسوم رقم   75ية والمادة المتعلق بالصفقات العموم 2.12.349من المرسوم رقم  88بذلك مقتضيات المادة 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. هذه الشروط  02.06.388

نجاز األشغال من حيث الكم والكيف. وقد تبين أن مصالح الجماعة ال تقوم بإعداد أي إتهدف إلى تسهيل عملية تتبع 

يمكن من خاللها معرفة ظروف إنجاز األشغال عن طريق سندات الطلب وتحديد الكميات محاضر أو وضعيات 

، األمر الذي 2017و 2010سند طلب لألشغال خالل الفترة الممتدة ما بين  30المنجزة فعال مع العلم بأنها أصدرت 

 ال يخلو من مخاطر قد تؤثر باألساس على تصفية وأداء النفقات موضوع سندات الطلب.

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

 العقاري للطرقات المنجزة قبل الشروع في تنفيذ أشغالها؛  الوضعية القانونية للوعاءتسوية  -

مع اتخاد اإلجراءات  األوراش اجتماعات محاضر إنجاز عبر ذلك وتوثيق المشاريع تنفيذ تتبع -

 فقا لدفتر الشروط الخاصة؛الضرورية لحث المتعاقدين على إنجاز األشغال و

من  57و 56الحسابات كما هو منصوص عليه في المادتين  كشوفات إلعداد المنجزات جداول اعتماد -

بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على  2000ماي  4 2.99.1087 المرسوم رقم 

 صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة؛

 .تهاتتبع ومراقبة األشغال المنجزة بواسطوالطلب  سندات اللجوء إلى عند المنافسة مبدأ إعمال -

  تدبير المداخيل الجماعية. ثانيا

 تدبير الرسوم الجماعية .1

المداخيل، وخصوصا الرسم على   يتعلق األمر بالرسوم التي تقوم الجماعة بتدبيرها بطريقة مباشرة عن طريق شساعة

 محالت بيع المشروبات، والرسم على عمليات البناء. 
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 الرسم على محالت بيع المشروبات .أ

 .مكن تدقيق المداخيل المتعلقة بهذا الرسم من تسجيل المالحظات التالية

  ضعف المداخيل المرتبطة بالرسم على محالت بيع المشروبات 

( مقهى ومحل لبيع 39)وثالثون ساعة المداخيل، يوجد بتراب الجماعة تسعة حسب القائمة المدلى بها من طرف ش

الجماعة خالل  ص حسب اإلحصاء الذي قامت بهيرخت محالت ال تتوفر على  7و امرخص له امنه 32 المشروبات،

لى منها يوجد بمركز الجماعة وع ان جزءإ. وتتوزع هذه المحالت في جميع تراب الجماعة، حيث 2016شهر يناير 

تبين من خالل المداخيل المحصلة بأن مداخيل قد  دواوير. والمستوى المحاور الطرقية المصنفة والجزء اآلخر متواجد ب

درهم سنويا  2.284,77وز في المتوسط مبلغ االرسم تبقى ضعيفة بالمقارنة مع عدد الملزمين بالرسم، حيث لم يتج

ويرجع السبب الرئيسي لضعف المداخيل المتعلقة بهذا الرسم إلى . 2017إلى  2010خالل الفترة الممتدة من سنة 

 .ضعف مجهود التحصيل، ولعدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية لحث الملزمين على أداء الرسم

 عدم إيداع مجموعة من الملزمين اإلقرار بالمداخيل وعدم أدائهم الرسم 

( ملزم 21محالت بيع المشروبات، تبين بأن إحدى وعشرين )من خالل االطالع على ملفات الملزمين بالرسم على 

( لم يسبق لهم أن قاموا بإيداع إقرار عن المداخيل وبأداء الرسم كما هو منصوص بالمائة  54من أصل تسعة وثالثون )

ماعة لم تقم الج ،متعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبالرغم من ذلكال 47.06من القانون رقم  67عليه في المادة 

 اإلقرار أو وضع اإلقرار خارج األجل. القانون سالف الذكر والمتعلقة بالجزاءت عن عدم  134بتفعيل مقتضيات المادة  

 عدم مراقبة المداخيل المصرح بها 

بأنه باستثناء الملزم    2017تبين من خالل افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محالت بيع المشروبات برسم سنة  

درهم وملزمين أخريين صرحوا بمدخولين   47.600,00قهى الجماعة الذي صرح بمدخول سنوي قيمته  الذي يكتري م

بمداخيل محصورة ما   صرحواجل الملزمين المتبقيين  إن  درهم، ف  11.040,00درهم و  15.200,00سنويين قيمتهما  

، وهي مبالغ ضعيفة وال درهم في اليوم( 26,85درهم ) 9.800,00درهم في اليوم( و  13,15درهم ) 4800,00بين 

. ورغم ضعف المبالغ المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق المحالتتعكس حجم الرواج التجاري لمجموعة من  

وعند االقتضاء  سالف الذكر 47.06 من القانون 151و 149تين الماداستنادا إلى  ، وذلكاالطالع وحق المراقبة

 من نفس القانون. 158مادة تصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات ال

 الرسم على عمليات البناء .ب

وقد بلغ مجموع مداخيل الرسم على   .رخصة بناء  159قامت الجماعة بمنح    2017إلى    2010خالل الفترة الممتدة من  

هذا الرسم تم من خالل افتحاص الملفات المتعلقة بودرهم.  190.510,45عمليات البناء عن نفس الفترة ما مجموعه 

 تسجيل المالحظات التالية:

 عدم استخالص الرسم على عمليات البناء من الحاصلين على رخص البناء 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تفرض الرسم على  47.06 القانون رقممن  51خالفا لمقتضيات المادة 

عمليات البناء على المستفيد من رخصة البناء، لم يتم فرض الرسم على مجموعة من الملزمين حصلوا على رخصة 

خيل مهمة قدرت ملزم، الشيء الذي حرم مالية الجماعة من مدا 136، بلغ عددهم 2017 - 2010البناء خالل الفترة 

 درهم. 266.426,55في مبلغ 

 والدور السكنية المحالت التجاريةبتدبير المداخيل المتعلقة   .ج

( محال تجاريا تقوم بكرائها عن طريق دفتر تحمالت وعقود كراء مبرمة مع 14تملك الجماعة مقهى وأربعة عشر )

وقد مكنت دراسة الملفات الخاصة بكراء   .موظفيهاتتوفر الجماعة على ثالثة دور سكنية تقوم بكرائها ل. كما  صاالخو

 .هذه األمالك من الوقوف على المالحظات اآلتية

 عدم مسك الجماعة لسجل خاص باألكرية 

ال تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بأكرية المحالت التجارية. هذه الوضعية ال تساعد على تتبع المبلغ اإلجمالي للباقي  

المالية، وكذا الوضعية المالية الفردية للمكترين وتحديد مبالغ الديون بشكل دقيق وفي   استخالصه لدى مصلحة الموارد 

 الوقت المناسب.

  لتحصيلها الالزمة مستخلصة وعدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات التراكم واجبات الكراء غير 

من المكترين ال يؤدون الملفات الخاصة بالمكترين للمحالت التجارية والمقهى، بأن مجموعة  فحصتبين من خالل 

 إلىمبلغ الديون المستحقة للجماعة والغير مستخلصة  وصلبذمتهم، حيث  الواجبات الكرائية التي

 درهم.  203.907,05

مون باألداء بصفة منتظمة، حيث بلغ وال يق  نالباقيإن  ومن خالل وضعية المكترين تبين بأنه باستثناء أربعة مكترين، ف

شهرا بالنسبة لمكتري الدكان   89و  06شهرا بالنسبة لمكتري الدكان رقم    90عدد الشهور المتراكمة وغير مؤدى عنها  

. هذه الوضعية تخالف مقتضيات الفصل الثالث )من عقود الكراء 11شهرا بالنسبة لمكتري الدكان رقم  70و 05رقم 
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( وكذلك مقتضيات الفصل الخامس من 2012الفصل الرابع )لعقود الكراء المبرم بعد سنة  ( و1220المبرمة قبل سنة  

على أنه "تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبوع   دفتر التحمالت الخاص بكراء محالت تجارية التي تنص

لالزمة في حق المتقاعسين وتأخرت في  األول من الشهر المستحق". وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير ا

 تفعيل المقتضيات التعاقدية، خصوصا المقتضيات التالية:

(، الذي ينص على أن كل تأخير في األداء يعرض  2012قبل  المبرمة  الفصل الثالث من عقود الكراء ) -

 المكتري لفسخ العقد؛

في حالة أي تماطل من طرف  ( الذي ينص على أنه 2012بعد المبرمة الفصل الرابع من عقود كراء ) -

المستغل تقوم الجماعة بإنذاره بواسطة رسالة مضمونة، وإذا لم يقم هذا األخير بأداء ما ترتب عليه من 

 ذين، يحق للجماعة فسخ عقدة الكراء؛ 

الفصل السابع والعشرون من دفتر التحمالت خاص بكراء المحالت التجارية الذي ينص على أنه تصبح  -

إنذار المكتري كتابيا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى القابض    غية بعد عملية الكراء ال

إغالق المحل ، أو  عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة في الفصل الخامس،  المالي في الحاالت

 عدم احترام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء.و أ، المكتري لمدة تزيد عن ستة أشهر

 ضعف السومة الكرائية للدور السكنية وعدم مراجعتها 

وبالرغم من  .درهم شهريا( جد منخفض وال يتناسب مع القيمة الحالية للعقارات 150تبين بأن مبلغ كراء المنازل )

المحالت المتعلق بكراء  67.12ذلك لم تعمل الجماعة على تحيين السومة الكرائية، كما ينص على ذلك القانون رقم 

 .2013نوفمبر  19المعدة للسكنى أو االستعمال المهني والصادر بتاريخ 

 ضعف على مستوى استخالص مدخول أكرية الدور السكنية 

يؤدي ما بذمته إلى مصلحة المداخيل  3من خالل االطالع على وضعية ألكرية، تبين أن مكتري واحد من أصل 

 16 درهم إلى حدود  17.950,00إلى مبلغ ليصل المداخيل  شساعةلدى  بانتظام، مما أدى إلى تراكم الباقي تحصيله

 . 2018ماي 

 لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

 على الحرص وكذا المشروبات بيع على محال المفروض الرسم لتحصيل الالزمة اإلجراءات اتخاذ -

 الرسم المتأخر لمبلغ األداء عن أو راراتإيداع التصريحات واإلق عدم عن المترتبة فرض الجزاءات

متعلق بجبايات الجماعات ال  47.06من القانون رقم    134المستحق كما تنص على ذلك مقتضيات المادة  

 المحلية؛

من القانون  55و 54، 53تطبيق وتصفية وتحصيل الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات المواد  -

 ؛المحلية الجماعات بجبايات المتعلق  47.06رقم 

 المكترين حق  في التعاقدية الجزاءات وتطبيق  القانونية اإلجراءات مسك سجل خاص باألكرية واتخاذ -

 . كم واجبات الكراء المستحقة للجماعةالمتقاعسين عن األداء وذلك لتفادي ترا

 تدبير التعمير والممتلكات الجماعية. ثالثا

 التعميرتدبير  .1

دوارا متفرقة تعرف كثافة سكانية، ويغطي تصميم التهيئة  24يتكون تراب جماعة صفصاف من مركز الجماعة و

غير  ىسكنية مهمة وانتشارا للبناء تبق المعمول به مركز الجماعة فقط في حين أن الدواوير التي تعرف تجمعات 

مشمولة بأي وثيقة تعمير أو دراسات إلعادة هيكلتها، خصوصا وأنها تتطلب تنظيما عمرانيا بحكم أن مجموعة من 

الوثائق المتعلقة بالتعمير بتراب الجماعة والزيارة  ت دراسة. وقد مكنالمتكررة هذه الدواوير مهددة بسبب الفيضانات

 .جموعة من الدواوير من الوقوف على المالحظات التاليةالميدانية لم

 التأخير في إعداد تصميم تهيئة جديد بعد انتهاء العمل بتصميم التهيئة السابق 

الصادر في   2.03.233سنوات على تاريخ نشر المرسوم رقم  10بالرغم من انتهاء العمل بتصميم التهيئة بمرور 

بتاريخ  5117( القاضي بالموافقة عليه بالجريدة الرسمية رقم 2003ماي  13)  1424من ربيع األول  11

( لم يتم بعد إخراج أية وثيقة للتعمير سواء في مركز  2018مهمة )شتنبر الوإلى غاية تاريخ انتهاء  2003 يونيو 16

 الجماعة أو في الدواوير التي تعرف نشاطا عمرانيا.
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 العمومية التجهيزات إنجاز وتيرة ضعف 

م تالتهيئة حيث  بتصميم المبرمجة التحتية والبنية العمومية تنزيل التجهيزات ألجل العقاري الوعاء الجماعة توفر لم

( ،...والمساحات الخضراء  تجهيزات عمومية )طرقات عامة، مواقف للسيارات، الساحات  86فقط من أصل    16إنجاز  

 مبرمجة ضمن تصميم التهيئة.

 تدبير الممتلكات الجماعية .2

الجيد   التدبيروفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة. غير أن تدبيرها ال يتم وفق قواعد  تت

 .التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خالل المالحظات التالية

  ألمالك الجماعيةالقانونية لوضعية العدم تسوية 

عقاري، يتكون من مجموعة من األراضي مقام عليها مقر الجماعة والسوق األسبوعي، جماعة على رصيد التتوفر 

لم تعمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه األمالك وتحفيظها،    هامنازل سكنية، غير أن  3محال تجاريا و  14ومقهى و

، كما  تنمويةشاء مشاريع حيث الزالت األراضي في الملك الخاص للدولة، الشيء الذي يفوت على الجماعة فرص إن

هكتار الزال متوقف بسبب عدم تسوية   16هو الحال بالنسبة لمشروع إحداث تجزئة سكنية فوق بقعة أرضية مساحتها  

 وضعية العقار المزمع احتضانه للمشروع.

 سماح الجماعة بتفويت محالت تجارية للغير في خرق لبنود عقود الكراء المبرمة 

بين الجماعة والخواص والمتعلقة بكراء المحالت التجارية على عدم جواز التنازل عن  تنص عقود الكراء المبرمة

هذه المحالت للغير، غير أن مراجعة مختلف العقود التي أبرمتها الجماعة توضح أن تنازل هؤالء المكترين للغير 

ماعة بإبرام عقد جديد دكاكين تم تزكيتها من طرف الج 7حيث سجل في هذا الخصوص تفويت  ،ممارسة معمول بها

ت لهم بالرغم من عدم جوازها بمقتضى الفصل الرابع من العقود المبرمة والذي ينص على انه "ال يمكن فو  مع المُ 

تولية المحل للغير كال أو بعضا وكل إجراء من هذا النوع يعتبر باطال بطالنا مطلقا وعديم األثر". كما أن هذا التفويت 

 ة من إمكانية مراجعة السومة الكرائية والرفع من مواردها المالية.يؤدي إلى حرمان الجماع

 :بما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،وعليه

 للوجود؛  التهيئة تصميم إخراج قصد المتدخلين باقي بمعية الضرورية اإلجراءات اتخاذ -

 ؛لجماعية المتضمنة بوثائق التعميرإنجاز التجهيزات ا -

 تحصينها أجل من وذلك القانونية لألمالك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة، الوضعية تسوية -

 وتثمينها؛ 

 محالت تجارية ما بين المكترين.للالحد من التفويتات المباشرة  -
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II.  صفصاف  جواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة 
 ( )نص الجواب كما ورد

المجلس الجهوي للحسابات لجماعة صفصاف، والتي أسفرت وبعد، على إثر عملية التدقيق والمراقبة التي قام بها 

عن مجموعة من المالحظات والتوصيات، يشرفني أن أخبركم أن توصياتكم تعتبر بمثابة توجيه من أجل تحسين 

التدبير الجماعي وأن الجماعة ستعمل على تسخير كل اإلمكانيات المتاحة قصد التغلب على االكراهات التي تعتبر  

 ا في النقائص المثارة في تقريركم وكذا العمل على تنفيذ التوصيات المضمنة.سببا رئيسي

كما أن الجماعة ليست لديها أية تعقيبات على خالصة المالحظات المتوصل بها والمضمنة في التقرير الخاص 

 .2018المتعلق بتسيير الجماعة المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 
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  "ادريس أغبال"موالي  جماعة

 (إقليم الخميسات)
 

دائرة الرماني،  لشرق مدينة الرباط وهي تابعة إداريا  كيلومتر 66تقع جماعة موالي ادريس أغبال على بعد حوالي 

نسمة حسب اإلحصاء العام   5.043 هاكيلومتر مربع. وقد بلغ عدد سكان 225 وتمتد على مساحة ،إقليم الخميسات

 . 2014للسكان والسكنى لسنة 

والتجهيز خالل نفس   بلغت نفقات التسيير ، فيما  2017درهم خالل سنة     6.217.294,63الجماعة  بلغ مجموع مداخيل

 درهم. 3.781.081.46 و درهم 1.951.739,85السنة على التوالي 

I. حظات وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمال 

وإصدار مجموعة من   المالحظات من  مجموعة تسجيل عنموالي ادريس أغبال تسيير  مراقبة ةعملي أسفرت

 .ي فيما يل، نورد أهمها التوصيات

 وتدبير المشاريع الجماعية والنفقات برمجة .أوال

 برمجة المشاريع الجماعية .1

 .على المالحظات التالية تسجيلبرمجة وتدبير المشاريع الجماعية تم بخصوص 

  عمل الجماعة وضع برنامجفي تأخير 

تضع الجماعة  التي تنص على أن  ،المتعلق بالجماعات  14.113من القانون التنظيمي رقم     78طبقا لمقتضيات المادة  

( سنوات، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، 6تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة خالل مدة ست )

المتعلق  32رئيس المجلس الجماعي لم يصدر القرار رقم إال أن . عملالشرعت الجماعة في إعداد مشروع برنامج 

   .2017غشت  04  إال بتاريخبإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 

 2017شتنبر    11بتاريخ    11عهد بإعداد المشروع إلى مكتب دراسات وتم االلتزام بالنفقة بواسطة سند الطلب رقم  قد  و

، علما أن برنامج بعد ما زالت مسطرة اإلعداد لم تكتمل، 2018 حدود متم أكتوبرلى إدرهم. و 99.000,00 بمبلغ

المصادقة عليه من طرف المجلس  نأو ،2022 - 2017بالفترة  الجماعي يتعلققرار رئيس المجلس  العمل حسب

إحالة ملف   أن تتمدورة استثنائية على    خالل  2017نونبر  شهر  الجماعي كان مقررا لها أن تتم في األسبوع األول من  

الزمنية لعمليات اإلعداد المضمنة   طبقا للجدولة  2017برنامج العمل على السلطة اإلقليمية قصد التأشيرة خالل نونبر  

 المذكور أعاله.  32رار رقم بالق

  غياب استراتيجية مندمجة وضعف وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة 

تم تبني  كل   ،2022  –  2017برنامج عمل الجماعة عن الفترة    وضعفي غياب مخطط جماعي للتنمية وبالنظر لتأخر  

شروع تتضمن كافة الجوانب التقنية والتكلفة ات خاصة بكل مذ اذ المشاريع في إطار برمجة الفائض السنوي في غياب ج

والتركيبة المالية الدقيقة ودون أن تكون المشاريع المعنية موضوع تصور واضح واستراتيجية شمولية ومندمجة لكيفية 

اإلنجاز ودون أن يتم تحديد سقف زمني إلنجاز األشغال موضوع البرمجة، الشيء الذي عكسه ترحيل اعتمادات 

إلى  2017السنة المالية االعتمادات المنقولة بخصوص مصاريف التجهيز من  بلغتحيث ة ألخرى التجهيز من سن

  9.212.134,00بقيمة االعتمادات االجمالية المرصودة درهم من أصل 5.431.052,54 هما مجموع 2018 سنة

 درهم.

 المشاريع الجماعية بعض تدبير  .2

الصفقات بواسطة  تهيئة مجموعة من المسالك والممراتببرمجة و 2017إلى  2012قامت الجماعة خالل الفترة من 

 :التالية

االول والتي أبرمت مع   ئة مسلك عين الحاجبات والكرمات الشطريتهالمتعلقة ب 1/2012الصفقة رقم  -

والتسلم   2013فبراير    04اريخ  درهم وتم التسلم المؤقت لألشغال بت  478.992,00بمبلغ    ʺم.عʺشركة  

 ؛2014أبريل  16النهائي بتاريخ 

بمبلغ  ̋ م.عʺالتي أبرمت مع شركة تهيئة مسلك تيرس سيدي بلكاسم المتعلقة ب 2014/ 1الصفقة رقم  -

 07والتسلم النهائي بتاريخ  2014نونبر  27درهم وتم التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  517.960,80

 ؛2017أبريل 



 200 

 ʺ Sʺالتي أبرمت مع شركة  الميلحةوتهيئة مسلك اوالد مهدي الرمل المتعلقة ب 3/2014الصفقة رقم  -

والتسلم النهائي بتاريخ   2015أبريل    24درهم وتم التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ     492.022,80بمبلغ

  ؛2016مايو  25

 ʺEʺالتي أبرمت مع شركة    هيالن  وبناء قنطرة  2رجلة  ي ئة مسلك سفيتهالمتعلقة ب 2/2017الصفقة رقم   -

وتم فسخها فيما بعد  2017يونيو  21 ريخبتا األمر بالخدمةدرهم وتم إعطاء   633.000,00بمبلغ

 إلخالل الشركة بالتزاماتها. 

 التالية.هذه الصفقات المالحظات  افتحاصثار أوقد 

 ادية مفرطة  عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص العروض التي تحتوي على أثمان أح 

، في حالة صفقة بأثمان (2013مارس    20)  2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم   41 وفق مقتضيات المادة

أحادية، وعندما يكون ثمن أو أكثر من األثمان األحادية الواردة في جدول األثمان و/ أو في البيان التقديري المفصل، 

الثمن التقديري الذي وضعه صاحب  بالمائة  20ثمن يتجاوز بأكثر من (المتعلق بالعرض األكثر أفضلية، مفرطا 

وقبل  تدعو لجنة طلب العروض كتابة المتنافس المعني لتبرير هذا أو هذه األثمان. )الالمشروع بالنسبة لصفقة األشغ

ثمن أو أثمان أحادية مفرطة، يمكنها أن تعين لجنة فرعية  أن تقرر اللجنة رفض أو قبول العرض الذي يحتوي على

 لفحص التبريرات المقدمة.

، المشار إليهما  3/2014و 1/2014 رقم  صوص الصفقتينإال أن الجماعة لم تطبق المسطرة المومأ إليها سابقا بخ

فاق التجاوز فقد    ،تعتبر مفرطةالتي  األكثر أفضلية يحتوي على مجموعة من األثمان    كون العرضبالرغم من  أعاله،  

 وتجدر. 1/2014 الصفقة في 7بالنسبة للثمن رقم ئة ابالم 500ووصل إلى أكثر من  بالمئة 100في بعض الحاالت 

تتيح للجنة طلب العروض بعد فحص الوثائق واألجوبة المتوصل   سالف الذكر  من المرسوم  40أن المادة    ىإل  اإلشارة

 بها إقصاء المتنافس المعني إذا لم يبرر األثمان التي اعتبرت مفرطة. 

 المنخفضة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقة    األحادية  عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص األثمان

1/2014 

ألثمان أحادية في البيان التقديري  ، سالفة الذكر، 1/2014 رقم صاحبة الصفقةبالرغم من تضمن عرض الشركة 

من مرسوم الصفقات   41المفصل، منخفضة بكيفية غير عادية على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة 

ة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة في المائة بالنسب  25تقل بأكثر من    الذكر( أثمانالعمومية سالف  

لم تقم الجماعة بطلب التبريرات الالزمة  ،10و 6و 2و 1كما هو الحال بالنسبة لألثمان رقم  (لصفقة األشغال المعنية

 من مرسوم الصفقات العمومية المذكور. 41وفقا لمقتضيات المادة  من الشركة المعنية

 خاصة للصفقاتنقائص في دفاتر الشروط ال 

 يلي:  شابت دفاتر الشروط الخاصة للصفقات سالفة الذكر بعض النقائص تتعلق أساسا بما

 لتراب المختلط المستعمل في تهيئة المسالك من قبيل نوعية التراب المختلط المستعملالتوصيف لعدم  -

 ةسالف، 1/2012و 1/2014و 3/2014 ات رقمالصفقبأشير في دفتر الشروط الخاصة بعاده، حيث أو

فيما لم تحدد أبعاده علما أن إنجاز األشغال كان باألبعاد  MCRʺ إلى التراب المختلط ʺ ،الذكر

(0/50mm)  و(0/31,5mm)  مضمن بتقارير   وبحسب ما ه 3/2014للطبقة العلوية للصفقة رقم

  ؛لصفقات المعنيةلمختبر التجارب  

على  ،الذكر تيسالف، 1/2014و 3/2014 رقم تينلصفقلخاصة دفتر الشروط الالتنصيص بعدم  -

 Tests d’écrasement"  منشآت تصريف مياه األمطارلاختبارات السحق لقنوات الخرسانة المسلحة  

des buses مختبرات مراقبة جودة األشغال لتقارير االختبارات  يفيد القيام بها بحسب " وغياب ما

   ؛لمواصفات المعمول بهال ة هذه القنواتمدى مطابقمعه التأكد من  نمما ال يمك ،للصفقات المعنية

 حول ،الذكر ةسالف، 1/2012و 1/2014و 3/2014 ات رقملصفقلفي دفتر الشروط الخاصة  تناقض  -

منه  28المادة ، حيث تنص ʺʺplan de récolement التاريخ اإللزامي لتسليم تصاميم جرد المنشآت

تحدد أجل إيداع جميع الوثائق والتصاميم  منه  13تسلم النهائي والمادة القبل أشهر  جل ثالثةأعلى 

يوما تبتدئ من تاريخ التسلم المؤقت وتلزم في حالة اإلخالل بهذا ثالثين المتعلقة بجرد المنشآت في 

 من مبلغ الصفقة األولي. بالمئة 1المقتضى تطبيق غرامة حددت في 

 3/2014رقم  قةبالصفالمتعلقة األشغال  في تنفيذ نقائص  

، بعض الذكر ةسالف، المتعلقة بتهيئة مسلك اوالد مهدي الرمل والميلحة 3/2014 رقم  بخصوص الصفقةسجلت 

 النقائص تتجلى فيما يلي. 
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  عدم التجانس على مستوى األشغال 1.2

الرمل بطبقة مسلك اوالد مهدي لعلى تهيئة جزئية  ،الذكر ةسالف، 3/2014 رقم لصفقةلنص دفتر الشروط الخاصة 

فيها التراب المختلط ذو األبعاد  علوية استعملمع طبقة  (0/50mm)ذات األبعاد  MCRʺ السير بالتراب المختلط ʺ

(0/31,5mm)  تمثل في كون نسبة تهيئة طبقة السير شغال األمسلك عدم تجانس لالمباشرة لمعاينة ال اظهرت. وقد

 3.775ال تشكل سوى أقل من ثلث طول المسلك المعني البالغ    ،متر  1150والتي امتدت على مسافة  ،  بالتراب المختلط

إلى  PK0مترية وليمن النقطة الك فقط في مقطعين منفصلينMCRʺ متر وقد استعملت التهيئة بالتراب المختلط ʺ

في حين لم تتم   1650PKترية ولميإلى النقطة الك PK 1200مترية وليومن النقطة الك  PK700مترية وليالنقطة الك

 مترية وليومن النقطة الك  PK1200مترية وليإلى النقطة الك PK700مترية وليتهيئة المقطعين من النقطة الك

PK1650 مترية وليإلى النقطة الكPK3775.   

 MCRʺ المعاينة عدم جدوى القيام بتهيئة مقاطع منعزلة من طبقة السير بالتراب المختلط ʺ تبين من خاللوقد 

ونقص خنادق تصريف المياه وامتداد الوحل إلى جل األمطار ا مع غمر المسلك في العديد من مقاطعه بمياه خصوص

 مقاطع المسلك بما فيها تلك المنجزة بالتراب المختلط.

 اتسلمها مؤقتا ونهائياألشغال و تنفيذعيوب في  2.2

مجموعة من ،  الذكر  ةسالف،  والمليحة  المتعلقة بتهيئة مسلك اوالد مهدي الرمل  3/2014  رقم  لوحظ بخصوص الصفقة

استنادا و ،. كذلكالعيوب في األشغال المرتبطة بالتدعيم بالحجر من جميع جوانب القنطرة على مستوى واد الميلحة

مجموعة من النقائص شغال شابت عملية تنفيذ األ ،2016مايو  25لمحضر المعاينة من أجل التسلم النهائي بتاريخ 

، تمثلت في عدم فتح قنوات لتصريف 2015أبريل  24بتاريخ جل تسلمها مؤقتا أتحفظ من ن تكون موضوع أدون 

والد مهدي الرمل، وعدم الدقة في أخذ القياسات على مستوى عرض المسلك وخنادق أمياه األمطار بنهاية مسلك 

إال أنها لم تقم   بحسب المحضر، المسجلةالشركة المعنية بتدارك المالحظات . واكتفت الجماعة بالتزام جنبات المسلك

 . طلب منها بإنجاز ما

من  29صادر في  1087.99.2من المرسوم رقم  68تقم الجماعة بتطبيق مقتضيات المادة  لموفي هذا اإلطار، 

( بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة 2000ماي  4) 1421محرم

يوجه صاحب المشروع إلى المقاول بعد عشرة أشهر من تاريخ التسلم  نأوالتي تنص من جهة على  الدولةلحساب 

المؤقت على أبعد تقدير، قوائم مفصلة عن الشوائب أو العيوب المسجلة، باستثناء تلك الناتجة عن االستعمال الطبيعي،  

، إلصالحها وفق الشروط يضرب للمقاول أجل شهرينو  أو إسراف في االستعمال أو األضرار الناتجة عن فعل األغيار

يعلن عن  وإذا لم يقم المقاول بإصالح الشوائب أو العيوب داخل اآلجال المحددة، ال المنصوص عليها في الصفقة.

. وفي حالة عدم إنجاز هذه األشغال بعد شهرين خرىأمن جهة  التسلم النهائي إال بعد اإلنجاز التام لألشغال المطابقة

نهاية فترة الضمان التعاقدي، يعلن صاحب المشروع مع ذلك عن التسلم النهائي بعد هذه الفترة مع إسناد تنفيذ  من

 .بحسب مقتضيات المادة السالفة الذكر األشغال إلى أي مقاولة من اختياره على نفقة المقاول ومع تحمله تبعات ذلك

 يلي:المجلس الجهوي للحسابات بما يوصي  وعليه،

اعتماد رؤية شمولية ومندمجة لبرمجة المشاريع الجماعية في إطار برنامج عمل للجماعة واعتماد  -

 عند إعداد برنامج العمل؛ المستفيضة للمشاريعمقاربة مبنية على التشاور والدراسة المالية 

دفاتر الشروط الخاصة بتضمينها  وصياغة فصولتحري الدقة في صياغة محاضر طلبات العروض  -

 جميع المعلومات والمواصفات التقنية والشروط التي تتطلبها األشغال موضوع الصفقات؛

الحرص على إلزام المتعهدين باحترام التزاماتهم التعاقدية المنصوص عليها بدفاتر الشروط الخاصة  -

 بالصفقات؛

ومية بخصوص العروض التي تحتوي على  احترام المسطرة المنصوص عليها بمرسوم الصفقات العم -

 عادية؛المنخفضة بكيفية غير األحادية  أثمان أحادية مفرطة أو األثمان

 .استغاللهابعد استالم األشغال من أجل ديمومة  المنشآتصيانة على  العمل -

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية ا.نيثا
 ن المالحظات، التالية.ع تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةأسفرت مراقبة 

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

 .على المالحظات التالية ،تدبير الممتلكاتتم الوقوف، بخصوص 

  



 202 

 الوضعية القانونية لبعض الممتلكات الجماعية عدم تسوية 

 4حدود  الشياع فيوالتي تملك فيها الجماعة حقوقا عن طريق  28755ر/القطعة ذات المرجع العقاري  باستثناء

تسوية الوضعية ل الالزمة جراءاتباإل، كانت قد اقتنتها من مالك خاص، تبين أن الجماعة لم تقم ارآ 35و اتهكتار

 القانونية لمجموعة من األمالك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة وهي السوق األسبوعي والمجزرة والمستودع

 المكراة.والمحجز ومقر الجماعة والدور السكنية والمحالت التجارية 

رغم   من حالة الشياع ،سالفة الذكر، 28755ذات الرسم عدد ر/رض األمسطرة إخراج كذلك، لم تباشر الجماعة 

 .  2017فبراير  2 بتاريخدورته خالل  المجلس على ذلك مصادقة

   عدم مراجعة السومة الكرائية 

سجل عدم تفعيل الجماعة لمراجعة السومة الكرائية للمحالت والدور السكنية المكراة بالرغم من تضمن بعض العقود 

مر على  فقد  إمكانية المراجعة وبالرغم من المقتضيات القانونية الخاصة بمراجعة الوجيبة الكرائية بالنسبة للمحالت.

. 2008دجنبر لض 5نذ المصادقة على القرار الجبائي رقم م سنوات عشرآخر مراجعة للسومة الكرائية ما يقارب 

غالبية السومات  ، فيما تتراوحدرهم 150و درهم 75تراوح السومة الكرائية ألغلب المحالت التجارية ما بين وت

 .درهم 150و درهم 50الكرائية للدور السكنية ما بين 

 لدور السكنية  التجارية وا المحالت استغالل انتقال وضبط مراقبة في قصور 

   للغير تحت طائلة فسخ العقد  منع تفويتها التجارية والدور السكنية على بخصوص المحالت المبرمة الكراء عقود  تنص

تقوم   ال األخيرة أن هذه إال الجماعة. قبل من الكتابية يخضع للموافقةطبقا للفصل التاسع من العقود، كما أن إصالحها  

حيث سجلت حاالت عديدة  ،السكنية والقيام بالمتعين بخصوصها الدورالتجارية و المحالت استغالل بضبط انتقال

 يؤديه المكتري األصلي للجماعة.   للكراء من الباطن بأثمة تفوق كثيرا ما

والدور لحث الورثة على تسوية الوضعية الكرائية لمجموعة من المحالت الالزمة لم تطبق الجماعة المساطر  كما

 الجماعة بعد وفاة المكتري األصلي.  السكنية تجاه

 المرافق الجماعية تدبير  .2

 .على المالحظات التالية الوقوف ،المرافق الجماعيةتدبير تم بخصوص، 

 ضعف تهيئة وتجهيزات السوق األسبوعي 

بواسطة اللجوء لطلبات االستغالل المؤقت  وفق هتتوفر الجماعة على سوق أسبوعي ينعقد يوم الثالثاء ويتم تدبير

أشهر األخيرة منها مسبقا فور نيل   ةعروض األثمان المفتوحة. وقد حددت مدة االستغالل في سنة واحدة، تؤدى الثالث

افتقار السوق األسبوعي لمجموعة من وقد سجل  .الل شهريا بالنسبة لألشهر األخرىالصفقة ويؤدى واجب االستغ

 والتجهيزات األساسية، حيث تبين: البنيات والخدمات 

 عدم وجود تصميم واضح للتنظيم والعرض بالسوق؛ -

 ضيق المكان المخصص لعرض وبيع الحبوب؛ -

 به؛ ضيق األزقةوالشاحنات  ولوج وخروجصعوبة  -

 عدم توفر أبواب حديدية ألي من مداخل السوق؛ -

سفلت مما يثير صعوبات لمرتادي عدم تسوية األرضية التي لم تخضع ألي تبليط سواء بالخرسانة أو اإل -

 السوق خصوصا خالل فصل الشتاء، باإلضافة إلى صعوبة تنظيف السوق؛

 المرافق الصحية؛وعدم تجهيز السوق بمصادر للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء  -

 .ضعف على مستوى صيانة التجهيزات ومحالت العرض -

على المقرر المتعلق بتشكيل لجنة  2017فبراير  02ق بتاريخ تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي كان قد صاد 

كما   ، مؤقتة عهد إليها بتقديم تقرير تشخيصي عن وضعية السوق األسبوعي وكذا تقديم اقتراحات لتفادي النقائص

وإلى متم أكتوبر ه غير أن ،2016 برمجة الفائض عن سنة خالل هإلصالحدرهم  140.000,00 خصص مبلغا قدره

 إصالح. ية عملية أتسجل م ، ل2018

  خصاص على مستوى نظافة السوق األسبوعي وتراكم النفايات 

كما لوحظ تراكم النفايات خصوصا بالمدخل الشمالي للسوق  أبانت معاينة السوق عن خصاص على مستوى النظافة،

مما ينطوي على مخاطر بيئية خصوصا وأن السوق يتواجد غير   في غياب مطرح لتصريف النفايات بتراب الجماعة.

  التجمعات السكانية. عن بعضبعيد 
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 عدم إعمال الجماعة لحق المراقبة 

  ،الجماعة بشكل دوري بإعمال حق المراقبة المنصوص عليه في الفصل الثالث عشر من دفتر التحمالت مال تقو

في القرار الجبائي.  السوق المحددةاجبات الوقوف والدخول إلى لتسعيرة و احترام المكتريوخصوصا مراقبة مدى 

وقد لوحظ بهذا الخصوص عدم إشهار المستغل لألسعار والوجيبات بالمداخل الرئيسية للسوق. باإلضافة إلى عدم 

قدرها  طائلة تطبيق غرامة مالية السوق تحت الموالي النعقاد مراقبة مدى التزام المستغل بتنظيف السوق خالل اليوم 

درهم عن المخالفة وعدم مراقبة مدى وجود العدد الكافي للمستخدمين العاملين بالمرفق مع حملهم أللبسة  1000

 غيرهم.تميزهم عن 

 ومراقبتها تهاتدهور حالة المجزرة الجماعية وقصور على مستوى نظاف 

اللجوء لطلبات عروض األثمان المفتوحة. وقد حددت   عبراالستغالل المؤقت   عن طريق  المجزرة الجماعية  تدبيريتم  

 .االستغالل مسبقا فور نيل الصفقة مقابلمدة االستغالل في سنة واحدة، ويؤدى 

ينص الفصل الرابع عشر من دفتر التحمالت المعتمد في كراء المجزرة الجماعية على إلزامية القيام بأعمال النظافة  

سجل عدم  ،لكن خالفا لذلك .أي يوم قبل انعقاد السوق األسبوعي ويوم بعده ،وعيومي اإلثنين واألربعاء من كل أسب

لم تقم الجماعة باقتطاع مبلغ الغرامة المالية المنصوص عليها بالفصل المومإ إليه   كما  التزام المستغلين بنظافة المرفق

يها بالمادة السابعة من كناش درهم عن كل مخالفة من مبلغ الضمانة المالية النهائية المنصوص عل 500وقدرها 

 بالمجزرة.  التحمالت الخاص

للشروط الصحية وتعوزها تستجيب  مجزرة الجماعية أنها الالمباشرة للمعاينة الخالل من لوحظ  باإلضافة إلى ذلك،

 :ما يليمر أساسا ب، ويتعلق األالتجهيزات الالزمة

 ؛ تصريف المياه المستعملة والحفرة الصحية صيانة قنواتعدم  -

 عدم تخصيص حاويات لجمع النفايات بصفة دائمة؛ -

 تفريغ مخلفات الذبح وهياكل الحيوانات بالجانب األمامي للمجزرة خلف السور المقابل؛  -

 تراكم النفايات بمدخل المجزرة وانتشار الروائح الكريهة؛ -

 نقص على مستوى تنظيف الجدران ومغاسل األحشاء؛  -

 .األرضيةنقص على مستوى تكسية  -

 تسهيل مراقبةعدم إشهار األثمان المطبقة على الخدمات المقدمة بالمجزرة في مدخلها وهو ما يحول دون لوحظ كما 

 التطبيق السليم لألسعار المضمنة بالقرار الجبائي. 

 : بما يلي بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحساباتو

 الجماعية؛تسوية الوضعية القانونية للممتلكات  -

 جميع بنوداستغالل المحالت التجارية والدور السكنية والقيام بالمتعين الحترام عمليات نقل ضبط  -

 عقود الكراء؛

سيما بمالءمة السومة الكرائية للمحالت التجارية مع كرية المن األ تثمين المداخيل الذاتية للجماعة -

 استغاللها؛قيمة 

 إيجاد الحلول الناجعة لتحسين نظافة كل من السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية؛ -

  والمجزرة علىالحرص على إعمال الجماعة لحق المراقبة وحمل مستغلي مرفق السوق األسبوعي  -

 .تطبيق كافة المقتضيات الواردة بدفاتر التحمالت
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II.   لموالي ادريس أغبال جواب رئيس المجلس الجماعي 

 ()نص مقتضب

 وتدبير المشاريع الجماعية والنفقات برمجة .أوال

   عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص العروض التي تحتوي على أثمان أحادية مفرطة 

فيما يتعلق بعدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص العروض التي تحتوي على األثمان األحادية المفرطة أو 

المنخفضة بكيفية غير عادية بالنسبة لبعض الصفقات، فأمام غياب أطر تقنية مختصة بالجماعة، األثمان األحادية 

كنا نعتمد على مكتب دراسات مختص نستعين به في جميع مراحل الصفقات، بدءا بوضع الدراسة إلى غاية التسليم 

صفقات ال تعتبر صحيحة، إال بعد كانت ال  113.14. فقبل صدور القانون التنظيمي  )...(  المؤقت والنهائي لألشغال

المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية اإلدارية وبعد مراقبتها من طرف األطر التقنية واإلدارية بالعمالة، وهذا 

ة أو ض، ونظرا الن مسألة األثمنة المنخف1/2012و 3/2014و 2/2014و 1/2014ينطبق على الصفقة رقم 

موضوع أية مالحظة من طرف سلطة الوصاية، فإن المصادقة عليها بالنسبة لنا المرتفعة بكيفية غير عادية لم تكن  

قد أعطاها الغطاء القانوني وبالتالي إلزامية تنفيذها، كما أن الجماعة كانت دائما تختار العرض األقل ثمنا حفاظا  

 على مالية الجماعة.

 )...( 

  3/2014رقم  بالصفقةالمتعلقة األشغال  في تنفيذ نقائص  

بالنسبة لعدم التجانس على مستوى األشغال والنقائص في دفتر الشروط الخاصة للصفقات، وكل ما يتعلق بتتبع 

األشغال واالستقبال المؤقت والنهائي، ضرورة تحمل مكتب الدراسات جميع مسؤولياته، عن بعض العيوب 

 المذكورة لكونه الذي سهر على جميع هذه العمليات.

التنسيق بين الجماعة وباقي الشركاء الشيء الذي أدى إلى إنجاز قنطرتين في نفس الموقع، فيرجع هذا   بالنسبة لعدم

من طرف  2017إلى كون الجماعة لم تتلق أي تنبيه خالل المصادقة، بكون القنطرة سيتم إنجازها خالل سنة 

في إطار صفقة   2014جاز المشروع سنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين أن الجماعة كانت السباقة إلن

أي ما يقارب ثالث سنوات، وعليه فإن الشركاء مدعوين إلخبار الجماعة مستقبال بالمشاريع المزمع  3/2014

 إنجازها بتراب الجماعة.

..(. ) 
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  "السبيت عين"جماعة 

 )إقليم الخميسات(
 

(  دائرة الرماني )وهي تابعة إداريا إلقليم الخميسات ، 1992 اإلداري لسنةتم إحداث جماعة عين السبيت إثر التقسيم 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى    11.051بلغ عدد سكان الجماعة  .  كيلومتر مربع 310 وتمتد على مساحة

   .موظفا 18 بها عضوا وعدد الموظفين 17الجماعي  هاويبلغ عدد أعضاء مجلس، 2014لسنة 

قد و  .درهم  13.362.315,40) والتجهيزمداخيل التسيير  (  2016عة عين السبيت خالل سنة  مداخيل جما  مجموع  بلغ

  .درهم 4.358.275,99نفقات التجهيز  درهم، فيما بلغت 4.991.058,94 برسم نفس السنة بلغت نفقات التسيير

I.  الجهوي للحسابات  وتوصيات المجلس مالحظات 

وإصدار عدد من التوصيات  أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة عين السبيت عن تسجيل مجموعة من المالحظات 

 بالمحاور التالية.علق تت

 الجماعية والنفقات المشاريعتدبير   أوال.

 إنجاز المسالك والممرات والطرق القروية .1

 أظهرت المراقبة في هذا المجال النقائص التالية.

  المسالك على خنادق جنبات الطريق عدم توفر 

بمختلف الدواوير أن عددا منها يتسم  (tout-venant)أبانت معاينة مجموعة من المسالك المنجزة بالتراب المختلط 

توفر على خنادق جنبات الطريق لتصريف مياه األمطار من جراء امتناع الساكنة تبضيقه، كما أن جل تلك المسالك ال  

حسب ما صرح به رئيس المصلحة التقنية خالل المعاينة الميدانية. هذا الخصاص ينعكس   ،بذلك  المجاورة عن السماح

 سلبا على مدة صالحية المسالك. 

 06/2016رقم  تأخير في إنجاز األشغال الخاصة بالصفقة  

ء مجموعة المتعلقة ببنا درهم،    6.728.112,00بمبلغ    ، 06/2016  رقم  بخصوص الصفقةتم تحديد مدة إنجاز األشغال  

 13المسالك بتراب الجماعة في ثالثة أشهر. وبناء على األمر بالخدمة، تم الشروع في األشغال بتاريخ الطرق و من

لم يتم بعد بالرغم من مرور حوالي سنة على التاريخ المنتظر لتسلم  المؤقت لألشغال، إال أن التسلم 2016يوليوز 

  .ا تنفيذ األشغالمن جراء التوقفات التي عرفهوذلك األشغال، 

مارس   15مع الفترة من    تزامن الجويةبدعوى سوء األحوال    يوم  107  ت مدتهتجدر اإلشارة إلى أن التوقف الذي بلغو

 خالل شهر يونيو خصوصا. ،والتي ال تشهد عادة اضطرابات جوية 2017 يونيو 30 إلى

 تسوية النفقة المتعلقة بالدراسة التقنية 

المسالك بتراب الجماعة الطرق و المتعلقة ببناء مجموعة من 06/2016 رقم الشروط الخاصة بالصفقةتم إعداد دفتر 

 23تم فتح العروض المتعلقة بها بتاريخ  . وقد ʺS S.A.R.Lʺ من طرف مكتب الدراسات 2016بتاريخ فاتح مارس 

المتعين االلتزام والشروط الخاصة    والتي من المفترض أن تجرى قبل وضع دفتر  ،. غير أن الدراسة التقنية2016مايو

درهم  91.800بمبلغ  22/2016 سند الطلب رقمالحقا بواسطة  تنفيذ النفقة المتعلقة بها تمبها خالل إنجاز األشغال، 

 إنجازها فيال لغرض تسوية نفقة سبق إ، مما يستشف منه أن سند الطلب المعني لم ينجز 2016غشت  02بتاريخ 

 فقات العمومية. خرق لقواعد تنفيذ الن

درهم( مع نفس  47.448,00)بمبلغ  2016يناير  07وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة كانت قد أبرمت عقدا بتاريخ 

على أن يتم المذكورة  06/2016 المتعلقة بالصفقةمكتب الدراسات يتعلق بالمساعدة التقنية ومراقبة وتتبع األشغال 

 األداء بعد التسلم المؤقت لألشغال. 

 دم القيام بما يلزم لتفادي األخطار المحتملة على جهتي منشأة فنية بمقطع طرقيع 

 404تم إنجاز المقطع الطرقي المعبد الرابط بين الطريق الجهوية رقم  ، سالفة الذكر،06/2016 في إطار الصفقة

قنطرة  (أمتار 4الغ حوالي إال أنه لوحظ أن عرض المنشأة الفنية الب .متر 3400ودوار الكعدة الركيكة البالغ طوله 

أمتار تقريبا   6الطرقي المعني البالغ    عرض المقطعأصبح ال يتناسب مع    (على مجرى مائي تخترقها الطريق المعنية

في غياب عالمات التشوير وغياب حاجز   ، سيماباحتساب عرض جنبات الطريق، وأصبح يشكل خطرا على السائقين

وقد لوحظ كذلك انسداد أحد قنوات تصريف المياه تحت المنشأة الفنية المذكورة من جراء   حديدي على جهتي القنطرة.

 ايات والمواد المستعملة لبناء الطريق المعنية. غمرها باألتربة والنف
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 واستهالكه التزود بالكهرباءنفقات  .2

 سجلت بخصوص هذه النفقات المالحظات التالية.

  شغال الربط بشبكة الكهرباء وعدم تسلم أشغال صفقتين أتأخر ملحوظ في إنجاز 

 :الجدول التالي طة الصفقات المبينة فيبواس ʺSʺ شركةل المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء  األشغال تم إسناد 

لم  ،  2017شتنبر    14حدود نهاية مهمة المراقبة بتاريخ  إلى  أنه  ،  4/2015و  1/2012بخصوص الصفقتين  وقد لوحظ  

األشغال وحسب ما صرح به رئيس حسب ما هو مدون باألوامر بالخدمة بوقف و شغال.أليتم بعد التسلم المؤقت ل

في بداية الموسم الفالحي واعتراض الساكنة  برمجتها ، فإن أشغال الصفقتين توقفت بسببالمصلحة التقنية بالجماعة

رفع إلى الضافة  . هذا باإلأعمدة اإلنارة  على مرورفضال عن اعتراضهم    ،على األشغال التي تتلف محاصيلهم الفالحية

. غير أن هذه المعيقات كان يمكن توقعها والعمل على تقنية إضافيةمن دراسات ذلك ستدعيه يمن حجم األشغال وما 

كانت مدتها  األشغال التوقفات فيخصوصا وأن  ،التقليل من تأثيرها السلبي على سيرورة األشغال قبل الشروع فيها

 يوم.  300األحيان فاقت في بعض طويلة 

  شبكة الضعف خدمات ربط بعض الدواوير بوتراكم متأخرات استهالك الكهرباء 

تاريخ ربط الدوارين   2012الصفيحيين منذ    "سيدي مهدي"ودوار    "سي علي "تتحمل الجماعة نفقات الكهرباء لدوار

للمكتب   الفواتيرعن أداء  الجماعة    وقد توقفت  أعمدة اإلنارة العمومية.  خالل  المعنيين بالكهرباء بطريقة غير قانونية من

الفواتير  توصلت من المكتب المذكور بمجموعة من  قد  . و2013أبريل    30الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ  

غاية الربع الثاني من إلى  درهم    1.705.375,12لمبلغ    والتي وصلتيطالب فيها بأداء تلك المتأخرات،    والمراسالت

  االنقطاعات.لتيار الكهربائي وكثرة اسجل ضعف إضافة لذلك، . 2017

العمل على تسوية ملف تأخير تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب ب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه

 والكهرباء.

 تدبير المداخيل .ثانيا
في المجهودات المبذولة الستخالص بعض الرسوم والواجبات  أظهرت مراقبة تدبير المداخيل بعض أوجه القصور

 المستحقة للجماعة، حيث لوحظ ما يلي. 

  الرسم على عمليات البناءقصور في استخالص 

لها، كما تنص على ذلك على غالبية عمليات البناء المرخص  تبين خالل المراقبة أن الجماعة ال تقوم بفرض الرسم

القرار الجبائي الحامل لرقم  وكذا المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06نون رقم القا من 51مقتضيات المادة 

 المتعلقةبفرض الرسم على عمليات الترميم وبعض الرخص  االكتفاءتم  فقد  .2008أكتوبر 13 فيوالمؤرخ  139

بالقيام  على مجموعة من المرخص لهم  الرسم المذكورالفالحية والمزرعات، في حين لم يتم فرض  باالستغالليات

  ،من طرف مندوبية السكنى منذ بداية الثمانينات  أحدثتسواء بمركز عين السبيت أو بتجزئة الدولة التي    بعمليات البناء

في المائة ومجموعة من  100وهي موصولة بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا بقنوات التطهير بنسبة 

 زالت عملية البناء متواصلة بها حاليا.طرقها معبدة وال

الفترة وتقدر المداخيل غير المستخلصة بمركز عين السبيت وبتجزئة الدولة عن    ،2017اإلعفاء الفترة ما قبل  هم  وقد  

المسلمة حين تجديد رخص   احتساب الرخصبدون  ) درهم69.780,00 بحوالي    2016إلى متم    2013يونيو    06  من

 . )البناء المسلمة سابقا

 الرسم على محال بيع المشروباتعدم مراقبة اإلقرارات المتعلقة ب 

على محال بيع   لرسملمحال خاضعا    12حسب الالئحة المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، يتواجد بتراب الجماعة  

ار في أرقام  محلبات تتواجد كلها بعين السبيت المركز. وقد لوحظ استقر 8، ويتعلق األمر بأربعة مقاهي والمشروبات

 كمالتلك األرقام بالنسبة لحاالت أخرى.    المقاهي وانخفاضسنة ألخرى من طرف أغلبية    بها منالمعامالت المصرح  

 السنة
رقم 

 الصفقة
 المبلغ )بالدرهم(

 الشروعتاريخ 

 في األشغال

 االستالمتاريخ 

 المؤقت

 االستالمتاريخ 

 النهائي

 قمدة اإلنجاز المتف

 عليها

 أشهر  3 2013/ 02/ 16 2011/ 07/ 05 2009/ 08/ 05 912.510,54 1/2009 2010

 أشهر  6 --- --- 2012/ 10/ 04 1.993.608,00 1/2012 2012

 أشهر   4 --- --- 2016/ 08/ 01 1.920.358,80 4/2015 2015
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 الخاضعين لهذا الرسم تتراوح ما بين طرف مستغلي المحلبات بها منأرقام المعامالت المصرح  أن جللوحظ 

في المائة  4,5 المائة إلىفي   6من  سعر الرسم تخفيضدرهم سنويا، بالرغم من  2.600,00و درهم  ,002.000

  . 2013أبريل  08بموجب القرار الجبائي التعديلي بتاريخ 

 من 151و  149تباعا في المادتين    المنصوص عليهما  وحق االطالعأن الجماعة ال تقوم بتفعيل المراقبة    بالمقابل، سجل

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06القانون رقم 

  منتوج كراء المحالت التجارية عدم اتخاذ التدابير الالزمة للرفع من 

بخصوص منتوج هذه  سجل وقد  مقرها.بمحاذاة  تجارية تتواجد مكرى ألغراض  محال 38على  ةتتوفر الجماع 

   المحالت ما يلي:

 تحصيل الديون المتراكمةالجماعة لإلجراءات الضرورية قصد  مستوى اتخاذى تأخير عل •

ال يتم تحصيلها بصفة منتظمة، مما أدى إلى تراكم المبالغ الباقي تحصيلها التجارية أن بعض مداخيل المحالت  لوحظ

قائمة  الجماعة إلى رفع وقد لجأت. 2016دجنبر 31درهم إلى حدود  14.415,00 لدى شساعة المداخيل حيث بلغت 

 أحكام باألداءقد صدرت سابقا  وكانت  حقهم،    واإلفراغ فيمن أجل رفع دعوى األداء    محاميللعن األداء    بالمتقاعسين

 دون أن تواصل إجراءات التنفيذ. 

 مجموعة من المحالتلتسوية العالقة الكرائية  عدم •

كما سجل بعد وفاة مكتريها. محالت مكراة  9تبين تواجد  ،محال مكرى سواء ألغراض تجارية أو مهنية 38من بين 

أداء للوجيبة الكرائية للعين المكتراة.  ومن دونمغلقا لمدة فاقت ست سنوات  37المكتري ʺع نʺ ترك المحل رقم أن 

 المبالغ الواجب تحصيلها. الجماعة تراكمعن عدم تسوية العالقة الكرائية مع  وقد نجم

 من المحالت  الكرائية لمجموعةعدم مراجعة السومة  •

درهم   50حاليا ما بين  والمهنية المكراة تتراوحالمطبقة على جل المحالت التجارية  تبين أن قيمة السومة الكرائية

  كرائها.المحالت منذ  ب. وقد سجل عدم مراجعة السومة الكرائية ألغلدرهم 240و

 :بما يلي يوصي المجلس الجهوي للحسابات وبناء على ما سبق،

تطبيق اإلجراءات المتعلقة   االقتضاءوعند  رسم على محال بيع المشروبات  بالتفعيل المراقبة فيما يتعلق   -

 بمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية؛

تالفيا لتراكم الديون بخصوص   ،إلزام المكترين باحترام التزاماتهم التعاقدية تجاه الجماعة في حينه -

 المحالت الجماعية المكراة؛

المعمول بها في  تلكاألكرية عن طريق مالءمة السومة الكرائية للمحالت الجماعية مع  تثمين موارد -

 المحالت الخاصة المجاورة. 

 التعمير  ثالثا. تدبير

 وثائق التعمير .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

   تأخر في إخراج وثائق تعمير جديدة 

بالجريدة الرسمية خالل  نميةتاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم الت سنوات على 10بالرغم من مرور 

، وبالرغم من التغييرات العمرانية التي يعرفها مركز عين السبيت، سجل تأخير على مستوى إخراج وثيقة 1992سنة  

تتعلق بإنجاز مشروع  يةمع الوكالة الحضر  0806/عدد  تحت  مع العلم أن الجماعة وقعت اتفاقية شراكة   ة.تعمير جديد 

مساهمتها في   2011مارس   01 وأدت بتاريخ  ،تصميم التهيئة والصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية لعين السبيت

درهم فيما يتعلق بإنجاز  70.000,00درهم فيما يخص تكلفة إنجاز تصميم التهيئة و 80.000,00 وقدرهاالمشروع 

شتنبر  14مراقبة بتاريخ الإلى غاية انتهاء مهمة . إال أنه ورية لعين السبيتالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامت

 24، لم يتم بعد اعتماد تصميم التهيئة حيث ما يزال المشروع قيد إجراء البحث العلني الذي سينتهي بتاريخ 2017

 .   2017شتنبر 

 قصور في إنجاز التجهيزات العمومية المتضمنة بتصميم التنمية  

على مجموعة من التخصيصات والتجهيزات  وقد نص، 1982لسنة  للنمو يعود ز الجماعة على تصميم يتوفر مرك 

العمومية التي كان ينبغي إنجازها من طرف الجماعة أو من طرف مصالح إدارية أخرى بتراب الجماعة لمواكبة 

قليل   إال عدد إنجاز    لم يتمكاني. إال أنه  الس  ارتفاع النموالطلب المتزايد على التجهيزات ذات المنفعة العامة الذي يرافق  

الخصاص في بعض التجهيزات بالمقارنة مع االحتياجات المسطرة في تصميم   لوحظ حجم وقد . تلك التجهيزات من
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الخدمات والتجهيزات االجتماعية  والطرق  وممرات الراجلين  والساحات العمومية  ومن قبيل المرابد    ،إليه  المومأالنمو  

  الجماعية.

 دور الصفيحإعادة إيواء قاطني  .2

 دوار بحوث خاصة بسكان بإجراء ،والجماعةبتنسيق مع السلطة المحلية  ،قامت المندوبية اإلقليمية لوزارة السكنى

المعنية ذات السكن الصفيحي. ومن أجل إعادة إيواء الدواوير  "بوشتى" ودوار "المهديسيدي "ودوار  "عليسي "

 ت ثالث هكتاراتجزئة سيدي المهدي التي أقيمت على أرض وهبت للجماعة وتبلغ مساحتها    :ين سكنيتينإعداد تجزئت  تم

 هكتار اقتنتها الجماعة.  3,5تجزئة االنبعاث، شيدت على مساحة تقدر ب  ووخمسة وستين آر وتسعة وسبعين سنتيار،  

 وقد أثيرت بخصوص هذه العملية المالحظات التالية.

 لية إعادة اإليواءتأخير على مستوى عم 

 ،"عين السبيت"بجماعات  السكن الصفيحيمن أجل معالجة  2005مارس  للشراكة خاللاإلطار  االتفاقيةتم توقيع 

تجزئة   هما،  2014أبريل    03بتاريخ  تجزئتين    اإلذن بإحداث. وقد تم اصدار  "والماس"و  "تيداس"و  "احد البراشوة"و

تسوية وضعية الوعاء   أساسا في  تمثلت  بالتزاماتها التيأوفت جماعة عين السبيت    حيثمهدي    وتجزئة سيدياالنبعاث  

   الكهرباء والشبكة الطرقية.إال أن وتيرة اإلنجاز تتسم بالبطء خصوصا فيما يتعلق بشبكة  .العقاري

 ،2014ل سنة مع اإلحصاء المعد خال 2010تجدر اإلشارة إلى أنه بمقارنة اإلحصاء الذي تم القيام به خالل سنة 

سواء من حيث التقسيم بزيادة عدد األبواب أو من  ،العديد من المساكن الصفيحية عرفت تغييرات كثيرة  أن يسجل

سيما مع ضعف   ،اإليواء تتأثر سلبا بكل تأخير  عملية إعادةوفاة المستغل األصلي. وهو ما يتضح معه أن    البيع أوحيث  

السكان الذين شملهم  ومدى استحقاق المستفيدةينجم عنه من عدم ضبط األسر المراقبة من المتدخلين في العملية وما 

 اإلحصاء.

 عدم توضيح شروط التفويت للساكنة المعنية 

المبلغ   االستفادة وأداءباإلضافة إلى التزامهم بهدم المحل الصفيحي حال  االستفادة   طلبيلتزم السكان المعنيون بتوقيع  

يجعل المعنيين باألمر مترددين في التوقيع  بعد، ممايحدد  المبلغ لمهذا غير أن  مختصة.اللجنة الالمحدد من طرف 

 .مبلغ االستفادة وااللتزام بأداءعلى الطلب 

 يلي:يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما   المسجلة، وبالنظر للمالحظات

العمل على إنجاز التجهيزات الجماعية المتضمنة بوثائق التعمير بتنسيق مع المصالح الخارجية   -

 المعنية؛

الشركاء في عملية إعادة اإليواء بتنفيذ  حثتسريع وتيرة أشغال تجزئة االنبعاث وسيدي مهدي ب -

 التزاماتهم. 

 تدبير الممتلكات الجماعية  .رابعا

 تدبير الممتلكات الجماعية .1

 ص تدبير الممتلكات الجماعية، أظهرت المراقبة ما يلي. بخصو

  المبانيعدم تسوية الوعاء العقاري للمسالك وبعض   

الجماعة للوعاء العقاري لألجزاء التي تخترقها المسالك والطرق بمختلف الدواوير عبر سلك  عدم تسويةسجل 

عمليات بعض كما قامت الجماعة بمباشرة  .مسالكالمساطر القانونية أو التنظيمية الالزمة قبل فتح تلك الطرق وال

منازعات محتملة من ل يعرضهاالشيء الذي من شأنه أن البناء دون تسوية الوعاء العقاري المقامة عليه البنايات، 

 .نتيجة االعتداء المادي على ملك الغير إضافية حملها لنفقاتويذلك جراء 

  ق األسبوعيسوللبطء على مستوى تسوية الوضعية القانونية   

هو   األسبوعي، والذيالسوق    المقام عليها  رضألالقانونية ل  تسوية الوضعيةتبين أن الجماعة لم تستكمل بعد إجراءات  

كبيرة   يشكل بنسبةالوعاء العقاري المذكور    رغم أن،  1998أبريل    21بتاريخ    3481/29موضوع مطلب تحفيظ عدد  

 للجماعة.  المداخيل الذاتيةمصدر 

بعض  دون إدراجيحول  للعقار المذكورإلى أن البطء المسجل على مستوى تسوية الوضعية القانونية  ةوتجدر اإلشار

وبالتالي دون قيام الجماعة بما يلزم السترداد تلك المحالت   المحالت األخرى غير المسجلة بسجل الممتلكات الجماعية،

 ض األعوان. وبعالمشغولة بدون مقابل من طرف موظف 

تراعي التطبيق الجيد   نلتدبير المخزمسطرة    اعتمادبالجماعة    ، يوصي المجلس الجهوي للحساباتوفي هذا اإلطار

 . لمحاسبة وجرد المواد تحت إشراف مسؤول مباشر
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 تدبير المرافق الجماعية  .خامسا

 تدبير السوقين األسبوعيين .1

السبت بالمليعبات   واآلخر يوما يوم اإلثنين بمركز عين السبيت تتوفر الجماعة على سوقين أسبوعيين ينعقد أحدهم

اللجوء لطلبات عروض عبر  االستغالل المؤقت    عن طريقويتم تدبيرهما    كيلومتر.  21التي تبعد عن الجماعة بحوالي  

 وقد أثيرت بخصوص هذا االستغالل المالحظات التالية. .األثمان المفتوحة

  ئياحترامهم لمقتضيات القرار الجبا المرفق وعدم المستغلين بنظافةعدم التزام  

لوحظ أن كناش التحمالت الخاص بالسوق األسبوعي بعين السبيت المركز،  عشرة منخالفا لمقتضيات المادة الثالثة 

ال تقوم الجماعة بمباشرة مسطرة تطبيق اقتطاع كما    مستغل السوق ال يقوم بتنظيفه خالل اليوم الموالي النعقاد السوق.

مبلغ الضمانة المالية   مخالفة مندرهم عن كل    300إليها وقدرها    المومأمبلغ الغرامة المالية المنصوص عليها بالمادة  

يطبق تبين أن المكتري ال  كما .النهائية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السابعة من كناش تحمالت السوقين

والوجيبات   األسعار عدم إشهارفضال عن في القرار الجبائي  السوق المحددةتسعيرة واجبات الوقوف والدخول إلى 

 بجميع المداخل الرئيسية للسوقين خالفا للمنصوص عليه بكناش التحمالت.

 عدم حمل المستخدمين التابعين للمستغل لشارات متفق عليها 

ابعين له على حمل شارة تتضمن أسماءهم وصورهم وصفتهم موافق على شكلها من ال يلزم المستغل المستخدمين الت

يزود   الوطنية والطرف الجماعة، كما ال يوجه المستغل إلى الجماعة الئحة المستخدمين العاملين بالمرفق مع بطائقهم  

كناش التحمالت الخاص  الجماعة بالمعلومات المتعلقة بهم بشكل دوري، وذلك خالفا لمقتضيات المادة العشرين من

 بالسوقين األسبوعيين.

 تدبير المجزرة الجماعية .2

تتوفر الجماعة على مجزرة تتواجد بالسوق األسبوعي بمركز عين السبيت، كان يتم تدبيرها وفق االستغالل المؤقت 

 بشكل مباشرإلى تدبيرها  يتم اللجوءاللجوء لطلبات عروض األثمان المفتوحة لمدة سنة واحدة قبل أن عن طريق 

 وقد أظهرت مراقبة هذا المرفق ما يلي. . 2016سنة ابتداء من 

 نقائص على مستوى بناية المجزرة والمرافق الخاصة بتخزين ونقل اللحوم 

الصيانة،  وقد لوحظ أنها تتطلب بعض أعمال    . متر مربع  160على مساحة تناهز    1954تم بناء المجزرة الجماعية سنة  

مما يحول   التكسية بالزليجوقد سجل بهذا الخصوص نقص على مستوى    .1999سنة  زاتها منذ  لم تتم صيانة تجهي  حيث

وتعرض المجزرة لتسرب الوحل نتيجة الميل على مستوى  ،نقص على مستوى الصنابيرو ،تنظيفالدون حسن 

 .ول بهالنقل اللحوم تراعى فيها جميع الشروط الصحية المعم المدخل. كما سجل غياب غرف التبريد وشاحنة

   عدم تجهيز مدخلي أماكن عرض اللحوم بالمجزرة 

الجماعية على أربعة مداخل، إال أن مدخلين منها غير مجهزين بأبواب  التابعة للمجزرةتتوفر أماكن عرض اللحوم 

 الذي ال يجعلها في مأمن.  يءكما سجل نقص على مستوى علو السور المحيط بأماكن عرض اللحوم، الش .حديدية

 تدبير الجماعة للنفايات الصلبة والسائلة .3

 على مستوى تدبير النفايات، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 عدم وجود مطرح مراقب للنفايات الصلبة 

طرف عمال النظافة   النفايات منيتم جمع  حيث    ،اب مطرح مراقبغيمن طرف الجماعة في  لصلبة  تدبير النفايات ا  يتم

.  البهائم غير بعيد عن مقر الجماعة داخل السوق األسبوعي بعين السبيت المركز في رحبةإفراغها و الجرار بواسطة

مطروح . نفس المشكل  السوق  فيعن مخاطر نشوب حرائق    السائد فضالينعكس سلبا على الوضع البيئي  هذا المعطى  

  .التجمعات السكانية بالدواوير ذاتبعض النقط السوداء  في

 تأخير على مستوى إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير السائل بمركز الجماعة 

 ناقاتاالختكثرة  تعرفالجماعة والتجمعات السكانية القريبة المحيطة  السائل بمركزبكة التطهير بينت المعاينة أن ش

كثافة   اتتواجد دواوير ذ بالنظر ل قطر الشبكة الرئيسية للتطهيرالعادمة في بعض النقط وضعف وتسربات المياه 

في إطار المبادرة الوطنية تمت برمجتها  الشبكة الرئيسية للتطهيرإعادة تأهيل . وتجدر اإلشارة إلى أن سكانية مهمة

 .المشروع لم ير النور بعد لكن  2015للتنمية البشرية خالل سنة 

 :الجماعة بما يلي بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

 النظافة ومعايير السالمة الصحية بالمجزرة الجماعية؛ توفير شروطالعمل على  -

 ؛األسبوعي سوق ال بتدبير مقتضيات كناش التحمالت الخاصب التقيد -
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 ؛لحمايتهاحجوزات بتطبيق إجراءات السالمة اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على الم -

المياه  وتسربات االختناقاتتسريع إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير السائل ومعالجة إشكالية  -

 .العادمة
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لعين السبيت 

 )نص مقتضب(

 أوال. برمجة وتدبير المشاريع الجماعية والنفقات
 )...( 

 المسالك والممرات والطرق القرويةانجاز  .1

  عدم توفر بعض المسالك على خنادق جنبات الطريق 

إن عدم توفر بعض المسالك على خنادق لتصريف مياه األمطار يرجع باألساس إلى امتناع الساكنة المجاورة التي 

 ال ترغب في إنجاز هذه الخنادق على حساب فقدان المزيد من أمالكها. 

 06/2016ألشغال الخاصة بالصفقة رقم تأخير في انجاز ا       

ال تشهد كما جاء في تقرير المالحظات اضطرابات جوية.   2017- 06-30إلى    2017-03-15بالفعل، إن الفترة من  

ورفعا لكل لبس محتمل، البد من التوضيح أنه ال يقصد بسوء األحوال الجوية هطول األمطار أو ما شابه ذلك، 

 ة توفر شروط ومعايير تقنية معينة تتيح تطبيق مادة "الزفت" في ظروف مالئمة تضمنوإنما المقصود هو ضرور

 « Le corps de chaussée devrait être chaud »النتائج، مثال يجب أن يكون جسم الطريق حارا تحقيق أفضل

 يوما. 107غ الستكمال األشغال األمر الذي يبرر التوقف الذي بل 2017-06-30. ومن ثم وجب االنتظار إلى 

 تسوية النفقة المتعلقة بالدراسة التقنية 

، قد تم إجراؤها قبل وضع دفتر الشروط الخاصة والشروع في 16/2016إن الدراسة التقنية المتعلقة بالصفقة عدد  

 انجاز المشروع بدليل:

األخير ال إن هذا المشروع قد تم تمويله بطلب سلف من صندوق التجهيز الجماعي علما أن هذا  -

 يوافق على منح القروض إال بناء على إفادته بالدراسة المتعلقة بالمشروع موضوع السلف.

إن تواريخ المراسالت المتعلقة باستدعاء المتنافسين لتقديم بيانات مختلفة لألثمان من أجل إنجاز هذه  -

 الدراسة تفيد أن هذه األخيرة قد أنجزت قبل صياغة دفتر الشروط الخاصة.

التأخر على مستوى إنجاز سند الطلب يعزى إلى الضغط الناتج عن األعباء المتراكمة على  وأن -

 الموظفين نظرا لقلتهم )...(. 

 عدم القيام بما يلزم لتفادي األخطار المحتملة على جهتي منشاة فنية بمقطع طرقي 

أمتار )قنطرة   4ية البالغ حوالي  ، كان عرض المنشاة الفن06/2016قبل الشروع في األشغال المتعلقة بالصفقة رقم  

ودوار الكعيدة الركيكة.  404على مجرى مائي( مالئما لعرض المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 

أمتار ال يتالءم مع   6وفي أعقاب الشروع في أشغال الصفقة المذكورة أعاله، أصبح عرض المقطع الطرقي البالغ  

 عرض القنطرة.

زيادة في عرض القنطرة راجع إلى عدم توفر االعتمادات الكفيلة بإنجاز هذا المشروع. علما أن وإن سبب عدم ال

الجماعة واضعة في حسبانها ضرورة القيام بذلك تحقيقا لسالمة السائقين، حيث تمت برمجة جزء من الفائض 

 نشاة الفنية المذكورة.من أجل الزيادة في عرض الم  2019خالل دورة فبراير    2018-12-31الصافي المحقق في  

إن انسداد أحد قنوات تصريف المياه تحت قنطرة على مجرى مائي باألتربة والنفايات والمواد المستعملة لبناء  

 ، قد تم إبالغه إلى صاحب الصفقة. وبالفعل قام بذلك على أحسن وجه.06/2016الطريق في إطار الصفقة رقم 

 نفقات التزود بالكهرباء واستهالكه .2

  ملحوظ في انجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء وعدم تسلم أشغال صفقتينتأخر 

، لم يتم بعد التسلم المؤقت ألشغالها ألن ذلك رهين بمراقبة وموافقة المكتب الوطني للماء 1/2012بالنسبة للصفقة 

 الصالح للشرب والكهرباء )قطاع الكهرباء( على جودة األشغال.

ن سبب عدم القيام بالتسلم المؤقت ألشغالها راجع إلى التوقفات التي تسبب فيها  ، إ4/2015بالنسبة للصفقة رقم 

مالكو أجزاء األراضي العتراضهم على إرساء أعمدة اإلنارة. وإن الجماعة لم تكن تتوقع هذا الموقف من المالكين 

أن الجماعة لم تسجل أي خاصة وأنهم ما فتئوا يطالبون وبإلحاح شديد التعجيل بإرساء الشبكة الكهربائية. كما 

 اعتراض من طرف الساكنة أثناء شروعها في اإلجراءات األولية كأخذ القياسات وخالفه. )...( 
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 تراكم متأخرات استهالك الكهرباء وضعف خدمات ربط بعض الدواوير بالشبكة 

ن خالل أعمدة إن الجماعة لم تساهم وليس لها أي دخل في ربط دوار سي علي ودوار سيدي مهدي بالكهرباء م

اإلنارة العمومية. )...( والبد من التوضيح أن ما قامت به الجماعة، يقتصر فقط على إرساء أعمدة اإلنارة العمومية 

ضمانا ألمن وسكينة المواطنين. لكن ساكنة أحياء الصفيح قاموا عشوائيا وبصفة غير قانونية بتزويد محالتهم من 

لعداد وإتالفه. وبالرغم من ذلك قاموا بعملية اإليصال المباشر بدون عداد خالل هذه األعمدة مما تسبب في حرق ا

 بواسطة مالقاة األسالك الكهربائية.

ضعف التيار الكهربائي وكثرة   أما فيما يخص ضعف خدمات ربط بعض الدواوير بالشبكة، يجب الذكر أن

هذا المشكل عام يهم دائرة الرماني االنقطاعات ليس حالة معزولة تخص جماعة عين السبيت لوحدها، بل إن 

 بأكملها. )...( 

 ثانيا. تدبير المداخيل

 قصور في استخالص الرسم على عمليات البناء 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تضاربت اآلراء حول تحديد المقصود  47.06في أعقاب صدور القانون رقم 

 47.06من القانون رقم  52بالجماعات القروية والتي نصت عليها المادة من المساكن من الفئة القروية المتواجدة 

 السالف الذكر ضمن المساكن المعنية باإلعفاء من الرسم على عمليات البناء.

وفي غياب دورية وزارية تسلط الضوء على كيفية تطبيق هذا القانون، وجه رئيس الجماعة إرساليته عدد 

إلى السيد وزير الداخلية )مديرية الشؤون  2012-06-04داري بتاريخ /ج.ع.س تحت إشراف السلم اإل283

القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون( قصد تقديم الشروحات الكافية حول ماهية وطبيعة هذه المساكن تحسبا من 

بالتجهيزات   استخالص أموال بدون صفة قانونية، والتحقق ما إذا كان األمر يتعلق بمساكن غير مستفيدة من الربط

األساسية )الكهرباء، الماء وقنوات الصرف الصحي( أم بمساكن تبعد عن مركز القرية بمسافة معينة أم أن األمر 

 يتعلق بمعايير أخرى. 

التي وجهها  13/08/2012بتارخ  1/ق.ت.م/8932فجاء مضمون جواب السيد وزير الداخلية عبر إرساليته عدد 

 منه تعميمها على كافة الجماعات التابعة لإلقليم، كما يلي :إلى السيد عامل اإلقليم طالبا 

المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية أن المساكن  1.60.163من الظهير رقم  2" يستشف من أحكام الفصل 

من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية هي كل بناية يتم تشييدها في منطقة مخصصة للسكن من النوع غير 

الفالحي، وبذلك يكون هذا الظهير قد استثنى صراحة من الئحة هذه المساكن تلك المرتبطة بمزاولة أنشطة فالحية 

على غرار المساكن المشيدة في الضيعات أو المستغالت الفالحية وذلك بغض النظر عن مدى قرب هذه المساكن 

ورة توفر المساكن من الفئة القروية المتواجدة أو بعدها عن مركز القرية كما جاء في استفسار رئيس المجلس. ضر

 بالجماعات القروية على جميع شروط الصحة والنظافة والسكينة، ومطابقتها ألنظمة البناء...".

، بلغ إلى 2016فطبقت الجماعة ما جاء في جواب السيد وزير الداخلية القتناعها بمضمونه )...(. وفي متم سنة 

ناسبة مباشرتها لمهام المراقبة بجماعات مجاورة، )...( أوصت بعدم إعفاء المساكن علمنا أن أجهزة تفتيشية، بم

المتواجدة بمركز القرية. وعليه، شرعت جماعة عين السبيت على غرار الجماعات المجاورة في استخالص الرسم 

الجتهاد القضائي في أفق الحسم في هذه اإلشكالية من طرف ا 2017-01-01على البناء بدون استثناء ابتداء من 

 في حالة إقامة دعوى االسترداد من طرف أحد المستفيدين من رخصة البناء.

 عدم مراقبة اإلقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات 

أرقام المعامالت المصرح بها من  2018للرفع من مستوى المداخيل المتعلقة بهذا الرسم، تراوحت ابتداء من سنة 

درهم سنويا. علما أن أرقام المعامالت  35.550,00درهم و 4.400,00لمحلبات والمقاهي بين طرف مستغلي ا 

 درهم. 2.600,00درهم و 2.000,00المصرح بها سابقا كانت تتراوح بين 

المتعلق بالجبايات المحلية،   47-06من القانون رقم    149وبالنسبة لعدم تفعيل المراقبة المنصوص عليها في المادة  

يمكن لشساعة المداخيل الجماعية تفعيل هذا الحق في غياب مأمور محلف وذلك طبقا  إلشارة إلى أنه التجدر ا

المذكورة أعاله )...( وأن الحل يكمن في إضافة موظفين جدد. لذلك سبق وأن وافيت السيد وزير  149للمادة 

قصد خلق ثالثة مناصب  2017اي م 8/ج.ع.س بتاريخ 307الداخلية تحت إشراف السلم اإلداري بإرساليتي عدد 

 (، إال أن الجماعة لم تتوصل إلى يومنا هذا بأي جواب في الموضوع.10و سلم  9, سلم 8مالية بالجماعة )سلم 

  عدم اتخاذ التدابير الالزمة للرفع من منتوج كراء المحالت التجارية 

 ن المتراكمةتأخير على مستوى اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية قصد تحصيل الديو •

درهم بخصوص إيجار بعض المحالت   14.415,00إن مبلغ الباقي استخالصه لدى شساعة المداخيل بقيمة 

التجارية ال يرجع تراكمه إلى تراخي اإلدارة )...(. لكن بعضهم يتملصون من أداء الواجبات المخلدة بذمتهم مصرين  
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هم كتابة عن طريق السلطة اإلدارية المحلية أو عبر البريد على التماطل والتسويف. بالمقابل، تقوم اإلدارة بتبليغ

 المضمون مع اإلشعار بالتوصل.  

وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الخازن الجماعي بالرماني قد وافق بعد تردد دام زهاء أربع سنوات على التكفل 

( بواسطة ورقة 6إلى    3خيل عدد )من  بالديون المتعلقة بإيجار الدكاكين الجماعية. حيث تمت موافاته بأوامر بالمدا

 درهم. 15.930,00بمبلغ دين قيمته  2017-08-15بتاريخ  79اإلصدار عدد 

أما فيما يخص األحكام الصادرة في حق بعض المتملصين من أداء إيجار الدكاكين الجماعية، ليست الجماعة من  

يتمم المهمة الموكولة إليه علما أن االتفاقية  تخلفت عن مواصلة إجراءات التنفيذ، وإنما السيد المحامي الذي لم

المبرمة بينه وبين الجماعة قد نصت في مادتها الثانية على ما يلي: " يلتزم األستاذ "ع.ك" بتتبع جميع المساطر  

القانونية المتعلقة بالدعاوى إلى حين صدور الحكم النهائي بشأنها وكذا متابعة إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى حين 

 إنهاء القضية." 

وفي أعقاب عدم تفعيله إلجراءات تنفيذ هذه األحكام رغم تذكيره بذلك كتابة، قامت الجماعة تحسبا لضياع المال 

بواسطة  2013العام بتضمين تلك الديون في أوامر باالستخالص تكفل بها السيد الخازن الجماعي بالرماني سنة 

بتاريخ   101درهم وكذا ورقة اإلصدار عدد    55.980,00لغ قيمته  بمب  2013-01-31بتاريخ    9ورقة اإلصدار عدد  

 درهم. 8.910,00بمبلغ قيمته   30-11-2013

 عدم تسوية العالقة الكرائية لمجموعة من المحالت •

، فان 34و 32- 31-30-20-18-17-13-9بخصوص الدكاكين الجماعية التسعة التي تحمل األعداد التالية: 

ورثة المكترين األصليين. لذلك فان تسوية العالقة الكرائية بشأن هذه الحاالت تعترضها  الصراع والنزاع محتدم بين  

( 2013-11-19)  1.13.111من الظهير الشريف رقم    53عدة صعوبات على رأسها الغموض الذي يشوب المادة  

ت المعدة للسكنى أو المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحال 67.12بتنفيذ القانون رقم 

 لالستعمال المهني. 

وبالرغم من هذه االكراهات، تمكنت الجماعة )...( من تولية الكراء بإبرام عقود جديدة لفائدة الورثة بخصوص 

فيما تمت مراسلة محامي الجماعة بواسطة كتابي عدد  34- 20 - 17- 13 – 09خمسة دكاكين جماعية أرقامها: 

 - 31– 30 -20قصد عرض أربع حاالت متبقية على القضاء )الدكاكين عدد  2019-03-04بتاريخ  176و 174

32.) 

قصد  2018-09-06بتاريخ  / ج.ع.س 477)...( وافيت األستاذ "س.ح" محامي الجماعة حاليا بإرساليتي عدد 

 اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة من اجل تمكين الجماعة من استرجاع الدكان المغلق السالف الذكر.

 عدم مراجعة السومة الكرائية لمجموعة من المحالت •

الجاري   اتخذ المجلس الجماعي لعين السبيت مقررا بخصوص مراجعة السومة الكرائية لهذه المحالت طبقا للقوانين

 .2018بها العمل وذلك خالل دورته العادية لشهر ماي 

دكان جماعي فيما وافيت األستاذ "س.ح"    32وبالفعل تم إبرام عقود جديدة مع مراجعة السومة الكرائية بخصوص  

قصد رفع دعاوى قضائية ضد  2019-03-04بتاريخ  176و 174 - 173 -172محامي الجماعة بإرسالياتي عدد 

 لرافضون لمراجعة السومة الكرائية حبيا وعددهم ستة.المكترون ا

سوف تسعى الجماعة جاهدة لتفعيل التوصيات المتعلقة بالمحور الثاني في أفق الرفع من مستوى مواردها الذاتية 

 وحسن تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

 ثالثا. تدبير التعمير

 وثائق التعمير .1

  تعمير جديدة  تأخر في إخراج وثائق 

مع الوكالة الحضرية إلنجاز مشروع تصميم التهيئة والصور الجوية  08/06في أعقاب إبرام اتفاقية شراكة عدد 

درهم.  110.000,00والتصاميم الفتوغرامترية لعين السبيت، أدت الجماعة مساهمتها في إنجاز المشروع بقيمة 

 كورة.وأوفت بكل التزاماتها طبقا لبنود االتفاقية المذ 

كما أن المجلس الجماعي لعين السبيت قد صادق   2017-09-24وتجدر اإلشارة أن البحث العلني قد انتهى بتاريخ  

( 2018اغسطس    13)  2.18.616بإجماع الحاضرين على مشروع تصميم التهيئة. وبالفعل، أصدر المرسوم رقم  

ركز جماعة عين السبيت حيث نشر المرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة م

 .2018اغسطس  27بتاريخ  6703المذكور بالجريدة الرسمية عدد 
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 قصور في إنجاز التجهيزات العمومية المتضمنة في تصميم التنمية 

 تتجلى أسباب القصور في إنجاز التجهيزات العمومية المضمنة بتصميم التنمية فيما يلي:  

. ومنذ إنجازه 1982( هي من أنجزت تصميم التنمية سنة 1993إن الجماعة األم )قبل تقسيم سنة  -

 % من التجهيزات المحددة بتصميم النمو. 4، لم تحقق جماعة الرماني سوى 1992إلى غاية سنة 

درهم خالل الفترة الممتدة   1.100.000,00ا على الميزانية الجماعية والتي لم يتجاوز معدلها  اعتماد  -

% من  70، استطاعت جماعة عين السبيت أن تحقق أكثر من 2003إلى غاية سنة  1993من سنة 

 التجهيزات المحددة بتصميم النمو.

 جدا من التجهيزات الواجب إنشاؤها. إن المصالح اإلدارية المعنية األخرى لم تنجز سوى نسبة ضئيلة   -

 .إعادة إيواء قاطني دور الصفيح  -

 تأخير على مستوى عملية إعادة اإليواء 

إن الجماعة في سباق مع الزمن لكي تعيد إيواء قاطني دور الصفيح في أقرب اآلجال الممكنة. فبعدما أوفت 

تجهيزات الضرورية وذلك بإرساء شبكة الصرف بالتزاماتها المتمثلة في اقتناء الوعاء العقاري قامت بإنشاء ال

الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب، لكن أغلبية ساكنة األحياء الصفيحية بعين السبيت رفضوا توقيع التزام قوامه 

 اإلشهاد على مغادرة السكن القصديري وهدمه فور االستفادة من البقعة األرضية.

 عدم توضيح شروط التفويت للساكنة المعنية 

قد تم استدعاء ساكنة األحياء الصفيحية بعين السبيت من أجل توقيع التزام قوامه اإلشهاد على مغادرة السكن ل

القصديري وهدمه فور االستفادة من البقعة األرضية في إحدى التجزئتين المعدتين إلعادة إيواء سكان دور الصفيح. 

 وتتمحور األسباب الدافعة إلى ذلك حول ما يلي:

 معلومات المتعلقة بالمرشحين الذين سيستفيدون من عملية إعادة اإلسكان.تحيين ال -

 محاربة جميع المحاوالت التدليسية التي يمكن أن يلجا إليها ذوي النوايا السيئة. -

 إن عدد المستفيدين الذين وقعوا التزاماتهم ال يتجاوز نصف الساكنة المستهدفة. -

 الثالث، فإن الجماعة ستعمل ما في وسعها من أجل تفعيلها.  ونظرا ألهمية التوصيات المضمنة في المحور

 . تدبير الممتلكات الجماعيةرابعا

 عدم تسوية الوعاء العقاري للمسالك وبعض المباني 

بهدف تسوية األوعية العقارية لألجزاء التي تخترقها المسالك والطرق قبل الشروع في شقها، تم تضمين القرار 

المتعلق بتحديد المهام المنوطة بالموظفة الجماعية "ن.م" باالختصاصات اآلتي   2017-12-15بتاريخ  72عدد 

 بيانها: 

 المنازعات القضائية. -

 الشرطة اإلدارية والقرارات التنظيمية المتعلقة بها. -

 اإلشراف على مسطرة تحفيظ األمالك التابعة للجماعة. -

  األسبوعيبطء على مستوى تسوية الوضعية القانونية للسوق 

إن الجماعة لم تستكمل بعد إجراءات تسوية الوضعية القانونية ألرض السوق األسبوعي ألنه في أعقاب صدور 

الحكم النهائي، لم يقم األستاذ "ع.ك" محامي الجماعة السابق باستكمال إجراءات التحفيظ. ورغم مراسلته غير ما  

جماعة، إال أنه لم يبذل أي مجهود للوفاء بالمهام المنوطة به. لذلك، مرة لتذكيره ببنود االتفاقية المبرمة بينه وبين ال

 ذات االتفاقية.   من فسخت الجماعة التعاقد معه عمال بمقتضيات المادة الخامسة

 خامسا. تدبير المرافق الجماعية

 تدبير السوقين األسبوعيين .1

 ر الجبائيعدم التزام المستغلين بنظافة المرفق وعدم احترامهم لمقتضيات القرا 

لم يقم بنظافة المرفق مما حفز الجماعة على موافاته بإرسالية مضمونة مع  10/2016إن صاحب الصفقة عدد 

التحمالت تحت طائلة فسخ الصفقة وحجز الضمانة  اإلشعار بالتوصل قصد تنبيهه لضرورة احترام بنود كناش

 .المالية النهائية
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 عدم حمل المستخدمين التابعين للمستغل لشارات متفق عليها 

وبالنظر إلى إصراره على االستمرار في خرق بنود كناش التحمالت ومن بينها عدم حمل المستخدمين التابعين له 

وحجز  2017-10-24بتاريخ  60/2017ب قرار رئيس الجماعة عدد لشارات متفق عليها، تم فسخ التعاقد بموج

  درهم لفائدة ميزانية الجماعة. 15.000,00الضمانة المالية النهائية قيمتها 

 تدبير المجزرة الجماعية .2

 نقائص على مستوى بناية المجزرة والمرافق الخاصة بتخزين ونقل اللحوم 

السنوات الفارطة دون إنجاز التجهيزات موضوع المالحظات. وقد تم القيام بإصالح  إن محدودية الميزانية حالت في  

بتمويل من الميزانية  2018-07- 13بتاريخ  9المجزرة الجماعية )مرفق ذبح البهائم( بواسطة سند الطلب عدد 

 .2017-12-31الجماعية انطالقا من الفائض المحقق في 

 مجزرةعدم تجهيز مدخلي أماكن عرض اللحوم بال 

حيث تم إغالق جميع  2018-07-13بتاريخ  8لقد تم إصالح مرفق بيع اللحوم الحمراء بواسطة سند الطلب عدد 

مداخله بأبواب محكمة اإلقفال واستبدال كافة القنوات الخاصة بصرف مياه األمطار. كما تم تشييد طاوالت إسمنتية 

 الزيادة في علو السور المحيط بمرفق عرض اللحوم. مغطاة لفائدة بائعي األحشاء. وسيتم في القريب العاجل

 تدبير الجماعة للنفايات الصلبة والسائلة .3

 عدم وجود مطرح مراقب للنفايات الصلبة 

لعل أهم المساعي الناجعة لتجاوز المشاكل المتعلقة بإيجاد مطرح للنفايات تتجلى في انطالق إنجاز مشروع المخطط 

شابهة لها على مستوى إقليم الخميسات حيث أصدر السيد العامل القرار عدد المديري للنفايات المنزلية والم

في شأن البحث العمومي المتعلق بإقامة مركز لترحيل النفايات المنزلية  2015-12-08بتاريخ  149/2015

 مجمع الطلبة.   بالجماعة الترابية عين السبيت نحو المركز المشترك لطمر وتثمين النفايات المنزلية بالجماعة الترابية

وفي انتظار تطبيق هذا القرار، وحرصا على عدم االستمرار في إفراغ النفايات بفندق البهائم، فإن الجماعة تتأهب  

حاليا إلبرام اتفاقية مع الجماعة الترابية مرشوش من أجل إلقاء النفايات المنزلية والمشابهة لها بأرض تكتريها 

 جماعة مرشوش لنفس الغاية.

 لى مستوى إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير السائل بمركز الجماعةتأخير ع 

إن المشاكل المتعلقة بشبكة الصرف الصحي بجماعة عين السبيت، سيتم التغلب عليها عما قريب بفضل إعادة تأهيل 

لمشروع من طرف الشبكة الرئيسية للتطهير. فبمجرد ما توصلت الجماعة بالمبالغ المالية المرصودة لتغطية نفقات ا

المتعلقة  1/2018باقي الشركاء، تم اإلعالن عن مسطرة طلب العروض حيث تمت المصادقة على الصفقة عدد 

 بإنجاز ذات المشروع.  

   وبالنظر إلى نجاعة التوصيات المتعلقة بالمحور الخامس، سوف تتخذ الجماعة كافة التدابير بهدف حسن تفعيلها.
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 "قرية بن عودة"جماعة 

 )إقليم القنيطرة( 
 

 ،كيلومتر مربع 152على مساحة تمتد و .هي تابعة إداريا إلقليم القنيطرةو 1977سنة  قرية بن عودة أحدثت جماعة

ويبلغ عدد أعضاء المجلس  .2014 نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 11.086 هاوقد بلغ عدد سكان

 موظفا.  27بالجماعة عدد الموظفين و عضوا 17الجماعي 

فيما وصلت نفقات االستثمار إلى  درهممليون  4,9ما مجموعه  2017عند نهاية التسيير نفقات  تبلغوقد 

 . عند نهاية نفس السنة درهم 394.394

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

وإصدار عدد من عدة محاور وخلصت إلى مجموعة من المالحظات  قرية بن عودةهمت مراقبة تسيير جماعة 

 .نورد أهمها ما يلي التوصيات

 الجماعية أوال. تدبير المشاريع
 .المالحظات التاليةتسجيل  هذا المحورتم بخصوص 

 المركز  تأهيل مدرسة قرية بن عودة مشروع  .1

  ، سابقا،بتوقيع اتفاقية شراكة مع كل من والية الغرب الشراردة بني حسن 2012نونبر 02قامت الجماعة بتاريخ  

لى تأهيل مدرسة قرية بن عودة المركز وذلك ببناء ثالث إوالنيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة تهدف 

درهم   00,400.000مساهمة والية الغرب الشراردة بني حسن في مبلغ حجرات دراسية ومرافق صحية، وحددت 

كحصة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بينما التزمت الجماعة بإنجاز المشروع والسهر على صيانته وربطه 

نية بالقنيطرة فقد بالماء والكهرباء وتوفير الحراسة والسهر على استدامته، أما النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوط

 التزمت بالتتبع التقني للمشروع وتجهيز الحجرات بالمعدات وتوفير األطر الضرورية.

 2013 /02بإبرام الصفقة رقم  2013يوليوز  11نجاز المشروع، قامت الجماعة بتاريخ إولتنفيذ بنود هذه االتفاقية و

 .المشروع المالحظات التالية درهم مع مقاولة " ن". وقد سجل تنفيذ هذا 346.190 ,40بمبلغ 

 ع غياب الدراسة المعمارية للمشرو 
في غياب   ، سالفة الذكر،2013  /02دراسية ومرافق صحية موضوع الصفقة رقم    اتنجاز أشغال بناء ثالث حجرإتم  

 50التصاميم الهندسية الضرورية الواجب إنجازها من طرف مهندس معماري، كما هو منصوص عليه في المادتين 

 المتعلق بالتعمير.   90.12من القانون رقم  51و

   عيوب شابت الدراسات المنجزة 

 نجاز الدراسات في إطار الصفقة المذكورة، تسجيل المالحظات التالية:إعرف 

 عداد دفتر الشروط الخاصة  إنجاز الدراسة الجيوتقنية بعد إ •

يونيو   10تها التقنية بتاريخ  اشغال ومواصفالضرورية إلنجاز األعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقة وتحديد المواد  إتم  

شغال وعمق أسس نجاز األإ، في حين أن الدراسة الجيوتقنية الضرورية لتحديد طبيعة التربة ونوعية مواد 2013

بالشروع مر  )نفس تاريخ إعطاء األ  2013أكتوبر    28ال بتاريخ  إالبناء لم يتم إنجازها من طرف مختبر الدراسات "ل"،  

عداد دفتر الشروط إإنجازها قبل    التي كان يتعيننجاز هذه الدراسة  إمما يطرح التساؤل حول الجدوى من    شغال(.في األ

 الخاصة للصفقة.

 غياب دراسة الخرسانة المسلحة •

التركيبية للخرسانة لوحظ عدم قيام المقاولة صاحبة الصفقة بتقديم دراسة الخرسانة المسلحة الضرورية لمعرفة المواد  

من  6شغال، كما هو منصوص عليه بالمادة )اسمنت، رمل،...( والمقادير الالزمة لخلط هذه المواد قبل البدء في األ

 التوصيف التقني لألشغال بدفتر الشروط الخاصة للصفقة.

 عيوب ونقائص باألشغال المنجزة 

، 2015مارس    20والتسلم النهائي بتاريخ    2014مارس    17بتاريخ    2013  /02تم التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم  

ا المشروع ذ شغال المنجزة تعاني من عيوب تتمثل في تصدعات على مستوى جدران الحجرات، مما جعل هال أن األإ

 غير قابل لالستغالل.
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اعة والنيابة لى جانب مصالح العمالة والجمإحضره    2016نونبر    22عقد اجتماع بتاريخ  لعيوب المسجلة، تم  لونظرا  

. وقد تم االتفاق على ضرورة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، مجموعة من المصالح الخارجية األخرى

جراء خبرة تقنية قصد تحديد مواطن الخلل واقتراح اإلجراءات العملية الضرورية. وتبعا لذلك قامت الجماعة بواسطة إ

درهم بإنجاز خبرة تقنية للتأكد من جودة االشغال المنجزة بالصفقة   14400,00بمبلغ  06/2017سند الطلب رقم 

   :وقد جاءت نتائج هذه الخبرة المعدة من طرف مكتب الدراسات " ل" كما يلي .المذكورة

ال أن معدل التغير يفوق دائما نسبة إميكاباسكال،  18,33و 16,05المقاومات الميكانيكية تتراوح بين  -

 ؛وهو ما يوضح عدم تجانس وضعف مقاومة الخرسانة بالمائة 17

 أبانت المعاينة بالعين المجردة واالختبارات الجيوتقنية المنجزة وتجارب المختبر على العينات المأخوذة -

( وغياب القواعد لوضع الدعامات تحت أرضية joints de dilatationغياب وصالت التمدد ) عن

   ( مختلف كان السبب الرئيسي في ظهور تصدعات بالبنية.tassementلبناء. وهو ما نتج عنه ضغط )ل

 بضرورة الهدم الكلي للحجرات الثالث المنجزة. أعاله ليهاإنظر للعيوب المشار وأوصت الخبرة المنجزة بال

 من طرف مختبر 2018ماي  3بإنجاز خبرة مضادة بتاريخ  2013 /02بعد ذلك قامت المقاولة صاحبة الصفقة رقم 

 شغال المنجزة مطابقة للمواصفات المطلوبة وتستوجب فقط بعض اإلصالحات.لى أن األإلصت  "ص"، خ

شغال المنجزة وقابليته  أمام هذا الوضع، لم تقم الجماعة باإلجراءات الضرورية لضمان حقوقها والتأكد من سالمة األ

  من دفتر الشروط الخاصة للصفقة في   47لالستغالل أو هدمه وتحميل المقاولة صاحبة الصفقة المسؤولية، طبقا للمادة  

 . فقط بإصالحات القيام حالة

لى ثالث مقاوالت من بينها  إبتوجيه رسائل لطلب بيانات األسعار  ،2018شتنبر  5بتاريخ  ،بالمقابل قامت الجماعة

الصفقة   رشغال المنجزة في إطاصالح العيوب الموجودة في األ، وذلك إل2013  /02مقاولة " ن" صاحبة الصفقة رقم  

كما هو منصوص عليه بدفتر الشروط  ة كاملةلمسؤوليال المقاولة يالمذكورة بتمويل من ميزانية الجماعة عوض تحم

 الخاصة.

 نجاز المسالك الجماعيةإمشروع  .2

دوارا( بواسطة الصفقة رقم   16قامت الجماعة بإنجاز المسالك بمجموعة من الدواوير المتواجدة بنفوذها الترابي )

 174.480,00بمبلغ  2015 /01درهم وملحقها رقم  1.752.000,00ج" بمبلغ  .التي نالتها مقاولة "ب 01/2015

 05/2015درهم. كما قامت الجماعة بإنجاز مسالك بكل من دوار المرجة وأوالد عبد هللا بواسطة سند الطلب رقم 

وعرف تنفيذ أشغال المسالك، تسجيل   .2015ماي    25" بتاريخ  ج  .درهم، المبرم مع مقاولة " ت  199.848,00بمبلغ  

 .المالحظات التالية

 نجاز أشغال المسالك في غياب الدراسات التقنيةإ 

  ، سالفة الذكر،2015  /01عداد دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم  إقامت الجماعة ببرمجة مشاريع المسالك القروية، و

 ل وكمياتها ومواصفاتها التقنية. شغافي غياب الدراسة التقنية الالزمة لتحديد محتوى األ

ه ذ، حيث قامت الجماعة بتنفيذ ه05/2015وهو ما ينطبق أيضا على أشغال المسالك المنجزة بواسطة سند الطلب رقم  

شغال المزمع شغال دون تحديد المواصفات التقنية بسند الطلب الذكور، مثل طبيعة واختبارات مواد الصيانة واألاأل

 ،قاطع المتدهورة من بنية الطريق ووضع المواد وردمها ودكها أو فقط وضع المواد داخل الحفر(إنجازها )تخديش الم

 في الصادر 2.12.349 رقم المرسوم من 5 المادة في عليه منصوص هو لما خالفا وذلك ليات المستعملة،وكذلك اآل

 والسيما المواصفات بتحديد  تقضي  والتي العمومية، بالصفقات  المتعلق (2013 مارس20) 1434 األولى جمادى 8

  .للمنافسة دعوة أية قبل دقيق بشكل منها التقنية

درهم  174.480,00، بمبلغ 2015 /01بإبرام عقد ملحق للصفقة رقم  2016فبراير  16قامت الجماعة بتاريخ وقد 

 حجمركيب قنوات من بتر مإلنجاز أشغال لم تكن متضمنة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة المذكورة، ويتعلق األ

Ø600 هدم المنشآت الموجودةو ووضع األحجار 2الخرسانة المسلحة من فئة بـو. 

 لها الدورية الصيانة غيابو المنجزة المسالك تدهور 

 شكل علىها بعض مستوى على واضحا تدهورا 2015للمسالك التي عرفت أشغاال سنة  الميدانية الزيارات  بَي نَت

 على  الكبير الحجم من أحجار وتواجد  السير طبقة من جزء  اقتالع المقاطع، بعض لوحظ في، كما وحفر  انخسافات

 المواد  مطابقة مشكل معه يطرح مام .الطريق )مركز قرية بن عودة، أوالد رافع، دوار واد المالح( بنية مستوى

كما تجدر اإلشارة   .والد ك المواد  ختباراتا مصداقية وحول الدك، وجودة الخاصة التحمالت دفتر المستعملة لمقتضيات

 مياه االمطار. لصرف نظام وجود  عدمبدأت تتدهور بسبب لى أن المسالك المنجزة بمركز الجماعة إ
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 تصريف قنوات وتنظيف  األتربة بإزالة الجماعة تقوم ال حيث الدورية، للصيانةالمنجزة   القروية المسالك تخضع الكما  

 الجماعة أن كما  .بفعل السيول  القنوات هذه انسداد  إلى يؤدي الذي الشيء المطرية، التساقطات  فترة قبل األمطار مياه

 عمرها من ويقلص للمسالك السريع التدهور في يساهم مما السير، طبقة وتقوية صيانة برنامج على تتوفر ال

 .االفتراضي

 مشروع توسيع ملحقة جماعة قرية بن عودة .3

أشغال توسيع ملحقة جماعة قرية بن عودة المتواجدة بمدينة سوق األربعاء الغرب، قامت الجماعة نجاز إمن أجل 

شغال، درهم. وقد سجل تنفيذ هده األ 299.255,40بمبلغ  03/2015بالتعاقد مع مقاولة "ب" بواسطة الصفقة رقم 

 .المالحظات التالية

 ة األرضية والحصول على الرخص الالزمةشغال قبل تسوية الوضعية القانونية للقطعالشروع في األ 

 ها ، غير أن2016أكتوبر  18شغال للمقاولة صاحبة الصفقة بتاريخ مر بالشروع في األقامت الجماعة بإعطاء األ

شغال من رئيس المجلس البلدي لمدينة سوق إليقاف األ  2465بإعذار وأمر فوري رقم    2016نونبر    9توصلت بتاريخ  

المتعلق بالتعمير   90.12عة قرية بن عودة قد خالفت الضوابط الجاري بها العمل في القانون  أربعاء الغرب لكون جما

 ، اللتان تنصان على منع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة مباشرة لذلك. 42و 40وال سيما المادتين 

شغال في غياب عدد من الوثائق الضرورية المتعلقة بملكية أو إنجاز األفي لى أن الجماعة شرعت إوتجدر اإلشارة 

استغالل القطعة األرضية، التصميم المرخص للبناية الموجودة، تصميم التوسيع والتصميم االنسوبي. وهو ما دفع 

 .2016نونبر  5شغال بتاريخ صدار أمر بالتوقف عن األإلى إالجماعة 

 19.541,52 بمبلغ 2016نونبر  4والنهائي بتاريخ  1اء مبلغ الكشف رقم الجماعة قامت بأد  وتجدر اإلشارة إلى أن

ه المالغ يبقى بدون جدوى نظرا ذ لمقاولة "بو" مقابل أشغال الحفر وإزالة الردم وتهيئة األساس. غير أن أداء ه درهم

عة قرية بن للحصول على رخصة توسيع الملحقة الذي قدمته جما 2016نونبر  14بتاريخ  546لرفض الطلب رقم 

جماعة اللغائها من طرف  إلى تعثر الصفقة وإلى رئيس المجلس البلدي لمدينة سوق أربعاء الغرب. وهو ما أدى  إعودة  

  .2017أبريل   5بتاريخ 

 :بما يلي ي المجلس الجهوي للحساباتيوص ،لذلك

 ؛ لكالجماعية التي تستلزم ذ المشاريع قبل الشروع في إنجاز الالزمةالقيام بالدراسات  -

المستعملة  والمواد األشغال ومطابقة  لجودة المنتظمة المراقبة على المشروع، أطوار كلأ  في ، الحرص -

ة  الشروط دفتر في عليها المنصوص التقنية للمقتضيات  ؛الخاصأ

قبل الشروع في  والحصول على الرخص الضرورية تسوية الوعاء العقاري المخصص للمشاريع -

 اإلنجاز.

 الجماعية والممتلكات المرافق تدبير. ثانيا

 تدبير المرافق العمومية .1

 .يلي كما  نوردها النقائص، من مجموعة العمومية المرافق تدبير عرف

 العمومية اإلنارة تجهيزات تدبير تشوب نقائص 

 الترابي. وقد  مجالها على موزعة ،عدادا26من  تتكون العمومية لإلنارة شبكة قرية بن عودة على جماعة تتوفر

 ألداء سنوي كمعدل درهم  172.424,4 قدره ، ما2017 إلى 2013من  الممتدة الفترة خالل خصصت الجماعة،

من  الممتدة الفترة العمومية، فقد كلفت ميزانية الجماعة خالل اإلنارة الكهرباء. وفيما يتعلق بصيانة شبكة استهالك

 العمومية، اإلنارة مرفق  بتدبير المرتبطة المالحظات أهم ثلدرهم. وتتم 319.377,60ما قدره  2017 إلى 2013

 :يلي فيما

 كافة لوضعية تقني  تقييم  وعلى العمومية لإلنارة المخصصة للممتلكات جرد  على التوفر عدم -

 الغيار وقطع المصابيح من المخزون الستعمال الدقيق بالتتبع للجماعة ال يسمح التجهيزات، مما

 والتوسيع التجديد  أشغال حيث من للحاجيات،  األمثل وبالتحديد  اإلنارة العمومية بشبكة  المرتبطة

 الستبدال فعالة آلية ووضع الكهربائية الطاقة استهالك بغية خفض وذلك باالستثمارات المرتبطة

 المعطل؛  الكهربائي والعتاد  المتقادمة التجهيزات

وبرمجة  للصيانة الحقيقية الكلفة لقياس وذلك وترددها، حدوثها وأماكن المرصودة لألعطاب سجل غياب -

 والصيانة؛ اإلصالح مجال في المناسبة واألشغال اإلجراءات
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 عدم في باألساس تمثلتوبالجماعة بعض النقائص  العمومية لإلنارة االعتيادية الصيانة تدبيريعرف  -

 الكهربائية بالصيانة المكلف يتوفر التقن وعدم الكهربائي العتاد  لتخزين المخصص تنظيم المستودع

 الكهربائية وتصميم تركيبتها بالجماعة الكهربائية األعمدة مواقع توضح بيانية خريطة على العمومية

 وغياب إجراءات الصيانة محاضر في العمليات تلك تضمين دون باألعطا بإصالح األخير هذا وقيام

خطيرة  مواد  على يحتوي األخير هذا وأن خاصة لالستعمال، الصالح غير العتاد  من للتخلص ومساطر

 ؛كالزئبق

 بسجالت تقييد  موضوع تكون أن دون شفوية،  العمومية اإلنارة بشبكة المرتبطة الشكايات تكون  -

 التخطيط عملية في  استغاللها ألجل وذلكبها   المعنية واألماكن وطبيعتها بعدي ألعدادها وتتبع الجماعة

 .تجهيزات اإلنارة وصيانة وتجديد  لتوسيع

 السائل التطهير شبكة غياب  

سوق  المحيطة بمدينة المنطقة ضمن ويقع فردا  2033 يضم سكني تجمع عن عبارة هو الجماعة مركز أن منبالرغم  

 تراكم إلى يؤدي مما السائل، للتطهير شبكة على ال يتوفر المذكور الجماعة مركز أن المالحظ فإن ، االربعاء الغرب

 أن شأنه من الذي األمر واألزقة، الشوارع في أو المنازل تحت حفرها يتم التي مراقبة للمطامير دون العادمة المياه

 .عامة بصفة البيئي الموجودة والمجال البنايات سالمة يهدد 

 المنزلية النفايات جمع مةبمه الجماعة قيام عدم 

 على خصاصا نسمة.  وتعاني جميع الدواوير 11086 بساكنة يبلغ تعدادها رادوا 26قرية بن عودة جماعة  تضم

لى تكون إأدى ، الشيء الذي مراقبةالنفايات، حيث يتم إفراغ النفايات من طرف السكان بأماكن غير  جمع مستوى

با ينعكس سل، وهو ما 1الطريق الوطنية رقم  وعلى مستوىمجموعة من النقط السوداء بمركز الجماعة خصوصا 

 .على الوضع البيئي وعلى الفرشة المائية

برام إللبحث عن حل للمشكل، السيما عن طريق  الالزمة اإلجراءات اتخاذ  الجماعة على تعمل لم الوضع، هذا أمام

 عمومي مراقب. مطرح شراكات مع الجماعات المجاورة وباقي المتدخلين إلحداث

  نقص في خدمة حفظ الصحة 

بسوق األربعاء   الجماعي الصحي المكتب إلى التنقل إلى اخدمة حفظ الصحة للساكنة وهو ما يضطرهال توفر الجماعة  

 الزواحف وللسعاتلمهاجمة الحيوانات الضالة تعرضهم  حالة في خاصة الضرورية، العالجات تلقي قصد  الغرب

  .وغيرها

بسوق األربعاء   الجماعي الصحي للمكتب يتم تسليمها التي اللقاحات من  كميات باقتناء سنويا تقوم الجماعة أن تبين كما

 المعنية، األطراف بين في الموضوع اتفاقية أية غياب في (،2017  –  2013 الفترة درهم خالل  74303,65الغرب )

 .المذكورة اللقاحات من الجماعة ساكنة استفادة لمدى تتبع أي غياب وفي

 بحيث ورئيسه، الجماعي للمجلس الموكلة الذاتية االختصاصات من هو العامة الصحة حفظ لى أنإوتجدر اإلشارة 

 الحلول المناسبة، إيجاد  قصد  لعملهما، المؤطرة واألنظمة القوانين تتيحها التي المناسبة اآلليات عاتقهما توفير على يقع

 الضرورية لساكنة األولية واإلسعافات األساسية الصحية الخدمات لتوفير القطاع، بهذا المعنية الجهات مع بتعاون

 الجماعة.

  والبيئة والنظافة الصحة بحفظ المتعلق  الجماعي القرار عدادإعدم 

الشرطة  اختصاص لممارسة األساسية اآلليات من والبيئة والنظافة الصحة بحفظ المتعلق الجماعي القرار يعتبر

البيئة  صيانة إلى عامة وبصفة أيضا يهدف كما  المواطنين، وسالمة بصحة  يخل أن شأنه من ما كل ومواجهة اإلدارية

الجماعي  المجلس اختصاصات ضمن وتفعيله عليه والمصادقة القرار هذا إعداد  ويدخل .السلبية المؤثرات كل من

 أن غير ،بالجماعات المتعلق 113.14 التنظيمي رقم القانون من 100و  92 المادتين لمقتضيات وفقا وذلك ورئيسه،

 المجال. هذا في حاليا به معمول هو لما وفقا القرار هذا عداد إ بهدف إجراء أي تتخذ الجماعة لم

 الجماعية المقابر صيانة في تقصير 

تتم   وال سياج على يتوفر  ال  المقابر هذه جل أن غير لها، التابعة بالدواوير متواجدة مقبرة 24 على الجماعة تتوفر

 من القانون 83المادة  خاصة القانونية، المقتضيات أن إلى اإلشارة وتجدر. منتظمة بصفة عليها والمحافظة صيانتها

، على إحداث لمرافق والتجهيزات العمومية الجماعيةتنص، فيما يتعلق با  بالجماعات،  المتعلق  113.14  رقم   التنظيمي

مارسة التي تستوجب من رئيس المجلس الجماعي م  100ا، والمادة  وصيانة المقابر، وبالتالي المحافظة عليها وتسييجه

شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ اإلجراءات الالزمة المستعجلة لدفن األشخاص المتوفين بالشكل الالئق، وتنظيم المرفق 

  ومراقبة عملية الدفن. العمومي لنقل األموات
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 الجماعية الممتلكاتتدبير  .2

 تسجيل المالحظات التالية.الجماعية  الممتلكات تدبير عرف

 الجماعية الممتلكات من لمجموعة القانونية الوضعية تسوية عدم 

القطعة و  المحالت التجارية و السكنية  الدور (الممتلكات من لمجموعة القانونية الوضعية تسوية على الجماعة تعمل لم

، 1993أبريل  20 بتاريخ 248 عدد  الداخلية وزير دورية في عليه منصوص هو كماالجماعة(  رضية بمركز األ

تحفيظ  إلى تهدف منظمة بحملة القيام على الجماعات رؤساء حثت والتي الجماعية، الممتلكات بتدبير المتعلقة

الممتلكات  وإحصاء ضبط عملية أن على أكدت كما والعامة، الخاصة فيها بما المحلية، للجماعات العقارية الممتلكات

في   التي تلك أو الجماعات ملكية ضمن قانونيا تدخل التي تلك سواء األمالك جميع تشمل أن يجب  للجماعات، العقارية

 .القانونية وضعيتها تسوية انتظار في طرفها من استعمال أو حيازة أو مؤقت احتالل وضعية

 ضبطها وعدم الجماعة أمالك محتويات سجل تحيين عدم 

 المعطيات التي من مجموعة تتضمن حيث عليها، والمحافظة ضبطها أجل من المحتويات سجل بتحيين الجماعة تقم لم

 94 المادة لمقتضيات وفقا أنه إلى اإلشارة . وتجدروأرقامها المحالت التجارية مكتري كأسماء تغييرات، عدة عرفت

 األمالك إحصاء جداول ومسك المحتويات تحيين سجل فإن بالجماعات، المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من

 .الجماعي رئيس المجلس صالحيات ضمن يندرج القانونية، وضعيتها وتسوية الجماعية

 المنقولة الممتلكات تدبير في قصور 

  المنقوالت، معاينة وكذا الصلة، ذات والفواتير بالجماعة المنقولة الممتلكات جرد  سجل على االطالع خالل من تبين

 :التالية النقائص يعرف تدبيرها أن على

 ؛ المقتنيات مختلف على الجرد  أرقام وضع عدم -

 ؛مصلحة كل إشارة رهن الموضوعة المعدات عن تفصيلية قوائم وضع عدم -

 وإصدار عليها التشطيب مع الجماعة عنها  استغنت  التي المعدات عن سنوية تفصيلية قوائم إعداد  عدم -

 ؛بذلك قرارات

 ؛الجماعة مصالح داخل والمقتنيات المعدات حركية تتبع سجالت غياب -

 .للمنقوالت الدوري بالجرد  القيام عدم -

 :بما يلي المجلس الجهوي للحساباتيوصي  ،وعليه

 يقتضيها حسن التي الالزمة الداخلية المراقبة آليات وإرساء العمومية اإلنارة مرفق  تدبير تنظيم -

 ضبطه؛

 ؛السائل التطهيرجمع النفايات و مرفق  وتدبير إحداث -

الجماعة  ساكنة استفادة  تسهيل أجل من المعنية الجهات مع والتعاون للشراكة القانونية اآلليات تفعيل -

 الضرورية؛ األولية واإلسعافات األساسية الطبية الخدمات من

 تحصينها أجل من وذلك الجماعة،القانونية لألمالك العقارية التي تتصرف فيها  الوضعية تسوية -

 وتثمينها؛ 

 بجميع المعطيات المنقوالت كل وتضمينه ومنتظم بشكل دوري المنقولة الممتلكات جرد سجل تحيين -

 .بها المتعلقة
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II.  قرية بن عودة المجلس الجماعي ل رئيسجواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير المشاريع

 مشروع تأهيل مدرسة قرية بن عودة المركز  .1

الخبرة المضادة قامت بها الجماعة وليست المقاولة صاحبة الصفقة. كما تم إلغاء رسائل طلب بيانات األسعار 

الموجه إلى ثالث مقاوالت. وأجبرت الجماعة المقاولة صاحبة الصفقة على إصالح العيوب التي شابت البناية على 

 حساب هذه المقاولة وقد تم ذلك.

المساطر القانونية الجاري بها العمل فيما يخص البنايات اإلدارية وكذا النصوص وستلتزم الجماعة في احترام 

 القانونية لتنفيذ الصفقات. 

 مشروع توسيع ملحقة جماعة قرية بن عودة .2

 الجماعة بصدد تسوية الوضعية القانونية لملحقة الجماعة.

 )...( 
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 "الشمالية عامر"جماعة 

 سليمان( سيدي )إقليم 
 

 حصاءاإلنسمة حسب  19.369ويبلغ عدد سكانها  .بالمجال الترابي إلقليم سيدي سليمان الشمالية عامرتقع جماعة 

، 2016و 2011في الفترة ما بين  ملحوظال التسيير انخفاضا يعرفت مداخ قد و  .2014سنة ل العام السكان والسكنى

أما  .مليون درهم 4,5إلى  3,9 التسيير ارتفاعا من نفقات بينما عرفت  ،درهم مليون 4,6إلى  5,06انتقلت من حيث 

حيث   ،والمصاريفل يمستوى المداخ على 2016و 2011عرفت انخفاضا هاما ما بين سنتي فقد االستثمار،  ميزانية

  .درهم 886.500إلى  درهممليون  3,5 والمصاريف من درهممليون  1,1إلى  9,4ل من يانخفضت المداخ

I. للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات ات مالحظ 

وإصدار عدد من التوصيات عن تسجيل مجموعة من المالحظات  الشمالية عامر جماعةأسفرت مهمة مراقبة تسيير 

 .يلي كما انورد أهمه

 الجماعيةوالمرافق  المجالتدبير  أوال.

 المرافق الجماعيةتدبير  .1

 يلي. سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار ما 

 الجماعية والمجزرة األسبوعي السوق  تأهيل عدم 

 .هالييشكل المورد األساسي لمداخوالذي  ،2009سنة لعملية التقسيم  إثرتتوفر الجماعة على سوق أسبوعي تسلمته 

المجزرة   . كما أنمته مع محيطهءتطلب إصالحات كبرى إلعادة هيكلته وتأهيله ومالت  السوق  مرافقأن نه لوحظ أإال  

وكذا إعادة ، بشكل تراعى فيه الشروط المطلوبة في المجازر العصرية ءتتطلب إعادة بناالتي لم تستغل منذ تسلمها 

 . هابسبب ضيق ةلحاصغير المحالت الحالية أن بناء وتوسيع محالت بيع اللحوم، على اعتبار 

 التجارية المحالت استغالل عدم 

التقسيم الجماعي  إثرحال تجاريا متواجدة في باحة السوق الجماعي تسلمتها م (15) تتوفر الجماعة على خمسة عشر

 نها غير مستغلة.أ للبناياتنه بالرغم من الحالة الجيدة أ وقد لوحظ. 2009سنة ل

 مراقبة عملية تنظيف السوق ضعف 

رابعة والعشرين تنص المادة السنويا. و درهم 1.080.000مبلغ " بكراء السوق األسبوعي مقابل ح ز" شركة تسير 

  وأنه في  سوق على أن مسؤولية نظافة المرفق يتحملها المتعهد طيلة مدة الكراءالمن كناش التحمالت الخاص بكراء 

  قيام  الميدانية عدمالزيارة بينت  وقد  عن كل أسبوع. درهم 2000حالة عدم وفائه تطبق عليه غرامة مالية قدرها 

الحق ها  كناش التحمالت والتي تمنح  تطبيق مقتضياتبإلزام الجماعة المكتري  وعدم    تنظيفعمليات الالحالي ب  المستغل

  .اللتزاماتهحالة عدم احترام المتعهد  في إلغاء عقد الكراء وحجز الضمانة لدى القابض في

 لمجلس الجهوي للحسابات بما يلي:اوصي بناء على المالحظات السابقة، ي 

عملية  مراقبةو جماعيةالمجزرة السبوعي واألمرفقي السوق تأهيل لاتخاذ اإلجراءات الضرورية  -

 ؛تنظيف السوق من طرف المكترين

 التي تتوفر عليها الجماعة؛ المحالت التجاريةواالستفادة من على استغالل  عملال -

على إنجاز مطرح   ،وفي إطار التعاون ما بين الجماعات  المجاورة،بتنسيق مع الجماعات الترابية    العمل -

 .مراقبعمومي 

 الصالح للشرب بالجماعةقطاع الماء تدبير  .2

، إال أن تدبير هذا القطاع عمومية سقاية 78ومائية ر تسع خزانات تقوم الجماعة بتزويد ساكنتها بالماء الشروب عب

 يعرف مجموعة من االختالالت من أهمها ما يلي.

 خزانات وأثقاب دون تسوية الوضعية العقارية استغالل 

، 2009عملية تقسيم جماعتي عامر السفلية وعامر الشمالية سنة    للجماعة بعد   مائيةالخزانات  مجموعة من التم تفويت  

ة. وقد بينت عملية وزارة الفالحأو من طرف  تشييدها لفائدة الجماعات الساللية  استغالل خزانات أخرى تم    إلىإضافة  

 ظروف وهو ما يحول دون تحسين ،تسوية وعاءها العقاري وند الخزانات تقوم باستغالل الجماعة المراقبة بأن 

 جودة المياه المنتجة. خطر على ه منشكلت ا لمابالمناطق المجاورة له بعض األنشطة عبر منع استغاللها وحمايتها
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 في غياب للحراسة شبكة الستغالل الماء وتخريب ال عدم مراقبة الجماعة 

العديد من سكان المنطقة  اي يحدثهتبسبب الثقوب ال  مترديةتوجد شبكة الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة في حالة 

 عرض هذه الشبكة للتدمير والتخريب ولم تعد تكفي لسد حاجيات الساكنة. مما، جل الربط العشوائيأمن 

 عمومية تمكن من توزيع الماء في بعض الدواوير  عدم وجود سقايات  إلىراجع  المذكور  أن الوضع   تجدر اإلشارة إلىو

عدم استعمال بعضها نظرا لتدهور حالتها في غياب  و ،العياشي والد أ ودواروالد بلعيد أكما هو الشأن بالنسبة لدوار 

 . صيانتها

ويساهم سوء استغالل هذه التجهيزات والترامي عليها من قبل الساكنة والربط العشوائي يحول دون تعميم التزود إن 

دون  بمصاريف الصيانة واإلصالح الجماعة نفقات إضافية تتعلق ذلك كما يكلفكميات كبيرة من المياه، في هدر 

 عرففعلى سبيل المثال، المياه.  ضخالنفقات االعتيادية ونفقات استهالك الكهرباء المستعمل في تشغيل محركات 

سنة درهم  10.713,38من  ت قيمته الذي انتقل ءك الكهربااستهالفي  غير عادي اوالد العياشي ارتفاعدوار أخزان 

وساكنته ال  عمومية  ال يتوفر على سقايات المذكور الدواربالرغم من أن  ،2015سنة   درهم 69.493,93إلى  2010

 2016باستثناء سنة ، إجراءات زجرية للحد منها ةلم تتخذ الجماعة أي ورغم تفاقم هذه الظاهرة، .نسمة 420 تتجاوز

 .النيابة العامة علىملفا تسعة عشرة بعض الحاالت وإحالة  تمت معاينةحيث 

 ثقاب والخزاناتمدارات لحماية األ انعدام 

من  111والمادة  (1995أغسطس  16) 1416ربيع األول  18صادر في ال 10.95من القانون رقم  63تنص المادة 

إحداث مناطـق  على ضرورة( المتعلقين بالماء  2016أغسطس    10)  1437ذي القعدة    6الصادر في    36.15القانون  

مل هذه تتشوأن  حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون واآلبار واألثقاب والمطريـات،

اقتناء أراضيه وحـمـايتـها من طرف الجـهاز يتم    ،مدار حمـايـة مـبـاشرة للمنشآت من التلوث البكتـيـري المناطق على

عند االقتضاء مـدار حـماية مقربة  كما تنص نفس المادة على أن تشمل مناطق الحماية المكلف باستغالل المنشآت. 

لنقط جـلب الماء من التلوث الكيميائي، يمنع داخله كل نشاط أو منشأة من شأنهما أن يشكـال مصدر تلوث مستمر 

 إيداع وكل منشأة يشكالن خـطر تلوث عارض للميـاه.  وينظم فيه كل

فقط تتوفر   تثالث خزانا ثقاب والخزانات المتواجدة بالجماعة، كما أنمدارات لحماية األ ةلوحظ عدم وجود أي لكن،

  تنشأ بناءوالخزانات ال تعد مدارات للحماية حيث لم  األسوار المحيطة باألثقاب أن إلى وتجدر اإلشارة. على سور

من المرسوم رقم ثانية كما تنص على ذلك المادة ال ، الدراسات القبلية إلنجاز مدارات الحماية المباشرة والمقربةعلى 

نجز كما أنها لم ت .والمنع المحافظة ومدارات الحماية مناطق بتحديد  تعلقالم 1418 شوال 6 الصادر في 2.97.657

ذلك الدليل المتعلق بتفتيش أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب المنجز من  متر على األقل كما يشير إلى  15على بعد  

خطر تلوث المياه بالمواد يسبب مما قد  .وذلك بالرغم من تواجد أغلبيتها قرب مناطق فالحية، طرف وزارة الصحة

 رب الزواحف والحيوانات.إلى تس الكيماوية المستعملة في الفالحة إضافة

 وقصور في عملية اإلصالح ثقاب والخزاناتالضرورية لحماية األ انعدام التجهيزات 

المتعلق بتفتيش   الدليلوالتي حددها    ،المائيةثقاب والخزانات  مجموعة من التجهيزات الضرورية لحماية األتبين غياب  

، لمعاينةا أظهرت فقد  .(100و 21ة الصحة )الصفحة أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب المنجز من طرف وزار

 وغياب األثقاب  وغطاء الخزانات وأبواب بنوافذ  صدأ ووجود  المعدنية المعدات تآكل، على سبيل المثال ال الحصر

 .الحشرات تسرب من الخزان لحماية دقيقة شباك

   أن إلى اإلشارة وتجدر. اإلصالح عمليات غياب في متردية حالة في الخزانات بعضالمعاينة كذلك وجود  وبينت

في الصيانة االعتيادية للمنشئات المائية والتي   درهم  2.961.176,00مبلغ 2017و 2010بين  ماالجماعة صرفت 

وإصالح وتغيير المعدات دون رصد مبالغ  لعطانجاز أشغال تخص الصيانة االستعجالية لمعالجة األإعلى  اقتصرت

 جل األشغال المتعلقة بصيانة وترميم البنايات.أمن 

  نقائص في عملية حراسة وتنظيف الخزانات 

. إال أنه لوحظ أن حراسة وتنظيف قامت الجماعة بتعيين حراس مكلفين بتنظيف وحراسة الخزانات المتواجدة بترابها

وكذا عدم  ،ا عدم حراسة الخزانات ليال نظرا لتعيين حارس واحد لكل خزانالخزانات تعرف عدة نقائص من أهمه

عملية تنظيف الخزانات  وقد تبين أنتوفر الحراس على تكوين تقني يمكنهم من ضبط عملية تنظيف وتعقيم الخزانات.  

 يرة المطلوبة حيث سجل وجود خزنات لم يسبق تنظيفها. تال تتم بالكيفية والو

  الخزانات بعد تنظيفعدم تعقيم الماء 

ضخ الماء مباشرة في   يتم ، كماساكنةلبعملية تعقيم الماء المتواجد بالخزانات والموزع ل تقوم الجماعة ال لوحظ أن

وقد أظهرت التحاليل التي قامت بها المديرية اإلقليمية لوزارة الصحة   المياه لفترة معينة.أن تستكين  توزيع دون  الشبكة  

 جماعة انعدام مادة الكلور بجميع الخزانات ونقط الماء.العلى الماء الموزع بإلقليم سيدي سليمان 

 جودة الماء لوخزانات في غياب مراقبة دورية  استغالل أثقاب 

القانون رقم   66لمادة ال تقوم بمراقبة دورية لجودة المياه كما تنص على ذلك االجماعة أظهرت المعاينة الميدانية أن 

يجـب على منتج وموزع الماء أن   ، المشار إليهما أعاله، حيثبالماء  ينالمتعلق  36.15القانون  من    53والمادة    10.95
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ولهذا الغرض يجب أن يتـم تحليل الماء بصورة دورية من طرف مـخـتبرات  يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء، 

  معترف بها بنصوص تنظيميـة.

 ومسببة لتلوث المياه وغياب برنامج لصيانتها استغالل سقايات عمومية في حالة متدهورة 

حسب المعطيات المسلمة من ه وأن  سقاية عمومية لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. إال  78تتواجد بتراب الجماعة  

الزيارة الميدانية أن السقايات المشغلة من طرف   بينت وقد منها غير مشغلة. 48فإن  طرف القسم التقني بالجماعة

المنصوص عليها في الدليل المتعلق بتفتيش   خاصة تلك  ،نة توجد في حالة متدهورة وال تستجيب للمعايير الالزمةالساك

حيث ال تتوفر على غطاء  ، سالف الذكر،أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب المنجز من طرف وزارة الصحة

مستنقعات مائية من شانها أن تتحول إلى بؤر مما يؤدي إلى تكون  في المائة،  2بنسبة  انحدارعلى  وصنابير وال

  .المياهللتلوث، إضافة إلى هدر 

 لمجلس الجهوي للحسابات بما يلي:اوصي وبناء على المالحظات السابقة، ي

 واألثقاب؛الحرص على تسوية الوضعية العقارية للخزانات  -

الضرورية لحماية المنشئات  ووضع التجهيزات ثقاب والخزاناتاأل انجاز المدارات الالزمة لحماية -

 ؛المائية

 ياه؛استغالل الماء بشكل عشوائي وتخريب شبكة المنع الربط السري واالزمة لم اإلجراءاتاتخاذ  -

 تنظيفكل عملية لتعقيم الماء بعد الشروب والماء  الحرص على إجراء المراقبة الدورية لجودة -

 ؛ الخزانات

 .المائية وترميم المنشئاتالعمل على وضع برنامج لصيانة  -

 المشاريع الجماعيةالنفقات وتدبير نيا. ثا

 المتعلقة بقطاع الماء الصالح للشرب  النفقات تدبير .1

بلغت ما  الماء الصالح للشرب قطاع تخص عدة نفقات تنفيذ ب 2017و 2011 قامت الجماعة ما بين سنتي

 التالية.من تسجيل المالحظات  النفقاتد مكنت دراسة هذه وق. درهم 7.483.495,00يناهز

   الجماعة العمومية بتراب وبناء السقاياتالماء الصالح للشرب    شبكةأشغال    إلنجازغياب الدراسات القبلية 

سيدي اوالد  بورحلة ودوار    عمومية بدوار أوالد   وبناء سقاياتقامت الجماعة بإنجاز أشغال جر الماء الصالح للشرب   

درهم ورقم  197.968,72بمبلغ  2015يوليوز  02بتاريخ  15/2015الطلب رقم  يعن طريق سند  العايدي

تمت األشغال في غياب دراسة قبلية تحدد وقد  درهم. 186.570,00بمبلغ  2016دجنبر  07بتاريخ  12/2016

ظهر فحص ملفات أاء السقايات. كما أماكن بن وبالتالي تحديد  ،حاجيات الساكنة وتوزيع ناجع للماء الصالح للشرب

وراش األشغال كمحاضر اجتماع األ  ومراقبة الجماعة إلنجازسندات الطلب المذكورة غياب الوثائق التي تدل على تتبع  

 تلبيتها.تحديد أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان لألعمال المراد وتصاميم جرد المنشآت المنفذة ودون 

 استغاللها ومية وعدمبناء سقايات عم 

 إطار الصفقةفي    136.000,00قدره  مزدوجة بمبلغ إجمالي    7فردية و  28سقاية عمومية منها    35قامت الجماعة ببناء  

من السقايات المنجزة في إطار الصفقة  29وقد لوحظ أن . 2015يونيو  18 والتي تم تسلمها بتاريخ 3/2014رقم

 15/2015الجماعة ثمان سقايات عمومية عن طريق سندات الطلب رقم  كما أنجزت. المذكورة أعاله غير مشغلة

أوضحت المعاينة الميدانية أن جل   وقد والد سيدي العايدي.  أبدوار    والد بورحلة وأربعأأربع منها بدوار    ،12/2016و

 تدهورت.بنايات السقايات المنجزة 

 تدبير مشاريع انجاز وصيانة الطرق والمسالك .2

 كلم، موزعة بين الطرق الجهوية 77.5اإلجمالية تها عامر الشمالية شبكة طرقية معبدة تبلغ مسافتخترق جماعة 

، في إطار إنجاز الشبكة الطرقية  2017و  2011التزمت جماعة عامر الشمالية ما بين سنتي    وقد .  إلقليمية والجماعيةو

بما فيها الصفقات بمبلغ إجمالي قدره درهم  2.689.219,00)طرق، مسالك، قناطر ...( بمجموع استثمارات بلغ 

 . درهم 438.646,00وسندات الطلب بقيمة  درهم 2.250.573,00

 وبخصوص تنفيذ هذه المشاريع سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

  شمولية لتهيئة الطرق والمسالك الجماعية وضعف برمجة األشغال خطةغياب 

فإن أشغال هذه  ،ف الجماعة من أجل تهيئة الطرق والمسالك القرويةرغم أهمية االستثمارات الملتزم بها من طر

تهيئة المسالك بحسب خريطة عامة لتراب الجماعة  إلىالمشاريع ال تندرج في إطار مقاربة شمولية ومندمجة تهدف 

رغم من الحالة وبال ،كذلك فك العزلة عن الدواوير. بغيةبالطرق المعبدة  اوربطه اتحدد نقط انطالق المسالك والتقائه
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على الحالة العامة لكل مسلك   بناءصيانة  التهيئة وللبرنامج    أي  لم تضع الجماعة  ،المتدهورة للطرق والمسالك الجماعية

 بعض المسالك.  متفرقة في  اقتصرت على أشغالونجازه إوتاريخ 

 لمسالكابعض نجاز إ قائص في أشغالن 

تدهورا مهما عبارة عن انخسافات    4/2011و  2013/ 2رقم    تينإطار الصفقعرفت عدة أجزاء من المسالك المنجزة في  

جودة عملية ضغط عمق األرض وعدم مطابقة المواد المستعملة لما هو منصوص  نقص فيجزئية وحفر ناتجة عن 

 " بالنسبة للصفقة رقمل" المراقبة كمختبراختبارات لمكاتب  عليه في دفاتر الشروط الخاصة. وبالرغم من وجود 

، والتي تؤكد أن المواد المستعملة في إنجاز المسالك مطابقة للمقاييس الواردة بدفتر الشروط الخاصة وأن 2/2013

هذه المواد قد عرفت عملية ضغط جيدة لعمق األرض، فإن قارعة بعض المسالك توجد في وضعية تدهور متقدمة. 

األمطار أو أن قارعة المسلك مغطاة بحصى من  ( المستعملة قد جرفتها مياه TV-MCR ةالتوفنالحصى )ذلك أن 

 .الخاصةالحجم الكبير ومواد طينية يفوق حجمها ما هو منصوص عليه بدفتر الشروط 

  ضعف المنشآت الفنية لحماية قارعة الطريق 

ا  في المنشآت الفنية الضرورية في بعض األجزاء وغيابه  الذكر نقصاتعرف المسالك المنجزة في إطار الصفقات سالفة  

ن الخنادق أللبنايات السكنية لبعض الدواوير. ذلك أن المعاينة الميدانية أظهرت    المحاذيةخاصة تلك    ،في أجزاء أخرى

و تم إحداثها من جانب واحد من المسلك رغم ضرورة أفي بعض األجزاء من المسالك  إاللم يتم إنجازها برمجة الم

 مياه األمطار.  انتأثير جري من ة حمايالجانبين معا لل على إنجازها

الصفقات على فتح الخنادق الجانبية غير المغطاة على طول مسار هذه فبالرغم من تنصيص دفاتر الشروط الخاصة ب

 6.000 على فتح 2/2013الصفقة رقم  نصت حيث ،المسالك فإن العديد من األجزاء لم يتم إنجاز هذه األشغال بها

متر  21.536على فتح  4/2011 والصفقة رقمدرهم  12.000,00إلى متر طولي من الخنادق بمبلغ مؤدى يصل 

درهم. إال أن المعاينة أظهرت غياب هذه الخنادق على طول  64.608,00طولي من الخنادق بمبلغ مؤدى يصل إلى 

أدى ما  ووه ،كافية لتحمل جريان مياه األمطار وليستبعض الخنادق المنجزة على بعض األشطر إال  مسار المسالك

وقد نتج عن هذه النقائص خروج مياه األمطار المحملة باألوحال  إلى تحول قارعة الطريق إلى مسلك من األوحال.

عن الخنادق وتدفقها على قارعة المسلك متسببة في تدهورها. كما أن بعض المنشآت الفنية الخاصة بصرف مياه 

 في غياب صيانتها.  األمطار أصبحت ممتلئة باألتربة والنباتات

 مشاريع إنشاء المراكز االجتماعية .3

 وقد. ها التنمية البشرية بتحقيق مجموعة من المشاريع تهدف إلى  بإنجاز 2017و 2010قامت الجماعة ما بين سنتي 

 .ته المشاريع مجموعة من المالحظات تتلخص فيما يليانجاز هإأثار فحص ملفات 

 لعدم استغالل المركز االجتماعي المتواجد بدوار بني افض 

  ،درهم 1.504.842,00قدره  بمبلغ إجمالي افضلبدوار بني  اجتماعي وتجهيز مركزأنجزت الجماعة مشروع بناء 

عدم استغالله بالرغم   2017دجنبر    26الزيارة الميدانية للمركز بتاريخ  وقد بينت    .2016دجنبر    23بتاريخ  تم تسليمه  

منذ أكتوبر والجماعة المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بإقليم سيدي سليمان  وتعاون بين اتفاقية شراكة إبراممن 

2017. 

 ربطه بشبكة الماء والكهرباء دوننادي نسوي  استغالل 

تم  ، درهم 1.092.428,00قدره  بمبلغ إجمالي نسوي بدوار اوالد عرفة وتجهيز ناديأنجزت الجماعة مشروع بناء 

غير مزود المذكور نه لوحظ من خالل الزيارة الميدانية أن النادي أإال  .2015نونبر تسليمه واستغالله ابتداء من 

يمكن من استغالل مرافق  ال والطبخ ممابالكهرباء كآالت الخياطة  مجهز بأجهزة تعمل  علما أنه ،بالماء والكهرباء 

 .باإلضافة إلى تعريض هذه المعدات للتهالك ،المركز على أحسن وجه

 طفال المتواجد بدوار بهالةاألوض عدم استغالل ر 

يوليوز   18تسلمته بتاريخ    درهم  467.256,00  قدره  روض أطفال بدوار بهالة بمبلغ إجماليأنجزت الجماعة مشروع  

 تجهيزه وذلك بالرغم من إبرام  يتمحيث لم  ،المشروع شرع في استغالليلم  2018غاية يناير  أنه إلى إال .2017

واتفاقية شراكة مع المندوبية  2017شتنبر  08التفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ الجماعة 

 جل تسيير الروض.أاإلقليمية للتعاون الوطني بإقليم سيدي سليمان من 

 تلمجلس الجهوي للحسابا اوصي وبناء على المالحظات السابقة، ي

 العمومية؛الماء الصالح للشرب وبناء السقايات    شبكةأشغال    إلنجازنجاز الدراسات القبلية  إعلى    العمل -

مقاربة مندمجة تأخذ بعين االعتبار  شاملة لتقوية شبكة الطرق الجماعية في إطار رؤيةاعتماد  -

 ؛الحاجيات الحقيقية للساكنة
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ة الضرورية لحماية قارعة الطريق خاصة منشآت  العمل على تضمين الدراسات التقنية المنشآت الفني -

 ؛تصريف مياه األمطار من أجل حمايتها لمدة أطول

 ؛لصيانة الطرق والمسالك الجماعية خاص وضع برنامج -

 .ووفق األهداف المسطرة لها على استغالل المراكز االجتماعية المنجزة من طرف الجماعة العمل  -
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II.   لـعامر الشماليةجواب رئيس المجلس الجماعي 

 مقتضب( )نص

 العمومية  والمرافق أوال. تدبير المجال 
 )...( 

 تدبير المرافق الجماعية .1

 عدم تأهيل السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية 

)...(جرى اتصال مع السيد عامل إقليم سيدي سليمان في هذا الشأن أسفر عن عقد لقاء مع مدير شركة العمران 

تعاون مع الجماعة. وتعهد بالقيام بدراسة عامة يتم من خاللها وضع تصور للهيكلة المراد الذي أبدى استعداده لل

إنجازها مع مراعاة لمحيط هذا السوق المقبل على التغيير بعد انتهاء األشغال الجارية المتعلقة بإنجاز مشروع 

   تجزئة سكنية مهم جدا سيعطي قيمة إضافية لهذا السوق.

  التجاريةعدم استغالل المحالت 

توجد المحالت التجارية المذكورة بالسوق األسبوعي التابع لجماعة عامر الشمالية في موقع خال من السكان. وقد 

حاولت الجماعة األم سابقا في أكثر من مناسبة كراءها ولم تتوفق في ذلك. وإن تم ذلك فلن تكون سومتها جيدة. 

از سيعطي ال محالة قيمة إضافية لهذه المحالت ليتم كراؤها علما بأن هناك مشروع تجزئة سكنية في طور اإلنج

في ظروف جيدة وبأثمنة مناسبة. ومع ذلك تم إعداد دفتر التحمالت سيتم عرضه على أنظار المجلس في دورة 

 شهر ماي المقبل وسيتم استدعاء لجنة التقييم لتحديد ثمن القيمة الكرائية المناسبة لهذه المحالت التجارية. 

 ملية مراقبة عملية تنظيف السوق ضعف ع 

)...( شكل موضوع نظافة السوق اهتماما كبيرا لدى مصالح الجماعة، حيث تكلفت المصلحة المختصة بعملية 

مراقبة السوق األسبوعي بشكل منتظم، إذ تقوم بزيارات ميدانية لمعاينة حالته. وتسهر على تتبع ومواكبة اشغال 

 النظافة به. )...(.

 للشرب بالجماعة الصالحر قطاع الماء ثانيا. تدبي

  ضعف القدرة التدبيرية للجماعة في قطاع الماء الصالح للشرب 

يشكل تدبير قطاع الماء عبئا ثقيال على كاهل الجماعة، سيما وأن السكان ال يعيرون أي اهتمام لقيمة الماء وبالتالي 

 وضعها. )...( وسيتم العمل على إعادة المحاولة منيساهمون في تخريب المنشآت وتبديد كل خطة عمل يمكن 

جديد بالتفاوض مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشأن تدبير قطاع الماء بتراب الجماعة. وإن لم نوفق في 

 هذا األمر سيتم البحث عن شركاء آخرين أو تدبير القطاع بواسطة جمعيات من المجتمع المدني)...(.

 ثقاب دون تسوية الوضعية العقاريةاستغالل خزانات وأ 

لقد تم بهذا الصدد إنجاز التصاميم الطبوغرافية لكل الخزانات التابعة للجماعة والتي من خاللها ستقوم الجماعة 

باتخاذ اإلجراءات المسطرية المتعلقة باقتناء العقارات المشيدة عليها. وكخطوة أولى تدارس المجلس طلب اقتناء 

شيد عليها البنايات التابعة للجماعة وفي مقدمتها الخزانات المائية وذلك قصد تسوية الوضعية القطع األرضية الم

 القانونية لهذه العقارات. 

  عدم مراقبة الجماعة الستغالل الماء وتخريب الشبكة في غيا ب للحراسة 

لتقسيم اإلداري وقبل إحداث إن الحالة التي توجد عليها شبكة الماء الصالح لشرب تعود لسنوات طويلة، أي ما قبل ا

هذه الجماعة. اذ أصبحت ثقافة الربط العشوائي ظاهرة عادية تتسبب في إفراغ السقايات العمومية من قيمتها. حيث 

 يتم الربط مباشرة من القنوات وبالتالي لم يبق لهذه الساقيات أي دور. مما جعلها عرضة للتخريب والتدمير.

في شيء والتجربة تؤكد ذلك في العديد من الدواوير. اذ أنه بمجرد تركيب الصنابير  إن عملية الصيانة قد ال تفيد 

تتم سرقتها أو تكسيرها وال يمكن للجماعة أن تستمر على هذا النهج دون ضمان حماية التجهيزات ولن يتأتى لها 

  ذلك إال إذا انخرط السكان في عملية تدبير القطاع.

 الخزاناتانعدام مدارات لحماية االثقاب و 

إن الخزانات المائية الحالية التي ال تتوفر على اسوار، تم استالمها من الجماعة األم كما هي اآلن وباقي الخزانات 

التي ال تتوفر على أسوار سيتم أوال تسوية وضعيتها العقارية حيث ستأخذ المالحظات الواردة في التقرير بعين  

 االعتبار.
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 حماية االثقاب والخزانات وقصور في عملية اإلصالحانعدام التجهيزات الضرورية ل 

إن مصالح الجماعة تعير اهتماما خاصا للمنشآت المائية وستعمل على تفعيل كل المالحظات الواردة في التقرير  

وذلك في حدود اإلمكانيات المتاحة. وقد شرعت في القيام ببعض اإلجراءات األولية وبإمكانيات بسيطة كصباغة 

فذ الخزانات وأغطية األثقاب وتبييض الجدران وتنظيف الخزانات واستعمال مادة "جافيل". كما تمت أبواب ونوا

مراسلة مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان تدعوها فيها بالعمل بتنسيق مع مصالح الجماعة من أجل إيالء 

ة الكلور والحبوب الصحية لمحاربة الجراثيم قطاع الماء ما يستحقه من العناية واالهتمام وكذا تزويد الجماعة بماد 

والميكروبات ومواكبة حراس الخزانات وتأطيرهم من أجل تمكينهم من القيام بما يلزم في هذا الشأن. وراسلت 

أيضا مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد مد يد العون والمساعدة للجماع إلفادة حراس الخزانات 

كنهم من استيعاب طرق تنظيف الخزانات وتعقيم الماء وغيرها من األمور الضرورية لحماية من دورات تكوينية تم

 الماء والحفاظ على جودته.

  نقائص في عملية حراسة وتنظيف الخزانات 

فيما يخص عملية الحراسة الليلية للخزانات المائية، يستعصي على الجماعة توظيف حراس إضافيين وذلك نظرا 

الية التي تتوفر عليها الجماعة. اما فيما يخص عملية تنظيف الخزانات، فإن الجماعة قامت لضعف الموارد الم

بتوفير المواد الالزمة للعناية بنظافة الخزانات وتطهيرها وباشرت عملية غسل وتنقية صهاريج الخزانات المائية 

 المتواجدة بتراب الجماعة وفق برنامج سنوي )...(.

 ظيف الخزاناتعـدم تعقيم الماء بعد تن 

تعمل الجماعة كل ما في وسعها لتقديم خدمة جيدة بخصوص الماء الصالح للشرب، فهي تسعى جادة في عطاء 

أفضل في تدبير وتسيير الماء الشروب، ولم تجد الدعم الالزم من بعض الجهات التي تتوفر على الخبرة والتجربة 

 في هذا المجال.

 بة دورية لجودة الماء استغالل أثقاب وخزانات في غياب مراق 

 ستحاول الجماعة جادة، القيام بالمتعين وإيالء هذا الجانب كل االهتمام )...(. 

 استغالل سقايات عمومية في حالة متدهورة ومسببة لتلوث المياه وغياب برنامج لصيانتها 

سكان الذين يستفيدون من في بداية األمر، بادرت مصالح الجماعة بالقيام بإحصاء لكل السقايات المشغلة حاليا وال

هذه السقايات وتعمل من أجل تحسيسهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على المنشآت المائية والتعاون والمساهمة في 

صيانتها وحمايتها والتبليغ عن مرتكبي األعمال التخريبية. وقد أعطيت التعليمات في هذا الصدد إلى حراس 

 ال الشبكة والسقايات العمومية وموافاة اإلدارة بأي طارئ في الموضوع.الخزانات للقيام بشكل دائم بتفقد أحو

 تدبير المشاريع الجماعية .ثالثا

 تدبير النفقات المتعلقة بقطاع الماء الصالح للشرب  .1

  غياب الدراسات القبلية إلنجاز أشغال شبكة الماء الصالح للشرب وبناء السقايات العمومية بتراب

 الجماعة

نظرا لعدم توفر اإلمكانيات للقيام بدارسة لهذا المشروع، فقد استعانت المصالح الجماعية بالدراسة التي أقيمت  

تتعلق بتوسيع الشبكة المائية بتراب جماعة عامر الشمالية والتي أنجزت بنفس  3/2014لمشروع الصفقة رقم 

 المنطقة وفي وضع متشابه.

 ابناء سقايات عمومية وعدم استغالله 

تقوم الجماعة بمجهودات كبيرة من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ويتم بناء سقايات عمومية لهذا 

الغرض. غير أن بعض األشخاص الذين ال يعيرون أي اهتمام للمنشآت المائية وال يقدرون قيمتها يقومون بتكسيرها 

الربط المباشر والفردي دون الحاجة الى استعمال وتخريبها. كما أن تطاول بعض السكان على استغالل الشبكة ب

 هذه السقايات مما يفرغها من قيمتها وبالتالي تبقى عرضة للتخريب والتكسير. 

 تدبير مشاريع إنجاز وصيانة الطرق والمسالك .2

 غياب خطة شمولية لتهيئة الطرق والمسالك الجماعية وضعف برمجة األشغال 

والمسالك، فإن الجماعة لها معطيات ومعرفة بكل الطرق والمسالك المتواجدة بترابها وقد ساهم فيما يتعلق بالطرق  

في جمع هذه المعطيات أعضاء المجلس وكذا السكان من خالل الزيارات التي قامت بها مصالح الجماعة تحضيرا 

إلمكانيات المتوفر لديها بإعطاء  إلعداد برنامج عمل الجماعة. غير أنه خالل عملية تنفيذ البرامج يتم في حدود ا

األولوية للطرق والمسالك التي تكون أكثر تضررا سواء كانت داخل الدوار أو تربط الدواوير بمختلف الجهات 

 المرتبطة بها.
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)...( كما تجد صعوبة في استخدام اآلالت المتوفر عليها بسبب ما يلحقها من أعطاب من حين آلخر. وال تتوفر 

 كانيات إصالحها وتدبيرها.الجماعة على إم

 )...( 

عادة ما تتم عملية تدخل الجماعة إلنجاز الطرق والمسالك بطلب من السكان وبإلحاح منهم أو من خالل ممثليهم 

داخل المجلس، غير أن هناك أمور أخرى ال تظهر إال عند عملية تنفيذ المشروع ترجع أسبابها لخالفات بين السكان 

 عوائق لتوسيع هذه المسالك والطرق.أو اعتراض على إزالة ال

 نقائص في أشغال انجاز بعض المسالك 

إن المصالح الجماعية ال يمكنها لوحدها ضمان جودة المواد المستعملة. فهي تستعين بدراسة المختبر الذي يؤكد لها 

د هذا المختبر الذي احترام المواد المستعملة للمعايير والمقاييس المحددة في كناش التحمالت. ويتم اعتماد شواه

 يأخذ عينات في كل مرحلة من مراحل اإلنجاز.

  ضعف المنشآت الفنية المبرمجة لحماية قارعة الطريق 

التحمالت الخاص. وبخصوص الخنادق بالنسبة للمسلك الرابط بين دوار  لقد تم إنجاز المنشآت الفنية تنفيذا لكناش

، قد تم إنجاز هذه الخنادق في حينها ومع مرور الوقت  2013/  2دكالة ودوار الحفاري موضوع الصفقة رقم 

 واستغالل األراضي المجاورة اليها والحرث بجانب الخنادق مما جعل هذا األخير في وضعية غير مالئمة. 

توجد بعض المسالك التي لم يتم فتح الخنادق الجابية وذلك راجع  4/2011ة للمسلك موضوع الصفقة رقم بالنسب

الى وجود تجمع سكني بجانب المسالك. مما يصعب علينا إنجازه وبالتالي لم تؤدي الجماعة قيمة الخنادق التي لم 

 يتم إنجازها. 

  )...( 

 مشاريع إنجاز المراكز االجتماعية  .3

 ل المركز االجتماعي المتواجد بدوار بني افضلعدم استغال 

لقد جرت مؤخرا مراسيم تسليم المركز االجتماعي بني افضل بصفة رسمية الى المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني 

من أجل تدبيره طبقا لمقتضيات االتفاقية المبرمة بين الطرفين.  ومباشرة بعدها أعطيت انطالقة استغالل هذا 

 هو االن مشغل ويعمل بشكل طبيعي وتسيره جمعية تنشط تحت إشراف مندوبية التعاون الوطني.المركز. و

 استغالل نادي نسوي دون ربطه بشبكة الماء والكهرباء 

يوجد النادي النسوي ألوالد عرفة بجوار خزان الماء الذي يتم من خالله تزويده بالماء الصلح للشرب. وكذلك الشأن 

ل مؤقت إلى حين تسوية هذا األمر مع المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني الساهرة على تدبير بالنسبة للكهرباء بشك

 النادي النسوي.

 عدم استغالل روض أطفال المتواجد بدوار بهالة 

لقد شرع في استغالل الروض بعد تجهيزه وتأثيثه وهو اآلن يعمل بشكل طبيعي وتديره جمعية تنشط تحت إشراف 

 ليمية للتعاون الوطني.المندوبية اإلق
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 "سلفات"جماعة 

 (إقليم سيدي قاسم) 
 

 ها بلغ عدد سكانوكيلومتر جنوبا.  43وتقع بإقليم سيدي قاسم على بعد ، 1992تم إحداث جماعة سلفات سنة 

مستشارا  17يضم المجلس الجماعي و .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  10.239

 موظفا.  23و

نفقات التسيير  ومجموعدرهم  4.613.823,68 التسييرمداخيل  مجموع ،2017خالل سنة  ،بلغوقد 

درهم ومجموع  9.795.323,01درهم دون احتساب الفائض، كما بلغ مجموع مداخيل التجهيز  3.752.730,64

 درهم خالل نفس السنة. 5.731.724,91نفقات التجهيز 

I.  جهوي للحساباتالمجلس ال وتوصيات  مالحظات 

 ، نوردوإصدار عدد من التوصيات أسفرت عملية مراقبة تسيير جماعة سلفات عن تسجيل مجموعة من المالحظات

 . أهمها فيما يلي

 البرمجة والتخطيط والتدبير اإلداري أوال.
 .المالحظات التاليةالوقوف على  هذا المحورتم بخصوص 

 البرمجة والتخطيط .1

  اإلعداد والمصادقة على برنامج عمل الجماعةنقائص تشوب 

 21تشرع في إعداد البرنامج المذكور إال بتاريخ    حيث لم  إلى حيز الوجود،  برنامج العملإخراج  تأخرت الجماعة في  

من المرسوم   4الجماعة، أي خالل السنة الثانية من االنتداب خالفا لمقتضيات المادة    قرار لرئيسبموجب    2016شتنبر  

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور  2.16.301

إلعداده والتي تنص على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خالل السنة األولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد 

 .2017الستثنائية لمارس  برنامج عمل الجماعة، كما لم تتم المصادقة عليه إال في الدورة ا

مجاالت مقسمة بدورها إلى قطاعات. وشمل برنامج  خمسإلى  2021 - 2016تم تقسيم برنامج عمل الجماعة قد و

 .مليون درهم مقسمة بين الجماعة والشركاء 169مشروعا بكلفة إجمالية تفوق  38العمل 

منها عدم إجراء رئيس الجماعة لمشاورات مع   ،عدة نقائص وجود  برنامج عمل الجماعةمسار إعداد تحليل وقد بين 

المواطنين والجمعيات وفق اآلليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة وعدم تحديد أهداف كل 

مشروع، ومؤشرات النجاعة وفترة اإلنجاز والكلفة التقديرية لعدة مشاريع والمساهمة المالية لكل شريك. كما لوحظ 

ر التوقعات المالية ومصادر التمويل وعدم تناسبها مع قدرات الجماعة وغياب دور فعال للجان الدائمة حيث  عدم تبري

 لم تقدم أية اقتراحات خالل اجتماعاتها لمناقشة برنامج العمل.

 والموارد البشرية التدبير اإلداري .2

 اختالالت على مستوى هيكلة المصالح 

تم بموجبه تقسيمها إلى عدة مصالح  2016الموافقة عليه خالل دورة أكتوبر تتوفر الجماعة على تنظيم إداري تمت 

 ون اإلدارية والقانونية.ؤشغال ومصلحة الشمنها مصلحة الشؤون المالية واالقتصادية ومصلحة التعمير والبيئة واأل

ممارسة رؤساء المصالح   عدم تفعيل المصالح على أرض الواقع بالنظر لغياب الموارد البشرية الالزمة وعدم  وقد تبين

 مهامهم رغم صدور قرارات تعيينهم. ل

توفر على مكتب للضبط لتسجيل مختلف الصادرات والواردات، حيث يتم مسك سجل يستعمله كل ال تالجماعة    كما أن

الموظفين عند الحاجة في غياب موظف مكلف بهذه المهمة، وهو ما يعرض الجماعة لخطر ضياع الوثائق وعدم 

تتوفر على مكتب لألرشيف بما يمكن من المحافظة على  أنها الفي السجل وضبط وتحديد المسؤوليات. كما تدوينها 

 وثائق ومستندات الجماعة.

 رغم الخصاص في الموارد البشرية الموظفين رهن اإلشارةمهم من عدد  وضع  

 إدارات أخرى، مما يعادل  رهن إشارة  الذين تتوفر عليهم،  موظفا  23  من أصل  ،موظفين  يةثمانبوضع  الجماعة    قامت

تعاني من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية التي تشتغل بمختلف ، رغم أنها من مجموع الموظفين بالمائة 35

ة النظر في وضعية الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة. إضافة لذلك، لم تتم اإلشار  سيجبرها على إعادةما  ممصالحها  

 تلقى التقارير السنويةتالجماعة ال  كما أن ،تجديد التلقائي في بعض القرارات المتعلقة بالوضع رهن اإلشارةإلى ال
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. وتعرف كتلة األجور المؤداة لفائدة الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من المتعلقة بهم

من نفقات تسيير  بالمائة 21,6بنسبة بلغت  2017رهم سنة د  442.720,56إلى  2014درهم سنة  45.225,68

  الموظفين واألعوان.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وفي هذا السياق،

برمجة المشاريع الجماعية مع العمل على تحديد دقيق عند  تحيين برنامج العمل باعتماد رؤية شمولية   -

واألخذ بعين االعتبار اإلمكانيات الذاتية للجماعة عند برمجة لكافة الجوانب الكفيلة بتحقيقها، 

 المشاريع؛ 

وضع هيكل تنظيمي يتالءم ومتطلبات الجماعة مع تحديد اختصاصات ومهام كل موظف على حدة   -

 والحرص على تطبيقه؛ بشكل يمكن من ضمان التنسيق وإرساء نظام المراقبة الداخلية

 محافظة على وثائق ومستندات الجماعة.إحداث مكتب الضبط ومكتب لألرشيف لل -

 ثانيا. تدبير المداخيل  
 .المالحظات التاليةعلى  المداخيل الوقوفتدبير تم بخصوص 

  الرسم على محال بيع المشروبات 

محالت ملزمة بأداء الرسم على بيع المشروبات، ولوحظ أن المداخيل المصرح بها تتراوح  ستجماعة على التتوفر 

، لم تقم الجماعة بممارسة حق االطالع وحق المبالغضعف هذه درهم عن كل ربع سنة. ورغم  3500و 2000بين 

االقتضاء وفقا لمقتضيات  لتصحيح هذه التصريحات عند    06.47من القانون    151و  149الواردين في المادتين  المراقبة  

 القانون.نفس من  158المادة 

أساس من خالل افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات أن احتساب الرسم تم على  وقد لوحظ  

 47.06من القانون  65وذلك خالفا لما تنص عليه المادة  ،رقم المعامالت مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة

لق بالجبايات المحلية. كما لم تقم الجماعة بتطبيق جزاءات وضع اإلقرار خارج األجل المتعلق بالرسم على محال المتع

على  بالمائة 15من القانون السالف ذكره والتي تقضي بتطبيق زيادة  134بيع المشروبات كما تنص على ذلك المادة 

 الرسم.

 منتوج كراء محالت تجارية 

محال مكرى. ومن خالل مراجعة مختلف عقود الكراء تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة  15تتوفر الجماعة على 

كل ثالث سنوات.  إضافة   بالمائة  10عقود تنص على زيادة نسبة الالكرائية لعدد من المحالت، بالرغم من أن   ةالسوم

المحصلة إلى تراكم المبالغ غير    ا أدىمم  ،المحالت التجارية بشكل مستمرهذه  ، ال يتم تحصيل مداخيل كراء  ذلكإلى  

حيث    ،الجماعةتحصيل مداخيل  إجراءات قانونية لأي  في غياب    ،2017نهاية سنة  في    درهم  61.367,00والتي بلغت  

 تم االكتفاء بإرسال بعض اإلشعارات. 

توقف أدى لالسوق    استغالل  عدم. لكن  1999دكان سنة    11  مرافق السوق بكراء  استغاللكما قامت الجماعة في إطار  

، لم يتم  2018استغالل هاته الدكاكين من طرف المكترين وبالتالي التوقف عن أداء مستحقات الكراء. وإلى غاية سنة  

التوصل إلى حلول بخصوص وضعية الدكاكين التي ظلت غير مستغلة وإلى تصفية مستحقات الكراء العالقة بذمة 

وماي  2015وفبراير  2014وأكتوبر  2013 راته العادية ليوليوالمكترين. وقد كان مجلس الجماعة قد التمس في دو

 إعفاء المكترين من الديون المترتبة عليهم. وهو الملتمس الذي لم تصادق عليه السلطات المعنية. 2017

  الرسم على عمليات البناء 

من خالل مراقبة رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة، تم الوقوف على منح مجموعة من رخص البناء دون 

خسارة مالية  عدم استخالص الرسم. وقد كلف 2015و 2011استخالص الرسم خالل الفترة الممتدة بين سنوات 

ة وثائق إقرار الرسم على عمليات درهم. إضافة لما سبق، لوحظ من خالل مراقب  264.710,00للجماعة بما مجموعه  

 47.06من القانون  53مترا مربعا كامال كما تنص على ذلك المادة  ،البناء، عدم اعتبار كل جزء من المتر المربع

 المتعلق بالجبايات المحلية.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وعليه

الواردين تباعا في المادتين  االطالعوحق  تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في إطار حق المراقبة  -

على  المتعلق بالجبايات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالرسم 06.47من القانون رقم  151و 149

تطبيق اإلجراءات المتعلقة بمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية  االقتضاءوعند محال بيع المشروبات 

 ؛من نفس القانون 158طبقا للمادة 

 العمل؛ بها الجاري للقوانين طبقا الكرائية للمحالت التجارية راجعة السومةالعمل على م -
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الرسم على وبأكرية المحالت التجارية  المتعلقة الجماعية الديون لتحصيل القانونية اإلجراءات اتخاذ -

 عمليات البناء. 

 ثالثا. تدبير الطلبيات والمشاريع الجماعية
 عن المالحظات التالية. والمشاريع الجماعيةتدبير الطلبيات أسفرت مراقبة 

 الصفقات العمومية .1

 1/2013رقم  ةالصفقإبرام ست صفقات. ويتعلق األمر ببقامت الجماعة  2017و 2013خالل الفترة الممتدة بين 

تجاريين أشغال بناء محلين التي تهم  1/2015 رقم الصفقةو 679.536,00المتعلقة ببناء مسالك لربط دواوير بمبلغ 

أشغال بناء أربعة محالت تجارية ومقهى  المتعلقة ب  2/2015 رقم والصفقة درهم 152.766,60بمبلغ جماعة الب

بناء ساحة لتسويق المنتوجات الفالحية المتعلقة ب  3/2015  رقم  درهم  والصفقة  404.695.20بقيمة    بمركز الجماعة  

بعدة دواوير بمبلغ بناء مسالك المتعلقة ب 1/2016 رقم درهم والصفقة 292.533,00بقيمة جماعة البمركز 

المتعلقة بأشغال تهيئة المسلك الرابط بين اوالد عمار مكس والطريق الجهوية   1/2017والصفقة  درهم    648.300,00

 . وقد عرف تنفيذ هذه الصفقات النقائص التالية:درهم 6.578.928,00بمبلغ  506 رقم

  لصفقات العموميةإلى اضعف اللجوء 

من خالل مراقبة نفقات الجماعة، لوحظ االعتماد الكبير على سندات الطلب في تنفيذ مختلف حاجيات الجماعة. حيث 

لطلب. لسند  150 مقابل إصدار 2017و 2013لم تقم الجماعة سوى بإبرام ست صفقات خالل الفترة الممتدة بين 

المتعلق   2.12.349من المرسوم رقم    88ي تتيحها المادة  باإلضافة إلى ذلك، فإن الجماعة ال تقوم بفرض االلتزامات الت

 بالصفقات العمومية بالنسبة لسندات الطلب  كأجل التنفيذ أو تاريخ التسليم أوشروط الضمان.

 عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

من  14، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2018-2013لم تقم الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات خالل فترة 

إلى  2014تعلق بالصفقات العمومية بالنسبة للسنوات من الم 2013مارس  20صادر في  2.12.349المرسوم رقم 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات   2007فبراير  5صادر في  2.06.388من المرسوم رقم  87والمادة  2016

 . 2013الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها بالنسبة للسنة المالية 

 الصفقات وانتهاء صالحية التأمينات اإلجبارية قبل  بتنفيذ اإلجبارية المرتبطة التأمينات اكتتاب بعض عدم

 االنتهاء من تنفيذ الصفقات

باكتتاب  ، سالفة الذكر،  2/2015و 03/2015و 01/2016و 01/2013ت التي نالت الصفقات لم تقم أي من الشركا

التأمين المتعلق بالسيارات المستعملة في موقع األشغال كما نص على ذلك دفتر التحمالت الخاصة المتعلق بالصفقات 

التي ال. كما لم تبادر الشركات من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغ 25المذكورة والمادة 

بتجديد التأمينات اإلجبارية رغم تجاوز مدة اإلنجاز  1/2017و 3/2015و 2/2015و 1/2013 الصفقات نالت

 التعاقدية واستمرارها في عملية التنفيذ.

 01/2016المنفذة في إطار الصفقة رقم  المنشآت جرد تصاميم المقاولة بتقديم إلزام عدم  

بعدة دواوير بمبلغ بناء مسالك المتعلقة ب 2016 /01تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم من خالل 

تبين بأن الجماعة لم تقم بإلزام المقاولة صاحبة الصفقة بتقديم تصاميم الجرد لألشغال المنجزة ، درهم 648.300,00

ى أن المقاولة ملزمة بتقديم هاته التصاميم  من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة التي تنص عل  15خالفا لمقتضيات المادة  

 في أجل شهر على األكثر من تاريخ االستالم المؤقت. 

 مسك دفتر الورش  في نقائص 

من خالل مراقبة دفاتر الورش المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة، تم الوقوف على عدة مالحظات تهم مسك 

المتعلقة ببناء دكانين. أما  01/2015لصفقة رقمل بالنسبةر الورش سجل غياب دفت ،دفتر الورش. فعلى سبيل المثال

دكاكين ومقهى( بمركز جماعة سلفات فلم تكن  04والمتعلقة ببناء محالت تجارية )  02/2015بالنسبة للصفقة رقم 

 2016نيو  يو  13رغم أن األشغال استمرت إلى غاية    2016فبراير    28هناك متابعة لتنفيذ الصفقة في دفتر الورش منذ  

 7و 6المتعلقة ببناء المسالك فلم يتم تأريخ المحاضر رقم  01/2016تاريخ االستالم المؤقت. أما بالنسبة للصفقة رقم 

 من دفتر الورش. 11و 10و 9و 8و

 سندات الطلب  .2

 فبما يخص النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على ما يلي.

  سندات الطلب أغلبعلى استحواذ نفس الشركات كل سنة 

استحواذ نفس الشركات كل لوحظ ، 2018و 2013من خالل تفحص  ملفات سندات الطلب خالل الفترة الممتدة بين 

سنة على العديد من سندات الطلب وذلك بالرغم من االختالف في موضوع السندات وطبيعة التوريدات من مواد البناء 
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والسيارات ومواد التزيين والحفالت ومصابيح االنارة العمومية  اآلليات وقطع الغيار واإلطارات المطاطية وإصالح

 . مات اإلطعامواكتراء اآلالت الكاسحة وخد 

رسائل بالنسبة لجميع سندات هذه ال، حيث ال تتوفر 2018عدم توفر رسائل االستشارة، خصوصا في سنة كما لوحظ 

( المتعلق 2013مارس    20)  2.12.349من المرسوم رقم    88الطلب التي تم إبرامها. وهو ما يخالف مقتضيات المادة  

 .بالصفقات العمومية

 ألهداف المرجوة تحقيق بعض المشاريع ل مدى  .3

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  سبوعيالسوق األ استغاللعدم 

التي تم تمويلها عن طريق  1997/ 1عن طريق الصفقة رقم  2001تم بناء السوق األسبوعي لجماعة سلفات سنة 

له ولم تنجح في  درهم. لكن الجماعة فشلت في استغال  918.000,00قرض من صندوق التجهيز الجماعي بلغت قيمته  

علما بأن . 2003. وقامت بعدها بثالث محاوالت غير ناجحة ترجع آخرها لسنة 2001ه سوى مرة واحدة سنة ئكرا

درهم قيمة سداد  2.078.022,32المرافق والبنايات لم تخضع للصيانة مما أدى لخرابها وضياع مبلغ مالي قدره 

 القرض.

 حية عدم استغالل ساحة تسويق المنتوجات الفال 

 292.533,00 بمبلغوالمتعلقة ببناء ساحة لتسويق المنتوجات الفالحية  03/2015قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 

. كما ظهرت بعض 2018دجنبر . لكن لوحظ من خالل زيارة ميدانية عدم استغالل هذه الساحة إلى حدود درهم

ا للنفايات وتعرضت المرافق الصحية الخاصة الشقوق على مستوى سطح الساحة وحيطانها وأصبح محيطها مطرح

بالمصادقة على االستغالل المجاني لهاته الساحة  2016بها للتخريب. وقد قامت الجماعة خالل الدورة العادية لماي 

 دون اللجوء إلى أية محاولة لكرائها.  2017وسنة  2016خالل ما تبقى من سنة 

 :بما يلي للحسابات، يوصي المجلس الجهوي وفي هذا الصدد

 ؛ تر الشروط الخاصة بالصفقاتاالمنصوص عليها في دف  التعاقدية  احترام وتطبيق كل البنودالعمل على   -

الحرص على تتبع األشغال ومسك دفاتر الورش طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها  -

 ؛العمل

 .بيع المنتوجات الفالحيةساحة و سبوعيالسوق األ الستغاللالتدابير الالزمة  اتخاذ -
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II.  سلفات جواب رئيس المجلس الجماعي لـ 

 )نص مقتضب(

 البرمجة والتخطيط والتدبير اإلداري أوال.

  نقائض تشوب االعداد والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 

ولى من الفترة االنتدابية الجماعة وكسائر لى حيز الوجود خالل السنة األإخراج برنامج عمل الجماعة  إن سبب عدم  إ

من القانون  81العديد من الجماعات بالمملكة يرجع الى تأخر صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 

عداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه إالمتعلق بالجماعات الذي يؤطر مسطرة  14 – 113التنظيمي رقم 

عداد البرنامج خالل  إوشرعنا في  .2016واخر شهر يونيو أال إوالتشاور والذي لم يصدر ليات الحوار آوتقييمه و

لتتم المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي خالل  2017وفبراير  2016الفترة الممتدة بين شهري شتنبر 

 . )...( 2017مارس  23الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 صالح اختالالت على مستوى هيكلة الم 

   D 4790عدد  )دوريةقامت الجماعة بتحيين وتكييف التنظيم االداري للجماعة تبعا لتوجيهات وزارة الداخلية 

الجماعات الترابية ونظام التعويض عن   بإداراتالمتعلقة بالتعيين في المناصب العليا  2018يوليوز  31بتاريخ 

نسمة كحال جماعتنا باعتماد تنظيم اداري يقوم   15000المسؤولية التي وجهت الجماعات التي يقل عدد سكانها عن  

نونبر   08ساس وجود مديرية للمصالح ومكاتب واتخذ المجلس مقررا بذلك خالل دورته االستثنائية ليوم أعلى 

 عمالة االقليم.شر عليه من طرف أو 2018

داء االداري والتقني وتجاوز وسنعمل على البحث عن موارد بشرية تتوفر على المواصفات المطلوبة لتحسين األ

   .و توظيفاتألحاقهم للعمل بالجماعة إو أالنقص الذي تعانيه في هذا المجال وذلك عبر مسطرة انتقال الموظفين 

)...( . 

 ثانيا. تدبير المداخيل  

)...(  

 23 االقليم بتاريخطرف السيد عامل  المجلس منشر على مقرر أو 2019لقد تم تعيين محامي خالل دورة فبراير 

 باألداء( وسنشرع في مباشرة المسطرة القضائية للتحصيل في حق المدينين الذين ال يلتزمون ...) 2019مارس 

 صيات الواردة في الشق المتعلق بتدبير المداخيل الجماعية.  وسنسعى جاهدين لتنفيذ جميع التو  التعاقدية.  اآلجالداخل  

 ثالثا. تدبير الطلبيات والمشاريع الجماعية 

  2016/  01الصفقة رقم  إطار ت المنفذة في آالمقاولة بتقديم تصاميم جرد المنش إلزامعدم 

بتاريخ  378للمجلس تحت عدد رساليتنا إجابتنا عن هذه المالحظة الواردة بالتقرير من خالل إ لقد قمنا بتدعيم 

 رفقنا معها نسخة من تصميم الجرد الذي كان ضمن الملف الذي قدم للسادة القضاة.أو 2018نونبر  28

 مسك دفتر الورش  في نقائص 

عقد  المطرية وقد بسبب التساقطات  لألشغالفقد عرفت توقفات  2015/  03و 2015/  02بالنسبة للصفقتين رقم 

تقني الجماعة  بحضور 2015مارس  28يوم  )اجتماع اجتماع بالورش خالل الفترة التي توقفت فيها االشغال 

اجل مراقبة االشغال الخاصة بالخرسانة  المسلحة منوالمقاولة المعنية ومكتب الدراسات المكلف بالخرسانة 

 )...( المسلحة(.

  المرجوة  لألهدافعدم تحقيق بعض المشاريع 

 استغالل السوق االسبوعي عدم  •

فقد عملنا   2000عماره رغم محاوالت المجالس التي تعاقبت على تسيير شؤون الجماعة منذ سنة  إبعد فشل عمليات  

عداد تصميم تهيئة مركز الجماعة الذي تباشره إ إطار وسنعمل في  2013على حذف السوق االسبوعي منذ سنة 

 الوعاء العقاري فيما يعود بالنفع على الجماعة وسكانها. عادة تخصيص إالوكالة الحضرية حاليا على 

 عدم استغالل ساحة تسويق ساحة المنتوجات الفالحية  •

 عمار الساحة وقمنا بمحاولة إليجارها ولم تقدم عروض وسنعيد المحاولة مستقبال. إنعمل جاهدين إلنجاح 

 )...( 
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 "والد بن حماديأ"جماعة 

 (سيدي سليمان)إقليم 
 

 هايبلغ عدد سكانو، 1992شتنبر  28 بتاريخ 2.29.720 رقم أحدثت جماعة أوالد بن حمادي بمقتضى المرسوم 

 . 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  12.778

 2,7مليون درهم كمداخيل تسيير و 4,7مليون درهم منها  7,4ما مجموعه  2017خالل سنة  الجماعة بلغت مداخيل

نفقات كمليون درهم    4,7مليون درهم منها    6,2خالل نفس السنة    هافي حين بلغت نفقات   ، مداخيل تجهيزمليون درهم ك

 نفقات تجهيز. ك مليون درهم 1,5تسيير و

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

،  التوصياتوإصدار عدد من    المالحظات من مجموعة تسجيل عنأوالد بن حمادي  تسيير جماعة   مراقبة عملية أسفرت

 يلي.  نورد أهمها فيما

 التخطيط والتدبير اإلداريأوال. 
 تم بخصوص هذا المحور الوقوف على المالحظات التالية.

 تعثر في بلورة بعض المقررات الجماعية 

، وذلك خالفا لمقتضيات المادة الجماعي لم يتخذ رئيس المجلس ما يكفي من التدابير لتفعيل بعض مقررات المجلس

مر أساسا باقتناء بقعة أرضية بدوار أوالد زيد المتعلق بالجماعات.  ويتعلق األ  113.14القانون التنظيمي رقم  من    94

برام اتفاقية بشأن ربط المساجد المتواجدة بالجماعة بالكهرباء  وإالشرقية إلحداث مقبرة لفائدة جماعة أوالد بن حمادي  

-اكة بين جماعة اوالد بن حمادي والغرفة الفالحية لجهة الرباطوالماء الصالح للشرب ومشروع اتفاقية إطار للشر

 نجاز مشاريع فالحية. إالقنيطرة والمنظمات والجمعيات المهنية الفالحية ألجل إقامة و-سال

  ليات الحوار والتشاور في إعداد برنامج العملآعدم إعداد مخطط تنمية الجماعة وغياب 

لم يتم وضع مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة، وذلك خالفا  ،2015 - 2009خالل الوالية االنتدابية 

، 17.08المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون    78.00من القانون رقم    36لمقتضيات المادة  

 .والذي نص على وجوب إعداد هذا المخطط خالل السنة األولى للوالية االنتدابية

عداد برنامج العمل، لم تقم الجماعة بإجراء المشاورات مع المواطنين والجمعيات إوفي إطار    ،ة للوالية الحاليةوبالنسب

المتعلق بالجماعات التي تنص على وضع   113.14من القانون التنظيمي رقم    119، خالفا للمادة  مرحلة اإلعداد خالل  

 7واطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها والمادة سير مساهمة المواطنات والميآليات للحوار والتشاور لت

عداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه إبتحديد مسطرة  2016يونيو  29صادر بتاريخ  2.16.301من المرسوم رقم 

 ليات الحوار والتشاور إلعداده.آوتحيينه وتقييمه و

 امهمتتبع الجماعة ألداء الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة لمه عدم 

وتشكل كتلة  .موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى سبعة موظفينمنهم  موظفا 25لجماعة بايبلغ عدد الموظفين 

بالمئة من نفقات الموظفين. وقد لوحظ أن الجماعة ال  13لفائدة هذه الفئة  األجور التي تتحملها الجماعة والمؤداة

تتوصل بالتقارير السنوية المتعلقة بأداء الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة لمهامهم والتي يتعين وضعها من طرف  

الصادر  422.13.2رقم المرسوم المادة السابعة من يخالف  هذا األمراالدارات المستفيدة من الوضع رهن االشارة. 

المكرر مرتين من   46المتعلق بالوضع رهن اإلشارة والذي حدد كيفيات تطبيق الفصل    1435من ربيع األول    28في  

 بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن االشارة.  1.58.008الظهير الشريف رقم 

 لحسابات بما يلي:، يوصي المجلس الجهوي لوفي هذا اإلطار

العمل على تفعيل مقررات المجلس الجماعي وإبرام اتفاقيات الشراكة التي من شأنها تحقيق األهداف   -

 المسطرة في برنامج عمل الجماعة؛

 .المطالبة بالتقارير السنوية المتعلقة بأداء بالموظفين الموضوعين رهن اإلشارة لمهامهم -

  تدبير الطلبيات العموميةثانيا. 
 .المالحظات التالية نبالجماعة ع تدبير الطلبيات العموميةرت مراقبة أسف
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 غياب دراسات قبلية لتنفيذ أشغال تهيئة المسالك 

دراسات تقنية قبل الشروع في أشغال تهيئة المسالك مما ينتج عنه وجود اختالفات بين  إجراء بال تقوم الجماعة 

مقتضيات دفتر الشروط الخاصة. كما أن اختيار الدواوير والمسالك المراد اإلنجازات الفعلية والمتوقع إنجازه وفق 

 يستند إلى معايير واضحة.  تهيئنها ال

تغييرات على كميات وأماكن عدة  دخال  إنجاز صفقات المسالك  إيتم خالل    ،وبحكم عدم القيام بالتحديد الدقيق للحاجيات

 1/2017نجاز المسالك المبرمجة بالصفقة رقم إرات التي طالت التغيي ،اإلنجاز المحددة بالصفقة، وكمثال على ذلك

متر على التوالي  400متر و 1000لدواري أوالد بوتابت والقاسميين على طول  بالنسبة درهم. 1.190.552بمبلغ 

  والتي تم تحويلها وتوزيعها على الدواوير األخرى المبرمجة )على سبيل المثال، دواوير الطيسان واوالد الفقيه

 والعزيمة والدريهميين(. 

  اإلدالء ببعض التأمينات اإلجبارية بعدم إلزام أصحاب الصفقات 

 4/2015و 3/2015و 1/2015و 1/2014و 1/2013و 1/2012الصفقات رقم  التي نالت المقاوالتلم تقم أي من 

نص على ذلك تكما  ،عةبتوجيه وثائق التأمين المتعلق بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش للجما 1/2017و

 1437شعبان  6صادر في  2.14.394مرسوم رقم المن  25الصفقات والمادة هذه ب  ةتر الشروط الخاصة المتعلقادف

 على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال.  بالمصادقة (2016ماي  13)

 عدم تتبع االتفاقيات التي تساهم فيها الجماعة ماديا 

في إطار   2017و  2016سنتي    خالل  جامعة ابن طفيللفائدة  درهم    50.000,00الجماعة بأداء مساهمات قدرها  قامت  

، والتي تخص برنامج التكوين في مهن التدريس لفائدة حاملي الشهادات العليا،  2016مايو    05االتفاقية الموقعة بتاريخ  

تتوفر على الئحة المستفيدين من التكوين ومدى استفادة الطلبة من عدد الساعات المنصوص عليها  ن الجماعة الأإال 

 لثالثة من االتفاقية. تتوصل بالبرنامج البيداغوجي للتكوين خالفا للمادة ا ال هافي االتفاقية. كما أن

 100.000,00في  تها وحددت مساهم 2008سنة  مع المستشفى المحلي لسيدي سليمانكما اُبرمت الجماعة اتفاقية 

)تاريخ  2013درهم تؤدى سنويا. ورغم أن الجماعة قامت سنويا بتسديد المبالغ المتفق عليها باالتفاقية إلى غاية سنة 

نها لم تحرص على وضع الئحة اسمية خاصة بكل فئة من الفئات أفسخ االتفاقية بعد اعتماد نظام المساعدة الطبية(، إال  

يس المجلس وقائد القيادة والطبيب الرئيسي للمستشفى المحلي عند بداية كل سنة، مع المستهدفة موقعة من لدن رئ

 خرين خالل السنة، مخالفة بذلك الفصل الثالث من االتفاقية.إضافة األشخاص اآل

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وفي هذا اإلطار

قبل الشروع في تهيئة   وكمية األشغال  يق للحاجياتالتحديد الدقوالقيام    القيام بالدراسات القبلية الالزمة -

 الجماعية؛  المسالك

من  25المادة  فيضرورة إلزام نائلي صفقات األشغال باكتتاب عقود التأمين المنصوص عليها  -

على دفتر الشروط   ( بالمصادقة2016ماي   13) 1437شعبان  6صادر في  2.14.394مرسوم رقم ال

 ؛األشغالى صفقات اإلدارية العامة المطبقة عل

 وفقا للبنود التعاقدية. مع أطراف أخرى تتبع االتفاقيات المبرمةالحرص على  -

 ةيممتلكات الجماعوالرابعا. تدبير التعمير والمجال 
 بالجماعة عن المالحظات التالية. ير التعمير والمجالأسفرت مراقبة تدب

 عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة 

 من خالل  ه تبين،نأ. غير  2012دجنبر    9على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ  بالجماعة  ابت  ثيتوفر مركز أوالد بو

منازل حسب ما هو مدون  6وجود مجموعة من البنايات السكنية ) ،المعاينة المباشرة وكذا االطالع على الوثائق

متر حسب  15العقار المخصص كطريق من عرض  منها( على 3بالوثائق الممسوكة لدى الجماعة، تمت معاينة 

ن حالتين فقط ألى إ( مما يخالف مقتضيات هذا التصميم. وتجدر اإلشارة 17تصميم تهيئة أوالد بوثابت )الطريق رقم 

 موضوع تحرير مخالفات.  اكانت

 اختالالت متعلقة بتجزئة مرخص لها   

ابت )دور وفيالت...الخ( ثامة تجزئة بدوار أوالد بوجل إقأ، بمنح رخصة من 2013مارس  6قامت الجماعة بتاريخ 

وقد أصدر رئيس   .ابتثمتر مربع يقع ضمن مجال تطبيق تصميم التهيئة لمركز أوالد بو  20.595  على عقار مساحته

مشروع يشمل أراض داخل المجال السقوي الال أن  إ،  2016دجنبر    26مجلس الجماعة شهادة االستالم المؤقت بتاريخ  

يتعين معه من  كان يتعين الحسم في الصبغة الفالحية للعقارات المنصوص عليها بمشروع التصميم مع ما وبالتالي

تحت أرضية على الحد  طلب استخراج األراضي المعنية من المجال السقوي. كما لم يراع المشروع تواجد قناة سقي
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زئة وبالتالي تم بناء طريق وإقامة أعمدة عند الترخيص بالتج 705المباشر للعقار على طول الطريق الجهوية رقم 

 نارة العمومية فوق القناة.اإل

وقد تم االستالم المؤقت لألشغال بالرغم من امتناع ممثل مصلحة المسح العقاري والخرائطي التوقيع على محضر 

وق قناة السقي  االجتماع بسبب عدم رفع الصبغة السقوية وتحفظ المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بسبب البناء ف

 .وربط مياه التجزئة بقناة صرف المياه الفالحية

استدعاءات للجنة اإلقليمية   2018يناير    8وعلى الرغم من االشكاليات المطروحة، وجه رئيس مجلس الجماعة بتاريخ  

موضوع علما لتكتفي بالتوقيع على ورقة الحضور دون البت في ال  2018يناير    19للتعمير. وقد انعقدت اللجنة بتاريخ  

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية   25.90من القانون رقم  29و 28ن التسلم النهائي وفق المادتين أ

صدار شهادة إما إلى طلب صاحب التجزئة بتقويم االختالالت التي يتم الوقوف عليها وإما إوتقسيم العقارات يفضي 

 سالمة الطرق وباقي والشبكات.  

  نقائص في تدبير النفايات الصلبة والسائلة 

تكدس النفايات على بعض جنبات الطرق في غياب وسائل لتجميعها في انتظار نقلها من يعرف تراب الجماعة مشكل  

اء سيول مياه االمطار مما طرف مصالح الجماعة.  كما تم الوقوف بدوار اجبيرات على إشكالية تكون مستنقعات جر

لى عرقلة ولوج إإضافة  ،يؤدي إلى ركود المياه وتلوثها مع ما يمثله ذلك من مخاطر صحية على الساكنة المجاورة

 ومغادرة السكان لمنازلهم.  

حفر للصرف الصحي، مع ما يمثله ذلك من مخاطر ستعمال دواوير الجماعة تلجأ بتجمعاتها السكنية الوقد لوحظ أن 

 ون المنطقة فالحية باألساس وتمتاز بوجود فرشة مائية شبه سطحية.لك

  عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية 

التي   ،الذي أحدثت بموجبه الجماعة 1992أكتوبر  22تستغل الجماعة عقارات فوتت لها إثر التقسيم اإلداري في 

وعليه، لم تتم تسوية  .يتم ارفاقها بملفات بخصوص كل عقارن العملية لم أال إانبثقت عن الجماعة األم بومعيز، 

 وضعيتها القانونية. 

)محالت تجارية ودور سكنية ببالد الدويمية القرية الجديدة  يمجالها التراب ضمن لال تدخمالكا أكما حازت الجماعة 

ؤدية من مدينة القنيطرة وارض عارية(، حيث تقع أقصى غرب مدينة سيدي سليمان على الجانب األيسر للطريق الم

إلى مدينة فاس ببالد الدويمية. هذه الوضعية حالت دون تسوية الوضعية القانونية للعقار، فقد تمت مباشرة المسطرة 

ممثل مندوبية   أبدىن يتم استكمالها. وقد  أدرهم دون    300.000,00بتحديد قيمة القطعة األرضية في    2004خالل سنة  

خالل اجتماع بمقر عمالة سيدي سليمان تحفظه لكون موقع القطعة األرضية  2016يونيو  12أمالك الدولة بتاريخ 

 أصبح تابعا ترابيا لنفوذ جماعة سيدي سليمان.  

  1992عدم استخالص عائدات كراء األمالك الجماعية منذ سنة 

المتواجدة ببالد  محالت( 7)والمحالت التجارية  (ادار 96) ال تقوم الجماعة بتحصيل واجبات كراء الدور السكنية

 677.730,00  ما مجموعه  2017لى غاية نهاية سنة  الخاصة بها إمتأخرات األداء    تالدويمية القرية الجديدة والتي بلغ

 .2006تصدر أوامر بتحصيل هذه الواجبات منذ سنة  لمدرهم. كما أنها 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه

 اإلجراءات القانونية لمنع البناء دون ترخيص وتطبيق المسطرة الزجرية في حق المخالفين؛تفعيل  -

العمل على القضاء على النقط السوداء المتعلقة بالنفايات الصلبة ومناطق ركود المياه واتخاذ التدابير  -

 ؛الضرورية للحد من المخاطر الصحية الناتجة عنها

 .الجماعيةة لألمالك العمل على تسوية الوضعية القانوني -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة أوالد بن حمادي 

 )نص مقتضب(

 أوال. التخطيط والتدبير اإلداري 

  تعثر في بلورة بعض المقررات الجماعية 

  عدم إعداد مخطط تنمية الجماعة وغياب آليات الحوار والتشاور في إعداد برنامج العمل 

على غرار باقي جماعات االقليم، ويرجع  PCDلم تقم جماعة أوالد بن حمادي بإعداد مخطط الجماعي للتنمية 

قص اللوجيستيك وانعدام ذلك إلى عدم إحداث خلية للمواكبة بعمالة إقليم سيدي سليمان وقلة الموارد البشرية ون

 التكوين. 

وصادقت عليه في دورة استثنائية   2021-2016أما بالنسبة للوالية الحالية، فقد أعدت الجماعة برنامج عملها للفترة  

. وقد تم إنجاز هذا البرنامج 2017/ 23/03بتاريخ   57، وتم التأشير عليه بقرار عاملي عدد  2016/ 31/08بتاريخ  

 وارتكز على المراحل التالية:  2016يونيو  29الصادر في   2.16.301 تطبيقا للمرسوم رقم

)...( أما بالنسبة للمشاورات مع المواطنين والجمعيات، فقد تم ذلك منذ اللقاء التشاوري الذي عقد بالجماعة وشارك 

عن اقتراحاتهم فيه ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني. كما تم ربط االتصال بالمواطنات والمواطنين للتعبير 

 وانتظارا تهم في إطار جمع المعطيات والتشخيص التشاركي.

  عدم تتبع الجماعة ألداء الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة لمهامهم 

 ستتم مراسلة االدارات المستقبلة من أجل القيام بما يلزم تطبيقا للمرسوم المتعلق بالوضع رهن اإلشارة.

 ة ثانيا. تدبير الطلبيات العمومي

 غياب دراسات قبلية لتنفيذ أشغال تهيئة المسالك 

 ستعمل الجماعة مستقبال على أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار.  

 عدم إلزام أصحاب الصفقات باإلدالء ببعض التأمينات اإلجبارية 

 ستعمل الجماعة مستقبال على أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار. 

 .)...( 

  عدم تتبع االتفاقيات التي تساهم فيها الجماعة ماديا 

ساهمت الجماعة مع المجلس االقليمي وباقي الجماعات في برنامج للتكوين موجه إلى حاملي الشهادات العليا. وقد 

ل  حددت االتفاقيتين المبرمتين في هذا اإلطار مساهمة الجماعة. وقد تكفلت مصالح العمالة والمجلس االقليمي بتسجي

الراغبين في االستفادة من التكوين ولم تعمد على توجيه الئحة المستفيدين ومدى استفادة الطلبة من عدد الساعات 

 المقرر الجواب 

تم توجيه ملتمس حول الموافقة على تفويت قطعة أرضية تابعة 

الجماعة لشغلها كمقبرة إسالمية جماعية للملك الخاص للدولة لفائدة  

ولم تتوصل الجماعة باي   2016يونيو    13بتاريخ    548تحت عدد  

 رد.

اقتناء بقعة أرضية بدوار أوالد زيد الشرقية إلحداث 

 مقبرة لفائدة جماعة أوالد بن حمادي.

تم توجيه طلب الى السيد المندوب اإلقليمي لوزارة األوقاف 

بتاريخ  536اإلسالمية بسيدي سليمان تحت عدد والشؤون 

قصد إعداد اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس  2016يونيو  07

الجماعي والمندوبية تهم ربط المساجد المتواجدة بالنفوذ الترابي 

بالجماعة بالكهرباء والماء الصالح للشرب ولم تتوصل الجماعة 

 بأي رد.

ماعة  وضعية ربط المساجد المتواجدة بالج

 بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

سال  –تم توجيه االتفاقية الى رئيس الغرفة الفالحية جهة الرباط   

القنيطرة قصد التوقيع بعد إمضاءها من طرف السيد رئيس  –

بتاريخ  986المجلس لجماعة أوالد بن حمادي رسالة عدد: 

 ولم يتم التوصل بها لغاية اليوم.  11/17/ 2017
 

الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار  

اكة بين جماعة اوالد بن حمادي والغرفة للشر

القنيطرة والمنظمات  -سال-الفالحية لجهة الرباط

والجمعيات المهنية الفالحية ألجل إقامة وانجاز  

 مشاريع فالحية.
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المنصوص عليها في االتفاقية. كما أن الجماعة لم تتوصل بالبرنامج البيداغوجي للتكوين خالفا لمقتضيات المادة 

 الثالثة لالتفاقية.

ة مع المستشفى المحلي لسيدي سليمان، فقد كانت الجماعة تسلم بطائق العالج إلى أما بالنسبة لالتفاقية المبرم

المستفيدين يتم توقيعها من طرف رئيس المجلس والطبيب الرئيس بناء على الئحة تضم أسماء المرضى المسجلين 

 . لدى المستوصف الجماعي مفيئة حسب نوع المرض

 .)...( 

 تلكات الجماعيةرابعا. تدبير التعمير والمجال والمم

  عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة 

منه، قامت الضابطة القضائية التابعة لقيادة أزغار   40المتعلق بالتعمير والبناء وطبقا للمادة    12  –  90طبقا للقانون  

ى بتحرير محضر مخالفة البناء بدوار أوالد بوثابث عل 2016شتنبر  07و 216يناير  04أوالد بن حمادي بتاريخ 

تم   2016أكتوبر    27و  2016فبراير    16الطريق المدرج في تصميم التهيئة في اسم كل "إ.ص" و"م.ك" وبتاريخ  

المتعلق بالتعمير. أما باقي المخالفين   12  –  90توجيه الشكاية الى النيابة العامة بسيدي سليمان لتطبيق أحكام القانون  

أو شكاية في حقهم خاصة أن المخالفين قد شرعوا في البناء (، فلم تتوصل مصالح الجماعة بأي تبليغ 5الخمسة )

المتعلق بالزجر والمخالفات الذي لم يعط لضباط الشرطة اإلدارية الجماعية الصالحيات   66-12بعد صدور القانون  

 للقيام بذلك. 

   اختالالت متعلقة بتجزئة مرخص لها 

وع تصميم التهيئة يشمل أراضي داخل المجال السقوي لعدم لم تبادر مصالح الجماعة إلى إثارة االنتباه إلى أن مشر 

علمها بذلك ولم يتضمن محضر اجتماع اللجنة االقليمية للتعمير أي إشارة إلى كون المشروع يقتضي رفع الصبغة 

الفالحية. وعليه فلم يكن للجماعة أن تثير شيئا ليست على علم به. خاصة أن مشروع التجزئة موضوع الطلب 

ثيقة التعمير مصادق عليه من طرف جميع المصالح بما في ذلك مصالح المكتب الجهوي لالستثمار مشمول بو

 ( وأن المشروع يوجد خارج قطاع الضم. sans impactالفالحي للغرب الذي أشار في مالحظة بدون تأشير و)

، فقد  705ريق الجهوية تحت األرض للحد المباشر للعقار على طول الط  p5/2أما بالنسبة لتواجد قناة للسقي 

استدعت الجماعة بطلب من صاحب التجزئة لجنة مختلطة للوقوف على قيام المعني باألمر بتصحيح الوضعية. 

 .  2019يناير  10وهو ما كان 

أما بخصوص االستالم المؤقت لألشغال موضوع التجزئة بالرغم من امتناع ممثل مصلحة المسح العقاري 

مشكلة لالستالم المؤقت، فقد اجتمعت هذه اللجنة بطلب من السيد عامل اقليم سيدي  والخرائطي ضمن اللجنة ال

لدراسة ملف التسليم المؤقت لألشغال التجزئة يتضمن محضر  7286تحت عدد  2016دجنبر  02سليمان بتاريخ 

لبيئة بعمالة سيدي قاسم سيدي سليمان وممثل قسم التعمير وا –معاينة كل من ممثل الوكالة الحضرية القنيطرة 

الذي التزم  4772تحت عدد  2016دجنبر  09سيدي سليمان، وبناء على تصحيح إمضاء صاحب التجزئة بتاريخ 

فيه أنه يتحمل مسؤوليته القانونية واإلدارية اتجاه مصالح الفالحة والمسح الطوبوغرافي والخرائطية والمحافظة 

 العقارية. 

س الجماعي ألوالد بن حمادي استدعاءات ألعضاء اللجنة اإلقليمية وجه رئيس المجل 2018يناير  08وبتاريخ 

دون حضور جميع  2018يناير  19للتعمير لدراسة إمكانية التسليم النهائي للتجزئة حيث انعقدت اللجنة بتاريخ 

 أطراف اللجنة مما أجل البت في طلب التسليم.

 15/2016لجماعة بناء على مقرر المجلس تحت عدد أما بالنسبة لرفع الصبغة السقوية عن المنطقة فقد بادرت ا

برفع ملتمس في الموضوع الى السيد وزير الفالحة والصيد  2016يوليوز  29في إطار دورته االستثنائية بتاريخ 

، وإلى حد اليوم لم تتوصل الجماعة بأي رد في الموضوع من 816تحت عدد  2016غشت  22البحري بتاريخ 

 الوزارة المعنية. 

 ئص في تدبير النفايات الصلبة والسائلة نقا 

 )...( يصب انخراط الجماعة في مجموعة الجماعات في إطار حل هذا النوع من االخطار البيئية.

 خامسا. تدبير ممتلكات الجماعة 

  عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية 

ال تتوفر على الملفات القانونية والتقنية   1992الداري لسنة  إن األمالك العقارية التي تم تفويتها للجماعة إثر التقسيم ا

الخاصة بها. وجميعها توجد بالمدار الحضري لجماعة اخرى. وقد عملت الجماعة على إعداد ملف القتناء هذه 

بالنفوذ األمالك ووجهته لمديرية األمالك المخزنية بالقنيطرة لتسوية الوضعية القانونية لهذه األمالك. إال أن وجودها  



 240 

الترابي لجماعة سيدي سليمان يجعل األمر غير قانوني. وال زال هذا الملف موضوع على أنظار عمالة االقليم قصد 

 إيجاد الحلول القانونية )...(. 

  1992عدم استخالص عائدات كراء األمالك الجماعية منذ سنة  

لم تتمكن الجماعة من تحصيل عائدات كراء األمالك الجماعية منذ توزيع الموارد المالية والعقارية إثر التقسيم  

بين الجماعة األم بومعيز وجماعة أوالد بن حمادي، وذلك المتناع المكترين عن أداء واجبات   1992اإلداري لسنة  

حيث رفض المحاسب العمومي   2006جبات إلى غاية الكراء. وقد كانت الجماعة تصدر أوامر بتحصيل هذه الوا

. وتجدر االشارة إلى أن الجماعة قد قامت برفع دعاوى قضائية ضد بعض 2007يناير 15تحملها منذ تاريخ 

 المكترين )...(.  
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 "وادي المخازن"جماعة 

  )إقليم القنيطرة( 
 

ر عدد سكانها حسب د يقوكيلومتر مربع.    86,62وتمتد على مساحة تقدر ب    القنيطرةبإقليم    وادي المخازنتقع جماعة  

 . دوارا 17نسمة، يتوزعون على  7.266 حواليب 2014للسكان والسكنى لسنة العام اإلحصاء 

المضافة أهم  القيمة على . ويشكل منتوج الضريبة2017سنة  درهم 5.499.631,67 جماعةال بلغت مداخيل تسيير

في المائة من مجموع   87,78، وهو ما يمثل  نفس السنةخالل    درهم  4.828.000,00للجماعة، حيث بلغ  مورد بالنسبة  

وتشكل النفقات الخاصة بالموظفين أكبر    2017سنة    درهم  5.499.631,67نفقات التسيير    كما بلغت  مداخيل التسيير.

من مجموع في المائة    34حوالي  ثل  ، وهو ما يم2017سنة    درهم  1.665.637,05حصة من هذه النفقات، حيث بلغت  

 نفقات التسيير.

I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات حظات مال 

وإصدار مجموعة من  المالحظات من مجموعة تسجيل عن وادي المخازنجماعة  تسيير مراقبة عملية أسفرت

 التوصيات نورد أهمها كما يلي.  

 وتهيئة المسالك القروية شقتدبير مشاريع أوال. 
بإبرام مجموعة من الصفقات وسندات الطلب لفتح   2017إلى سنة    2013قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من سنة  

وقد  .درهم 3.774.330,00 إجمالي قدره وتهيئة المسالك في مختلف الدواوير الموجودة فوق ترابها، وذلك بمبلغ

 . ، نورد أهمها فيما يليالمالحظات من مجموعة تسجيل عنهذه المشاريع  تسيير مراقبة عملية أسفرت

 إنجاز المسالك وتهيئتها عن طريق الصفقات .1

 .تم تسجيل المالحظات التالية إنجاز المسالك وتهيئتها عن طريق الصفقاتبخصوص 

  إنجاز مسالك بدون خنادق 

 متر خطي 13.010الخنادق في  طولدرهم  1.442.364,00 التي تبلغ قيمتها 01/2016حددت الصفقة رقم 

 التي تبلغ قيمتها  02/2016بالصفقة رقم  طول الخنادق كثمن فردي، بينما تم تحديد  درهم للمتر 9,6و

 . للمتر متر خطي بثمن فردي يساوي ستة دراهم 13.646في  درهم 1.631.796,00

بلية المتعلقة بضرورة فتح خنادق والمعتمدة بدفتر الشروط توجيهات الدراسات القوقد لوحظ أن الجماعة لم تتبع 

تين المذكورتين، حيث تبين من خالل الزيارة الميدانية عدم إنجاز الخنادق بالعديد من المقاطع، وإنجازها الخاصة للصفق

 من جانب دون اآلخر بالنسبة لمقاطع أخرى.

فة من أحد الجوانب، ومقاطع أخرى تتواجد بجانبها على الرغم من كون بعض المقاطع تتميز بوجود حافمن جهة، و

، فإن الدراسة لم تأخذ هذه اإلكراهات بعين االعتبار واعتمدت إنجاز الخنادق ني تجعل من الصعب إنجاز الخنادقمبا

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من تواجد بعض مقاطع المسالك بأراض منبسطة وتستوجب إنجاز  بهذه المقاطع.

بدواري كما هو الحال بالنسبة للمسالك    ،جل حمايتها من تجمع مياه األمطار لم يتم إنجاز هذه الخنادق بهاالخنادق من أ

 الدمنة وعزيب الدمنة.

، وذلك على الرغم من أن أشغال الصفقتين ور سريع للمسالك بمختلف الدواويروقد تسبب عدم إنجاز الخنادق في تده

 على التوالي. 2017أكتوبر من سنة  17و 15في  المذكورتين لم يتم تسلمها نهائيا إال

 إنجاز خنادق دون احترام المواصفات التقنية 

لوحظ أن إنجاز خنادق للمسالك يتم دون احترام المواصفات التقنية المحددة بدفاتر الشروط الخاصة. فإذا كانت هذه 

 01/2016بالنسبة للصفقتين رقم  4رقم الدفاتر تحدد عرض الخنادق في متر واحد وعمقها في نصف متر )الثمن 

 (، فقد تبين من خالل الزيارة الميدانية أن أبعاد الخنادق الجانبية المنجزة تبقى دون ذلك.02/2016و

الخاصة أن يتسبب في التقليل من حماية المسالك من  الشروط ومن شأن عدم احترام أبعاد الخنادق المحددة بدفاتر

 .تأثيرات تجمع مياه األمطار

  مسالك بعرض أقل من العرض المنصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة شق 

لوحظ بالعديد من المقاطع أن المسالك أنجزت بعرض أقل مما هو منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة بالصفقتين  

عرض فإذا كانت كميات الحفر والردم تم تحديدها بناء على معطيات من بينها  سالفتي الذكر.    02/2016و  01/2016

أربعة أمتار للمسالك كما تحدد ذلك الدراسات التقنية، فإن الزيارة الميدانية بينت أن عرض المسالك على مستوى 
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لمسالك التي تمر بمحاذاة المساكن، الشيء الذي بعض المقاطع ال تتجاوز مترين ونصف، وعلى الخصوص بالنسبة ل

 سالك.يتسبب في عرقلة السير ويشكل خطرا على مرتادي هذه الم

وعلى الرغم من عدم احترام أبعاد المسالك كما هي محددة بدفتر الشروط الخاصة، فإن الجماعة تسلمت األشغال 

المتعلقة بأشغال الحفر والردم كما حددت بالدراسة القبلية على أساس  2و 1وقامت بأداء المبلغ المقابل لألثمنة رقم 

 مسالك بعرض أربعة أمتار. 

 المنشآت الفنية ضعف على مستوى إنجاز 

لوحظ أن عدد المنشآت الفنية المنجزة يبقى ضعيفا مقارنة مع ما حددته الدراسات القبلية لفتح المسالك. وعلى سبيل 

ملمتر  600ستة قواديس ذات القطر  ها فيقد حدد  01/2016المثال، فإذا كان دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 

أمتار خطية، أي بنسبة إنجاز لم  10لم يتم إنجاز إال قادوس واحد بطول ، فإنه مترا خطيا 42يبلغ بطول إجمالي 

مترا خطيا من مجموع  65، فإنه لم يتم إنجاز إال 02/2016وعلى مستوى الصفقة رقم  في المائة. 23,80تتجاوز 

 بالمائة. 63,72مترا خطيا، أي بنسبة إنجاز لم تتعد  102

اعة ووجود المنحدرات، فإن قلة المنشآت الفنية تعرض المسالك للتدهور وبالنظر إلى الطابع الجبلي لتضاريس الجم

 السريع بسبب سيول األمطار.

 انعدام الصيانة الدأورية للمسالك والمنشآت الفنية 

على الرغم من كون العديد من المسالك القروية تبقى معرضة للتدهور بالنظر لقلة منشآتها الفنية، فإن الجماعة لم تنجز 

المياه. فقد بينت  صرف قنوات رؤوس وإصالح السير طبقة مج لصيانة هذه المسالك ومنشآتها الفنية وتقويةأي برنا

 .منتظمة  بصفة  تنظيفها عدم بسبب والنباتات بالنفايات مملوءة الصرف قنوات العديد من الزيارة الميدانية أن

 تهيئة المسالك عن طريق سندات الطلب .2

 .طريق سندات الطلب تم تسجيل المالحظات التاليةبخصوص تهيئة المسالك عن 

 الطلب  سندات موضوع المسالك تهيئةل التقنية المواصفات تحديد عدم 

والتي  المسالك القروية تهيئةبلمتعلقة ا 15/2015رقم و 36/2015رقم  الطلب يسند خالل تفحص ملفات تبين من 

سندات تتميز بعدم التحديد الدقيق ألماكن هذه الأن  درهم    199.770,00درهم و  199.680,00تبلغ قيمتها على التوالي  

كذا مواد المقالع المستعملة، و اختباراتونتائج ات تصاميم جرد المنجزال تلزم المقاول بتقديم و وأجل التنفيذ اإلنجاز 

جمادى  8صادر في  2.12.349رقم  من المرسوم 5خالف مضمون المادة . الشيء الذي ياختبارات السحقنتائج 

ويتعين على صاحب  ، والتي تنص على ما يلي: "( المتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434األولى 

مواصفات المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، وال

: "يجب أن تحدد يمن نفس المرسوم والتي تنص على ما يل 88.."، وكذا مضمون المادة التقنية ومحتوى األعمال.

سندات الطلب مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط 

 الضمان".

 ة عن طريق سندات الطلبنقص على مستوى تتبع ومراقبة األشغال المنجز 

تتميز بضعف على  إليها أعاله، المشار ،الطلبسندات المسالك القروية المنجزة في إطار  وتهيئة تبين أن أشغال فتح

كما أنه لوحظ  .التقنية ةمصلحالما يثبت تتبع ومراقبة األشغال من طرف  حيث ال تتوفر الجماعة على، مستوى التتبع

 الدواوير. حسب التفصيلية اإلنجاز اتغياب محاضر األوراش ووضعي

الطلب تتميز بغياب الضمانات المتعلقة بجودة األشغال، حيث تم إبرام  في إطار سندات تنجزأكما أن األشغال التي 

هذه السندات في غياب أي ضمانة تمكن الجماعة من إلزام المقاولة المكلفة باألشغال بإصالح العيوب التي قد تظهر 

 محددة من تسلم األشغال.بعد مدة 

 لكرة القدموملعب  ض لألطفاليارثانيا. تدبير مشاريع 

  ض لألطفاليارتدبير مشاريع بناء  .1

بإنجاز ثالثة رياض لألطفال بدواوير الجماعة بمبلغ قدره  2017إلى  2013قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

 المالحظات  تسجيل  وقد مكن افتحاص هذه المشاريع من  والتتبع.  بما في ذلك تكاليف الدراسات  ،درهم  1.118.283,00

 .التالية

  عدم استغالل المشاريع المنجزة 

الجماعة، وذلك على الرغم من التسلم المؤقت لألشغال طرف  من الل رياض األطفال المنجزةلوحظ عدم استغ

وترجع هذه الوضعية إلى عدم تجهيز هذه الرياض بالمعدات الالزمة وغياب  المرتبطة بها منذ ما يزيد عن سنتين.
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المبادرة الوطنية للتنمية الموارد البشرية الضرورية، وذلك بسبب عدم تفعيل مضامين عقود الشراكة المنجزة في إطار  

 عنها هذه المشاريع. تالتي انبثق البشرية

وفي هذا اإلطار، وخالفا لما تنص عليه االتفاقيات المذكورة، فإن الجماعة لم توفر التجهيزات الالزمة لتشغيل المشروع 

ولم تقم بوضع موظفين جماعيين رهن إشارة النيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالقنيطرة لتكوينهم بهدف 

 المساهمة في تسيير وتدبير المشروع.

  اعتماد تصميم موحد للمشاريع دون مراعاة خصائص مكان تواجد كل مشروع 

ض األطفال باعتماد تصميم موحد بالنسبة للمشاريع قام مكتب الدراسات المكلف بالدراسات المتعلقة بمشاريع ريا 

بقيمة مالية متساوية تبلغ  2014/ 16و 15/2014و  14/2014الثالثة، وذلك عن طريق سندات الطلب رقم 

 درهم.   34.800,00

نجازه على أرض الواقع بسبب إوقد لوحظ استحالة احترام التصميم المتعلق ببناء روض األطفال بدوار الزاوية و

اجد بناية أخرى )مجموعة من األقسام المدرسية( على مسافة قريبة من الواجهة الرئيسية للروض، مما يبين أن تو

التصميم الذي تم اعتماده من طرف الدراسة لم يأخذ بعين االعتبار البنايات المتواجدة بالقرب من البقعة األرضية 

 تغيير الواجهة الرئيسة للمبنى وفتح ممر إضافي. وأمام هذا الوضع اضطرت الجماعة إلى  المخصصة للمشروع. 

 تضرر وضعية البنايات 

الخاصة ببناء روض لألطفال على أن  المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشريةنصت اتفاقيات الشراكة 

ميدانية الزيارة  الالجماعة هي المسؤولة عن السهر على صيانة المشاريع وتوفير الحراسة لها، إال أنه اتضح من خالل  

 أن هذه الروض تعرضت لبعض األضرار بسبب غياب أعمال الحراسة.

كما لوحظ أن بنايات روض األطفال تعرضت لبعض األضرار على مستوى الصباغة وتعرف تسربا لمياه األمطار. 

ات وحمايتها من وأمام هذه الوضعية، لم تتخذ الجماعة أي إجراء إلصالح هذه األضرار ولضمان حراسة هذه البناي

 أي تخريب. 

  بتراب الجماعةشبكة التطهير السائل في غياب أداء تكاليف الربط 

 الروض المتواجد بدوار ادشر أعرابودوار الجيسة  ب  تبين أن الجماعة قامت بأداء مبالغ تكاليف ربط الروض المتواجد 

درهم  291.211,20لغ ببم 03/2015و 02/2015في إطار الصفقتين رقم  بشبكة التطهير السائل

والمحددين بشكل جزافي، وذلك بمبلغ  A14 درهم على التوالي عبر ثمنين يحمالن نفس الرقم 312.660,60و

 ، في حين أنه ال وجود لشبكة التطهير السائل بتراب الجماعة.بالنسبة للصفقتين معا درهم 3.370,00

أثمانا   خصصتاالثمنين المذكورين في تكاليف الربط بالشبكة، وحصرتا رة إلى أن الصفقتين المذكورتين وتجدر اإلشا

المياه العادمة   لتصريفحفر  و  ملمتر  200قنوات الصرف الصحي بقطر  )أخرى متعلقة بمختلف التجهيزات واألدوات  

 (. سنتمتر 50*50لتصريف المياه العادمة  كبيرةحفر و سنتمتر  40*40

 تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمشاريع  التأخر في 

قامت الجماعة ببناء الرياض الثالثة على بقع أرضية في ملكية الجماعات الساللية لدواوير الزاوية والجيسة وادشر 

ذه األراضي. ولإلشارة، فإن الجماعة لم تتخذ قرارا متر مربع دون التسوية القانونية له 100اعراب، وذات مساحة 

بتاريخ  06/2018باقتناء هذه البقع األرضية إال بعد سنتين من بناء الرياض، وذلك من خالل المقرر رقم 

 .2018بمناسبة الدورة العادية للمجلس لشهر ماي  2018 مايو 02

 تدبير مشروع تأهيل ملعب لكرة القدم  .2

بمبلغ  04/2015أعراب عن طريق صفقة تحت رقم  ادشر ملعب لكرة القدم بدوارقامت الجماعة بتهيئة 

بقيمة  17/2014سند الطلب رقم تمت عن طريق ، باإلضافة إلى تكاليف الدراسة والتتبع التي درهم 268.515,48

 نورد أهمها كما يلي. خصوص هذا الالمالحظات بمجموعة من تم تسجيل وقد   .درهم 33.600,00بلغت 

 تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للملعب  التأخر في 

متر مربع في ملكية الجماعات الساللية  460قامت الجماعة بتهيئة ملعب لكرة القدم على بقعة أرضية ذات مساحة 

اء هذه البقعة ولإلشارة، فإن الجماعة لم تتخذ قرارا باقتن ة.بقعلدوار ادشر اعراب، وذلك دون التسوية القانونية لهذه ال

بمناسبة الدورة العادية للمجلس لشهر  06/2018، وذلك من خالل المقرر رقم 2018 مايو 02األرضية إال بتاريخ 

 . 2018ماي 

  عدم احترام بعض المعايير التقنية 

عدم مطابقة  قامت الجماعة بتسلم األشغال المتعلقة ببناء السور المحيط بالملعب وأداء مبلغ األشغال على الرغم من 

األشغال للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة. فقد لوحظ أن علو السور، الذي ال يتجاوز 

 مترا، يبقى دون العلو المنصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة والمحدد في مترين.  1,85
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 تمدد نص على اعتماد وصالتياألشغال  بهذه الخاصة للصفقة الخاصة الشروط ومن جهة أخرى، فإذا كان دفتر

مترا، الشيء الذي  15أمتار، فقد لوحظ أن المسافة بين هذه الوصالت المعتمدة باألشغال تصل إلى  10الجدار كل 

ماي من سنة  19نتج عنه ظهور شقوق على مستوى السور على الرغم من أن التسلم النهائي لألشغال لم يتم إال في 

2017. 

هناك تناقض بين معطيات الدراسة القبلية حول الخصائص التقنية للسور. فإذا كان التصميم   وتجدر اإلشارة إلى أن 

المنجز من طرف المهندس المعماري لفائدة المكتب المكلف بالدراسة والتتبع يحدد المسافة الفاصلة بين وصالت تمدد 

 أمتار بدفتر الشروط الخاصة. 10ي الجدار التي يجب اعتمادها في خمسة أمتار، فإن هذه المسافة تم تحديدها ف

 عدم تأهيل أرضية الملعب 

كرة القدم على بناء السور، في حين أن أرضية الملعب توجد في وضعية ال تصلح  تأهيل ملعباقتصرت أشغال 

لممارسة هذه الرياضة، حيث تتميز بعدم استواء السطح وتعرف تواجد أعشاب. الشيء الذي من شأنه أن يشكل خطرا 

 على سالمة مرتادي الملعب.

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 بدفاتر  ز مشاريع بناء وتهيئة وصيانة المسالك في تطابق مع الخصائص التقنية المنصوص عليهاإنجا -

 الخاصة وخاصة فيما يخص الخنادق وأبعاد المسالك والمنشآت الفنية؛ الشروط

 السهر على الصيانة الدأورية للمسالك والمنشآت الفنية؛الحرص على تتبع ومراقبة األشغال و -

 المنجزة؛  األطفال الزمة من أجل استغالل رياضاتخاذ اإلجراءات ال -

الشروط   بدفاترالمنصوص عليها على إنجاز المشاريع في تطابق مع المواصفات التقنية الحرص  -

 للصفقات؛ الخاصة

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة قبل الشروع في بناء المشاريع وتسوية الوضعية العقارية للبقع األرضية  -

 . من التدهور تهابحماي
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II.  وادي المخازن اب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة جو 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير مشاريع فتح وتهيئة المسالك القروية

 نجاز المسالك وتهيئتها عن طريق الصفقاتإ .1

 التالية:نورد التعقيبات  الصفقات فإنناعن طريق  وتهيئتهانجاز المسالك إبخصوص 

  إنجاز مسالك بدون خنادق 

نجازها كما هو محدد بدفتر الشروط الخاصة إتم    قد   02/2016و  01/2016بالمسالك موضوع الصفقتين  إن الخنادق  

نجازها، حيث يبدون معارضتهم وقت إغبون في ري تي تكون مجاورة للسكان الذين البكل صفقة ما عدا الخنادق ال

نجازها بمقاطع المسالك التي توجد إ أما الخنادق التي تمبعد. )...( نجاز األشغال ويقومون بطمس معالمها فيما إ

 فانه بفعل األمطار تتعرض لالنجراف مما يعمل على اندثارها.  ، على المرتفعات

 إنجاز خنادق دون احترام المواصفات التقنية 

نجاز هذه إلقد تم انجاز الخنادق بالمواصفات المحددة بدفتر الشروط الخاصة إال أن مرور فصلين من الشتاء على 

 جعل هذه المواصفات غير ملموسة بفعل حركة األتربة وتأثيرات التساقطات المطرية. ،األشغال

 فتح مسالك بعرض أقل من العرض المنصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة 

نجاز األشغال باستثناء بعض المقاطع إلقد حدد عرض المسالك المنجزة في أربعة أمتار وهذا ما تم تطبيقه خالل 

نجازها بعرض المسلك المفتوح مسبقا والمتاح، حيث أن السكان يبدون إالتي تمر بمحاذاة المساكن، والتي تم 

يت سياجاتها )الزرب(. كما أن خنادق المسالك معارضتهم لكل أشغال تتجاوز حدود أراضيهم حيث يعملون على تثب

 التي تمر باألراضي الفالحية يتعرض عرضها للتضييق بسبب قيام الفالحين بحرث جنبات المسالك.

 ضعف على مستوى إنجاز المنشآت الفنية 

هذه  ازإلنجا كان السكان يبدون معارضتهم ذ إف بها، الخنادق التي تصب  بإنجازنجاز المنشآت الفنية رهين إإن 

نجاز هذه المنشآت الفنية بنقط حيث  غا فقد تم ذ له معطلة،نجاز المنشآت الفنية التي ستبقى إالخنادق فال جدوى من 

 يتم استغاللها.

 انعدام الصيانة الدأورية للمسالك والمنشآت الفنية 

الفنية، وكنس للمنشآت إن صيانة المسالك ومنشآتها تتطلب آليات ويد عاملة تشتغل باستمرار على تسوية المسالك 

ه ذلها باقتناء وصيانة ه  ال تسمحإال أن الجماعة تفتقر لهذه اآلليات ولليد العاملة بسبب ضعف مواردها المالية التي 

بتشغيل اليد العاملة الضرورية من أجل القيام بهذه العملية التي غالبا ما تتم في إطار صفقات األشغال التي اآلليات و

 تبرمها الجماعة.

 تهيئة المسالك عن طريق سندات الطلب  .2

  عدم تحديد المواصفات التقنية لتهيئة المسالك موضوع سندات الطلب 

االنتظار كفتح مسالك  ال تحتملمن حين آلخر تلجأ الجماعة إلى إبرام سندات الطلب لتلبية حاجة ملحة وآنية 

ات تكون بأغلفة مالية محدودة، مما يجعل ه السند ذه الساكنة،جل فك العزلة عن أمقطوعة خالل فصل الشتاء من 

 اللجوء إلى مكتب دراسات أو مختبر يتطلب بعضا من الوقت من جهة وكلفة مالية إضافية من جهة أخرى.

 نقص على مستوى تتبع ومراقبة األشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب 

للمراقبة من طرف مصالح الجماعة المختصة إن األشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب تخضع من أول يوم 

هو مسطر في جدول األثمان لسند الطلب  كل مانجاز إالتأكد من  األشغال يتموعند نهاية  االنجاز،لك طيلة مدة ذ و

 قبل القيام بعملية األداء.

 ثانيا. تدبير مشاريع بناء رياض لألطفال وملعب لكرة القدم 

 تدبير مشاريع بناء رياض األطفال  .1

  عدم استغالل المشاريع المنجزة 

 )...( 

ه ذ لتجهيز ه 2019درهم بميزانية  200.000,00ا المشكل قامت الجماعة ببرمجة اعتماد مالي قدره ذولحل ه

مكانية مناصب مالية شاغرة مما سيسمح لها بإ  4، كما تعتزم الجماعة توظيف أربعة أعوان جدد لشغل  )...(  الرياض

 ه المشاريع.ذ توفير الموارد البشرية الالزمة لتسيير وتدبير ه
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   اعتماد تصميم موحد للمشاريع دون مراعاة خصائص مكان تواجد كل مشروع 

المكلف بالدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع رياض األطفال باعتماد تصميم موحد  "S.E"قام مكتب الدراسات 

. إال أن عدم 16/2014و 15/2014و 14/2014لك عن طريق سندات الطلب رقم بالنسبة للمشاريع الثالثة، وذ 

المشروع على بقعة أرضية   إقامة هذاوجود وعاء عقاري يضم المشروع بدوار الزاوية جعل الجماعة مضطرة إلى  

تغيير   ومع صغر هذه البقعة ووجودها بين األقسام الدراسية والطريق المؤدية للدوار، فقد تم مجاورة للمدرسة،

 توجه البناية بطريقة تناسب شكل البقعة، دون المساس بالمساحة المبنية أو بمكونات المشروع.

 تضرر وضعية البنايات 

نصت اتفاقيات الشراكة المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة ببناء رياض األطفال على أن  

إال أن عدم توفر الجماعة على  لها،المشاريع وتوفير الحراسة  الجماعة هي المسؤولية عن السهر على صيانة

جعل هذه األخيرة تتعرض  لصيانة هده الرياض وتشغيل يد عاملة لحراسة هذه الرياض، المالية الالزمةالموارد 

 . (…) ألضرار وأعمال تخريبية

  بتراب الجماعةشبكة التطهير السائل في غياب أداء تكاليف الربط 

 جاء في الدراسة التقنية القبلية المتعلقة بمشاريع بناء روض األطفال بدوار الجيسة وروض األطفال بدوار ادشر

والمحددين بشكل جزافي،  A14عبر ثمنين يحمالن رقم  03/2015و 02/2015اعراب في إطار الصفقتين رقم 

إال أنه خالل االنجاز تم استغالل  هير السائل.أن على المقاولة أن تعمل على ربط البنايتين المذكورتين بشبكة التط

لك بسبب عدم وجود ذالستغاللها في تصريف المياه العادمة و fosses septiques)حفر)هذا الثمن في القيام ببناء  

 شبكة التطهير السائل  بتراب الجماعة .

 تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمشاريع  التأخر في 

ارية التي احتضنت مشاريع رياض األطفال تابعة ألمالك الجماعات الساللية لدواوير: الجيسة، إن األوعية العق

 الزاوية وادشر اعراب، وهي غير محفظة، األمر الذي حال دون القيام بمباشرة عملية تسوية وضعيتها القانونية.

قتناء هده األوعية العقارية يقضي با 02/05/2018م بتاريخ 06/2018وقد اتخذ مجلس الجماعة مقررا تحث رقم 

 .)...(  حيث المسطرة جارية اآلن

 تدبير مشروع تأهيل ملعب لكرة القدم  .2

 تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للملعب  التأخر في 

إن الوعاء العقاري الذي احتضن مشروع تأهيل ملعب لكرة القدم تابع ألمالك الجماعة الساللية لدوار ادشر اعراب، 

وقد اتخذ مجلس الجماعة  غير محفظ، األمر الذي حال دون القيام بمباشرة عملية تسوية وضعيته القانونية.وهو 

 )...(.  ا الوعاء، حيث المسطرة جارية اآلنذ يقضي باقتناء ه 02/05/2018م بتاريخ 06/2018مقررا تحث رقم 

 عدم احترام بعض المعايير التقنية 

 1,85فقد بلغ علو السور    ،الحظات الخاص بمراقبة تسيير جماعة وادي المخازنكما جاء في هذه النقطة بتقرير الم

ولهذا يكون الفرق بين  ،متر الذي يبقى دون العلو المنصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة والمحدد في مترين

وإذا   ،متر سنتي  20ونعلم أن علو الطوب الذي يكون السور هو :    .سنتيمتر  15أي    0,15=  1,85-2,00القياسين هو  

فيكون عندها  ،سنتيمتر  5أردنا أن نتدارك هذا الفرق علينا أن نضيف طبقة من الطوب وطبقة من المالط بعلو 

وهو أيضا علو يفوق العلو المنصوص عليه بدفتر الشروط   ،متر 2,10= 0,05+0,20+1,85السور بعلو 

 لهذا يكون مقياس المترين تقريبيا.  ،الخاصة

  أرضية الملعبعدم تأهيل 

المتعلقة بتهيئة ملعب لكرة القدم، لهذا   04/2015ضمن أشغال الصفقة رقم   ال تدخلإن أشغال تهيئة أرضية الملعب  

 ه الصفقة القيام بهذه األشغال.ذ ه المكلفة بإنجازيكون من الصعب إلزام المقاولة 

إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الجماعة تقديم اقتراح تمويل مشروع تأهيل أرضية الملعب في  وتعتزما ذ ه

 المشروع.ا ذ لك لعدم توفر الجماعة على الموارد المالية الذاتية الالزمة إلنجاز هذ و

(…) 
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 "اشبانات"جماعة 

 (إقليم سيدي قاسم) 
 

إقليم سيدي قاسم. ب. وتنتمي إداريا إلى دائرة الشراردة 1992عقب التقسيم اإلداري لسنة  تم إحداث جماعة اشبانات

 . 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  10.371وتقدر ساكنتها بحوالي 

 تفقد بلغ تسييرال أما نفقات  ،درهم 4.907.108,75 هما مجموع 2017مداخيل تسيير الجماعة سنة  تبلغوقد 

 وصلت إلىأما مداخيل التجهيز فقد  .درهم دون احتساب فائض الجزء األول من الميزانية 3.549.432,61

    درهم. 2.984.865,48فقات التجهيز ن تبلغ  فيمادرهم  5.357.392,20

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

نورد   ،وإصدار عدد من التوصيات  المالحظات من مجموعة تسجيل شبانات عنامراقبة تسيير جماعة   عملية أسفرت

 . أهمها فيما يلي

 البرمجة والتخطيط والتدبير اإلداري أوال.

 البرمجة والتخطيط .1

 .المالحظات التاليةالوقوف على  تم البرمجة والتخطيط،بخصوص 

  برنامج عمل الجماعة عداد وتنفيذإ فينقائص 

المتعلق بالجماعات، وضعت جماعة اشبانات  113.14القانون التنظيمي رقم  من 81و 78المادتين طبقا ألحكام 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه   2.16.301برنامج عملها وفقا للمرسوم رقم 

 المخصص المالي    فالبرنامج أن الغالهذا  ظهر تقييم  أوقد  .  2016يونيو    29وأليات الحوار والتشاور إلعداده بتاريخ  

وهوما يفوق اإلمكانيات    ،درهم  16.221.784,00بلغ ما يناهز       2016  -  2021ة  إلنجاز مختلف المشاريع برسم الفتر

مبلغ   2016إلى    2013الذاتية للجماعة. ذلك أن متوسط الفائض السنوي للجماعة لم يتعد خالل الفترة الممتدة من سنة  

 درهم. 1.877.776,45

وشراكات بين الجماعة والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها  اتفاقيات العمل عبر إبرام عدم مواكبة برنامجكما تبين 

نجاز المشاريع إالقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجماعة التي من شأنها المساهمة في  باقي  والمقاوالت العمومية و

 المبرمجة.

، تبين أن 2018لى غاية أكتوبر إو 2016ل الفترة الممتدة من سنة ومن خالل االطالع على المشاريع المنجزة خال

لى ضعف الموارد المالية وعدم أخد برنامج إهناك تأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة والذي يعود باألساس 

ردي بالماء  ثناء برمجة الميزانيات. وكمثال على ذلك توسيع بناية دار الجماعة وااليصال الفأبعين االعتبار العمل 

الصالح للشرب لسكان التعاونيات الفالحية وشراء سيارة للمصلحة وبناء مستودع ألليات الجماعة وتهيئة ملعب لكرة 

 القدم لسكان التعاونيات الفالحية وإطالق الشطر الثالث من مشروع تهيئة مركز الجماعة )دوار ضريد(.

 والموارد البشرية التدبير اإلداري .2

 ر رصد النقائص التالية.تم في هذا اإلطا

  اختالالت على مستوى هيكلة المصالح وممارسة المهام 

على مقرر بمثابة هيكل تنظيمي يقضي بتنظيم إدارة   2016نوبر  صادق المجلس الجماعي في دورته االستثنائية لشهر

باالعتماد الشبه كلي على . وقد تم إعداده  2016دجنبر  26الجماعة وتحديد اختصاصاتها والذي تم التأشير عليه بتاريخ  

. ونتج عن بشأن تنظيم إدارات الجماعات 2016يوليوز  28بتاريخ  43النموذج المقترح بمنشور وزير الداخلية عدد 

حيث سجل غياب مجموعة من المصالح كمصلحة  ،ذلك عدم قدرة الجماعة على تطبيقه بالنظر لقلة الموارد البشرية

تم االكتفاء بتعيين وتوزيع الموظفين ، ورؤساء المصالح وفق الهيكل التنظيميوعدم تعيين  األرشيف ومكتب الضبط

 لوحظدون مراعاة لحجم العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات اإلدارية. إضافة لذلك،  بعض المكاتب المحدثة على

  .عدم توفر دليل توصيف الوظائف والمساطر المعمول بها

 عدم مسك بعض السجالت بصفة نظامية 

من بين المهام الرئيسية المنوطة  يعتبرانإن التصديق على اإلمضاء واإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لألصل 

يتعين أن تكون السجالت ذات الصلة ممسوكة بطريقة سليمة تسمح عند االقتضاء بالتعرف على   ،بالتاليوبالجماعات.  
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بعد فحص عينة من الوثائق الممسوكة من طرف الجماعة، تبين إال أنه، األشخاص والوثائق المعنية بهذه المسطرة. 

 أن هذه السجالت غير مرقمة وغير موقعة.  

  3الصادر في  2.09.441عض السجالت المنصوص عليها في المرسوم رقم تم تسجيل غياب ب ،لى ذلكإباإلضافة 

 23الصادر بتاريخ    2.17.451بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والمرسوم    2010يناير  

صا ويتعلق األمر خصو .بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 2017نوفمبر 

دفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واآلمر بالصرف ودفتر الحسابات حسب أبواب ب

 النفقات والدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة.

  همية للتكوين المستمرأعدم إيالء الجماعة 

وظفين وتحيينها، فقد تبين عدم قيام الجماعة رغم الحاجة الملحة للتكوين المستمر للرفع من المؤهالت المهنية للم

أي دورة تكوينية لفائدة موظفيها ولم تقم   2017 - 2013بوضع برنامج تكوين مستمر، حيث لم تنظم خالل الفترة 

وتعتمد الجماعة أساسا على الدورات التكوينية المنظمة من طرف  برصد أية ميزانية خالل نفس الفترة لهذا الغرض.

الداخلية.  ويتجلى أثر غياب التكوين المستمر في النقص في المهارات والخبرات لدى موظفي الجماعة   مصالح وزارة

وعدم إلمامهم بصفة كافية بمقتضيات بعض القوانين والمراسيم المتعلقة بمجاالت تدخلهم خصوصا تلك المتعلقة 

 بالصفقات العمومية والمحاسبة العمومية والجبايات والتعمير.

 :ما يليصي المجلس الجهوي للحسابات بيو ،لذلك

اإلمكانيات مع  ق  افوتي ابمالمراد إنجازها   على تحديد المشاريع  برنامج عمل الجماعةالعمل عند إعداد    -

 ؛ ومواكبته بالبحث عن شراكات في هذا اإلطار الذاتية للجماعة

حرص على توزيع وضع هيكل تنظيمي يتالءم مع مميزات ومتطلبات الجماعة مع تحديد المهام وال -

 الموظفين بين المصالح بشكل متوازن مع إعداد دليل للمساطر؛ 

مكانيات الجماعة وذلك إيراعي  واألعوان الموظفين المستمر لفائدة لتكوينل خاص إعداد برنامج -

 .األطراف المعنية بالتكوين مع بتنسيق 

 الجماعيةوالنفقات ثانيا. تدبير المداخيل 

 تدبير المداخيل .1

 .، نورد أهمها فيما يلي المالحظات من مجموعة تسجيل تدبير المداخيل عن مراقبة عملية أسفرت

  الرسم على محال بيع المشروبات نقائص في تدبير 

بجماعة اشبانات مجموعة من المحالت الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، بلغ عددها إلى غاية  تتواجد 

درهم سنويا خالل   1.860,00درهم و  1.068,00وح مجموع مداخيل الرسم بين  ة محالت. وتتراست  2017دجنبر 31

 .2017و 2013الممتدة بين سنتي الفترة 

هذا   ال يتضمنحيث    ،بينت مراقبة الرسم وجود مجموعة من النقائص خصوصا فيما يتعلق بمسك سجل الملزمينوقد  

تواريخ الشروع في االستغالل وتواريخ اإلدالء ببيانات األداء واإلقرارات السنوية والتصاريح والمبالغ المؤداة   األخير

حيث يتم االكتفاء بتسجيل المداخيل المقدرة  ،ورقم التوصيل وتاريخ األداء وكذا تطبيق الغرامات والذعائر من عدمه

بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس على كافة   والمقررة والمقبوضة. كما ال تقوم مصالح الجماعة

 . سالف الذكر 06.47من القانون رقم  146والمادة  67في المادة  االملزمين والمنصوص عليه

وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ال تقوم بإعمال حق المراقبة واالطالع للتأكد من صحة البيانات المدلى بها ومراجعة 

غلبية الملزمين والتي أومدى مطابقتها للواقع بالرغم من ضعف المداخيل السنوية المصرح بها من طرف  اإلقرارات

 .2017 - 2013درهم طيلة الفترة  6.000,00 مجموعها تجاوزيلم 

  الرسم على عمليات البناء  نقائص في تدبير 

ميم، وقد تم تسجيل إعفاء الجماعة للملزمين و للترأتتواجد بجماعة اشبانات مجموعة من البنايات التي خضعت للبناء 

عفاء الملزمين في  إ. ويهم القرار 2018لى حدود شهر نونبر إو 2010على عمليات البناء منذ سنة  من أداء الرسم

خالفا لما هو منصوص عليه  ،بعد ذلك ²م80وأقل من  2017قبل سنة  ²م100حالة كانت المساحة المبنية أقل من 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي قام بالتصويت، في   06.47بالقانون رقم 

 ²م80و50، على قرار إعفاء المساكن التي تتراوح مساحتها المغطاة بين 2017نونبر  08دورته االستثنائية بتاريخ 

ت البناء للمجموعات السكنية االقتصادية من مدونة الضرائب والتي تخص عمليا 28-1-52وذلك استنادا الى المادة 

 هذافقد فوت  ،وبالتالي رغم أن األمر ال يتعلق بمجموعات سكنية. ،درهم 200.000,00المحددة قيمتها العقارية في 
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درهم من المداخيل كان من المفروض تحصيلها خالل الفترة الممتدة  436.204,8قرار على الجماعة ما مجموعه ال

 . 2017و 2010ما بين 

  السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرينعلى الرسوم والواجبات المستحقة نقائص في تدبير 

المستحقة  الواجباتوالمتعلقة بالممسوكة من طرف شساعة المداخيل  داءاألوضعية لقد تبين من خالل االطالع على 

متأخرات   تراكم سيارات أجرة(،    05الموجودة بجماعة اشبانات )   المخصصة للنقل العمومي للمسافرينعلى السيارات  

. وبالرغم من ذلك، فقد درهم  16.720,00ما مجموعه    ،2017دجنبر    31إلى غاية  هذه الرسوم والواجبات، إذ بلغت  

 نونية من أجل إلزام مستغلي سيارات االجرة بأداء ما بذمتهم.  اإلجراءات القاالجماعة عدم اتخاذ لوحظ 

  منتوج األكريةنقائص في تدبير 

وضعية أداء االطالع على محالت تجارية تستغل عن طريق الكراء. وقد تبين من خالل  ستتتوفر الجماعة على 

الفترة خالل  ،المحالتهذه واجبات الكراء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل أن المتأخرات المرتبطة بكراء 

لم تتخذ اإلجراءات  الجماعةأن  إال ،درهم 41.116,00ما مجموعه  2017دجنبر  31إلى غاية  2013الممتدة من 

باستثناء    الجماعة،ضمان حق  لالقانونية    المساطر، بما في ذلك اتباع  المخولة لها من أجل إلزام المكترين بأداء ما بذمتهم

 إجراءات التنفيذ. مباشرةباألداء، إال أنه لم تتم حكم فيها ضده، ورغم القضائية وى مكتري واحد تم رفع دع

، 2012يونيو  21من جهة أخرى، أظهرت مراقبة محضر سمسرة إعادة كراء المحالت التجارية الذي يحمل تاريخ 

سنوات من تاريخ تخلي المكترين السابقين عن المحالت  5أن الجماعة تأخرت في عملية إعادة الكراء لما يفوق 

 باعتباردرهم  121.200,00تحصيل مبالغ مالية مقدرة بما يناهز  ، مما فوت عليهابقائها فارغة دون استغاللإو

 السومة الكرائية الشهرية الحالية للدكاكين.

 ي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:يوص ،لذلك

فرض   على  والحرص والواجبات المستحقة مختلف الرسوم لتحصيل الالزمة اإلجراءات اتخاذ -

 ؛ هذه الرسومالمتأخر ل األداء عن أو إيداع التصريحات واإلقرارات عدم عن المترتبة الجزاءات

 مكتري حق  في التعاقدية الجزاءات وتطبيق  القانونية اإلجراءات مسك سجل خاص باألكرية واتخاذ -

 .المتقاعسين عن األداء المحالت

  النفقات الجماعية تدبير .2

 على مستوى النفقات، لوحظ ما يلي.

  تخلي مجموعة من المقاولين عن إتمام بعض الصفقات 

ضريد، إال ااعة بدوار في إطار مشروع تهيئة مركز الجم 2016جماعة مجموعة من الصفقات خالل سنة ال برمتأ

يعاز ذلك إلى سوء إمما نتج عنه فسخ الصفقات. ويمكن  المقاولةأنه تم التخلي عن األشغال المتعلقة بها من طرف 

تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية خصوصا ما يهم تحديد المؤهالت وقبول العروض المنخفضة 

 وقبول تبريرات غير واقعية في غياب الوثائق التي تثبتها.   بكيفية غير عادية

أشغال تهيئة  المتعلقة ب 2016/1م.ف.، التي نالت الصفقتين رقم  المقاولةمراجعة ملفات الصفقات أن وهكذا، أظهرت 

 2016/2والصفقةدرهم  1.434.540,00التبليط والصرف الصحي بالممرات بدوار اضريد بقيمة  :مركز الجماعة

الصرف الصحي والتلبيس باإلسفلت وتبليط األرصفة بالجزء األول من الشارع   :بأشغال تهيئة مركز الجماعةمتعلقة  ال

مجموعة من األثمنة األحادية وعرض منخفض بكيفية غير   درهم، قدمت  1.327.521,20بدوار اضريد بقيمة    4رقم  

مان المقدمة مدروسة من أجل تحقيق هامش عروض المنخفضة على أن األثهذه عادية. كما قدمت توضيحات حول 

الشركة على مخزون من المواد األولية والعتاد وفريق مختص في إنجاز هذه األعمال. وهي  ربح ضئيل نظرا لتوفر

 التبريرات التي قبلت بها لجنة طلب العروض رغم ضعفها وعدم استنادها على ارقام ملموسة وعلى وثائق. 

الصرف الصحي والتلبيس باإلسفلت  :بأشغال تهيئة مركز الجماعة المتعلقة 2016/ 03أما بخصوص الصفقة رقم 

فكان رد ممثل شركة درهم  1.398.798بدوار اضريد بقيمة  4من الشارع رقم  الثانيوتبليط األرصفة بالجزء 

عرضه مبني  عادية وأخرى مرتفعة أن    على تقديم التوضيحات حول وجود أثمنة أحادية منخفضة بكيفية غير ف.أ.ط.

 وعلى هامش ربح ضئيل. على التوازن بين األثمنة المنخفضة واألثمنة المرتفعة

 المتعلقة بإصالح المسالك  01/2014برام وإنجاز الصفقة رقم إفي  نقائص 

تبين من مراقبة  وقد    .درهم المتعلقة بإصالح المسالك  289.656,00بمبلغ    01/2014صفقة رقم   جماعة بإبرامالقامت  

اقصاء شركة ن.ت.ص.س. لعدم توفر ملفها اإلضافي على االتفاقية مع المختبر للتجارب  ملف هذه الصفقة أنه تم 

ن ألوحظ  غير أنهقبل حصول الشركة على الصفقة.  وجب إبرامهما ’ واللذينI.G.Tوعقد مع مهندس طبوغرافي '

جاء ليس نفس المختبر المتعاقد مع الشركة صاحبة الصفقة كما  شغال  المختبر الذي قام بالتجارب خالل فترة القيام باأل

 دفتر الشروط الخاصة.من  36من البند رقم  3 رقم ةفي الفقر
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  منخفضة بكيفية غير عادية  المتضمنة ألثمان 01/2015تخلي المقاولة النائلة عن إنجاز الصفقة رقم 

درهم والمتعلقة بأشغال إصالح المسالك وسط الدواوير   941.471,47بمبلغ    1/2015صفقة رقم   جماعة بإبرامالقامت  

وقامت   2015يونيو  25مع شركة ش.ع.أ. وقد أعطت الجماعة األمر ببداية األشغال بتاريخ  وتعاونيات بالجماعة

. إال أن الشركة تخلت عن األشغال مما اضطر 2015أكتوبر    29بأداء مستحقات كشف الحساب المؤقت األول بتاريخ  

 دون الحصول على رد من طرف المقاول. 2015دجنبر  08ماعة لمراسلتها عن طريق مفوض قضائي بتاريخ الج

تكلفة وحجم  يرجع إلى تجاوز على أن السبب األساسي لتخلي الشركة عن الصفقة لجنة المراقبة وقد بينت تحريات 

رغم و  ،أنه منخفض بشكل غير عادي  قبلت عرض الشركة رغم كانت قد  الصفقة. ذلك أن لجنة العروض    األشغال قيمة

الكثير وأن شراء  هاالمستعملة هي في ملكية الشركة وال تكلف كون اآللياتوالتي تتمثل في  ،ن التبريرات المقدمةأ

 غير كافية. سهولة، كانت من القيام باألعمال ب مما سيمكنهايتم بأثمنة في متناول الشركة سالمواد األولية 

 التعميرتدبير قطاع ثالثا. 
 5764وصادر بالجريدة الرسمية رقم    2009غشت    6جماعة على تصميم تهيئة المركز مصادق عليه بتاريخ  التتوفر  

حدد هذا التصميم منطقة تضم دوار ضريد حيث يوجد مقر الجماعة لتكون موضوع وقد . 2009غشت  27بتاريخ 

 إعادة الهيكلة.

 يئةعدم إنجاز التجهيزات المبرمجة في تصميم الته 

االطالع على تصميم التهيئة وعلى المنجزات التي قامت بها الجماعة بأنه لم يتم برمجة مجموعة من من خالل بين ت

التجهيزات منها مواقف سيارات وساحات وتجهيزات عمومية وغيرها. إضافة لذلك، فبعض المقتضيات المضمنة في  

لى الوراء في  إواجب احترامها في عملية البناء كالرجوع نظام تصميم التهيئة ال يتم احترامها خصوصا المعايير ال

 الطابق األول في المنطقة التي ستخضع إلعادة الهيكلة.

 تأخر في إنجاز تصميم إعادة الهيكلة 

والذي نص على ضرورة إعادة هيكلة   2009غشت    6بالرغم من المصادقة على تصميم تهيئة مركز الجماعة بتاريخ  

لم تراسل الوكالة الحضرية من أجل المساعدة والتأطير حول إنجاز تصميم إعادة الهيكلة  دوار ضريد، فإن الجماعة

يم  . وقد وافقت لجنة مختلطة تضم مصالح الجماعة ومصالح العمالة على مشروع التصم2017يناير  17إال بتاريخ 

من طرف رئيس  2017وبر أكت 25وتمت مراسلة مدير الوكالة الحضرية بتاريخ ، 2017يونيو  26الهيكلي بتاريخ 

لم تتم الموافقة النهائية على التصميم    ، 2018، في نونبر  لى حدود نهاية المهمةإالمجلس ملتمسا إدخال تعديالت جديدة. و

لوجود اختالفات في وجهة النظر بين الوكالة والجماعة حول تحديد بعض الممرات والطرق وهدم بعض المساكن 

 وكيفية تعويض مالكيها. 

   ضريد وإعادة تهيئته رغم أن تصميم التهيئة نص على ضرورة إعادة الهيكلةاتسليم رخص البناء في دوار 

عملية إال أن الجماعة باشرت    ،كون موضوع إعادة الهيكلةليضريد حيث يوجد مقر الجماعة  احدد تصميم التهيئة دوار  

هذه الوضعية استمرت إلى غاية سنة  وافقة عليه.البناء بالرغم من عدم إنجاز تصميم إعادة الهيكلة والم منح رخص 

وافقت على ، التي من طرف الوكالة الحضريةبعد تنبيه حيث قامت الجماعة بتوقيف عملية تسليم الرخص ، 2017

عملية   شأنه تعقيد   وبالرغم من أن هذا اإلجراء من  بالرغم من غياب التصميم  ،خالل الفترات السابقة  المسلمة  الرخص

 كلة. إعادة الهي

مجموعة من األشغال أنجزت  ، حيث  إلى ذلك  ، كما سبقت اإلشارةضريد ابمباشرة أشغال تهيئة دوار  جماعة  الكما قامت  

همت التطهير والترصيف وإنجاز الطرق وغيرها. إال أن كل هذه األشغال والمبالغ المهمة التي تم صرفها تمت في  

ضريد وعلى الطرقات والممرات ان يحدث تغييرات جوهرية على دوار أغياب تصميم إعادة الهيكلة والذي يمكن 

 والمباني الموجودة به. 

 :بما يليوعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 إعادة الهيكلة للوجود؛ تصميم إخراج قصد المتدخلين باقي بمعية الالزمة اإلجراءات جميع اتخاذ -

زات العمومية التي حددها فيما يخص اختصاصات التجهي وإنجازالتقيد بمقتضيات تصميم التهيئة  -

 .الجماعة
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II.  اشباناتجواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة 

 )نص مقتضب(

 البرمجة والتخطيط والتدبير اإلداري أوال.

 إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي وكذا برنامج عمل الجماعة .1

إن إعدادهما تم بتشاور مع المصالح الخارجية المتدخلة في القطاعات المشتركة مع الجماعة، غير أن هذه المصالح 

لديها أي التزام باالنخراط مع الجماعة في تحقيق البرامج المسطرة وبالتالي يصعب تحديد مساهمتها،  نال يكو

مشتركة والمدرجة بالمخطط الجماعي أو ببرنامج عمل األمر الذي يحول دون تحقيق األهداف المسطرة للمشاريع ال

 الجماعة.

 االداري والموارد البشرية التدبير .2

غير خاف عليكم قلة الموارد البشرية وكذا ضعف التأطير راجع إلى عوامل خارجة عن إرادة الجماعة بما في ذلك 

بية متوقفة حاليا وما يزيد على خمس عليكم أن عملية التوظيف بالجماعات الترا ىال يخفالتكوين المستمر، كما 

سنوات، األمر الذي يصعب معه تدارك النقص الحاصل في هذا المجال، األمر الذي يؤثر سلبا على السير العادي 

 إلدارة الجماعة.

 الجماعيةوالنفقات ثانيا. تدبير المداخيل 

 تدبير المداخيل .1

التسيير االداري للمصالح الجماعية وأمام هذا الوضع   إن النقص الحاصل في الموارد البشرية أثر بشكل سلبي على

تضطر الجماعة إلى تدبير الواقع بتوكيل مجموعة من المهام إلى موظف واحد وأحيانا يكون غير مؤهل لذلك، 

 ولكن لعدم وجود بديل لألمر وكذا لضمان سير المرفق. 

 تدبير المشاريع والنفقات الجماعية .2

  إتمام بعض الصفقات تخلي مجموعة من المقاولين عن 

لعدم قدرة الشركات النائلة على إتمامها بسبب   03/2016و  02/2016و  01/2016لقد تم التخلي عن الصفقات رقم  

األثمان المنخفضة التي عرضتها حيث لم تأخذ بعين االعتبار األشغال غير المرتقبة التي همت شبكة الماء الصالح 

ه العروض من طرف لجنة ذ ألشغال األصلية للصفقة. وقد تم قبول هللشرب وشبكة الصرف الصحي التي رافقت ا

المتعلق بالصفقات العمومية التي  2.12.349من المرسوم رقم  41من المادة  4طلب العروض بالرجوع للفقرة 

تستوجب من اللجنة المذكورة قبل أخذ قرار رفض او قبول العرض المنخفض بكيفية غير عادية،  طلب تبريرات 

ن التبريرات التي إو قبول التبريرات المطلوبة، فألعدم وجود قاعدة موحدة وواضحة  لالعتماد عليها لرفض  ونظرا  

قدمتها الشركات المعنية اعتبرت مقبولة ومقنعة من طرف لجنة طلب العروض ولم يكن بإمكانها رفض عروض 

 أشغال أخرى لتتمة المشروع. إلنجاز الشركات لكونها تمكن الجماعة من توفير اعتمادات إضافية يمكن أن تستغل

 .)...( 

 المتعلقة بإصالح المسالك  01/2014برام وإنجاز الصفقة رقم إفي  نقائص 

لعدم إدالءها بالوثائق التالية : الوثائق الخاصة باألشخاص المكلفين بتتبع  "س.ص.ت.ن"لقد تم إقصاء شركة 

شغال، اتفاقية مع مكتب لمراقبة االشغال ليات المستعملة في األاالشغال، الوثائق القانونية التي تثبت التوفر على اآل

 واتفاقية مع مهندس مساح طوبوغرافي.

جل قبولها طبقا للمادة أن تتوفر في الشركات من  أالشروط التي يجب    وقد طلبت هذه الوثائق بنظام االستشارة ضمن

( بتحديد شروط 2007فبراير  5)  1428من محرم  16صادر في  388-06-2( من المرسوم رقم 2-أوال-18

وتضمنها الملف االضافي كوثائق  وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وأشكال إبرام صفقات الدولة

 من نفس المرسوم. -ج-23ة يستوجبها نظام االستشارة تطبيقا للمادة تكميلي

و أبنظام االستشارة  ال يوجد نه أخر وبما آبعد عدم حضور المختبر المتعاقد معه قام المقاول بالتعاقد مع مختبر 

 ا المختبر من طرف صاحب المشروع.ذ فقد تم قبول ه ،بدفتر الشروط الخاصة ما يمنع ذلك

وقد أنجز  3الفقرة  9عند تقديم عرضه طبقا للمادة "M.A" مقاول مع المهندس المساح الطوبوغرافيلقد تعاقد ال

 من دفتر الشروط الخاصة كما قام بتتبع األشغال إلى نهايتها وعلى نفقة المقاول.  2األعمال الطبوغرافية طبقا للمادة  

 )...( 
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 من دفتر الشروط الخاصة.  46وبة طبقا للمادة لألعمال الطبوغرافية التصاميم المطل " "Sوقد أنجزت شركة

  منخفضة بكيفية غير عادية  المتضمنة ألثمان 01/2015تخلي المقاولة النائلة عن إنجاز الصفقة رقم 

المتعلق بالصفقات العمومية فإنها تستوجب من لجنة   2.12.349من المرسوم رقم    41من المادة    4بالرجوع للفقرة   

طلب العروض قبل أخذ قرار رفض أو قبول العرض المنخفض بكيفية غير عادية طلب تبريرات ونظرا لعدم 

ن التبرير الذي قدمته الشركة إطلوبة، فو قبول التبريرات المأعليها لرفض    وواضحة لالعتماد وجود قاعدة موحدة 

 النائلة للصفقة اعتبر مقبوال ومقنعا من طرف لجنة طلب العروض ولم يكن بإمكانها رفض عرض الشركة.

 )...( 

 حول تدبير قطاع التعميرثالثا. 
دت الجماعة  وج  ،المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06من القانون    52بالرجوع الى الفقرة االولى من المادة  

 العامة المدونة من I-92-°28بالمادة  إليها المشار االجتماعية الرسم عن البناء المساكن من عفىأنه بموجبها ت

مر يتعلق ن األأوجدت الجماعة  ،2010من مدونة الضرائب لسنة  I-92-°28للضرائب، وبالرجوع الى المادة 

 مترا (100و)  (50)خمسين بين ما المغطاة مساحتها تراوحت التي الرئيسي للسكن المساكن االجتماعية المعدةب

المضافة   القيمة  على  الضريبة  احتساب  دون  ( درهم250.000,00ألف )  وخمسين  مائتين  بيعها  ثمن  يتعدى   مربعا وال

فقد كانت  ،وبما ان هذه الشروط كانت تتوفر في جل ملفات طلبات رخص البناء التي عرضت على الجماعة

نه يصب في مصلحة السكان أنا منها أنها بفعلها هذا كانت تنفذ القانون وخاصة  ظالجماعة تعفي كل المعنيين باألمر  

 . )...(وان العملية كان ساري بها المفعول بالجماعات المجاورة

يق االعفاء  وبعد مشاورات ونقاشات مع بعض الموظفين ومع بعض رؤساء الجماعات قررنا مرة اخرى عدم تطب

نا بمعارضة شديدة من طرف أعضاء المجلس طالبوا على إثرها بدورة ئمن أداء الرسم عن عمليات البناء فوج

نه لم يلب  أجل االستعانة بآرائهم في الموضوع إال أاستثنائية قمنا خاللها باستدعاء بعض المصالح المعنية من 

 .على قرار لإلعفاء من الرسم المذكورالدعوة أحد وخالل هذه الدورة قام المجلس بالتصويت 

لغاء إلى  إعليه فان الجماعة ستعمد  قناع االطراف وإد القانوني الوحيد الذي اعتمدنا عليه في  وقد شكل تقريركم السن

 داء الرسم عن عمليات البناء في كل الحاالت.   أن على تطبيق آلعفاء وسنعمل منذ اقرار اإل
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  "الحاجسيدي بوبكر "جماعة 

 )إقليم القنيطرة(
 

عدد سكانها  ويبلغ . 2كلم 155 حواليوتمتد على مساحة تقدر ب القنيطرة إقليم ب سيدي بوبكر الحاجتقع جماعة 

 .2014 سنة حسب إحصاء نسمة 19.327

في مبلغ يناهز  2017إلى  2014عرفت مداخيل تسيير الجماعة استقرارا خالل الفترة الممتدة من وقد 

درهم وبنية تتميز بهيمنة حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي شكلت خالل نفس الفترة   5.500.000,00

  من مجموع مداخيل التسيير.بالمائة  90,84

I. حظات وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمال 

وإصدار عدد من عن تسجيل مجموعة من المالحظات  سيدي بوبكر الحاجأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة 

 . كما يلي انورد أهمهتتعلق بعدة محاور التوصيات 

 التخطيط والتدبير اإلداري أوال. 

 برنامج عمل الجماعة .1

 التالية.تم بهذا الخصوص الوقوف على المالحظات 

 تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة 

 2.16.301رقم  من المرسوم    11دة  سجل إعداد برنامج عمل الجماعة تأخرا مقارنة مع ما هو منصوص عليه في الما

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار  2016يونيو  29الصادر في 

، والتي حددت نهاية السنة األولى من مدة االنتداب كحد أقصى لعرض مشروع برنامج العمل على والتشاور إلعداده

الرئيس، وكذا ما هو مسطر في قرار رئيس المجلس الجماعي في الموضوع والذي حدد المجلس الجماعي من طرف  

إلحالة ملف برنامج  2017أبريل  15كموعد لعرض المشروع على المجلس الجماعي، وتاريخ  2017شهر مارس 

 العمل على السلطة اإلقليمية قصد التأشير عليه.

عوض مارس  2018ان الدائمة للمجلس إال خالل شهر شتنبر كما أن مشروع برنامج العمل لم يتم عرضه على اللج

 2018المحدد بمسطرة اإلعداد، في حين تم عرضه على المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر  2017

شهرا عما تمت برمجته، وذلك قبل إرساله بغرض التأشير عليه من قبل عامل إقليم القنيطرة  18بتسجيل تأخر بلغ 

 من المرسوم السابق ذكره. 12المتعلق بالجماعات والمادة  113.14من القانون التنظيمي  118كام المادة طبقا ألح

 العملفي إعداد برنامج تحديد المشاريع المبرمجة من طرف الفاعلين على تراب الجماعة  ضعف 

اإلدارات والمصالح اإلدارية تحديد المشاريع المبرمجة والمتعلقة ب  ضعفالعمل    إنجاز مشروع برنامج  عرفت مسطرة

 113.14من القانون التنظيمي رقم    82، نظرا لكون طلبات االستشارة التي قامت بها الجماعة في إطار المادة  الخارجية

إذ أن الجماعة لم  ، سالف الذكر، لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب.2.16.301رقم من المرسوم  9وكذا المادة 

بعدم وجود  2017ماي  12المندوبية الجهوية للصحة لجهة الرباط سال القنيطرة بتاريخ تتلق ردودا سوى من طرف 

أي مشروع مرتقب إنجازه أو في طور اإلنجاز على مستوى الجماعة في إطار المخطط االستراتيجي للتنمية المندمجة 

قطاع الماء بتاريخ  –، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2020 - 2015والمستدامة إلقليم القنيطرة 

والمحدد للمشاريع المزمع إنجازها بتراب الجماعة. في حين لم تتوصل بأي رد من باقي الفاعلين  2017ماي  22

 .2017مارس  17الذين تم التواصل معهم بتاريخ 

إجمالية بكلفة  آخرينمشروعا مشتركا مع فاعلين  104 هاعملبرنامج أدرجت في  الجماعة وتجدر اإلشارة إلى كون

رغم عدم تجاوبهم أو عدم إدراجهم لهذه المشاريع ضمن أجوبتهم على طلب  ،درهم 77.825.000,00تقدر بحوالي 

 االستشارة.

وفقا   ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة تدخلعمل الالمشاريع المدرجة ببرنامج كما أن عددا من 

المتعلق بالجماعات وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما  113.14من القانون التنظيمي رقم  87لمقتضيات المادة 

من نفس القانون التنظيمي، في حين أن الجماعة قامت بإدراجها ضمن برنامج العمل في   88نصت على ذلك المادة 

الموافقة المبدئية للمصالح  وضمان نزيل البرنامج على أرض الواقعغياب إبرام اتفاقيات الشراكة التي من شأنها ت

 المشاريع المبرمجة. ذ المعنية على االنخراط في تنفي
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 عدم توفر مشروع برنامج عمل الجماعة على منظومة تتبع المشاريع والبرامج 

، بما في ذلك منظومة تتبع به المرفقة قام المجلس الجماعي بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة في غياب الوثائق 

 2016يونيو    29الصادر في    2.16.301رقم  من المرسوم    11و  6المشاريع والبرامج، المنصوص عليها في المادتين  

. ويمثل عدم بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

خاة بشكل دقيق وغياب مؤشرات النجاعة )النسب السنوية لإلنجاز، النتائج المتوقعة،...( عائقا  تحديد األهداف المتو

 أمام إمكانية تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة ومدى تقدم تحقيق أهداف برنامج العمل.

 تدبير وتتبع الممتلكات الجماعية .2

 أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.

 رية لبعض الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة تسوية الوضعية العقا عدم 

المسجلة في سجل محتويات أمالكها العقارية، والتي تستغلها بشكل   ال تملك الجماعة ما يثبت ملكيتها ألي من العقارات

أراض   مشيدة على  ه العقاراتذكما أن همباشر أو عن طريق إدارات أخرى، أو تفوت استغاللها في إطار عقود كراء.  

من القانون التنظيمي  94حسب ما تقتضيه المادة  وضعيتها القانونية،ولم تتم بعد تسوية  ة الجماعةت في ملكيليس

 المتعلق بالجماعات.

  جماعيةبعض المحالت الغياب عقود استغالل 

شهرية  مقابل أداء مبالغ يتم استغاللهامحالت تجارية ومحال سكنيا واحدا  المستغلة أربعتتضمن المحالت الجماعية 

الجماعة وتشكل سندا قانونيا لتحصيل مستغليها ب العالقة التعاقدية التي تربطح للجماعة، وذلك في غياب عقود توض

المداخيل المتعلقة بها. كما تتوفر الجماعة على محل تجاري مستغل بشكل مجاني كمكتب للبريد في غياب إطار تعاقدي 

 .حدد وضعية المحل والتزامات األطرافي

 المحالت الجماعية مستحقات استغاللاستخالص  تأخر 

دكانا منها في إطار الكراء في حين تم التخلي عن محلين  14محال تجاريا يتم استغالل  16تتوفر الجماعة على 

 محال 24(، كما تتوفر على 2016دجنبر  06و 2013مارس  22تجاريين من طرف مستغليهما )تم التخلي بتاريخ 

 منها في إطار الكراء. 23بالمركز يتم استغالل  اسكني

فيما يخص المحالت التجارية    درهم  123.720,00استخالص مداخيل أكرية محالت الجماعة سجل تأخرا بقيمة  إال أن  

فيما يخص مداخيل المحالت السكنية، وذلك دون تفعيل مسطرة الفسخ المنصوص عليها في   درهم 255.900,00و

قود األكرية المتعلقة بهذه المحالت والذي يمنح الجماعة كامل الحق في فسخ العقد من جانبها في  الفصل السادس من ع

 حال تماطل المكتري وتخلفه عن دفع واجب الكراء.

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تحدد مجال العمل على ترجمة المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة لشراكات واتفاقيات   -

 تدخل مختلف المساهمين؛

العمل على تفعيل مسطرة تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية وتسوية الوضعية التعاقدية  -

 لمستغليها.

 اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية الوضعية المالية للمحالت الجماعية المكراة. -

 المرافق والتجهيزات الجماعيةتدبير  .انيثا
 المالحظات التالية: المرافق والتجهيزات الجماعية بة تدبيرأثار ت مراق

 الماء الصالح للشرب  ةالربط بشبك .1

عرفت جماعة سيدي بوبكر الحاج نسبة تعميم كبيرة لشبكة توزيع الماء الصالح للشرب المنجزة من طرف مصالح 

الجماعات بالماء الصالح للشرب انطالقا من   عدةالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إطار مشروع يهدف لربط  

مليون درهم، وبمساهمة  88.3ذلك بقيمة إجمالية تبلغ شبكة اإلمداد )قناة الجر( اللوكوس التي تمد مدينة العرائش، و

، تم صرفها في إطار اتفاقية تمويل وإنجاز مشروع تزويد مركز  درهم 6.272.029,20لجماعة بلغت لمالية إجمالية 

 25اإليصاالت الفردية الموقعة بتاريخ  ةودواوير الجماعة القروية لسيدي بوبكر الحاج بالماء الصالح للشرب بواسط

في حين تم استثناء دوار أوالد دحان  دوارا. 16وقد همت هذه االتفاقية، مركز الجماعة باإلضافة إلى  2013.اي م

  من االتفاقية بالرغم من عدم توفره على الماء الصالح للشرب.
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 : وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي

 ط بشبكة الماء الصالح للشرب عدم شمل كافة الدواوير موضوع االتفاقية بالرب 

إضافة إلى مركز الجماعة ودوار أوالد شتوان المزودان بالماء الصالح للشرب قبل دخول االتفاقية المذكورة سابقا  

اوالد   واوالد عمار كمكوم    ووالد الزيتون  وأ  )اكريجات  دوارا  15  في إطار االتفاقيةشملت أشغال الربط  حيز التنفيذ،  

اوالد عمران  ودكالة  والحمري  وبداوة الزاوية  وعرباوة الغابة  واوالد عمار الزويتن  ومحمد اوالد  والصحراوي 

رغم تضمينه  دوار أوالد بوحميدة أشغال الربطلم تشمل في حين  ،العويدات( وامناظرة  وامكارزة  والشكران  و

، حيث تدخلت الجماعة لتمويل أشغال بناء سقاية عمومية بهذا الدوار في انتظار لالئحة الدواوير موضوع االتفاقية

 تسوية وضعيته.

  ضعف الربط الفردي بالماء الصالح للشرب 

وكذا مجموع باإلضافة إلى جزء من دوار أوالد عمار زويتن المتوفر على الربط الفردي المنجز من طرف الجماعة 

منازل دوار أوالد شتوان وجزءا من مركز الجماعة المنجز من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء للقنيطرة، تم، في  

إطار اتفاقية التزويد بالماء الصالح للشرب، تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب عن طريق سقايات عمومية أنجزت 

 16من أصل  عرباوة الغابةلية الربط الفردي التي لم تهم سوى دوار ، في حين تأخرت عم2013في شهر دجنبر 

   دوارا تشملهم االتفاقية.

وتجدر اإلشارة إلى كون موضوع االتفاقية يهم الربط الفردي الذي رهنته االتفاقية بطلب السكان والجماعة وموافقتهم  

مة السكان المستفيدين عن طريق النافورات على شروط المكتب الخاصة بإنجاز اإليصاالت الفردية، وقد حددت مساه

درهم زيادة على رسوم  3500درهم لكل كانون، في حين حددت مساهمتهم لكل ربط فردي في  500 في العمومية

 كما أن االتفاقية تنص على كون اإليصال مع ضرورة تحقيق نسب انخراط ونسب أداء محددة بإطالق عملية الربط.

 .فيدين تدخل ضمن التزامات الجماعةعملية تحسيس وتأطير المست

 مستغلةارتفاع عدد النافورات غير ال 

نافورة على مستوى مجموع دواوير الجماعة باستثناء دوار بوحميدة، ودوار دحان، ودوار سيدي بوبكر    23تم إنجاز  

من بينها   ستغلةغير منافورة    11نافورة في حين أن    12الحاج ووالد عمار زويتن، ويبلغ عدد النافورات المشتغلة بها  

 ن.ينافورتان متوقفتان بسبب فك العقدة مع حراسها المسير

وتجدر اإلشارة إلى كون النافورات العمومية المنجزة بكل من دوار بداوة الزاوية، ودوار الحارث، ودوار الكريجات،  

وير ال تتوفر على الربط الفردي،  ، علما أن هذه الدواستغلةرة ودوار عمار قمقوم غير مظودوار العويدات، ودوار المنا

وهو ما يعني استخدام الساكنة على مستوى هذه الدواوير للمياه الجوفية في غياب مكتب جماعي لحفظ الصحة لتتبع 

 جودة مياه اآلبار. 

 حفظ الصحة  .2

 :مكنت مراقبة هذا المجال من الوقوف على النقائص التالية

 حفظ الصحةلخدمة ر الجماعة يعدم توف 

من القانون التنظيمي المتعلق  92و 83 تتوفر الجماعة على مرفق حفظ الصحة المنصوص عليه في المادتينال 

ات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية يبالجماعات تمكن من ممارسة رئيس المجلس الجماعي لصالح

للشرب من طرف الساكنة والمقاهي   والنظافة العمومية، وذلك بالرغم من تواجد عدد كبير من اآلبار المستخدمة

وتجدر اإلشارة إلى كون سكان  والمؤسسات التعليمية المتضمنة لمطاعم جماعية داخلية، وكذا تواجد الكالب الضالة.

الجماعة يقصدون جماعة سوق أربعاء الغرب بغرض الحصول على اللقاح المضاد لداء السعر عند الحاجة، في غياب 

 إلطار.ا اذ اتفاقية شراكة في ه

 والتربويةالمرافق الرياضية  .3

 : لوحظ في هذا اإلطار ما يلي

  دار الشباب  استغاللعدم 

)االتفاقية عدد  تتوفر الجماعة على بناية لدار الشباب مشيدة من طرف مندوبية التعاون الوطني وتم تجهيزها

برسم    45و  43و  42و   41الطلب رقم  لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )سندات  البرنامج األفقي ل  ( في إطار05/2013

إضافة إلى قيام الجماعة بتزويد المؤسسة بالماء الصالح  (، درهم 163.1691,60 إجمالي وصل ل بمبلغ 2014سنة 

غير أن نشاط هذا المرفق يقتصر على تنظيم الجموعات العامة للجمعيات، في حين   للشرب وبربطها بشكبة الكهرباء. 

وتجهيزات ألعاب جماعية   معلوماتية ورياضيةمكتبية و  معداتالتي تم اقتناؤها والمتمثلة في  لم يتم استخدام التجهيزات  

بوضع موظفين رهن إشارة   ، في إطار الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة،وآالت موسيقية. كما قامت الجماعة
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في غياب مسؤول عن إدارة الدار وأطر ن للمرفق في غياب ان المسيران الوحيد اإدارة دار الشباب، وهما الموظف

 تربوية لتأطير األنشطة.

 عدم ربط المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء 

من تراب الجماعة، إال أن بعض المؤسسات التعليمية ال تزال غير  بالمائة 98رغم كون الشبكة الكهربائية تغطي 

 مرتبطة بالشبكة، ويتعلق األمر على سبيل المثال بفرعية غرباوة الغابة ومركزية شكران وفرعية بداوة الزاوية.

الشأن بالنسبة ، كما هو  نظافة النعدام ربطها بالماء المن مشكل    على مرافق صحية  المتوفرةعاني الوحدات التعليمية  وت

لفرعية المكارزة التابعة لمجموعة مدارس لالغنو وفرعية بداوة الزاوية المتواجدة في دواوير مشمولة بشبكة توزيع 

مجموعة مدارس شكران بأنبوب ماء من طرف  لفي حين تم ربط فرعية أوالد عمران التابعة ، الماء الصالح للشرب

 ن صبيب الماء يبقى غير كاف بالمقارنة مع احتياجات التالميذ.أحد ساكنة الدوار المجاور للفرعية، غير أ

وتجدر اإلشارة إلى كون االتفاقية المبرمة في هذا اإلطار بين الجماعة والنيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 

والتكوين المهني بالقنيطرة، والتي تهدف إلنجاز الحجرات الدراسية والمرافق الصحية، ال تحدد الجهة المسؤولة عن 

شرب والكهرباء، وهو ما ال يمكن من تحقيق األهداف المتوخاة من عمليات ربط المرافق المنجزة بالماء الصالح لل

تمدرس، كما يحد من فعالية االستثمارات المنجزة من طرف  العقود الشراكة الموقعة، والمتمثلة في تحسين ظروف 

 الجماعة.

 عدم توفر فرعية عرباوة الغابة على الكهرباء والمرافق الصحية 

بعة لمجموعة مدارس سلمان الفارسي من ثالث حجرات دراسية يتم استخدام إحداها تتكون فرعية عرباوة الغابة التا

، وهي الحجرات التي تم تشييد اثنتين منها من طرف تلميذا 42كقسم مشترك بين مستويين دراسيين بعدد تالميذ يبلغ 

ر الصفقة رقم  م بناؤها من طرف الجماعة في إطات دراسية غير مجهزة كما تتضمن الفرعية حجرة، الجماعة

، وذلك في إطار عقد شراكة مع النيابة اإلقليمية لوزارة 2015مارس    9التي تم تسلم أشغالها نهائيا بتاريخ  و  02/2013

، والذي أدرج توفير جميع التجهيزات الضرورية 2015أبريل    29التربية الوطنية والتكوين المهني بالقنيطرة بتاريخ  

 .وضمان استمرارية واستدامة المشروع ضمن مساهمة النيابة اإلقليمية للمشروع وتوفير الموارد البشرية

 كما تعاني هذه الفرعية من عدم ربطها بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب وعدم توفرها على المرافق الصحية.

   تدهور حالة الحجرات الدراسية 

زية سلمان الفارسي ومركزية لالغنو على تتوفر كل من فرعية المكارزة التابعة لمجموعة مدارس لالغنو ومرك

حجرات دراسية ذات البناء المفكك والتي توجد في حالة جد متدهورة وغير الئقة، مما يشكل خطرا على التالميذ وال 

يوفر لهم ظروفا مالئمة للدراسة إن على مستوى اإلضاءة أو النظافة أو تسربات المياه من السقف والجدران خالل 

 رة.الفترات الممط

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تفعيل التزام الجماعة المتمثل في تحسيس الساكنة بأهمية الربط الفردي بالماء الصالح للشرب؛ -

 تفعيل خدمة حفظ الصحة على مستوى الجماعة؛ -

 الحرص على تدقيق التزامات األطراف على مستوى اتفاقيات الشراكة لضمان نجاعة واستمرارية -

 المشاريع المنجزة. 
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II.   جواب رئيس المجلس الجماعي لـجماعة سيدي بوبكر الحاج 

 )نص مقتضب(

 أوال. التخطيط والتدبير اإلداري

 برنامج عمل الجماعة .1

 تأخر إنجاز برنامج عمل الجماعة 

الحاج بأجوبة عرفت عملية إعداد برنامج عمل الجماعة تعثرات نظرا لعدم توصل الجماعة الترابية لسيدي بوبكر 

 المصالح الخارجية حول المشاريع التي ستنجز بنفوذها الترابي خالل الفترة التي سيشملها البرنامج.

 ضعف تحديد المشاريع المبرمجة من طرف الفاعلين على تراب الجماعة في إعداد برنامج عمل الجماعة 

موافاتنا بجرد للمشاريع والبرامج المنجزة عملنا على مراسلة مجموعة من الفاعلين على المستوى المحلي من أجل  

أو التي هي في طور اإلنجاز أو المرتقب إنجازها من قبل إداراتهم بالنفوذ الترابي لجماعتنا خالل الفترة التي 

 سيشملها البرنامج )...(  

تمويلها من  مشروعا فقط، سيتم 23ولإلشارة فإن المشاريع التي تم االحتفاظ بها ببرنامج عمل الجماعة وعددها 

ميزانية الجماعة أو في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة إما في إطار المخطط االستراتيجي للتنمية المندمجة 

والمستدامة أو البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو بتمويل من صندوق التنمية القروية كما هو الشأن 

كلم و  8عية الرابطة بين دوار شكران و أوالد عمار ازوتين على مسافة بالنسبة لمشروع تعبيد الطريق الجما

 كلم تقريبا.  5الطريق الجماعية الرابطة بين دوار عرباوة الغابة و ابداوة رجلين الواد على مسافة 

 عدم توفر مشروع برنامج عمل الجماعة على منظومة تتبع المشاريع والبرامج 

بع والتقييم بالقسم الخامس من هذا البرنامج على اعتبار أن التتبع والتقييم جزء ال لقد عملنا على إدراج منظومة التت

ما تم تخطيطه استراتيجيا  نسبة إنجاز يتجزأ من عملية اإلعداد، ويبقى الهدف من هذه المرحلة هو تتبع وتقييم مدى

 على ارض الواقع. 

 )...( 

 تدبير وتتبع الممتلكات الجماعية .2

 )...( 

 وضعية العقارية لبعض الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة عدم تسوية ال 

التابع   4532/52جميع الممتلكات العقارية التابعة للجماعة الترابية لسيدي بوبكر الحاج تتواجد بالرسم العقاري عدد  

هذه على التداول في  2019لمندوبية أمالك الدولة وقد عمل مجلس الجماعة خالل دورته العادية لشهر فبراير 

النقطة وتم رفع ملتمس للسيد مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة من أجل إنجاز مسطرة التفويت لفائدة جماعتنا للقطع 

 األرضية المشيدة عليها ممتلكات الجماعة.

 غياب عقود استغالل بعض المحالت الجماعية 

كرائها كانت منذ سنوات الثمانينات  المحالت التي ال تتوفر الجماعة على عقود كراء راجع باألساس إلى أن عملية 

 ولم تبرم عقود الكراء في حينه. 

بالنسبة للدكاكين والدور السكنية التي كانت تستغل من طرف كل من السيدين "أ.ح" و"ع.ع"، فإنهما قد توفيا وهذه 

المشكل على المحالت توجد حاليا في حالة احتالل بدون سند من طرف ورثتهما مما دفع بالجماعة إلى إحالة هذا 

 محامي الجماعة قصد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم.

أما بالنسبة للسيد "أ.ب.ح" الذي يستغل محل تجاري وألنه مجهول العنوان اضطرت الجماعة إلى اللجوء لمحامي 

 الجماعة كذلك قصد القيام بالمساطر القانونية الالزمة في هذه الحالة.

بتاريخ  392من طرف الوكالة البريدية قامت الجماعة بتوجيه إرسالية تحت عدد بالنسبة للمحل المستغل 

حول أداء واجبات استغالل الوكالة البريدية فكان جواب بريد المغرب موضوع اإلرسالية عدد  24/05/2000

 بأنه من ضمن شروط إحداث الوكالة البريدية التزام 2000يونيو  13/م ر ج بتاريخ 2182/ م ح ق ق/199

 الجماعة المعنية بتوفير مقر مالئم ووضعه مجانا رهن إشارة البريد. 

 تأخر استخالص مداخيل أكرية المحالت الجماعية 

بالنسبة لتأخر استخالص مداخيل أكرية المحالت الجماعية، فإن الجماعة سلكت جميع السبل منها الحبية لحث 

الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون اتجاه الجماعة وذلك بمراسلتهم مرات عديدة وبعدها قامت الجماعة بإرسال 
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المسطرة وملفاتهم حاليا رائجة أمام القضاء، ومنهم إنذارات )...( كما أحالت ملفهم على محامي الجماعة لمباشرة 

 من صدرت ضدهم أحكام باإلفراغ وهي اآلن في طور التنفيذ.

 ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية

 الربط بشبكة الماء الصالح للشرب .1

  عدم شمل كافة الدواوير موضوع االتفاقية بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب 

الجماعة الترابية لسيدي بوبكر الحاج استفادت من مشروع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بواسطة اإليصاالت 

 ، وقد شملت الدواوير التالية: 25/05/2009بتاريخ  EF/DR4/2009/46الفردية موضوع االتفاقية عدد: 

حراوي، أوالد محمد، أوالد عمار ازوتين، أوالد بوحميدة، اكريجات، أوالد زيتون، أوالد عمار قمقموم، أوالد الص

 عرباوة الغابة، ابداوة الزاوية، ابدوة حمري، دكالة، أوالد عمران، شكران، المكارزة، المناظرة، العويدات.

علما بأن دوار أوالد شتوان ومركز سيدي بوبكر الحاج مزودان بالماء الصالح للشرب قبل أن تدخل هذه االتفاقية 

لتالي فإن الدوار الوحيد الذي لم يدرج في هذه االتفاقية هو دوار أوالد دحان الذي لم يتم ربطه حيز التطبيق، وبا

بشبكة الماء الصالح للشرب لكون هذا الدوار كان مبرمجا ربطه بالشبكة التي تزود دوار أوالد شتوان لكن هذه 

الشروب هي ربطه بالشبكة التي تمر عبر دوار العملية لم تتم ألسباب تقنية، لتبقى الوسيلة الوحيدة لتزويده بالماء 

 شكران.

ولهذا فإن المجلس طالب لمرات عديدة بإعداد الدراسة التقنية المرتبطة بهذه العملية وموافاته بالتصاميم التي توضح 

 األماكن التي سيتم مد القنوات عبرها من أجل منح ترخيص باالحتالل المؤقت.

 للشرب  ضعف الربط الفردي بالماء الصالح 

اتفاقية الربط بالماء الصالح للشرب المشار إلى مراجعها أعاله تتعلق بالربط الفردي لكن المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب قطاع الماء اقتصر على السقايات العمومية وبعد مراسالت عديدة ولقاءات مع إدارة المكتب 

ية الربط الفردي للدور السكنية بالماء على مستوى هذه الجماعة والتي ومع السيد عامل إقليم القنيطرة، انطلقت عمل

منزل بدوار عرباوة الغابة وبعض المنازل بدوار  52عرفت تعثرا كبيرا وبطئا في إنجاز األشغال التي لم تتجاوز 

اكة لم تستفد من دوارا المضمنة باتفاقية الشر 14دكالة في حين الزالت ساكنة الدواوير األخرى البالغ عددها نحو 

هذا المشروع. ولهذا فإن المجلس رفع عدة ملتمسات لتسريع وتيرة إنجاز أشغال الربط لتعميم االستفادة من الماء 

 الصالح للشرب.

  )...( 

 ارتفاع عدد النافورات غير المشغلة 

ء الشروب انطالقا من لقد اقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تزويد الساكنة بالما

سقايات عمومية يتولى أحد سكان الدوار حراستها وتسييرها لكن هذه العملية تم رفضها بشكل قاطع من طرف 

 دوار. 14الساكنة التي تطالب باالستفادة من الربط الفردي وهي عملية الزالت متعثرة لحد اآلن بالنسبة ل 

 حفظ الصحة  .2

 صحة عدم توفر الجماعة على مكتب لحفظ ال 

الجماعة الترابية لسيدي بوبكر الحاج ال تتوفر في الوقت الحالي على مكتب لحفظ الصحة نظرا لعدم وجود المحالت 

المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة وأن هذه الجماعة تستفيد من خدمات المكتب الصحي 

 الجماعي لمدينة سوق أربعاء الغرب. 

لمجلس وافق بإجماع أعضاءه الحاضرين خالل الدورة العادية لشهر ماي التي عقدها كما تجب اإلشارة إلى أن ا

على إبرام اتفاقية شراكة حول اإلشراف المنتدب على عملية اقتناء مواد التلقيح ضد  2018ماي  03يوم الخميس 

المتعلقة بتحديد  2017نونبر  07المؤرخة في  18307داء السعر. وذلك تنفيذا لتوجيهات الدورية الوزارية عدد 

آليات تزويد الجماعات الترابية بمواد التلقيح ضد داء السعر التي أوصت باعتماد مقاربة تتوخى قيام السادة العمال 

 بإعداد صفقة إطار القتناء هذه المواد وتوزيعها على مراكز محاربة داء السعر.

 )...( 

 المرافق الرياضية والتربوية .3

  الشباب عدم استغالل دار 

الجماعة القروية لسيدي بوبكر الحاج قامت بتجهيز دار الشباب التابعة للجماعة في إطار البرنامج األفقي للمبادرة 

، بمجموعة من المعدات المكتبية والمعلوماتية والرياضية 05/2013الوطنية للتنمية البشرية موضوع االتفاقية عدد  
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زويد هذه المؤسسة بالماء الصالح للشرب وتم ربطها بشبكة الكهرباء. والموسيقية ولعب لألطفال، كما عملت على ت

 وقمنا بتعيين حارس لها. )...( 

)...(. والتمس المجلس من   2018أكتوبر    02التي عقدها بتاريخ    2018وخالل انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر  

كننا توصلنا مؤخرا بمراسلة من المندوبية مندوبية الشباب والرياضة فتح هذه المؤسسة في وجه شباب الجماعة. ل

تطالبنا من خاللها بإجراء بعض اإلصالحات على المؤسسة قبل تسلمها علما أن اتفاقية الشراكة التي شيدت بموجبها  

من طرف السيد والي الجهة سابقا، تشير إلى أن نيابة وزارة  2008فبراير  28هذه البناية والمؤشر عليها بتاريخ 

 رياضة هي من يتولى صيانة المؤسسة.الشباب وال

 عدم ربط المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء 

فيما يتعلق بربط المؤسسات التعليمية بشبكات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن المديرية اإلقليمية لوزارة 

 ة وقد عملنا على مراسلتهم في هذا الشأن.التربية الوطنية بالقنيطرة هي القطاع المسؤول عن هذه العملي

 عدم توفر فرعية عرباوة الغابة على الكهرباء والمرافق الصحية 

الجماعة الترابية لسيدي بوبكر الحاج عملت على بناء ثالث حجرات دراسية بهذه المؤسسة التعليمية كما عملت 

الشروب والكهرباء وبالتالي فإن بناء مرافق  على بناء سور وقائي، غير أن هذه المؤسسة لم يتم تزويدها بالماء

 صحية لن يجدي نفعا في غياب الماء. 

  تدهور حالة الحجرات الدراسية 

أغلبية الحجرات الدراسية المشيدة بالمؤسسات التعليمية بسيدي بوبكر الحاج هي عبارة عن بناء مفكك تمت معاينته 

ليمية لوزارة التربية الوطنية وقد حدد عدد الحجرات التي من قبل لجان مختصة تم إيفادها من قبل المديرية اإلق

سيتم استبدالها والتي هي اآلن في طور االنجاز بالمدرسة المركزية لمجموعة مدارس سلمان الفارسي وبالمدرسة 

 المركزية لمجموعة مدارس شكران.
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  "الصفافعة"جماعة 

 (إقليم سيدي سليمان)
 

، وهي تابعة إلقليم سيدي سليمان والــدائرة 1992أكتوبر    22بناء على التقسيم اإلداري بتاريخ    أحدثت جماعة الصفافعة

درهم منها  مليون 18,90ما مجموعه  2017الجماعة خالل سنة  بلغت مداخيل وقداإلدارية القصيبيـة. 

خالل نفس السنة  هاقات في حين بلغت نف ،مليون درهم كمداخيل تجهيز 12,85درهم كمداخيل تسيير و مليون 5,85

 لنفقات التجهيز. مليون درهمدرهم  6,9ونفقات تسيير مليون درهم ك  5,85درهم منها  مليون 12,75

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 وإصدار عدد من التوصيات  عدة محاور وخلصت إلى مجموعة من المالحظات  الصفافعة  همت مراقبة تسيير جماعة

 .يلي  فيمانورد أهمها 

 التدبير اإلداريالمجلس الجماعي و أوال.

 :تم بخصوص هذا المحور، الوقوف على المالحظات التالية

  عدم تفعيل مقرر المجلس حول مكافحة الفيضانات والحرائق 

ائق وإنجاز وبمقررين اثنين اقتناء عتاد مكافحة الفيضانات والحر 2017قرر المجلس خالل دورة ماي العادية لسنة 

 تاريخ إنجاز مهمة مراقبة التسيير. 2018تفعيلهما إلى حدود نونبر يتمفوهات الحرائق. لكن المقررين لم 

  بحساباتها باإلدالءعدم إلزام الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة 

 361.500,00وصل المبلغ اإلجمالي للمنح المقدمة من طرف الجماعة للجمعيات إلى  2013-2017خالل الفترة 

  .درهم

إلزام الجمعيات  عدمنه يالحظ أال إ .سنويا درهم 10.000من منح تفوق  بشكل مستمر ربع جمعياتأاستفادت و

المكرر مرتين من الظهير   32المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة باإلدالء بحساباتها، كما ينص على ذلك الفصل  

المتعلق  بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على  1958نونبر  15الصادر في  637.1.58رقم 

درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها  10.000,00 الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها

 للهيئة المانحة. 

ا من المنح الجماعية التي تفوق مطالبة الجمعيات المستفيدة دوريب للحساباتالمجلس الجهوي  ي، يوصعليهو

 درهم بتقديم حساباتها. 10.000

 تدبير المداخيل الجماعية. ثانيا
 ي: ما يلكنورد أهمها  النقائصمجموعة من عرف تدبير المداخيل الجماعية 

  عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات 

لجماعات المحلية، يؤدى الرسم على محال بيع االمتعلق بجبايات  47.06بناء على الباب الثامن من القانون رقم 

المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك 

الرسم تلقائيا كل ثالثة أشهر تحديدا قبل انتهاء الشهر   ويجب على الملزم بالضريبة أداء مبلغ  .في المكان الذي تباع فيه

للجماعة حدد القرار الجبائي وقد  قصى.أتحدد النسبة المطابقة لهذه الضريبة ضمن حد أدني وحد  .الموالي النقضائها

 .بيع المشروباتمن مداخيل  بالمائة  2سعر هذا الرسم في  2013مايو  17المصادق عليه بتاريخ  01/2012رقم 

ال تقوم الجماعة بفرض  ورغم ذلك ،أصحاب المقاهي المرخص لهم ال يقومون باإلقرار بالمداخيل لوحظ أن هنأير غ

  .سالف الذكر 47.06من القانون  158هذا الرسم تلقائيا كما هو منصوص عليه بالمادة 

أداء الرسم   تزاول نشاطها دونمقهى  26لى وجود إفضى لهذه المحال أ ، قامت الجماعة بإحصاء2018 وخالل سنة

الرسم ابتداء من  ملزم بأداء 13في حين قام بالتصريح بالتأسيس من هؤالء الملزمين  18وقد قام بعد ذلك المذكور. 

 .سنةنفس ال

 تجاري المركز في تحصيل أكرية المحالت الموجودة بال  قصور 

بكراء تسعة  2012أكتوبر  01 قامت ابتداء منو .كين ومقهىتتوفر الجماعة على مركز تجاري يتضمن عشرة دكا

باإلجراءات الجماعة    دون أن تقومرون عن أداء الواجبات الكراء  تتقاعس المك  2013دكاكين مع المقهى. وابتداء من  

طل ، في حالة تما جماعةالفصل السادس من عقود الكراء يخول للوتجدر اإلشارة إلى أن . الالزمة السترجاع حقوقها

 أو إعالن فسخ العقد معه.  تهالكرائية، إما متابع المكتري أو امتناعه عن أداء السومة
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غير أن مقاالت الدعاوى لم تتضمن   ،وقد لجأت الجماعة لرفع دعاوى على المكترين الممتنعين عن أداء واجبات الكراء

صدر منذ ثالث سنوات حكمان   وقد غ المحالت.  المطالبة بأداء واجبات األكرية منذ االنقطاع عن األداء إلى تاريخ إفرا

 تنفيذهما.  دون ة الجماعةلفائد 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

 تفعيل دور الجماعة في إحصاء الملزمين بالرسوم المدبرة لفائدتها؛ -

والملفات المعروضة على وتتبع ملفات المنازعات   اتخاد اإلجراءات الالزمة فيما يخص واجبات الكراء -

 تنفيذ األحكام الصادرة لفائدة الجماعة.تتبع المحاكم و

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
 :المالحظات التاليةالوقوف على  هذا المحورتم بخصوص 

  نقائص على مستوى النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية 

 2013/04عبر سند الطلب رقم  2013أبريل  25 لة المدنية بتاريخقامت الجماعة باقتناء نظام معلوماتي لسجل الحا

 .التوقف عن استعمالهدرهم. غير أن هذا النظام اعترته عدة العيوب أدت إلى  172.860,00 وبمبلغ

 13بتاريخ  2017/02قامت الجماعة باقتناء نظام معلوماتي ثان بنفس الطريقة عن طريق سند الطلب رقم  ،وعليه

لم تطالب الممون بأية ضمانة فيما يخص ها نأال إ .J. S. .Rالممون  معدرهم  86.280,00بمبلغ  2017فبراير 

 االستعمال. صالح العيوب التي قد تظهر خالل فترة إاستدامة اشتغال التطبيق أو 

 مسالك الالمتعلقة بأشغال توسيع وتقوية  2017/01الصفقة رقم بنجاز جزئي للدراسة المتعلقة إ 

أشغال توسيع وتقوية إلنجاز  ."ال .أ"شركة مع  2017/01الصفقة رقم  2017يوليوز  18أبرمت الجماعة بتاريخ 

 2017غشت  01األشغال بتاريخ  تم البدء فيوقد ، درهم 4.865.800,00المسالك بمختلف دواوير الجماعة بمبلغ 

 . 2018فبراير  20وتم تسلمها مؤقتا بتاريخ 

 09/2015سند الطلب رقم  عن طريق  (،  .M. E. P، أسندت الجماعة لمكتب الدراسات )لصفقةلهذه اعداد  في إطار اإل

لمسالك بمختلف لدراسة تقنية بدراسة طبوغرافية والقيام ب ،درهم 600,00 165بمبلــغ  2015يوليوز  21بتاريخ 

درهم للكلومتر الواحد(. لكن من خالل تصاميم اإلنجاز وتصاميم    5520,00كيلومترا )  30دواوير الجماعة على طول  

ك موضوع أشغال التوسيع والتقوية تمتد على ن المسالأ( تبين (PLAN DE RECOLLEMENTاألشغال المنجزة 

قد كلف الجماعة مبلغـا إضافيا    لطول المسالك التي شملتها الدراسةفإن عدم التقدير الصحيح    ،كلم فقط. وعليه  22طول  

 درهم. 160,00.44في حـــدود 

المعلوماتي المتعلق بتدبير الحالة  الحرص على صيانة البرنامج  ب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  في هذا الصدد

 .المدنية وتحديد شروط الولوج واستعمال المعطيات

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .رابعا
 : المالحظات التالية تسجيلتم بخصوص هذا المحور 

 العقاريةألمالك عدم تسوية وضعية ا 

اإلداري  نها فوتت لها إثر التقسيم أطرف الجماعة علما غلب العقارات المستغلة من ألقانونية ال ةوضعيال لم تتم تسوية

حيث سبق  ،ن ملفات هذه األمالك غير متوفرة بالجماعةأالذي أحدثت بموجبه الجماعة.  كما  1992أكتوبر  22في 

. ومنذ ذلك 1998و 1996ن قامت بمراسلة الجماعة األم القصيبية ومصالح العمالة في هذا الصدد بين ألهذه األخيرة 

 لتاريخ بقي الوضع على حاله.ا

  تعثر مشروع الربط الفردي بالماء 

عرضه لشروط تتضمن  لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب  من ا  بمراسلةتوصلت الجماعة    2011دجنبر    15بتاريخ  

المبادرة الوطنية إنجاز مشروع تزويد الدواوير بالماء الصالح الشرب بواسطة اإليصاالت الفردية في إطار برنامج 

 درهم.  520,00.531.2شغال بمبلغ للتنمية البشرية. وضم العرض أيضا تقدير كلفة األ

شراكه في جميع مراحل المشروع إو طالعهابمساهمته في المشروع  1496اشترط المكتب عبر إرساليته رقم وقد 

شغال قبل التشغيل وبوجوب أن ل األلى غاية توقيعه محضر تحم إمن وضع ملف االستشارة الخاص بالصفقة  بتداءا

 794,57مبلغ  في  يدفع المستفيدون أو الجماعة مصاريف الربط من أجل االستفادة من اإليصاالت الفردية والتي حددت  

 درهم لكل مستفيد.



 262 

المبادرة الوطنية للتنمية  في إطار ،تمويل كدرهم  000,00.000.2بمبلغ  2013يناير 18الجماعة في وبعد توصل 

بطلب عروض إلنجاز المشروع وبإشراك مصالح المكتب الوطني للماء   2013يونيو  24بتاريخ رية، قامت البش

 لى غاية إحالة الصفقة عليه قصد الموافقة عليها.إالصالح للشرب 

ن الجماعة تخلت عن المشروع لكون الشروط اإلضافية التي ربط بها المكتب موافقته على الصفقة تفوق إمكانيات  أغير  

على األقل   بالمائة  70والتزام    بالمائة  50مساهمة الجماعة في تمويل المنشآت بنسبة  لجماعة. حيث ان المكتب اشترط  ا

  .درهم 3500 مبلغ من المستفيدين المنخرطين في المشروع كتابة بأداء

التزامات كافة األطراف المعنية   تحديد  ،ومنذ البداية ،ن يتم أوبناء على ما سبق، يتبين ان الجماعة لم تحرص على 

  .نجاز المشروعإدون   مما حال عبر اتفاقية، بالمشروع

 تدبير النفايات السائلة ضعف 

ال تتوفر الجماعة على شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي حيث يتم اللجوء لآلبار العادمة فقط. ومن خالل معاينة  

ينطوي و .صرفها مباشرة بجوار المنازلببعض التجمعات السكنية بالجماعة تبين تخلص الساكنة من المياه العادمة 

وعلى المنطقة بأكملها من جهة أخرى لكون الجماعة على الساكنة المحلية من جهة، صحية الوضع على مخاطر هذا 

 بالماء الصالح للشرب. أخرىأمتار من السطح وتزود جماعات  6الى  5تتوفر على فرشة مائية على بعد 

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وعليه، يوصى

التزامات كل األطراف  الماء وذلك بإبرام اتفاقية مع تحدد شبكة توزيع إتمام مشروع الربط الفردي ب -

  ؛المعنية

بعين االعتبار الطبيعة الجغرافية للمنطقة وتفادي   أخذاالعمل على حل إشكالية مياه الصرف الصحي  -

 ؛االنعكاسات السلبية على الفرشة المائية

 .ةيألمالك الجماعل القانونية وضعيةالتسوية  -
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II.  الجماعي لـجماعة الصفافعة  المجلس جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 وال. المجلس الجماعي والتدبير اإلداريأ
 )...( 

 عدم تفعيل مقرر المجلس حول مكافحة الفيضانات والحرائق 

تفعيل مقررات المجلس التي لها وقع مالي على النفقات رهين بتوفر االعتمادات الكافية، لذلك ريثما تتوفر 

فالجماعة تتوفر على  ،والحرائق. أما فوهات الحرائقاالعتمادات ستقوم الجماعة باقتناء عتاد مكافحة الفيضانات 

 منها وستقوم بإضافة فوهات أخرى بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. 2

  عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة باإلدالء بحساباتها 

درهم  000,00 10تقوم الجماعة بمطالبة الجمعيات المستفيدة من المنح بشكل دوري والتي تفوق    2018ابتداء من  

 باإلدالء بحساباتها.

 )...( 

 تدبير المداخيل الجماعية. ثانيا
 )...( 

  عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات 

استدعاء كل المعنيين باألمر عن طريق  2018ة فيما يتعلق بفرض الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم سن

  السلطة المحلية وقد تم فعال إعداد التصاريح، وبدأت عملية االستخالص.

 في تحصيل أكرية المحالت الموجودة بالمركز التجاري   قصور 

قضائية أخرى تطالب الجماعة من خاللها أداء المكترين ما بذمتهم خالل المدة الفاصلة بين تاريخ  ىتم رفع دعو

 وتاريخ تنفيذ اإلفراغ. ىرفع الدعو

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

  نقائص على مستوى النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية 

إنما لكون التطبيق األول كان يحتاج لتحيين كما أن الممون األول لم يتم اللجوء القتناء نظام ثان بسبب العيوب، و

، في حين أن الممون الثاني قد قام بتحيين 2012و 1992قام بإدخال المعلومات ونسخ السجالت للفترة ما بين 

سنة  التطبيق وبإدخال المعلومات ونسخ السجالت ابتداء من الفترة التي توقف عندها الممون األول أي ابتداء من

 نتيجة االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.  الحتراق( الذي تعرض serveurكما قام بتغيير جهاز ) 2013

  المتعلقة بأشغال توسيع وتقوية المسالك  2017/01رقم إنجاز جزئي للدراسة المتعلقة بالصفقة 

كلم، أسندت الجماعة لمكتب  30بعد تحديد الحاجيات المتعلقة بصيانة المسالك عبر تراب الجماعة في حدود 

لدراسة طبوغرافية ودراسة تقنية لمسالك   21/07/2015بتاريخ    09/2015، سند الطلب رقم  "M.E.P"  الدراسات

 بمختلف دواوير الجماعة.

أجريت االنتخابات الجماعية التي أفرزت مجلسا جديدا، كما قام المجلس اإلقليمي  ،بعد شهرين من هذا التاريخ

ان بصيانة وإصالح مجموعة من المسالك بدواوير الجماعة والتي كانت ضمن المسالك موضوع لسيدي سليم

الدراسة السالفة الذكر، لذلك حين قرر المجلس الجديد تنفيذ هذا المشروع تم تحيين الطرق التي يتم إنجازها فتقرر 

 .2017كلم من المسالك وتشمل كافة دواوير الجماعة وأعلن عن الصفقة سنه  22إصالح 

 )...( 

 رابعا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

  عدم تسوية وضعية األمالك العقارية 

، بالرغم من مراسلة الجماعة األم 1992لم تتوصل الجماعة بملفات العقارات التي فوتت إثر التقسيم اإلداري لسنة  

 . )...( )جماعة القصيبية(

  تعثر مشروع الربط الفردي بالماء 

الجماعة لم تكن تهدف من هذا المشروع إيصال شبكة الماء للساكنة ألن الجماعة مغطاة بكاملها بشبكة الماء الصالح 

للشرب، وإنما كانت تهدف بهذا المشروع إلى وضع عدادات فردية لكل أسرة مساهمة منها في التخفيف من األعباء  
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ه الزبون عند المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما على السكان، وكما هو معلوم فإن وضع العداد عادة يتحمل

عملت الجماعة كل ما في وسعها إلنجاز هذا المشروع وفق  ،هو معمول به في جميع المدن المغربية. ورغم ذلك

 الدراسة التي أنجزها المكتب.

  ضعف تدبير النفايات السائلة 

تسمح لها بإنجاز مشاريع من هذا الحجم التي تتطلب  الجماعة واعية بمشكل التطهير السائل ولكن امكانياتها ال

 نجاز حتى الدراسة.إاعتمادات كبيرة بل ال تستطيع 
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 "المساعدة"جماعة 

 سليمان( سيدي )إقليم 
 

حداثها عقب التقسيم اإلداري  إهكتار. وقد تم  8400تقع جماعة المساعدة بإقليم سيدي سليمان على مساحة تقدر بنحو 

 نسمة.  19.853حوالي  ،2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة نتائج  حسب ،هاغ عدد سكان. ويبل1992لسنة 

مجموع نفقات  بلغ  مليون درهم في حين    6,6  إلى  مجموع مداخيل التسيير بجماعة المساعدة، وصل  2017خالل سنة  

مليون درهم. أما مداخيل االستثمار فقد بلغت برسم نفس السنة  1,95 قدرهفائض ب ،مليون درهم 4,65 التسيير

 .مليون درهم  1,29مصاريف فيما بلغت المليون درهم  7,6

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تتعلق بعدة وإصدار توصيات أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة المساعدة عن تسجيل مجموعة من المالحظات 

 : ا كما يلي محاور نورد أهمه

   النفقاتتدبير  أوال.

 البرنامج المعلوماتي المتعلق برقمنة الحالة المدنية .1

 عدد الطلب سند  طريق عن الفرعيبالمكتب المركزي والمكتب  المدنية الحالة خدمة برقمنة المساعدة جماعة قامت

درهم. كما قامت عن طريق   199.800,00  بمبلغ  15/2014  عدد   درهم وسند الطلب  199.920,00  بمبلغ  03/2013

وقد أثارت هذه  .المدنية الحالة سجالت ومعالجة رقمنة درهم بإعادة  159.906,60 بمبلغ  24/2016 عدد  الطلب سند 

 :العملية المالحظات التالية

  معلوماتيال برنامجال اقتناءنقائص بخصوص  

 إطار في تندرج أن عملية اقتناء البرنامج المعلوماتي لم  الوثائق المدلى بها من طرف الجماعة  مراجعةتبين من خالل  

 وتحدد  أهداف موضوعية رؤية واضحة ترسم  إطار في ،المساطر المتبعة في هذا المجال رقمنة يروم عام تصور

 .للتنفيذ  آجال وتضع وسائل بلوغها

النظام  بشأن المعلوماتية للمساطر دليلأساسا في غياب تم تسجيل مجموعة من المالحظات تتلخص  ،وفي هذا الصدد 

غياب ربط ، وقصور في حماية المعلومات الخاصة أثناء معالجتها من طرف الشركة والمعطيات وتخزين المعلوماتي

، المعلوماتي المثبت بالمكتب المتواجد بالملحقةالنظام المعلوماتي لمكتب الحالة المدنية المتواجد بمركز الجماعة بالنظام  

 وتصحيح تناقضها وعدم تناسقها مدى ومراقبة وانسجامها المسجلة المعطيات التقائية من ضمان يمكن بشكل وذلك

 للنظام الولوج حق تدبير مستوى على قصور. كما سجل  الوثائق المستخرجة تتبع في خلل ينجم عنها قد  التي األخطاء

 . نفس حقوق الولوج )القن السري( يتوفرون على الحالة المدنية قسم في العاملين جميع أن ذلك المعلوماتي،

  استشارة المصالح المعنيةدون خدمة النظام المعلوماتي لتسلم الرئيس 

ذكر. سالفي ال 15/2014و 03/2013لمصالح المعنية قبل إصدار سندي الطلب عدد المجلس باستشارة الم يقم رئيس 

التأكد  دونبتسلم الخدمة المرتبطة بهما من خالل إشهاده على إنجاز الخدمة وتأشيره على الفاتورة  قام بنفسهكما أنه 

خصوصا من طرف العاملين بمصلحة الحالة المدنية ، من سالمة النظام المعلوماتي ومطابقته لحاجيات الجماعة

أدى اإلخالل بمراقبة مدى مالءمة البرنامج لحاجيات الجماعة وحسن وقد    بصفتهم المستعملين المباشرين لهذه الخدمة.

الخاصة بالنسخة الكاملة  المرقمنةعدم تطابق الصور إدخال المعلومات ورقمنة السجالت إلى الوقوف على حاالت 

 .وإلى وجود أخطاء في البيانات المضمنة في الوثائق المسلمة مع المعلومات المتضمنة بالنظام المعلوماتي

 اقتناء المحروقات والزيوت وقطع الغيار  .2

يعد استهالك الوقود من بين المصاريف المهمة التي تتحملها ميزانية الجماعة والتي عرف مستواها ارتفاعا ملحوظا 

بلغت المصاريف التي  حين ، في2014 سنة ذروتها خاللإلى نسبة االستهالك  وصلت ، إذ 2010ابتداء من سنة 

 درهم. 449.952,80تحملتها ميزانية الجماعة ما مجموعه 

 التزود واستهالك الوقود والزيوت مسطرة بخصوص نقائص 

فترة التبين من خالل المراقبة عدم اعتماد الجماعة على مسطرة واضحة من أجل التزود واستهالك الوقود خالل 

، حيث تم الوقوف على سبيل المثال على عدم التنصيص على اسم 2015 سنة إلى غاية 2009 سنة الممتدة من

تبين مثال،  2015و 2014لسنتين الماليتين ل المستفيدين من الشيات بدفتر االستهالك المخصص لكل سيارة. فبالنسبة

  وأصدرت  للنقل واللوجستيك من أجل التزود بالوقود عن طريق الشيات  ةالوطني  الشركةجماعة قامت بالتعاقد مع  الأن  
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 24/2015و 23/2015و 26/2015سندات الطلب عدد )مجموعة من سندات الطلب لنفس الغرض في نفس الوقت 

ما  عن طريق الشيات وسندات الطلب، 2014حيث بلغ مجموع النفقات التي تمت سنة  (،23/2014و 18/2014و

 درهم. 449.952,80مجموعه 

شر شخصيا على إنجاز الخدمة أرف الجماعة أن الرئيس هو من ص الوثائق المدلى بها من طمن خالل فحتبين كما 

مما يعد   23/2014و   18/2014وكذا سندات الطلب    26/2015و  24/2015و  23/2015بالنسبة لسندات الطلب رقم  

من من البنزين و مهمةتفيد الفواتير الملحقة بالسندات سالفة الذكر توريد كميات  كما مخالفا لمبادئ المراقبة الداخلية.

التزود كان يتم  تبين أن وقد الزيوت دفعة واحدة علما أن الجماعة ال تتوفر على خزان الستيعاب كل تلك الكميات. 

بصفة تدريجية بناء أحيانا على وصوالت يعطيها رئيس الجماعة للمستعملين وأحيانا أخرى بدونها مكتفيا بإعطاء 

 . أوامر شفهية لصاحب محطة الوقود 

  ، على سبيل المثال بقيمة2015سنة أن الشيات المقتناة استعمال الشيات، فقد بينت المراقبة  يةكيفأما فيما يخص 

 .مصالح الجماعة بما يفيد إنجاز الخدمةبشأنها لم تدل يتم تدبيرها مباشرة من طرف الرئيس ودرهم  300.000,00

 العربات وصيانة الغيار قطع باقتناء المتعلقة النفقات تنفيذ على مستوى نقائص 

درهم   262.520,00على التوالي مبلغي  2015و 2014السنتين الماليتين خالل خصصت جماعة المساعدة 

تم صرفها عن طريق سندات الطلب والشيات المحصلة من عقود  صالح والصيانةلإلفقات كندرهم  220.000,00و

 واللوجستيك.للنقل  ةالوطني مبرمة مع الشركة

بخصوص كيفية صرف االعتمادات المخصصة إلصالح  التحرياتالوثائق المثبتة وفحص  خاللتبين، من ال أنه إ

 فيما المقتنيات، سواء مسطرة لضبطة أي اعتماد  بأداء النفقات سالفة الذكر دون جماعة قامتالأن العربات،  وصيانة

كما أنه   .اإلصالح والصيانة بعمليات المتعلقة الخدمة إنجاز من التأكد  يخص فيما أو وتخزينها الغيار قطع بتسلم يتعلق

 .االشهاد عن الخدمة(و البيانات التقديريةوواتير فاللم يتم االدالء بهذا الصدد بالوثائق المرفقة بها )

 خرى األنفقات التدبير  .3

 : فيما يخص النفقات األخرى، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي

 ي تم اقتناءها في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشريةعدم المحافظة على ألعاب األطفال الت 

بغية  299.880,00 قدرهجمالي إبمبلغ  7/2015و 42/2014 قامت جماعة المساعدة بإصدار سندي الطلب عدد 

حيث لم  ،ألعاب لألطفال. غير أن المعاينة الميدانية أسفرت عن تسجيل غياب تام لأللعاب سالفة الذكر تجهيز حديقتي

 اإلدارة الجماعية.  بمحاذاةعلى بعض األعمدة المتخلى عنها بالقطعة األرضية المتواجدة  إال العثوريتم 

 نقائص بخصوص مسطرة اقتناء بعض المعدات 

 10/2015و 09/2015 سندات الطلب عدد عن طريق نفقات  بأداء 2015المالية الجماعة برسم السنة  قامت

  ،درهم 209.682,00والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  17/2015و 15/2015و 14/2015و 13/2015و 11/2015و

 مسطرة ةأي اعتماد  معدات البناء والكهرباء ومواد التطهير ومواد التزيين باإلضافة إلى مواد أخرى دون قتناءوذلك ال

نتيجة لذلك    .ضبط خروجها من المخزن الجماعي يخص فيما بتسلمها وتخزينها أو يتعلق فيما المقتنيات، سواء لضبط

  .بما يفيد االستالم الفعلي للمقتنيات سالفة الذكر الجماعة لم تدل

 دون تقييدها في دفاتر الجرد  تسلم وتخزين وتوزيع توريدات الجماعة 

واألدوية والمواد الكهربائية  لتنظيفالسابق للجماعة بتسلم وتخزين وكذا توزيع توريدات من قبيل مواد اقام الرئيس 

تعيين موظفين مسؤولين عن هذه العمليات وتوزيع يتم  لم    ، حيثالجرد وذلك دون تقييد المقتنيات في سجالت    ،وغيرها

 2.09.441من المرسوم  53لك طبقا لمقتضيات المادة المهام فيما بينهم مما يمكن من إعمال المراقبة الداخلية وذ

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما 2010يناير  3) 1431صفر  17الصادر في 

 عدم تدوين عملية التوزيع في وصوالت االستالم، مما ال يمكن من معرفة مآلها واستعمالها.  لوحظ

  غياب حاسوب من نوعMacBook    

اقتناء مجموعة من المعدات بمبلغ إجمالي بلغ  2013شتنبر  09بتاريخ  27/2013 تم بموجب سند الطلب عدد 

تم اقتناؤه  MacBookحاسوب من نوع  عدم وجود بت ث . ومن خالل التدقيق والمعاينة الميدانية،درهم 96.360,00

  .درهم 40.200,00 مبلغكلف ميزانية الجماعة في إطار سند الطلب المشار إليه سالفا و

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يليلذلك، 

 التقنية والشروط التنفيذ آجال تحديد على األنظمة المعلوماتيةب المتعلقة النفقات تنفيذ الحرص عند -

 والصيانة؛ الضرورية والضمانات والمالية

 المقتنيات؛المواد واعتماد إطار ومساطر لتدبير  محاسبة مسك -
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للجماعة وترشيد   التابعة المعطلة واآلليات السيارات وحصر ضبط أجل من الالزمة التدابير اتخاذ -

 .النفقات المرتبطة بها

 تدبير المداخيل. ثانيا

 : االختالالت نورد أهمها كالتاليمجموعة من  مكنت مراقبة تدبير المداخيل من الوقوف على

  تحصيل عدمو للمسافرين المتعلق بالرسم المفروض على النقل العموميعدم ضبط الوعاء الجبائي 

  المفروضة الرسوم مداخيل

داخل النفوذ الترابي للجماعة. فعلى  من الصنف األول التي يتم استغاللها األجرة سيارات بحصر عدد  الجماعة تقم  لم

 لم تبادر هذه األخيرة إلى تجميع ،األجرة راتسيا عدد  مراقبة من الكفيلة بتمكين الجماعة المعلومات الرغم من توفر

. نتيجة النقل لوزارة التابعةوالمصالح اإلقليمية  العمالة الملزمين وذلك بتنسيق مع مصالح بهوية المتعلقة المعطيات

 لم تقم بتحصيلوحق مستغلي سيارات األجرة من الصنف األول   في بالمداخيل أوامر أية الجماعة بإصدار تقم لذلك، لم

 سيارات.هذه ال على المفروضة الرسوم مداخيل

  لبقعة أرضيةتصاالت لالعدم استخالص واجبات استغالل شركة  

استغالل بقعة أرضية من أجل وضع القط هوائي للهاتف   بخصوصتصاالت  لالعقد كراء مع شركة  أبرمت الجماعة  

تمت المصادقة و الواحد. درهم للشهر 1000,00مبلغ  حدود  في  للبقعة األرضية السومة الكرائية تحديد  ، وتمالنقال

المبالغ . إال أن الجماعة لم تستخلص 2004 في شهر يونيوالمنعقدة  للمجلس الدورة االستثنائية خالل ى العقد عل

حتى متم   2005ذلك عن الفترة الممتدة من درهم و 154.000,00بلغت  والتي تها بموجب هذا العقد المستحقة لفائد 

  )دون احتساب المبالغ المترتبة عن مراجعة السومة الكرائية(. 2017شهر أكتوبر 

  عدم تطبيق الرسم على عمليات البناء 

إلى  2009خالل الفترة الممتدة من  سجلحيث  ،ال تقوم الجماعة باستخالص الرسم المفروض على عمليات البناء

رخصة لإلصالح. وقد بلغ مجموع المبالغ المستحقة التي لم يتم    230رخصة للبناء و  1124ما مجموعه  تسليم    2017

 .2017لى غاية سنة إدرهم  4.375.046,00ما مجموعه   استخالصها بخصوص الرسم على عمليات البناء

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يليلذلك، 

 بالنقل الترخيص الخاصة بقرارات لتزويدها  المختصة والمصالح الجماعة بين تنسيق  آلية وضع -

 ؛للمسافرين العمومي

 العمل على استخالص واجبات كراء الممتلكات الجماعية؛ -

 الحرص على تطبيق الرسم على عمليات البناء. -

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية .ثالثا

 : عدة نقائص من أهمها ما يلي الجماعية من الوقوف على والمرافق الممتلكات مكنت مراقبة تدبير

  الجماعية للممتلكات القانونية الوضعية تسويةفات عداد ملإالتأخر في 

 ،التي تم تشييدها فوق أرض تابعة للجماعة الساللية بكارة العقارية الممتلكات من العديد  على تتوفر جماعة المساعدة

 السكنية والدور التجارية المحالت من ومجموعة بمقر الجماعة األمر ويتعلق  .القانونية وضعيتها وذلك دون تسوية

منذ ف. والمركز الصحي البكارة ومركز تكوين الفتاة القروية ومحجز الجماعة وسكن وظيفي دةايإضافة إلى مقر الق

البكارة التابعة للجماعة الساللية بكارة انعقاد مداوالت المجلس الرامية إلى المصادقة على اقتناء األرض الكائنة بدوار  

التعامل ( لم يتم  1998غشت    31والدورة العادية المنعقدة بتاريخ    1993دجنبر    27)الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ  

 2005مارس    28بتاريخ    أحسنوذلك رغم مراسلة السيد والي جهة الغرب الشراردة بني    ،بالشكل المطلوبالملف  مع  

 ثت الجماعة على استكمال الملف لمتابعة اإلجراءات اإلدارية والقانونية المتعلقة باقتناء القطعة األرضية.والتي ح

  الجماعية المجزرة نقائص على مستوى تجهيزات ونظافة 

 الضرورية التجهيزات مستوى على حاد  نقصسجل  كما .للنفايات تراكم ومن نظافةلانقص في  من المجزرة عانيت

 2.98.617 رقم المرسوم ملحق في عليها منصوص هو كما صحةالو سالمةالحفظ   لمعايير  يستجيب بما حذبال لعملية

 قانون بمثابة المعتبر 1977 أكتوبر 08 بتاريخ 1.75.291 رقم الشريف الظهير تطبيقل 1999 يناير 05 في الصادر

 والجودة. فعلى سبيل السالمة حيث من حيواني أصل من أو الحيوانية والمواد  الحية الحيوانات مراقبة بتدابير يتعلق

 بما بالصيانة المعدات الخاصة على المجزرة الجماعية تتوفر ال كما السائل، التطهير بشبكة ربط أي يوجد  ال المثال،

 يؤدي إلىما معشوائي  بشكل الذبح مخلفات  يتم التخلص من، والصحية الصيانة وأدوات الدم جمع حاويات في ذلك

 .الكريهة الروائح وانبعاث بيئةال وتلوث الحشرات انتشار
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  الضرورية لحفظ الصحة دون توفر الشروطونقل اللحوم في ظروف غير مناسبة  

خاصة بهم   نقل وسائل إلى جلب الجزارين يدفع وهو ما ،البيع نقط نحو اللحوم لنقل سيارة على الجماعة تتوفر  ال

 باللحوم حيث يتم نقلها في ظروف غير صحية ودون احترام الشروط الضرورية. محالتهم تزويد  لتأمين

 الشروط غياب وفي بذلك للقيام لهم الصفة تكون أن دون يتم  الجزارين طرف  من اللحوم نقل إلى أن اإلشارة وتجدر

الجماعي  بالميثاق المتعلق 78.00 القانون رقم من 39 المادة مقتضيات يخالف ما وهو الضرورية، والوقائية الصحية

 بالرسم تتعلق مالية موارد  من الجماعة يحرم أنه كما المتعلق بالجماعات، 113.14من القانون التنظيمي   83والمادة 

 .الخواص طرف من اللحوم على نقل

  عدم توفر بائعي السمك على التجهيزات الضرورية للحفاظ على جودة األسماك 

حيث يتم بيعها يوم انعقاد السوق األسبوعي وذلك   ،ة المجاورة لجماعة المساعدةيتم جلب األسماك من المناطق الساحلي

. وقد لوحظ خالل الزيارة الميدانية أن الظروف التي يتم فيها نقل ووضع األسماك ال تستجيب  لذلكبالبهو المخصص 

 .ت الحرارة المناسبةفي درجا  هالحفظلمعايير حفظ الصحة حيث ال يتوفر بائعو السمك على التجهيزات الضرورية 

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يليوعليه، 

 ؛ةيتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعالعمل على  -

 .ع األسماكبالمجزرة الجماعية وبمرفق بي الصحة والسالمة شروط مراعاة -

 

 



 269 

II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للمساعدة 
 .إليه تبليغها تم التي المالحظات على جواب للمساعدة بأي الجماعي المجلس رئيس يدل لم
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 "بنمنصور محمد سيدي"جماعة 

 (القنيطرة إقليم) 
 

ويصل تعداد كيلومتر مربع  105القنيطرة. تبلغ مساحتها االجمالية إلى إقليم  سيدي محمد بنمنصورتنتمي جماعة 

  أسرة. 3149موزعين على  2014لسنة  للسكان والسكنى نسمة حسب اإلحصاء العام 19.237ساكنتها 

تطورا في السنوات موظفا. وقد عرفت موارد الجماعة  21عضوا ويبلغ عدد الموظفين بها  25جماعة المجلس يضم 

)بما في ذلك  درهم 15.443.791,81 من الصافي من المداخيل المقررة األخيرة حيث بلغ المجموع العام للميزانية

  .2010سنة  11.668.382,45 بعد أن كان في حدود  2016الخصوصية( في سنة   حساباتال

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

 توصيات وإصدار المالحظات من مجموعة تسجيل عن سيدي محمد بنمنصور جماعة تسيير مراقبة مهمة أسفرت

 : يلي كما أهمها نورد  محاور بعدة تتعلق

 وتنفيذ التجهيزات الجماعيةالتخطيط أوال. 

 :سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية

 ضعف التخطيط على مستوى الجماعة 

المتعلق بالجماعات. ورغم   113.14من القانون التنظيمي  78دة املم تضع الجماعة برنامج عملها طبقا لمقتضيات ال

حول إمكانية  تهاال الشاطئي المتواجد بترابها، لم تحدد الجماعة توجهاموقعها الجغرافي والمؤهالت الطبيعية للمج

استغالله بالنظر لمعطيات المخطط الجهوي لتهيئة المجال أو باعتبار المستجدات التي همت التخطيط لمشروع ميناء 

 القنيطرة المزمع إنشاؤه بمنطقة بوكمور بالجماعة. 

للتهيئة والتعمير للقنيطرة  التوجيهيغياب أي نقاش بخصوص خالصات دراسة المخطط  سجلوفي هذا الصدد، 

 والذي يهم مستقبل تراب الجماعة بوصفها واحدة من الجماعات القروية الثمانية المرتقب إدماجها بالمخطط. 

   انطالق أشغال صفقة كهربة منازل بدوار أوالد زيان قبل استصدار الدراسة 

إلنجاز أشغال كهربة  درهم  350.731,34بمبلغ 02/2015الصفقة رقم  2015أبريل  22بتاريخ  أبرمت الجماعة

أشهر، بناء على عرض أثمان مقدم من طرف المكتب الوطني   3 غمجموعة منازل بدوار أوالد زيان بمدة إنجاز تبل

المنجزة من طرف المكتب،  وذلك قبل استصدار الدراسة  2015يوليوز  13للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 

من دفتر  37. علما أن الفصل 2016أبريل  28بتاريخ  4/2016والتي تم إصدارها الحقا في إطار سند الطلب رقم 

سالفة الذكر ينص على وجوب إنجاز األشغال وفقا للقواعد الفنية وللتصاميم    02/2015الشروط الخاصة بالصفقة رقم  

طرف المصلحة التقنية اإلقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  المؤشر عليها "قابلة لإلنجاز" من

 بالقنيطرة، وهي التصاميم الواجب إنجازها من طرف الشركة الحائزة على الصفقة وفقا لمحاضر التثبيت

(piquetage ).التي يعدها المكتب في إطار الدراسة 

بمنح األمر بالخدمة المتعلق بانطالق أشغال الصفقة قبل استصدار   2016غشت    25وقد ترتب عن قيام الجماعة بتاريخ  

( لعدم توفر الشركة 2016غشت  26واحد فقط بعد ذلك )األمر بإيقاف األشغال بتاريخ  اشغال يومالدراسة توقف األ

يم اإلنجاز  على محاضر التثبيت وكذا التأشير على التصاميم، ولم يتم استئناف األشغال إال بعد التأشير على تصام

يوما )سنة وثالثة أشهر( من تاريخ إبرام الصفقة التي حددت مدتها في ثالثة  465، أي بعد 2017يناير  23بتاريخ 

 أشهر.

وتجدر اإلشارة إلى مرور خطوط الكهرباء فوق أراضي الخواص بحسب تصميم شبكة الخطوط المعتمد في الدراسة، 

( على إنجاز األشغال 2017يناير    27ينة رئيس الجماعة بتاريخ  وهو ما اصطدم بتعرض بعض الساكنة )محضر معا

الجماعة إلى األمر بإيقاف األشغال من   رما اضطم.  على ذلك( في غياب موافقتهم القبلية  2017يناير    23بدايتها )  منذ 

 الصفقة. تنفيذ بالمائة، ولم تتمكن الشركة بعدها من استكمال   15جديد بعد تقدمها بنسبة تناهز 

 ام المياه باآلبار المحفورة بمدارس قبات والدكاكلة والرياح القبليةانعد 

وتزويدها بمضخات المياه بمدارس بكل من دواوير قبات ودكاكلة  قامت الجماعة ببناء ثالثة مرافق صحية وآبار

عدم  دانية. وقد بينت المعاينة الميدرهم 229.974,00بمبلغ  2013/ 07والرياح القبلية وذلك بواسطة الصفقة رقم 

وأيضا العمق غير المناسب للحفر وبالتالي انعدام المياه باآلبار    ،المضخات لعدم ربطها بالكهرباء من جهةتلك  تشغيل  

 .حفورةالم
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درهم من أجل حفر بئر جديد بمدرسة  40.320,00بمبلغ  2017/ 16وقد قامت الجماعة بإصدار سند طلب رقم 

 ح للشرب.الدكاكلة وتزويد المرافق بالماء الصال

تجدر اإلشارة إلى أن الثمن المطبق على أشغال حفر اآلبار هزيل مقارنة مع األثمان المقترحة من الجماعة والمنافسين 

بحسب معطيات ملف الصفقة، قامت لجنة فتح األظرفة بمراسلة المقاولة قصد تقديم توضيحات  هاآلخرين، علما أن

لمقاولة وتم اعتمادها من طرف لجنة فتح األظرفة. وقد تم التسلم المؤقت حول ضعف األثمنة المقترحة، والتي أكدتها ا

 2016فبراير  11و 2015دجنبر  14، ليليه إرسال الجماعة إلعذارين بتاريخي 2014دجنبر  12لألشغال بتاريخ 

 .2016دجنبر  12يهمان المشاكل المتعلقة باآلبار قبل اتخاذ قرار فسخ الصفقة بتاريخ 

  حجرات مدرسية دون تجهيزها بالمرافق الصحيةإنشاء 

بمبلغ  03/2013قامت الجماعة ببناء حجرات دراسية بدوار اكريز وقبات والدكاكلة بواسطة الصفقة رقم 

، وبدوار بوات وقبات بواسطة الصفقة رقم 2013نونبر  08، تم التسلم المؤقت ألشغالها بتاريخ درهم 422.607,84

، دون أن تشمل الدراسة 2014غشت  25، تم التسلم المؤقت ألشغالها بتاريخ درهم 314.743,20بمبلغ  04/2013

 ودفاتر التحمالت الخاصة بهاتين الصفقتين تشييد المرافق الصحية الضرورية لعمل هاته الحجرات الدراسية. 

مما يؤثر سلبا على راسية الد محيط الحجرات  فيوقد بينت المعاينة الميدانية التأثير السلبي لغياب المرافق الصحية 

 الحجرات.تلك البيئة المجاورة وصحة مستعملي 

  عدم استغالل دور الفتاة المشيدة 

بمبلغ  01/2013قامت الجماعة ببناء دور للفتاة بدوار قبات وبين دواري الرياح القبلية والدكاكلة )الصفقة رقم 

 (. درهم 478.002,00بمبلغ  02/2013)الصفقة رقم ( ودار الفتاة بدوار أوالد عبد هللا قبلية درهم 966.056,76

، لم يتم الشروع 2014يناير    15و  2014يونيو    05وبالرغم من التسلم المؤقت ألشغال الصفقتين على التوالي بتاريخ  

 (. 2017المشيدة إلى غاية تاريخ القيام بالمراقبة )نهاية سنة  ةفي استغالل دور الفتا

راكة المبادرة المحلية للتنمية البشرية بين والي جهة الغرب الشراردة بني حسن سابقا  وتجدر اإلشارة إلى أن عقود ش

تحدد الطرف المكلف بتجهيز   مورئيس الجماعة والمندوب اإلقليمي للتعاون الوطني الموقعة لبناء دور الفتاة المذكورة ل

ببناء دار الفتاة بدوار قبات وعقد عدد  2012يونيو  13بتاريخ  2011/م.ف/33الدور المبنية )عقد عدد 

بتاريخ   2011/م.ف/34ببناء دار الفتاة بدوار أوالد عبد هللا القبلية وعقد عدد    2012يونيو    05بتاريخ    2012/م.ف/16

 بين دواري الرياح القبلية والدكاكلة(.  ببناء دار الفتاة 2012يونيو  13

 الدعم المقدم للجمعياتوتدبير الملك الجماعي ا. نيثا

 :أثيرت في إطار هذا المحور المالحظات التالية

 دعم الجمعيات في غياب معايير انتقاء مجاالت التعاون والمعلومات والوثائق المثبتة لصرف الدعم 

قبلية عن نوع النشاطات المزمع إنجازها بواسطة   اصيلتف  ةأياإلدالء بمن الدعم ب  ال تلزم الجماعة الجمعيات المستفيدة

الدعم المطلوب ونوعية مساهمة الجمعية في كل نشاط. إذ أن طلبات الدعم ال تصاحبها جذاذات تقنية تعرف طريقة  

 تيفاؤها.صرف الدعم. كما ال تحدد الجماعة قبليا المجاالت المعنية بالدعم والمعايير الواجب اس

لدعم صرف اتقدم الجمعيات المستفيدة من الدعم لعدة سنوات عند نهاية كل سنة الوثائق المثبتة ل  لمباإلضافة إلى ذلك،  

المحدد لشروط   1959يناير    31كما ينص على ذلك قرار نائب رئيس المجلس، وزير االقتصاد الوطني والمالية بتاريخ  

  المدعومة بصفة دورية من طرف الجماعات العمومية. التنظيم المالي والمحاسباتي للجمعيات

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات على أنه   1.58.376المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم    32وينص الفصل  

آالف درهم من إحدى الجماعات المحلية أن تقدم  10يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 

 لهيآت التي تمنحها اإلعانات المذكورة.حساباتها ل

 عدم اتخاذ قرارات حول وضعية الممتلكات الخاصة الجماعية طبقا لمداوالت مجلس الجماعة 

هكتارات   5منها قطعة أرضية بمساحة    ،تتوفر جماعة سيدي محمد بن منصور على مجموعة من الممتلكات الخاصة

مخصصة للكراء بدوار أوالد عطية غربا مستغلة من طرف  منازل للسكن 7محتلة من طرف بعض السكان، وعلى 

السكان دون عقود الكراء ودون أداء أية مبالغ لصالح الجماعة. وقد أوضحت الجماعة أن هذه الدور السكنية تم تسلمها 

انونية بيانات تقنية أو ق  ةمن الجماعة األم بنمنصور وهي محتلة من طرف الغير دون سند قانوني ودون التوفر على أي

 خاصة بها.

أنه، باستثناء النقاشات التي همت   2015ونهاية    2009وتبين محاضر مناقشات مجلس الجماعة في الفترة ما بين بداية  

تسوية الوضعية القانونية لبعض األراضي من أجل إنشاء مشاريع وكذا السوق األسبوعي، أن تدبير الملك الخاص 

لم يكن موضوع نقاشات وقرارات. وبالرغم من اتخاذ المجلس في دورة الجماعي من دور سكنية ومحالت تجارية 
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مقررا بتقديم دعوى استعجالية أمام القضاء من أجل إفراغ األرض الجماعية التي يستغلها أحد األشخاص    2016فبراير  

ة، فإن رئيس الجماعة دون سند قانوني وتسوية العالقات التعاقدية بين مستغلي الدور السكنية والجماعة بالطرق القانوني

لم يكلف محامي الجماعة بالقيام باإلجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء طبقا لمقرر المجلس، سواء بالنسبة لألرض  

المترامى عليها، أو الدور السكنية بعد عدم قبول محتليها بتسوية وضعيتهم القانونية كما يستفاد من نقاشات المجلس 

 ووضعيات األداء.

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

، العمل على إنجاز برنامج عمل الجماعة في انسجام مع مختلف المخططات التنموية المجالية للمنطقة -

 أن تشمل الدراسات مجمل المرافق الضرورية الستغالل المشاريع المنجزة؛  و

 استصدار التراخيص الالزمة قبل الشروع في إنجاز المشاريع الجماعية؛ -

 أخذ التدابير الالزمة من أجل استغالل المرافق واآلبار المشيدة غير المستغلة؛ -

 موافقة القبلية للساكنة عند االقتضاء؛العمل على دراسة المشاريع قبل إنجازها والحصول على ال -

 العمل على دراسة وتحديد معايير ومراقبة الدعم المقدم للجمعيات. -
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II.   سيدي محمد بنمنصورل جواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 أوال. التخطيط وتنفيذ التجهيزات الجماعية

 ضعف التخطيط على مستوى الجماعة 

جع إلى ضعف ماليتها المتفاقم برسم كل سنة، خاصة مع انخراطها في عدم وضع الجماعة لبرنامج عملها را

إلقليم القنيطرة، البرنامج  االستراتيجيذات الطابع استثماري والتي تلزمها ماليا )المخطط  االتفاقياتمجموعة من 

 للطرق، مجمع تسويق المنتجات الفالحية والغذائية(.  االستعجالي

  منازل بدوار أوالد زيان قبل استصدار الدراسة انطالق أشغال صفقة كهربة 

مباشرة أي بتاريخ  نجاز المشروعإوتم توقيف  25/8/2016 شغال بتاريخاألقامت الجماعة بإصدار أمر ببدء 

يشترط في ذلك هو أن المكتب    المكتب، والسببالمؤشر عليها من قبل    نجازتصاميم اإلبسبب غياب    ،26/8/2016

بعد توصلها بمحضر التتبيث   االنجاز التي تنجزها المقاولةأتعاب الدراسة مسبقا من أجل التأشير على تصاميم    أداء

(piquetage)  .اآلجال القانونية  تفاديا النصرام القيام بذلكولهذا اضطرت الجماعة إلى  من قبل مصالح المكتب

 .في استجابة تامة للمساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد 

 انعدام المياه باآلبار المحفورة بمدارس قبات والدكاكلة والرياح القبلية 

درهم من أجل تزويد  40.320,00بمبلغ  16/17لقد تم حفر بئر جديد بمدرسة الدكاكلة بعد استصدار سند الطلب 

تسليمها من المقاولة  أما فيما يخص المرافق الكائنة بمدرسة الرياح القبلية فهي مشغلة منذ  المرافق الصحية بالماء.

برمجة الموارد المالية الالزمة لتجاوز  توالى حدود اآلن. وبخصوص مدرسة قبات فقد تم 12/12/2014يوم 

 المشكل.

 إنشاء حجرات مدرسية دون تجهيزها بالمرافق الصحية 

 سيتم إنجاز هذه المرافق بالموازاة مع إنجاز المرافق بمدرسة قبات.

  المشيدة عدم استغالل دور الفتاة 

قامت اللجنة المحلية للتنمية   ،نظرا الفتقار الجماعة للموارد المالية الكافية لتجهيز دور الفتاة الثالثة من أجل تشغيلها

اقتراح إعادة تخصيص االعتمادات المتبقية من انجاز أشغال هذا   يروم   05/2016/ 24البشرية باتخاذ مقرر بتاريخ  

درهم من أجل اقتناء  420.000,00نمية البشرية للمصادقة عليه، وقدره المشروع على اللجنة اإلقليمية للت

االجتماعات المخصصة لذلك.    إثرالتجهيزات الالزمة للتشغيل باتفاق مع مصالح المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني  

 إال أن هذه المصادقة لم تتم لحد اليوم رغم المراسالت في الموضوع.

 )...( 

 الدعم المقدم للجمعياتوتدبير الملك الجماعي . ثانيا
 )...( 

 دعم الجمعيات في غياب معايير انتقاء مجاالت التعاون والمعلومات والوثائق المثبتة لصرف الدعم 

 سيتم مستقبال العمل على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا المجال. 

 تدبير الملك الجماعي  .رابعا

 ات حول وضعية الممتلكات الخاصة الجماعية طبقا لمداوالت الجماعةعدم اتخاذ قرار 

صعوبة تدبير الممتلكات الجماعية الخاصة متأتية من التاريخ القديم لعمليات اإلقتناءات التي يشوبها كثير من  

النقص، وبالنسبة لخمس هكتارات المحتلة من طرف بعض األشخاص، فقد تمت مراسلة الجهات الوصية من أجل 

قد وافق على تفويت هذه األرض لفائدة  1977يناير  15إحياء ملف اإلقتناء، والذي كان مجلس الوصاية بتاريخ 

درهم للهكتار. وقد تم برمجة  1.500,00بثمن قدره  ،1/1977الجماعة القروية بنمنصور آنذاك، قرار يحمل رقم 

. وبالرجوع للحساب اإلداري 1976رة برسم سنة  درهم في الميزانية اإلضافية للجماعة المذكو  7.500,00قدره    ما

تمت اإلجراءات خصوص الدور السكنية فقد  بيتبين صرف هذا اإلعتماد القتناء األرض المذكورة. أما    1978لسنة  

 في حق المستفيدين.
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 "بني مالك"جماعة 

 )إقليم القنيطرة( 
 

يصل تعداد ساكنتها  كيلومتر مربع.  365,5تنتمي جماعة بني مالك إلى إقليم القنيطرة، وتبلغ مساحتها االجمالية 

  .أسرة 4.306موزعين على  ،2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة نتائج حسب  ،نسمة 26.098

 مجموع نفقات التسيير   صلو، فيما  2017خالل سنة    ،درهم  9.454.679,45  الجماعة  مداخيل تسييرمجموع  بلغ   وقد 

إلى  نفقات التجهيز فيما وصلت درهم 20.751.203,22بلغت فقد  مداخيل التجهيز . أمادرهم 3.752.730,64 إلى

  درهم خالل نفس السنة. 3.572.733,26مبلغ 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

، نورد وإصدار عدد من التوصيات  تسجيل مجموعة من المالحظاتأسفرت عملية مراقبة تسيير جماعة بني مالك عن  

 : أهمها فيما يلي 

 المجلس الجماعي وتدبير المصالح اإلدارية .أوال
 :المالحظات التاليةعلى  هذا المحوربخصوص الوقوف تم 

  إعداد برنامج عمل الجماعة  شابتنقائص 

لم يكن مناسبة لتفعيل اآلليات التشاركية   2021  -  2015بية  لوحظ أن إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الوالية االنتدا

وخاصة مع الهيأة االستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ  ،للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة

أكتوبر  27مقررا بالتشاور والمساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة بتاريخ اتخذت  التيالفرص ومقاربة النوع، 

لجماعة بتاريخ ، أي بعد المصادقة على برنامج عمل ا2017دجنبر  05عقد اجتماع وحيد للجنة بتاريخ    غير أنه.  2016

 وتحديد المشاريع المزمع إنجازها.  2017أبريل  13

  نقائص على مستوى هيكلة المصالح 

تب( وقد تم عرضه على الح ومكاتتوفر الجماعة على تنظيم إداري تم بموجبه تقسيمها إلى عدة وحدات إدارية )مص

، لكن التنظيم المعمول به حاليا يتميز 2017ر فبراي 16مجلس الجماعة قصد اعتماده خالل الدورة االستثنائية بتاريخ 

ويتعلق األمر على سبيل المثال بغياب مصلحة خاصة باألرشيف ومصلحة مكلفة بالشرطة   .بغياب عدة وحدات إدارية

 اإلدارية ومكتب حفظ الصحة ومكتب االستقبال واالرشادات.

توزيع الموظفين على المصالح حسب حجم   ومن جانب آخر، فإن التنظيم المعتمد على مستوى الجماعة ال يراعي

العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات اإلدارية. فالمصلحة التقنية مثال تتوفر على موظف واحد. كما أنها غير منظمة 

جميع مراحل تنفيذ األشغال من إعداد الحاجيات تتبع  بشكل يحد من حالة التنافي في المهام حيث تتولى نفس المصلحة  

 عن طلبات العروض وتسلمها وتقييمها وتتبع تنفيذ األشغال وتسلمها.   إلى اإلعالن

  وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى 

موظفا تتوفر عليهم،   38بتجديد وضع ستة موظفين رهن إشارة إدارات أخرى من بين  2014قامت الجماعة سنة 

لبشرية. وباإلضافة لذلك، فهي تتحمل تكلفة مالية بلغت بالرغم من الخصاص الذي تشتكي منه فيما يخص الموارد ا

 درهم. 324.763,08على سبيل المثال  2017خالل سنة 

 عدم إيالء الجماعة األهمية الكافية للتكوين المستمر 

أي دورة  2017 - 2013ال تولي الجماعة األهمية الالزمة للتكوين المستمر للموظفين، حيث لم تنظم خالل الفترة 

موظفين موزعين على فترتين من التكوين المستمر خالل سنة  ةخمستكوينية لفائدة موظفيها. كما لم يشارك سوى 

. كما أن الجماعة لم تبادر إلى تحديد حاجيات موظفيها عبر استبيان أو استمارة ليتسنى لها عند 2016وسنة  2012

 ة في الدورات التكوينية المقترحة أو تحديد مواضيع التكوين الضرورية.االقتضاء اقتراح الموظفين المؤهلين للمشارك

 عدم وضع معايير ومسطرة اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم 

ال تعتمد الجماعة مسطرة لتلقي طلبات الجمعيات لالستفادة من الدعم عن طريق إعالن فتح باب الترشح للدعم 

المستفيدة بتقديم معطيات مفصلة ووثائق حول مبالغ  لم تلزم الجمعياتة. كما والمجاالت المعنية والمعايير المطلوب

تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة مكنت جمعيتين أ.ت.ت. و أ.ت.م. يترأسهما والدعم المطلوبة ونوعية مساهمة الجمعية.  

بمبالغ ناهز مجموعها  2014عضوين بالمجلس الجماعي من الدعم المالي المقدم إلى الجمعيات برسم السنة المالية 

 درهم.   110.000,00
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  النفقاتتدبير  .ثانيا
 .المالحظات التاليةالوقوف على  للجماعة التدبير الماليتم بخصوص 

  طلبات العروض  اإلعالن عن ضعف تحديد الحاجيات قبل 

 03/2013فإن الصفقتين  ،التحديد الدقيق للحاجيات. فعلى سبيل المثال تم دونتبين أن اإلعالن عن بعض الصفقات 

درهم   1.230.732ا على التوالي مهيجماعة والتي تبلغ قيمتالالمتعلقتين ببناء المسالك والطرق ب 04/2015و

سات عرفتا إدماج دراسة خط المسالك ضمن أثمان الصفقتين المذكورتين عوض اللجوء إلى درا،  درهم  1.449.096و

 قبلية لتحقيق ذلك. 

همت تغيير أماكن إنجاز مقاطع الطرق المعنية ببناء المسالك   عدة تغييرات  03/2013عرفت الصفقة    ،وفي هذا اإلطار

)تغيير أماكن خمسة مقاطع( حيث لم يتم إنجاز مقاطع على مستوى مجموعة من الدواوير المبرمجة كدوار أوالد طلحة 

في دواوير لم تكن مبرمجة كدوار أوالد عيسى ودوار بورك ودوار خشاشة. كما أدت هذه أوالد قاسم وإنجازها    ودوار

مهم   واختالف مترا( 11500متر من أصل  622الوضعية إلى الزيادة في الكميات المنجزة من حيث الطول )إضافة 

وصل التغيير في بعض الكميات المتعلقة  بالنسبة لبعض المواد  ،ما بين الكميات المرتقب إنجازها وتلك المنجزة فعليا

 .بالمائة 133بها الى نسبة 

 إنجاز المسالك ضعف التواصل مع الساكنة المعنية بخصوص القيام بأشغال تهم 

تأخر ال يتم التواصل مع الساكنة المعنية بتأثيرات األشغال المتعلقة بإنجاز المسالك إال بعد انطالقها مما تسبب في 

سالفة  ،03/2013ير األماكن والكميات المنجزة بصفة مهمة. إذ عرف إنجاز الصفقة يإنجاز العديد من الصفقات وتغ

غياب أي تشاور مع الساكنة المعنية بخصوص موقع المسالك المزمع إنجازها وهو ما أدى إلى تسجيل تعرضات   ،الذكر

( من جهة، ومطالبة 2014شتنبر  06و 2014يونيو  27يخ نجم عنها توقف األشغال )أوامر توقف األشغال بتوار

يهم ساكنة دوار بورك( من  2013دجنبر  16ساكنة دواوير أخرى بإدماجها في موضوع الصفقة )محضر بتاريخ 

 جهة أخرى.  

والطريق  4219المتعلقة بتهيئة بعض المسالك بالدواوير المجاورة للطريق االقليمية  02/2015كما عرفت الصفقة 

درهم، تعرض الساكنة على األشغال في عدة مناسبات منها  2.069.875,20، والتي تبلغ قيمتها 406لجهوية رقم ا

( وبدوار اعزيزب ديدوى 2015غشت  19توقف األشغال بدوار بنشهدات )محضر الورش في  ،على سبيل المثال

دوى( ثم بدواري الرغاغية واوالد بتبديل مقطع بنشهدات بمقطع اعزيب دي  2015نونبر  11)محضر منجز بتاريخ 

إضافة جوانب المسلك للمقطع الرابط بين الطريق الجهوية والمسجد بدوار أوالد قاسم عن ذلك قاسم. حيث نجم 

يوليوز   25ماي و  02وإضافة قنوات )محاضر بتاريخ    باإلسمنتمتر من جانب الطريق    920وإضافة إنجاز    باإلسمنت 

غشت  10اكنة على عدد وتوزيع ووضع القواديس في محضر الورش في (. كما تعرضت الس2016غشت  29و

2015.  

  برمجة أشغال تهيئة المسالك خالل الفترات المطيرة 

الفترات المطيرة، وهو ما يتسبب في توقف األشغال  بتزامن مع ، بشكل متكرر،برمجة مشاريع إنجاز المسالك تمت

ضرار بالمسالك المنجزة سالفا. وعلى سبيل المثال، فقد شغال اإلكرر ولمدد طويلة، كما أن من شأن هذه األتبشكل م

مدة حددت في أربعة أشهر، في بداية في  والمقرر إنجازها    سالفة الذكر،  ،03/2013شغال المتعلقة بالصفقة  تم بدء األ

تساقطات على ال يتناسب مع نوع األشغال والمسالك القروية بالنظر لنوعية الصفقة وتأثير ال فصل الشتاء وهو ما

، 2014نونبر    28و  2014يناير    18  إصدار أوامر بإيقاف األشغال بتواريخ  إلىالسير العادي لها، حيث لجأت الجماعة  

لنفس األسباب وجواب رئيس الجماعة بجاهزية  2015مارس  20باإلضافة إلى طلب المقاولة إيقاف األشغال في 

مراعاته قبليا.   ت، وهو األمر الذي وجب2015أبريل    21األشغال في  المسالك لتحمل آليات المقاولة من أجل استئناف 

توقف األشغال لمدة تناهز أربعين يوما نظرا ب ، المشار إليها أعاله،03/2015الصفقة أشغال وقد تأثرت أيضا 

، سالفة الذكر، 04/2015شغال الصفقة  أ، كما توقفت  2015أكتوبر    14، بعد أمر بالخدمة بتاريخ  المطرية  للتساقطات

 يوما لنفس األسباب. 42لمدة تناهز 

  تهاغياب برنامج لصيانووضع القواديس عملية  همتنقائص 

ديس صغيرة لوحظ استعمال قواديس ذات طول غير مناسب، حيث عمدت المقاولة على مستوى عدة نقط إلى وضع قوا

متتالية على عرض الطريق بدل قواديس تناسبه، كما بينت المعاينة الميدانية ضعف تغطية القواديس بمواد طبقة السير 

 والحالة المتردية لرؤوس القواديس بمعظم المقاطع المعاينة.

اكم األوحال واألتربة  غياب برنامج لصيانة القواديس وخنادق تصريف المياه بانتظام بالنظر لتر  كما تم الوقوف على

لهذه  المحاذيةلكي الحقول ابعد فترة من إنجازها أو تلك التي يتم وضعها من طرف م األمطارالمتنقلة عبر مياه 

هذه القواديس غير قادرة على القيام بوظيفتها في تصريف المياه، مما قد يؤثر سلبا أن المسالك، وهو ما تصبح معه 

  قات السير.على األشغال المنجزة ومواد طب
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 برنامج معلوماتي يتعلق برقمنة خدمة الحالة المدنية اقتناء بخصوصص قائن 

برنامج   باقتناء  196.500,00وبمبلغ    13/2013عن طريق سند الطلب رقم    2013يوليوز    08قامت الجماعة بتاريخ  

ت الحالة المدنية حتى نهاية معلوماتي يخص الحالة المدنية مع العتاد والوسائل التي يتطلبها ورقمنة أرشيفات سجال

أن الجماعة لم تعمد إلى التحديد الدقيق للمواصفات التقنية وشروط الضمان في إطار سند الطلب مما    غير.  2012سنة  

 أدى إلى تسجيل مجموعة من النواقص يمكن إجمالها كما يلي:  

 الضرورة؛ ليها في حالإلم يتم مد الجماعة بنسخة من البرنامج قابلة للتثبيت للجوء  -

 تم تسليم الجماعة شهادة ضمان صالحة لمدة سنة واحدة تهم العتاد فقط؛ -

 ؛2015تم خلق حسابات مؤقتة للولوج لصالح الجماعة انتهت صالحيتها في األشهر األولى من سنة  -

لم يتم تمكين مستخدمي الجماعة من صالحيات تدبير البرنامج وحقوق الولوجيات إلى إعدادات البرنامج  -

 وهو ما أدى إلى صعوبة خلق حسابات جديدة للمستعملين؛

( للبرنامج المعلوماتي  attestation d’authenticitéلم تتسلم الجماعة من الممون شهادة أصلية ) -

 لتدبير الحالة المدنية؛

رقمنة النسخ الكاملة على شكل " صور" لرسوم الوالدة دون تسجيل المعلومات المتضمنة بها   تمت -

. إذ أن معظم معلومات النسخ الكاملة المستخرجة بشكل رقميبشكل يمكن من استخراج رسوم الوالدة 

 تبقى فارغة وتمأل فقط الخانات في حدود المعلومات الخاصة بالنسخ الموجزة؛

 المعلومات باللغة الفرنسية في النسخة الموجزة؛ ال يمكن استخراج -

 توجد أخطاء بالنسخ المستخرجة )بتر لألسماء وأرقام في خانات ال تخصها، إلخ(. -

بالنسبة للسنوات الالحقة  العمل بسجالت غير مرقمنة اليدوي و لتدبيرل إلىالجماعة  عودةل يسجوفي هذا السياق، تم ت

 . 2012لسنة 

 يلي:لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما 

 العمل على رصد الخصاص وخلق السبل الكفيلة بدعم التكوين المستمر للموارد البشرية؛ -

 العمل على وضع معايير ومسطرة اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم؛ -

 ن إنجازها في ظروف مالئمة؛ بشكل يمكن موبرمجتها دراسة المشاريع  -

 استكمال رقمنة أرشيفات الحالة المدنية وتدارك النقائص المسجلة. -
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II.   بني مالك جواب رئيس المجلس الجماعي لـ 

 )نص مقتضب(

 المجلس الجماعي وتدبير المصالح اإلدارية .أوال
)...( . 

 نقائص على مستوى هيكلة المصالح 

 2017يناير  10ستعمل الجماعة الترابية لبني مالك على تحيين التنظيم الهيكلي الذي سبق لها أن اعتمدته بتاريخ 

وكذا العمل على توزيع الموظفين على المصالح حسب حجم العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات اإلدارية مع   )...(

التي حددت عدد األقسام والمصالح   2018يوليوز    31الصادرة بتاريخ     D4790استحضار الدورية الوزارية عدد  

الذي اعتمدته الجماعة إلحداث التنظيم اإلداري  2016يوليوز  28الصادر بتاريخ  43أقل من المنشور عدد 

 .2017يناير   10المصادق عليه بتاريخ 

  وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى 

جميع الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى وهي تعمل حاليا  ن الجماعة الترابية لبني مالك راسلتإ

 على استكمال تفعيل اإلجراءات القانونية المتعلقة بذلك.

  يالء الجماعة األهمية الكافية للتكوين المستمرإعدم 

بموجبها  استمارة اقترحت  ءعملت الجماعة الترابية لبني مالك على تحديد حاجيات موظفيها من التكوين عبر مل

( موظفا المؤهلين للمشاركة في الدورات التكوينية متضمنة لمواضيع التكوين الضرورية وقد تم 17)عشر سبعة 

بتاريخ  44د توجيهها إلى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية تحت عد 

أثناء تهيئ الميزانية على رصد االعتمادات المالية الكافية بالباب    ، كما أن الجماعة ستعمل مستقبال2019يناير 18

 المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي الجماعة.

 )...( 

 عدم وضع معايير ومسطرة اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم 

التي تربطها   باستثناء الجمعيات لم تقدم الجماعة أي دعم مالي ألي جمعية ،منذ تشكيل المجلس الجماعي الحالي

طلبات الجمعيات   مسطرة تلقي اتفاقيات شراكة لتسيير سيارات النقل المدرسي، وستعمل الجماعة مستقبال على إتباع

 الراغبة في االستفادة من الدعم المالي عن طريق إعالن فتح باب الترشح وفق اإلجراءات القانونية.

 النفقاتالتدبير  .ثانيا

  طلبات العروض اإلعالن عن ضعف تحديد الحاجيات قبل 

 تتوفر الجماعة على مصلحة تقنية وفي بعض الحاالت تقوم بإعداد دفاتر التحمالت خصوصا فيما يتعلق بتهيئة أو

حيث تم إدراج دراسة خط المسالك  04/2015و 03/2013 رقم  كما هو الحال بالنسبة للصفقتين بناء المسالك

وفرهم على معدات طبوغرافية تمكنهم من قياس حجم األشغال وفي نفس الوقت تقوم الشركات للشركات نظرا لت

من دفتر الشروط اإلدارية  13عليه المادة  ما تنصمالحظاتها حول األشغال وفق  الصفقة وتبديباالطالع على 

التقيدات  رق بسببالطن فوارق همت أماكن بعض ان الصفقتاوعرفت هات. العامة المطبقة على صفقات األشغال

الساكنة الذي أعاق السير العادي لألشغال وبعد تدوين محاضر تكون هناك بعض التغييرات  ومتعرضاتالتقنية 

تؤدي هذه التغييرات إلى تجاوز المبلغ  أال% إال أننا نراعي دائما 50التي تفوق أو تنقص في بعض األحيان نسبة 

 .)...(% من المبلغ األصلي 10تتعدى زيادة  أالاألصلي وفي بعض الحاالت 

  نجاز المسالكإضعف التواصل مع الساكنة المعنية بخصوص القيام بأشغال تهم 

نجاز أي مشروع تكون االستشارة مع الساكنة عبر قناة إن الجماعة الترابية لبني مالك قبل التفكير في إف ،لإلشارة

مسلك المناسب حيث أن الجماعة خالل مرحلة إعداد ممثلها العضو الذي يقترح بالنسبة لمشاريع تهيئة وبناء ال

نه خالل مرحلة االنجاز الفعلي لألشغال أالصفقات تعمل على إدراج مجموعة من المسالك استجابة لرغباتهم إال 

فيتم إيقاف األشغال  ،)...( تصطدم الجماعة بتعرضات لبعض األشخاص الشيء الذي  يعيق ويوقف تنفيذ األشغال 

الساكنة  فرصة للتشاور وفي حالة عدم إيجاد أي حل في هذا الشأن  يتم االتفاق على انجاز مسلك مؤقتا إلعطاء 

  .آخر بدله من بين المسالك األكثر تضررا وأهمية بالنسبة للساكنة

خالل مرحلة االنجاز الفعلي لألشغال تكون تعرضات من بعض )...(،  03/2013وفيما يخص انجاز الصفقة رقم  

ق وتوقف تنفيذ األشغال وهناك مطالبات من ساكنة دوار بورك بإضافة مسلكها بعد العديد من األشخاص تعي

 16  وقد تم عقد اجتماع رسمي لحل هذا المشكل بمقر دائرة سوق أربعاء الغرب بتاريخ  ،االحتجاجات في هذا الشأن

المتعلقة بتهيئة المسالك  02/2015كما عرفت الصفقة رقم  .وتم تدوين محضر في الموضوع يومه 2013دجنبر
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حيث لوحظ  )...(بجماعة بني مالك بعض التعرضات كانت سببا في توقف األشغال كما تمت اإلشارة إليه سابقا 

 ،)...( خالل هذه الصفقة تعرض الساكنة بدوار بنشهدات ودوار الرغاغية واوالد قاسم وبعد المشاورات مع الساكنة  

وتمت إضافة بعض أحجام األشغال والنقص في بعضها دون الخروج عن موضوع  تحرير محاضر في الموضوعتم  

 منه 59بنود الصفقة مع مراعاة دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال وخصوصا المادة 

)...( . 

  برمجة أشغال تهيئة المسالك خالل الفترات المطيرة 

اد دفاتر التحمالت ويتم اإلعالن عن الصفقات وفق الشروط والقوانين الجاري بها العمل ويعطى تقوم الجماعة بإعد 

أمر الخدمة بانطالقة األشغال وإذا تزامنت األشغال مع فترة التساقطات يتم إيقافها بناء على طلبات الشركات الحائزة 

ستعمل   ،لحسابات لجهة الرباط سال القنيطرةوتبعا لمالحظات المجلس الجهوي ل  .على الصفقة وبتوافق مع الجماعة

 الجماعة على تفادي إعطاء انطالقة أشغال انجاز الصفقات خصوصا المرتبطة بالمسالك خالل الفترات المطيرة. 

 وضع القواديس وغياب برنامج لصيانتها همت عملية نقائص 

لطريق بدل قواديس مناسبة عمدت المقاولة على مستوى عدة نقط وضع قواديس صغيرة متتالية على عرض ا

مع المعطيات التقنية حيث في أغلب الصفقات يتم تركيب قواديس متتالية من فئة  ال يتناقضلعرض الطريق وهذا 

فهذا  ،أما فيما يخص ضعف تغطية القواديس .متر حتى يصبح القادوس مناسبا لعرض الطريق 3,5أو  2,5طول 

موعة من الساكنة وفي الجوانب بالنسبة للطرق األساسية التي تنزلق للمداخل الخاصة بمج  مطروح بالنسبةالمشكل  

يتعلق بتدعيمها   إضافة بند بسبب جرف مياه األمطار لها وستعمل الجماعة مستقبال خالل الصفقات المستقبلية على  

 من أجل حماية رؤوس القواديس.  المحاطة باألسالكباألحجار 

اعتمادا على وسائلها الخاصة من يد عاملة وآليات على تنقية وصيانة  تقوم الجماعة ،فيما يخص صيانة القواديس

تتعرض أغلبية القواديس لتراكم األوحال   ،الجماعة وكذا لطبيعتها المستوية  لشساعة مساحةنه ونظرا  أالقواديس إال  

خاصة تتعلق   واألغصان واألتربة بها بمجرد تساقط وهطول األمطار. وستعمل الجماعة مستقبال على إعداد برامج

   .بصيانتها

  نقائص همت اقتناء برنامج معلوماتي يتعلق برقمنة خدمة الحالة المدنية 

ألف درهم أثناء انعقاد  190.000,00عملت الجماعة الترابية لبني مالك حاليا على تخصيص مبلغ مالي يقدر بــــ 

القتناء برنامج معلوماتي مع العتاد والوسائل التي يتطلبها وكذا رقمنة سجالت   2019دورتها العادية لشهر فبراير 

 .  2019إلى غاية سنة  2013الحالة المدنية للسنوات المتعلقة بسنة 

 

 



 279 

 الفهرس

 

 7 ............................................................... القنيطرة -سال- تقديم المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط

 9 ............................ الفصل األول: معطيات مالية حول الجماعات الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات 

 17 ....... القنيطرة -سال -لجهة الرباط الجهوي للحسابات للمجلس وغير القضائية قضائيةال الفصل الثاني: األنشطة

 26 ..................... المتعلقة بمهمات مراقبة التسييرالتقارير الخاصة  في المدرجة الفصل الثالث: أهم المالحظات

والساحات المفوض لخدمة جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس الطرق  التدبير

 27 ....................................................................................................... العمومية بجماعة سال

 45 ................. تمارة بجماعة لها والتنظيف المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس الطرق والساحات العمومية 

 65 ........................................................................................................... بجماعة الخميسات

قطاع   -التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف بجماعة القنيطرة 

 78 ..................................................................................................................... - الساكنية

بجماعة   التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وخدمة كنس الطرق والساحات العمومية

 90 ................................................................................................................... الصخيرات

الطرق والساحات العمومية وخدمة كنس  لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات جمع لمرفق المفوض التدبير

 99 ................................................................................................................ بجماعة تيفلت 

 109 ........................................................................... تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية بتمارة

 127 ..................................................................................................... جماعة "سيدي قاسم" 

 140 ................................................................................... جماعة "الرماني" )إقليم الخميسات( 

 150 ..................................................................................... جماعة "تيفلت"  )إقليم الخميسات( 

 162 .................................................................................. تدبير الموارد الذاتية بجماعة "تمارة"

 170 ................................. تمارة( -التعمير والمرافق الجماعية بجماعة "عين العودة" )عمالة الصخيرات

 182 ............................................................................... )إقليم القنيطرة( جماعة "أوالد سالمة" 

 192 ............................................................................... جماعة "صفصاف"  )إقليم سيدي قاسم( 

 199 ................................................................... جماعة موالي "ادريس أغبال"  )إقليم الخميسات(

 205 ............................................................................. جماعة "عين السبيت"  )إقليم الخميسات( 

 216 ............................................................................. جماعة "قرية بن عودة"  )إقليم القنيطرة( 

 222 ...................................................................... )إقليم سيدي سليمان(  جماعة "عامر الشمالية"

 230 ................................................................................... جماعة "سلفات"  )إقليم سيدي قاسم( 

 235 ..................................................................... جماعة "أوالد بن حمادي" )إقليم سيدي سليمان(

 241 ............................................................................ )إقليم القنيطرة( جماعة "وادي المخازن" 

 247 ................................................................................. جماعة "اشبانات"  )إقليم سيدي قاسم( 



 280 

 253 ....................................................................... جماعة "سيدي بوبكر الحاج"  )إقليم القنيطرة( 

 260 ............................................................................ جماعة "الصفافعة"  )إقليم سيدي سليمان( 

 265 ............................................................................. جماعة "المساعدة"  )إقليم سيدي سليمان( 

 270 ................................................................... جماعة "سيدي محمد بنمنصور"  )إقليم القنيطرة( 

 274 ................................................................................... جماعة "بني مالك"  )إقليم القنيطرة(

 



 





 

 الجزء الثاني

 الكتاب التاسع

 ماسة -المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس 





 





 7 

 تقديم

 اختصاصه، مهام قضائية تتجلى في:  دائرة حدود  ماسة في سوس لجهة للحسابات الجهوي يتولى المجلس

 عليها المنصوص األجهزة حسابات في وكذا المحلية وهيئاتها، الجماعات حسابات في والبت التدقيق -

 المحاكم المالية؛ بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من126المادة  في

 ؛الواقع بحكم المحاسبين حسابات في التدقيق والبت  -

 المادة من الرابعة الفقرة في إليهم المشار بالنسبة لألشخاص المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب -

 أعاله؛ المذكور 62.99 القانون رقم من 118

 كما يتولى المجلس الجهوي مهاما غير قضائية تتعلق ب: 

 من 148المادة  في  عليها المنصوص األخرى واألجهزة وهيئاتها الترابية الجماعات تسيير مراقبة -

 الذكر؛ سالف 62.99القانون رقم 

 مساهمةأو  دعم من تستفيد  التي األجهزة أو الجمعيات  تتلقاها  التي العمومية األموال استخدام مراقبة -

 الجهوية للحسابات؛ المجالس لمراقبة خاضع جهاز أي أو هيئة أو محلية جماعة من شكلها  كان كيفما

 المحلية والغرف المجالس منتخبي بعض بممتلكات اإلجباري ممارسة االختصاص المتعلق بالتصريح -

 العموميين. واألعوان الموظفين فئات وبعض المهنية

 2.15.556 رقم بعد دخول المرسوم ،للحسابات لجهة سوس ماسة الجهوي للمجلس الترابي االختصاصأصبح 

 وتسميتها للحسابات الجهوية المجالس عدد  بتحديد    2015 أكتوبر 5 الموافق ل 1436 الحجة ذي 21 بتاريخ الصادر

مجمل  على يمتد  ،2015أكتوبر 15 بتاريخ 6404 عدد  بالجريدة الرسمية والمنشور اختصاصها ودوائر ومقارها

 اشتوكة إقليم :وهي أقاليم  (4وأربعة ) ملول أيت وإنزكان إداوتنان أكادير يضم عمالتي ماسة الذي سوس تراب جهة

 تزنيت وإقليم طاطا. وإقليم تارودانت وإقليم باها آيت

 األربعة واألقاليم العمالتين بين موزعة ،جماعة 175ماسة  سوس بجهة الترابية للجماعات اإلجمالي العدد  ويبلغ

 :التالي الجدول كما يوضح للجهة التابعة

 

 المجموع الجماعات  القروية جماعات الحضريةال إقليم  أو عمالة

 13 12 1 أكادير إداوتنان 

 6 2 4 إنزكان أيت ملول 

 22 20 2 اشتوكة ايت باها 

 25 23 2 تزنيت

 89 81 8 تارودانت 

 20 16 4 طاطا

 175 154 21 المجموع
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في المائة من مجموع التراب الوطني( بساكنة تقدر    7,6كيلومتر مربع )   53.789وتمتد جهة سوس ماسة على مساحة  

في المائة من مجموع سكان المملكة(.    7,9)  2014لسنة  مليون نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى    2,67ب  

في المائة من الناتج  9راعة الخضر والحوامض )ويعتمد النشاط االقتصادي للجهة على القطاع الفالحي وخاصة ز

في المائة من الطاقة اإليوائية الوطنية( باإلضافة إلى الصيد  30الداخلي الخام الوطني الفالحي( والقطاع السياحي )

 البحري.

 من قاضيا 19 من الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة على هيئة قضائية مكونة لالضطالع بمهامه يتوفر المجلس

 (08وثمانية ) ( مدققين04إلى أربعة ) باإلضافة فروع وثالثة رؤساء الملك ووكيل الجهوي المجلس رئيس بينهم

 تطور الموالي الجدول ويبين اإلدارية للمجلس. والمصالح الضبط كتابة مصلحة تدبير على يسهرون إداريين موظفين

 .2018إلى  2011سنتي  بين بالمجلس العاملين عدد 

 المجموع الموظفون القضاة السنة

2011 8 2 10 

2012 11 3 14 

2013 14 3 17 

2014 18 6 24 

2015 17 6 23 

2016 20 7 27 

2017 19 8 27 

 31 ( مدققين 04من بينهم أربعة ) 12 19 2018
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11,64%

8,00%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

المساحة

الساكنة

عدد الجماعات الترابية

عدد العماالت واألقاليم

أهمية جهة سوس ماسة على الصعيد الوطني من خالل بعض المعايير
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الفصل األول: معطيات مالية حول الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة 

 2017برسم سنة  للحساباتالمجلس الجهوي 

 2017  دجنبر  31إلى غاية  لجهة سوس ماسة  بلغ عدد الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات  

( أقاليم  4بعة )أر( و2وعمالتان ) ةجماعة قروي 154و ةجماعة حضري 21جماعة موزعة كاآلتي:  193ما مجموعه 

 ( للتعاون بين الجماعات.1( مجموعات جماعات ومؤسسة واحدة )10)، باإلضافة إلى عشر (1وجهة واحدة )

،  التسيير بالمتعلقة    المداخيل والنفقاتيهم  ين؛ الجزء األول  أوللتذكير، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جز

اإلضافة إلى بتتوفر الجماعات ويمكن أن  التجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله.مداخيل  يخصوالجزء الثاني 

 ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.

، مجموعة من المعطيات المتعلقة بمداخيلها وبنفقاتها خاصة 2017وتبرز الوضعية المالية لهذه الجماعات برسم سنة 

 .حسب أصناف الجماعات الترابية على مستوى بنيتها وتوزيعها

الذين المحاسبون العموميون المعطيات التي أدلى بها على  لجهة سوس ماسة وقد اعتمد المجلس الجهوي للحسابات

 األجهزة المذكورة بناء على المراسالت التي وجهت إليهم بهذا الشأن.نفيذ ميزانيات يتولون ت

 موارد الجماعات الترابيةأوال. 
. ات الخصوصيةالحسابوميزانية التجهيز باإلضافة إلى  ميزانية التسييربين  الجماعات الترابيةتتوزع موارد 

 مليون درهم كمدفوعات من الجزء الثاني من الميزانية لتغطية 82,7تتضمن  ميزانية التسييرولإلشارة، فإن موارد 

مليون درهم كفائض من   1.069  ميزانية التجهيزاألول أو اعتمادات التسيير المنقولة. كما تتضمن موارد   الجزء عجز

مليون درهم كدفعات من  130,2على  الحسابات الخصوصيةتمل موارد مداخيل الجزء األول من الميزانية. وتش

مليون درهم   99,1ميزانية التسيير لحساب النفقات من المخصصات الستهالك الماء والكهرباء العموميين، إضافة إلى  

 كدفعات من ميزانية التجهيز لحساب المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

 .2017يلي من هذا الفصل المداخيل الفعلية فقط التي تحققت برسم ميزانية سنة وتهم المعطيات الواردة فيما 

 ف الجماعات الترابيةاصنأتوزيع الموارد حسب  

. وقد شكلت موارد ر درهمييمال  6للحسابات حوالي  بلغ مجموع موارد الجماعات الترابية الخاضعة للمجلس الجهوي  

نسبة  الحسابات الخصوصية%، ثم موارد  49,3نسبة  زانية التجهيزمي% منها، وموارد  44نسبة  ميزانية التسيير

 كالتالي:  %. وتتوزع هذه الموارد 6,7

 2017ة خالل سنسوس ماسة  لجهةموارد الجماعات الترابية 

 بمليون درهم   

موارد الجماعات الترابية  

 حسب الصنف
 الجهة 

العماالت 

 واألقاليم 

الجماعات 

 حضريةال

الجماعات 

 ةالقروي

 مجموع الموارد 

2017 

 2.642,4 689,5 1.252,9 270,3 429,6 ميزانية التسييرموارد 

 2.959,3 665,0 1.271,7 537,9 484,8 ميزانية التجهيزموارد 

الحسابات  موارد 

 الخصوصية
8,1 60,6 126,5 209,1 404,2 

 6.006,0 1.563,6 2.651,1 868,8 922,5 المجموع

%،   44,1موارد بنسبة  الجماعة( حصلت على القسط األكبر من    21)   ةحضريالويتبين من الجدول أعاله أن الجماعات  

العماالت واألقاليم بنسبة ، ف% 15,4%، ثم الجهة بنسبة  26 بنسبة جماعة( 154ة )يالقرو متبوعة بالجماعات

14,5 %. 

مليون درهم، حيث  23,3لم تتجاوز مواردها اإلجمالية أما بخصوص الجماعات الترابية اإلحدى عشرة األخرى، ف

% من الموارد اإلجمالية وهي "مؤسسة التعاون البيجماعاتي ألكادير الكبير"   93,5حصلت أربع منها على 

 و"إيكولوجيا" و"المستقبل" و"السالمة".

 توزيع موارد الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها 

الموارد المحصل عليها من طرف الجماعات الترابية التابعة لكل عمالة وإقليم تباينا ملحوظا كما يتضح يعرف مجموع  

 من خالل الجدول التالي:
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 2017سنة خالل   توزيع موارد الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها

 بمليون درهم 

 العماالت واألقاليم 

عدد الجماعات  

التابعة  الترابية 

 لها

ميزانية  موارد 

 التسيير

ميزانية  موارد 

 التجهيز 

الحسابات  موارد 

 الخصوصية

 مجموع الموارد 

2017 

 1.556,9 48,9 804,4 703,6 14 إداوتنان  أكادير

 431,1 19,0 204,7 207,4 23 اشتوكة ايت باها 

 764,0 43,9 335,2 384,9 7 إنزكان ايت ملول 

 1.353,0 199,0 573,5 580,5 90 تارودانت 

 401,3 18,3 250,3 132,7 21 طاطا

 575,6 67,0 305,0 203,6 26 تزنيت

 5.081,9 396,1 2.473,1 2.212,8 181 المجموع

أكادير "عادت النسبة الكبرى للجماعات الترابية التابعة لعمالة  ماليير درهم، حيث    5وقد فاقت الموارد المحصل عليها  

%، ثم عمالة  26,6ـ ( بماعة ترابيةج  90) "تارودانت" %، متبوعة بإقليم  30,6ـ جماعة ترابية( ب  14) "إداوتنان

 %. 11,3و 7,9%. وبخصوص األقاليم األخرى، تراوحت النسبة بين  15ـ ب "إنزكان ايت ملول"

 أكاديرمليار درهم، استأثرت الجماعات الترابية التابعة لعمالة  2,47التي بلغت  ميزانية التجهيزارد وبالنسبة لمو

المحققة بالجهة )باستثناء الجهة كجماعة ترابية(، متبوعة  ميزانية التجهيز%( موارد  32,5إداوتنان بقرابة ثلث )

بخصوص   %  13,6و  8,3تراوحت النسبة بين  %، فيما    23,2بالجماعات الترابية التابعة إلقليم تارودانت بنسبة قاربت  

 . األقاليم األخرى

 حسب العماالت واألقاليم التابعة لها ةالحضري توزيع موارد الجماعات 

، استفادت منه خاصة درهم  مليار  2,65  بجهة سوس ماسة  ةبلغ مجموع الموارد التي حصلت عليها الجماعات الحضري

  إنزكان ايت ملول. وحسب الجدول أسفله، فإن جماعة "أكادير"جماعة أكادير والجماعات الحضرية التابعة لعمالة 

ة التابعة لعمالة الجماعات الحضري% حصلت عليها    39، مقابل نسبة  هذه الموارد % من    46,9  ىحصلت عل  لوحدها

%  7,5و 3,1  تراوحت النسبة بينغ عددها مجتمعة اثنتي عشرة جماعة، فيما  وإقليم تارودانت والبال  إنزكان ايت ملول

 . بخصوص الجماعات الثمانية المتبقية

 2017سنة خالل   حسب العماالت واألقاليم التابعة لها ةالحضري توزيع موارد الجماعات

 بمليون درهم 

العماالت 

 واألقاليم 

عدد الجماعات  

الحضرية التابعة  

 لها

ميزانية  موارد 

 التسيير

موارد ميزانية  

 التجهيز 

موارد الحسابات  

 الخصوصية

مجموع 

 الموارد 

2017 

 1.242,5 28,0 661,6 552,9 1 أكادير إداوتنان 

 81,7 0,4 37,8 43,5 2 اشتوكة ايت باها 

 633,2 40,4 268,4 324,4 4 إنزكان ايت ملول 

 399,7 45,9 143,6 210,2 8 تارودانت 

 95,1 0,9 51,9 42,3 4 طاطا

 199,0 10,8 108,5 79,7 2 تزنيت

 2.651,1 126,5 1.271,7 1.252,9 21 المجموع

ة بالجهة نفس المنحى، حيث بلغت النسبة بجماعة أكادير الجماعات الحضريب توزيع موارد ميزانية التجهيزعرف 

، ولم تتجاوز النسبة المرصودة لمجموع لجماعاتالمرصودة لهذه ا ميزانية التجهيز% من مجموع موارد  52

 النسبة بين%، في حين تراوحت  32,4جماعة(  12وإقليم تارودانت ) إنزكان ايت ملولالجماعات التابعة لعمالة 

 .تزنيتوطاطا و اشتوكة ايت باها% بخصوص الجماعات الثمانية المتبقية الممثلة ألقاليم  8,5و 3
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 حسب العماالت واألقاليم التابعة لها ةالقرويتوزيع موارد الجماعات   

مليار درهم. ومن خالل معطيات   1,56بجهة سوس ماسة  ةبلغ مجموع الموارد التي حصلت عليها الجماعات القروي

مليون درهم   713,2حصلت على  ،جماعة 81التابعة إلقليم "تارودانت" وعددها  تبين أن الجماعاتيالجدول أسفله، 

 ةجماع  61  مجتمعة  احصلت عليه%(    42,1قرابة نفس النسبة )% من مجموع هذه الموارد.    45,6بة  أي ما يعادل نس

و "إنزكان  ماعة(ج 23و "تزنيت" ) ( ماعةج 20( و"اشتوكة ايت باها" )ماعةج 16" )طاطاليم "ا قتابعة أل  ةقروي

%  12,3جماعة( على نسبة  12) إداوتنان" أكاديرحصلت الجماعات التابعة لعمالة "ايت ملول" )جماعتان(. بينما 

 مجموع الموارد.من 

 2017سنة خالل   حسب العماالت واألقاليم التابعة لها ةتوزيع موارد الجماعات القروي

 بمليون درهم 

العماالت 

 واألقاليم 

عدد الجماعات  

 القروية التابعة لها

موارد ميزانية  

 التسيير

موارد ميزانية  

 التجهيز 

موارد الحسابات  

 الخصوصية

 مجموع الموارد 

2017 

 192,2 18,9 82,0 91,3 12 أكادير إداوتنان 

 270,2 15,3 119,4 135,5 20 اشتوكة ايت باها 

 39,6 1,0 14,5 24,1 2 إنزكان ايت ملول 

 713,2 151,5 267,7 294,0 81 تارودانت 

 133,0 9,5 73,6 49,9 16 طاطا

 215,4 12,9 107,8 94,7 23 تزنيت

 1.563,6 209,1 665,0 689,5 154 المجموع

ة تابعة لكل من إقليم "تارودانت" و "طاطا" و "تزنيت" ما قروي ةجماع 120وتراوح معدل موارد ميزانية تجهيز 

جماعة التابعة لألقاليم   34مليون درهم في الـ  7,3و 6ماليين درهم، فيما تراوح هذا المعدل بين  4,7و 3,3بين 

 األخرى.

جماعة   76درهم، منها    1.000جماعة قروية يقل معدل موارد التجهيز لكل فرد بها عن    123وتجدر اإلشارة إلى أن  

 درهم. 500( ال يتجاوز بها هذا المعدل بجهة سوس ماسة ةالجماعات القروي)نصف عدد 

 الترابية بالجهة الجماعاتتسيير موارد بنية  

 الممتلكات بيع منتوجباإلضافة إلى  المختلفة واإلتاوات المحلية لرسومى اتعتمد الجماعات الترابية في تسييرها عل

تدبرها  المحول لصالحها وعلى موارد  المضافة القيمة على الضريبة منتوج حصة، كما تعتمد على الخدمات عوائد و

. فيما يلي السكن رسموالجماعية  الخدمات على الرسموالمهني  لرسممصالح المديرية العامة للضرائب تتكون من ا

 معطيات تتعلق ببعض الموارد.

 موارد تسيير الجهة 1.5

تستفيد الجهة بحكم أهمية اختصاصاتها وشساعة مجال تدخلها الجغرافي من موارد مهمة ومتنوعة. ويبرز الجدول 

 .2017و 2016التالي تطور أهم الموارد المرصودة لفائدة الجهة برسم ميزانية تسييرها خالل سنتي 

 موارد تسيير الجهة توزيع تطور 

 بمليون درهم 

 2017 موارد تسيير الجهة
النسبة 

 المئوية 
2016 

النسبة 

 المئوية 

نسبة التطور  

)%( 

 القيمة على الضريبة  منتوجحصة من 

 ةالمضاف
 ـ - ـ - ـ

 58,4 17,4 61,3 22,6 97,1 الشركات على الضريبة  منتوجحصة من 

 62,2 15,3 53,7 20,3 87,1 الدخل على الضريبة  منتوجحصة من 

عقود  علىالرسم   منتوجحصة من 

 التأمين 
28,0 6,5 29,3 8,3 4,4  - 

 24,3 2,9 10,3 3,0 12,8 رسم الخدمات الجماعية
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 2017 موارد تسيير الجهة
النسبة 

 المئوية 
2016 

النسبة 

 المئوية 

نسبة التطور  

)%( 

الرسم المفروض على الخدمات المقدمة 

 بالموانئ 
30,2 7,0 26,3 7,5 14,8 

 0,9 45,6 160,2 37,6 161,6 إمدادات ممنوحة من طرف الدولة 

 22,9 3,0 10,5 3,0 12,9 مداخيل تسيير أخرى

 22,1 100,0 351,7 100,0 429,6 المجموع

مليون درهم   351,7مقابل    2017مليون درهم سنة    429,6% بتسجيلها    22,1عرفت موارد تسيير الجهة ارتفاعا بلغ  

مليون درهم. وباستثناء هذه   161,6الدولة والتي بلغت  ، ساهمت فيه أساسا اإلمدادات الممنوحة من طرف  2016سنة  

الدخل   على  الضريبة  منتوجالشركات و  على  الضريبة  األخيرة، شكلت الحصص المحولة إلى خزينة الجهة من منتوج

%(. ويتعين التذكير في هذا الصدد بأن الباقي   49,4عقود التأمين نصف موارد تسييرها ) علىالرسم  منتوجو

 مليون درهم. 16,5استخالصه المتعلق بالرسم على الخدمات الجماعية بلغ 

 ةالمضاف القيمة على الضريبة منتوج حصة 2.5

الجماعات الترابية حيث بلغ إجمالي   ة أهم الموارد المحولة إلى خزينةالمضاف   القيمة  على  الضريبة  منتوجتعتبر حصة  

مليون درهم، مسجلة بذلك استقرارا نسبيا إذ لم تتجاوز نسبة  1.163,2المبالغ المحولة لجماعات جهة سوس ماسة 

% من مجموع موارد تسيير عماالت وأقاليم الجهة  88,1%. وقد ناهزت حصة هذا المنتوج  0,2االرتفاع السنوي 

%  77,8ة وصلت إلى  القروي  كما شكلت نسبة جد مهمة في بنية موارد التسيير بالجماعات  مليون درهم.  238,2بمبلغ  

%  31ة، أي ما يعادل  الجماعات الحضريمليون درهم ب  388,8مليون درهم. واستقر المبلغ في    536,2 وبمبلغ قدر بـ

 من إجمالي موارد تسييرها.

 صنف الجماعات الترابية ب حسة المضاف القيمة على الضريبة  منتوجحصة توزيع تطور 

 بمليون درهم 

الجماعات الترابية 

 حسب الصنف

عدد الجماعات  

 الترابية 
2017 

النسبة 

 المئوية 
2016 

النسبة 

 المئوية 

نسبة التطور  

)%( 

 ـ - ـ - ـ 1 الجهة 

 4,2 19,7 228,7 20,5 238,2 6 العماالت واألقاليم 

الجماعات 

 الحضرية
21 388,8 33,4 393,7 33,9 1,2  - 

 -  0,3 46,4 538,0 46,1 536,2 154 الجماعات القروية

 0,2 100,0 1.160,4 100,0 1.163,2 182 المجموع

 الموارد المسيرة من طرف الدولة 3.5

مليون  385,1مليون درهم مقابل  432,3مبلغا إجماليا ناهز  2017حققت الموارد المسيرة من طرف الدولة سنة 

% استفادت منها على الخصوص الجماعات الحضرية. وتوزعت هذه  12,3، أي بزيادة قدرها 2016درهم سنة 

مليون درهم، في حين استقر   28,1مليون درهم والجماعات القروية بـ  391,4ة بـ الجماعات الحضريالموارد بين 

 هذه الموارد تختلف حسب صنف الجماعات الترابية.مليون درهم بالنسبة للجهة. وقد لوحظ أن بنية  12,8المبلغ عند 

 صنف الجماعات الترابية حسب الموارد المسيرة من طرف الدولة توزيع تطور 

 بمليون درهم 

الجماعات الترابية 

 حسب الصنف

عدد الجماعات  

 الترابية 
2017 

النسبة 

 المئوية 
2016 

النسبة 

 المئوية 

نسبة التطور  

)%( 

 24,3 2,7 10,3 3,0 12,8 1 الجهة 

 ـ ـ ـ ـ ـ 6 العماالت واألقاليم 

الجماعات 

 الحضرية
21 391,4 90,5 351,6 91,3 11,3 

 21,1 6,0 23,2 6,5 28,1 154 الجماعات القروية

 12,3 100,0 385,1 100,0 432,3 182 المجموع
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%   31,2الدولة إلى ة والتي تصل فيها نسبة موارد التسيير المدبرة من طرف لجماعات الحضريفبالنسبة ل

مليون درهم(، مقابل رسم الخدمات   133,2% من هذا المبلغ ) 34مليون درهم(، يمثل الرسم المهني  391,4)

%  7,3مليون درهم(، في حين أن مساهمة رسم السكن ال تتعدى  229,9% ) 58,7الجماعية الذي تصل نسبته إلى 

 مليون درهم(.  28,4)

ة جد الجماعات القرويتعتبر حصيلة موارد التسيير المدبرة من طرف الدولة بة، الجماعات الحضريوعلى عكس 

مليون درهم(،   15,9% ) 56,6مليون درهم موزعة بين الرسم المهني بنسبة  28,1%(، إذ ال تتجاوز  4,1ضئيلة )

نسبة ضعيفة  مليون درهم(، بينما لم يساهم رسم السكن سوى ب  11% )  39,1متبوعا برسم الخدمات الجماعية بحصة  

 درهم(.  مليون 1,2% ) 4,3 تقدر بـ

 2017سنة خالل صنف الجماعات الترابية حسب الموارد المسيرة من طرف الدولة توزيع 

 بمليون درهم 

الجماعات الترابية 

 حسب الصنف

عدد الجماعات  

 الترابية 

الرسم 

 المهني 

رسم الخدمات 

 الجماعية
 المجموع رسم السكن

النسبة 

 المئوية 

 3,0 12,8 ـ 12,8 ـ 1 الجهة 

 - - - - - 6 العماالت واألقاليم 

الجماعات 

 الحضرية
21 133,2 229,9 28,4 391,4 90,5 

 6,5 28,1 1,2 11,0 15,9 154 الجماعات القروية

 100,0 432,3 29,6 253,7 149,0 182 المجموع

 الباقي استخالصه لفائدة الجماعات الترابية 

استخالصه لفائدة الجماعات الترابية المبالغ المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ  يمثل الباقي 

ميزانية هذه الجماعات والتي لم يتم استخالصها بعد عند متم السنة الجارية. وقد بلغ الباقي استخالصه بمجموع تراب 

% من مداخيل التسيير المتكفل بها سنة  46,9ا المبلغ مليون درهم، ويشكل هذ  1.238,9الجهة من مداخيل التسيير 

 % من موارد ميزانية تجهيزها. 41,9في حسابات الجماعات الترابية بالجهة و 2017

مليون درهم عبارة عن باقي   1.137,3% من هذا المبلغ أي  91,8ومن خالل تحليل بنية هذا المؤشر، يتبين أن 

مليون  77,9. بينما يناهز 2016% مقارنة مع سنة  9,3 زيادة قدرها ة، مسجالحضري جماعاتاستخالصه لفائدة 

 % مقارنة بالسنة الفارطة. 12,7%، بزيادة بلغت  6,3ة أي قرابة الجماعات القرويدرهم ب

 الباقي استخالصه لفائدة الجهة والعماالت واألقاليم 1.6

، يتعلق كله بالرسم على 2017م خالل سنة مليون دره 16,5بلغ الباقي استخالصه لفائدة الجهة )كجماعة ترابية( 

مليون درهم، يتضمن  7,1الخدمات الجماعية. وبخصوص ميزانية تسيير العماالت واألقاليم، بلغ الباقي استخالصه 

ض لها تدبير النقل الجماعي لألشخاص بواسطة   4,2مبلغ   مليون درهم كمجموع لإلتاوات التي تدين بها الشركة المفوَّ

 إداوتنان". أكاديرادير الكبير لفائدة عمالة "الحافالت بأك

 الباقي استخالصه لفائدة الجماعات الحضرية 2.6

% من مجموع   81,8يمثل الباقي استخالصه ذو الصلة بالموارد المسيرة من طرف الدولة نسبة جد مهمة وصلت إلى  

مليون درهم تتوزع بين الرسم  929,9الحضرية، أي ما يعادل  الجماعاتالباقي استخالصه المرتبط بموارد تسيير 

%(   44,4مليون درهم )  413,2%( والرسم المهني بمبلغ    47,8مليون درهم )  444,9على الخدمات الجماعية بمبلغ  

 %(.  7,7مليون درهم ) 71,8إضافة إلى رسم السكن بمبلغ 

صه ذو الصلة بالموارد وحسب المعطيات المقدمة للمجلس، تعد "أكادير" أكبر جماعة من حيث مبلغ الباقي استخال

% منه عبارة عن مبالغ غير مستخلصة للرسم   44,6مليون درهم،    585,8والذي وصل إلى   المسيرة من طرف الدولة

% مرتبطة بالرسم المهني. تأتي بعدها ثالث جماعات تابعة لعمالة "إنزكان آيت   45,6على الخدمات الجماعية مقابل  

 83,1و 93,3لجهادية" و"إنزكان" بمبالغ غير مستخلصة تساوي ملول"، وهي "ايت ملول" و"الدشيرة ا

مليون درهم على التوالي، حيث تفوق النسبة اإلجمالية للمبالغ غير المستخلصة للرسم المهني ورسم الخدمات   55,1و

 %. 96,2الجماعية 
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 2017سنة خالل  ةالحضري الجماعاتالمبالغ غير المستخلصة برسم الموارد المسيرة من طرف الدولة في  

 بمليون درهم 

الجماعات 

 ةالحضري

رسم 

الخدمات  

 الجماعية

النسبة 

 المئوية 

الرسم 

 المهني 

النسبة 

 المئوية 

رسم 

 السكن

النسبة 

 المئوية 

 المجموع

2017 

 المجموع

2016 

 540,8 585,8 9,8 57,7 45,6 267,1 44,6 261,0 أكادير

 84,7 93,3 4,5 4,2 49,2 45,9 46,2 43,1 أيت ملول 

 79,2 83,1 1,8 1,5 45,9 38,1 52,3 43,4 الدشيرة الجهادية 

 52,3 55,1 5,4 3,0 34,1 18,8 60,4 33,3 إنزكان

 24,3 28,3 5,3 1,5 37,1 10,5 57,6 16,3 تارودانت 

 21,9 24,4 4,9 1,2 40,6 9,9 54,5 13,3 اوالد تايمة 

 12,8 14,3 3,5 0,5 32,2 4,6 64,3 9,2 بيوكرى

 12,6 13,4 11,9 1,6 40,3 5,4 47,8 6,4 تزنيت

 9,5 10,9 2,8 0,3 45,0 4,9 52,3 5,7 القليعة

 5,5 5,9 0,0 0,0 64,4 3,8 35,6 2,1 الكردان

 6,6 5,5 0,0 0,0 14,8 0,8 85,2 4,6 ايت إيعزة 

 3,4 3,5 0,0 0,0 40,0 1,4 60,0 2,1 اوالد برحيل 

 2,2 2,6 7,7 0,2 15,4 0,4 76,9 2,0 تافراوت 

 1,5 1,5 0,0 0,0 33,3 0,5 66,7 1,0 أولوز 

جماعات ( 7)

 أخرى
1,3 56,5 1,0 43,5 0,0 0,0 2,4 2,0 

 859,3 929,9 7,7 71,8 44,4 413,2 47,8 444,9 المجموع

بجميع الجماعات الحضرية باستثناء   2017ويتبين من الجدول أعاله أن الباقي استخالصه سجل ارتفاعا خالل سنة 

% منه  64,7مليون درهم مقارنة مع السنة الفارطة،  69,5جماعتي "ايت إيعزة" و"أولوز"، وذلك بما مجموعه 

 مليون درهم( بجماعة أكادير لوحدها. 45)

 ة الجماعات القرويةالباقي استخالصه لفائد 3.6

% من الباقي استخالصه يرتبط بالموارد المسيرة من طرف الدولة، أي ما  77,5القروية، فإن  لجماعاتأما بالنسبة ل

%(   29,8مليون درهم ) 18مليون درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين الرسم على الخدمات الجماعية بمبلغ  60,4يعادل 

 %(.  9,8مليون درهم ) 5,9%( إضافة إلى رسم السكن بمبلغ  60,4رهم )مليون د  36,5والرسم المهني بمبلغ 

ل أكبر مبلغ غير مستخلص برسم الموارد المسيرة من طرف الدولة بجماعتي   وكما يتضح من الجدول أسفله، ُسج ِّ

أورير"  مليون درهم، تليهما جماعتا " 7,9و 8,6إذ بلغ على التوالي  2016"الدراركة" و"التمسية" على غرار سنة 

مليون درهم  0,5و 2,8مليون درهم، على التوالي. كما لوحظ أن هذا المبلغ تراوح بين  4,9و 5,6و"سيدي بيبي" بـ 

 جماعة. 18 بـ

 ةيورقال الجماعاتالمبالغ غير المستخلصة برسم الموارد المسيرة من طرف الدولة في  

 بمليون درهم 

 ةيقروالجماعات ال

رسم 

الخدمات  

 الجماعية

النسبة 

 المئوية 

الرسم 

 المهني 

النسبة 

 المئوية 

رسم 

 السكن

النسبة 

 المئوية 

 المجموع

2017 

 المجموع

2016 

 6,9 8,6 8,2 0,7 41,2 3,5 50,6 4,3 الدراركة

 6,9 7,9 3,8 0,3 47,5 3,8 48,8 3,9 التمسية

 4,6 5,6 14,3 0,8 69,6 3,9 16,1 0,9 أورير

 4,7 4,9 0,0 0,0 67,3 3,3 32,7 1,6 سيدي بيبي 
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 ةيقروالجماعات ال

رسم 

الخدمات  

 الجماعية

النسبة 

 المئوية 

الرسم 

 المهني 

النسبة 

 المئوية 

رسم 

 السكن

النسبة 

 المئوية 

 المجموع

2017 

 المجموع

2016 

 2,1 2,8 42,9 1,2 3,6 0,1 53,6 1,5 إيمسوان

 2,4 2,6 26,9 0,7 23,1 0,6 50,0 1,3 الخنانيف 

 1,9 2,3 - - 100,0 2,3 - - ايت اعميرة 

 1,9 2,1 0,0 0,0 71,4 1,5 28,6 0,6 ماسة

 1,8 2,0 0,0 0,0 26,3 0,5 73,7 1,4 سيدي وساي

 2,0 1,9 61,1 1,1 33,3 0,6 5,6 0,1 أكلو 

 1,4 1,6 0,0 0,0 100,0 1,6 0,0 0,0 تغازوت

 1,2 1,6 - - 100,0 1,6 - - أقصري

 1,5 1,4 - - 100,0 1,4 - - واد الصفا

 1,9 1,4 64,3 0,9 14,3 0,2 21,4 0,3 إيسن

 0,9 1,2 - - 76,9 1,0 23,1 0,3 أوالد داحو 

 1,0 1,2 - - 100,0 1,2 - - بلفاع

 0,7 1,1 - - 100,0 1,1 - - تامري

 1,3 1,0 - - 100,0 1,0 - - إنشادن

( جماعة  132)

 أخرى
1,7 18,3 7,5 80,6 0,1 1,1 9,3 9,0 

 54,1 60,4 9,8 5,9 60,4 36,5 29,8 18,0 المجموع

ارتفاعا بأغلب الجماعات  2017، أن الباقي استخالصه سجل خالل سنة 2016كما يتبين من خالل المقارنة مع سنة 

 مليون درهم. 6,3القروية وذلك بما مجموعه 

 ثانيا. نفقات الجماعات الترابية
على غرار المعالجة التي خضعت لها الموارد، سيتم االقتصار في عرض المعطيات المالية على النفقات المؤداة 

 .2017إلعطاء صورة حقيقية لحجم النفقات الفعلية التي تحملتها الجماعات الترابية خالل سنة 

 توزيع النفقات حسب أصناف الجماعات الترابية  

، لجهة سوس ماسة رابية التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحساباتبلغ مجموع نفقات الجماعات الت

. وتتوزع هذه النفقات حسب أصناف الجماعات الترابية كما هو مبين في الجدول 2017خالل سنة    مليار درهم  2,56

 الموالي:

 2017نفقات الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس خالل سنة 

 بمليون درهم 

عات الترابية حسب الجما

 الصنف
 نفقات التجهيز نفقات التسيير

نفقات الحسابات 

 الخصوصية
 النفقات اإلجمالية

 163,9 5,1 109,1 49,7 الجهة 

 387,2 30,7 172,9 183,6 العماالت واألقاليم 

 1.178,6 32,0 315,5 831,1 الجماعات الحضرية

 833,0 80,7 249,6 502,7 الجماعات القروية

 2.562,7 148,4 847,1 1.567,1 المجموع

مليار درهم بنسبة   1.178,6ءات الجماعات الحضرية بلغ  احسب المعطيات الواردة في الجدول أعاله، فإن مجموع أد 

على مستوى جهة سوس ماسة. أما الجماعات القروية فبلغت أداءاتها   % من مجموع النفقات المؤداة  46مئوية قدرها  

مليون درهم   387,2%. بالنسبة لفئة العماالت واألقاليم فقد حققت ما مجموعه  32,5مليون درهم محققة نسبة  833
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% من  6,4مليون درهم محققا نسبة  163,9%. وأخيرا مجلس الجهة الذي بلغت نفقاته  15,1بنسبة مئوية قدرها 

 مجموع النفقات بتراب الجهة.

% من مجموع النفقات. تليها نفقات التجهيز بنسبة  61,2أزيد من  مثلت من جهة أخرى، لوحظ أن نفقات التسيير 

 .2017% من مجموع النفقات اإلجمالية برسم سنة  5,8% وأخيرا نفقات الحسابات الخصوصية بنسبة  33,1

ر بـ  فت النفقات المتعلقة بتسيير الموظفين  عركما   بحيث بلغ مجموعها   2017و  2016ما بين سنتي  %    5,4ارتفاعا قُد ِّ

 .2017مليون درهم برسم سنة   732,9

على غرار النفقات اإلجمالية، فقد احتلت فئة الجماعات الحضرية الصف األول فيما يتعلق بمجموع نفقات الموظفين و

داءات المتعلقة بالموظفين على % أي ما يقارب نصف مجموع األ 48,3ن درهم محققة نسبة مليو 354,2التي بلغت 

،  % 34,6مستوى جهة سوس ماسة. النصف المتبقي من هذه النفقات تقاسمته كل من فئة الجماعات القروية بنسبة 

 %.  1,2ة نفقات موظفيه وأخيرا مجلس الجهة الذي لم تتعد نسب  ،% 15,9متبوعة بفئة العماالت واألقاليم بنسبة 

 توزيع نفقات الموظفين حسب صنف الجماعات الترابية 

 بمليون درهم 

الجماعات الترابية حسب 

 الصنف
 نسبة التطور )%( 2017 2016 عدد الجماعات التابعة لها 

 98,6 8,6 4,33 1 الجهة 

 4,0 116,4 111,88 6 العماالت واألقاليم 

 3,0 354,2 343,98 21 الجماعات الحضرية

 7,9 253,7 235,03 154 الجماعات القروية

 5,4 732,9 695,22 182 المجموع

عبئا على ميزانية  تشكلاستنادا إلى المعطيات الواردة في الجدولين أعاله، يتبين بأن النفقات المتعلقة بالموظفين و

 .2017% من مجموع نفقات التسيير برسم سنة  46,8تسيير الجماعات الترابية حيث إن هذه النفقات مثلت نسبة 

نسبة   مثل إاليحسب صنف الجماعات الترابية، إذ يالحظ أنه ال    نفقات التسييرالموظفين في  يتفاوت ثقل نفقات تسيير  و

% على صعيد العماالت   63,4سجلت نسبة الن هذه أالنقيض من ذلك، لوحظ وعلى  .% بالنسبة لمجلس الجهة 17,3

% بالنسبة للجماعات   42,6واألقاليم. وبين هاتين النسبتين الدنيا والقصوى، لوحظ أن عبئ نفقات الموظفين يشكل نسبة  

 .% بالنسبة لنظيراتها القروية 50,5الحضرية ونسبة 

 عماالت واألقاليم التابعة لهاتوزيع نفقات الجماعات الترابية حسب ال 

مليار    2,4إذا استثنينا مجلس الجهة، فقد بلغ مجموع نفقات الجماعات الترابية على مستوى جهة سوس ماسة ما يناهز  

 . وتتوزع هذه النفقات كما هو مبين في الجدول الموالي:2017درهم خالل سنة 

 2017التابعة لها خالل سنة  توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم

 بمليون درهم 

العماالت 

 واألقاليم 

عدد الجماعات  

الترابية التابعة  

 لها

نفقات 

 التسيير

النسبة 

 المئوية 

نفقات 

 التجهيز 

النسبة 

 المئوية 

نفقات 

الحسابات 

 الخصوصية

النسبة 

 المئوية 

النفقات 

 اإلجمالية

أكادير 

 إداوتنان 
14 445,6 29,4 150,4 20,4 8,8 6,1 604,8 

اشتوكة ايت  

 باها
23 153,7 10,1 71,6 9,7 17,1 11,9 242,4 

إنزكان ايت  

 ملول 
7 273,0 18,0 66,6 9,0 15,6 10,9 355,2 

 734,9 44,2 63,3 36,6 270,4 26,4 401,2 90 تارودانت 

 142,4 5,9 8,5 6,9 51,2 5,5 82,7 21 طاطا

 319,0 21,0 30,1 17,3 127,8 10,6 161,1 26 تزنيت

 2.404,9 100,0 143,3 100,0 738,0 100,0 1.523,6 181 المجموع
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مليون درهم بنسبة مهمة  604,8عمالة أكادير إداوتنان بمبلغ و مليون درهم 734,9استأثر إقليم تارودانت بمبلغ وقد 

% من هذا المجموع. هذه النسبة المهمة ناتجة عن عاملين  56من مجموع النفقات بالجهة، حيث شكال مجتمعين 

أساسين، أولهما كون إقليم تارودانت يعتبر أكبر إقليم على مستوى المملكة من حيث عدد الجماعات الترابية 

 ر إداوتنان تتوفر على أكبر مركز حضري بالجهة. جماعة( وثانيهما هو كون عمالة اكادي 90)

%  14,8مليون درهم وبنسبة    355,2النسبة المتبقية من النفقات تقاسمتها تباعا كل من عمالة انزكان أيت ملول بمبلغ  

ت %. ثم إقليم اشتوكة اي13,3مليون درهم محققا نسبة    319جمالي قدره  إمن مجموع النفقات، يليها إقليم تزنيت بمبلغ  

% من مجموع   5,9مليون درهم بنسبة    142,4%. وأخيرا إقليم طاطا بمبلغ    10,1مليون درهم بنسبة    242,4 باها بـ

 النفقات. 

مقارنة مع  %  4,8 نسبتهنموا مليون درهم محققة  724,3ما مجموعه  2017وقد بلغت نفقات الموظفين برسم سنة 

ل المالحظ أن هذا و .2016سنة  ت واألقاليم بدون استثناء، حيث تراوح ما بين عماالجميع ال على مستوىالنمو ُسج ِّ

 ".تارودانت"إقليم  % ب 6,7و "اكادير اداوتنان% بعمالة "  2,5

 توزيع نفقات الموظفين حسب العماالت واألقاليم التابعة لها

 بمليون درهم 

 العماالت واألقاليم 
عدد الجماعات  

 التابعة لهاالترابية 
 نسبة التطور )%( 2017 2016

 2,5 196,9 192,17 14 أكادير إداوتنان 

 6,5 60,7 56,98 23 اشتوكة ايت باها 

 5,0 112,8 107,45 7 إنزكان ايت ملول 

 6,7 214,8 201,33 90 تارودانت 

 3,2 45,2 43,78 21 طاطا

 5,2 93,8 89,17 26 تزنيت

 4,8 724,3 690,88 181 المجموع

مليون درهم محققا نسبة  214,8بمبلغ  2017يخص نفقات الموظفين لسنة  فيمااحتل إقليم تارودانت مركز الصدارة 

داوتنان إكادير  أ% من مجموع نفقات الموظفين على مستوى مجموع العماالت واألقاليم. يليه تباعا كل من عمالة    29,7

مليون درهم  112,8لة انزكان ايت ملول بمبلغ اجمالي قدره %. ثم عما 27,2مليون درهم وبنسبة  196,9بمبلغ 

% بمبلغ اجمالي قدره  27,6%. وتتقاسم باقي األقاليم )تزنيت واشتوكة ايت باها وطاطا( نسبة  15,6ونسبة 

 مليون درهم من المصاريف المتعلقة بتسيير الموظفين. 199,7

 نفقات الجماعات الحضرية 

 ية حسب العماالت واألقاليم التابعة لهاتوزيع نفقات الجماعات الحضر   1.3

مليون درهم. وتتوزع هذه  1.178,3بلغ مجموع النفقات المؤداة من طرف الجماعات الحضرية بجهة سوس ماسة 

 النفقات كما هو مبين في الجدول الموالي:

 2017توزيع نفقات الجماعات الحضرية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 

 بمليون درهم 

 العماالت واألقاليم 

عدد الجماعات  

الحضرية 

 التابعة لها 

نفقات 

 التسيير

النسبة 

 المئوية 

نفقات 

 التجهيز 

النسبة 

 المئوية 

نفقات 

الحسابات 

 الخصوصية

النسبة 

 المئوية 

النفقات 

 اإلجمالية

 450,8 6,0 1,9 36,3 114,4 40,3 334,5 1 أكادير إداوتنان 

 53,0 1,9 0,6 4,4 14,0 4,6 38,4 2 ايت باها  اشتوكة

 302,0 44,2 14,1 18,0 56,8 27,8 231,1 4 إنزكان ايت ملول 

 200,5 33,9 10,8 17,6 55,5 16,1 134,2 8 تارودانت 

 40,9 2,8 0,9 3,0 9,5 3,7 30,5 4 طاطا

 131,1 11,3 3,6 20,7 65,2 7,5 62,3 2 تزنيت

 1.178,3 100,0 32,0 100,0 315,4 100,0 831,0 21 المجموع
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كادير إداوتنان نفقات كل الجماعات بالجهة بما أكادير وهي الجماعة الحضرية الوحيدة بعمالة أتتصدر جماعة و

 يتأعمالة انزكان  % من مجموع نفقات الجماعات الحضرية بالجهة.  38,3مليون درهم أي بنسبة  450,8مجموعه 

%. وفي المرتبة   25,6مليون درهم وبنسبة  302ملول ممثلة بأربع جماعات حضرية تأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 

 تقتسمفي حين  %. 17مليون درهم وبنسبة  200,5الثالثة إقليم تارودانت ممثال بثمان جماعات حضرية محققا مبلغ 

 مليون درهم. 225% من النفقات اإلجمالية بمبلغ  19,1باقي األقاليم )اشتوكة ايت باها وتزنيت وطاطا( نسبة 

 توزيع نفقات الجماعات الحضرية بالنسبة لكل فرد من الساكنة  2.3

نسمة،   421.844، بلغ معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد بجماعة أكادير والتي تقدر ساكنتها بـ  2017خالل سنة  

ألف نسمة، تراوح هذا المعدل  100درهم. وفيما يخص الجماعات الحضرية األخرى والتي تفوق ساكنتها  1.068,6

درهم وأخيرا   643,2يت ملول بمبلغ  أدرهم بجماعة الدشيرة الجهادية محققة بذلك أدنى معدل تليها جماعة    614,1بين  

 درهم. 856 جماعة إنزكان بمبلغ قدره

 بالنسبة لكل فرد  2017ألف نسمة خالل سنة   100الحضرية التي تفوق ساكنتها نفقات الجماعات 

 بالدرهم

 عدد السكان الجماعات الحضرية
نفقات 

 التسيير

نفقات 

 التجهيز 

نفقات الميزانية 

 العامة

نفقات الحسابات 

 الخصوصية

النفقات 

 اإلجمالية

 1.068,63 4,57 1.064,05 271,18 792,88 421.844 أكادير

 643,24 33,08 610,16 166,88 443,28 171.847 ايت ملول 

 855,97 21,54 834,43 122,09 712,34 130.333 إنزكان

 614,10 24,62 589,48 92,12 497,36 100.336 الدشيرة الجهادية 

ألف نسمة )أربع جماعات(، تراوح المعدل  100و 40أما بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين 

 كأقصى معدل بجماعة تزنيت.درهم  1.125ل بجماعة القليعة وج ِّ كأدنى معدل سُ درهم  219,5الفردي للنفقات بين 

 بالنسبة لكل فرد 2017ألف نسمة خالل سنة   100و 40نفقات الجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين  

 بالدرهم

 عدد السكان الجماعات الحضرية
نفقات 

 التسيير

نفقات 

 التجهيز 

نفقات الميزانية 

 العامة

نفقات الحسابات 

 الخصوصية

النفقات 

 اإلجمالية

 799,04 58,22 740,82 289,80 451,02 89.387 اوالد تايمة 

 219,47 37,33 182,14 35,57 146,57 83.235 القليعة

 715,70 40,30 675,40 134,86 540,54 80.149 تارودانت 

 1.124,99 45,68 1.079,31 347,44 731,87 74.699 تزنيت

جماعة(، تراوح معدل النفقات اإلجمالية  13ألف نسمة ) 40وبخصوص الجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 

درهم )تافراوت(. ويالحظ أن معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة  7.415,1( وطاطادرهم ) 635,3بالنسبة لكل فرد بين 

 .ة واحدةدرهم في جماع 2.000( جماعات، ويتجاوز 4درهم في أربع ) 1.000لكل فرد يقل عن 

تعزى إلى نمو نفقات التجهيز برسم سنة  والتي تجدر اإلشارة إلى الحالة االستثنائية التي عرفتها جماعة تافراوت و

 درهم.  6.179,1نصيب كل فرد منها  حيث بلغ 2017

 بالنسبة لكل فرد   2017ألف نسمة خالل سنة   40نفقات الجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 

 بالدرهم

 عدد السكان ةالجماعات الحضري
نفقات 

 التسيير

نفقات 

 التجهيز 

نفقات الميزانية 

 العامة

نفقات الحسابات 

 الخصوصية

النفقات 

 اإلجمالية

 1.508,39 22,91 1.485,48 276,41 1.209,07 5.668 ايت باها 

 769,29 24,73 744,56 132,00 612,56 14.259 ايت إيعزة 

 1.141,16 2,83 1.138,33 296,18 842,15 6.870 أقا

 690,72 25,18 665,54 181,41 484,13 17.409 أولوز 

 1.174,02 12,60 1.161,42 328,66 832,76 37.933 بيوكرى

 1.326,19 2,16 1.324,03 610,66 713,37 12.313 الكردان
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 عدد السكان ةالجماعات الحضري
نفقات 

 التسيير

نفقات 

 التجهيز 

نفقات الميزانية 

 العامة

نفقات الحسابات 

 الخصوصية

النفقات 

 اإلجمالية

 1.671,04 57,84 1.613,20 593,66 1.019,54 6.353 فم الحصن

 1.186,20 53,08 1.133,12 277,73 855,39 8.986 فم زكيد

 1.626,40 51,83 1.574,57 122,54 1.452,03 4.108 إيغرم

 639,64 50,74 588,90 136,11 452,79 24.288 اوالد برحيل 

 7.415,07 32,57 7.382,50 6.179,09 1.203,41 6.345 تافراوت 

 1.529,37 19,15 1.510,22 366,62 1.143,60 6.727 تاليوين 

 635,26 2,97 632,29 66,49 565,80 18.611 طاطا

 نفقات الموظفين 3.3

ألف نسمة )أربع جماعات(، تراوحت  100، وفيما يتعلق بالجماعات الحضرية التي تفوق ساكنتها 2017خالل سنة 

%. ويتبين من خالل الجدول أسفله أن  44,5و 30,2 نسبة نفقات التسيير المخصصة لتغطية نفقات الموظفين بين

درهم للفرد الواحد، متجاوزا المعدل  325أعلى معدل لنفقات الموظفين لكل فرد سجل بجماعة "أكادير" حيث بلغ 

 المسجل بالجماعات األخرى. 

 2017ألف نسمة خالل سنة  100نفقات الموظفين بالجماعات الحضرية التي تفوق ساكنتها 

الجماعات 

 الحضرية

د عد

 السكان

 نفقات الموظفين

 )بمليون درهم(

 نفقات التسيير

 )بمليون درهم(

نسبة نفقات التسيير 

المخصصة لتغطية 

 نفقات الموظفين )%(

معدل نفقات 

الموظفين لكل فرد 

 )بالدرهم(

 325,35 41,0 334,47 137,25 421.844 أكادير

 156,59 35,3 76,18 26,91 171.847 يت ملولأ

 214,80 30,2 92,84 28,00 130.333 إنزكان

 221,26 44,5 49,90 22,20 100.336 الدشيرة الجهادية

ألف نسمة )أربع جماعات(، تراوحت نسبة نفقات التسيير  100و 40وبالنسبة للجماعات الحضرية التي يقطنها بين 

درهم بجماعة   62%، حيث لم يتعد معدل نفقات الموظفين لكل فرد    59و  42التي رصدت لتغطية نفقات الموظفين بين  

درهم بجماعة  360نت" وتجاوز هذا المبلغ ليصل إلى درهم بجماعة "تارودا 320"القليعة"، فيما ناهز هذا المعدل 

 "تزنيت". 

 2017ألف نسمة خالل سنة  100و  40نفقات الموظفين بالجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين  

الجماعات 

 الحضرية

عدد 

 السكان

 نفقات الموظفين

 )بمليون درهم(

 نفقات التسيير

 )بمليون درهم(

 نسبة نفقات التسيير

المخصصة لتغطية 

 نفقات الموظفين )%(

معدل نفقات 

الموظفين لكل فرد 

 )بالدرهم(

 241,16 53,5 40,3 21,6 89.387 اوالد تايمة 

 61,93 42,2 12,2 5,2 83.235 القليعة

 318,66 59,0 43,3 25,5 80.149 تارودانت 

 360,31 49,2 54,7 26,9 74.699 تزنيت

جماعة(، تراوحت النسبة بين  13ألف نسمة ) 40التي تقل ساكنتها عن وبخصوص الجماعات الحضرية 

( جماعة. ولإلشارة، فإن معدل نفقات الموظفين لكل فرد استقر في أقل من 11% في إحدى عشرة ) 66,5و 50

  يت باها وبلغ أعلى مستوى له بجماعة إيغرم محققا أتافراوت وجماعتي  درهم ب  600درهم بأربع جماعات، وفاق   300

 درهم. 965,11
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 2017ألف نسمة خالل سنة  40نفقات الموظفين بالجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 

الجماعات 

 الحضرية

عدد 

 السكان

 نفقات الموظفين

 )بمليون درهم(

 نفقات التسيير

 )بمليون درهم(

نسبة نفقات التسيير 

المخصصة لتغطية 

 نفقات الموظفين )%(

معدل نفقات 

الموظفين لكل فرد 

 )بالدرهم(

 230,58 27,7 31,59 8,75 37.933 بيوكرى

 226,85 50,1 11,00 5,51 24.288 اوالد برحيل 

 292,69 51,7 10,53 5,45 18.611 طاطا

 244,23 50,4 8,43 4,25 17.409 أولوز 

 370,72 60,5 8,73 5,29 14.259 ايت إيعزة 

 434,52 60,9 8,78 5,35 12.313 الكردان

 404,19 47,3 7,69 3,63 8.986 فم زكيد

 460,07 54,6 5,79 3,16 6.870 أقا

 578,33 50,6 7,69 3,89 6.727 تاليوين 

 526,57 51,6 6,48 3,35 6.353 فم الحصن

 720,88 59,9 7,64 4,57 6.345 تافراوت 

 627,62 51,9 6,85 3,56 5.668 ايت باها 

 965,11 66,5 5,96 3,96 4.108 إيغرم

 المجهود االستثماري  4.3

ألف نسمة )أربع جماعات(، تراوحت  100، وفيما يخص الجماعات الحضرية التي تفوق ساكنتها 2017خالل سنة 

% كنسبة  27,4وإنزكان  % كنسبة دنيا تم تحقيقها بجماعة 14,6نسبة نفقات االستثمار في الميزانية العامة بين 

 يت ملول.أ  قصوى بجماعة

  "الدشيرة الجهادية"درهم بجماعة  92,1يتراوح ما بين  ومن خالل الجدول أسفله، يتبين أن معدل نفقات االستثمار

 ."اكادير" للفرد الواحد  ةبجماع درهم 271,2و

 بالنسبة لكل فرد 2017ألف نسمة خالل سنة  100نفقات االستثمار بالجماعات الحضرية التي تفوق ساكنتها 

الجماعات 

 الحضرية

عدد 

 السكان

 نفقات االستثمار

 )بمليون درهم(

مجموع نفقات 

 الميزانية العامة 

 )بمليون درهم(

نسبة نفقات االستثمار 

في الميزانية العامة 

)%( 

معدل نفقات 

االستثمار لكل 

 فرد )بالدرهم(

 271,18 25,5 448,9 114,4 421.844 أكادير

 166,88 27,4 104,9 28,7 171.847 ايت ملول 

 122,09 14,6 108,8 15,9 130.333 إنزكان

الدشيرة 

 الجهادية 
100.336 9,2 59,1 15,6 92,12 

ألف نسمة )أربع جماعات(، تراوحت نسب نفقات االستثمار    100و  40وبالنسبة للجماعات الحضرية والتي يقطنها بين  

"تارودانت"    ةبجماعدرهم    134,9من  معدل نفقات االستثمار  تفاوت  %، حيث    39,1و  19,5في الميزانية العامة بين  

 درهم. 35,6 "تزنيت"، في حين كان سكان "القليعة" أقل استفادة وذلك بـ ةللفرد الواحد بجماعدرهم  347,4إلى 

 بالنسبة لكل فرد   2017ألف نسمة خالل سنة  100و  40نفقات االستثمار بالجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين  

الجماعات 

 الحضرية

عدد 

 السكان

 نفقات االستثمار

 )بمليون درهم(

مجموع نفقات 

 الميزانية العامة 

 )بمليون درهم(

نسبة نفقات االستثمار 

في الميزانية العامة 

)%( 

معدل نفقات 

االستثمار لكل 

 فرد )بالدرهم(

 289,80 39,1 66,2 25,9 89.387 اوالد تايمة 

 35,57 19,5 15,2 3,0 83.235 القليعة

 134,86 20,0 54,1 10,8 80.149 تارودانت 

 347,44 32,2 80,6 26,0 74.699 تزنيت
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%  7,8النسبة بين  تجماعة(، تراوح 13ألف نسمة ) 40وبخصوص الجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 

. ولإلشارة، فإن المبالغ المنفقة لم تتجاوز "تافراوت"% التي تم بلوغها في جماعة  83,7والمحققة بجماعة إيغرم 

( جماعات 4) أربعمليون درهم في  7,5و 3,2تراوحت هذه النفقات ما بين جماعات، فيما  7مليون درهم في  2,5

وتبقى أهم االستثمارات تلك المسجلة بجماعة "تافراوت"    ."اوالد برحيل" و"أولوز"و"فم الحصن" و  وهي "الكردان"

، متبوعة % من مجموع نفقات الميزانية العامة 83,7مليون درهم مما يشكل نسبة  39التي حققت مبلغا يتجاوز 

كما يالحظ أن معدل نفقات االستثمار بالنسبة لكل فرد يقل  .%( 28,3) مليون درهم 12,5بجماعة "بيوكرى" بمبلغ 

 .  ات( جماع10درهم في عشر ) 400عن 

والذي تراوح ما بين    الجماعات الحضرية الذي تحقق في أغلب هذه    معدل نفقات االستثمار بالنسبة لكل فرد لمستوى  خالفا  و 

 لكل فرد.   درهم   6.179,1  إلى   معدل وصل هذا ال "تافراوت" استثناء حيث    ة شكلت جماع درهم،    610,66و   66,43

 بالنسبة لكل فرد 2017ألف نسمة خالل سنة  40نفقات االستثمار بالجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 

 نفقات الجماعات القروية 

 توزيع نفقات الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها 1.4

مليون درهم. وحسب معطيات  833بلغ مجموع النفقات التي نفذتها الجماعات القروية بجهة سوس ماسة حوالي 

ما  2017جماعة أنفقت خالل سنة  81الجدول أسفله، تبين أن الجماعات القروية التابعة إلقليم تارودانت وعددها 

الجماعات القروية فيما أنفقت % من مجموع هذه النفقات.  48,5مليون درهم أي ما يعادل نسبة  403,8مجموعه 

 .مليون درهم 429,2جماعة( ما مجموعه  73للخمسة أقاليم األخرى ) التابعة

 2017توزيع نفقات الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 

 بمليون درهم 

 العماالت واألقاليم 
عدد الجماعات  

 ة لهاالقروية التابع

نفقات 

 التسيير

النسبة 

 المئوية 

نفقات 

 التجهيز 

النسبة 

 المئوية 

نفقات الحسابات 

 الخصوصية

النسبة 

 المئوية 

النفقات 

 اإلجمالية

 84,3 8,4 6,8 7,1 17,7 11,9 59,8 12 أكادير

 151,6 16,9 13,6 16,7 41,6 19,2 96,4 20 اشتوكة ايت باها 

 22,4 0,6 0,5 2,1 5,3 3,3 16,6 2 إنزكان ايت ملول 

 403,8 64,9 52,4 53,8 134,2 43,2 217,2 81 تارودانت 

 58,9 4,3 3,5 7,5 18,7 7,3 36,7 16 طاطا

 112,0 4,8 3,9 12,8 32,0 15,1 76,1 23 تزنيت

 833,0 100,0 80,7 100,0 249,6 100,0 502,7 154 المجموع

الجماعات 

 الحضرية

عدد 

 السكان

 نفقات االستثمار

 )بمليون درهم(

نفقات مجموع 

 الميزانية العامة 

 )بمليون درهم(

نسبة نفقات االستثمار 

في الميزانية العامة 

)%( 

معدل نفقات 

االستثمار لكل فرد 

 )بالدرهم(

 276,41 18,6 8,4 1,6 5.668 ايت باها 

 132,00 17,7 10,6 1,9 14.259 ايت إيعزة 

 296,18 26,0 7,8 2,0 6.870 أقا

 181,41 27,3 11,6 3,2 17.409 أولوز 

 328,66 28,3 44,1 12,5 37.933 بيوكرى

 610,66 46,1 16,3 7,5 12.313 الكردان

 593,66 36,8 10,2 3,8 6.353 فم الحصن

 277,73 24,5 10,2 2,5 8.986 فم زكيد

 122,54 7,8 6,5 0,5 4.108 إيغرم

 136,11 23,1 14,3 3,3 24.288 اوالد برحيل 

 6.179,09 83,7 46,8 39,2 6.345 تافراوت 

 366,62 24,3 10,2 2,5 6.727 تاليوين 

 66,49 10,5 11,8 1,2 18.611 طاطا
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 توزيع نفقات الجماعات القروية بالنسبة لكل فرد  2.4

، 2017جماعة. وقد أسفرت المعطيات المتعلقة بنفقاتها، خالل سنة    154يبلغ عدد الجماعات القروية بجهة سوس ماسة  

 على المؤشرات التالية:

جماعة أبرزها جماعات  14درهم بـ  400و 200تراوح معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد بين  -

 76.646ايت باها( بساكنة بلغت على التوالي  " )إقليم اشتوكةءالصفا ي"ايت اعميرة" و"واد 

، وجماعة "الدراركة" )عمالة 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  56.547و

 ؛ نسمة )عمالة إنزكان ايت ملول( 40.780"تمسية" بـ وجماعة  نسمة 70.793أكادير إداوتنان( بـ 

"سيدي بيبي"   هم، أهمها جماعاتدر 1.000و 400جماعة يتراوح بها المعدل بين  102 -

"أورير" )عمالة أكادير ودرهم  427,10نسمة )إقليم اشتوكة ايت باها( محققة لمبلغ  39.042 بـ

 ؛ درهم 444,08نسمة وبمبلغ  36.948إداوتنان( البالغ تعداد سكانها 

نسمة باستثناء   6.800درهم وال تتجاوز ساكنتها  2.000و 1.000جماعة يتراوح بها المعدل بين  30 -

 نسمة؛ 10.748 " )إقليم اشتوكة ايت باها( بـإمي مقورنوهي " ة واحدةجماع

أولها ( جماعات 8) بثماندرهم  2.000وقد فاق معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد مستوى  -

")إقليم تارودانت(  تومليلينجماعة "، وآخرها درهم 3.783,11( بمبلغ تيزنيت")إقليم أملن"

نسمة المسجلة   1.164درهم. ولإلشارة، فإن عدد الساكنة بهذه الجماعات يتراوح ما بين    2.037,42 بـ

 ."أملن"نسمة بجماعة  3.603و "إمي نتيارتجماعة "ب

 نفقات الموظفين بالجماعات القروية 3.4

 الفعلية جماعة رصدت أقل من نصف نفقات التسيير 58من خالل المعطيات المرتبطة بنفقات الموظفين، يتبين أن 

%. وقد تراوحت هذه النسبة بين   26,6" التي لم تتعد النسبة بها  إمي مقورنلتغطية نفقات الموظفين، أبرزها جماعة "

% بجماعة "أداي"  79,8جماعة حيث وصلت إلى  11 ـجماعة، فيما كانت النسبة مرتفعة ب 85 ـ% ب70و % 50

 %. 75والتي فاقت النسبة بها   "إكودار" و"ريغ نتهالة"إ  ي( متبوعة بجماعتتيزنيت )إقليم

( جماعات لم يتعد 6)  تجماعة، منها س 61ـ درهم ب 200وقد لوحظ أن معدل نفقات الموظفين لكل فرد لم يتجاوز 

درهم  600و 400جماعة، كما تراوح بين  66 ـدرهم ب 400و 200درهم. وتراوح هذا المعدل بين  100المعدل بها 

إقليم  ب   "إريغ نتهالة"و  "تاسريرت "أبرزها جماعتي  ( جماعات،  6)  ستدرهم ب  960و  600  جماعة. وتراوح بين 21 ـب

 درهم. 950حيث يفوق ى معدل علمحققة أ  ،تزنيت

 القروية بالجماعات االستثماري المجهود 4.4

 ة:، على المؤشرات التالي2017أسفرت المعطيات المتعلقة بنفقات االستثمار بالجماعات القروية بالجهة خالل سنة 

أقل الجماعات استثمارا حيث لم تتجاوز النسبة في الميزانية العامة   أكادير  بعمالة"  التامريتعد جماعة " -

 درهم للفرد الواحد؛ 5,22درهم، أي بمعدل  96.942,72% بمبلغ  2,1

( مليون درهم حيث تراوحت نسبة نفقات االستثمار بها في  1جماعة لم تتعد نفقات االستثمار بها ) 78 -

درهم للفرد الواحد بـ  200%. وقد سجل معدل استثمار أقل من  35,3و 2,1 الميزانية العامة بين

عدل درهم، بينما كان م  100جماعة( لم يتجاوز هذا المعدل بها  26أي ) % منها 42جماعة،  62

 " بإقليم تارودانت؛ تابية" درهم هو األعلى في هذه الجماعات وتم تحقيقه بجماعة 388

جماعة، حيث سجلت نسبة نفقات االستثمار    40وتراوحت نفقات االستثمار بين مليون ومليوني درهم بـ   -

الواحد   درهم للفرد   300%. وقد سجل معدل استثمار أقل من    51,3و  20,6بها في الميزانية العامة بين  

  (إقليم اشتوكة ايت باها) "إنشادندرهم بجماعتي " 70جماعة، حيث لم يتجاوز هذا المعدل  31بـ 

و"تومليلن" )إقليم    "تندين)إقليم تارودانت(. في حين كانت ساكنة جماعتي "   "الحمري  و"سيدي موسى

 درهم للفرد الواحد؛ 549و 503تارودانت( أكثر استفادة بمعدل 

جماعة،  35 ( بـ7,5)ونصف    ماليين درهم  وسبعة(  2غ لالستثمار حددت بين مليونين )كما تم رصد مبال -

%. وقد سجل  73,3و % 22,4حيث سجلت نسبة نفقات االستثمار بها في الميزانية العامة بين 

درهم بجماعة   47درهم للفرد الواحد، إذ لم يتعد هذا المعدل    300جماعة معدل استثمار يقل عن   15 بـ

( جماعات 5) خمسدرهم ب  1.000ميرة" بإقليم "اشتوكة ايت باها"، بينما فاق هذا المعدل "أيت اع

 درهم للفرد الواحد؛ 1.859,51" بإقليم تارودانت بـ إمينتيارتأهمها جماعة "
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مليون  11,3( من أكبر مبلغ استثمارات حدد في يزنيت" )إقليم تأملنوقد استفادت ساكنة جماعة " -

درهم، وبلغت نسبة نفقات االستثمار من   3.140درهم، حيث بلغ معدل االستثمار للفرد الواحد بها مبلغ  

 ℅.  83إجمالي نفقات الميزانية 

 نفقات االستثمار المنفذة عن طريق حساب "المبادرة المحلية للتنمية البشرية" 5.4

ة بالجدول أسفله، فإن نفقات االستثمار المنفذة عن طريق حساب المبادرة الوطنية للتنمية حسب المعطيات الوارد 

 .2017مليون درهم برسم السنة المالية  123,48البشرية بجهة سوس ماسة، بلغت 

 توزيع نفقات االستثمار المنفذة عن طريق الحساب المرصد ألمور خصوصية

 2017الل سنة "المبادرة المحلية للتنمية البشرية" خ 

 بمليون درهم 

الجماعات القروية استأثرت بالنصيب األكبر من هذه االستثمارات نظرا لطبيعتها وكذا ويتبين من الجدول أعاله أن 

خالل سنة األهداف المتوخاة من وراء برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذ لوحظ أن الجماعات القروية أنفقت  

% من  64,3وهو ما يمثل نسبة  ،للتنمية البشريةالمبادرة المحلية حساب مليون درهم برسم  79,35ما قدره  2017

جمالي إ% للجماعات الحضرية بمبلغ    22,7، مقابل  2016مقارنة مع سنة    %3أي بزيادة حوالي    نفقات هذا الحساب

بمبلغ % للجهة  4,1، ثم مليون درهم 11,04لعماالت واألقاليم بمبلغ ل % 8,9و ،مليون درهم 28,03قدره 

 مليون درهم. 5,06

 

الجماعات الترابية حسب 

 الصنف
 عدد ال

 نفقات االستثمار المنفذة عن طريق حساب "م.م.ت.ب"

 النسبة المئوية  2017 النسبة المئوية  2016

 4,1 5,06 ـ ـ 1 الجهة 

 8,9 11,04 11,4 12,91 6 العماالت واألقاليم 

 22,7 28,03 27,4 31,14 21 الجماعات الحضرية

 64,3 79,35 61,2 69,57 154 الجماعات القروية

 100,0 123,48 100,0 113,62 182 المجموع
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الفصل الثاني: حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 سوس ماسة 

جميع اختصاصات المحاكم المالية  2018همت أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة خالل سنة 

 القضائية منها وغير القضائية، وفي ما يلي عرض لهذه األنشطة.

 اإلدالء بالحسابات  

تتعلق بسنة  136 منها حسابا 297 مجموعه ما 2018 سنة خالل ماسة سوس لجهة للحسابات الجهوي المجلس تلقى

 المجلس توصل وقد  وما قبلها. 2014تتعلق بسنة  48و 2015تتعلق بسنة  54و 2016 بسنة تتعلق 59و 2017

ويبرز الجدول التالي وضعية تقديم    .السنة في حسابا 195 بمعدل أي حسابا،  2901  ب  2004 سنة إحداثه منذ  الجهوي

 .2018الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 

 2018لحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة تقديم ا

 األجهزة

عدد 

الخاضعين 

برسم سنة 

2018 

  2018الحسابات المقدمة خالل سنة 

مجموع الحسابات  والمتعلقة بتدبير سنوات

  31المقدمة إلى غاية 

   2018دجنبر 

2014  
وما 
 قبلها 

2015 2016 2017 

 14 1 0 0 0 1 الجهات  

 51 3 1 1 0 4 األقاليم

 27 1 1 1 2 2 العماالت

 2671 123 54 50 46 175 الجماعات

مجموعات الجماعات المحلية  
 والتجمعات الحضرية

11 0 2 3 7 138 

المقاوالت والمؤسسات 
العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي
0 0 0 0 0 0 

 2901 136 59 54 48 193 المجموع

(،  193حسابا من أصل    136)  %70حوالي    2018تقديم الحسابات بلغت سنة  يتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة  

 .% 60حيث لم تتعد هذه النسبة  2017مقارنة مع سنة  % 10أي بزيادة قدرها 

المجلس الجهوي  الحسابات من طرف بعض المراكز المحاسبية والتي وجه لها تقديم بعض  في تأخير سجل وقد 

قبل اللجوء إلى مسطرة األمر وتطبيق الغرامة  هاالحسابات تحثهم على تقديم  للحسابات رسائل إعذار بعدم تقديم

 مدونة المحاكم المالية.  من 29المادة  المنصوص عليها في

 تدقيق الحسابات 

العموميين  المحاسبين مسؤولية عن النظر حسابا. وبغض  140بتدقيق    2018سنة   خالل للحسابات الجهوي المجلس قام

( مالحظات 10منها للمحاسبين العموميين وعشر ) 34مالحظة،  44أسفر هذا التدقيق عن توجيه  الباب فقد  هذا في

مالحظة. ويرجع هذا   24التي لم تسجل فيها سوى    2017مقارنة مع سنة    %  42لآلمرين بالصرف أي بزيادة حوالي  

 ( مدققين بالمجلس.04التحسن إلى تعيين أربعة )
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 2018التي تم تدقيقها خالل سنة وضعية الحسابات 

 األجهزة
عدد الحسابات  

 التي تم تدقيقها 

 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى 

 المراقبين  اآلمرين بالصرف المحاسبين العموميين

 0 0 0 0 الجهات 

 0 0 0 07 األقاليم

 0 0 0 2 العماالت

 0 10 34 129 الجماعات 

الجماعات المحلية  مجموعات 

 والتجمعات الحضرية
2 0 0 0 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي

0 0 0 0 

 0 10 34 140 المجموع

 البت في الحسابات 

حكما نهائيا ببراء ذمة  246حكما تمهيديا و 15حسابا أصدر بشأنها  263 في  2018سنة  خالل الجهوي المجلس بت

 درهم.   328,00درهم و 1.091,00المحاسبين وحكمين بالعجز بمبلغ 

 2018وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 األجهزة

عدد الحسابات  

التي توجد في  

 طور البت 

  عدد األحكام

 التمهيدية 

طلبات  عدد األحكام النهائية

 مبلغ العجز عجز براءة الذمة  االستئناف

 0 0 0 0 0 0 الجهات 

 0 0 0 0 0 09 األقاليم

 0 0 0 13 0 02 العماالت

 0 1419,81 02 215 15 98 الجماعات

مجموعات الجماعات 

 المحلية والتجمعات الحضرية
02 0 18 0 0 0 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر على 

 محاسب عمومي

0 0 0 0 0 0 

 0 1.419,81 02 246 15 111 المجموع

 التسيير بحكم الواقع  

  .تايمة وأوالد  تامري جماعتي يهمان ميدان التسيير بحكم الواقع، حكمين في أصدر المجلس الجهوي

 2018سنة حاالت التسيير بحكم الواقع الجارية خالل 

 الجهاز المعني 
الجهة التي احالت الملف 
 على المجلس الجهوي 

السنة التي  
تمت فيها  

 اإلحالة

عدد 
األشخاص 

 المعنيين 
 مراحل المسطرة

 جماعة أوالد تايمة
وكيل الملك لدى المجلس 

 الجهوي للحسابات
2010 1 

تم التصريح بوجود حالة تسيير 
 بحكم الواقع

 جماعة تامري
الملك لدى المجلس وكيل 

 الجهوي للحسابات
2010 1 

تم إصدار الحكم بعدم وجود 
 حالة تسيير بحكم الواقع

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

من  المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب إطار في إحاالت بثالث الجهوي المجلس توصل ،2018 سنة خالل

( 11) أحد عشر تهم ،2018 في فاتح يناير الجهوي أمام المجلس رائجة ( قضايا06)  وكانت ست .العامة النيابة لدن

تتعلق بثالثة متابعين وصدر بشأنها حكمين بالبراءة وحكم   2018( منها خالل سنة 2متابعا. تم البت في قضيتين )
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ام المجلس الجهوي إلى غاية متم سنة ( قضايا رائجة أم06درهم والتزال ست ) 2.000,00واحد بالغرامة بمبلغ 

 تهم عشرة متابعين.  ويلخص الجدول أسفله وضعية هذه القضايا.  2018

 2018أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 

 مراقبة التدبير العام واستخدام األموال العمومية 

همت أربع  ( مهمة مراقبة، 17سبع عشرة ) 2018سنة  خالل الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة المجلس أنجز

( جماعة وهي: "الكردان"، "أزغارنيرس"، "سيدي بوسحاب"، "سيدي عبد هللا البوشواري"، "فم  14عشرة )

الحصن"، "القليعة"، "أهل تفنوت"، "واد الصفا"، "تافراوتن"،"أركانة"،"سيدي بورجا"،" التامري"،" أهل الرمل"  

 مرفق الكنس وجمع النفايات بجماعة "أكادير" ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة "واد الصفاإلى   باإلضافة

لمرفق النظافة بجماعة "إنزكان"و أخيرا مراقبة استخدام األموال العمومية الممنوحة لجمعية "أمل  المفوض والتدبير"

 ماسة". 

 مهام مراقبة التدبير واستخدام األموال العمومية

 2018 سنةالمهام المنجزة برسم  2018المهام المبرمجة برسم سنة  ةاألجهز

 15 22 الجماعات 

 01 01 التدبير المفوض

مرفق توزيع الماء الصالح 

 للشرب
01 01 

 01 01 الجمعيات

 17 25 المجموع

بمراقبة تسيير المركز االستشفائي الجهوي  2018كما قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة في سنة  

المتعلق  62.99من القانون رقم  158الحسن الثاني في إطار التعاون مع المجلس األعلى للحسابات بناء على المادة 

 بمدونة المحاكم المالية.

عقب المهام الرقابية  المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسةعن  الصادرة توصياتالتتبع تنفيذ  

 2015التي أنجزها برسم سنة 

مراقبة رقابية في ميدان م ا مه( 10ة )عشر 2015خالل سنة  لجهة سوس ماسة المجلس الجهوي للحسابات أنجز

 التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات.  الجزء الثاني من فيتسيير، تم نشر ملخصات عن التقارير الخاصة بها ال

 توصيات لألجهزة عدة للحسابات الجهوي المجلس أصدر بمناسبة هذه المهام، تسجيلها التي تم المالحظات على وبناء

 بشأنها.  والتدابير الالزمة اإلجراءات اتخاذ  المراقبة من أجل هذه شملتها التي

 توصل، 2018أكتوبر  5إلى األجهزة المذكورة بتاريخ  مراسالت للحسابات الجهوي المجلس وجه اإلطار، هذا وفي

المعنية وهي: المجلس اإلقليمي  الجماعاتمن طرف التوصيات  مختلف بشأن المتخذة اإلجراءات عن بتقاريرعقبها 

ء أيت أحمد" و"أنزي" التابعتين إلقليم تزنيت وجماعات "أضار" و"أرزان" و"بيكودين" لتزنيت وجماعتي "أربعا

 المبالغ 

 بالدرهم

 العدد 
 

 القضايا الملفات

 2018الرائجة في فاتح يناير القضايا والملفات  06 11 

05 02 
اإلحاالت الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي  

 2018للحسابات برسم سنة 

02 01 
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من 

 طرف النيابة العامة

 عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 04 06

 الملفات الجاهزة للحكمعدد  03 04

 عدد األحكام الصادرة عن المجلس الجهوي  02 03

 المبلغ اإلجمالي للغرامات بالدرهم  درهم  2000,00

 مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم 0
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و"النيحيت" و"سيدي عبد هللا أوسعيد" التابعة إلقليم تارودانت وأخيرا جماعتي "بلفاع" و"إمي مقورن" المتواجدتين 

 بالنفوذ الترابي إلقليم اشتوكة أيت باها. 

 األجهزة حسب  التوصيات إنجاز نسبة 1.7

. ويبين الجدول التالي وضعية تتبع تنفيذ الموجهة إليهاتوصيات للكلي أو جزئي  على تنفيذ عملت األجهزة المذكورة، 

 .من طرف كل جهاز هذه التوصيات

 التوصيات غير المنجزة
توصيات في طور 

 اإلنجاز
 التوصيات المنجزة

مجموع 

 اسم الجهاز التوصيات 

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

 المجلس اإلقليمي لتزنيت 17 7 % 41,18 10 % 58,82 0 %  0,00

 جماعة "أنزي" 24 17 % 70,83 4 % 16,67 3 % 12,50

 جماعة "أربعاء أيت أحمد"  12 8 % 66,67 2 % 16,67 2 % 16,67

 جماعة "أضار" 14 11 % 78,57 3 % 21,43 0 %  0,00

 جماعة "أرزان" 16 11 % 68,75 5 % 31,25 0 %  0,00

 جماعة "بيكودين" 10 9 % 90,00 1 % 10,00 0 %  0,00

 جماعة "النيحيت" 11 7 % 63,64 2 % 18,18 2 % 18,18

 جماعة "سيدي عبد هللا أوسعيد"  8 4 % 50,00 4 % 50,00 0 %  0,00

 بلفاع" جماعة " 15 13 % 86,67 2 % 13,33 0 %  0,00

 إمي مقورن" جماعة " 20 12 % 60,00 7 % 35,00 1 %  5,00

 المجموع 147 99 % 67,35 40 % 27,21 8 %  5,44

توصية،  147يستنتج من المعطيات الواردة بالجدول أعاله أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة اقترح 

منها تم تنفيذها بشكل تام من طرف األجهزة المعنية، في حين بلغت نسبة التوصيات التي يمكن اعتبارها  67,35%

عة من اإلجراءات العملية من أجل تنفيذها. ولم ، بحكم أن األجهزة المعنية اتخذت مجمو%27,21في طور اإلنجاز 

 مجمل هذه التوصيات.من  %5,44 بشأنتتخذ أية إجراءات 

 المراقبة مجال حسب التوصيات إنجاز نسبة 2.7

 الجدول في مبين هو ( محاور أساسية كما 5خمسة )  على للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات تتوزع

 :أسفله

 التوصيات المنجزة توصيات في طور اإلنجاز المنجزةالتوصيات غير 
مجموع 

 التوصيات 
 ميدان المراقبة 

  العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

 تدبير النفقات  46 40 86,96% 5 10,87% 1 2,17%

 تدبير المداخيل  32 20 62,5% 10 31,25% 2 6,25%

 الجماعيةالمرافق  25 11 44% 11 44% 3 12%

 الحكامة 23 14 60,87% 8 34,78% 1 4,35%

 التعمير والممتلكات 21 14 66,67% 6 28,57% 1 4,76%

 المجموع 147 99 % 67,35 40 % 27,21 8 %  5,44

التوصيات  حيث بلغ عدد النفقات والمداخيل  مجالي على 2015 سنة خالل التسيير مراقبة  مهامفي إنجاز  التركيز تم

التوصيات    أما  .الصادرة عن المجلس  من مجموع التوصيات  %53,06نسبة  بتوصية أي    78ما مجموعه  المتعلقة بهما  

 %.14,28بنسبة  توصية (21ن )يوعشر اتتعد واحد  والممتلكات فلم المتعلقة بمجال التعمير

 بغض وذلك خر،آل  محور  من تختلف التوصيات إنجاز  نسبة نالواردة بالجدول أعاله أ المعطيات خالل من يتضح

تدبير  محور  سجلت في % 86,96المنجزة  لتوصياتل بلغت أعلى نسبة قد ف  المراقبة. الجهاز موضوع عن النظر

على  المرافق الجماعيةمجال همت طور اإلنجاز فقد   أو التي هي فيأما فيما يخص التوصيات غير المنجزة  .النفقات

 .%44و %12 نسبةب التوالي
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 حسب ميادين المراقبة. عرض لعينة من أهم التوصياتوفيما يلي 

 تدبير النفقات مستوى لىع .أ

مجموع  من المائة في 31,29 يمثل ما يالنفقات، أمجال تدبير  في توصية 46 للحسابات الجهوي المجلس أصدر

 من %86,96 نسبة يمثل  ما  ي" توصية، أ40أربعين " المجال هذا في المنجزة التوصيات عدد  بلغ وقد  .التوصيات

 وحيدة توصية بقيت فيما اإلنجاز، طور في ( توصيات5) خمس والزالت ،المتعلقة بهذا المحورالتوصيات  مجموع

 .تنفيذ  دون (1)

 الجدول في مبين هو كما األجهزة المراقبة حسب المتعلقة بمجال تدبير النفقات والمرافق الجماعية التوصيات تتوزع

 :أسفله

 التوصيات المنجزة في طور اإلنجاز  غير منجزة
مجموع 

 اسم الجهاز التوصيات 

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

 جماعة "أنزي" 9 8 % 88,89 0 % 0 1 % 11,11

 جماعة "أربعاء أيت أحمد"  3 3 % 100 0 % 0 0 % 0

 جماعة "أضار" 4 4 % 100 0 % 0 0 % 0

 جماعة "أرزان" 4 3 % 75 1 % 25 0 % 0

 جماعة "بيكودين" 6 6 % 100 0 % 0 0 % 0

 جماعة "النيحيت" 4 4 % 100 0 % 0 0 % 0

0 % 0 50 % 3 50 % 3 6 
جماعة "سيدي عبد هللا  

 أوسعيد" 

 بلفاع" جماعة " 5 5 % 100 0 % 0 0 % 0

 إمي مقورن" جماعة " 5 4 % 80 1 % 20 0 % 0

 المجموع 46 40 % 86,96 5 % 10,87 1 %  2,17

 عبد   سيدي"و  "بيكودين"كل من جماعتي  ب( متبوعة  9)  قد توصلت بأكبر عدد من التوصيات  "أنزي" كانت جماعة إذا

بقى من نصيب المتعلقة بهذا المحور ت تنفيذ التوصيات مستوى على نسبة أعلى ( توصيات فإن 6) أوسعيد" بست هللا

. وتتلخص المائة في 100 بنسبة   "بلفاع"و  "النيحيت"و  "بيكودين"و  "أضار"و"أحمد   أيت  أربعاء "جماعات وهي    خمس

 أهم اإلجراءات المتخذة فيما يلي: 

 واألغراس متضمنة مكان  البناء  بمواد  الخاصة  التسليم  محاضر  احمد" بإعداد  ايت  قامت جماعة "أربعاء -

 استعمالها؛

نهاية   وعند   أثناء  الالزمة من طرف مختبر متخصص،  االختبارات  جماعة "أضار" في إجراءشرعت   -

 الستمرارية وضمانا الحقا  تظهر قد  التي العيوب لكل تفاديا وذلك المنشآت تسلم وقبل األشغال تنفيذ 

 المنجزة؛ المشاريع

 احتراما التوريدات أو باألشغال المتعلقة النفقات أداء في التأخير عمدت جماعة أرزان على تفادي -

 الخاصة التأخير وفوائد  داءاأل بآجال المتعلق 2.03.703 المرسوم رقم من األولى المادة لمقتضيات

  رهينا المشروع يكون فيها التي الحاالت في إال التأخير يقع ال حيث وأبرزت أنه ،الدولة بصفقات

الداخلية في إطار تراخيص  وزارة طرف له من المرصودة المالية عن المبالغ باإلفراج 

 التجهيز؛  ميزانية " لدعمautorisations de programmes" بالبرامج

أقيم عليه مشروع جماعي وذلك بقيام   لعقار القانونية الوضعية عملت جماعة بيكودين على تسوية -

 صاحبه بتسليمه للجماعة؛

  باكتتاب مطالبته أجل من ا لصالحهاأوسعيد المقاول الذي أنجز مشروع هللا عبد  سيدي جماعة راسلت -

 العشرية؛ الضمانة

 عبد   سيدي"جماعة  كل من  على مستوى    المجال وذلكتوصيات في طور اإلنجاز متعلقة بهذا  (  5خمس) تم تسجيلكما  

بتوصية وحيدة   "مقورن  إمي"  و  "أرزان"متبوعة بكل من جماعتي    توصيات   (3ثالث )  التي سجلت فيها  "أوسعيد   هللا

  .لكل منهما
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 لتحديد اآلليات جميع بمراقبة الكفيلة اإلجراءات وتهم اتخاذ  "أنزي"دون إنجاز بجماعة  وحيدة بالمقابل بقيت توصية

 .المردودية وتحسين النفقات ترشيد  أجل من المقطوعة عدد الكيلومترات مع بالمقارنة  الوقود  من المستهلكة الكميات

 بعمليات للقيام بشرية كافية وموارد  مصلحة خاصة على  تتوفر كونها ال عدم تنفيذ هذه التوصية إلى جماعةال وعزت

 والتتبع لهذه اآلليات. المراقبة

 المداخيل تدبير مستوى على .ب

 20 منها نفذت توصية 32 المداخيل والمتعلقة بتدبير للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات عدد  بلغ

 بنسبة أي تينتوصي تنفيذ  يتم  لم بينما التنفيذ، طور في توصيات 10 تزال وال المائة، في  62,5 بنسبة أي توصية،

 الجدول في مبين هو كما األجهزة المراقبة المتعلقة بمجال تدبير المداخيل على التوصيات تتوزع .المائة في 6,25

 :أسفله

 المنجزة التوصيات اإلنجاز  طور في منجزة غير
 مجموع

 الجهاز اسم التوصيات 

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

 "أنزي" جماعة 5 4 % 80 0 % 0 1 % 20

 " أحمد أيت أربعاء" جماعة 4 3 % 75 1 % 25 0 % 0

 "أضار" جماعة 5 4 % 80 1 % 20 0 % 0

 "أرزان" جماعة 5 2 % 40 3 % 60 0 % 0

 "النيحيت " جماعة 3 1 % 33,33 1 % 33,33 1 % 33,33

0 % 0 50 % 1 50 % 1 2 
 هللا عبد سيدي" جماعة

 " أوسعيد

 "بلفاع " جماعة 5 4 % 80 1 % 20 0 % 0

 "مقورن إمي " جماعة 3 1 % 33,33 2 % 66,67 0 % 0

 المجموع 32 20 %  62,5 10 % 31,25 2 %  6,25

وسجلت على  %80 إلى المنجزة في هذا الباب وصلتيتضح من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة من التوصيات 

 وتتلخص أهم اإلجراءات المتخذة فيما يلي:  ." بلفاع"و "أضار"و "أنزي"ات ترابية وهي جماعثالث  مستوى

 الرسوم استخالص لضمان المداخيل شساعةمع  بجماعة أنزي بالتنسيق اإلدارية الشرطة مصلحة قيام  -

 في  تحسن  حيث لوحظ الجماعي  المجلس  رئيس  طرف  من  مسبق  لترخيص  الخاضعة  باألنشطة  المتعلقة

الملفات المتعلقة  وتحيين ضبط دقة وكذا للترخيص، الخاضعة باألنشطة المتعلقة الرسوم استخالص

 بالملزمين بها؛ 

لجماعة  التابعة السكنية الدور مكتري  ذمة في المتراكمة المبالغ لتحصيل القانونية اإلجراءات اتخاذ  -

 بعض   جعل  مما  لهم،  إنذارات  وتوجيه  المكترين  بمراسلة  المداخيل  شساعة  احمد حيث قامت  أيت  أربعاء

 الديون بجدولة قام اآلخر والبعض بذمتهم، ما بأداء والقيام المراسالت لمضمون يستجيبون المدينين

 بها؛  الملتزم الجدولة حسب بأدائها وااللتزام عليه المترتبة

 وتطبيق الذعائر للمسافرين العمومي النقل على الرسم واجبات استخالص ىعملت جماعة أرزان عل -

 حالة  في  المحلية  الجماعات  بجبايات المتعلق  47.06  رقم  القانون  من  147  المادة  في  عليها  المنصوص

 أدائه؛ في التأخر

 جماعة سيدياألسبوعي لجأت    بالسوق  المتعلقة  المداخيل  استخالص  أجل  المبذولة من  في إطار الجهود -

مفتوح منذ تاريخ  عروض طلب طريق عن األسبوعي السوق مرافق جميع أوسعيد إلى كراء هللا عبد 

 ؛ 01/01/2018

 عن  المشروبات  بيع  محال   على  المفروض  للرسم  التلقائي   الفرض  مسطرة  "بلفاع" بسلوك  جماعة  قامت  -

 إيداع  عن تقاعسوا الذين الملزمين من مجموعة إلى الرسم بفرض األول اإلشعار توجيه طريق

  مكتب   أن  العلم  مع  الجماعة  تجاه  الجبائية  وضعيتهم  منهم بتسوية  العديد   إقدام  السنوية. اعقبها  اإلقرارات

 خالل المذكورة المستحقات على التقادم برفع الكفيلة االجراءات  بكافة القيام بصدد  الضريبي الوعاء

 ؛2018 سنة
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 على سواء بترابها المتواجدة المقالع على الرقابية التدابير مقورن" مجموعة من "إمي اتخذت جماعة -

 اللجنة إطار محيطها وذلك في داخل وضمان السالمة البيئة حماية مستوى على أو الجبائي المستوى

 عضوا  ةالجماع  واللتان تعد   البيئة  على  التأثير  لدراسة  الجهوية  وكذا اللجنة  المقالع  قضايا  لتتبع  االقليمية

 .القانون بحكم فيهما بارزا

(  3بالنصيب األكبر منها بثالث ) "أرزان"جماعة  ، فقد استأثرت طور اإلنجاز التي هي في أما بخصوص التوصيات 

 الثلث، وتبقى أهم اإلجراءات التي اتخذتها في هذا اإلطار هي:  ( وهو ما يمثل حوالي10توصيات من مجموع عشرة )

 إيداع عن المتخلفين المشروبات بيع محال على بالرسم الملزمين حق في القانونية الغرامات تطبيق -

مصالح  لدى السنة خالل المحققة بالمداخيل اإلقرار أو التجاري النشاط بدء عند  بالتأسيس التصريح

 الجماعة؛

  محامي طريق عن استخالصه مع توجيه إنذارات الباقي استخالص أجل من مكثفة بحمالت القيام -

 ب الذي أثمر زيادة في المداخيل المستخلصة قدرت مر األ بذمتهم ما يؤدوا لم للملزمين الذين الجماعة

70%.  

  المبنية غير الحضرية األراضي إحصاء على "أنزي" جماعة تعمل لم حيث ن بدون تنفيذ،اوقد بقيت توصيت

 يغطي  وال  ،(1983)  متقادم   نمو  تصميم  لىع  بناء   اإلحصاء  عملية  إنجاز  بها بداعي صعوبة  المتعلق  الرسم  واستخالص

وتتعلق   ، "النيحيت"كانت من نصيب جماعة  ف أما التوصية الثانية التي لم يتم تنفيذها    .أنزي  لمركز   الترابي  المجال  أغلب

 االحتالل على بالرسم الملزمين ذمة في المتراكمة المبالغ باستخالص الكفيلة القانونية اإلجراءات في اتخاذ  باإلسراع

  حقوقهم   ذوي  مع  وصعوبة التواصل  الملزمين  جل  وذلك لوفاة  ،األسبوعي  بالسوق  المتواجدة  التجارية  للمحالت  المؤقت

 .الجماعة تراب خارج إقامتهم بسبب

 الجماعية المرافق  .ج

 منها نفذت توصية  25 رافق الجماعيةالم تدبير مجال في للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات عدد  بلغ

من مجموع  % 44 بنسبة أي التنفيذ، طور في ةتوصي( 11إحدى عشرة ) تزال وال ،توصية( 11إحدى عشرة )

مجال هذا الالمتعلقة ب التوصيات تتوزع . %12 بنسبة أي تينتوصي تنفيذ  يتم لم بينما. التوصيات المتعلقة بهذا المجال

 :أسفله الجدول في مبين هو كما األجهزة المراقبة على

 مجموع التوصيات التوصيات المنجزة في طور اإلنجاز  غير منجزة
 اسم الجهاز

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

 المجلس اإلقليمي لتزنيت 17 7 % 41,18 10 % 58,82 0 % 0

 جماعة "أربعاء أيت أحمد"  2 0 % 0 0 % 0 2 100%

 جماعة "النيحيت" 1 1 % 100 0 % 0 0 % 0

 بلفاع" جماعة " 1 1 % 100 0 % 0 0 0%

 إمي مقورن" جماعة " 4 2 % 50 1 % 25 1 25%

 المجموع 25 11 % 44 11 % 44 3 % 12

التدبير المفوض لمرفق النقل بين الجماعات  همتتجدر اإلشارة إلى أن أغلب التوصيات الصادرة في هذا الباب 

من مجموع التوصيات الصدرة في هذا الباب. وقد تم   %68بواسطة الحافالت بإقليم تزنيت الذي استحوذ على نسبة 

 تنفيذ جزء هام منها كما هو وارد أسفله:

 على لها المفوض الشركة أحدثتها التي التعديالت في البت قانونا لها المخول التتبع لجنة تم إحداث -

 بشأنه؛  المتعاقد  المدار خطوط

 والجوالن بتنسيق  بالسير  المتعلق  الجماعي  القرار  بموجب  لها  المحددة  باألماكن  الحافالت  مخادع  إحداث -

 ؛لها المفوض والشركة المفوضة السلطة بين

 باعتبارها   عليها  والحفاظ  الشبكة  تجهيزات  صيانة  على  إليها  المفوض  والشركة  المفوضة  السلطة  حرص -

 لتزنيت؛  اإلقليمي المجلس لفائدة المستعادة الممتلكات من

 الخطوط  مسارات  تحديد   بغرض  تيزنيت  اليها وجماعة  والشركة المفوض  المفوضة  السلطة  بين  التنسيق -

 تيزنيت؛  لمدينة الحضري المدار تخترق التي



 31 

 على والتعاقدية القانونية إليها بممارسة الرقابةللتتبع عهد  لجنة بتأسيس لتزنيت اإلقليمي قام المجلس -

 اتفاقية التدبير المفوض؛ من 47 البند  لمقتضيات تطبيقا إليها وذلك المفوض الشركة

 اتفاقية  في بنود  عليها المنصوص بالوثائق بمدها المستغلة الشركة للمراقبة الدائمة المصلحة طالبت -

 العقد. بتنفيذ  المتعلق الرقابي بدورها من القيام لتمكينها المفوض التدبير

إليها تسيير هذا المرفق عن تدبيره فإن المجلس اإلقليمي عكف على   تجدر اإلشارة إلى أنه بعد تخلي الشركة المفوض

 . LUX TRANSPORTSتنفيذ هذه التوصيات في إطار عقد التدبير المفوض الجديد مع شركة 

( توصيات قد تم االستمرار في 10فإن جميع التوصيات التي هي في طور اإلنجاز والبالغ عددها )  ،وتأسيسا على ذلك

 تنفيذها والعمل بها في إطار عقد التدبير المفوض الجديد.

وجب التذكير في هذا الباب بأن جماعة إمي مقورن التي كان من المفروص  ،فيما يخص التوصيات غير المنجزة

 كإجراء  تسيرها  التي  للشبكات  مطابقة  تصاميم  بإعداد   الشروب  الماء  بتدبير مرفق توزيع   المكلفة  تالجمعيا  عليها إلزام

لم تتمكن من ذلك   ،تسييره  عن  الجمعيات  هذه  تخلي  حالة  في  المرفق هذا  استمرار  ضمان  من  الجماعة  يمكن  احترازي

ورغم   .الدواوير بعض في منها المقاطع بعض وتم حذف مراحل على وتم توسيعها قديمة الشبكات نظرا لكون هذه

 إعدادها. علىالمعنية فإن الجماعة تعكف بتعاون مع الجمعيات  الشبكات لهذه% 100  مطابقة تصاميم إعداد  صعوبة

 الحكامة مستوى على .د

(،  14أربعة عشر )  منها نفذت توصية  23 هذا المجال  في للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات عدد  بلغ

 بنسبة أي ( وحيدة1)ة توصي تنفيذ  يتم  لم بينما التنفيذ، طور في توصيات( 8ثمان ) تزال وال ،% 60,87 بنسبة أي

 .المائة في 4,35

 :أسفله الجدول في مبين هو كما األجهزة المراقبة الحكامة علىالمتعلقة بمجال  التوصيات تتوزع

 مجموع التوصيات التوصيات المنجزة في طور اإلنجاز  غير منجزة
 اسم الجهاز

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

0 %  0 25 %  1 75 %  جماعة "أنزي" 4 3 

0 %  0 50 %  1 50 %  جماعة "أربعاء أيت أحمد"  2 1 

0 %  0 33,33 %  1 66,67 %  جماعة "أضار" 3 2 

0 %  0 20 %  1 80 % "أرزان"جماعة  5 4   

0 %  0 50 %  1 50 %  جماعة "بيكودين" 2 1 

33,33 %  1 33,33 %  1 33,33 %  جماعة "النيحيت" 3 1 

0 %  0 0 %  0 100 % بلفاع" جماعة " 1 1   

0 %  0 66,67 %  2 33,33 % إمي مقورن" جماعة " 3 1   

4,35  %  1 34,78 %  8 60,87 %  المجموع 23 14 

 األشغال  في  متخصص  تقني  منصب  بإحداثتتعلق  باستثناء توصية وحيدة  التوصيات  تنفيذ جل  عرف هذا المجال  وقد  

وعزت جماعة النيحيت  ،المجاالت كافة في  الجماعة بها  تقوم  التي التنموية المشاريع تتبع  عملية  في أهمية من له لما

 الترابية  بالجماعات  التوظيف  عمليات  من  مؤقتا  بالحد   أوصتوالتي    الوصاية  سلطات  اتخذتها  التي  ذلك إلى اإلجراءات

  بمكاتب تستعين الجماعة مصالح فإن ذلك انتظار وفي .المشتركة المباريات تنظم قانونية نصوص صدور حين إلى

 .اإلقليمية الحكومية القطاعات طرف من والمواكبة التقني وبالتأطير الدراسات

( توصيات تليها في المرتبة الثانية جماعة 4) أربعقامت بتنفيذ  "أرزان"جماعة  فإنفيما يتعلق بالتوصيات المنفذة، 

 وتتلخص أهم التوصيات المنفذة في ما يلي:  ( توصيات.3) ثالث ب "أنزي"

  الجماعيين حيث عوان  لفائدة األ الجماعة وكذاعضاء مجلس  أمين لفائدة  أتعقد    "أرزاناكتتاب جماعة "  -

النفقة الخاصة   وتمت تأدية  2018و  2017ة  نبرمجة االعتمادات الخاصة بها في ميزانية التسيير لس  تتم

 ؛ بهما

خرى قصد االستفادة من أدارات إشارة إالموضوعين رهن  "أرزان"تصحيح وضعية موظفي جماعة  -

م  ت كما  "س"أ..السيد  حاقإلل ووضع حد  "ب .ع"شارة للسيد م الغاء الوضع رهن اإلت حيثخدماتهم 
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شارة إالموضوع رهن  "ز  .ح"وفيما يخص  الملحق بالجماعة الترابية المهارة. .إ"ش"دماج السيد إ

كما أنه  قسام قضاء القربأحكام القضائية الصادرة عن م تعيينه ليتكلف بتنفيذ األتفقد  ،قيادة الفايض

شارة بدار الطالب مركز أرزان ضوعة رهن اإلأما الموظفة المو  ،مكلف بإعداد ملفات التغطية الصحية

 ات الثالثما الموظفأ فهي موضوعة رهن االشارة طبقا لالتفاقية المبرمة بين الجماعة وهذه االخيرة.

 لعمالة تارودانت فسيتم قريبا دعوتهن لاللتحاق بالجماعة كماشارة الكتابة العامة إرهن  اتالموضوع

 .المباراةم توظيف تقني من الدرجة الثالثة عن طريق ت

بنسبة توصيتين من مجموع ثمان   "إمي مقورن"فقد همت جماعة  ،أما بالنسبة للتوصيات التي هي في طور التنفيذ 

( توصيات وتقاسمت باقي الجماعات ما تبقى من التوصيات بمعدل توصية لكل جماعة باستثناء جماعة "بلفاع". 8)

 ه التوصيات في ما يلي:وتتلخص هذ 

  الكافية   الضمانات  على  فيها  تتوفر  التي  فقط المشاريع  التنموية  مخططاتها  "إمي مقورن"جماعة    تضمين -

  المغرب إسمنت والجهة وشركة الجماعة بين شراكة اتفاقية على التوقيع تم اإلطار هذا  إلنجازها. وفي

 ؛ادومنو ثالثاء سوق هيكلة مشروع من األول الشطر إنجاز أجل من

على تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف تماشيا مع قواعد حسن   "إمي مقورن"عملت جماعة   -

التدبير حيث تم اسناد مهمة تسيير المستودع الجماعي ألحد األعوان الجماعيين ريثما يتم إسناد مهمة  

 . كفاءيرة السيارات ألحد الموظفين األظتسيير ح

 لتعمير والممتلكاتا مستوى تدبير على .ه

 نفذت توصية 21تدبير التعمير والممتلكات  مجال في  للحسابات الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات عدد  بلغ

  فيما . % 28,57التنفيذ أي بنسبة  طور في توصيات( 6ست ) تزال وال ،% 66,67 بنسبة توصية، أي 14 منها

 .تنفيذ  دون (1) وحيدة توصية بقيت

 :أسفله الجدول في مبين هو كما األجهزة المراقبة المتعلقة بتدبير التعمير والممتلكات على التوصيات تتوزع

 التوصيات مجموع المنجزة  التوصيات اإلنجاز طور في منجزة  غير
 الجهاز اسم

 العدد  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة

16,67

% 
 "أنزي" جماعة 6 2 % 33,33 3 % 50 1

 " أحمد أيت أربعاء" جماعة 1 1 % 100 0 % 0 0 % 0

 "أضار" جماعة 2 1 % 50 1 % 50 0 % 0

 "أرزان" جماعة 2 2 % 100 0 % 0 0 % 0

 "بيكودين " جماعة 2 2 % 100 0 % 0 0 % 0

 "بلفاع " جماعة 3 2 % 66,67 1 % 33,33 0 % 0

 "مقورن إمي " جماعة 5 4 % 80 1 % 20 0 % 0

 المجموع 21 14 % 66,67 6 % 28,57 1 %  4,76

  "أنزي"توصية همت جماعتي    11والتعمير، منها  الممتلكات  توصية في مجال    21أصدر المجلس الجهوي للحسابات  

 طورأو في أنجزت التوصيات أغلب هذه  ، بنسبة تفوق نصف التوصيات الصادرة في هذا المجال.مقورن"  إمي"و

 وقضايا  ملفات  بمعالجة  تعنى  بالتعمير  خاصة  مصلحة  خلق  همت  "وجهت لجماعة "أنزي. ماعدا توصية وحيدة  اإلنجاز

توفرها   وقد تعذر على الجماعة تنفيذها لعدم  ،المجال  هذا  في  المرتكبة  المخالفات  لضبط  البناء  أوراش  ومراقبة  التعمير

 إدارات  إشارة  رهن  الموضوعين  الموظفينالتحاق بعض    انتظار   في  المهام،  هذه  ممارسة  على  قادرة  بشرية  موارد   على

 .الشاغرة بالمناصب أطر توظيف أو أخرى

  وفيما يلي أمثلة عن التوصيات المنفذة والتدابير التي اتخذت من أجل ذلك:

 المحالت  استغالل  عن  المترتبة  المبالغ  الستيفاء  اإلجراءات  مجموعة من  "مقورن  إمي"  اتخذت جماعة -

قامت   ،درهم 19.570,00 بلغ الذي استخالصه الباقي حصر االسبوعيين فبعد  بالسوقين المتواجدة

الحملة  بذمتهم من مستحقات، حيث أسفرت ما بتحسيس مستغلي هذه المحالت بضرورة أداء الجماعة
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أما باقي   الباقي استخالصه، مجموع من% 98,05 أي درهم 19.190,00 استخالص مبلغ عن

   ؛لمباشرة اإلجراءات القضائية حيالهم الجماعة محامي على ملفاتهم إحالة المستغلين فتمت

 23  رقم  الداخلية  وزير  دورية  أقرته  ما  وفق  المنقولة  الممتلكات  سجل  على مسك   " أنزيجماعة "عملت   -

 المذكور؛ بالسجل المنقوالت هذه من المستفيدة الجهة تبيان مع  1991 فبراير 9 في المؤرخة

إلى  . وقد وصل التصميم  "أنزي جماعة "ل  التهيئة  تصميم  إعداد   لتارودانت في  الحضرية  الوكالة  شرعت -

  صفقة  أن إعداده تعرقل خروجه للوجود خاصة إذا علمنا مسطرة التشخيص لكن طول نهائية مرحلة

 أية عروض. بشأنها تقدم لم األولى للمرة الحضرية الوكالة أطلقتها والتي إنجازه

 اإلجباري بالممتلكات التصريح  

بلغ عدد التصاريح بالممتلكات المودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس  2018خالل سنة 

 تصريحا يهم فئة المنتخبين. 204تصريحا يتعلق بفئة الموظفين و 329، منها 533ماسة ما مجموعه 

وكذا مجموع التصاريح المودعة حسب فئة   2018 ةل سنويورد الجدول أدناه تفاصيل التصاريح المتوصل بها خال

المتعلق بإحداث التصريح اإلجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس  54.06دخول القانون رقم منذ الملزمين 

دجنبر   31إلى غاية  و  2010سنة    المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو األعوان العموميين حيز التطبيق

2018 : 

 2018سنة  خالل عدد التصاريح المودعة 2010عدد التصاريح المودعة منذ سنة   فئة المصرحين

 329 19.358 الموظفون

 204 2.517 المنتخبون 

 533 21.875 المجموع

  الجهوي للمجلس األخرى األنشطة 

تدقيق الحسابات لفائدة المدققين  القضائية، نظم المجلس ورشات في   وغير القضائية باإلضافة إلى ممارسة اختصاصاته

الذين التحقوا بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة وذلك لتمكينهم من استثمار التكوين النظري الذي تلقوه 

بمركز التكوين بالمجلس األعلى للحسابات. كما سهر رؤساء الفروع بالمجلس على تأطير مواضيع البحث التي أسندت 

 .طار التدريب الذي خضعوا له داخل المجلسلهؤالء المدققين في إ

وقد شارك قضاة وبعض موظفي المجلس في عدة دورات تكوينية بالمجلس األعلى للحسابات بهدف دعم قدراتهم 

 المهنية.

وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس األعلى للحسابات وإقليم األرابوساي ومبادرة تنمية اإلنتوساي حول 

رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات  "  أ    "ع.  األستاذ مكافحة الفساد من قبل الجهاز األعلى للرقابة"، شارك  برنامج "

حول   2018أبريل    17و  08لجهة سوس ماسة في ورشة العمل المنعقدة في هذا الصدد بمدينة عمان )األردن( ما بين  

جمعية  في دورة  "ح .ل" األستاذ فساد". كما شارك المكون األول: "رقابة األداء على اإلطار المؤسسي لمكافحة ال

 29و  28يومي المنعقدة بال "كود ديفوار"  (AISCCUF) األجهزة العليا للرقابة المالية المستعملة للغة الفرنسية

 ". أثر أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية على المواطنينحول موضوع " 2018يونيو 
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 التسييرمهمات مراقبة : الثالث الفصل

، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة سبع عشرة مهمة في مجال 2018تنفيذا لبرنامجه السنوي لسنة 

 مراقبة التسيير، وهي كالتالي:

 ؛ التدبير المفوض لخدمات النظافة من طرف جماعة إنزكان إلحدى الشركات الخاصة -

 أكادير؛بجماعة  خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها -

 ؛ (اشتوكة آيت باها)إقليم وادي الصفاء" جماعة "ب مرفق توزيع الماء الصالح للشرب -

 ؛ (تارودانت)إقليم  " الكردان" جماعة -

 ؛(القليعة" )عمالة إنزكان أيت ملولجماعة " -

 ؛ (اشتوكة آيت باها)إقليم وادي الصفاء"  جماعة " -

 ؛)إقليم تارودانت(" جماعة "أهل تيفنوت -

 اشتوكة آيت باها(؛ )إقليم  سيدي بوسحاب" جماعة " -

 جماعة "التامري" عمالة )أكادير إداوتنان(؛ -

 جماعة "أهل الرمل" )إقليم تارودانت(؛ -

 )إقليم طاطا(؛ "فم الحصنجماعة " -

 ؛ (اشتوكة آيت باها)إقليم سيدي عبد هللا البوشواري" جماعة " -

 )إقليم تارودانت(؛  "تافراوتن" جماعة -

 ؛ (تارودانت)إقليم  "أركانة "  جماعة -

 ؛)إقليم تارودانت( " سيدي بورجا" جماعة -

 ؛(تارودانت)إقليم جماعة "أزغارنيرس"  -

 . (اشتوكة آيت باها)إقليم الجمعية الرياضية "أمل ماسة"  -

عمل المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة على استكمال مهمة مراقبة تسيير   ،باإلضافة إلى هذه المهام

وية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بشراكة مع الغرفة الثالثة بالمجلس األعلى للحسابات، كما شرع األكاديمية الجه

 في إنجاز المهمة المتعلقة بمراقبة تسيير المركز االستشفائي الجهوي "الحسن الثاني" بأكادير بتعاون مع نفس الغرفة.

همة موضوعاتية حول المشاريع المتعثرة بالجهة عمل وعلى غرار باقي المجالس الجهوية للحسابات، أنجز المجلس م

التي تم إحصاؤها بالجهة، كما شارك في إنجاز  336جماعة( من بين  64مشروعا )ب  103على إثرها على زيارة 

شرف عليها المجلس الجهوي للحسابات لجهة أالمهمة الموضوعاتية حول أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة والتي 

 اء سطات.الدار البيض

فقد  ،أما في ما يخص المهام الرقابية الذاتية والتي هي من اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة

 همت عدة أوجه التسيير من تدبير مفوض ومرافق عمومية وتدبير الموارد والنفقات الجماعية وتعير وممتلكات...(.

ملخصات عن التقارير الخاصة   2018لى للحسابات برسم سنة  ويتضمن هذا الفصل من التقرير السنوي للمجلس األع

 .المتعلقة بكل هذه المهمات مشفوعة بأجوبة مسؤولي األجهزة التي تمت مراقبتها وذلك كما يلي
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  "انزكان"التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة 
 

قامت جماعة "إنزكان" بتفويض تدبير خدمات النظافة إلى شركة "كازا تيكنيك" وذلك بموجب اتفاقية تدبير مفوض 

تبعا لطلب العروض رقم   2012يونيو  6، تمت المصادقة عليها في 2012( سنوات ابتداء من يونيو 7لمدة سبع )

25/2011/ST/BM ن والبيان التقديري المفصل. وتتضمن مليون درهم سنويا حسب جدول األثما 17,99، بمبلغ

هذه نقل وكذا تنظيف الطرقات والساحات العمومية إضافة إلى  والنفايات المماثلة لهاالخدمات جمع النفايات المنزلية 

 العمومي.  وإيداعها بالمطرح النفايات

، 2018التنفيذ وإلى غاية فبراير وحسب المعطيات المستقاة من كشوفات المطرح العمومي منذ دخول العقد حيز 

طن، حيث ينتج كل فرد بالجماعة  100و 85تأرجح المعدل اليومي لكمية النفايات التي يتم جمعها كل سنة، ما بين 

وتراوحت مبالغ الكشوفات النهائية السنوية خالل الخمس سنوات األولى ما بين   كيلوغراما من النفايات كل يوم.  0,70

% من نفقات تسيير الجماعة. حيث بلغت كلفة خدمات النظافة 13,24درهم وهو ما يمثل معدل مليون  16,7و 12,9

درهم  411وهي كلفة مرتفعة مقارنة مع كلفة التدبير الخاص وطنيا ) ،درهم للطن الواحد  507,17بجماعة إنزكان 

(. كما بلغت كلفة 2016د سنة درهم للطن الواح 254,57للطن الواحد( ومع كلفة التدبير المباشر بجماعة أكادير )

درهم للطن الواحد. وهي أيضا كلفة مرتفعة مقارنة مع الكلفة  102إفراغ نفايات جماعة إنزكان بالمطرح العمومي 

 .درهم 76الوطنية التي ال تتجاوز 

نفايات المماثلة والبعد بإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية  وتجدر اإلشارة إلى أن جماعة إنزكان لم تقم

(، والذي كان من 2018نظرا لتأخر وضع المخطط المديري اإلقليمي والمصادقة عليه لحد اآلن )نهاية سنة  لها

، قبل متم سنة المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 28.07المفروض أن يرى النور، حسب مقتضيات القانون رقم 

 حتى تتم مالءمة المخطط الجماعي معه. 2011

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

  عدة عن تسجيل لقطاع النظافة بجماعة "إنزكان"  أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات
 مالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

ض له  أوال. االلتزامات التعاقدية الرئيسية للمفوَّ
ض له، تم تسجيل مجموعة من النقائص المرتبطة من خالل  مراجعة مدى تنفيذ االلتزامات التعاقدية الرئيسية للمفوَّ

ض له وكذا اإلمكانيات المرصودة لتنفيذ العقد.  بتنظيم وإدارة المفوَّ

ض له     تنظيم وإدارة المفوَّ

 سجل في هذا اإلطار ما يلي.

 ير المفوض عدم تأسيس شركة مخصصة حصريا لتنفيذ عقد التدب 

من دفتر  15المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والفصل  54.05من القانون رقم  25خالفا لمقتضيات المادة 

َض لها تدبير خدمات النظافة بجماعة إنزكان لم تقم بتأسيس شركة  ِّ التحمالت، تبين أن شركة "كازا تكنيك" التي فُو 

كما تم تحديده في عقد التفويض، مع العلم أنها القطاع    را في تدبير هذاخاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحص

تُدبر خدمات النظافة بمجموعة من الجماعات بالمغرب وبالقطاع الصناعي فضال عن نشاطات أخرى كالحراسة 

ع في االستغالل واألمن والتطهير والنظافة الصحية والتعقيم. هذا األمر يحصر مهمة الهيكلة التنظيمية المرصودة بالموق

 : منها فقط، ويحول دون تنفيذ بعض المقتضيات التعاقدية المهمة

وضع نظام مراقبة داخلية خاص حصريا بالتدبير المفوض يتضمن قانونا أساسيا للمستخدمين عدم  -

ية ونظاما يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي ودليَل إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخـل

 من دفتر التحمالت(؛  12واإلشهاد على الجودة، وكذا نظاما يتعلق بالصفقات )فصل 

عدم مسك محاسبة خاصة بالتدبير المفوض تسمح بإعداد قوائم محاسبية تخضع لمراقبة مراقب حسابات  -

ِّض  ن  (،من دفتر التحمالت 14)فصل الشركات وتُنشر وتُوضع رهن إشارة العموم بمقر المفو  وتُمك ِّ

ِّضال  من إجراء المراقبات الضرورية كلما اقتضى األمر ذلك. مفو 

كما أن تمركز سلطة اتخاذ القرارات في يد الجهاز المسير للشركة المتواجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، ينتج عنه 

والتشحيم والحاويات، وكذا طلبات التزود الخاصة بقطع الغيار واإلطارات المطاطية ومواد التنظيف  بطء في معالجة  

 في عملية إصالح أعطاب أسطول شاحنات وآليات جمع النفايات والتي تتم بمدينة الدار البيضاء.



 36 

 السجالت الخاصة بالتدبير المفوض للخدمات مجموعة من  عدم مسك 

ض له بمجموعة من المواد واألدوات تتم ثل في الحاويات في إطار تنفيذ خدمات عقد التدبير المفوض، يتزود المفوَّ

ومنتجات التنظيف والغسل والعتاد الصغير والمالبس وأدوات األمان إضافة إلى المحروقات والزيوت. ويتطلب تتبع  

سجالت لضبط وضعية المخزن من حيث الكميات المقتناة من جهة  كهذه المقتنيات والتأكد من حقيقة استعمالها مسك

ض له ال والمستعملة من جهة أخرى وتاريخ الدخول و الخروج والجهة المستفيدة مع التوقيع. غير أنه لوحظ أن المفوَّ

من دفتر  12يمسك هذه السجالت رغم أنها تُعَدُّ جزءا من نظام اإلعالم والمراقبة الداخلية المنصوص عليه بالفصل 

التي يجب أن تخضع . ومن شأن ذلك كذلك تتبع متطلبات الصيانة 54.05من القانون رقم  30التحمالت وكذا المادة 

 لها اآلليات السيما التي تتعرض لألعطال بصفة متكررة. 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن بما يلي:وعليه، 

ض إلزام - قطاع   تدبير في منحصرا غرضها يكون المغربي للقانون خاضعة شركة بإحداث له المفوَّ

 التعاقدية؛  والبنود 54.05 رقم القانون لمقتضيات امتثاال للجماعة الترابي النفوذ داخل النفايات

ترشيد  من للتمكن المواد مختلف واستهالك والحاويات واآلليات العتاد تتبع سجالت وضبط مسك -

ضمان  وبالتالي ممكنة مدة ألطول الستغاللها ضمانا لآلليات الالزمة بالصيانة والقيام استعمالها،

 .المرفق  استمرارية

ض لهاإلمكاني   ات المرصودة من طرف المفوَّ

 المقرات والتجهيزات 1.2

ض له من رصد ال  .التالية نقائصمكنت زيارة المقرات ومعاينة تجهيزات المفوَّ

  العاملينشروط الوقاية الصحية ومتطلبات السالمة الالزمة للحفاظ على صحة غياب 

 سهر على نظافة أماكن الشغلملَزم بال المشغل، فإن المتعلق بمدونة الشغل 65.99من القانون رقم  281حسب المادة 

، خاصة فيما العاملينحرص على أن توفر شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السالمة الالزمة للحفاظ على صحة الو

وفي هذا الشأن، تم تسجيل مجموعة من .  اية من الحرائقأجهزة الوقالعاملين والمغتسالت وستودعات مالبس  بم  يتعلق

العامة  بتحديد التدابير التطبيقية 2008ماي  12بتاريخ  93.08التي تخالف بعض مقتضيات القرار رقم  االتالح

 من مدونة الشغل، يمكن استعراضها كما يلي:  291إلى  281من  اد والمنصوص عليها في الم والخاصة

ة، فأماكن الشغل األخرى )مستودعات مالبس العاملين ومغتسالتهم( متسخة، وال باستثناء مقر اإلدار -

يتم تنظيف األرضية على األقل مرة واحدة في اليوم، كما أن الجدران والسقوف ال تنظف بصفة منتظمة 

 من القرار(؛  4)المادة 

ض لهلم يضع  - ظافتهم الشخصية، تحت تصرف العاملين العدد الكافي من الوسائل التي تضمن ن المفوَّ

عامال  165والمغتسالت. فقد لوحظ أن عدد المغتسالت الموضوعة رهن مالبس المستودعات السيما 

( منها فقط في وضعية اشتغال ومجهزة 2( مغتسالت من الحجم العادي، اثنان )4ال يتجاوز أربعة )

ء الشروب على األقل بصنبورين، في حين أن القرار المشار إليه أعاله يفرض صنبورا مزودا بالما

( عاملين. كما أن مستودعات المالبس الخاصة بالرجال ال تتوفر على دواليب فردية قابلة 5لكل خمسة )

لإلغالق ومزودة بعيدان حاملة لعدد كاف من المشاجب إضافة إلى مقصورة خاصة بمالبس الشغل 

 من القرار(؛ 7المتسخة وذات الرائحة الكريهة أو الحاملة لمواد خطيرة )المادة 

يوجد رشاش واحد فقط صالح للعمل من بين الثالثة رشاشات المتوفرة مع العلم أن عمال النظافة يقومون  -

 من القرار(؛ 8أساسا بأعمال متسخة وغير صحية )المادة 

ض لهال تتوفر مقرات   -  من القرار(؛ 31على آالت إطفاء الحريق )المادة  المفوَّ

ن من دخولها من كل طرف، كما أن هذه ال تتوفر الحفرة المستعملة لم - راقبة اآلليات على أدراج تَمك ِّ

 من القرار(. 37بجهاز إطفاء الحريق )المادة  الحفرة غير مجهزة

ض له بتأهيل  بضرورة  للحسابات  الجهوي  المجلس  يوصي  وعليه،  المواصفات التعاقدية  حسب  مستودعه  إلزام المفوَّ

  .الشغل بقانون المتعلقة للتشريعات وفقا للمستخدمين العمل ظروف وتوفير

 أسطول شاحنات وآليات جمع النفايات 2.2

ض لهيتألف أسطول شاحنات وآليات  "  Benne tasseuseشاحنة ضاغطة " 13شاحنة تتضمن  25من  المفوَّ

" Benne BTP" وشاحنة تفريغ "Multibenne" وشاحنة ذات ذراع "Benne satelliteشاحنات صغيرة " 7و

" وشاحنة للغسل وسيارة لكنس الشوارع. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل Ampli rollوشاحنة ذات خطاف "

 .المالحظات التالية
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 ضعف صيانة وإصالح األسطول 

% من 72شاحنات(، و  4% من الشاحنات واآلليات المكونة لألسطول متوقفة )16تبين من خالل المعاينة الميدانية أن  

سطول بها أعطاب تتعلق بأجهزة اإلضاءة واإلشارة، مما يعرض حياة المستخدمين وكذا مستعملي الطريق آليات األ

للخطر علما أن أغلب المركبات تشرع في نشاطها على الساعة الخامسة والنصف صباحا، كما أن المسار الذي تسلكه 

ة" يتسم بالوعورة نسبيا. وبالنسبة لعدادات في اتجاه المطرح العمومي المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة "الدرارك

 ( شاحنات مما ال يتيح لمراقبي الجماعة التأكد من نشاطها.8الكيلومترات، فإنها معطلة بثمان )

من دفتر التحمالت   45نقائص على مستوى اإلصالح والصيانة خالفا لمقتضيات الفصل  وجود  هذه الوضعية تدل على  

ض لهالذي   ظ على األسطول في حالة جيدة والقيام بجميع أشغال الصيانة واإلصالح الالزمة لذلك.بالحفا يلزم المفوَّ

 استعمال شاحنة ال تنتمي لألسطول لجمع ونقل النفايات 

، 2017ومتم سنة    2016بعد مراجعة كشوفات المطرح العمومي المتعلقة بالكميات المفرغة خالل الفترة ما بين يوليوز  

األسطول التعاقدي المخصص لخدمات النظافة  ال تنتمي إلى 73-أ-10182الحاملة لرقم التسجيل تبين أن الشاحنة 

ض لهبجماعة إنزكان. وقد ثبت أن  شاحنة ضاغطة  13لم يكن في حاجة لها حيث أن األسطول كان يضم آنئٍذ  المفوَّ

 ( شاحنات.8ثمان )خالل هذه الفترة سوى منها ستعمل تلم و، 2015تم تسلم آخرها في فاتح يوليوز 

أي بزيادة  2016% مقارنة مع سنة 32بنسبة  2017وتجدر اإلشارة إلى أن كمية النفايات ارتفعت خالل سنة 

ومثيلتها من سنة  2016طنا. وقد تبين أن قرابة نصف االرتفاع المسجل بين الستة أشهر األخيرة من  10.044,38

 990.279,50نة المذكورة. وترتب عن هذه الوضعية أداء مبلغ يرجع إلى الحموالت المنقولة بواسطة الشاح 2017

ض لهطنا( لفائدة    3.090,76×    320,40)  درهم ، كما أصبحت الجماعة مدينة للشركة المسيرة للمطرح العمومي المفوَّ

 طنا(. 3.090,76×  102) درهم 315.257,52بمبلغ 

  شاحنات ضاغطةعدم احترام البرنامج االستثماري بشأن تجديد أربع 

ض لهمن دفتر التحمالت، يُلَزم    41من اتفاقية التدبير المفوض والفصل    33تطبيقا للفصل   بتجديد أربع شاحنات   المفوَّ

ِّض بداية دخول العقد حيز التنفيذ(. وبالفعل، قام  ض لهضاغطة )مقتناة لدى المفو  بشراء شاحنتين ضاغطتين  المفوَّ

. غير أنه من خالل كشوفات المطرح العمومي والتقارير اليومية للفترة ما بين يوليوز 2015وأُْخَريَْين سنة    2014سنة  

ض له، تبين أن الشاحنات األربع الجديدة لم تشتغل أبدا ولم يقم  2017ومتم سنة    2016 بسحب الشاحنات األربع   المفوَّ

 المفروض تجديدها من األسطول، بل استمر في استغاللها.

 س الجهوي للحسابات بما يلي:ألجل ذلك يوصي المجل

الستغالل القطاع المفوض  المخصصة واآلليات للشاحنات والمنتظمة الالزمة الصيانة على الحرص -

 معقولة؛  بجودة خدمات لضمان جيدة حالة في عليها والحفاظ

 .التعاقدي االستثماري للبرنامج وفقا المقتناة بالشاحنات  القديمة الضاغطة الشاحنات استبدال -

 البشرية الموارد 3.2

 فيما يخص الموارد البشرية، سجل ما يلي.

 ضعف تأطير العمال 

  17فردا من بينهم  51و 95" على التوالي Collecte" وجمع النفايات " Balayageيبلغ عدد عمال خدمات الكنس "

( مراقبين للفئة  4د أربعة )%، حيث تم رص3,4سائقا. وقد تبين أن نسبة تأطيرهم ضعيفة جدا وال تتعدى في المجمل 

( قطاعات، 8عامل كنس تقريبا( ومراقب واحد للفئة الثانية التي تغطي ثمانية ) 25األولى )بمعدل مراقب واحد لكل 

مما ينعكس سلبا على طريقة تنظيم العمليات وتوزيع المهام وبالتالي جودة الخدمات المنجزة. كما أن غياب تقارير عن 

 أحد العوامل المعيقة لنجاعة عملية المراقبة برمتها. عمل المراقبين يشكل 

 ضعف استعمال الزي الموحد وأدوات حفظ الصحة 

ض لهمن دفتر التحمالت عمال    40يُلزم الفصل   بزي موحد يحمل شعار "جماعة إنزكان" باإلضافة إلى استعمال   المفوَّ

جميع أدوات الحماية الصحية الشخصية. غير أنه من خالل المعاينة الميدانية لخدمات جمع النفايات والكنس اليدوي، 

بهذا النوع من تبين أن أغلب العمال يشتغلون دون استعمال القفازات والقناع المضاد للغبار واألحذية المهنية الخاصة  

ن من تحديد انتمائه المهني أثناء   المهام. كما أن بعضهم ال يحمل الزي الموحد بكامله أو يلبس قميصا عاديا ال يَمك ِّ

 40درهم بموجب الفصل    500ممارسة مهامه وحمايته. ويتعين التذكير بأن هذه الممارسات ممنوعة وتخضع لغرامة  

 سالف الذكر.
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 ئدة العاملينضعف التتبع الطبي لفا 

بتحديد الحد األدنى من الوقت الذي يجب على طبيب أو أطباء الشغل تكريسه للعاملين،  3126.10حدد القرار رقم 

ض لهعامال. وعليه ف 20ساعة واحدة في الشهر لكل  عامال لِّثمان  165ملزم بإخضاع العاملين البالغ عددهم  المفوَّ

ساعة في السنة. لكن من خالل شهادات الزيارات الطبية الخاصة  99 دقيقة من التتبع الطبي أي 15( ساعات و8)

ساعة بدل  64، تبين أن عدد الساعات اإلجمالي لم يتجاوز 2018يونيو  30إلى غاية  2012بالفترة من فاتح يوليوز 

 ساعة. 530ساعة أي بفارق  594

 ي:وبخصوص حمالت التلقيح الثالثة المنظمة خالل هذه الفترة، اتضح ما يل

عامل، ولم يخضع للقاح ضد  102(، لم يخضع للقاح ضد الكزاز 2012خالل حملة التلقيح األولى ) -

 من العاملين؛ %75الدفتيريا )الخناق( 

 % من العاملين لم يخضعوا لعملية التلقيح؛ 40(، 2014خالل الحملة الثانية ) -

( عمال للتلقيح 10إخضاع عشرة )عامال و  33(، تمت إعادة تلقيح  2017ماي    12خالل الحملة الثالثة ) -

 ألول مرة.

% من مجموع 34عامال أي  56وعليه، يكون عدد العاملين الذين لم يسبق لهم أن خضعوا لعملية التلقيح الوقائي 

 العاملين.

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛جمع النفايات المنزلية بخدمةل النظافة خاصة المكلفين اتأطير عم تعزيز -

واالمتثال لتدابير السالمة وارتداء الزي الموحد   الحماية الصحية الشخصيةالسهر على استخدام معدات   -

 ؛من طرف عمال النظافة

 .لتشريعات المتعلقة بطب الشغللي المنتظم لعمال النظافة طبقا طبال التتبعالحرص على  -

ض له  ثانيا. جودة خدمات المفوَّ
 يشمل عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة "إنزكان" ثالثة أنواع من الخدمات: 

( ونظام جمع النفايات  8و 5و 4و 3و 1جمع النفايات المنزلية بواسطة نظام الحاويات )قطاعات رقم  -

 (؛ 7و 6و 2" )قطاعات رقم Porte à porteمن جانب الطريق "

 ؛ 3يف: يهم جميع الطرق الرئيسية وبعض الطرق الثانوية بوتيرة محددة بالملحق رقم التنظ -

غسل بعض الطرق والساحات العمومية عن طريق رش الماء المضغوط، وذلك بناء على أمر صادر  -

ض.  عن المفوَّ

ضة.  مكن تقييم تنفيذ هذه الخدمات من الوقوف على مجموعة من المالحظات تهم تدبير جميع أنواعوقد    الخدمات المفوَّ

 جمع وإفراغ النفايات المنزلية والمماثلة لها 

% من الحمولة السنوية التقديرية خالل الخمس سنوات األولى من مدة تنفيذ 89و 82تراوح معدل جمع النفايات بين 

جاوز ( حيث لم يت2016إلى منتصف سنة  2015عقد التدبير المفوض، باستثناء السنة الرابعة )من منتصف سنة 

79.% 

  إعادة تكون المكبات العشوائية القديمة وتكون أخرى جديدة 

ض له ملزم بجمع وإزاحة النفايات الموضوعة بالمكبات العشوائية  31نص الفصل  من دفتر التحمالت على أن المفوَّ

وذلك بهدف التخلص الكلي من هذه المكبات العشوائية. كما   ،للنفايات المنزلية بما فيها أراضي الخواص غير المبنية

ض له ملزم بالتخلص من جميع المكبات العشوائية المحددة سلفا في الملحق رقم   كنقط سوداء والحفاظ على   5أن المفوَّ

 نظافتها وذلك خالل شهرين من دخول العقد حيز التنفيذ.

ظ إعادة تكون المكبات العشوائية التي تم التخلص منها. ويتعلق ومن خالل الزيارة الميدانية لبعض القطاعات، لوح

 . كما لوحظ تكون مكبات جديدة:7بالقطاع رقم  25و  9و 8والنقط رقم  1بالقطاع رقم  22األمر بالنقطة السوداء رقم 

 : الجهة الخلفية لعمارة "الفار" قرب المحطة الطرقية؛ 1بالقطاع رقم  -

"ابن خلدون" بحي "تاغزوت"، ومكب آخر بين مسجد حي "الرمل"   مدرسة  : مكب قرب3بالقطاع رقم   -

 والثانوية التأهيلية "رحال ابن احمد".
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كما مكنت الزيارة الميدانية من رصد تكون مكب عشوائي جديد بالجهة الجنوبية فوق أرض عارية قرب النقطة 

". هذا المكب تلقى به جميع أنواع Petromللخضر والفواكه ومحطة الخدمات " بين السوق الجديد  22السوداء رقم 

(...(. وقد أدت هذه الوضعية إلى تكون نقط سوداء Encombrantsالنفايات )الهامدة، المنزلية، ذات الحجم الكبير )

ِّض وتشكل  ومكبات عشوائية صغيرة بالجوار، مما يدل على ضعف المراقبة من طرف مصلحة المراقبة التابعة للمفو 

 ثيرا على المحيط البيئي برمته )التربة والفرشة المائية( والنظام البيئي المجاور لوادي "سوس".هذه الوضعية تأ

كما أن هذه الوضعية تخالف أهداف المخطط الوطني للنفايات المنزلية المتمثلة في إعادة تهيئة وإغالق جميع المطارح 

 .2020العشوائية في أفق سنة 

 ايات المنزليةخلط النفايات الطبية الخطرة بالنف 

من اتفاقية التدبير المفوض خدمات جمع النفايات الطبية والصيدلية المتأتية من المستشفيات أو  5يستثني الفصل 

المصحات وكذا النفايات الخطرة. وقد تبين من خالل الزيارة الميدانية أن بعض المؤسسات الصحية العمومية والخاصة 

في الحاويات   ،فرز عن النفايات التي تدخل في عداد النفايات المنزلية والمماثلة لها  ودون  ،تُلقي نفاياتها الطبية مباشرة

المخصصة لهذه األخيرة ليتم إفراغها بالمطرح العمومي. ويتعلق األمر بمركز تصفية الكلى ومصحة "تاغزوت"  

 شركة خاصة لتدبير نفاياته الطبية.والمركز االستشفائي اإلقليمي. هذا األخير يقوم بهذا األمر رغم العقدة التي تربطه ب

ض هذه الوضعية العماَل المكلفين بجمع النفايات لخطر اإلصابة بالتهابات فيروسية خطيرة من قبيل التهاب الكبد  وتُعر ِّ

 "ب" و"ج". 

نص صراحة على ت المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،  28.00من القانون رقم  38تجدر اإلشارة إلى أن المادة 

غير أنه  ،النفايات الطبية والصيدلية تخضع لتدبير خاص تفاديا ألي ضرر يمكن أن يلحق بصحة اإلنسان والبيئةأن 

النفايات في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من هذه يمكن اعتبار بعض أنواع 

دت  أن تخضع لعملية فرز مسبقةو ثة بالنفايات الخطرةمعتمد، شريطة أال تكون هذه النفايات ملو طرف مختبر ُحد ِّ

 .الطبية والصيدليةالمتعلق بتدبير النفايات  2.09.139كيفياتها بواسطة المرسوم رقم 

ِّض في شخص رئيس المجلس الجماعي باتخاذ أي إجراء لحث المؤسسات المعنية على  وفي هذا الصدد، لم يقم المفو 

في إطار مهام الشرطة اإلدارية المنوطة به  ختبار قبل نقلها إلى المطرح العمومي، وذلك فرز نفاياتها وإخضاعها لال

من القانون التنظيمي رقم   100المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50بموجب المادة 

 الخطيرة. الوبائية أو األمراض انتشار مكافحة أو المتعلقة بتجنب السيما التدابير المتعلق بالجماعات 113.14

 تجميع بعض الحاويات 

ض له قام بتغيير أماكن الحاويات وتجميع  من خالل الزيارة الميدانية لشارع "موالي علي الشريف"، تبين أن المفوَّ

ِّض ودون تغيي  660( حاويات من فئة  5خمس ) ر مخطط لترا في نقطة واحدة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمفو 

م في تكون نقط سوداء تؤثر على منظر الشارع العام وانبعاث الروائح الكريهة علما  الحاويات. ومن شأن ذلك أن يْسهِّ

 المطلوب. المستوى أن عملية غسل المنطقة المحيطة بالحاويات ال ترقى إلى

 الحفاظ على الحاويات قصور في 

%(    24,1حاوية فقط )  52اوية الموزعة بمختلف أحياء الجماعة،  ح  216تبين من خالل الزيارة الميدانية أنه من بين  

%( ال تتوفر   20,8حاوية )  45%( حالتها جد متدهورة و  13,4حاوية )  29حالتها جيدة. أما في ما يخص الباقي، فإن  

يو يون 11%( ال تتوفر على غطاء. كما تبين من خالل الزيارة الميدانية بتاريخ  41,7حاوية ) 90على عجالت و

أن الحاويات الموضوعة قرب المحطة الطرقية لم يتم إرجاعها إلى مكانها بعد إفراغها مما يعرضها للتلف.  2018

(  Lixiviatوبالتالي فإن عدم الحفاظ على الحاويات سيؤدي إلى تدني جودة الخدمات على إثر تدفق المادة المترشحة )

 عن إفساد المنظر المحيط والتأثير على ظروف اشتغال عمال من الحاويات المكسرة وانبعاث الروائح الكريهة فضال

 النظافة.

، ضعف االحتياطات المتخذة أثناء مناولة هذه الحاويات من طرف عمال النظافة. تقف وراء ذلكومن بين األسباب التي  

م العمال بأخذ االحتي  23وفي هذا اإلطار، يتعين التذكير بالفصل   اط أثناء مناولة الحاويات من دفتر التحمالت الذي يُلزِّ

 وإرجاعها إلى مكانها المخصص لها دون إزعاج أو تلف.

 عدم فعالية عملية غسل األسطول والحاويات 

باإلضافة إلى أن عقد التدبير المفوض ال يحدد وتيرة وطرق غسل األسطول والحاويات، فقد تبين أثناء فترة المراقبة   

تراب الجماعة ال تخضع للغسل رغم الحاجة الملحة لغسلها وصيانتها   أن الخمس حاويات المعدنية الموزعة على

لها إلى نقط سوداء. ويتعين التذكير في هذا الشأن بأن برنامج غسل الحاويات المقدم من لدن  لتفادي تردي حالتها وتحوُّ

ض له يتعلق بوتيرة غسل الحاويات البالستيكية فقط وال يتناول الحاويات المعدنية.  المفوَّ
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ض له  وفيما يتعلق بفعالية عملية غسل األسطول والحاويات، تم تسجيل نقائص على مستوى وتيرته. فرغم أن المفوَّ

حاوية  84قام بوضع برنامج لغسل الحاويات البالستيكية بوتيرة مرة واحدة كل شهر، فقد بينت الزيارة الميدانية أن 

مذكور. كما بينت معاينة الحاويات أنها مليئة بالبقع الدهنية %( غير منظفة مما يعكس عدم احترام البرنامج ال 39)

 واألوساخ الظاهرة وتنبعث منها روائح كريهة.

 27,84التحريات أنه تم استخدام ما معدله  أظهرتكما أن استعمال مواد التطهير وإزالة الشحوم غير منتظم، حيث 

حاوية بالستيكية وخمس  216)المفروض غسلها يوميا( و آلية لجمع النفايات 19لترا من هذه المواد في الشهر لغسل 

 سنتيلترا للوَحدة. 3,5حاويات معدنية )المفروض غسل كل أنواع الحاويات مرة واحدة كل شهر(، أي ما معدله 

ض له  ض له ال يتوفر على مخزون لمواد التطهير وإزالة الشحوم حيث يتوصل المفوَّ وتجدر اإلشارة إلى أن المفوَّ

بهذه المواد بعد تحضيرها من لدن المصالح المركزية للشركة بالدار البيضاء وتعبئتها في عبوات مجهولة  بإنزكان

 االسم والمصدر ودون إشارة لمكونات المواد وتركيزها مما قد يعرض صحة العمال للضرر.

 ضعف عملية غسل أماكن الحاويات وتنظيف محيطها 

نقطة من  51ن الحاويات ال تخضع جميعها للغسل والتنظيف. ويتعلق األمر بـتبين من خالل الزيارة الميدانية أن أماك

نقطة محددة. هذه الوضعية يزيد تأثيرها بوجود حاويات متضررة تتدفق منها المادة المترشحة مما يزيد من   216بين  

ض له على  23احتمال تكون نقط سوداء. وللتذكير فإن الفصل   صيانة وغسل الحاويات   من دفتر التحمالت يُجبِّر المفوَّ

 ومحيطها بصفة منتظمة.

  قيام عمال جمع النفايات بفرز القمامة 

من دفتر التحمالت على عمال جمع النفايات القيام بفرز القمامة وذلك تحت طائلة تطبيق غرامة  40يَْحُظر الفصل 

(. وقد مكنت  40لفصل أو فصل العامل وتغييره )ا 49درهم كما هم منصوص عليها بالفصل  2.500,00مبلغها 

بمحاذاة السوق الجديد للخضر والفواكه من  22الزيارة الميدانية للمكب العشوائي المتواجد قرب النقطة السوداء رقم 

ض له بفرز النفايات بالحاويات المعدنية ومحيطها قبل نقلها بواسطة الشاحنة ذات  قيام على الوقوف أحد عمال المفوَّ

ض له بالتوقف قبل ولوجه قصد الخطاف إلى المطرح العمو مي. وعلى مستوى هذا األخير، تقوم بعض شاحنات المفوَّ

 القيام بفرز القمامة.

 وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛هاونمكبات النفايات العشوائية قصد القضاء عليها وتفادي تجددها أو تكمعالجة  -

  تقارير بضرورة فرز النفايات الخطيرة وتقديم وإلزامهم الطبية والصيدليةمنتجي النفايات تحديد  -

 هم المماثلة للنفايات المنزلية؛عدم تلوث نفاياتمن  للتأكد اختبارات

تمت المصادقة عليها   والتنظيف ومخططات الحاويات كما احترام برامج العمل المتعلقة بخدمتي الجمع   -

ِّض  ؛ من طرف المفو 

 منتظمة على استبدال الحاويات المتضررة؛ العمل بصفة  -

 ؛لضمان استمرار نظافتها واآلليات للحاوياتوفعال اتخاذ التدابير الالزمة لغسل منتظم  -

 غسل أماكن الحاويات وتنظيف محيطها؛الحرص على  -

ض له من ممارسة عملية فرز القمامة وتطبيق الجزاءات في حال ثبوت المخالفة. -  منع عمال المفوَّ

 فالتنظي 

 عمليات التنظيف، لوحظ ما يلي. بخصوص

 غياب برنامج منتظم للكنس اليدوي لبعض األماكن 

حدد دفتر التحمالت في ملحقه الثالث عدد أيام الكنس اليدوي في يوم واحد أو ثالثة أيام أو سبعة وذلك حسب كل 

لمناطق، أن كنس بعض األماكن منطقة. غير أنه اتضح من خالل تحليل برامج الكنس اليدوي األسبوعية لعينة من ا

ن اتخاذ القرار في هذا الشأن متروك لرئيس إأيام ال يخضع لبرنامج منتظم يحدد هذه األيام، حيث    7ذات وتيرة أقل من  

ِّض  كل منطقة. هذه الوضعية ال تسمح بتتبع تنفيذ الخدمة وتقييم جودتها من لدن المصالح المعنية بالمراقبة لدى المفو 

ض له  .والمفوَّ

 قصور في خدمة الكنس اليدوي 

ض له مسؤولية الحفاظ على نظافة جميع الطرق والساحات  26حسب الفصل  من دفتر التحمالت، يتحمل المفوَّ

 ،مباشرة بعد تنفيذ عملية الكنس ،2018يونيو  11بتاريخ التي تمت العمومية بالجماعة. غير أن المعاينة الميدانية 

 7الخدمة على مستوى شارع "بوزكار" )برنامج الكنس األسبوعي محدد في مكنت من الوقوف على ضعف جودة 
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أيام( وقرب حديقة "األمل" ومدرسة "البحتري" على مستوى شارع "ابن طفيل" )برنامج الكنس األسبوعي محدد في  

تنظيفها. درهم عن كل طريق أو ساحة عمومية لم يتم    1.000من دفتر التحمالت غرامة    49أيام(. وقد حدد الفصل    6

ِّض اإلجراءات الزجرية الواردة في هذا الصدد. مرغم ذلك، ل  يتخذ المفو 

  قصور في خدمة إزالة األعشاب في بعض المناطق 

ض له ملزم بإزالة األعشاب يدويا أو كيميائيا بالطرق واألرصفة  27طبقا للفصل  من دفتر التحمالت، فإن المفوَّ

ومصارف وبالوعات تصريف مياه األمطار. وفي بعض المناطق التي حدد الملحق الثالث لدفتر التحمالت وتيرة 

على غياب هذه الخدمة على مستوى شوارع  2018يونيو  11في يوم  تم الوقوفأيام في األسبوع،  7العملية في 

"األمويين" و"ابن سينا" و"ابن بطوطة" و"موالي عبد هللا"، وقرب مدرسة "البحتري" والثانوية اإلعدادية بشارع 

 .2018"ابن طفيل"، وبين مدار "الجيش الملكي" ومدار "موالي رشيد"، تأكَّدَ بعد زيارة نفس المواقع في شهر يوليوز  

  خدمة جمع النفايات المتراكمة باألراضي العاريةقصور في 

ض له بجمع النفايات المتراكمة باألراضي العارية للخواص ) (. غير أنه من Piquetageيُجبر دفتر التحمالت المفوَّ

 خالل الزيارة الميدانية، تم تسجيل قصور في هذه الخدمة على مستوى بعض النقط. ويتعلق األمر خاصة بــ:

 "؛ PAMالمدار الطرقي " بقعتين أمام -

 " بشارع "ابن طفيل"؛Les nombres premiersبقعة بالجهة الخلفية للمدرسة الخاصة " -

 بقعة قرب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على مستوى شارع "ابن طفيل".  -

ِّض لم يتخذ اإلجراءات الزجرية الواردة في هذا الصدد والمتمثلة في غرامة  درهم عن  1.000ورغم ذلك فإن المفو 

 من دفتر التحمالت.  49كل طريق أو ساحة عمومية لم يتم تنظيفها حسب الفصل 

  إلقاء نفايات الكنس ببالوعات تصريف مياه األمطار 

ض له ملزم في كل وقت بالكنس اليدوي لألرصفة وبالوعات  27ينص الفصل  من دفتر التحمالت على أن المفوَّ

ِّض، وكذا بتنظيف الشوارع الرئيسية والبالوعات وإزالة تصريف مياه األمطار حسب برنامج ي صادق عليه المفو 

النفايات وأوراق الشجر واألتربة والرمال وكل ما قد يعيق سهولة تصريف مياه األمطار في القنوات المخصصة لذلك 

ء في المصارف من دفتر التحمالت، يُمنع على العمال إلقاء أي شي 35خاصة خالل الفترة الشتوية. وحسب الفصل 

" والبالوعات وكل ما من شأنه أن يشكل عائقا لتصريف مياه األمطار تحت طائلة تطبيق Caniveauxالحديدية "

 درهم في حق المخالفين. 2.500غرامة 

لجميع المصارف الحديدية المتواجدة بساحة  ابينت أن هناك انسداد  2018يونيو  1غير أن الزيارة الميدانية بتاريخ 

ِّض توقف ال حافالت بالمحطة الطرقية بسبب إلقاء بقايا النفايات الناتجة عن الكنس من طرف العمال. كما لوحظ أن المفو 

ض له والبالغة   من دفتر التحمالت. 49درهم حسب الفصل  2.500لم يطبق الغرامة في حق المفوَّ

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: ،تبعا لما سبق 

والمواقع لعملية الكنس اليدوي للشوارع واألزقة المخصصة  يحدد أيام األسبوع منتظموضع برنامج  -

 ؛أيام 7/7 قل منأيرة التعاقدية تذات الو الثانوية

العمل على تحسين خدمات الكنس اليدوي وإزالة األعشاب من الطرق واألرصفة وجمع النفايات الملقاة   -

فات الكنس في قنوات صرف المياه وتطبيق في األراضي العارية، مع ضمان عدم تصريف مخل

 االقتضاء. الجزاءات عند

ِّض  اتثالثا. عملي  المراقبة والتتبع المنوطة بالمفو 
ِّض ممارسة مهامه في مجال المراقبة والتتبع، نصت االتفاقية على إحداث لجنة تتبع للتأكد من حسن  حتى يتسنى للمفو 

اتخاذ القرارات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تواجه أطراف العقد أثناء تنفيذ الخدمات وااللتزامات التعاقدية وكذا 

تنفيذه. كما نصت على إحداث مصلحة للمراقبة يُعهد إليها بمراقبة تنفيذ الخدمات ومدى جودتها بمستويين: مراقبة  

 مستندية ومراقبة ميدانية. وفي هذا اإلطار، تم رصد المالحظات التالية:

 التتبع وعدم التعيين الكتابي للموظفين بمصلحة المراقبة عدم إحداث لجنة 

إحداث  2018، لم يتم إلى غاية يوليوز 2012لوحظ أنه منذ دخول العقد حيز التنفيذ وبداية تنفيذ الخدمات في يوليوز 

فهم بمهام  لجنة التتبع )أي بعد مرور ست سنوات(. كما لوحظ عدم التعيين الكتابي للموظفين الثالثة الذين تم تكلي

المتعلق   54.05القانون رقم  من    18المراقبة. وتجدر اإلشارة إلى أنه ووفقا لمقتضيات المادة  مصلحة  المراقبة والتتبع ب

المراقبة   مصلحةيجب تحديد كيفية اشتغال وممارسة مهام واختصاصات لجنة التتبع و  بالتدبير المفوض للمرافق العامة

 في نظام داخلي خاص بكل هيئة منهما. 
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 مراقبة محدودة ال تسمح بالتأكد من جودة الخدمات 

ِّض من   المالحظات التالية: تسجيلمكن تقييم المراقبة التي يقوم بها المفو 

  مالحظاتهم ال يتم إال أن  رغم أن المراقبين يقومون بزيارات ميدانية من أجل التأكد من جودة الخدمات،   -

مما ال يسمح بتوثيق مجهوداتهم في مجال المراقبة والتتبع. ويظل سجل   ،تسجيلها في تقارير أو محاضر

، الشاهد الوحيد على نتائج عمليات 2012الشكايات الخاص بقطاع النظافة والممسوك منذ أكتوبر 

% فقط من 20,9، وهو ما يمثل 2017شكاية إلى غاية متم سنة  43المراقبة حيث لم يتجاوز عددها 

ِّض؛  مجموع الشكايات التي توصل بها المفو 

ِّض بالتبليغ الكتابي للمخالفات  29خالفا لمقتضيات الفصل  - من اتفاقية التدبير المفوض، ال يقوم المفو 

المسجلة، حيث يتم التبليغ شفويا أو عبر الهاتف من طرف المراقبين مما ال يسمح بتطبيق اإلجراءات 

ض له خالل  الزجرية في حالة عدم تد  ساعة لمعالجة النقائص المسجلة وبَِّحث ِّهِّ على تحسين   24خل المفوَّ

 جودة خدماته؛

 ال يقوم المراقبون بتتبع نشاط وعدد وحالة اآلليات المستعملة؛ -

تنحصر المراقبة المستندية في فحص سجل الشكايات، مما يجعل مسك السجالت األخرى بدون جدوى.  -

 طة وكتيب المركبات والصيانة؛ويتعلق األمر بتقارير األنش

 ال تشمل المراقبةُ والتتبُع الفترةَ الليليةَ وفترة الصباح ابتداء من الساعة السادسة. -

  ض له  نقائص شابت التقارير التي تم إعدادها من طرف المفوَّ

ض له بإعداد تقرير سنوي يتضمن تقريرا تقنيا وتقريرا مال 30.5يُجبر الفصل  يا وتقريرا حول من االتفاقية المفوَّ

 االستغالل وذلك قبل نهاية الشهر الرابع بعد نهاية كل سنة. وفي هذا الصدد تمت إثارة المالحظات التالية:

لم تتضمن التقارير التقنية السنوية المعلومات المتعلقة بالطرق المنظفة )الطول، العرض، نوع الكنس(.  -

 ة والمستبدلة إال في السنة الثالثة الموالية؛كما أنه لم تتم اإلشارة إلى عدد الحاويات المتضرر

ض له بإعداد التقرير المالي )مصاريف االستغالل السنوية وتطورها، حجم المداخيل  - ال يقوم المفوَّ

 وكشوفات الحساب، البيان التفصيلي إلهالك اآلليات المستعملة(؛

إلى منتصف سنة  2016منتصف سنة لم يتم إعداد تقرير حول االستغالل برسم السنة الخامسة )من  -

 .( ولم يتم مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد كلفة الخدمات بشكل تفصيلي2017

 عدم مراقبة تقارير األنشطة اليومية 

تكتسي تقارير األنشطة اليومية أهمية بالغة حيث تتضمن الئحة القطاعات والطرق التي خضعت لخدمات جمع النفايات 

والحمولة اليومية واآلليات المستعملة ومدة االستعمال، وعدد العمال وساعات العمل، إضافة إلى معلومات والكنس، 

د هذه التقارير في ورقات منفصلة  ض له يُعِّ أخرى مرتبطة بالحوادث والمناطق غير المعالجة. وقد تبين أن المفوَّ

ت واآلليات المستعملة لذلك وجدول ساعات العمل )وليس في سجل( تتضمن القطاعات التي خضعت لعملية جمع النفايا

 والعمال والحمولة.

ِّض ال يقوم باستغالل هذه التقارير ومقارنتها بوضعية الحمولة المسلمة من طرف المطرح العمومي. وفي  كما أن المفو 

 لثانية من بداية العقد َكعَي ِّنة:هذا الصدد، تم الوقوف على االختالفات الواردة بالجدول اآلتي والتي تُهمُّ السنتين األولى وا

 اليوم  السنة
د  مركبات وردت بالتقرير اليومي ولم تَرِّ

 بوضعية المطرح العمومي 

مركبات اشتغلت حسب وضعية المطرح 

العمومي ولم يسجل نشاطها بالتقرير 

 اليومي 

  A-73-7584 2012أكتوبر  31 األولى

 J-167110  2012نونبر  15 األولى

 A-73 6950-A-73-7584 2012نونبر  15 األولى

 A-73 6950-A-73-7584 2012دجنبر  30 األولى

 A-73-6950  2013يناير  01 األولى

  A-73-7584 2013فبراير  28 األولى

 A-73-6951  2013مارس  10 األولى

  A-73-7584 2013أبريل  01 األولى



 43 

 اليوم  السنة
د  مركبات وردت بالتقرير اليومي ولم تَرِّ

 بوضعية المطرح العمومي 

مركبات اشتغلت حسب وضعية المطرح 

العمومي ولم يسجل نشاطها بالتقرير 

 اليومي 

 A-73 167109-J-7584 2013ماي  31 األولى

  A-73-7122 2013ماي  31 األولى

 A-73 7122-A-73-7584 2013يوليوز  01 الثانية 

 A-73-7122  2013غشت  03 الثانية 

 J-161556  2013غشت  03 الثانية 

 A-73-7122  2013شتنبر  01 الثانية 

 J-161556  2013أكتوبر  21 الثانية 

اآلليات المستعملة والساعات الفعلية إلنجاز الخدمات واحترام المسارات للتأكد من  المذكورة  عدم استغالل التقارير    إن

ض له ينجز نفس خدمات  ِّض القيام بها، مع العلم أن المفوَّ المتفق عليها يشكل إخالال بالمراقبة المفروض على المفو 

 بمطرح مراقب. كيلومترا وال تفرغ نفاياتها   33الجمع بجماعة "بيوكرى" التي ال تبعد عن إنزكان إال بـ 

  يؤدي إلى إعادة تكوين المكبات العشوائية والنقط السوداء  عاريةبأراض  البناءتراكم بقايا عمليات 

البناء بأراض عارية الناتجة عن رمي بقايا عمليات  تبين من خالل الزيارة الميدانية تراكم كميات كبيرة من النفايات

مما يشجع الساكنة على رمي النفايات    ،لخضر والفواكه وكذا على ضفاف وادي سوسللسوق الجديد  لبالجهة الجنوبية  

إضافة إلى تردي جودة خدمات    النقط السوداء المفروض القضاء عليهاتكوين  يؤدي إلى إعادة  المنزلية بهاته المواقع و

يقم بأي إجراء زجري في إطار مهام الشرطة اإلدارية المنوطة به  لم جلس الجماعي . وقد لوحظ أن رئيس المالنظافة

من القانون التنظيمي رقم   100المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50بموجب المادة 

 .المتعلق بالجماعات 113.14

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الخدمات وااللتزامات  وذلك لتتبع تنفيذ عملها، طريقة يحدد داخلي نظام وإعداد التتبع لجنة إحداث -

 التعاقدية؛

  المادية والبشرية  اإلمكانيات  وضع  مع  عملها،  طريقة  يحدد   داخلي  نظام  وإعداد  المراقبة  مصلحة  إحداث -

 بها؛ المنوطة بالمهام االضطالع من لتمكينها إشارتها رهن الالزمة

 على والعمل المراقبة مع عدم إغفال الفترات الليلية والصباح الباكر لعمليات محدد برنامج اعتماد -

 المنجزة؛  الخدمات وتتبع بمراقبة الجماعيين المكلفين واألعوان الموظفين تدخالت توثيق 

ض  حث -  واستغاللها  صدقيتها  من  التأكد  مع  المتعاقد بشأنها،  والتقارير  الوثائق   جميع  تقديم  على  له   المفوَّ

 الخدمات؛  جودة من والتحقق  المراقبة أعمال في برمجة

ض طرف من المعدة اليومية األنشطة تقارير استغالل - المسلمة  الحمولة بوضعية ومقارنتها له  المفوَّ

واحترام  الخدمات إلنجاز الفعلية والساعات المستعملة اآلليات من للتأكد العمومي المطرح طرف من

 عليها؛ المتفق  المسارات

المنزلية  بالنفايات الختالطها تفاديا البناء عمليات عن الناتجة النفايات لتفريغ خاص مطرح توفير -

 العشوائية؛ المكبات تجدد منع وبالتالي

ض ضد المرصودة المخالفات تبليغ على العمل -  تطبيق من كتابة قصد التمكن عند االقتضاء له المفوَّ

 .العقد في عليها الجزاءات المنصوص

 رابعا. تدبير قطاع النظافة
 الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.  المجلسسجل 

 غياب الرؤية واإلجراءات الكفيلة بالقضاء على االسترجاع العشوائي للنفايات 

عشوائي االسترجاع المحاربةَ و ال تتوفر الجماعة على استراتيجية مندمجة تهدف من خالل إجراءات ملموسة مراقبةَ 

ارات الميدانية أن ملتقطي النفايات يقومون بالبحث داخل يتبين من خالل الز ثحي  ،( Chiffonnage) للنفايات

، الجماعةتراب العربات المجرورة في  السماح بتجول فرز. كما أنوتيسير ال نشر محتوياتهال حياناوقلبِّها أالحاويات 
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وعدم توفير الوسائل الضرورية  االسترجاع العشوائي للنفايات إضافة إلى عدم استمرارية حمالت القضاء على 

 .ام في استمرارهسهِّ د من أهم األسباب التي تُ عَ إلنجاحها تُ 

  مؤشرات لتقييم جودة الخدمات المقدمة في إطار عقد التدبير المفوض عدم اعتماد 

ض لهي ِّ  ضمانَ  ر عقد التدبير المفوضفي إطا روم التزام المفوَّ وللتمكن ض. النظافة التامة داخل النفوذ الترابي للمفو 

الغياب التام لمؤشرات   لوحظيتعين تحديد مستوى النظافة المطلوب بدقة أكثر. وفي هذا الصدد،  من تقييم هذه الخدمة،  

على غرار  يف بعض مؤشرات الجودةفالعقد ال ينص على نظام للتقييم يسمح بتصن تقييم جودة الخدمات المذكورة.

ِّ بجماعات أخرى عقود أخرى مماثلة  ض لم يعمل أثناء تنفيذ العقد على بلورة واعتماد مثل هذا النظام.. كما أن المفو 

 الساكنة مع التواصل وسائل في قصور 

 الذين يشكلون  واألسر  التجار  خاصة  لها  والمماثلة  المنزلية  النفايات   منتجي  مع  للتواصل  قنوات  على  الجماعة  تتوفر   ال

 :خالل من رئيسي بشكل ذلك ويتجلى. النفايات لتلك أمثل بتدبير يسمح ال  مما  مهمة، فئة

 كالتجار؛  المنزلية  النفايات  منتجي  كبار  وخاصة  إنزكان  مدينة  لساكنة  موجهة  للتواصل  خطة  وجود   عدم -

موضوع  حول اإلعالنية الملصقات) المرئية والسمعية المكتوبة االتصال وسائل استعمال في نقص -

 ؛  (وغيرها والصحف النفايات

 النفايات؛  جمع مواعيد  احترام على المواطنين حث وسائل نقص -

 تفاعلي؛  إلكتروني موقع غياب -

 (.واألرشيف والمعالجة االستقبال) أكثر واستجابة بفعالية المواطنين شكايات تدبير يهم نظام غياب -

 الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي: المجلسيوصي 

تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من إعادة استخدام النفايات أو تدويرها مع التشجيع على  -

 الفرز المسبق؛ ةعملي

 ؛مؤشرات موثوقة لألداء بناء علىاعتماد نظام لتقييم جودة خدمات النظافة  -

 .واصل والتحسيس وتتالءم مع مختلف فئات المرتفقينالسنوات تروم الت  وضع برامج سنوية ومتعددة -
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II.  شركة "كازا طيكنيك نزكان ومدير إل  الجماعيمجلس ال جواب رئيسCasa 

Technique  " 

 )نص مقتضب(

ض له  أوال. االلتزامات التعاقدية الرئيسية للمفوَّ

ض له    تنظيم وإدارة المفوَّ

  التدبير المفوض عدم تأسيس شركة مخصصة حصريا لتنفيذ عقد 

تم االتفاق مع الشركة المفوض لها "ك.ت" على إحداث شركة جديدة تابعة للشركة األم والتي يكون غرضها  

منحصرا في تدبير قطاع النظافة بجماعة إنزكان، وتعهدت الشركة المعنية بإنجاز ما اتفق عليه خالل الفترة المتبقية 

 لالتفاقية. 

 خاصة بالتدبير المفوض للخدمات السجالت المجموعة من  عدم مسك 

ستعمل الشركة على مسك وضبط سجالت تتبع العتاد واآلليات والحاويات واستهالك مختلف المواد للتمكن من 

ترشيد استعمالها وكذا تكليف مستخدم خاص بمسك هذه السجالت ومراقبتها. أما بالنسبة لضمان الصيانة الالزمة 

لموارد البشرية في عين المكان من أجل التدخل اآلني لتفادي التأخير في لآلليات ستعمل الشركة على تعزيز ا

 الصيانة مع إيجاد ممون محلي لالقتناءات الضرورية.

ض له   اإلمكانيات المرصودة من طرف المفوَّ

 المقرات والتجهيزات 1.2

  العاملينشروط الوقاية الصحية ومتطلبات السالمة الالزمة للحفاظ على صحة غياب 

الذي  بألماكن الشغل التابعة للمفوض له خاصة مستودعات مالبس العاملين ومغتسالتهم بداخل المر آبالنسبة  

شارتها من طرف الجماعة، تلتزم الشركة بتحسين جودة النظافة بهذه المرافق تنظيفها بشكل دوري إوضع تحت 

منه مع تجهيز هذه  281المادة  المتعلق بمدونة الشغل وال سيما 65-99ومنتظم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

 المرافق بالرشاشات والمستلزمات الضرورية األخرى. 

 أسطول شاحنات وآليات جمع النفايات 2.2

 ضعف صيانة وإصالح األسطول 

الذي  ببالنسبة ألماكن الشغل التابعة للمفوض له وخاصة مستودعات مالبس العاملين ومغتسالتهم بداخل المر آ

الجماعة تلتزم الشركة على تحسين جودة النظافة بهذه المرافق تنظيفها بشكل دوري  وضع رهن إشارتها من طرف  

منه وتجهيز هذه المرافق  281المتعلق بمدونة الشغل حسب المادة  65-99ومنتظم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

 خرى.بالرشاشات والمستلزمات الضرورية األ

 لنفاياتاستعمال شاحنة ال تنتمي لألسطول لجمع ونقل ا 

، وكانت  2017-2016هي شاحنة تعويض تم استخدامها في فترة  A-73-10182الشاحنة المسجلة تحت رقم  

تعمل بشكل يومي خالل هذه الفترة وبمختلف قطاعات جمع النفايات ولم تكن تعتبر شاحنة إضافية، كما أنها بنفس  

 حجم نظيراتها وتحمل نفس كمية النفايات. 

فهو راجع النخفاض كميات النفايات    2017و  2016للتباين بين كمية النفايات المجموعة خالل السنتين  أما بالنسبة  

خصوصا، وبباقي السنوات األخرى عموما، وذلك راجع لعدة أسباب من  2017مقارنة بسنة  2016المنتجة سنة 

من طرف أصحاب المواشي ... إلخ.   بينها: الجفاف، ارتفاع ظاهرة الفرز العشوائي للنفايات خاصة المواد العضوية

 ما هو إال استمرار عادي لالرتفاع السنوي لكمية النفايات. 2017وإن ارتفاع كمية النفايات في سنة 

 عدم احترام البرنامج االستثماري بشأن تجديد أربع شاحنات ضاغطة 

، وقامت الشركة بتوفير عدد الشاحنات المطلوبة 2015و 2014البرنامج االستثماري قد احترم بكامله بين سنة  

وإضافتها إلى األسطول في أجلها المحدد مع استخدامها كشاحنات احتياطية لتطعيم الشاحنات األساسية دون تحديد 

 قطاع ثابت لها للعمل به.
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 الموارد البشرية 3.2

 عمالضعف تأطير ال 

( مؤطرين بمدينة إنزكان إضافة إلى أطر اإلدارة المركزية التي تتدخل حسب 10تتوفر الشركة على عشرة ) 

 االستغالل(.-الجودة-اختصاصاتها )الموارد البشرية

 وتعمل الشركة على تأطير أطرها بالمدينة وذلك بتوفير دورات تدريبية في الصحة والسالمة وعدة ميادين أخرى.

 ال الزي الموحد وأدوات حفظ الصحةضعف استعم 

 توفر الشركة لكل عمالها مرتين في السنة بذلة كاملة في كل مرة مع جميع أدوات الحماية الصحية الشخصية.

كما تلزم الشركة عمالها بارتداء المالبس كاملة مع معدات الحماية ومن لم يلتزم بهذا الشرط يتعرض لعقوبات 

 تأديبية )...(. 

 لطبي لفائدة العاملينضعف التتبع ا 

توفر الشركة لكل عمالها زيارات دورية لطبيب الشغل كما تقوم بحمالت تلقيحية لفائدة العمال وفقا لخطة عمل 

 تضعها موازاة مع طبيب الشغل.

أيام وكذا أيام   7/7تعمل الشركة وفق برنامج منتظم يحدد أيام األسبوع المخصصة للكنس اليدوي للشوارع واألزقة  

 وستعمل الشركة على تحسينه من أجل الرفع من مستوى نظافة المدينة.   أقل.

ض له   ثانيا. جودة خدمات المفوَّ

 جمع وإفراغ النفايات المنزلية والمماثلة لها 

  إعادة تكون المكبات العشوائية القديمة وتكون أخرى جديدة 

مراقبتها للحيلولة دون تجددها. مع اإلشارة إلى أن تمت معالجة كل مكبات النفايات العشوائية مع الحرص على  

تكون هذه المكبات راجع باألساس الى الرمي العشوائي لبقايا البناء التي تتحول الى نواة لمكبات النفايات من طرف 

 الساكنة مع العلم أن هذه الممارسات تتم ليال مما يصعب معه محاربتها خصوصا بجنبات واد سوس.

 طبية الخطرة بالنفايات المنزليةخلط النفايات ال 

تقوم الشركة بجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمدينة بما فيها المستشفيات والمصحات وفي بعض األحيان  

يتم رصد تواجد بعض النفايات الصلبة مختلطة بنفاياتهم المماثلة للنفايات المنزلية داخل الحاوية بطريقة تصعب  

اغ في المطرح. كما أن إدارة الشركة اعطت تعليمات للعمال بعدم جمع )...( مثل هذه النفايات مالحظتها قبل اإلفر

  .)...( 

 تجميع بعض الحاويات 

جمع النفايات بالمدينة يتم وفق مخطط محدد حيث تم تقسيم المدينة إلى ثمانية قطاعات رئيسية وتعمل بها شاحنات  

 Benneوشاحنات صغيرة  Benne Tasseuseة مختلفة حسب خصوصيات كل قطاع )شاحنات ضاغط

satellite وشاحنات لحاويات حديديةMulti benne et Empli roll  ) 

وتحترم كل شاحنة مسارها المحدد مسبقا مع العلم أن الشركة قامت منذ بداية العمل بالصفقة بإعادة تقسيم القطاعات 

 صفقة لضمان جودة خدمة جمع النفايات. الى ثمانية عوض سبعة المحددة في العرض التقني األولي لل

وفيما يتعلق بمخطط وضع الحاويات وأي تغيير في أماكنها أو سحبها او بإضافتها، فيتم بتنسيق مع لجنة التتبع 

 حسب الشكايات المتوصل بها.

 ضعف الحفاظ على الحاويات 

يان عدة تبقى غير كافية نظرا لتعدد استبدال الحاويات يتم بشكل منتظم حسب البرنامج االستثماري إال أنه في أح 

الممارسات غير السليمة التي تطالها )إضرام النار بالحاويات ورمي بقايا البناء، رمي بقايا الرماد المشتعل، 

 السرقة...( مما يؤدي إلى استنزاف المخزون بسرعة.

 عدم فعالية عملية غسل األسطول والحاويات 

ب البرنامج االستثماري إال أنه في بعض األحيان تكون غير كافية لتغطية استبدال الحاويات يتم بشكل منتظم حس

 جميع أنحاء المدينة نظرا لعدم احترام المواطنين للحاويات بسرقتها وحرقها برمي بقايا الجمر فيها.

يضم المستودع مكان خاص ومجهز لغسل اآلليات والحاويات، حيث يتم غسل اآلليات بشكل دوري بعد كل 

، أما الحاويات فيتم غسلها طبقا للبرنامج الشهري مع األخذ بعين االعتبار مضاعفة التردد في المناسبات استعمال

 الدينية واألعياد والفترة الصيفية.
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 ضعف عملية غسل أماكن الحاويات وتنظيف محيطها 

بعد إفراغها، كما تعمل الشركة على توفير معدات صغيرة لعمال الشركة من أجل تنظيف محيط الحاويات مباشرة   

 تعمل الشركة على تتبع حالة أماكن الحاويات للتدخل وغسلها عند الحاجة.

  قيام عمال جمع النفايات بفرز القمامة 

تحظر الشركة على جميع مستخدميها العمل على فرز النفايات أثناء مزاولة عملهم تحت طائلة تطبيق عقوبات قد  

المتواجدة بمحاذاة  22فرز التي تمت مالحظتها على مستوى النقطة تصل إلى الفصل، اما فيما يخص عملية ال

 السوق الجديد للخضر والفواكه، تعود ألشخاص أغيار مع العلم ان هذه الحاوية الحديدية تمت ازالتها بشكل نهائي.   

 التنظيف 

 غياب برنامج منتظم للكنس اليدوي لبعض األماكن 

تعمل الشركة وفق برنامج منتظم يحدد أيام األسبوع المخصصة لعملية الكنس اليدوي للشوارع واألزقة بما فيها  

 أيام مع مضاعفة بعض هذه الترددات نظرا لتطور نشاط حركيتها. 7/7األيام ذات التردد األقل من 

 قصور في خدمة الكنس اليدوي 

األتربة واألعشاب المتواجدة على الرصيف، وكذا تنظيف األراضي العارية تقوم الشركة بحمالت دورية إلزالة  

غير المبنية وستعمل الشركة على زيادة وتيرتها لرفع مستوى نظافة المدينة، أما فيما يتعلق بمخلفات الكنس اليدوي 

قنوات الصرف  فإن جميع العمال يتوفرون على حاويات مخصصة لجمع هذه النفايات، ويتم منعهم من إلقائها في 

   الصحي.

ِّض عملياتثالثا.    المراقبة والتتبع المنوطة بالمفو 

 عدم إحداث لجنة التتبع وعدم التعيين الكتابي للموظفين بمصلحة المراقبة 

المتعلق  54-05من القانون رقم  18تبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ستعمل الجماعة وتطبيقا للمادة  

مرافق العامة ستعمل الجماعة على احداث لجنة تتبع عملية التدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا بالتدبير المفوض لل

تنفيذ الخدمات وااللتزامات التعاقدية وتكون هذه اللجنة تابعة لمكتب المراقبة وإعداد نظام داخلي يحدد طريقة عملها 

 له وفق مقتضيات دفتر التحمالت. وكيفيات سيرها وتكون لها الصالحية في مراقبة جميع خدمات المفوض

  يؤدي إلى إعادة تكوين المكبات العشوائية والنقط السوداء  عاريةبأراض  البناءتراكم بقايا عمليات 

أما بخصوص تراكم كميات من النفايات الناتجة عن رمي بقايا عمليات البناء بأراضي عارية بالجهة الجنوبية   

امت الجماعة بإزالة جميع هذه البقايا من خالل تنظيم حملة واسعة بالتنسيق مع للسوق الجديد للخضر والفواكه فقد ق

من القانون التنظيمي  100كما سيعمل رئيس المجلس الجماعي على تفعيل مقتضيات المادة  .كافة المتدخلين

ونصف   الخاص بالشرطة اإلدارية خصوصا بعد تحويل النشاط التجاري لسوق الخضر والفواكه بالجملة  113.14

 الجملة إلى المنطقة الجنوبية.

يشكل فيها النسيج العمراني نسبة مئوية جد مرتفعة  2كلم  14االشارة إلى أن مساحة مدينة إنزكان ال تتعدى  روتجد 

بوجود حاجز جغرافي أال وهو وادي سوس الذي يعيق أي إمكانية تمديد المدار الحضري للمدينة  اوتتميز غرب

وبالتالي فإن  ،باإلضافة إلى كونها مطوقة شماال بجماعة أكادير وجماعة الدشيرة شرقا وجنوبا جماعة أيت ملول

 تجة عن عمليات البناء. رصيد عقاري كفيل بإحداث مطرح خاص لتفريغ النفايات النا ىالجماعة تفتقر إل
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 خدمات النظافة وجمع النفايات

 ونقلها بجماعة أكادير

 

النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والنفايات الفالحية  جمعخدمات النظافة وبالتدبير المباشر لكادير أتقوم جماعة 

 جماعةالعلى صعيد  2016بلغت كمية النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها سنة قد والنفايات الهامدة. و

ما  2012سنة  اليومي لكمية النفايات في حين لم يتجاوز المعدل ،طن يوميا 368طن، أي ما يعادل  134.424,00

 الواحدإنتاج الفرد  بلغ بينما ،كيلوغرام 3,56حوالي  ألسرة الواحدةاليومي لنتاج اإلبلغ معدل فيما طن.  346يناهز 

 .في اليوم كيلوغرام 0,56 حوالي

ذا المرفق يرة العربات المخصصة لهاظح تتكونفيما  ،فردا 467 إلى ما يعادل عدد العاملين بمصلحة النظافة ويصل

 .  (Benne tasseuse)النفايات  وتكديس رفع شاحنة مجهزة بنظام  34منها  ،عربة 89 من

باستثمار ما   ،2016و  2012 سنتي خالل الفترة ما بين  قامت،  وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن الجماعة

  رفع% منها لشراء شاحنات مجهزة بنظام  2953,مليون درهم في معدات وآليات النظافة، خصص    34,68مجموعه  

  مليون درهم(. 84,6) % منها لشراء حاويات النفايات7419,و ،مليون درهم( 18,48) النفايات وتكديس

مليون درهم، أي ما يعادل  46,72ما يناهز  2016النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها سنة  بلغت كلفة تدبيروقد 

درهم  254,5  التي بلغتو ،خدمة النظافة وجمع النفايات ونقلها بينكلفة تلطن الواحد. وتتوزع هذه اللدرهم  347,5

 .درهم للطن 93كلف  ذيال اإلفراغ في المطرح، ثم للطن

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 من الممتدة الفترة خالل من طرف جماعة أكادير لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات تدبيرمرفق  مراقبة مكنت

 .التالية الرئيسة المالحظات تسجيل من 2017سنة  لىإ 2012 سنة

 النفايات وتدبير النظافة لخدمات اإلداري والتنظيم التخطيط .أوال
 .يلي بما الباب هذا في الواردة المالحظات أهم ترتبط

 والبعيد المتوسط المدى على النفايات وتدبير  النظافة لخدمات التخطيط غياب 

(  دورية  أو)  سنوية  قبلية  أهداف  على  مبني   ونقلها،  النفايات  وجمع  النظافة  خدمات  لتدبير  مخطط  على  الجماعة  تتوفر  ال 

. خدماتهذه الل  الميداني  والتتبع  اليومي  التدبير  في  المبذولة  الجهود   تنحصر، إذ  (مفصلةوكيفية )معتمدة في وثيقة    كمية

  صارم   وإدارة  تخطيط  بنظام  المعنية بهذا المرفق  مصلحةال  اعتماد   كاديرأ  بجماعة  النظافة  خدمات  جودة  تحسين  يستلزمو

، المنجز من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية المتعلق المنزلية للنفايات الوطني البرنامج من مستلهم

 على  هاتوفرو  الميدان هذا  في  السابقة  منجزاتها  الى  بالنظر  بالجماعة  الخاصة  واالستراتيجية  (،2022  -  2008بالفترة  

 تسيير وبيانات برنامج العمومي للمطرح المسيرة الشركة  بيانات) النفايات تدبير تتبع  تهم معلوماتية بيانات قاعدة

 . اضعيف يبقى المسؤولين طرف من استغالل هذه البيانات أن غير ،(اآلليات

 الجماعي المخطط  إلعداد   ساسيةأ  لبنة  وتكوين  تدريجيا  النفايات  تدبير  نظام  تحسين  شأنه  من  االستراتيجي التخطيط  إن

  المديري  المخطط  إعداد   في  الحاصل  لتأخيرل  نظرا  لم يتم إعداده بعد   الذي  لها  المماثلة  والنفايات   المنزلية  النفايات  لتدبير

 . المماثلة والنفايات المنزلية النفايات لتدبير كاديرأ بعمالة الخاص

 النظافة  بمصلحة الخاصة الدورية والتقارير القيادة ولوحات التكاليف محاسبة غياب 

 من لكل الحقيقية التكاليف بحساب كفيل( التحليلية المحاسبة) للتكاليف محاسبة نظام تأسيس على الجماعة تعمل لم

 النظافة التابعة للجماعة مصلحة تتوفر الكما . ونقلها وغسل اآلليات ومختلف المعدات وجمع النفايات الكنس خدمات

  تقارير   إعداد   على  تعمل  ال  المصلحة  أن  عنفضال    النظافة،  خدمات  بمختلف  خاصة  مؤشرات  تعتمد   قيادة  لوحات  على

 قطاع في السنوية المنجزات تقارير بإنجاز الجماعة تقوم ال خرى،أ جهة منو .الخدمات هذه حول ظرفية أو دورية

 .أنشطتها بمختلف المتعلقة المعطيات وتحليل تسجيل خالل من النظافة

أداة فعالة للرفع من   ري الجماعةدبم إشارة رهن تضع أن قيادة ولوحات للتكاليف محاسبة نظام تأسيس شأن ومن

  .النظافة قطاع مستوى تدبير

 النفايات وتثمين تدوير وإعادة فرز عملية تطوير في صائنق 

 التلوث من والحد  الخام المواد  استهالك من قتصاد اال في النفايات وتثمين تدوير وإعادة فرز أنشطةبالرغم من أهمية 

 منهجية  تبني  على  تعمل  لم  الجماعة  ، فإنالطبيعية  الموارد   على  والحفاظ  (toxicité)  وسميتها  النفايات  بأحجام  المتعلق
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  تم  الجماعة، فحسب مصالح. مضطردا تزايدا كمياتها تعرف التي النفايات وتثمين تدوير وإعادة فرز ةلتطوير عملي

  ،(2016وسنة  2008 سنة) أكادير شاطئ مستوى على ،زمنيا والمحدودة الفردية الفرز مبادرات ببعض فقط القيام

 (.2016 سنة) التعليمية وبعض المؤسسات ،(2011 سنة" ) أفود ومخيم "

 يهدف كما. والتثمين التدوير إعادة مراحل من مرحلة أي في الزمة مرحلة تعتبر الفرز سلسلةأن بويتعين التذكير 

 جميع تدوير إعادة بخصوص% 20 معدل لىإ الوطني، المستوى على، الوصول المنزلية للنفايات الوطني البرنامج

  .2022 سنة أفق في المنتجة النفايات

 للنفايات العشوائي االسترجاع على بالقضاء الكفيلة واإلجراءات الرؤية غياب 

  للنفايات العشوائي االسترجاع من التخلص تهدف إلى ملموسة وإجراءات مندمجة استراتيجية بوضع الجماعة تقم لم

 راغهافإ الحاويات داخل بالبحث  (récupérateurs) النفايات ملتقطو حيث يقوم  الجماعة، تراب كل مستوى على

  بالنفايات  واألزقة الشوارع تلوث المراقبة غير األنشطة هذه عن وينتج .محتوياتها لفرز العمومية بالطريق أحيانا

 تكاليف ذلك جراء الجماعة تتحمل ذلك، إلى باإلضافة. للسكان الصحية والظروف المدينة نظافة وتدهور المتناثرة،

  .التلف طالها التي المعدات وتجديد  تكميلية نظافة إجراءات لتغطية إضافية

 : أهمها من العشوائية، األنشطة هذه  استمرار في أسباب عدة وتساهم

 ؛الجماعةب  المجرورة المستعملة من طرف ملتقطي النفايات عرباتال حركة حرية -

 والتخلص  النفايات   بتدبير  المتعلق  28.00  رقم   القانون  في   عليه  المنصوص  الزجري  النظام  تطبيق  عدم -

 منها؛ 

 ومناطق المراقب المطرح جنبات على النفايات لشراء مستخرجات  ةلتجار الجمل العشوائي التواجد  -

 ؛مما يشجع ملتقطي النفايات على ممارسة هذا النشاط بالجماعة أخرى

 . النفايات واسترجاع الفرز أنشطة وتنظيم ترسيم غياب -

 لها المماثلة والنفايات المنزلية للنفايات العمومي المرفق  خدمات عن اإلتاوة تفعيل في تأخر 

 عدد رسمية جريدة) منها والتخلص النفايات بتدبير المتعلق 28.00 القانون صدور على سنة عشرة إحدى مرور بعد 

وذلك بتحصيل  البيئية للضريبة التأسيسي المبدأ بتفعيل اآلن حتى الجماعة تقم لم( 2006 ديسمبر 7 بتاريخ 5480

 تدبيرها طريقة عن النظر بغض وذلك ،لها المماثلة والنفايات المنزلية للنفايات العمومي المرفق خدمات عن إتاوة

 سالف الذكر. القانون من 23 للمادة طبقا

الصادر   418  رقم  الجبائي   القرار  في  اإلتاوة  لهذه  المتأخر  التأسيس  في  الجماعة  بها   قامت  التي  اإلجراءات  اقتصرت  وقد 

 القرار  بموجب  اإلتاوة،  هذه  هيكلة  إعادة  تمت   ،2017  سنة   وفي.  لتفعيلها  مصاحبة  إجراءات  أدني  دون  2015  في ماي

 بناء على سنوي ربع أداء باعتماد  ،28و 27و 26 فصوله خالل ومن ،2017 في أبريل الصاد  447 رقم الجبائي

  .الملزمين إقرارات

  :المستويات التالية على إيجابا ينعكس أن اإلتاوة هذه تفعيل شأن ومن

 في هذا المجال؛  الجماعة  ميزانية  على  العبء  وتخفيف  النفايات،  لتدبير  المخصصة  التسيير  نفقات  تمويل -

  التدوير؛ إعادة وتعزيز المصدر من النفايات كمية الحد من -

 . النفايات تدبير تجاه سلوكهم  وتعديل النفايات، بإنتاج يتعلق فيما مسؤولياتهم أمام األفراد  وضع -

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 مفصلة)  وكيفية  كمية(  دورية  أو)  سنوية  قبلية  أهداف  على  مبني  وتوجيهي  استراتيجي  تخطيط  اعتماد -

 ؛النفايات وتدبير النظافة بخدمات متعلقة( وموثقة

 ؛النظافة بمصلحة الخاصة الدورية التقاريرإعداد و القيادة لوحاتوضع و التكاليف تبني محاسبة -

 عملية بأهمية التحسيس على والعمل ،النفايات وتثمين تدوير وإعادة فرز ةتطوير عملي العمل على -

 ؛بالجماعة تالكبار للنفايا المنتجين لدى خاصة الفرز

 ؛للنفايات  العشوائي  االسترجاع  من  التخلصإلى    تهدف  ملموسة  وإجراءات  مندمجة  استراتيجية  وضع -

 .لها المماثلة والنفايات المنزلية للنفايات العمومي المرفق  خدمات عن اإلتاوة العمل على تفعيل -
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 لها المماثلة والنفايات المنزلية النفايات ونقل جمع. ثانيا
 .يلي بما المحور بهذا الخاصة المالحظات أهم ترتبط

 النفاياتنسبة تغطية أحياء الجماعة بحاويات  ضعف 

 مناطق ، باستثناء خمسالحاويات عدد  في عام  نقص وجود عن  النفايات جمع مناطق تجهيز  نسبة  تقييم عملية سفرتأ

 .معدنية أو  بالستيكية حاويات  بها في النفايات جمع يتم حيث الجماعة، تراب كل تغطي منطقة 42 أصل من

 : التالية المالحظات ، النفايات جمع مناطق كل في الحاويات تعداد  بعد  ،تحليلها تم التي البيانات وضحوت

حاويات، حيث يتم،   على تحتوي  ال ،المناطق مجموع من %26( منطقة، أي حوالي 11إحدى عشر ) -

 النفايات؛  جمع عمال قبل منهذه المناطق  في يدويا النفايات جمع الحاويات، غياب في

 أقل)  الحاويات ب  التجهيز  ضعف  من  تعاني  ،المناطق  من مجموع  %24حوالي    مناطق، أي(  10)  عشرة -

 منطقة( اعتبارا للكميات المنقولة يوميا من هذه المناطق أضافة إلى عدد ساكنتها/حاوية 34 من

 بالحاويات التجهيز متوسطة ، تعد المناطق مجموع من% 33منطقة، أي حوالي  (14أربعة عشر ) -

 منطقة(؛  /حاوية 196 إلى 81من)

  فيها يتم ، حيثبالحاويات جيدا مجهزة ،المناطق مجموع منفقط  %7مناطق، أي ما يناهز ( 3) ثالثة -

 الحاويات؛  بواسطة كليا النفايات جمع

 جمع يتم ، حيثالمعدنية بالحاويات مجهزة ،المناطق مجموع من %9مناطق، أي حوالي ( 4) أربعة -

 . "Multibennes"وشاحنتين من فئة   "Ampliroll"   امنظب مجهزتين شاحنتين بواسطة بها النفايات

 بمعالجة رهين يبقىبها  لمناطقا ةتغطي تطور معدل فإن  الحاويات، في السنوية شبه االستثمارات من الرغم علىو

 : يلي فيما همهاأ إجمال يمكن التيو لذلك، المعيقة ألسبابل الجماعة

وبالتالي اعتراض الساكنة على  واإلزعاج للتلوث مصدرا يجعلها مما بانتظام،  الحاوياتتنظيف  عدم -

 ؛ وضعها قرب محالتهم السكنية

 ؛ )أقل من سنتين( الحاويات استعمال صالحيةقصر مدة  -

 .بالحاويات  للتجهيز مخطط غياب -

بالتالي، في و ،النفايات جمع عمال  عمل صعوبة في الحاوياتب لمناطقا تغطية نسبة  انخفاض يتسببعالوة عن ذلك، 

 خطار أو مزعجة روائح لمصدر النفايات استقبال تحول أماكن . كما يتسبب فيالنفايات جمع جوالت مردودية ضعف

  .على الساكنة صحية

 الباب لىإ الباب من" حاويات بدون النفايات جمع نظام مردودية ضعف" 

 ،األحيان  بعض   في   ،يتجاور  إذ   المناطق،  مختلف  في  النفايات  جمعالمكلفة ب  فرقال مردودية  في   كبير   تباين  وجود   لوحظ

  النفايات  جمعب  المتعلقة  البيانات  تحليل  مكنوقد    .قطاع  بكل  الخاصة  الجمع  لظروف  تبعا  آلخر،  فريق  من  مرات  الثالث

 الجمع فرق مردودية تقييم من الجماعة، تراب يغطي قطاعا 42 بين من 33 شمل والذي، 27/07/2017خالل يوم 

 في النقل ومدة ،الساعة في المنقولة اليوم، والكمية في عامل لكل المنقولة الكمية ، وهيمؤشرات ثالثةاعتمادا على 

  :وعلى إثر ذلك، تم استنتاج ما يلي .الواحد الكيلومتر

  فيها   يتم  التي  المناطق  في  ،(السائقون  ذلك  في  بما)  مستخدم  لكل  ،النفايات   من  المنقولة الكميات  معدل  بلغ -

 بلغ  بينما  ،اليوم  في  طن  1,15حاويات، ما يعادل    دون  (porte à porte)  "الباب  لىإ  الباب"  من  الجمع

 المختلط  النفايات جمع التي يعتمد فيها  المناطق في 2,45و 2,87 ، ما يناهزالتوالي على، المعدل هذا

(collecte mixte)، بالحاويات؛ النفايات جمعب والمناطق المعنية 

 مؤشر سجل اليوم، في ساعات 9و 4 بين تتراوح التي الجمع جوالت مدة في  التباين إلى بالنظر -

  يتم التي المناطق في الساعة في طن 0,6 معدل الساعة، في المنقولةالنفايات  بكميةالمتعلق  المردودية

  في  المسجل المعدل من مرات ثالث قلأ ما يمثل أي ،حاويات دون" الباب لىإ الباب" من الجمع فيها

بالحاويات، والتي بلغ  النفايات جمعالمختلط، والمناطق المعنية ب النفايات جمع التي يعتمد فيها المناطق

  ؛طن 2,02فيهما هذا المعدل 

"  الباب  لىإ  الباب"  من  الجمع  فيها  يتم  التي  المناطق  في  الواحد   الكيلومتر  في  النفايات  جمع  مدة  معدل  بلغ -

 كيلومتر  8,72  بلغ  الشاحنة  سرعة  معدل  أن  أي)  الواحد   للكيلومتر  دقائق  6,88  ما يعادل  حاويات،  دون

  في (  الساعة  في كيلومتر  12,5  سرعةأي ب)للكيلومتر    دقائق  4,8  المعدل هذا  بلغ  حين  في   ،(الساعة  في



 51 

 في( الساعة في كيلومتر 14,75 سرعةأي ب)للكيلومتر  دقائق 4,07و ،المختلط الجمع ذات المناطق

 .بالحاويات الجمع التي يعتمد فيها المناطق

 الباب" من الجمع فيها يتم التي المناطق في النفايات جمع فرق مردودية ضعف لىإ  فضال عن ذلك، فإنه، باإلضافة

 نظافة روتده المناطق هذه تعرف ،(قطاعا  15) المناطق مجموع من% 36 تشكل والتي  ،حاويات دون" الباب الى

 .الجمع عمال مهام وصعوبة النفايات جمع ماكنأ

 والتكديس الرفع بنظام المجهزة  الشاحنات بواسطة النفايات مناطق جمع في الوقت ترشيد عدم  

 أن تبين  بها،  المتعلقة الكمية البيانات وتحليل ،جوالتها خالل النفايات جمع لفرق المباشرة نتائج المعاينة إلى استنادا

  ( bennes tasseuses) التكديسو الرفع بنظام المزودة بالشاحنات المجهزة النفايات جمع فرق تقضيه الذي الوقت

 ، من قبيلالشاحنات هذه توفرها التي للخاصيات بالنظر طويال عموما ويظل ،ألخرى جولة من كبير بشكل ينقلب

 .الجمع وقت  وتقليص التكديس المرتفعة ونسبة الدمك سرعة

 مجهزة  شاحنة (20الشتغال عشرين ) 14/09/2017 بتاريخ الميدانية المنجزة معاينةال معطيات تحليل خالل منو

  :التالية تم تسجيل المالحظات ،...(المقطوعة والمسافات الجوالت ومدة الحموالتمراقبة ) والتكديس الرفع بنظام

، حيث  آخر لىإ فريق من هذا المتوسط ويختلف ،الساعة/كم 10,24 الجمع جوالت سرعة متوسط بلغ -

 ساعة؛ /كم 15,21و ساعة/كم 6,36 بين يتراوح

  أنجزت  التوضيح، سبيل وعلى. بطئا أقل اليوم في األولى الجولة تكون الجمع، فرق لجميع بالنسبة -

 الثانية   الجولة  عرفت  بينما  ،ساعة/كم  33,08  بلغ  سرعة  بمعدل  األولى  جولتها  ج/182704  رقم  الشاحنة

  ج /173810  رقم  الشاحنة  أنجزت  اإلطار،  نفس  فيو  .ساعة/كم  9,87  معدل  السرعة لتسجل  في  انخفاضا

، التوالي  على  ،والثالثة  الثانية  ينالجولت  سجلت  بينما  ،ساعة/كم  18,23بلغ    سرعة  بمعدل  األولى  جولتها

 ساعة؛/كم 4,44و ساعة /كم 7,52 معدل سرعة بلغ

 والتكديس  الرفع  بنظام  المجهزة  الشاحنات  بواسطة  الساعة  في   جمعها   يتم   التي  النفايات  كمية   متوسط  بلغ -

  في ،الكمية هذه تصل أن يمكنوتختلف هذه الكمية من فريق عمل إلى آخر، إذ . طن 1,73 ما يناهز

  الساعة؛ في الواحد  الطن تحت عتبة النزول دونطن  2,62 ، إلىاألحوال أحسن

 0,17 ذكورة ما يعادلالم الشاحنات بواسطة كيلومتر كلفي  جمعها يتم التي النفايات كمية متوسط بلغ -

  .كيلومتر كل طن في 0,33و طن 0,09 ما بين ،خرىأ الى شاحنة من النسبة هذه وتختلف. طن

  ثناءأ الجمع لفرق األمثل األداء تعيق التي األسباب منالمعاينة سالفة الذكر تم الوقوف على مجموعة  خالل منو

 : ما يلي في ساساهذه األسباب أ وتتمثل  جوالتها،

الجمع،  مناطق كل في الجوالت طوال الجمع كأولوية عمال به  يقوم الذي الفرز بسبب الوقت إضاعة -

  بالستيكية  أكياس في فرزها تم التي التدوير إلعادة القابلة النفايات بتخزين الجمع عمال محيث يقو

  ؛جنباتها على تعلق أو الجمع سيارة فوق توضع لذلك مخصصة

 ؛ مسبقا فرزها تم التي النفايات كميات لبيع الجملة تجار على الجمع فرق مرور بسبب الوقتإضاعة  -

 من ية ممكنةكمأكبر  جمعإلى  هدفمسبقة ت دراسة لىعدون االعتماد  الجمع جوالتمسارات  تحديد  -

 ؛العمل وأوقات والتكاليف المقطوعة المسافات وترشيد  النفايات

 تتبع عمل فرق جمع النفايات؛  ضعف إجراءات -

 .الجمع مناطق في الحاويات كفاية عدم -

 النفايات جمع  مناطق  في المتواجدة الحوايات صيانة في نقص 

 قامت دورية جوالت خالل من ،ولوحظ. وشمولية منتظمة  بصفة الجمع مناطق في الحاويات المتواجدة صيانة  تمت ال

 وياتاالح  بعض وحي الهدى(، أن السالم حي) الجماعة حياءأ من بإثنين الجمع مناطق بعض في المراقبة لجنة بها

 : بينها من سبابأ عدة إلى الحاويات صيانة انتظام عدم ويرجع .إصالحها أو استبدالها يتم ال المعيبة

 حالة تدهور ترصد  التي الجمع فرق طرف من وموثقة منظمة بصفة ذات الصلة المعلومة إيصال عدم -

 الحاويات؛

 والوسائل الواجب  المعنيين  شخاصاأل  كل دور  خاللها  من  يحدد   الحاويات  لصيانة  مكتوبة  مساطر  غياب -

 .استعمالها
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 مستوى على النظافة بحالة ويضر ،الجمع عمال سالمة  يهدد  الحاويات صيانة  في التقصير  وفضال عن ذلك، فإن

، وكذا خاصة العضوية النفايات تواجد ناتجة عن  تعفنات وبروز والسوائل النفايات تسرب، وذلك من خالل الجماعة

 .للنفايات بجروح مستعمل أي إصابة

 النفايات حاويات صالحية استعمال مدة ضعف 

  في ،الحاويات حالة تتدهورحيث  .العامين تتجاوز ال ما وغالبا منخفضة، النفايات حاويات صالحية مدة أن يالحظ

 تكسيربسبب    وأ  القيعان،  مستوى  على  الكسور  وأ  ،الواجهات  مستوى  على  الحروق  أو  الشقوق  بسبب  ،األحيان  من  كثير

 بين ما المحاسبي للحاويات أو التقني لالستهالك العادية المدة تتراوح المعايير، لبعض وفقاو .الرفع مقابض تالفإ أو

 للمعدات  والضريبي  المحاسبي  الكتااله  معدل  أن  إلى  اإلشارةتجدر    اإلطار،  هذا  وفي.  سنوات(  10وعشر )  (5)  خمس

(. فمثال سنوات 10 إلى أشهر 8و سنوات 6 بين ماتتراوح  الكتاه مدة أي) في المئة 15 إلى في المئة 10 من هو

كما يقدم  .النفايات جمع لمعدات صوىق الكتاه مدةك سنوات( 7سبع ) الطاقة وإدارة للبيئة الفرنسية الوكالة تعتمد 

 تؤثر التي األسباب بين ومن .سنوات (8وثمان ) (5ما بين خمس ) يتراوح ضمانا أوروباب ي الحاوياتمورد  بعض

 : نذكر ما يلي الحاويات، متانة على سلبا

  للتدريب  قط  يخضعوا  لم  الذين الجمع  عمال  طرف  من  تفريغها  أثناء  للحاويات  الصحيح  غير  االستعمال -

 المجال؛ هذا في التقني

 للشاحنة؛ والتفريغ الرفع آلية بواسطة فراغهاإ ليتم ساساأ صممت  لحاويات اليدوي التفريغ -

 ؛الحاويات في انتظار استعمالها تخزين ظروف مالءمة عدم -

 مستقرة؛  وغير مسطحة غير أرضيات على لحاوياتا وضع -

  أثناء الخاصة الشروط لدفاتر التقنية المواصفات في  الضمان ومتطلبات الفنية المتطلبات في  قصور -

 الحاويات؛ شراء طلبيات تنفيذ 

  قبلي   فرز  وجود  عدم  ظل  في  خاصة  ،الحاويات  تلف  في  تساهم  والتي  ،للنفايات  والكثيفة  الرطبة  الطبيعة -

   للنفايات؛

 ؛ سبب في كسرهامما يت للنفايات العشوائي االسترجاع ممتهني طرف من للحاويات المتكرر الكب -

 .واآلخر الحين بين السكان بعض قبل من فيها المرغوب غير الحاويات نتغيير أماك -

 أن دون درهم عموما المليون تتجاوز والتي ،جديدة حاويات القتناء مهمة مبالغ سنويا الجماعة تنفق لذلك، ونتيجة

 النظافة مستوى تحسين يعيق الذي الشيء الجمع، مناطق في الحاوياتالمطلوبة من  تلبية الحاجيات من تتمكن

 .بالجماعة

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛النفايات جمع مناطق جميع  ل الحاويات تغطية معدل لتحسين الالزمة اإلجراءات اتخاذ -

 الجمع  لطريقة  السليم  التطبيق   شروط  وضمان  ،بالحاويات  الجمع  تعميم طريقةعلى    اإلمكان،  قدر  ،العمل -

 ؛االقتضاء عند لمعتمدة" اPorte à porte" الباب إلى الباب من

 إعداد الدراسات الالزمة قصد تحديد مسارات جوالت جمع النفايات بهدف ترشيد عملية الجمع؛ -

 وخاصة  ،السلبية التي تطبع عملية جمع النفايات  الممارساتبعض    على  للقضاء  الكافية  التدابير  اتخاذ -

  الجملة لبيعها؛ تجار نحو والتوجه الجوالت خالل الجمع فرق  طرف من  تفرز النفايا

 ؛ومراقبتها النفايات جمع فرق  تتبع تدابير تقويةالعمل على  -

 .الجمع مناطق كل في منتظمة بصفة الحاويات صيانةل ةمساطر مكتوب وضعالعمل على  -

 للنفايات السوداء النقاط والغسل ومعالجة الكنس خدمات .ثالثا
 .التالية المالحظات تم تسجيل المحور، هذا بخصوص

 العامة األماكن في المهمالت لسالل كلي شبه غياب 

 تراب كل  مستوى على لكوذ  ،للمواطنين كبير تواجد  تعرف  التي األماكن في المهمالت لسالل كلي شبه غياب لوحظ

 والحدائق والميادين والجامعات بالمدارس المحيطة والمناطق المدينة شوارع كبرى ذلك في بما ،كاديرأ جماعة

 هم أ تزويد ب اهتمام وجود  عدمرؤية واضحة و غياب على يدل الوضع هذا. أكادير شاطئ باستثناء ،الخ...  العامة

 .المهمالت بسالل بالجماعة مةاالع ماكنواأل الشوارع
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 المهمالت سالل شراء في جدوى دون استثمارات 

تم    نلتيلا  119/2012  رقمو  40/2011  رقم   تينالصفق  درهم بواسطة  512.640,00  بلغت   باستثمارات  الجماعة  قامت

 .سلة 920 مجموعه ما  يأ مهمالت، سلة 520و 400 التوالي، على ،اقتناء خاللهما من

  ماأي ) دون استعمال الجماعة مخازنب سلة 908 بقاء ما يعادللنظرا  تذكر، فائدة دون تاالستثمارا هاته وقد ظلت

 بالرغم هذا ،(المقتناة السالل من %2 من قلأ) فقط سلة 12 توزيع تم حين في ،(المقتناة السالل من% 98,69 يمثل

 .الجماعة تراب مستوى على لمواطنينوضوعة رهن إشارة االم المهمالت سالل في الحاد النقص من

 لكنسالمتعلق با  الجماعة برنامج في األحياء من  عدد دراجإ عدم 

 توفيرها  يتم ال الكنس خدمات أن لوحظ الجماعة، طرف من الممسوكة وتتبعهم  العمال توزيع  وضعيات لىإ استنادا

  .وفونتي وأساكا المحمدي والحي وتيليال إيليغ: التالية األحياء المناطق هذه وتشمل. اديركأ مدينة مناطق بعض في

  في  الكنس  غياب  المتطلبات بسبب  سقف   دون  يبقيها  مما  الجماعة،  أراضي  كامل  غطيت  ال  الكنس  خدمات  نوبالتالي، فإ

 حمالت بعض بإنجاز المناطق هذه في تكتفي األخيرة هذهذلك أن . أكادير جماعة تراب داخل رئيسية أحياء خمسة

 .المنتظمة وغير المعزولة الكنس

كحي  هااليومي، ال يتم توفير الخدمة بشكل شامل في بعض الكنس وحتى في المناطق التي يتم فيهاباإلضافة إلى ذلك، 

لكل قطاع وعدد ساعات العمل اليومية، زيادة  المخصصينالهدى وحي السالم. وهكذا، ونظرا لعدد عمال النظافة 

ألزقة، فإنه من المستحيل تغطية جميع وا  والشوارع  األحياء  من  العديد   منها   كل  تضم  التي  المناطق  مساحة  شساعةعلى  

 .المطلوبة النظافة مستويات تحقيق من نال يمك هذا كل. العمل أيام كلخالل  الكنس خدماتالمناطق ب

  الحاويات غسل معدلضعف 

 خلل على يدل مما ، أشهر ستة كل واحدة مرة تغسل الحاوية نإ حيث ، ضعيف جد  الحاويات غسل معدل أن يالحظ

 .اكادير جماعة تراب على الموزعة الحاويات غسل عميات تدبير في كبير

 اإلجمالي العدد و (يوم /حاوية 14,18) اليومي غسلال معدلوأخذا بعين االعتبار  ،الغسل ظروف لىإ بالنظرو

 سيستغرق ،(27/09/2017 بتاريخ) حاوية 2.665 التي بلغ عددها للحاويات شاملال غسلال يستنتج أن للحاويات،

 ودون كافية  غير تبقى الغسل وتيرة أن كبير  حد  إلى يثبت  هذا. أيام 7و أشهر 6 يعادل ما  أي ،يوما 187 تقريبا 

 المواطنين. انتظارات

 :التالية األسباب إلى ،أساساالحاويات،  غسل يرةتو انخفاض  ويرجع

 أشخاص؛  6و 4 بينما  عددهم يتراوح ، والذينالغسلب المكلفين األشخاص عدد  نقص في -

  صنابير   لىإ  حاجة  في حين هناك  ،الحاويات  غسل  أماكن  في  منخفض  صبيب  ذو  واحد   صنبور  استعمال -

 المنزلية؛   النفايات  طبيعة  التي تحدثها  دهنيةال  بقعال  إلزالة  فعال  غسل  لتوفير  العالي  وصبيب  ضغط  ذات

، 177700.ج  الحاملة لرقم  الشاحنة  شأن   هو  كما  التي تعاني منها الشاحنات،  الميكانيكية  األعطاب  كثرة -

 ؛151180.ج  رقم الشاحنةو

 . وجيز وقت في فعال بغسل تقوم غاسلة عربات خالل من الممكنن الغسل غياب -

  . م بجوار إقامته   الحاويات   وضع   السكان   لرفض   الرئيسي   ب هو السب   الحاويات   غسل   يرة ت و   انخفاض   ومن جهة أخرى، يبقى 

  تدهور   إلى   يؤدي   ( األمطار   أو   الحرارة )   المناخية   الظروف   باإلضافة إلى   الحاويات   غسل في    الحاصل   نقص ناهيك على أن ال 

 . ملوثة ال   حمولة ال   انتشار   تسبب في ي   ما م   أسفلها،   النفايات   عصارة   تسرب   وفي الغالب إلى   ، لحالتها   متسارع 

 النفايات جمع  عربات غسل يرةتو ضعف 

 أو يكتفى فقط برشها بالماء. بانتظام، غسلها يتم ال بالجماعة النظافة لمصلحة التابعة النفايات  جمع عربات أن لوحظ

 عربة  69  أن  تبين  يوما،  60  خالل  المنجز  الغسل  برنامج  بخصوص  النظافة  مصلحة  طرف   من  المقدمة  للبيانات  ووفقا

 من  أقل  غسلها  م يت  عربة،   44، أي ما يناهز  المركبات  منفي المئة    63,8  من  أكثر  أن  ذلك.  مختلفة  بمعدالت  غسلها  تم

 حين  في  المدة،  نفس  في  مرات  4  إلى  3  من  غسلها  يتم  عربة،  15  يناهز  ما  أيئة،  افي الم  21,7يوما، و  60  في  مرتين

 .المدة هذه في مرات  (4) أربع من أكثر غسلها يتم  عربة، 10، أي ما يناهز المركبات من فقطفي المئة  14,5 أن

  وتتفاقم. ة هذا الغسلوتير في انتظام وجود  عدم عن فضال ،العربات غسل في كبير نقص هذه البيانات وجود  تظهرو

 : يلي فيما جمالهاإ يمكنالتي و ،الميدانية الزيارات خالل لوحظت التي الغسل ظروف بسبب الحالة هذه

 ؛الدهون إزالة مواد و للمطهرات المنتظم وغير الضعيف االستخدام -

 العربات؛  جميع غسل عن واحد  مسؤول تكليف -

 .الماء قاذفة ضغط ضعف -
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 النفاياتجمع ووضع  نقاط حول القمامة انتشار 

 النفايات  جمع لمناطق بالنسبة ،النفايات وضع وأماكن الجمع األخرى وأوعية بالحاويات المحيطة المناطق أن لوحظ

على الطريق  الزوال صعبة بقع تاركة النفايات عصارة تسربو القمامة انتشار تعرف ،"الباب الى الباب من" بنظام

  مختلفة، أسباب إلى الوضع هذا يرجعو .صحية للساكنة إزعاجات في  يتسبب مما لهواء،ل ملوثة وروائح العمومية

 :أهمها

 انتشار الحاويات؛ معدل انخفاض -

  الحاويات؛ بجانب  نفاياتهم يودعون الذين المواطنين لبعض الالئقة غير الممارسات -

   "؛الباب إلى الباب من" النفايات جمع نظام حالة في مناسبة غير أوعية في النفايات وضع -

  ؛مكسرة أو قة ومشق حاوياتبسب استعمال  العصارة تسرب -

   ؛االستيعابية طاقتها بعد تجاوز الحاويات من النفايات سقوط -

 .بالحاويات المحيطة للمناطق متنظم غسل جبرنام وجود  عدم -

 والهامدة الفالحية لنفاياتل سوداء بؤر جداوت 

 جماعة  تراب  من  مختلفة  ماكنأ  في  والهامدة  الفالحية  النفايات  من  رئيسي  بشكل  تتكون  للنفايات  سوداء  بؤر  تواجد   لوحظ

 عامال 11) السوداء النقط على القضاءب مكلف ،"النظافة" بمصلحة متنقل  فريق تخصيص من الرغم وعلى .كاديرأ

 برنامج  بدونالنظافة المناسباتية    حمالت  خالل  من  محاربتها   الجماعةالتي تحاول    النقط  هذه  تواجد   يستمر  ،(ومراقبين

 تنتج  السوداء  البقع  هذه  معظمذلك أن    .نهائيا  القضاء عليها  إلى  تهدف  األمد   بعيدة  وأ  متوسطة  استراتيجيةأو    سلفا  محدد 

 : أهمها، أسباب عدة عن

 عشوائية مكبات في منتجيها بعض من طرف الهامدة والنفايات الفالحية المخلفات من تفضيل التخلص -

 الجماعة  بوسائل  أو  الخاصة  بوسائلهم  إما  الجماعي، الخضراء  والنفايات  الركام  مكب  إلى  نقلها  من  بدال

 أداء إتاوة عن ذلك؛ مقابل

   ليه؛إ النفايات نقل وإجراءات الخضراء والنفايات الركام مكب تواجد ب جهل الساكنة -

 ؛السكان سلوك على للتأثير التوعية حمالت قلة -

  .المخالفين إزاء الجماعة قبل الزجري من النظام تطبيق عدم -

المبنية  غير الجماعة أراضي من يجعل  وبالتالي ضارة، بيئية آثار له السوداء النقط وجود  استمرار إن وبناء عليه، ف

 .المنزلية النفايات وحتىبل  ،الخضراء والنفايات البناء  نفايات ى فيهالقت عشوائية مكبات

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛الجماعة تراب لكل المهمالت سالل تعميم تغطية على العمل -

 ؛ناسبةمبمعدالت  الكنس بخدمات الجماعة في والمناطق  األحياء جميع تغطية ضمان -

 النفايات؛ جمع عرباتوللحاويات  المنتظم الغسل ضمان -

 ماكنأو األخرى  وأوعية الجمع الحاويات بجانب النفايات تراكم على للقضاء  الالزمة التدابير اتخاذ -

 ".الباب الى الباب من" بنظام المجموعة النفايات وضع

والنفايات الهامدة بطريقة عشوائية بمختلف   الفالحية  النفايات  لحد من تراكمل  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ -

 .أحياء الجماعة

 النظافة أنشطة يردبت ومراقبة الداخلية  الرقابة آليات. رابعا
 . يمكن تلخيص أهم المالحظات الواردة بخصوص هذا المحور كاآلتي

 والكنس النفايات جمع فرق  وتتبع مراقبة نقص في 

  لمراقبةل وسائل أخرى غياب لوحظ ،قبل المراقبين من الكنس لحضور عما من التحقق عملية عن النظر بصرف

 عدم عن  فضال المهام،  إنجاز تتبع عدم عن تنم  الوضعية هذهإلخ. ...محاضر  أو تقارير أو سلفا معدة مراقبة  بطائقك

 .النظافة مصلحة عن المسؤولين طرف من الخدمة لجودة حقيقي تقييم وجود 

 :التالية ات اإلجراء استحضار يتستدع الناجعة المراقبة أنإلى  ، هنا،اإلشارة تجدرو

 الكنس لعمليات بالنسبة .أ

 العمل؛ مواعيد  يحترمون الكنس عمال أن من التأكد  -

 جزئيا؛  كنسها  تم التي وتلك ،كليا كنسها تم التي اليومية المسارات تحديد  -
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 مناطقهم؛ داخل الكنس عمال حضور من للتحقق المسارات زيارة -

 العمل؛ نهاية بعد  الكنس عتاد  حالة تقييم -

 .العمل نهاية بعد  الكنس جودة تقييم -

 النفايات جمع لعمليات بالنسبة .ب

  نهاية  في المنقولة النفايات أهمية تقدير أجل منجمع النفايات  شاحنات مرور بعد  ةدوري إجراء معاينة -

 الجمع؛

 الجمع؛ خدمات نهاية عند ( تهنهاي لىإ الجمع بداية  من) منطقة كل في المقطوعة المسافة من التحقق -

 الحاويات؛  حالة من اليومي التحقق -

 .النفايات  جمع لعمليات الكامل التنفيذ  من التحقق -

  ،وبالتالي  ،المحتملة  االختالالت  الالزمة في حينها لتجاوز  ات  اإلجراء  اتخاذ   يمكن من  المراقبة  عمليات  تنظيمعلما أن  

 المرفق. جودة تحسين

 المنزلية بالنفايات الشبيهة والصيدلية الطبية النفايات مراقبة عدم 

 اتباإلجراء   الجماعة  تلتزم  لم  منها،  والتخلص  النفايات  بتدبير  المتعلق  28.00رقم    القانون  من  38  المادة  ألحكام  خالفا

 : ما يليب ويتعلق األمر. المنزلية بالنفايات الشبيهة الطبية والصيدلية النفايات بمراقبة يتعلق فيما ةالمطلوب

 الخطرة؛ النفايات التأكد من خلوها منو ،مسبق  فرز لعملية النفايات هذه عاخضإ -

المعنية   النفايات يشهد بكون معتمد  مختبر طرف من نجزم تحليلي تقريرب منتجي هذه النفايات ةلباطم -

 .المنزلية  حكم النفايات في اعتبارهايمكن 

 المؤسسات به قامت قد  تكون الذي الفرز ب وتكتفي  ،النفايات  لتلك مراقبة وسيلة بأية الجماعة تقوم  الوفي هذا اإلطار، 

 قد  ، كمابالعدوى اإلصابة لخطر المواطنين وكذلك ،الجمع عمال يعرض أن يمكن الوضع هذا. منها بمبادرة الطبية

 النفايات  هذه  أن  عن  ناهيك   ،بكتيري والتسمم واإلصابة بجروح  أو  فيروسي  أصل  من  خطيرة   أمراض  انتشار  إلى  يؤدي

 .والهواء والمياه التربة تلوث بسبب يالبيئالمحيط  على سلبا رثتأ قد 

 النفايات جمع مسارات من خروجها بعد الحاويات مآل تتبع عدم 

  النهائي  الخروج  حالة  فيحيث تبين أنه،  .  النفايات  جمع  مسارات  من  خروجها  بعد   النفايات  حاوياتمآل    تتبع  عدم  لوحظ

توثيق ذلك بمحضر أو  دون الجماعة مستودعات في لالستعمال القابلة غير الحاويات رمي يتم ،اتمسارهذه ال من

 .ط تجميع النفاياتمن نق  سرقةلل  تتعرض  التي  لحاوياتل  بالنسبة  القصورتضمينه بسجل معد لهذه الغالية. كما سجل نفس  

ذلك بأي  توثيق دون ضاع قد  حاوية 1.774 مجموعه ما أن ،المراقبة لجنة المعاينة الميدانية التي أجرتها كشفتوقد 

 لىإ 2011المقتناة منذ  تألسعار الحاويا األدنى الحد  طبقنا ما إذا درهم مليون 1,41 من أكثر يعادل مامستند، وهو 

 لتر  660  سعةدرهم بالنسبة للحاويات من    1380,00والذي هو    ،2018خالل شهر فبراير    غاية انتهاء مهمة المراقبة

 موضوع  كان  الحاويات،  هذه  من  اجزءوتجدر اإلشارة إلى أن      .لتر  240درهم بالنسبة للحاويات من سعة    480,00و

وبالتالي لم  .هابيع تي تم ال الحاويات وخصائص لعدد  جرد  أي إجراء يتم لم ، إال أنه2017 عام في علني للبيع  مزاد 

  .عددها تحديد  من المراقبة لجنةتتمكن 

  (،اإلصالح أو الغسل حالة في) النفايات جمع مسارات من للحاويات المؤقت حالة الخروج وفي أخرى، جهة منو

المعنية بهذه   المنطقة اسم  أو  رقم)  المعنية  الحاويات  عن  الضرورية  المعلومات  تسجل  ووثائق  بيانات  وجود   عدم  لوحظ

 (.الخ... المنطقة إلى العودة وتاريخ المستودع، إلى الدخول تاريخو الحاويات،

 .ضياعها مخاطر من زيد ي مما لحاويات،ا تتبع سجالتوعلى العموم، فقد لوحظ غياب 

 لها والمشابهة المنزلية النفايات تدبير بمخالفات المتعلقة العقوباتتطبيق  عدم 

 70 المادة عليها في المنصوص ،لها والمشابهة المنزلية النفايات تدبير بمخالفات المتعلقة العقوبات تطبيق عدم لوحظ

 من  تكبة رالم المخالفات معاينةتوثيق  عدم وكذلك منها، والتخلص النفايات  بتدبير المتعلق 28.00 رقم القانون من

 بها  يدلي  التي  اإليضاحات  وكذا  المخالفات  وطبيعة  ظروف  فيها  تبينر  محاض  تحريرب  الشأن  بهذا  مكلفين  أعوان  طرف

 من الرغم علىوذلك  ،سالف الذكر 28.00 رقم القانون من 68و 62 المادتين أحكام ، مما يخالفمرتكب المخالفة 

  .الحياة وجودة البيئة لقسم ينتمونأعوان  (7) سبعة بينهم منمحلفا،  عونا 36 على الجماعة توفر

 منلها  والمشابهة المنزلية النفايات تدبير في المرتكبة بالمخالفات ةالمتعلق العقوبات تفعيل وكما هو معلوم، فإن عدم

. النفايات  منتجي المخالفين من بعضوال يساهم في ردع  والبيئة، العامة الصحة على اسلب ريؤث لها الجماعة طرف

 تعرض أصحابها  دون  عشوائي  بشكل  عنها  التخلي  تم  التي  ،الهدم  ونفايات  الخضراء  النفايات  من  التخلص  تكلفة  تقدرو
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 طن 20.000 حوالي)سنويا  الجماعة ميزانية كبدهاتت  درهم ماليين( 5) بخمسة  المنصوص عليها قانونا، عقوباتلل

 (. النفايات من

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛النفايات وجمع الكنس أنشطة مراقبةل نظامإرساء  -

والمتعلقة  ،28.00 رقم القانون من 38 المادة في عليها المنصوص تاإلجراءا تطبيق  على السهر -

 عمليات  من  لتحقق ها وامنتجيل  جردوذلك بإعداد    المنزلية،  للنفايات  الشبيهة  والصيدلية  الطبية  النفاياتب

 هذه النفايات؛  تلوث عدم تثبت تقاريرمطالبتهم بونها عبر يعتمد التي المعالجة

 ؛ الجمع مسارات من خروجها النفايات بعد حاويات ومراقبة لتتبع آليات ضعو -

 ا.له ماثلةالمالنفايات و المنزلية النفايات التخلص من مخالفاتزجر ب المتعلقة العقوبات نظام تفعيل -

 النظافة بمصلحة البشرية الموارد تدبير .خامسا
 .لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي

 المؤقتين العمال لتحفيز نظام غياب 

 بخدمة  مكلفين  عامال  445  على  ،2017  كتوبرأ  في  النظافة  مصلحة  طرف   من  بها  المدلى  للبيانات  وفقا  ،الجماعة  تتوفر

 العمال  وضع يعاني ذلك، ومع .العمال إجمالي من% 70,78 بنسبة أي ا،مؤقت عامال 315 ضمنهم من، التنظيف

 :إكراهات عدة من المؤقتين

  وتتأزم(. يوم/درهم 69,73ما يعادل ) شهريا درهم 1.812,98 مبلغ المؤقت العامل أجر يتجاوز ال -

 ربع كل بعد  مقابل دون يوما 15 لمدة العمل عن التوقف إلزامية بسبب أكثر المؤقتين العمال وضعية

 ؛ الفعلي العمل من سنة

 للترقية؛  نظامعلى أي  نوالمؤقت عمالال ال يتوفر -

 للتقاعد(. الصندوق المغربي أو االجتماعي الضمان) أي تغطية اجتماعية من العمال  هؤالء يستفيد  ال -

 .المقدمة لخدماتا ونوعية أداء سلبا على يؤثرالعمال المؤقتين  لتحفيز  مناسب نظام غياب فإن وبذلك،

 السالمة وإجراءات الشخصية الوقاية معدات باستخدام االلتزام عدم 

 تشملالتي  و  ،الشخصية  الوقاية  ومعدات  القفازات  ارتداءب(  سواء  حد   على  والكنس  الجمع  عمال)  النظافة  عمالال يلتزم  

 .العاكسة األشرطة مع المناسبة التحذيرية لإلصابات والمالبس المقاومة القفازات

  النظافة مجال في العاملين جعل أجل من والنظافة السالمة قواعد ل دليل أيعلى  الجماعة تتوفر ال ذلك، إلى باإلضافة

 واألوساخ والوخز الجروحيعرضهم لعدة مخاطر ك األمر هذا. النفايات مع بالتعامل المرتبطة بالمخاطر دراية على

 (.إلخ...

 السالمة  لتدابير  واالمتثال  الشخصية  الحماية  لمعدات  الصارم  االستخدام  على  بالسهر  الجهوي  المجلس  يوصيوعليه  

 .النظافة  عمال طرف من

 والتوعية التواصل أنشطة .سادسا
 في هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:

 مع الساكنة صلواالت وسائل في قصور 

 : خالل من ذلك يتجلىو. المنزلية النفايات إدارة بخصوص ةكناالس مع للتواصل قنوات على الجماعة تتوفر ال

 موضوع حول اإلعالنية الملصقات) المرئيةو والسمعية المكتوبة االتصال وسائل استعمال في  نقص  -

   (؛وغيرها والصحف النفايات

 النفايات   جمع  مواعيد  كتابة  تمت، بحيث  النفايات  جمع  مواعيد   احترامعلى    المواطنين  حملل  الوسائل  نقص -

 قراءتها؛  يصعب صغيرة الحاويات بأحرف على

  والنفايات   الفالحية  النفايات  بمطرح   المتعلقة(  التوجيه  لوحات  أو  الملصقات  أو)  المعلومات  في  تام  نقص -

  الهامدة؛

 التفاعلي؛ الموقع تحديث يتم ال ، حيثالتكنولوجي التواصل نظام غياب -

 (.... يةاتالموضوع األيامو االجتماعات،) المباشر  االتصال فرص  يرةتو في  نقص -
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 على الالفتات عرض على وتقتصر ،كافية غير ةبتدابير النظاف الناس عامة إلعالم المستعملة االتصال وسائل وتبقى

خالل سنة  ،بالنظافة المتعلقة االتصال لوسائل المخصص المبلغ يتجاوز لم اإلطار، هذا فيو. اديركأ شاطئ مستوى

 . درهم 11.538,00 قيمته ، ما 2016

 تتدبير النفايا في المواطنين انخراط تعزز التي اإلجراءات في قصور 

 ويتجلى.  أكادير  جماعةب  منعدمة  تكون  تكاد   تتدبير النفايا  في  المواطنين  إشراك  تساعد على  التي  ات  اإلجراءلوحظ أن  

 المبتكرة األفكارو النفايات، فرز  مبادراتك) الشخصية المبادرات لتشجيع نظام غياب في رئيسي بشكل الوضع هذا

 اتحادات وكالءك) ( relais d’opinionsاء )راآلنقل  وسطاء مع المباشر التعاون غيابكذا و (،...التدوير إلعادة

 (.....والمتطوعين المشتركة الملكيات

 تدبير  في  المواطنين  مشاركة  بخصوص  األمد  وطويلة  متوسطة  ال تتوفر على استراتيجية  الجماعة  وعلى العموم، فإن

 اتحادات وكالء  بعض على لحاوياتا كتوزيع  ،المنتظمة وغير المعزولة بعض العملياتب االكتفاء ، حيث يتم النفايات

 .المشتركة مثال الملكيات

خلق وحدة  عبر في الرفع من مستوى النظافة بالجماعة يمر نخراطالا وجدير بالذكر أن تحسيس الساكنة بضرورة

  بتدبير   المتعلق  القرار  صنع  عملية  خطوات  جميع  فيها  شراكوإ  المدني  جتمعوالم  المواطنين  مع  المستمر  بالتنسيق  تكلف

 .الجماعة تراب على النفايات انتشار الذي قد يسببه والمعنوي المادي الضرر من بهدف الحد  النفايات

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛المنزلية النفايات تدبير حول ةكنالستحسيس ال المناسبة التواصل وقنوات وسائل اعتماد -

 ووضع  ،النفايات  تدبير  في  ومشاركتهم  المواطنين  انخراط  بتدعيم  الكفيلة  ات  اإلجراء  اتخاذالعمل على   -

 .المجال هذا فيالوسطاء المعنيين  مع المباشر والتعاون الفردية  المبادرات لتشجيع آليات
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II.  كادير أل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس   

 مقتضب()نص 

 والتنظيم اإلداري لخدمات النظافة وتدبير النفايات أوال. التخطيط

 غياب التخطيط لخدمات النظافة وتدبير النفايات على المدى المتوسط والبعيد 

بداية يمكن التأكيد أنه تم وضع هيكلة إدارية للجماعة تحدد االختصاصات وكذا على مستوى مصلحة النظافة وإنه  

 - 2017تم االشتغال على برنامج سنوي يستلهم من التوجهات االستراتيجية لبرنامج عمل جماعة أكادير لمرحلة 

لقرب حيث تم تحديد األهداف التي يجب تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتجويد خدمات ا 2022

خالل السنة في مرفقي الكناسة و جمع ونقل النفايات مع التأكيد على تطبيق برنامج عمل الجماعة في اقتناء آليات 

 النظافة قصد الرفع من مستواها ومردوديتها.

  النظافة غياب محاسبة التكاليف ولوحات القيادة والتقارير الدورية الخاصة بمصلحة 

يقوم قسم البيئة حاليا بحساب التكاليف الحقيقية لكل من خدمات الكنس والجمع وغسل الحاويات والنقل وكل ماله  

 عالقة بكلفة تدبير النفايات، كما وضعت مصلحة النظافة برنامج متابعة لجميع تدخالت اآلليات والعمال.

 ياتنقائص في تطوير عملية فرز وإعادة تدوير وتثمين النفا 

لقد وضعت الجماعة برنامجا تكوينيا حول إعادة استعمال وفرز النفايات بتوزيع حاويات للفرز على كل مؤسسة  

ستتابع هذه العملية من طرف لجنة مكونة من المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين وجمعيات   2019تعليمية وفي سنة  

 اختيار أحسن مؤسسة أبدعت في فرز وتدوير نفاياتها. المجتمع المدني ومصالح الجماعة المعنية، كما سيتم 

مع اإلشارة إلى أن الجماعة تنتظر التوصل بإجراءات تنزيل االستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات التي 

 تعكف كتابة الدولة في التنمية المستدامة على إعدادها لتنخرط مؤسساتيا في البرامج التي تعنيها. 

 إلجراءات الكفيلة بالقضاء على االسترجاع العشوائي للنفاياتغياب الرؤية وا 

من أجل القضاء على االسترجاع العشوائي للنفايات دون ترخيص وضعت الجماعة إمكانيات بشرية ومادية قصد   

القضاء على هذه الظاهرة بتنسيق مع رؤساء المناطق الحضرية والسلطات المحلية عبر برنامج يومي بدأ يعطي 

 ه )...(. نتائج

 تأخر في تفعيل اإلتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

 447بعد إدراج اإلتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالقرار الجبائي رقم 

قصد تتبع مسار الملف المالي الخاص بهذه اإلتاوة  ، قامت الجماعة بتشكيل لجنة إدارية2017الصادر في أبريل 

ألجل إخضاع جميع الملزمين خصوصا كبار منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها داخل حدود نفوذ 

الجماعة الترابية ألكادير وذلك عن طريق مراسلتهم قصد موافاة اإلدارة بإقراراتهم حول حجم النفايات المنتجة، 

د األداء التلقائي بشكل دوري ) ثالثة أشهر(، لكن غالبية الملزمين رفضوا هذه اإلجراءات جملة وتفصيال مع اعتما

مما اضطرت معه اإلدارة الى عقد اجتماعات متتالية لشرح مقتضيات هذا اإلجراء، وتجدر اإلشارة إلى أنه تم 

 تطبيق االتاوة وبنجاح  بالنسبة للنفايات الصناعية غير الخطرة.

  نيا. جمع ونقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لهاثا

 ضعف نسبة تغطية أحياء الجماعة بحاويات النفايات 

من أجل تحقيق هذا الهدف شرعت الجماعة في اقتناء شاحنات كاسحة صغيرة لتعويض الشاحنات المكشوفة والتي  

حاوية سنويا  600مادية من أجل اقتناء ما يناهز  ال تستطيع إفراغ الحاويات أوتوماتيكيا، كما أنها رصدت مبالغ

 قصد تعميم الجمع عبر الحاويات وتقليص أماكن جمع النفايات من باب لباب لكلفتها وضعف مردوديتها.

 نظام جمع النفايات بدون حاويات "من الباب إلى الباب" ضعف مردودية 

اب" ال ترقى إلى المستوى المطلوب  لكن هذا يبقى مردودية نظام جمع النفايات بدون حاويات أي من " باب إلى ب 

أمرا ليس اختياريا باعتبار طبيعة وضيق أزقة بعض األحياء مع التذكير بأن الهدف األول هو تغطية جميع األزقة 

والشوارع واألحياء في عملية الجمع وهذا ما يتم تحقيقه بإدراج الجمع من "باب إلى باب". ومن بين الحلول 

ي هذا الباب خلق مراكز التحويل التي أقرتها دراسة التصميم المديري لتدبير النفايات وهي المعول المطروحة ف

 عليها لتخفيض تكلفة الجمع وتقليص أوقات الجمع وبالتالي الرفع من المردودية.
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   عدم ترشيد الوقت في المناطق التي يتم فيها جمع النفايات بواسطة الشاحنات المجهزة بنظام الرفع

  والتكديس

يمكن الحديث عن ضعف ترشيد الوقت عن طريق تجنب بعض الشوائب التي تسيء الى جودة عملية الجمع كإضاعة 

 الوقت بسبب الفرز والتوجه نحو تجار الجملة.

لكن وجبت اإلشارة إلى الفرق بين عملية الجمع األولى والتي ال تكلف وقتا كبيرا ألنها تتم في الصباح الباكر. أما 

نسبة للجولة الثانية فهي إما أن تكون من باب إلى باب كليا أو مختلطة بين الحاويات ومن باب إلى باب كما أنها  بال

 تتم في وقت يشهد حركية مهمة للنقل بالطرقات مما يؤثر على مدة الجولة.

دية جمع النفايات )بالنسبة ونشير إلى أن دراسة التصميم المديري اإلقليمي لتدبير النفايات المنزلية أشار إلى أن مردو

للزمن والكمية( بجماعة أكادير يساوي أو يتجاوز أحيانا ما يتم جمعه بالنسبة لشاحنات التدبير المفوض )جماعة 

 طن في الساعة(. 2طن في الساعة تضاهي المعدل الوطني الذي هو  2.2أكادير بمعدل 

  النفاياتنقص في صيانة الحاويات المتواجدة في مناطق جمع 

لقد تم األخذ بعين االعتبار هذه المالحظات ويتم التبليغ يوميا عن حالة أو نقص في عدد هذه الحاويات من طرف  

 رؤساء فرق الكنس في األحياء أو سائقي جمع النفايات ليتم التدخل مباشرة.

كما تم إقرار فرقة صغيرة للعمل على صيانة هذه الحاويات قصد استرجاعها إلعادة استعمالها في أحسن 

حاوية من حجم  23الظروف.لكن تبقى ظاهرة حرق الحاويات ظاهرة مقلقة تؤثر على جودة الحاويات )تم حرق 

 لتر في أحد األشهر األخيرة(. 660

 ضعف مدة صالحية استعمال حاويات النفايات 

العتبارات كثيرة تم ذكرها داخل التقرير تصعب المحافظة على الحاويات، لكننا نعمل جاهدين على تمديد هذه المدة 

إلى أقصى حد عبر جميع الوسائل المتاحة من تنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والحوار مع الساكنة ومراقبة 

 وتكوين العمال ونظافة الحاويات.

  غسل ومعالجة النقاط السوداء للنفاياتخدمات الكنس وال ثالثا.

 غياب شبه كلي لسالل المهمالت في األماكن العامة 

لقد شرعت الجماعة في توزيع سالل المهمالت بجميع حدائق المدينة المحروسة وكذلك بجميع الشوارع الرئيسية  

انزا  -( 56ة البطوار )المنطقة الصناعي-( 100شارع الحسن الثاني ) –شارع محمد الخامس  –( 285غشت ) 20

( وكذا شارع محمد 60)-الحدائق -( 10حي السالم ) –( 20بنسر كاو )- ( 20تالبرجت )-( 20تكوين ) - ( 40)

 الخامس.

 استثمارات دون جدوى في شراء سالل المهمالت 

تين سلة، أي كل أعداد سالل الصفق 908عند معاينة قضاة المجلس األعلى للحسابات لمخازن الجماعة تم رصد  

سلة كما سلف الذكر ونحن بصدد توزيع ما تبقى في األيام  643اللتين تم إبرامها سابقا. اآلن تم توزيع أكثر من 

 القادمة على الشوارع والحدائق مع متابعة دقيقة في التوزيع واإلفراغ.

 عدم إدراج عدد من األحياء في برنامج الجماعة المتعلق بالكنس 

 12ن عملية الكنس وتم إدراجها بوضع فرق قارة ومراقبين دائمين: الحي المحمدي )كل هذه األحياء استفادت م 

عمال( وبهذا الخصوص تم   04عمال( فونتي )  05(( اساكا )02عامل( اليغ )عاملين )  13عامل( تيليال + ادرار )

 (. balayeuse)لكنس اقتناء آليتين ذات الدفع اليدوي لتعزيز عملية الكنس بالمدينة كما تمت برمجة شراء آلية ل

 ضعف معدل غسل الحاويات 

عمال لتعزيز عملية الغسل وانتظامها حيث تم تسجيل   10من أجل ضمان غسل منتظم لحاويات النفايات تم تشغيل   

حاوية. كما أن الجماعة أبرمت صفقة لشراء شاحنة لغسل  40ارتفاع عدد الحاويات التي يتم غسلها يوميا إلى 

وبذلك سيرتفع عدد الحاويات   2019كان دون نقلها إلى المستودع سيتم تسلمها في شهر أبريل  الحاويات في عين الم

حاوية يوميا في انتظار اقتناء شاحنة أخرى تمت برمجتها في برنامج عمل  100التي سيتم غسلها إلى أكثر من 

 يوما. 15الجماعة ليصبح المعدل هو غسل الحاوية الواحدة كل 

 جمع النفايات ضعف وتيرة غسل عربات 

لقد وضعت الجماعة برنامجا زمنيا من أجل حل كل اإلشكاالت. وعليه فقد تم تعيين فضاء جماعي جديد من أجل 

 عملية غسل شاحنات جمع النفايات مباشرة بعد نهاية عملها وقبل رجوعها إلى المستودع.
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 انتشار القمامة حول نقاط جمع ووضع النفايات 

كل وضعت الجماعة برنامجا لتغيير جميع الحاويات المكسرة وزيادة الحاويات، ثم وضع  للحيلولة دون هذه المشا

  وبرمجة شاحنات موزعة على أربع مناطق دورها هو إزالة كل الشوائب والنفايات المتواجدة جنب الحاويات.

 تواجد بؤر سوداء للنفايات الفالحية والهامدة 

السلطات المحلية قصد مراقبة هذه األماكن، كما تم تسييج مجموعة من للحد من هذه الظاهرة يتم العمل سويا مع 

الحدائق والمكبات العشوائية للنفايات الهامدة والفالحية، كما يتم تكثيف حمالت المراقبة من طرف مراقبي الجماعة 

ناطق رمي والسلطات المحلية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، كما وضعت الفتات تحسيسية وإخبارية في م

 هذه النفايات. 

  رابعا. آليات الرقابة الداخلية ومراقبة تدبير أنشطة النظافة

 عدم كفاية مراقبة وتتبع فرق جمع النفايات والكنس 

من أجل تحقيق هذا الهدف تمت تغييرات تهم رؤساء الفرق داخل األحياء، كما يقوم رئيس المصلحة ورؤساء  

تحسيس العرفاء وحثهم على المراقبة الدقيقة والصارمة من أجل تحسين وضعية مكاتبه باجتماعات دورية من أجل  

 النظافة ومراقبة جودة العمل.

 كما تتم متابعتهم عبر زيارات غير معلن عنها.

 عدم مراقبة النفايات الطبية والصيدلية الشبيهة بالنفايات المنزلية 

يات حول ضرورة أداء واجبات نقل وطمر نفاياتهم عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي منتجي هذا النوع من النفا 

المنزلية وضرورة فرزها قبل وضعها رهن إشارة عمال جمع النفايات مع ضرورة إدالء كل مصحة بتقرير تحليلي 

 منجز من طرف مختبر معتمد يشهد باعتبار هذه النفايات في حكم النفايات المنزلية وليست لها أي خطورة.

 ات بعد خروجها من مسارات جمع النفاياتغياب تتبع مآل الحاوي 

حاليا تقوم مصلحة النظافة بمتابعة جميع أنواع الحاويات الموضوعة في األزقة والشوارع وكذا الحاويات المكسرة  

 والحاويات المحروقة وسالت المهمالت وغسل الحاويات وتم وضع بطائق متابعة يومية لهذه العمليات. 

 قة بمخالفات تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لهاعدم تطبيق العقوبات المتعل 

من أجل تحقيق هدف توحيد مراقبة وزجر جميع المخالفات تم إحداث مصلحة مراقبة خاصة بهذه المهمة ومن بين 

مهامها زجر المخالفين بالرمي العشوائي للنفايات وتحرير الملك العمومي وقد شرعت في مهامها بوضع مراقبين 

 ولين عن كل منطقة معينة ويتم هذا التدخل بتنسيق بين جميع مصالح الجماعة والسلطات المحلية.تقنيين مسؤ

  خامسا. تدبير الموارد البشرية بمصلحة النظافة

 غياب نظام لتحفيز العمال المؤقتين 

ن المؤقتين. لم يعد بإمكان الجماعة توظيف األعوا  2009يناير    19بتاريخ    1بعد صدور منشور وزير الداخلية رقم   

 المنشور ذاته فتح باب التشغيل أمام المياومين والعرضيين في حدود ثالثة أشهر على األكثر.

كانت الجماعات توظف أعوان المصلحة واألعوان العموميين لممارسة األعمال التي تتطلب المجهود البدني  

اعدين التقنيين لم يعد بإمكان الجماعات )الكنس، جمع النفايات...(، لكن بعد تعويض هاتين الدرجتين بهيئة المس

توظيف اليد العاملة المتخصصة في مجال النظافة ألن المرسوم المنظم للهيئة المذكورة يشترط التوفر على دبلوم  

 التأهيل المهني.

من جهة أخرى موضوع التحفيز خارج عن إرادة الجماعة باعتبارها تطبق مضامين دورية وزير الداخلية من 

 400أشهر( ومع هذا فالجماعة تقدم منحة سنوية )  3درهم (، المدة الزمنية للتوظيف )69,73 جرة اليومية )حيث األ

ألف درهم( لجمعية األعمال االجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير تخصص للجانب االجتماعي لهذه الفئة كما 

اإلضافة إلى تنظيمها للعديد من األنشطة أن الجماعة وضعت رهن إشارتهم تأمينا عن الحوادث منذ عدة سنوات ب

 االجتماعية الصحية وغيرها لفائدتهم. 

 باستخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات السالمة عدم االلتزام 

أبرمت الجماعة صفقة لشراء مالبس عمال النظافة وألول مرة يتم إدماج العمال الموسميين  2018في نهاية سنة  

معدات الوقاية الشخصية، مع المراقبة الصارمة الرتداء هذه المعدات. كما أن المصلحة بصدد كليا كما سيتم اقتناء  

 تهيئ برنامج تكوين وتوعية للعمال عبر دليل وصور أو فيديوهات وتواصل يومي.
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  سادسا. أنشطة التواصل والتوعية

 قصور في وسائل التواصل مع الساكنة 

برنامج تواصل مستمر مع الساكنة عبر الجمعيات البيئية ) تم ألول  2019و 2018وضعت الجماعة خالل سنتي  

تخصيص الجمعيات البيئية بإعالن خاص و شروط خاصة لتقديم المنح منها تقديم مشاريع تهم  2017مرة سنة 

سانديك بما  60التوعية والتحسيس وكذا عمليات الفرز(، عبر التواصل مع سانديك العمارات ) االستجابة لطلبات 

حاوية (، عبر تنظيم األيام الربيعية للنوادي البيئية للمؤسسات التعليمية وعبر التواصل واالستماع  350يعادل 

واالستجابة لطلبات وشكايات المواطنين وعبر الملصقات التي تعلق على آليات جمع النفايات أو الالفتات التي تعلق 

 تروني للجماعة.في األحياء أو ملتقيات الطرق أو عبر العنوان االلك

اليوم   –ومن األنشطة المنظمة بهذا الخصوص: إحياء األيام العالمية والوطنية التي تهم البيئة )اليوم العالمي للنظافة  

تنظيم  –تنظيم معارض على هامش الماراتون األخضر الدولي ألكادير وكذا أنشطة ميدانية -العالمي للبيئة( 

استثمار واجهات شاحنات جمع النفايات في وضع ملصقات   –هم النظافة باألحياء  العشرات من األنشطة البيئية التي ت

 تحسيسية موجهة للمواطنين.

 قصور في اإلجراءات التي تعزز انخراط المواطنين في تدبير النفايات 

تم تحفيز الجمعيات البيئية وفق برامج وشروط مسبقة لالشتغال في المجال البيئي بالمدينة   2018و  2017في سنتي  

البيئة بجميع مصالحه والهدف هو تعزيز المقاربة التشاركية في موضوع النظافة كملف يهم مع تأطير ومتابعة قسم  

بالجماعة على اللواء األخضر بدعم من الجماعة، كما مؤسسات تعليمية  6الجميع بالمدينة، كما حصلت ألول مرة 

من سنة ألخرى ويشمل جميع الجمعيات ووكالء المالكين المشتركين والمهنيين دون  أن عدد الحمالت يتضاعف 

استثناء. حيث يقدم الدعم البشري واللوجستيكي لطالبيه من جمعيات وسانديك ومؤسسات تعليمية بهدف حث الجميع 

 النخراط في مزيد من السلوك المدني المحافظ على البيئة.وتشجيعه على ا
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 وادي الصفاء" جماعة "ب توزيع الماء الصالح للشرب قتدبير مرف

 (اشتوكة ايت باها إقليم)
 

، بلغت النفقات المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة واد الصفا ما مجموعه 2016-2011خالل الفترة  

 79.915درهم. وحسب المعلومات المتوصل بها من مصالح الجماعة، يستفيد من هذا المرفق  12.819.306,98

 جمعية تتولى تدبير توزيع الماء الصالح للشرب بمختلف دواويرها. 50عن طريق  نسمة،

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن 

 من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 اإلطار التدبيري لمرفق الماء الصالح للشربأوال. 
 .أثارت مراقبة اإلطار التدبيري للمرفق المالحظات التالية

  مرفق الحاجيات لغياب تحديد دقيق 

اختصاصا ذاتيا للجماعة. وفي ظل النمو الذي تشهده الساكنة وكذا حالة الخصاص  الماء الصالح للشربيعتبر توزيع 

المتعلق بتحديد مدار  2017أكتوبر  10بتاريخ  2.17.596 رقم مرسومالذي تعاني منه المنطقة )الفي المياه الجوفية 

  جماعي  وضع مخططو  ياتستلزم تحديد الحاجمنطقة اشتوكة(، فإن ذلك ي-ءللمحافظة وإعالن حالة الخصاص في الما

ية يك البيزوميترمكونة من البيانات    دورياة  قاعدة معطيات محينبناء على    استباقي لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة

. إضافة إلى تطور عدد الساكنة والمساكن التي تحتاج للربط  ،لجماعةاوضعية الصبيب في كل دواوير  الجوفية وللمياه  

تحديد استباقي للحاجيات المتعلقة بتسيير ر على هذه المعطيات، مما يجعلها غير قادرة على غير أن الجماعة ال تتوف

علق بحفر الثقوب االستغاللية وتجهيزها بالمضخات العائمة، وتشييد خزانات مائية، ووضع يت اممرفق خاصة هذا ال

 .تراب الجماعةبربط بالنسبة لكل دوار المحوالت الكهربائية الخاصة بتشغيل المعدات الكهربائية واقتناء أنابيب ال

 لكدون تأطير تعاقدي كاف لذ مرفق لفائدة الجمعيات التدبير  تفويت 

مع عدم قدرة الجماعة على تسيير مرفق توزيع الماء وفق األشكال المنصوص عليها في القانون والمتمثلة في التدبير  

بطريقة  المفوض، يَُسيَّر هذا المرفق بجماعة وادي الصفاء المباشر أو عن طريق الوكالة المستقلة أو بواسطة التدبير 

، إما في ن( تسيير هذا المرفق على مستوى كل دواراتتولى جمعية )أو جمعيت ثحصرية من طرف الجمعيات حي

 شراكةدوارا( أو بموجب اتفاقيات  13أسرة بـ  2338تقدم خدمة الربط لفائدة جمعية  13غياب أي إطار تعاقدي )

م خالل)بعضها أُ   تفويت استغاللها أو المشاريع، إلىإنجاز هذه ، فضال عن تهدف باألساس( 2016-2011الفترة  برِّ

حيث تتوفر الجمعيات ، لجماعةلفائدة اوشروط التوازن المالي المادي دون أن تحدد المقابل للجمعيات، لكن  تسييرها

 عن هذه الخدمة. قةالواجبات المستحات الستخالص يعلى جل الصالح

وبنودا إدارية    ايستلزم شروطا خاصة به يتم تحديدها عبر دفتر للتحمالت يتضمن بنود إال أن تفويت تدبير هذا المرفق  

مبادئ المساواة لوذلك في احترام  ،باستغالل المرفق رتبطةالم والواجبات وااللتزاماتتعلق بشروط االستغالل ت تقنية

مع مراعاة الشروط   واالقتصادية واالجتماعيةمته مع التطورات التكنولوجية  ءلمرفق ومالاستمرارية اوبين المرتفقين  

 البيئة. والمحافظة علىالمتعلقة بالسالمة والجودة 

  اختالل في التوازن المالي للمرفق نتيجة غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات يَُخول للجماعة االستفادة من

 ك مقابل االستثمارات التي أنجزتها بهذا المرفق الواجبات المتعلقة بالربط واالستهال

  درهم  27.454.969,50، بلغ إجمالي المبلغ الذي استخلصته الجمعيات المسيرة للمرفق  2016  -  2011خالل الفترة  

بالنسبة لواجبات الربط، في غياب سند قانوني يسمح لهذه األخيرة   درهم  6.418.346,75بالنسبة لواجبات االستهالك و

. وقد قامت الجماعة خالل نفس الفترة بصرف ما مجموعه 69.050البالغ عددهم المنخرطين ل أجرة من بتحصي

الخاصة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الجمعيات )حفر الثقوب  درهم تتعلق بالتجهيزات  12.819.306,98

يع قنوات الربط...(. وبالتالي يتضح أن الطريقة  االستغاللية، تشييد الخزانات المائية، وضع المحوالت الكهربائية، توز

ل إلى حد بعيد بالتوازن المالي للمرفق لفائدة الجمعيات المسيرة.  المعتمدة تُخِّ

 عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع واإلشراف لتتبع تسيير المشاريع 

 5.242.280,75ما مجموعه    2016  -  2011بلغت مساهمات الجماعة في إطار المشاريع المتعلقة بالماء خالل الفترة  

كتمويالت مباشرة للجمعيات، باإلضافة إلى النفقات المتعلقة بحفر اآلبار وتشييد الخزانات المائية واقتناء مختلف   درهم

. وقد لوحظ أن درهم  7.577.026,00المعدات المتعلقة بهذا المرفق والتي تم تفويتها إلى الجمعيات حيث بلغت قيمتها  
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تتأكد من استعمال المساهمات المحولة للجمعيات في األهداف المخصصة لها ومدى مطابقتها لألشغال الجماعة ال 

 المنجزة فعليا.

كما لوحظ أن هذه الجمعيات تعمل بصفة مستقلة ودون سند قانوني على تحديد واجبات الربط واالستهالك، الشيء  

مليون درهم، وذلك في غياب تام لمراقبة  34لي ناهز بتحصيل مبلغ إجما 2016 - 2011الذي سمح لها خالل الفترة 

وتتبع الجماعة لتسيير المرفق، ودون أن تقوم هذه األخيرة بتحديد أسعار الربط واالستهالك في القرار الجبائي. وقد 

دراهم  5و 2,5تبين في هذا الصدد أن األسعار تتباين من جمعية ألخرى حيث تتراوح واجبات االستهالك ما بين 

عند كل أداء. وتختلف واجبات الربط من دوار  درهم 15و 5طن، كما يتم استخالص واجبات ثابتة تتراوح ما بين لل

 درهم. 5.000و 500آلخر حيث تتراوح ما بين 

 برمجة المشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشربثانيا. 
 .أسفرت مراقبة هذا المحور عن المالحظات التالية

 المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب  إنجازية مندمجة في غياب منهج 

إنجاز الثقوب االستغاللية وتجهيزها بمضخات في  المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب مثلتت

لربط با  نابيب الخاصةاألعائمة، ووضع المحوالت الكهربائية لتشغيل المعدات وتشييد خزانات مائية، إضافة إلى اقتناء  

 .شبكةالب

التي  غياب تحديد دقيق للمشاريعلكن المالحظ أن الجماعة تفتقر إلى منهجية مندمجة في تنفيذ هذه المشاريع بسبب 

لتحقيق الغاية ترتب عنه تأخر في توفير التجهيزات الالزمة ، مما لحاجياتاتشخيص  بعد  سيتم إنجازها بكل دوار

بواسطة )  تدخل في إنجاز هذه المشاريعتعدة أطراف  خاصة وأن  تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب،    المرجوة وهي

 الطلب(. فيما يلي بعض الحاالت التي تم الوقوف عليها: اتفاقيات شراكة أو من خالل إبرام صفقات أو سندات 

. درهم 217.020بمبلغ  03/2012الصفقة رقم بموجب  دوار تن الحاج عليب حفر ثقب استغالليتم  -

اتفاقية الشراكة في إطار المبادرة الوطنية ) يتم بناء الخزان المائي إال بعد مرور ثالث سنواتولم 

(. وال زال المشروع يفتقد درهم  130.000,00مت فيها الجماعة بمبلغ  ساه   2015للتنمية البشرية سنة  

 إلى محول كهربائي؛ 

  درهم  630.360بمبلغ  01/2012الذي استفاد من الصفقتين رقم  أيت السايحنفس األمر حصل بدوار  -

لحفر بئر وبناء خزان مائي ولم يتم تجهيزه بمحول  درهم 336.427,20بمبلغ  06/2013ورقم 

 (؛ درهم 87.600بمبلغ  02/2016رقم  الصفقة) 2016ال سنة كهربائي إ

بمبلغ إجمالي   18/2015المشروع المتعلق ببناء خزان مائي بدوار أدوز أوسعود بموجب االتفاقية رقم   -

 درهم ال يشتغل بسبب غياب تجهيز الوحدة بمحول كهربائي؛  670.000قدره 

صفقة رقم  المشروع إلى محول كهربائي بعد حفر البئر )و حيث ال زال يفتقر أزد كذلك الشأن بدوار  -

ساهمت  اتفاقية شراكة في إطار  2014( وبناء الخزان المائي سنة درهم 630.360بمبلغ  01/2012

 درهم؛  120.000فيها الجماعة بمبلغ 

بمبلغ  04/2014استفادت جمعية تكمات للتنمية بدوار أورثي من ثقب استغاللي في إطار الصفقة رقم  -

 ، غير أنه ال يتم استغالله لعدم تجهيزه بالمعدات الالزمة.درهم 448.560

  تحويل بعض المشاريع المبرمجة عن األهداف المحددة لها 

ازكريتن من ثقب استغاللي تم إنجازه من طرف الجماعة بموجب  ازكريتن للتنمية والتعاون بدوار استفادت جمعية

 12ئي بناء على االتفاقية المصادق عليها من طرف المجلس بتاريخ ، إضافة إلى خزان ما01/2011الصفقة رقم 

درهم، فضال عن معدات كهربائية ومضخات وأنابيب  250.000,00، ساهمت فيها الجماعة بمبلغ 2012أكتوبر 

 عن توزيع الماء الصالح للشرب للساكنة،  2014. وقد تبين أن الجمعية توقفت منذ سنة  درهم  81.656,00الربط بمبلغ  

مقابل تزويد الفالحين بمياه السقي في غياب أي سند قانوني يسمح لها بذلك. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعة أبرمت 

إلنجاز ثقب استغاللي  2014غشت  19اتفاقية شراكة مع جمعية تامونت بنفس الدوار صادق عليها المجلس بتاريخ 

 بهدف توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة.
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 تنفيذ المشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشربثالثا. 

 المشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة 

اعتمدت الجماعة في إنجازها للمشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب على إبرام اتفاقيات شراكة مع 

اتفاقية بكلفة إجمالية  24، عقدت الجماعة 2016 - 2011لفترة مختلف الجمعيات الفاعلة في نفوذها الترابي. فخالل ا

 %.83ساهمت فيها الجماعة بنسبة  درهم 6.896.633,60 مبلغب قدرت

 تفعيل االتفاقيات المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب   1.1

 على المالحظات التالية: تم الوقوفانطالقا من دراسة االتفاقيات المبرمة مع الجمعيات، 

 عف آليات المراقبة القبلية لالتفاقيات المبرمة من طرف الجماعةض 

من خالل الرجوع إلى مختلف محاضر دورات المجلس التي تم بموجبها المصادقة على اتفاقيات الشراكة، تبين أن 

ص قبل التوقيع بمسؤولياته فيما يتعلق بدراسة بنود االتفاقيات بشكل دقيق وإبدائه للمالحظات والنقائالمجلس ال يضطلع  

من  78تطبيقا لمقتضيات المادة وذلك عليها، بما يمكنها من حماية مصالحها وضمان تنفيذ المشاريع وفقا لمقرراتها، 

. المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم    151المادة  المتعلق بالميثاق الجماعي ثم    78.00القانون رقم  

لم يسمح بأن تخضع جل االتفاقيات المصادق عليها  2015 - 2011صة خالل الفترة كما أن عدم تفعيل اللجان المخت

 سالف الذكر. 78.00من القانون رقم  14لدراسة قبلية من طرف اللجنة المختصة وفقا لمقتضيات المادة 

 تعديل االتفاقيات دون عرضها مسبقا على مداولة المجلس 

متا تين تعديل اتفاقيب جماعة ال قامت   ،من المشاريع المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب تينمستفيد  ينجمعيت  مع  أُبرِّ

بالرغم من االنعكاسات المالية على كلفة المشروع والمساهمات  ، دون عرضها مسبقا على مداوالت المجلسوذلك 

ل على مصادقة اشكمبدأ توازي األخالفا ل احصلت ين االتفاقيت اتينتبين أن ه كما المالية المقدمة من طرف الجماعة.

 تين:التالي ينويتعلق األمر باالتفاقيت. المجلس ةا على مصادقمبالرغم من عدم عرضه سلطة الوصاية

 2014فاتح أبريل  بتاريخ  تم تعديلها    لبناء صهريج بدوار حي الحاج علي  24/2012عدد  اتفاقية شراكة   -

مما ترتب عنه  ،درهم 333.640,00إلى  درهم 310.800,00رفع تكلفة المشروع من  اترتب عنه

 ؛درهم 143.640إلى  120.800,00الجماعة من  رفع مساهمة

حيث تم رفع كلفة  ،جل تجهيز بئر دوار اغرايسن بمولد كهربائيأمن  39/2013 عدد  اتفاقية شراكة -

درهم وحذف البند المتعلق بتحمل الجمعية   415.000,00إلى  درهم 340.000,00المشروع من 

 .للصائر اإلضافي

 المصادق عليها من طرف المجلس  اتمخالفة لالتفاقي اتتطبيق اتفاقي 

مغايرة لما تم عرضه على  امن طرف سلطة الوصاية تحمل بنودا وشروطعليها مصادق ال تفاقياتبعض االأن  تبين

 وقد تم الوقوف في هذا الصدد على ما يلي:  أنظار المجلس.

: عدم التنصيص على تزويد دوار ايت داوود بمحول كهربائيلجمعية الفرح للتنمية مع  اتفاقية شراكة -

في  جمالية للمشروع ومساهمة الجمعية في االتفاقية المعروضة على أنظار المجلسالكلفة المالية اإل

في   المصادق عليها من طرف سلطات الوصايةالمطبقة و. في حين أن االتفاقية 2012ماي  25

درهم ومساهمة الجمعية في  146.400,00حددت الكلفة االجمالية للمشروع في  2012أكتوبر  22

 ؛ درهم 46.400,00

: حددت جل تعميق بئر دوار اكرارأاتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية اكرار للتنمية والتعاون من  -

في   ،وعمدة زمنية للمشركسنوات  (3ثالث ) 2012يوليوز  18في  االتفاقية المعروضة على المجلس

 خمس  تشير إلى 2012دجنبر  21في  حين أن االتفاقية المصادق عليها من طرف سلطات الوصاية

 ؛رئيس الجماعة( بدال من بالنيابةصفة صاحب المشروع ) رئيس الجمعية. كما تم إيالء سنوات (5)

أبريل   في  )صادق عليها المجلس  بناء خزان مائيلمع جمعية آيت السايح    44/2013اتفاقية شراكة رقم   -

سلطات بدل الجماعة في النسخة التي صادقت عليها  لجمعيةلفائدة املكية المشروع  (: تم تغيير2013

 ؛2013يونيو  6في  الوصاية

سلطات )صادقت عليها  دوار ازدوبجمعية ازدو للتنمية والتعاون لبناء خزان مائي مع اتفاقية شراكة  -

إلى درهم  240.000,00من  جمالية للمشروعالكلفة اإل(: تم رفع 2014أبريل  25 في الوصاية

درهم   100.000,00درهم فضال عن مبلغ    20.000,00ساهمت فيه الجماعة ب    درهم  280.000,00

 .2014أبريل  22المحدد في النسخة التي صادق عليها المجلس في 
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  عدم مطالبة الجمعيات المستفيدة باإلدالء بالحسابات والتقارير الدورية 

اسبة إثباتية تمكن من تتبع مختلف النفقات تُلَزم الجمعيات التي استفادت من التمويالت في إطار المشاريع بمسك مح

المتعلقة بإنجازها. كما أن جل هذه االتفاقيات تَلزم الجمعيات بتقديم تقارير دورية للجماعة ومختلف الهيآت العمومية 

المساهِّمة حول السير المادي والمالي للمشروع وأن تتضمن مدى تطور بعض مؤشرات التقييم السيما عدد المستفيدين 

توازن المالي للمشروع وكذا مقارنة بين اإلنجازات والتوقعات مرفقة بالبيانات والوثائق الالزمة. ومن خالل تدقيق وال

مختلف ملفات اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المستفيدة، تبين أن هذه األخيرة ال تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير  

مكرر من الظهير المتعلق بالجمعيات  32عمال المساهمات( خالفا للمادة والحسابات )المداخيل والمصاريف واست

ن من تفعيل المراقبات والتتبع الالزمين لتطوير هذا المرفق بترابها.07/2003ومنشور الوزير األول رقم    ، مما ال يَُمك ِّ

 نقائص في صياغة بنود االتفاقيات 2.1

 ياتعدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع االتفاق 

من خالل دراسة االتفاقيات المتعلقة بإنجاز المشاريع الخاصة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، تبين أنها لم تحدد 

في كل اتفاقية الخصائص التقنية المتعلقة بها، ما يمنح للجمعيات الحاملة للمشاريع كامل الصالحية إلنجاز هذه 

 يالت التي منحتها الجماعة. ويتعلق األمر بما يلي:المشاريع وفق رؤيتها ودون مالءمتها مع التمو

حفر الثقوب االستغاللية: معظم االتفاقيات ال تتطرق لعمقها والخصائص التقنية للمضخات العائمة التي  -

 سيتم تثبيتها؛ 

 الخزانات المائية: االتفاقيات ال تتضمن سعة الخزانات المزمع إنجازها؛  -

 خصائصها التقنية. المحوالت الكهربائية: لم يتم تحديد  -

ومن خالل تفحص ملفات االتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية والتي بلغ عددها  

درهم، تبين أن الجمعيات المستفيدة    2.362.390,00ساهمت فيها الجماعة بما قدره    2016  -   2011اتفاقية خالل الفترة   13

ات تقنية للمشاريع المراد إنجازها، تحدد بدقة الحاجيات والخصائص التقنية للمشاريع وكلفتها وطرق  ال تدعم ملفاتها ببطاق 

تمويلها والساكنة المستفيدة واألهداف المتوخاة منها، مما يجعل الدعم الممنوح من طرف الجماعة غير مؤسس على معايير  

ما أن غياب هذه البطاقات ال يسمح بمراقبة مدى توافق  موضوعية تسمح بتحديد دقيق اللتزامات األطراف المتعاقدة. ك 

 التمويالت الممنوحة في إطار هذه الشراكات مع المشاريع المنجزة وتقييم مدى بلوغ األهداف المتوخاة منها. 

 التنصيص على المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها وكذا مسك المحاسبة واإلدالء  عدم

 بها

د بالرجوع إل ى اتفاقيات الشراكة المبرمة خارج إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع مختلف الجمعيات التي ُعهِّ

إليها إنجاز المشاريع المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب، تبين أنها ال تتضمن في بنودها المقتضيات المتعلقة بمراقبة 

ذا المقتضيات الرامية إلى مسك محاسبة إثباتية تتعلق بمختلف العمليات إنجاز المشاريع وتتبعها والمراقبة البعدية، وك

المالية المنجزة في إطار المشروع. وبالنسبة لالتفاقيات المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تبين أنه 

 اللجن ودورية انعقاد اجتماعاتها.يعهد للجنة االقليمية بتولي تتبع ومراقبة إنجاز المشروع دون تحديد طريقة عمل هذه  

  عدم تنصيص بعض اتفاقيات الشراكة على المدة الزمنية ونظام تحديد ملكية المشاريع وطرق نقلها

 وتفويتها 

من خالل تفحص مختلف االتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في إطار المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب، تم  

ة الزمنية المعمول بها في بعض االتفاقيات والنظام المعمول به في تحديد ملكية المشاريع الوقوف على غياب لتحديد المد

وطرق نقلها أو تسليمها، مما قد يؤثر على استمرارية المشروع خاصة في حالة تخلي الجمعية عن التسيير أو في حالة 

 حدوث نزاع حول تنفيذ بند من بنود االتفاقية.

 بيات العموميةالمشاريع المنجزة عبر الطل 

توفير مختلف التجهيزات درهم لن  يمالي  6جمالية تفوق  إصفقة بكلفة    19، أبرمت الجماعة  2016  -  2011خالل الفترة  

سند طلب بمبلغ    13كما قامت بإصدار ما مجموعه    .واالستثمارات التي لها عالقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب

القتناء األنابيب والمضخات العائمة والمعدات الكهربائية الالزمة. ومن خالل درهم  1.570.525,98إجمالي قدره 

 تدقيق مختلف الوثائق المتعلقة بهذه العمليات، تبين ما يلي: 

 المشاريع المنجزة عبر الصفقات العمومية 1.2

  عدم تصفية الوعاء العقاري المحتضن لهذه المشاريع 

االستغاللية والصفقات المتعلقة ببناء الخزانات المائية، تبين أن الجماعة   من خالل تدقيق الصفقات المتعلقة بحفر الثقوب

ال تعمل على تصفية الوعاء العقاري الذي يحتضن هذه المشاريع. حيث تم إنجاز هذه األشغال في غياب وثيقة تفيد 

 تها. أن العقار المحتضن للمشروع تمت حيازته من طرف الجماعة أو تخصيصه لها أو وضعه رهن إشارب
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 عدم إنجاز تصاميم التنفيذ والدراسات الجيولوجية المتعلقة بحفر الثقوب االستغاللية 

من خالل تدقيق الصفقات المتعلقة بحفر الثقوب االستغاللية، تبين أن الجماعة ال تقوم مسبقا بإنجاز التصاميم الخاصة 

جهة أخرى، ال تقوم الجماعة بإعداد  بهذا النوع من األشغال، كما هو مطلوب في دفاتر الشروط الخاصة. ومن

الدراسات المتعلقة بهذه األشغال والتي تتمثل أساسا في الدراسات الجيولوجية ودراسات تحديد خصائص المياه الجوفية  

 التي سيتم استخراجها.

 النفقات المنجزة عبر سندات الطلب 2.2

  حصر المنافسة في نفس الموردين القتناء كل نوع من التوريدات 

تبين من خالل تدقيق مختلف السندات المتعلقة باقتناء المضخات العائمة وأنابيب الربط أن الجماعة تعمل سنويا على 

أصل   ". حيث أنه منAgadir Equipement industrielاستشارة نفس المتنافسين وإبرام السند مع نفس الشركة "

( سندات بكلفة إجمالية قدرها 8، استفادت هذه الشركة من ثمان )2016 - 2011سند طلب مبرم خالل الفترة  13

من مجموع النفقات المتعلقة باقتناء المضخات العائمة واألنابيب. كما أن  %78درهم بما يعادل  1.216.505,40

عمل على توسيع قاعدة االستشارة وبالتالي ال تؤسس الجماعة باستشارتها لنفس الشركات من سنة إلى أخرى، ال ت

 مقتنياتها على مبدأ المنافسة كما هو مفترض بالنسبة للطلبيات العمومية.

  توزيع المواد المقتناة على الجمعيات في غياب إطار تعاقدي 

الجمعيات التي لفائدة  درهم 542.217,00بتوزيع أنابيب الربط بقيمة  2016 - 2014قامت الجماعة خالل الفترة 

 ؤطر هذه العملية.تتتولى تسيير مرفق الماء الصالح للشرب، وذلك في غياب اتفاقيات 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على ما سبق، 

إعداد قاعدة معطيات حول مرفق توزيع الماء الصالح للشرب تمكن من التحديد الدقيق لحاجيات هذا  -

 ؛المرفق 

تفويت تدبير هذا المرفق الحيوي بإعداد كناش تحمالت يحدد المسؤوليات بين  العمل على تأطير -

 األطراف بمشاركة المصالح الخارجية المعنية وبتنسيق مع السلطات اإلقليمية؛

تبني مقاربة مندمجة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب تأخذ بعين االعتبار  -

 استغالل اآلبار مباشرة بعد حفرها؛ كل مكوناتها وذلك بهدف 

 الحرص على مطابقة االتفاقيات المبرمة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب لألهداف المحددة لها؛  -

 الحرص على عدم تغيير محتوى وبنود االتفاقية المصادق عليها دون عرضها على مصادقة المجلس؛  -

 وتتبع  من مراقبة  اقصد تمكينه  للجماعة  م حساباتهابتقديالمسيرة لمرفق الماء  الجمعيات    إلزامضرورة   -

 الحيوي؛هذا المرفق  سير

التحديد الدقيق للخصائص التقنية لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب وتضمينها في العمل على  -

 بطاقات تقنية تَُعد لهذا الغرض؛ 

اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مختلف الجمعيات المكلفة بتدبير مرفق الماء الصالح  في التنصيص -

المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها وكذا المقتضيات المتعلقة بمسك  للشرب على

 لمصالح الجماعة؛ المحاسبة واإلدالء بها

ملكية المشاريع المنجزة وطرق نقلها ضرورة تحديد المدة الزمنية المعمول بها في االتفاقية و -

 إن اقتضى الحال؛للجماعة وإرجاعها 

 العمل على تصفية الوعاء العقاري الحامل للمشاريع قبل الشروع في إنجازها؛ -

للحاجيات المراد اقتناؤها من المضخات العائمة وأنابيب الربط وتوسيع قاعدة االستشارة    يالتحديد القبل -

 المنافسة؛ تات العروض لالستفادة من إيجابياواللجوء ما أمكن إلى طلب

ضرورة توفير إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من أنابيب الربط بشبكة الماء الصالح  -

 للشرب. 
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II. وادي الصفاء ل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. اإلطار التدبيري لمرفق الماء الصالح للشرب

  دقيق لحاجيات المرفق غياب تحديد 

إن إنجاز الدراسات المتعلقة بوضعية صبيب المياه الجوفية وتحيين هذه الدراسة بشكل مستمر يحتاج إلى إمكانيات 

مالية كبيرة خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار مساحة جماعة وادي الصفاء لذا فالجماعة تعتمد على المعطيات 

معيات المسيرة لمرفق الماء الصالح للشرب. وقد راسلت الجماعة وكالة المتوفرة لديها والتي تستقيها من الج

 الحوض المائي إليفائها بالخريطة البيزوميتريكية.

 تفويت تدبير المرفق لفائدة الجمعيات دون تأطير تعاقدي كاف لذلك 

لقد بدأت الجمعيات في تسيير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب منذ ثمانيات القرن الماضي وذلك نظرا لعدم توفر   

الجماعة )آنذاك الجماعة القروية بيوكرى( على اإلمكانيات الالزمة لتوفير الماء الصالح للشرب للسكان، وقد 

، فالجمعيات 1992ث جماعة وادي الصفاء سنة استمرت الوضعية على هذا الشكل إلى الوقت الحالي بعد إحدا

تسير هذا المرفق منذ حوالي ثالثين سنة تقريبا، ألن الجماعة ال تتوفر على اإلمكانيات المالية وال البشرية لتسيير 

 هذا المرفق.

   اختالل في التوازن المالي للمرفق نتيجة غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات يَُخول للجماعة االستفادة من

 لواجبات المتعلقة بالربط واالستهالك مقابل االستثمارات التي أنجزتها بهذا المرفق ا

 30إن إنجاز المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب قد تم من طرف الجمعيات وذلك منذ حوالي   

هذه الجمعيات على توفير  سنة تقريبا وهي التي تقوم بتسيير هذه المشاريع وقد تدخلت  الجماعة بعد أن عجزت

الماء بشكل مستمر نظرا لندرة الماء، و اعتبارا الختصاص الجماعة في توفير الماء الصالح للشرب فإن تدخلها 

في هذه المشاريع يهدف إلى تغطية العجز المالي للجمعية، ومساهمة الجماعة مقارنة مع تكلفة هذه المشاريع ال 

المداخيل المستخلصة من طرف الجمعيات فهي تبقى غير كافية لتغطية نفقات  يمثل إال نسبة قليلة، ورغم أهمية

 إنتاج و توزيع الماء الصالح للشرب. 

 عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع واإلشراف لتتبع تسيير المشاريع 

راكة مع تعمل الجماعة على مراقبة وتتبع مختلف المشاريع من طرف مصالحها التقنية والتي مولتها في إطار ش 

هيئات عمومية أو مع الجمعيات المحلية وذلك عن طريق المواكبة سواء خالل مرحلة إعداد طلبات العروض أو 

خالل مرحلة إنجاز المشاريع وحتى مرحلة التسليم النهائي للمشاريع. وبالتالي فإن الجماعة تضطلع بمختلف 

والجماعة تتوفر على محاضر الورش   ألشغال المنجزةومدى مطابقة المبالغ المحولة للجمعيات ل  المنجزةالعمليات  

( يتم  INDHحيث يحضر تقني الجماعة لمختلف مراحل إنجاز المشروع ، كما أن المشاريع المنجزة في إطار)

 تتبعها باإلضافة إلى تقني الجماعة من طرف تقني العمالة.

 ثانيا. برمجة المشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب

 ياب منهجية مندمجة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب غ 

إن االعتمادات التي تتوفر عليها الجماعة سنويا ال تسمح بإنجاز مختلف مكونات مشروع تزويد الساكنة بالماء  

ار تلحاج الصالح للشرب خالل السنة المالية الواحدة، وفي هذا اإلطار يجب دراسة كل حالة على حدة. مثال دو

، وخالل هذه السنة فالجمعية تتوفر على صهريج الماء لكن في 2012علي، أنجزت الجماعة ثقب استغاللي سنة 

حالة ال تسمح بتوزيع الماء بشكل صحي ومستمر، ونظرا لمحدودية اإلمكانيات المالية فقد تم استغالل الصهريج 

، 2015شرية على تمويل بناء صهريج جديد الشيء الذي تم سنة  القديم إلى غاية مصادقة اللجنة اإلقليمية للتنمية الب

ونفس الشيء يسري على دواري ادوز وازدو، حيث إن استكمال المشاريع المرتبطة بالماء الصالح للشرب رهين 

 (.INDHبمصادقة اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية )

 ر. أما بخصوص دوار اورثي )...( فقد تم اقتناء مضخة لهذا الدوا

  تحويل بعض المشاريع المبرمجة عن األهداف المحددة لها 

لقد تمت برمجة إنجاز ثقب استغاللي للماء الصالح للشرب، بدوار ازكريتن علما بأن دواري تومشغال وازكريتن  

ف كانا يتزودان بالماء من بئر متواجد بتومشغال، وكانت هذه البئر ال تكفي لتزويد الدوارين، بحيث كان هناك خو

أن تتوقف عن تزويد الدوارين لهذا تم برمجة حفر بئر أخرى بدوار ازكريتن على اساس ضمان استمرارية التزويد 

بالماء للصالح للشرب، إال أن الجمعية المسيرة ارتأت استغالل هذه البئر في السقي من أجل إحياء الملكيات الفالحية 

من إنجاز هذا المشروع و الذي هو ضمان استمرارية التزود الصغيرة، وخلق أنشطة مذرة للدخل، علما أن الهدف  
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بالماء الصالح للشرب، عندما تتوقف البئر القديمة المتواجدة بدوار تومشغال )...(، وقد قامت هذه الجمعية بهذه 

 المبادرة بدون استشارة المجلس الجماعي، ولتجاوز هذه المالحظة سيتم عقد اتفاقية تعديلية مع الجمعية. 

 لثا. تنفيذ المشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشربثا

 المشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة 

 تفعيل االتفاقيات المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب   1.1

 ضعف آليات المراقبة القبلية لالتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة 

االتفاقيات التي يتم المصادقة عليها من طرف المجلس يتم دراستها ومناقشتها داخل المكتب، قبل عرضها على  

المجلس وخالل الوالية الحالية يتم مناقشتها بالمكتب وكذا باللجن المختصة علما بأن المشاريع في حد ذاتها قد تم 

 نية وكذا أعضاء المجلس.  التشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين خصوصا الجمعيات المع

 تعديل االتفاقيات دون عرضها مسبقا على مداولة المجلس 

بالنسبة لمشروع بناء صهريج بدوار الحي الحاج علي، فإن حامل المشروع هو الجماعة، والمبلغ المضاف إلى 

لجماعة ويتعلق األمر درهم وهذا المبلغ يمثل تكلفة األشغال اإلضافية، التي أدتها ا 22.84,00المبلغ األصلي هو 

 ( .(Augmentation dans la masse des travauxمن مبلغ الصفقة األصلية % 7,35ب 

بالنسبة لمشروع تجهيز دوار اغرايسن بمحول كهربائي فإن االتفاقية األصلية تنص على توزيع تكلفة المشروع 

 كما يلي: 

 درهم   100.000,00الجماعة:  -

 درهم  60.000,00الجمعية:  -

- INDH  :180.000,00   درهم 

 وبعد تعديلها أصبح توزيع كلفة المشروع كما يلي:

 درهم   100.000,00الجماعة:  -

 درهم  135.000,00الجمعية:  -

- INDH :180.000,00   درهم 

وبالتالي فإن الجمعية لم تستفد من رفع سقف التمويالت بل أن الجمعية هي التي أدت الصائر اإلضافي إذ انتقل من 

درهم. ولم يتم عرض االتفاقية التعديلية على أنظار المجلس اعتبارا لكون  135.000,00درهم إلى  60.000,00

 مساهمة الجماعة لم يطرأ عليها أي تغيير. 

  تطبيق اتفاقيات مخالفة لالتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس 

وبعد دراسته سواء مع مصالح العمالة، أو من  األوليبخصوص هذه المالحظة فقد تم تحرير مشروع االتفاقية 

طرف أعضاء المجلس، تم تغيير بعض بنود االتفاقية، إال انه عند طبع محضر االجتماع تم إغفال سهوا تغيير 

مقتضيات البنود التي تم تغييرها أثناء دراسة االتفاقية، وبالتالي تم تحرير المحضر وفق ما جاء في المشروع األولي 

 قبل الدراسة( وهذا الخطأ في طبع المحضر سيتم العمل على عدم تكراره. )أي

  عدم مطالبة الجمعيات المستفيدة باإلدالء بالحسابات والتقارير الدورية 

لقد توصلت الجماعة من طرف الجمعيات المسيرة للماء الصالح للشرب بتقارير تبين المداخيل المتعلقة بالتسيير  

. وفي إطار إحداث وحدة إدارية تكلف بالماء 2016و 2011بين المداخيل خالل الفترة المالي للمشروع والذي ي

الصالح للشرب سيتم تكليفها بتتبع مشاريع الماء من مرحلة إنجازها إلى مرحلة التسيير سواء تعلق األمر بالتسيير 

 المالي أو جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وجودة الماء الصالح للشرب.

 ي صياغة بنود االتفاقياتنقائص ف 2.1

 عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع االتفاقيات 

 ستعمل الجماعة على تحديد الخصائص التقنية في جميع المشاريع المستقبلية.   

  عدم التنصيص على المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها وكذا مسك المحاسبة واإلدالء

 بها

هذه المالحظة في االتفاقيات الالحقة حيث سوف تتضمن بنودا متعلقة بمرافقة االنجاز  االعتباربعين  سيتم األخذ  

 وأيضا مسك المحاسبة واإلدالء بها.
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  عدم تنصيص بعض اتفاقيات الشراكة على المدة الزمنية المعتمدة ونظام تحديد ملكية المشاريع وطرق

 نقلها وتفويتها 

االعتبار هذه المالحظة في االتفاقيات المبرمة حيث تتضمن بنودا واضحة حول المدة الزمنية، تم األخذ بعين  

 وبخصوص الملكية فلقد تم التنصيص عليها في االتفاقيات الحالية.

 المشاريع المنجزة عبر الطلبيات العمومية 

 المشاريع المنجزة عبر الصفقات العمومية 1.2

 هذه المشاريع عدم تصفية الوعاء العقاري المحتضن ل 

تعمل الجماعة حاليا على تصفية الوعاء العقاري الحامل لجميع المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع الجمعيات  

 بما فيها المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب.

 عدم إنجاز تصاميم التنفيذ والدراسات الجيولوجية المتعلقة بحفر الثقوب االستغاللية 

لجماعة بمراسلة وكالة الحوض المائي من أجل ايفاءها بالخريطة البيزومتريكية للمياه الجوفية حتى تتمكن قامت ا 

الجماعة من معرفة وضعية الفرشة المائية الجوفية وكذا وضع خطة استباقية فيما يخص التزود بالماء الصالح 

 للشرب.

 النفقات المنجزة عبر سندات الطلب 2.2

 موردين القتناء كل نوع من التوريدات حصر المنافسة في نفس ال 

إن العنصر المحدد الختيار الشركة المتعاقدة معها للتوريدات هو الثمن المقترح بحيث يتم اختيار الشركة صاحبة  

اقل ثمن. باإلضافة إلى جودة الخدمة المقدمة إذ أن الشركات التي تم استشارتها تتميز بخدماتها الجيدة من بينها 

 التسليم في اآلجال المعقولة.

 وسيتم توسيع االستشارات لتشمل أكثر عدد ممكن من الشركات أوإنجاز صفقات طلب العروض.

  توزيع المواد المقتناة على الجمعيات في غياب إطار تعاقدي 

ألنابيب قامت الجماعة بإنجاز محاضر استالم األنابيب حيث تبين هذه المحاضر الجمعيات المستفيدة وكذا كمية ا

 المسلمة.

 واستنادا لهذه المالحظة تقوم الجماعة حاليا بإبرام اتفاقية مع الجمعيات المستفيدة من هذه األنابيب.
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 "الكردان" جماعة

 (تارودانت إقليم)

 

 تابعة، وهي 1959دجنبر   2الصادر بتاريخ  2.59.1834بموجب المرسوم رقم  1959جماعة الكردان سنة أحدثت 

 12.313كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها    21,5إلقليم تارودانت بجهة سوس ماسة. تبلغ مساحتها اإلجمالية    إداريا

د جماعة الكردان بشكل كبير على قطاعي ، ويعتمد اقتصا2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 الفالحة والتجارة.

وقد  .شارةاإلوضع رهن الفي حالة  8موظفا منهم  70 إدارة مكونة من ولممارسة اختصاصاتها تتوفر الجماعة على

درهم   6.838.518,62منها  ،درهم 45.312.799,64 على مستوى ميزانية التسيير 2017ناهزت مواردها سنة 

، كما سجلت مداخيل التجهيز مبلغ منتوج الضريبة على القيمة المضافةك درهم 9.187.000,00تية ومداخيل ذاك

 درهم. 1.653.568,00 فقد بلغت الحسابات الخصوصيةمداخيل أما درهم.  27.633.713,02

الفعلية سجلت النفقات قد و .درهم 17.344.674,05لجماعة ما قدره لنفقات اإلجمالية البلغت  ،2017خالل سنة  

بمبلغ ناهز  %60,91نفقات الموظفين نسبة  ، شكلت منهادرهم 8.783.679,48للتسيير مبلغ  المخصصة

 درهم.  7.834.426,57 فقد بلغتلتجهيز ا أما نفقات ،درهم 5.350.189,61

I.  للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

" عن الكردان للحسابات بغرض تقييم تسيير جماعة "أسفرت مهمة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي 

 .تسجيل بعض المالحظات وإصدار عدد من التوصيات الكفيلة بتحسين أداء الجماعة، همت المحاور التالية

 الجماعة برنامج عملأوال. 
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار ما يلي. 

  قبل تسلم النسخة  برنامج العملصادقة المجلس على مو (2022 - 2017)تأخر في إعداد برنامج العمل

 النهائية

قرارا بإعداد مشروع برنامج  ها، حيث أصدر رئيسبرنامج العمل عدادإسجلت الجماعة تأخرا في استكمال مراحل 

دجنبر   31، حدد فيه خمس مراحل لعمليات اإلعداد وكذا تواريخها، كما وضع تاريخ 2016غشت  5العمل بتاريخ 

المصادقة عليه من طرف المجلس إال خالل تم  ت، إال أنه لم  المذكوربرنامج  الكآخر أجل للمصادقة النهائية على    2016

 .   24/05/2017بتاريخ  المنعقدة الدورة العادية

وإنجاز الجماعة    ا، إال أن مكتب الدراسات المكلف بتحيين مونوغرافيالمذكورتاريخ  البتمت  المجلس    ةصادقورغم أن م

، كما يبين ذلك 24/07/2017البحث التشاركي مع جمعيات المجتمع المدني لم يسلم نتائج هذا البحث إال بتاريخ 

محضر التسلم الموقع من طرف لجنة مكونة من رئيس المجلس ونائبيه األول والثالث ورئيس لجنة المالية والميزانية 

 ومديرة المصالح ونائب رئيس المصلحة التقنية.

 ثر تنفيذ عدة اتفاقيات تهم مشاريع مدرجة ببرنامج عمل الجماعةتع  

، إال أنها لم توقع من قبل تهم مشاريع مدرجة ببرنامج عمل الجماعة وقع رئيس مجلس الجماعة عدة اتفاقيات شراكة 

 باالتفاقيات التالية: األمراألطراف األخرى أو لم تجد طريقها للتنفيذ. ويتعلق 

 االتفاقية مصير المجلس مصادقة تاريخ المعنية  األطراف االتفاقية

  المجلس  آليات  كراء تدبير

 الجماعة لفائدة اإلقليمي

 والمجلس الكردان جماعة

 لتارودانت اإلقليمي
22/02 /2012 

 طرف من توقيعها يتم لم

 لتارودانت اإلقليمي المجلس

 2012/ 25/04 الصحة ووزارة الكردان جماعة الوالدة  دار بناء
 طرف من توقيعها يتم لم

 الصحة وزارة

 مركب إحداث

 للقرب سوسيورياضي

 سوس وجهة الكردان جماعة

 الشباب ووزارة ماسة

 والرياضة

23/07 /2013 
  تنفذ لم لكن االتفاقية،  توقيع تم

 . بعد

 بالملعب مدرجات بناء

 الجماعي

 والمجلس الكردان جماعة

 لتارودانت اإلقليمي
29/10 /2014 

 طرف من توقيعها يتم لم

 لتارودانت اإلقليمي المجلس
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غياب أي تتبع لمراحل تنفيذ اتفاقية شراكة بين الجماعة وكل من األكاديمية الجهوية للتربية لوحظ ومن جهة أخرى، 

بتحويل مبلغ  والتكوين لجهة سوس ماسة، وجمعية أمهات وآباء وأولياء تالميذ ثانوية العرفان، حيث اكتفت الجماعة

 هاإذ ال تتوفر مصالح ،ولم تقم بأي تتبع لطريقة صرف ذلك المبلغ المذكورة درهم لحساب الجمعية 200.000,00

 على أية معلومات عن األشغال المنجزة.

 تعثر مشروع المركب الثقافي 

بين المجلس   2008جزءا من مشاريع اتفاقية التأهيل الحضري التي وقعت سنة    كان مشروع المركب الثقافي للكردان

الجماعي للكردان ووزارة الداخلية ووزارة اإلسكان والتعمير وصندوق التجهيز الجماعي والمجلس اإلقليمي  

ودانت على لتارودانت، وكان مسطرا أن يتم تمويل الشطر األول )األشغال الكبرى( من طرف المجلس اإلقليمي لتار

 أن تمول الجماعة الشطر الثاني )تتمة األشغال والتجهيز(. 

بمبلغ  BP/2011/29أنجز الشطر األول بتمويل من المجلس اإلقليمي لتارودانت عن طريق الصفقة رقم 

ة . إال أن الجماعة لم تقم بإنجاز الشطر الثاني بسبب مشاكل إداري2013، وانتهت األشغال سنة  درهم  3.475.668,00

 سنوات. 4مع المهندسة المعمارية المكلفة بتتبع األشغال، لتظل األشغال المنجزة معرضة للتلف منذ أكثر من 

 بما يلي: المجلس الجهوي للحسابات يوصيوبناء على كل ما سبق، 

 ؛وتتبع تنفيذها الجماعي العمل على تنفيذ االتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس -

 .رورية الستكمال بناء المركب الثقافياتخاذ اإلجراءات الض -

 المرافق العمومية المحلية لجماعة الكردان ثانيا. 

 مرفق تدبير النفايات الصلبة 

الترابية بإحداثها وتدبيرها لتقديم خدمات القرب   اتيعتبر مرفق النفايات الصلبة من المرافق التي تختص الجماع

الصادر بشأن تنفيذه  ،المتعلق بالجماعات 113.14نون التنظيمي رقم  من القا 83للساكنة بمقتضى ما جاءت به المادة 

لهذا المرفق، وهو تقوم جماعة الكردان بالتدبير المباشر و. 2015يوليوز  07بتاريخ  1.15.85شريف رقم الظهير ال

 .المالحظات التاليةما أثيرت بشأنه 

  والنفايات المماثلة لهاغياب مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بشأن تنفيذه   28.00من القانون رقم    16نصت الفقرة األخيرة من المادة  

، على ضرورة إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين 2006نونبر  22بتاريخ  1.06.153شريف رقم الظهير ال

 ات المنزلية والنفايات المماثلة لها. لنفاياألمثل لتدبير الالجماعات بغرض 

يحول دون التدبير األمثل للنفايات المنزلية في هذا الشأن، مما إلى مخطط جماعي  ال تتوفرإال أن جماعة الكردان 

وتلك المماثلة لها، إذ تعمد الجماعة إلى تجميع نفاياتها وتفريغها بمطرح غير مراقب، كما أنها ال تعمل على تحديد 

 م النفايات التي تنتج بدائرة نفوذها.نوع وحج

 غياب مطرح مراقب يستجيب للمواصفات التقنية الواردة بالنصوص التنظيمية 

أن التخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يتم    سالف الذكر إلى  28.00من القانون رقم    48أشارت المادة  

جب نفس المادة من النفايات الصناعية، والطبية، والصيدلية غير بمطرح من الصنف األول، في حين يتم التخلص بمو

الخطرة، والفالحية، والنهائية، والهامدة بالمطارح من الصنف الثاني، كما تودع النفايات الخطيرة بالمطرح من الصنف 

ة عليه. كما الثالث؛ على أنه يمكن إيداع نفايات مطرح الصنف الثاني بمطرح الصنف األول بعد إدخال تهيئة خاص

المساطر اإلدارية والمواصفات التقنية المطبقة على  2009دجنبر  08الصادر بتاريخ  2.09.284حدد المرسوم رقم 

 المطارح المراقبة.

أن جماعة الكردان تفتقر إلى مطرح مراقب تتوفر فيه المواصفات التقنية للتخلص من  وقد لوحظ في هذا اإلطارا

من القانون رقم    84يجدر التذكير في هذا الصدد أيضا بمقتضيات المادة  ون الصنف األول.  نفاياتها وتحديدا المطرح م

المشار إليه سلفا، والتي تنص على ما يلي: "يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي  28.00

 من هذا القانون".  48و 20إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 

 السائل التطهيرمرفق  

اتفاقية لتفويض تدبير مرفق التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للكهرباء   13/06/2014أبرمت الجماعة بتاريخ 

. وبموجب هذه االتفاقية، ستنجز أشغال بناء  23/12/2014صودق عليها بتاريخ    -قطاع الماء–والماء الصالح للشرب  

مليون درهم يتم تمويله مناصفة بين الطرفين، على أن  52معالجة وشبكة التطهير السائل بغالف مالي قدره محطة لل

 تغطى مساهمة الجماعة من طرف البرنامج الوطني للتطهير لوزارة الداخلية.  
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 .يثير تدبير هذا المرفق المالحظات التاليةوعموما 

  ئلالكردان إلى شبكة التطهير الساافتقار جماعة 

يعتبر إحداث وتدبير مرفق التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة من االختصاصات الذاتية للجماعة الترابية 

أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أن  وقد المذكورة أعاله.  83كما نصت على ذلك الفقرة األولى من المادة 

فق، بأن تعتمد سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ال سيما عن طريق الجماعة ملزمة عند إحداث أو تدبير هذا المر

التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص. وعلى الرغم من حيوية هذا المرفق 

 .حطة معالجة المياه العادمةتفتقر إلى شبكة التطهير السائل وإلى ممازالت  أن جماعة الكردان    فقد لوحظلساكنة  ل  بالنسبة

 تعمد الساكنة إلى إحداث حفر للصرف الصحي بالمقربة من مساكنهم بغرض التخلص من المياه المستعملة.إذ 

 تأخر كبير في تنفيذ مشروع التطهير السائل 

المذكورة أعاله -قطاع الماء–بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المبرمة نصت االتفاقية 

، لم تنجز إال نسبة 2017. إال أنه وإلى متم سنة 2016إلى أكتوبر  2014ن إنجاز المشروع سيمتد من نونبر أعلى 

بدء بعد في الحصص الثالث المتبقية،  المتعلقة بقنوات التطهير السائل، ولم يتم ال (Lot 1)من الحصة األولى  % 80

 خاصة المتعلقة ببناء محطة معالجة المياه العادمة. 

 عدم وفاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدة التزامات في اتفاقية التدبير المفوض 

الح للشرب على عدة التزامات تنص اتفاقية التدبير المفوض الموقعة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الص

 للطرفين، إال أن المكتب لم يف ببعضها، لعل أهمها: 

 من االتفاقية(؛  9إخضاع الدراسات وبرنامج األشغال للرأي الموافق للجماعة )المادة  -

أشهر بعد توقيع االتفاقية   (3) ثالثة إنجاز وضعية مؤقتة لممتلكات المرفق قبل بداية األشغال، خالل -

 من االتفاقية(.  14)المادة 

  بمطرح النفايات الصلبة العادمةإفراغ المياه 

في محيط الجماعة وفي  تعمد الجماعة إلى إفراغ المياه العادمة التي يتم استخراجها من حفر الصرف الصحي التقليدية  

ترا مكعبا م 2400المعطيات المقدمة من طرف الجماعة بلغت كمية المياه العادمة المفرغة  وحسبمطرح النفايات. 

الفرشة المائية  تلك المياه إلى تسرب بسبب ، هذه الممارسة تشكل تهديدا لألنظمة البيئية 2016 - 2012فترة الخالل 

 أن المطرح الذي تفرغ به يتواجد بالمجال الغابوي.ووتلويثها للتربة سيما 

 التزود بالماء الصالح للشرب  مرفق  

ردان من طرف عدة متدخلين منهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  يدبر مرفق الماء الصالح للشرب بجماعة الك

 وقد تم الوقوف في هذا اإلطار على ما يلي. جماعة الكردان وجمعيات المجتمع المدني.و -قطاع الماء -والكهرباء 

 بدوار أوالد علي تدبير مرفق الماء الصالح للشرب ة التقدمشراكة يخول بموجبها لجمعي ةغياب اتفاقي 

من  83لم تبرم جماعة الكردان باعتبارها المسؤولة عن تدبير واستغالل مرفق الماء الصالح للشرب بمقتضى المادة 

المتعلق بالميثاق الجماعي(،   78.00من القانون رقم  39المتعلق بالجماعات )المادة  113.14القانون التنظيمي رقم 

تفوض بمقتضاها تدبير واستغالل هذا المرفق   ة التقدم التي تسير المرفق في دوار أوالد علي،شراكة مع جمعي ةتفاقيا

لصالح هذه األخيرة. هذا الوضع يحول دون ممارسة جماعة الكردان لسلطة المراقبة المخولة لها بموجب القانون 

 .ةجمعيللتأكد من حسن تدبير مرفق الماء الشروب من طرف هذه ال

 تحمل الجماعة لنفقات كهربة اآلبار لفائدة جمعية التقدم 

لكهربة البئر التابعة لجمعية التقدم المسيرة للماء    14/03/2016بتاريخ    5174821أبرمت الجماعة عقدة اشتراك رقم  

الفترة ما . وأدت الجماعة خالل هذه 16/08/2017الصالح للشرب، ثم فسخت العقدة لتحولها باسم الجمعية بتاريخ 

لذات الجمعية العداد الخاص  2015لفائدة الجمعية المذكورة. كما منحت الجماعة سنة   درهم 121.475,45مجموعه 

 . درهم 32.854,38ببئر حديقة السمارة، وبلغ استهالكه خالل هذه الفترة 

قات استهالكهم بتطبيق وقد تحملت الجماعة هذه النفقات رغم أن الجمعية المذكورة تستخلص من المستفيدين مستح

عند التأخر عن األداء. كما يؤدي المنخرطون مبلغ  درهم 25تعريفة تقدر بخمسة دراهم للمتر المكعب، مع غرامة 

 درهم عند كل انخراط جديد. 3.000,00

 وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛المنزلية والنفايات المماثلة لهافايات لنلمخطط جماعي بهدف التدبير األمثل العمل على وضع  -

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتسريع أشغال مشروع التطهير السائل؛ -
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بدوار أوالد علي  تدبير مرفق الماء الصالح للشرب ة التقدمشراكة يخول بموجبها لجمعي ةاتفاقي عقد -

 الجمعية.وتفادي تحمل الجماعة لنفقات شبكة الماء الصالح للشرب التي تسيرها هذه 

 التجهيزات الجماعيةثالثا. 

 المجزرة الجماعية  

 تدبير هذا المرفق الهام المالحظات التالية: أثار

 توفر على االعتماد الصحي للمجزرة عدم ال 

ال تتوفر المجزرة الجماعية على االعتماد الصحي من المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، رغم أن 

المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  28.07بتطبيق القانون رقم  2.10.473من المرسوم  5و 4المادتين 

 تنصان على ضرورة حصول المجازر على االعتماد الصحي، قبل الشروع في االستغالل.

  نقائص في البنية التحتية للمجزرة 

ن أرضيتها وجدرانها في حالة سيئة، إعاني من عدة نقائص، حيث  لوحظ أن البنية التحتية للمجزرة الجماعية متردية وت

 طالها الصدأ.  (Les crochets)كما أن القوابض الحديدية المستعملة 

ال تتوفر على نظام مالئم لصرف المياه العادمة التي تنتجها، حيث يتم تصريفها عن   المجزرةإضافة إلى ما سبق، فإن  

دون أن تتم مكافحتها  ،اث روائح كريهة وانتشار الحشرات في محيط المجزرةفي انبع مما يتسبب. مطاميرطريق 

 بالمواد الخاصة بهذا الغرض.

التوفر على أنظمة مالئمة للتخلص  32من مادته  12المذكور أعاله يشترط في الفقرة  2.10.473إن المرسوم رقم 

وبصفة عامة، تحتاج    تلوث المنتجات الغذائية.من المياه العادمة للمجزرة، مصممة بشكل يمكن من تفادي كل مخاطر  

 المجزرة إلى تهيئة شاملة لتأهيلها لكي تستجيب لكل المواصفات الصحية الالزمة.

 ليق الئحة أسعار الخدمات المقدمة عدم تسليم تذاكر مقابل الرسوم وعدم تع 

زمة على نفقته الخاصة وباسمه بإعداد وطبع التذاكر الال من كناش التحمالت على التزام المكتري 14ينص الفصل 

الستعمالها في تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة بالمجزرة الجماعية وعرضها على تأشيرة وكالة 

لمستعمليها  أية تذاكر يسلمالمداخيل الجماعية، إال أنه تبين من خالل المعاينة الميدانية أن المشرف على المجزرة ال 

 .الواجبات المتعلقة بهذا االستعمالمقابل استخالص الرسوم و

ن على أسعار الرسوم ولوحظ أنه لم يتم تعليق الئحة أسعار الخدمات التي تقدمها المجزرة حتى يتعرف المرتفقكما 

اسا مميزا وال كما أن األعوان المكلفين باالستخالص ال يلبسون لب المطبقة في إطار شفافية تدبير المرافق العمومية.

 .سالف الذكر 14التي حددها الفصل  لتزامات المكتريال افذلك خال، ويحملون شارة خاصة

  عدم وزن اللحوم وعدم تطبيق القرار الجبائي 

ال يقوم األعوان المكلفون باالستخالص بوزن اللحوم، كما ال يطبقون األسعار المحددة في القرار الجبائي، خالفا لما 

من القرار الجبائي للجماعة، إذ يطبقون تعريفة   20إلى    9حمالت، وكذا الفصول من  من كناش الت  12ورد في الفصل  

 لألغنام والماعز. درهم 13لألبقار و درهم 140ثابتة محددة في 

  تحمل الجماعة لنفقات نقل اللحوم لفائدة مستغل المجزرة 

اللحوم الذي يعد مرفقا  مرفق نقل ينص عقد استغالل المجزرة على إيجار مرفق المجزرة الجماعية، دون ذكر إيجار 

ذاته عن مرفق المجزرة. ورغم ذلك يسمح دفتر التحمالت الخاص بإيجار المجزرة للمؤجر باستخالص رسم  مستقال ب

من دفتر التحمالت على التزام المؤجر باستخالص الرسوم لفائدة الجماعة، ومن  12نقل اللحوم، حيث ينص الفصل 

جهة أخرى، وضعت الجماعة رهن إشارة المجزرة شاحنة حديثة لنقل اللحوم وسائقها،  بينها رسم نقل اللحوم. ومن 

 616.000,00بمبلغ    10/09/2013كما تتحمل نفقات المحروقات التي تستهلكها. وقد اقتنت الجماعة الشاحنة بتاريخ  

كأجور للسائق،   درهم  181.829,76، مبلغ  2017إلى دجنبر  2014من أكتوبر  الممتدة  ، كما أدت، خالل الفترة  درهم

أدتها الجماعة   درهم  819.919,76كنفقات للمحروقات التي استهلكتها الشاحنة، أي ما مجموعه    درهم  22.090,00و

 المجزرة الذي يستخلص الرسم على نقل اللحوم لفائدته. لفائدة مكتري

 األسبوعي  السوق  

لجماعة للسكان المجاورين ليشهد توافدا هاما  والكردان،  لجماعة    المهمةالعمومية    المرافق  من بينالسوق األسبوعي    يعد 

هكتارات ويتم استغالل بعض مرافقه عن طريق  5اعتبارا لموقعها الجغرافي. تقدر مساحة السوق اإلجمالية بحوالي 

رخص  بواسطةالدكاكين التجارية المتواجدة به  بينما تستغل ،اإليجار بناء على طلب العروض الذي ينظم كل سنة

 هذا المدخولشهد    وقد للجماعة.    موردا مهماتشكل المداخيل المتأتية من إيجار مرافق السوق األسبوعي    .احتالل مؤقت
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خالل نفس  السوقفيما يلي تطور منتوج إيجار و .بالمائة 66,58بما قدره  2017 - 2012فترة الخالل مهما ارتفاعا 

 الفترة.

   2015 -  2012فترة المنتوج إيجار السوق األسبوعي خالل 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  منتوج

 إيجار

 السوق

 األسبوعي

811.000,00 831.000,00 851.000,00 851.500,00 1.442.750,00 1.351.000,00 

   السوق األسبوعي بعض المالحظات نوردها كما يلي. تدبير عمليات إيجار بعض مرافق وقد أثار

 بداعي غياب مذكرة الوسائل  2016من صفقة كراء السوق األسبوعي لسنة  متنافسين (3) ثالثة إقصاء

 التقنية رغم وجودها في ملفاتهم

بمذكرة   ، بداعي عدم اإلدالء2016من صفقة كراء السوق األسبوعي لسنة    G.P.P)وBPوPEمتنافسين )  3تم إقصاء  

إال أن الملفات  .23/12/2015الوسائل التقنية والبشرية، حسب محضر لجنة طلبات العروض التي اجتمعت بتاريخ 

اإلدارية للمتنافسين الثالثة تضمنت المذكرات المذكورة، مما يخالف المبادئ العامة إلبرام الصفقات العمومية كما 

المتعلق بالصفقات العمومية، ال سيما حرية الولوج إلى الطلبيات  2.12.349حددتها المادة األولى من المرسوم رقم 

 العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوق المتنافسين.   

 في دفتر التحمالت بند غرامات التأخير عن األداءو عدم تضمين بند التأمينات 

أن دفتر التحمالت الخاص بكراء السوق األسبوعي ال يتضمن بندا يلزم المستأجر بإبرام عقود تأمين تغطي  لوحظ

 األخطار المرتبطة باستغالل المرفق، واألخطار المتعلقة بحوادث الشغل. 

ديد أجل األداء بتح ه، إذ يكتفي الفصل الثامن منالتأخير عن األداء غراماتبندا يحدد أيضا ال يتضمن دفتر التحمالت 

 جال.تلك اآلفي الخمسة أيام األولى من كل شهر، دون وضع جزاءات مالية على التأخير لحمل المؤجر على احترام 

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛تأهيل مرفق المجزرة بما يلبي كافة شروط السالمة الصحية للمنتوجات الحيوانية -

وإبرام عقود   في األداء  دفتر التحمالت الخاص بكراء السوق األسبوعي، بنود غرامات التأخيرتضمين   -

 التأمين.

 . تدبير المداخيلرابعا
 11.867.112,13، حيث انتقلت من ملحوظاتطورا  2017و 2012بين ما عرفت مداخيل تسيير جماعة الكردان 

% كنسبة نمو. ويرجع هذا   35,04، مما يمثل  2017برسم سنة    درهم  16.025.518,62إلى    2012برسم سنة    درهم

 التطور إلى االرتفاع الذي عرفته كل من المداخيل الذاتية للجماعة وكذلك منتوج الضريبة على القيمة المضافة.

،  %71,30ارتفاعا مهما بلغت نسبته  2017و 2012وقد سجلت الموارد الذاتية للجماعة خالل الفترة الفاصلة بين 

 منتوج الرسم المهني  خالل نفس الفترة خمسة مداخيل رئيسية، وهي عرفتهويرجع سبب هذا االرتفاع الى النمو الذي  

على الخدمات الجماعية  الرسممنتوج و محالت تجارية أو مخصصة لنشاط مهني كراءمنتوج و

   .البناء عمليات على والرسم الجماعية األسواق إيجار ومنتوج

 ي الحضرية غير المبنيةاألراض علىالرسم  

 بخصوص التدابير المتخذة الستخالص هذا الرسم، سجل ما يلي.

 على األراضي الحضرية غير المبنيةبالرسم  لملزمينلإحصاء شامل  عدم إجراء 

من طرف مصالح الجماعة،   2013سنة    الرسم على األراضي الحضرية غير المبنيةتم إنجاز إحصاء جزئي للملزمين ب

مارة. حيث شمل بعض أحياء مركز الكردان فقط، ولم يشمل أحياء بن خيي والشرفاء وأوالد علي وأجزاء من حي الس

 على تحيين هذا اإلحصاء كل سنة بإضافة التجزئات الجديدة وإزالة البقع المبنية. ويعمل مكتب الوعاء الضريبي

عة فإن عدم تعاون مصالح مديرية الضرائب والمحافظة العقارية لم يساعد الجماعة على وحسب إفادة مسؤولي الجما

للجماعة لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة  التابعة الوعاء إنجاز إحصاء كامل وشامل، كما تجدر اإلشارة إلى أن مصلحة

 منه. 49مادة الفي  حليةالمتعلق بجبايات الجماعات الم 06.47القانون رقم بتفعيل اإلحصاء الذي ينص عليه 
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ومن خالل المعاينة الميدانية لثالثة شوارع في حي الصفصاف وحي الزيتون، اتضح أن اإلحصاء الخاص بتجزئة 

. كما أن اإلحصاء الخاص بتجزئة الزيتون ال يتضمن البقع رقم  392و  95و  94و  93الصفصاف ال يتضمن البقع رقم  

 ا مبنية.رغم أنه 45، بينما يتضمن البقعة 19و 24

  بأداء الرسم عدم إلزام بعض مالك البقع الكبيرة 

رغم مجاورتها للتجزئات المحصية، وال يتم إلزام أصحابها بأداء  البقع الكبيرةلوحظ أن اإلحصاء ال يتضمن بعض 

 06.47القانون رقم من  42والكهرباء طبقا للمادة  الماء توزيع بشبكات هابطلر نظرا هالرسم رغم كونها خاضعة ل

 المراقبة: تم الوقوف عليها خاللسالف الذكر. ويبين الجدول الحاالت التي 

 يفرض عليها الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية   لم بعض البقع الكبيرة التي

 األرضية القطعة مكان التقريبية المساحة العقاري الرسم

 الصفصاف حي مربع متر 1250 14177

 الصفصاف حي مربع متر 1875 15178

 الصفصاف حي مربع متر 1800 16470

 الزيتون حي مربع متر 1575 294

 الزيتون حي مربع متر 1575 معروف غير

 الزيتون حي مربع متر 1350 13359

 الزيتون حي مربع متر 2362 معروف غير

 السمارة حي تقريبا هكتار 2 "العزاوي ملك"

 . تدبير النفقات خامسا
تهيئة المباني والمرافق بالمرتبطة  بالمشاريع  2017 - 2012الكردان اهتماما كبيرا خالل الفترة أولت جماعة 

. وصيانة شبكة الماء آلليات، وبناءالجماعية، وبناء وتهيئة الطرق والساحات العمومية، واقتناء الممتلكات المنقولة وا

والمرافق الجماعية )الملعب والسوق( على هذه  فقد هيمنت المصاريف الخاصة باقتناء األراضي وتهيئة المبانيو

مشاريع بناء  بأما فيما يتعلق  من نفقات التجهيز التي تم صرفها خالل هذه الفترة. % 38,72 نسبة بلغتب ،النفقات

في حين أن اقتناء الممتلكات المنقولة واآلليات  ،  %  20,45  ةوتهيئة الطرق والساحات العمومية فقد خصصت لها نسب

 .%16,67نسبة ت استهلك

 العمومية الصفقات 

صفقة عمومية بمبلغ إجمالي قدره ( 41) نيواحدا وأربع 2016 - 2012خالل الفترة  الكردانأبرمت جماعة 

السوق والملعب وتوسيع مقر الجماعة. ومن خالل و  الساحات العمومية  تهيئةب، تتعلق أغلبها  درهم  11.717.754,58

  التالية. مالحظاتالتفحص ملفات هذه الصفقات، تم الوقوف على 

  11/2013المبالغة في بعض أثمان الصفقة رقم 

. وقد لوحظ أن درهم 1.387.183,97بحفر بئرين بأوالد علي وحي الزيتون بمبلغ  11/2013تتعلق الصفقة رقم 

األشغال ضمن هذه الصفقة مبالغ فيها إذا ما تمت مقارنتها بالتقديرات التي وضعتها الجماعة، وكذلك مع أثمان بعض 

سند الطلب رقم   في إطار أثمان نفس األشغال التي تم تنفيذها في نفس المنطقة )أوالد علي( وفي نفس الفترة تقريبا،

 لمبلغ اإلجمالي للصفقة. ويتعلق األمر باألثمان التالية:من ا % 60. مع العلم أن هذه األثمان الثالثة تشكل 16/2014

 األشغال
 الصفقة في الثمن

11/2013 

 تقديرات  في الثمن

 الجماعة مصالح

 الطلب سند في الثمن

16/2014 

  جميع مع  سنتمتر 400 قطر ذات بئر حفر

 المستلزمات

645,00 310,00 450,00 

  كامل TRS تغليف أنبوب  وتركيب توريد

  المستلزمات جميع مع ملم 350 قطره

700,00 400,00 375,00 

  ذو TRS تغليف أنبوب  وتركيب توريد

  جميع مع ملم 350 قطره مصفاة

 المستلزمات

700,00 400,00 375,00 
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 الصفقة برسم كشف الحساب النهائي مع الكميات المحتسبة في جدول منجزات    عدم تطابق الكميات المؤداة

 03/2017رقم 

ة  الصفقهذه تبين من خالل تفحص ملف  . وقد  درهم  149.875,05بتهيئة المقابر بمبلغ    03/2017ة رقم  الصفقتتعلق  

دول المنجزات وجود تباينات بين الكميات المؤداة في كشف الحساب النهائي والكميات المحتسبة في ج

(Attachement) ، دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة من  55المادة  مما يخالف

 يتعلق األمر بالعناصر التالية:. لحساب الدولة

 العناصر
  كشف في الكمية

   النهائي الحساب

  جدول في الكمية

 المنجزات
 الفرق

 في المسلحة الخرسانة من إطار

 األساسات

  31,61 + بالكيلوكرام 319 بالكيلوكرام 350,61

 في المسلحة الخرسانة من إطار

 االرتفاع

  97,75 - بالكيلوكرام 382,59 بالكيلوكرام 284,84

  الداخلية الجدران على صباغة

 والخارجية 

  42,24 + مربع متر 77,76 مربع متر 120

 التمتيرول اعدم تطابق الكميات المؤداة برسم كشف الحساب النهائي مع الكميات المحتسبة في جد 

(métrés)  2016/ 06و 08/2014رقم  ينفي الصفقت 

، بينما تتعلق الصفقة رقم  درهم 158.130,39بمبلغ  بإتمام تهيئة ساحة المصلى 08/2014ة رقم الصفقتتعلق 

وجود  تين، لوحظالصفق ي من خالل تفحص ملف. ودرهم 388.150,58مبلغ ببناء دار الحي بن خيي ب 06/2016

، ويتعلق (métrés) التمتيرول اتباينات بين الكميات المؤداة في كشف الحساب النهائي والكميات المحتسبة في جد 

 األمر بالعناصر التالية:

 العناصر الصفقة
  كشف في الكمية

 النهائي  الحساب

  جدول في الكمية

 التمتير 
 الفرق

  150 + --  150 مكعبال بالمتر التفنة ووضع توريد 08/2014

 10 + -- 10 بالوحدة المعدنية المقاعد وتركيب توريد

 3 + -- 3 بالوحدة  معدنية بوابة وتركيب إزالة

 جدران على الخارجي الفينيل صباغة 06/2016

 مربعال بالمتر الواجهات

487,19  475,60  + 11,59  

 ندات الطلب س 

 .أثار تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب المالحظات التالية

 المتعلقة باألعمال من نفس النوع تجاوز السقف المسموح به في سندات الطلب 

 سندات على بناء القيام، ، على أنه يمكنالمتعلق بالصفقات العموميةب  2.12.349رقم  من المرسوم 88تنص المادة 

 مائتي حد  درهم، ويراعى (200.000) ألف مائتي حدود  وذلك في خدمات أو أشغال وبإنجاز توريدات طلب، باقتناء

 أعمال وحسب بالنفقات بااللتزام للقيام مؤهل شخص اعتبار كل مع واحدة مالية سنة إطار في إليه المشار درهم ألف

 .سندها المالي عن النظر بصرف النوع نفس من

درهم  200.000,00لهذه المادة، أبرمت الجماعة سندات طلب، متعلقة بأعمال من نفس النوع، تجاوزت حد وخالفا 

المسموح به حيث جزأت عدة نفقات لتفادي اللجوء إلى فتح طلبات العروض، ويتعلق األمر بسندات الطلب التي يبينها  

 الجدول التالي:

 النوع  نفس من عمالاأل موضوعه بالدرهم مبلغه تاريخه الطلب سند رقم

 وإصالح وصيانة تهيئة أشغال الكهرباء شبكة تهيئة 140.728,80 2016/ 03/12 120/2016

 والشبكات والطرق المنشآت
 عمومية ساحة تهيئة 99.931,20 2016/ 22/11 109/2016

 240.660,00 المجموع

 ل تأشيرة االلتزام على سند الطلب األشغال قب بعض إنجاز 

أمرت المصالح الجماعية ببدء وإنجاز مجموعة من األشغال قبل وضع تأشيرة االلتزام على سندات الطلب المتعلقة 

 ومجموعاتهابسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية    2.09.441من المرسوم رقم    65بها، مما يخالف المادة  

 لتالية:ويتعلق األمر بالخصوص بسندات الطلب ا .المذكورة أعاله



 77 

 الطلب سند رقم
 سند موضوع

 الطلب
 الفرق الخدمة تنفيذ تاريخ بااللتزام التأشير تاريخ

 يوما( 89-) 2012/ 24/02 2012/ 24/05 الكتب  اقتناء 05/2012

 يوما( 12-) 2017/ 06/07 2017/ 18/07    الجوائز اقتناء 52/2017

 ضياع مبالغ مالية بسبب عدم أداء مستحقات مقاول 

أداء مستحقات شركة "البموس" مقابل تنفيذها أشغال برسم ثالثة سندات طلب، وذلك دون  اآلمر بالصرفرفض 

إلى غاية  2010مبرر واضح، مما أدى إلى دخول الجماعة في نزاع قضائي مع الشركة المذكورة استمر من سنة 

زانية الجماعة لدى قابض أوالد ، ثم قامت الشركة بالحجز على مي21/11/2012صدور الحكم االستئنافي بتاريخ 

 ، بسبب رفض تنفيذ الحكم القضائي.15/05/2013تايمة بتاريخ 

، مضافا إليه درهم 344.546,00مبلغ سندات الطلب البالغ  05/12/2013في نهاية المطاف أدت الجماعة بتاريخ 

لذي تكبدته الجماعة، فإن . وبغض النظر عن المبلغ ادرهم 15.621,00الصائر والمصاريف القضائية التي بلغت 

كما أن رفض تنفيذ الحكم القضائي، بعد  جراء الحجز الذي طالها. هاالدخول في هذا النزاع هدد بشكل جدي أموال

 يتنافى مع القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".اكتسابه قوة الشيء المقضي به، 

 ما يلي:وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

  ؛السقف المسموح به في سندات الطلب المتعلقة باألعمال من نفس النوعاحترام  -

 .إنجاز جداول المنجزات لسندات الطلب المتعلقة باألشغال -

 . التعمير وتدبير المجالسادسا 
منذ انتهاء صالحيته لم تعد لكنها  ،  24/04/1986جماعة الكردان تتوفر على تصميم للنمو صودق عليه بتاريخ    كانت

مسطرة في  2007الجماعة سنة وقد شرعت  سنة. 22، أي منذ حدود إجراء المراقبةتتوفر على أية وثيقة تعمير إلى 

من البحث العلني بتاريخ  مشروع التصميم مر بعد كل مراحلها، إذ صميم التهيئة، إال أنها لم تستوفإعداد ت

  ، وتم إرساله للجنة التقنية المركزية لدراسته.12/04/2017، وصادق عليه المجلس خالل دورة 06/04/2017

 وقد أثار تدبير ملفات التعمير بالجماعة المالحظات التالية.

 تأخر المصادقة على تصميم التهيئة 

لى تصميم التهيئة الخاص بجماعة الكردان تأخرا كبيرا، إذ أسندت مهمة إعداده عرفت مسطرة اإلعداد والمصادقة ع

، والتي حددت مدة الدراسات درهم  600.000,00بمبلغ    08/2007ب" بمقتضى الصفقة رقم  .للمهندس المعماري "ط

شهرا.    19نهائي في  شهرا، كما حدد العرض التقني الذي قدمه المهندس المدة الالزمة لتحضير تصميم التهيئة ال  16في  

، مما يعني أن التاريخ المتوقع للمصادقة على تصميم التهيئة  15/01/2008وقد أعطي األمر ببدء الدراسات بتاريخ 

 .ونصف سنوات( 8إلى غاية تاريخ مهمة المراقبة حوالي ثمان )، أي أن التأخير بلغ 2009/ 15/08 هو كان

إلى غاية انعقاد اللجنة   24/06/2008التحضيرية انطلقت منذ تاريخ    وبالرجوع لوثائق الملف، يتضح أن االجتماعات

، 07/03/2017، لتتوقف االجتماعات إلى غاية إجراء البحث العلني بتاريخ 07/03/2013التقنية المحلية بتاريخ 

 ر المسقي.حيث لم يتضح سبب التوقف ألربع سنوات إذا ما استثنينا بطء مصالح وزارة الفالحة في تحديد حدود المدا

 منح رخص السكن رغم عدم مطابقة البنايات للتصميم المصادق عليه 

  ، تبين عدم مطابقة 2016بنايات سلمت رخص بنائها سنة  (10) عشر من خالل الزيارة الميدانية لعينة مكونة من

الجماعة  بنايات منها للتصميم المصادق عليه والذي منحت على أساسه رخصة البناء، ورغم ذلك منحت ( 5) خمس

ويبين الجدول  .المتعلق بالتعمير 12.90من القانون رقم  55، مما يخالف المادة المبانيرخص للسكن ألصحاب هذه 

 التالي المستفيدين من هذه الرخص: 

رقم رخصة 

 السكن

 رخصة رقم

 البناء 
 تاريخها 

 اسم

 المستفيد
 المخالفة طبيعة المشروع مكان

 بروزات   بإضافة  الواجهة  تغيير الزيتون  حي 12 البقعة  أد .م.ع 2016/ 07/ 12 2016/ 29 2017/ 17

 بروزات   بإضافة  الواجهة  تغيير الزيتون  حي 13 البقعة  أد .م.ع 2016/ 07/ 12 2016/ 30 2017/ 18

 بروزات   بإضافة  الواجهة  تغيير الزيتون  حي 14 البقعة  أد .م.ع 2016/ 07/ 12 2016/ 31 2017/ 19

 بروزات   بإضافة  الواجهة  تغيير 2  الداخلة  حي 19A  رقم د.ه 2016/ 08/ 12 2016/ 36 2017/ 12

 علي  أوالد حي ذ .ك.ع 2016/ 04/ 11 2016/ 18 2016/ 10

  المساحة من أكبر  المبنية  المساحة

  مطابقة غير   والبناية  المرخصة،

 عليه   المصادق للتصميم
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 تسوية الوضعيةالتأكد من  منح رخص السكن لمرتكبي مخالفات التعمير دون 

منحت الجماعة رخص السكن لبعض أصحاب مشاريع البناء الذين سجلت في حقهم مخالفات لقوانين التعمير، وذلك 

 دون أن تتأكد من أنهم عملوا على تسوية وضعياتهم، ويتعلق األمر بالحاالت التالية:

 اسم

 المستفيد
 المخالفة طبيعة المخالفة تاريخ

 رخصة رقم

 السكن
 تاريخها 

 2015/ 13/07 17/2015 ثان طابق وزيادة التصميم احترام عدم 2014/ 24/04 س.ح

 العلو احترام وعدم التصميم احترام عدم 2012/ 27/02 أد .م.ع

 العام الملك واحتالل به المسموح

01/2015 09/01 /2015 

 2015/ 17/06 15/2015 عليه المصادق التصميم مخالفة 2014/ 17/09 ق.ح

 2016/ 02/03 04/2016 عليه المصادق التصميم مخالفة 2012/ 22/10 أ.م

 عدم استكمال مسطرة المتابعة القضائية لمخالفات التعمير 

مخالفات   (10)  عشر  حالة، منها  52أن مصالح الجماعة لم تعمد إلى استكمال مسطرة مخالفات التعمير بالنسبة ل    لوحظ

المتعلق  66.12، تاريخ دخول القانون رقم 19/09/2016قبل  2016مخالفة سجلت سنة  42و 2015مسجلة سنة 

إلى إرسال إعذار وأمر بوقف األشغال إلى المخالف بمراقبة وزجر مخالفات التعمير حيز التنفيذ. حيث لم تعمد الجماعة  

 وإرسال شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية.

وقد أدت هذه الممارسة إلى تمادي بعض المعنيين في مخالفتهم لقوانين التعمير، حيث سجلت السلطة المحلية في حقهم  

دون أن تحرك هذه األخيرة مسطرة المتابعة القضائية ضدهم.  عدة محاضر مخالفات متتابعة أحالتها على الجماعة

 ويتعلق األمر بعدة حاالت منها: 

 المخالفة طبيعة المخالفة تاريخ المخالف

 قانونية  رخصة بدون  2م 100 مساحتها  أرضية بقعة بناء 2016/ 18/01 ب.م

 قانونية  رخصة بدون  2م 100 مساحته أرضي طابق تسقيف 2016/ 08/04

 قانونية  رخصة بدون 2م  100 مساحته األول الطابق تسقيف 2016/ 13/06

 قانونية  رخصة بدون 2م  80 مساحته منزل بناء 2016/ 09/03 ب.ا

 قانونية  رخصة بدون  2م 80 مساحة تسقيف 2016/ 11/04

 قانونية  رخصة بدون 2م  80 مساحته أرضي طابق تسقيف 2016/ 14/06 ق.ح

 قانونية رخصة بدون 2م  80 مساحته األول الطابق بناء 2016/ 20/07

 قانونية  رخصة بدون  2م 80 مساحة تسقيف 2016/ 26/08 س.م

 قانونية  رخصة بدون 2م  120 مساحة تسقيف 2016/ 11/10

 قانونية رخصة بدون أمتار 8 طول على حائط بناء 2016/ 23/08 ب .ع

 قانونية  رخصة بدون 2م  80 مساحته منزل بناء 2016/ 21/11

 الربط بشبكة الكهرباء دون الحصول على رخصة السكن 

لوحظ من خالل المعاينة الميدانية أن بعض المساكن تم ربطها بشبكة الكهرباء دون أن تحصل على رخصة السكن، 

يستعمله المتعلق بالتعمير، التي تنص على أنه: "ال يجوز لمالك المبنى أن  12.90من القانون  55مما يخالف المادة 

بعد انتهاء األشغال فيه إال بعد أن يحصل على رخصة السكن إذا تعلق األمر بعقار مخصص للسكن".  ويتعلق األمر  

 بالحاالت التالية:

 العنوان  اسم المستفيد

 2 الداخلة حي م.ب

 الليمون تجزئة ز.ر.ع

  دراسة األثر على البيئة إجراءمنح رخصة البناء لمشروع محطة المحروقات رغم عدم 

لتشييد محطة لبيع المحروقات دون الحصول  17/08/2015بتاريخ  18/2015منحت الجماعة رخصة البناء رقم 

على الموافقة البيئية، رغم أن هذا النوع من المشاريع يدخل في نطاق "المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد 

اسة التأثير على البيئة، المحددة في ملحق القانون رقم القابلة لالشتعال" المذكورة ضمن الئحة المشاريع الخاضعة لدر
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منه على أنه: "يتوقف الترخيص لكل مشروع  السابعةالمتعلق بدراسات التأثير على البيئة، كما تنص المادة  12.03

لطلب  خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية، ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم

أشار في رأي مصالح العمالة   2015/ 08/07الحصول على الرخصة". كما أن محضر اللجنة اإلقليمية للتعمير بتاريخ  

قبل منحه   (Acceptabilité environnementale)قرار الموافقة البيئية    منح رخصة البناء مشروط بتقديم  على أن

 رخصة البناء.

 ل على شهادة المطابقةبدء استغالل محطة المحروقات دون الحصو 

رغم عدم حصوله شرع في استغاللها محطة المحروقات المذكورة آنفا  صاحب ن خالل المعاينة الميدانية، أنتبين، م

ن صاحب المشروع لم يستكمل بعد بناء وتجهيز كل المرافق التي حددها التصميم  إعلى شهادة المطابقة، حيث 

المتعلق   12.90من القانون    55ساسه منح رخصة البناء، مما يخالف المادة  المعماري المصادق عليه، والذي تم على أ

بالتعمير، التي تنص على أنه: "ال يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء األشغال فيه إال بعد أن يحصل على 

مخصص لغرض   رخصة السكن إذا تعلق األمر بعقار مخصص للسكن، أو على شهادة المطابقة إن تعلق األمر بعقار

 آخر غير السكن." 

 منح شواهد المطابقة لمشاريع سكنية 

لوحظ أن الجماعة تمنح شواهد المطابقة لمشاريع سكنية )منازل سفلية +طابقين(، رغم أن شهادة المطابقة تمنح 

ة شهاد  22ما مجموعه  2016 - 2012طبيعة تجارية أو صناعية. وقد منحت الجماعة خالل الفترة  ذاتللمشاريع 

مطابقة من هذا النوع، حيث يطلب صاحب المشروع شهادة المطابقة للطابق السفلي التجاري رغم عدم اكتمال 

المشروع كله، ليستغلها لربط المنزل بشبكة الكهرباء مما يغنيه عن طلب شهادة السكن فيما بعد. ويبين الجدول التالي 

 بعض األمثلة: 

 تاريخها  المطابقة شهادة الرخصة نوع البناء رخصة رقم المستفيد اسم

 R+2 06/2017 15/02 /2017 منزل بناء 45/2016 ز.ح

 R+2 05/2015 19/02 /2015 منزل بناء 21/2013 م .ع

 R+2 08/2015 19/03 /2015 منزل بناء 08/2014 ك.ر

 R+2 22/2015 06/08 /2015 منزل بناء 13/2012 ف.ع

 على الملك العام في تجزئة الداخلة الترامي 

تراموا على الملك  2لوحظ من خالل المعاينة الميدانية أن عددا كبيرا من أصحاب المساكن المتواجدة بحي الداخلة 

العام الجماعي من خالل تسوير جزء من الرصيف وضمه إلى منازلهم، مما قلص من الرصيف والمساحات الموجودة 

 التي كانت مخصصة في تصميم التجزئة إلحداث مساحات خضراء.  بين مجموعات المساكن و

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛التي تم منح رخصة البناء على أساسها تفادي منح رخص السكن للبنايات غير المطابقة للتصاميم -

 ؛رخص السكنالتأكد من تسوية المخالفين لقانون التعمير لوضعياتهم قبل منحهم  -

 في تجزئة الداخلة. المجاورة البنايات المترامى عليه من طرف أصحابتحرير الملك العام الجماعي  -
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II.  لكردان  ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 الجماعة برنامج عملأوال. 

 ( ومصادقة المجلس على برنامج العمل قبل تسلم  2022  -  2017تأخر في إعداد برنامج العمل ) النسخة

 النهائية

لقد عرف إعداد برنامج العمل الجماعي تأخيرا في إعداده نتيجة عدم صدور المرسوم المحدد لمسطرة اإلعداد  

 .2016يونيو  29والذي صدر بتاريخ 

وبالرغم من ذلك بذلت الجماعة جهودا من أجل تدارك التأخير حيث صادق عليه المجلس الجماعي للكردان في 

 604وتم إرساله إلى السلطات اإلقليمية تحت إرسالية عدد  2017ماي  24دورته االستثنائية لشهر ماي بتاريخ 

يوما  20نا نعتبره مؤشرا عليه نتيجة مرور من القانون التنظيمي فإن 118. وطبقا للمادة 2017يونيو  21بتاريخ 

 على تسلمه من طرف السلطة اإلقليمية. 

مصحوبا بنسخة من برنامج عمل  2017إن مكتب الدراسات المكلف حضر أشغال الدورة االستثنائية لشهر ماي 

 الجماعة وأعطى توضيحات شاملة لمراحل هذا البرنامج. 

المذكور متضمنا لمالحظات المجلس الذي تتطلب بعض الوقت تم تسليم وحتى يتم طبع العدد الكافي من البرنامج 

 .27/07/2017الجماعة كافة النسخ المطلوبة وذلك بتاريخ 

 تعثر تنفيذ عدة اتفاقيات تهم مشاريع مدرجة ببرنامج عمل الجماعة  

 اتفاقية شراكة بين جماعة الكردان ووزارة الصحة لبناء دار الوالد -

تفاقية المذكورة يرجع باألساس إلى عدم التزام الوزارة بتوفير طبيب مختص في أمراض إن سبب عدم تفعيل اال

 النساء والتوليد وهو الهدف الذي كانت تسعى إليه الجماعة.

 االتفاقية الخاصة بتحديد كيفية وطريقة تدبير كراء آليات المجلس اإلقليمي -

. كما تم إرسال 2012فبراير  22ورته العادية بتاريخ إن المجلس الجماعي صادق على االتفاقية المذكورة خالل د

. ولم تتم المصادقة 2012فبراير  22بتاريخ  175االتفاقية إلى السلطات اإلقليمية للمصادقة تحت إرسالية عدد 

 عليها لحد اآلن.

 اتفاقية شراكة بين جماعة الكردان والمجلس اإلقليمي لتارودانت لبناء مدرجات بالملعب الرياضي  -

 ول الجماعة على المبلغ الالزم إلنجاز المشروع من طرف جهة سوس ماسةحص

 اتفاقية شراكة إلحداث مركب سوسيو رياضي للقرب المندمج:  -

تحت صفقة عدد  15/02/2018لقد تم تفعيل هذه االتفاقية وذلك بالشروع في إنجاز أشغال هذا المركب بتاريخ 

 .2018/ 13/07مؤقت لألشغال بتاريخ وقد تم التسلم ال 19/10/2017بتاريخ  02/2017

اتفاقية شراكة بين الجماعة واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وجمعية أمهات  وبخصوص

بتتبع إنجاز المشروع موضوع  وآباء الثانوية التأهيلية العرفان فإن مصالح الجماعة حصلت على الوثائق الخاصة

 االتفاقية. 

  المركب الثقافيتعثر مشروع 

إن التأخر في إنجاز أشغال المركب الثقافي ناتج عن عدم توصل الجماعة بدفتر الشروط الخاصة بالشطر الثاني  

من طرف المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع في الوقت المناسب بسبب عدم أداء مستحقاتها المتعلقة بتتبع  

المذكورة تم التعاقد معها لإلشراف على المشروع من طرف عمالة أشغال الشطر األول، مع العلم أن المهندسة 

 إقليم تارودانت باعتبارها الشريك األول في المشروع ومكلفة بإنجاز أشغال الشطر األول.

وتم اإلعالن عن طلب  24/08/2015وهكذا لم يتم التوصل بدفتر الشروط المذكور في المرة األولى إال بتاريخ  

من أجل  22/02/2016. وحينما تم عقد اجتماع بتاريخ 26/11/2015األظرف بتاريخ  العروض حيث تم فتح

إعطاء انطالقة المشروع بحضور مصالح العمالة، المهندسة المعمارية، مكتب الدراسات والمقاول، تمت اإلشارة 

توجد  إلى وجود اختالف في شروحات بعض األشغال المضمنة في دفتر الشروط الخاصة مع الشروحات التي

بالتصاميم التي أدلت بها المهندسة المعمارية، وتم تأجيل انطالق األشغال إلى حين دراسة إيجاد الحلول الممكنة. 

من أجل عقد اجتماع بحضور جميع المتدخلين لحل المشكل  04/04/2016وتمت مراسلة السيد العامل بتاريخ 

 .05/2016/ 09المطروح تاله تذكير بتاريخ 
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بحضور ممثل المهندسة المعمارية الذي لم يستطع اتخاذ أي   02/06/2016تم عقد اجتماع بتاريخ  وفي هذا الصدد  

قرار وتم تأجل االجتماع إلى حين حضور المهندسة شخصيا، وقد تأتى ذلك بعد استدعائها وعقد اجتماع بمقر 

هندسة بإعادة صياغة دفتر العمالة وبعد دراسة المشكل المطروح تم االتفاق على فسخ الصفقة على أن تقوم الم

الشروط الخاصة في أقرب اآلجال بتنسيق مع مصالح العمالة التي تربطها بها العقدة الخاصة باإلشراف على 

المشروع، وبعد ذلك يتم إبالغه إلى الجماعة من أجل إعادة اإلعالن عن طلب العروض، ولم يتم التوصل من 

  24/01/2018امت باإلعالن عن طلب العروض  الذي تم فتحه يوم  التي ق  2017طرف الجماعة  إال في شهر نونبر  

الذي عرف مشاركة ضعيفة حيث لم يشارك فيه إال منافسين اثنين وتم إقصاؤهما بعد مداوالت لجنة طلب العروض 

وتم إعالن طلب عروض بدون جدوى بعد الجلسة الثالثة للجنة ، وتم االتصال بالمهندسة من أجل إعادة النظر في 

تر الشروط الخاصة من خالل تعديل بعد المقتضيات التي تبين فيما بعد أنها سبب المنافسة الضعيفة التي عرفها دف

 طلب العروض المذكور وفشل نتيجة فتح طلب العروض.

وقد تمت إعادة صياغة دفتر الشروط الخاصة من جديد وتم اإلعالن عن طلب العروض الذي تم فتحه بتاريخ 

، وتم انتظار حضور اللجنة التقنية الذي لم 24/07/2018المصادقة على الصفقة بتاريخ وتمت  14/05/2018

بحضور ممثل المهندسة المعمارية ومكتب الدراسات وممثل العمالة، حيث تم فتح  05/11/2018يتأت إال في 

لثالث الذي يهم الورش. والمشروع اآلن في طور اإلنجاز في شطره الثاني، في انتظار البحث عن تمويل الشطر ا

 درهم. 2.981.723,00تهيئة المدرج والذي يتطلب مبلغا ماليا إضافيا يقدر ب 

 ثانيا. المرافق العمومية المحلية لجماعة الكردان 

 مرفق تدبير النفايات الصلبة  

 غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

المطرح العمومي اإلقليمي لحل كل المشاكل المطروحة بخصوص تدبير النفايات إن الجماعة في انتظار إنجاز  

 الصلبة.

 غياب مطرح مراقب يستجيب للمواصفات التقنية الواردة بالنصوص التنظيمية 

كلم مربع فقد تعذر إحداث مطرح عمومي مراقب مما اضطرها إلى  21.5أمام صغر مساحة الجماعة البالغة 

بجماعة المهادي كمطرح مؤقت في انتظار إنجاز المطرح العمومي المشترك والذي موقعه استغالل مساحة أرضية  

بالقرب من المطرح المستغل حاليا من طرف جماعة الكردان. وقد توصلت الجماعة بالنسخة النهائية من الدراسة 

المنزلية والمماثلة لها بإقليم   الخاصة بالمهمة األولى المتعلقة بالدراسة التشخيصية للمخطط المديري لتدبير النفايات

تارودانت والنسخة النهائية كذلك من الدراسة الخاصة بالمهمة الثانية الختيار موقع المطرح المراقب ومراكز  

 التحويل وفرز النفايات.   

 مرفق التطهير السائل  

 افتقار جماعة الكردان إلى شبكة للتطهير السائل 

النتهاء وبالتالي فإن مشكل حفر الصرف الصحي المتواجدة بقرب المساكن إن أشغال التطهير السائل على وشك ا 

 سيتم حله بعد انتهاء هذه األشغال. 

 تأخر كبير في تنفيذ مشروع التطهير السائل 

إن التأخر الكبير في تنفيذ أشغال التطهير السائل بجماعة الكردان يرجع باألساس إلى المكتب الوطني للكهرباء  

المفوض له تدبير هذا المرفق بموجب اتفاقية بينه وبين الجماعة، مع اإلشارة  -قطاع الماء- للشرب والماء الصالح 

بتاريخ   231إلى أن إدارة الجماعة قد أدرجت مشروع التطهير السائل ضمن المشاريع المتعثرة تحت إرسالية عدد  

 موجهة إلى السلطة اإلقليمية.  2018مارس  19

ب عدم إنجاز محطة التصفية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشروع الزال متعثرا بسب

. ولم ترسو 2016الذي قام باإلعالن عن طلب العروض الخاص بهذه المحطة للمرة الخامسة منذ  -قطاع الماء–

 الصفقة على أي متنافس. 

 ات في اتفاقية التدبير المفوضعدم وفاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدة التزام 

إخضاع الدراسات وبرنامج األشغال للرأي الموافق للجماعة فإن الجماعة وافقت على البرنامج العام  بخصوص

من االتفاقية، كما أن مصالح الجماعة تكون حاضرة في االجتماعات التي يتم عقدها أثناء   4للمشروع ضمن المادة  

 خاللها الموافقة على الدراسة النهائية وبرنامج األشغال حسب كل شطر.انطالقة األشغال ويتم من 

لم يتم إنجاز وضعية مؤقتة لممتلكات المرفق قبل بداية األشغال ألن المرفق لم يكن موجودا من قبل وبالتالي 

االتفاقية   فالجماعة ليس لديها أي ممتلكات تخصه وإدراجها ضمن االتفاقية هو شكلي فقط نظرا لورودها في نموذج

 المعمول به لدى المكتب. 



 82 

 إفراغ المياه العادمة بمطرح النفايات الصلبة 

 افتقار الجماعة للتطهير السائل هو السبب في اإلكراهات العديدة التي تواجه الجماعة 

 مرفق التزود بالماء الصالح للشرب   

  الماء الصالح للشرب بدوار أوالد عليغياب اتفاقية شراكة يخول بموجبها لجمعية التقدم تدبير مرفق 

بخصوص إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة   2018لقد تداول المجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر   

وجمعية التقدم للماء الصالح للشرب والتنمية بدوار أوالد علي تفوض بمقتضاها جماعة الكردان تدبير واستغالل 

لشرب بحي اوالد علي للجمعية المذكورة وتم التأشير عليها من طرف مصالح العمالة تحت مرفق الماء الصالح ل

 .11/12/2018بتاريخ  298عدد 

 تحمل الجماعة لنفقات كهربة اآلبار لفائدة جمعية التقدم 

الك البئر تابع للجماعة وليس ملك لجمعية التقدم وبالتالي فإن المبلغ المادي الذي أدته الجماعة بخصوص استه

الكهرباء للبئر المتواجد بحي أوالد علي تبعا لعقدة االشتراك باسمها ناتج عن استغالل الجماعة للبئر المذكور بحيث 

 يتم تزود آلياتها منه قصد القيام بمختلف الخدمات في مجال رش وسقي المساحات الخضراء بنفوذ ترابها.

الدوار المذكور التي تمثل أزيد من نصف ساكنة الجماعة فقد تم وضمانا لتوفير هذه المادة الحيوية بالنسبة للساكنة ب

 بعد ذلك فسخ عقدة االشتراك التي هي باسم الجماعة وتغييرها في اسم جمعية التقدم المسيرة للماء الصالح للشرب.

يام وبخصوص بئر حديقة حي السمارة فإن المبلغ المستهلك تم أيضا بناء على استغالل آليات الجماعة له بالق

 بالخدمات المطلوبة في مجال الري وسقي المساحات الخضراء.

 ثالثا. التجهيزات الجماعية

  المجزرة الجماعية .1

  عدم التوفر على االعتماد الصحي للمجزرة 

إنها مالحظة تثار لدى الجماعة ألول مرة وستعمل إدارة الجماعة على الحصول على وثيقة االعتماد الصحي من  

وبعد إتمام هذه األشغال سستم مراسلة المكتب المذكور من أجل الحصول على  المة الغذائية.المكتب الوطني للس

 شهادة االعتماد الصحي.

لإلشارة فإن الذبائح بالمجزرة تخضع قبل تسويقها للمراقبة والفحص من طرف أطر المكتب الوطني للسالمة 

 الصحية للمنتجات الغذائية.

 ة نقائص في البنية التحتية للمجزر 

، درهم 89.550,00على إبرام صفقة خاصة بأشغال تهيئة المجزرة بمبلغ  2018لقد عملت الجماعة خالل سنة 

 ما يلي:  2018همت باألساس الجزء الداخلي وتتمثل هذه األشغال التي انتهت في دجنبر 

 إعادة تزليج الجدران. -

 (.inoxمن النوع الغير القابل للصدأ من نوع ) إلى قوابض (les crochets)تغير القوابض الحديدية  -

 تبليط السقف. -

 الصباغة. -

 وضع شبابيك للنوافذ لمنع انتشار الحشرات. -

 إصالح شبكتي الماء الصالح للشرب واإلنارة. -

 وستعمل الجماعة على برمجة مبلغ إضافي الستكمال أشغال التهيئة الخاصة بخارج ومحيط المجزرة. 

  ل الرسوم وعدم تعليق الئحة أسعار الخدمات المقدمة عدم تسليم تذاكر مقاب 

سيتم تنبيه مؤجر المجزرة بضرورة إعداد وطبع التذاكر الالزمة على نفقته الخاصة وباسمه من أجل استعمالها في 

تحصيل مختلف الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة بالمجزرة الجماعية بعد عرضها على وكالة المداخيل 

يرة. كما سيتم تعليق الئحة أسعار الخدمات التي تقدمها المجزرة وتنبيه المؤجر أيضا بضرورة توفير الجماعية للتأش

  لباس مميز لألعوان المكلفين باالستخالص وشارة خاصة بهم وتسليم تذاكر مقابل الرسوم التي يقبضونها.

  عدم وزن اللحوم وعدم تطبيق القرار الجبائي 

 اية فيما يخص عدم وزن اللحوم وعدم تطبيق القرار الجبائي من طرف الجزارين. إن الجماعة لم تتوصل بأي شك 

  تحمل الجماعة لنفقات نقل اللحوم لفائدة مستغل المجزرة 

إن السومة الكرائية الشهرية المتعلقة بإيجار المجزرة الجماعية والتي يؤديها المؤجر لفائدة الجماعة تضم جميع   

لمضمنة بكناش التحمالت الخاص بهذا المرفق والتي تتيح له استخالصه كمؤجر الضرائب والرسوم والواجبات ا
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للمرفق المذكور بما في ذلك رسم نقل اللحوم الذي يؤديه طبعا للجماعة مقابل توفير خدمة نقل اللحوم له في ظروف 

 صحية سليمة. 

  السوق األسبوعي  .2

 ( متنافسين من صفقة كراء السوق األسبوعي  3إقصاء ثالثة )  بداعي غياب مذكرة الوسائل   2016لسنة

 التقنية رغم وجودها في ملفاتهم

متنافسا بسبب عدم اإلدالء بمذكرة الوسائل التقنية رغم وجودها في   14إن إقصاء ملفات أربعة متنافسين من أصل   

ملفاتهم تم بناء على الفقرة األخيرة من البند الثامن لنظام االستشارة والمؤشر على صفحاته من طرف المتنافسين 

، حيث أن المتنافسين المقصيين لم يدلوا 2016سنة    في طلب عروض أثمان إليجار مرافق السوق األسبوعي برسم 

 بأي شهادة تثبت مزاولتهم لنشاط مماثل لموضوع الصفقة.

تعتبر ثاني أكبر سومة كرائية منذ لجوء الجماعة   2016إليجار السوق األسبوعي برسم سنة    كما أن السومة الكرائية

 إلى كراء السوق األسبوعي.

  عدم تضمين بند التأمينات وبند غرامات التأخير عن األداء في دفتر التحمالت 

جار السوق األسبوعي المقبل سيتم تضمين بند التأمينات في دفتر التحمالت أثناء إعداد دفتر التحمالت الخاص بإي

وذلك لتغطية األخطار المرتبطة باستغالل هذا المرفق وحوادث الشغل. وسيتم العمل على تضمين بند غرامات 

التأخير عن األداء في دفتر التحمالت الخاص بإيجار مرافق السوق األسبوعي مع تحديد الجزاءات المالية عن هذا 

 التأخير.

 رابعا. تدبير المداخيل 

  الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية .1

 عدم إجراء إحصاء شامل للملزمين بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

 إن مكتب الوعاء الضريبي بالجماعة يعد اإلحصاء سنويا طبقا للقانون  

/س ومضمن 10694جزء من الرسم العقاري عدد    94و  93حي الصفصاف: إن البقع األرضية رقم   -

 113/س و البقعة رقم 11179هي جزء من وعاء الرسم العقاري عدد  95حصاء والبقعة رقم باإل

، فهي مبنية ومجهزة  122Cأما البقعة رقم  25991/39مضمنة باإلحصاء ذات الرسم العقاري عدد  

، 392(. وفي ما يخص البقعة رقم  03/12/2003بتاريخ  40/2003بالكهرباء )رخصة بناء رقم 

 في اسم السيد لحسن العفا. 76تحت عدد  2014ك باإلحصاء المنجز سنة فهي مضمنة كذل

/س بجدول اإلحصاء 7900ذاتي الرسم العقاري عدد    24و  19حي الزيتون: سيتم تضمين البقعتين رقمي   -

 .)...( 

متر مربع الخاصة  200وقوع خطأ في اإلحصاء فقط في رقم البقعة فالمساحة الخاضعة للرسم هي  -

/س وهي جزء من المساحة اإلجمالية التي تضم  10549ذاتي الرسم العقاري عدد    44و  43بالبقعتين رقم  

 متر مربع. 200المبنية على مساحة  45البقعة رقم 

  عدم إلزام بعض مالك البقع الكبيرة بأداء الرسم 

ة نظرا ألن هذه األراضي إن الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية لم يطبق في حق مالك األراضي المذكور

 غير مجهزة بالماء والكهرباء ولم تصدر في شأنها أية رخصة تجزيء.  

 خامسا. تدبير النفقات 

 الصفقات العمومية  .1

  11/2013المبالغة في بعض أثمان الصفقة رقم 

فإن الجماعة قامت بفتح مجال المنافسة حيث تم اإلعالن عن طلب العروض   11/2013بالنسبة ألثمان الصفقة رقم   

طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ونظرا لكون المنافسة ضئيلة حيث لم يشارك في طلب العروض إال 

درهم  707.700,00أدلى بالعرض المالي أقل ب متنافسين اثنين لم يكن هناك خيار آخر إال قبول المتنافس الذي 

 عن المتنافس الموالي.

   عدم تطابق الكميات المؤداة برسم كشف الحساب النهائي مع الكميات المحتسبة في جدول منجزات

 03/2017الصفقة رقم 

( المنجز بدوره على ATTACHEMENTإن كشف الحساب النهائي تم إنجازه بناء على جدول المنجزات ) 

اللذين تم توقيعهما من طرف المقاول ومكتب الدراسات المشرف على التتبع  METRE)س جدول التمتير )أسا

بعد التصحيح والتأشيرة من طرف مصالح الجماعة وأن الكميات المؤداة مطابقة بين الكشف النهائي وجدول التمتير 
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ي تم االطالع عليها من ( التATTACHEMENTوجدول المنجزات النهائي. وإن نسخة جدول المنجزات )

 طرف اللجنة فهي النسخة األولى قبل التصحيح وتأشيرة مصالح الجماعة والتي بقيت خطأ في الملف.

  عدم تطابق الكميات المؤداة برسم كشف الحساب النهائي مع الكميات المحتسبة في جداول التمتير

(métrés)   2016/ 06و 08/2014في الصفقتين رقم 

فإن كشف الحساب النهائي تم إنجازه بناء على الكميات المحتسبة  :08/2014للصفقة رقم بالنسبة  -

بعد إتمام األشغال وأن كمية األشغال الواردة في المالحظة مطابقة مع كشف الحساب النهائي كما تم 

 .13/04/2015بتاريخ   07تدوينها في محضر الورش الصفحة رقم 

الحساب النهائي تم إنجازه بناء على جدول المنجزات  فإن كشف :06/2016بالنسبة للصفقة  -

(ATTACHEMENT( المنجز بدوره على أساس جدول التمتير )(METRE   اللذين تم توقيعهما

من طرف المقاول ومكتب الدراسات المشرف على التتبع بعد التصحيح والتأشيرة من طرف مصالح 

الجماعة وإن الكميات المؤداة مطابقة بين الكشف النهائي وجدول المنجزات وجدول التمتير. وإن 

ألولى قبل التصحيح نسخة جدول التمتير التي تم االطالع عليها من طرف اللجنة فهي النسخة ا

 وتأشيرة مصالح الجماعة والتي وضعت خطأ في الملف.

 سندات الطلب  .2

 تجاوز السقف المسموح به في سندات الطلب المتعلقة باألعمال من نفس النوع 

إن األعمال التي أنجزتها الجماعة عن طريق سندات الطلب موضوع المالحظة لم تكن من نفس النوع، وقد تم  

ع األعمال المناسب بتنسيق مع مصالح القباضة التي وضعت فيما بعد تأشيرة االلتزام عليها وهي  إدراجها ضمن نو

 كالتالي: 

 نوعية األعمال موضوعه مبلغه رقم سند الطلب 

 أشغال تهيئة وصيانة وإصالح المنشآت والطرق والشبكات تهيئة شبكة الكهرباء  140.728,80 120/2016

 أشغال تهيئة وصيانة وإصالح البنايات تهيئة ساحة عمومية 99.931,20 109/2016

  إنجاز بعض األشغال قبل تأشيرة االلتزام على سند الطلب 

إن مصالح الجماعة كانت تبدأ في إنجاز األشغال مباشرة بعد توقيع سند الطلب إذ تعتبر أن هذا األمر بمثابة التزام  

األشغال، وستعمل الجماعة على أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار في سندات الطلب للجماعة على األداء بعد إنجاز  

 المقبلة.

 ضياع مبالغ مالية بسبب عدم أداء مستحقات مقاول 

إن األشغال التي قامت بها شركة البموس لفائدة الجماعة تمت في الفترة االنتدابية للمجلس األسبق، وأصبح إشكاال 

يث تعذر تسديد المبالغ المالية المتضمنة في ثالث سندات طلب غير مؤشر عليها مطروحا للمجلس الموالي ح

باإلضافة إلى أن مبالغها تجاوزت السقف المسموح به في األعمال من نفس النوع، مما أدى بالشركة إلى اللجوء 

بتوفير االعتمادات إلى القضاء، ومن أجل تنفيذ الحكم القضائي شرعت الجماعة في اإلجراءات المسطرية المتعلقة  

والحصول على الرخصة الخصوصية التي تتم المصادقة عليها من طرف السلطات المركزية، وبعد توصل الجماعة 

قامت باإلجراءات الالزمة وقامت بتنفيذ الحكم  01/07/2013بالرخصة الخصوصية المصادق عليها بتاريخ 

 القضائي. 

 سادسا. التعمير وتدبير المجال 

 تأخر المصادقة على تصميم التهيئة 

، إال أن التتبع التقني لمختلف مراحله يتم من طرف 08/2007يتم إنجاز تصميم التهيئة في إطار الصفقة رقم  

ذلت الوكالة الحضرية،  وكل مرحلة تتطلب التنسيق مع مختلف المتدخلين والمصالح الخارجية كما أن الجماعة ب

ما في وسعها من أجل اإلسراع بمختلف المراحل حيث تقوم بمراسلة مختلف المصالح من أجل دراسة مختلف 

المراحل في الوقت المناسب، إال أنه رغم ذلك كان يسجل بعض التأخير في المصادقة على كل مرحلة، وكان من 

المدار السقوي، حيث كانت تعتبر جميع  بين األسباب الرئيسية هو تأخر مصالح وزارة الفالحة في تحديد حدود 

تراب مركز الكردان مدارا سقويا مما أدى إلى تعثر المسطرة قبل أن تتراجع هذه المصالح عن ذلك وتحدد المدار 

 فقط في المناطق التي تستفيد من السقي عبر قنوات مشروع الكردان انطالقا من سد أولوز. سقويال

 نايات للتصميم المصادق عليهمنح رخص السكن رغم عدم مطابقة الب 

)...(، منحت هذه الرخصة للربط بشبكة  2017/ 21/07بتاريخ  17/2017رخصة السكن رقم   -

التيار الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري والتي يشهد فيها على نهاية 
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رف المهندس المختص والتي  األشغال ومطابقتها للتصميم المصادق عليه والشهادة المسلمة من ط

 يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم. 

)...(، منحت هذه الرخصة للربط بشبكة التيار   21/07/2017بتاريخ    18/2017رخصة السكن رقم   -

الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري والتي يشهد فيها على نهاية 

المصادق عليه والشهادة المسلمة من طرف المهندس المختص والتي   األشغال ومطابقتها للتصميم

 يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم.  

)...(، منحت هذه الرخصة للربط بشبكة التيار   21/07/2017بتاريخ    19/2017رخصة السكن رقم   -

على نهاية  الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري والتي يشهد فيها

األشغال ومطابقتها للتصميم المصادق عليه والشهادة المسلمة من طرف المهندس المختص والتي  

 يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم. 

)...( ، منحت هذه الرخصة للربط بشبكة  2017/ 19/06بتاريخ  12/2017رخصة السكن رقم  -

طرف المهندس المعماري و التي يشهد فيها على التيار الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من 

نهاية األشغال و مطابقتها للتصميم المصادق عليه و الشهادة المسلمة من طرف المهندس المختص 

 و التي يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم 

)....(، منحت هذه الرخصة للربط بشبكة  2016/ 10/08بتاريخ  10/2016رخصة السكن رقم  -

ر الكهربائي بناء على محضر معاينة والذي أقرت فيه اللجنة بمطابقة التصميم المصادق عليه التيا

 للطابق السفلي القائم أثناء الزيارة الميدانية من أجل تسليم رخصة السكن. 

 التأكد من تسوية الوضعية منح رخص السكن لمرتكبي مخالفات التعمير دون 

التيار الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف  منحت له رخصة السكن للربط بشبكة :ح س -

المهندس المعماري والتي يشهد فيها على نهاية األشغال ومطابقتها للتصميم المصادق عليه والشهادة 

 المسلمة من طرف المهندس المختص والتي يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم. 

التيار الكهربائي بناء على محضر معاينة، بعد  منحت لهما رخصة السكن للربط بشبكة :م وع ا -

االمتثال ألوامر اإلدارة وإزالة البناء المخالف وتحرير الملك العام ومطابقة البناء للتصميم المصادق 

 عليه.

منحت له رخصة السكن للربط بشبكة التيار الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف  :ح ق -

هد فيها على نهاية األشغال ومطابقتها للتصميم المصادق عليه والشهادة المهندس المعماري والتي يش

 المسلمة من طرف المهندس المختص والتي يشهد فيها بنهاية األشغال طبقا للتصميم. 

منحت له رخصة السكن للربط بشبكة التيار الكهربائي بناء على محضر معاينة، بعد امتثال  :م أ  -

 المعني باألمر ألوامر اإلدارة و إزالة البناء المخالف ومطابقة البناء للتصميم المصادق عليه .

 عدم استكمال مسطرة المتابعة القضائية لمخالفات التعمير 

( محضر مخالفة من طرف السلطة المحلية وبعد دراستها 40بأربعين ) 2015توصلت المصلحة المختصة سنة  

( حالة. مع اإلشارة إلى أن اللجنة التقنية المخول لها دراسة هذه 30تمت متابعة المسطرة القضائية ف ثالثين )

عمير خصوصا  الملفات ارتأت أن هذه المحاضر ال تستوجب المتابعة ألن ما ضمن فيها ال يرقى إلى مخالفة قوانين الت

 أنها تتواجد بالنسيج ذو الطابع القروي الناقص التجهيز.  

 الربط بشبكة الكهرباء دون الحصول على رخصة السكن 

 الربط بشبكة الكهرباء دون الحصول على رخصة السكن ألصحاب المساكن اآلتية أسماؤهم:  

مصالح الجماعة لم تسلم أية وثيقة من اجل الربط بشبكة الكهرباء والمنزل السكني لم يكن  :ب م -

 بشبكة الكهرباء 

 مصالح الجماعة لم تسلم أية وثيقة من أجل الربط بشبكة الكهرباء.  :ع ر ز -

 منح رخصة البناء لمشروع محطة المحروقات رغم عدم اإلدالء بدراسة األثر على البيئة 

 باألمر لدى المصلحة المعنية بالجماعة قرار الموافقة البيئية الخاصة بمحطة المحروقات.   قدم المعني  

 بدء استغالل محطة المحروقات دون الحصول على شهادة المطابقة 

 إن المصلحة المختصة بالجماعة لم تسلم أية شهادة تخص الشروع في استغالل المحطة المذكورة. 

 نيةمنح شواهد المطابقة لمشاريع سك 

والتي منحت لها شواهد المطابقة هي عبارة عن مباني تتكون  45إن المشاريع السكنية المشار إليها بالجدول رقم 

من طابق سفلي تجاري وطابقين علويين حيث إن صاحب المشروع وحتى يتسنى له استغالل الطابق السفلي 
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الكهربائي، وبما أن الطابق المعني له صبغة تجارية  التجاري بعد انتهاء األشغال به يتقدم بطلب لربطه بشبكة التيار  

 تقوم الجماعة بتسليم صاحبه شهادة المطابقة بعد اإلدالء بالوثائق الضرورية للحصول عليها. 

ح. ز منحت له شهادة المطابقة الستغالل الطابق السفلي التجاري فقط من اجل ربطه بشبكة التيار  -

من طرف المهندس المعماري بعد انتهاء األشغال به ومطابقته   الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة

 للتصميم المصادق عليه؛

ع. م منحت له شهادة المطابقة الستغالل الطابق السفلي التجاري فقط من أجل ربطه بشبكة التيار  -

الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري والشهادة المسلمة من طرف 

 المختص بعد انتهاء األشغال بهو مطابقته للتصميم المصادق عليه؛ المهندس

ر. ك منحت له شهادة المطابقة الستغالل الطابق السفلي التجاري فقط من أجل ربطه بشبكة التيار  -

الكهربائي بناء على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري والشهادة المسلمة من طرف 

 ء األشغال به ومطابقته للتصميم المصادق عليه؛المهندس المختص بعد انتها

ع. ف منحت له شهادة المطابقة الستغالل الطابق السفلي التجاري فقط من اجل ربطه بشبكة التيار  -

 الكهربائي بناء على محضر معاينة بعد انتهاء األشغال به ومطابقته للتصميم المصادق عليه.
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 "القليعة" جماعة

 (انزكان ايت ملولعمالة )
 

 17الصادر بتاريخ  2.92.651بموجب المرسوم رقم ، ملول ايت نزكانإ لعمالة اإداريالتابعة  القليعةجماعة  أحدثت

( بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد األعضاء  17/08/1992)  1413 صفر

نسمة    83.235  ويبلغ عدد سكانهاتر مربع  موليك  101تمتد على مساحة  وهي    الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

 .2014لسنة  للسكان والسكنى حسب اإلحصاء العام

 موظفا. 36، وطاقم إداري مكون من عضوا 35كون من ممجلس يُسي ِّر الجماعة 

مليون درهم.  18,27نفقاتها ، بينما سجلت 2017مليون درهم خالل السنة المالية  39,4وقد بلغت موارد الجماعة 

حين خصصت نسبة  بالمائة من مداخيل التسيير، في 36,3وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 

 بالمائة من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين. 42,25

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

مالحظات وإصدار مجموعة من عدة للحسابات عن تسجيل  أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي

 التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 أوال. الموارد المالية للجماعة

 المالية الموارد تنمية مصلحة واختصاصات تنظيم .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 عدم إنجاز اإلحصاء الضريبي 

  البيانات مختلف وحصر الملزمين تحديد  قصد  سنويا الضريبي اإلحصاء عملية إنجاز على الجماعة مصالح تعمل ال

 : التالية والرسوم للضرائب بالنسبة خاصة  الضريبي، الوعاء تحديد  في التي تدخل

 المبنية؛ غير الحضرية األراضي على الرسم -

 مهنية؛ أو صناعية أو تجارية ألغراض مؤقتا الجماعي العام الملك شغل عن المترتبة الرسوم -

 البناء؛ ألغراض الجماعي العام الملك بشغل المتعلقة الرسوم -

 تجارية  أعمال  بممارسة  ترتبط  عقارات  أو  بمنقوالت  مؤقتا  الجماعي  العام  الملك  بشغل  المتعلقة  الرسوم -

 . مهنية أو صناعية أو

 صحة  مراقبة مدى من تتمكن ال نهاأ كما الضريبي، الوعاء تتبع الجماعة على يتعذر فإنه اإلحصاء هذا غياب وفي

  مطابقة  مدى  معاينة  من  وال  المبنية  غير  الحضرية  األراضي  على  للرسم  الخاضعين  طرف  من  بها  المعلومات المصرح

 .المرخصة غير االستغالالت وحصر المسلمة للرخص الملك العمومي استغالل

 الضريبي الوعاء حصر  قصد الخارجية والمصالح الجماعة مصالح بين التنسيق  ضعف 

بالمصالح   االستعانة  على   الضريبي  الوعاء  حصر  عن  المسؤولة  المصالح  وخاصة  المالية  الموارد   تنمية  مصالح  تعمل  ال

 حول  المعلومات  طلب  العقارية، قصد   العمالة والمحافظة  ومصالح  للضرائب،  العامة  المديرية  السيما للدولة  الخارجية

 من الضريبي الوعاء حصر أجل من قاعدة للمعطيات تأسيس في بها واالستعانة الجماعية الرسوم بمختلف الملزمين

 . أخرى جهة الملزمين، من طرف هؤالء  من  بها المصرح المعلومات صحة من والتأكد  جهة،

 التأخر في إعداد األوامر باالستخالص 

سنة للمحاسب  كل نهاية عند  توجيهها قصد  دورية بطريقة باالستخالص األوامر إعداد  على الجماعة مصالح تعمل ال

 .تحصيلها شسيع المداخيل على استعصى التي الواجبات استخالص عملية المكلف بالتحصيل لمباشرة

األمالك   بشغل  المتعلقة  والرسوم  المشروبات  بيع  محالت  على  بالرسم  المتعلقة  باالستخالص  األوامر  أن  المالحظ  ومن

 تاريخ   من  سنوات  ثالث  من  أزيد   مرور  بعد   إال  وتوجيهها للمحاسب المكلف بالتحصيل  إصدارها  يتم  ال  العامة  الجماعية

 .أسفله الجدول في هو موضح  كما استحقاقها،
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والتي تم إصدار  2013الرسوم المستحقة برسم سنة  

 2016األمر باستخالصها خالل سنة 

 2014 سنة برسم المستحقة الرسوم

 خالل باستخالصها األمر إصدار تم  والتي

 2017 سنة

 الرسم التنزيل المالي 
عدد 

 الملزمين

  المبلغ اإلجمالي

 )بالدرهم(
 عدد الملزمين

  المبلغ اإلجمالي

 )بالدرهم(

40.10.10.11 
محالت بيع  على  الرسم

 المشروبات
7 7.245,00 8 8.280,00 

40.10.20.37 
احتالل على الرسوم 

لغرض  الملك العمومي

 تجاري

11 2.390,00 11 2.530,00 

40.10.20.38 
احتالل على الرسوم 

 بمنقوالت الملك العمومي
22 13.200,00 24 14.400,00 

 المالية الموارد  مصالح فإن المبنية، غير الحضرية األراضي على الضريبة برسم المستحقة الواجبات يخص فيما أما

 بالوضعية المتعلقة اإلدارية الشواهد  أو البناء رخص طلبهم بمناسبة الملزمين من الرسوم استخالص تقتصر على

 مصالح تعمل وال. التقادم يطلها لم التي السنوات برسم المستحقة المبالغ استخالص على  ويتم االقتصار الجبائية،

 األراضي  على المفروضة بالضريبة المتعلقة باالستخالص األوامر وإصدار الضريبية إنجاز القوائم على الجماعة

خاصة بالنسبة للخاضعين  االستخالص، عمليات مباشرة قصد  العمومي لمحاسبالمبنية، وتوجيهها ل غير الحضرية

 . التي تتوفر الجماعة على المعلومات والوثائق الالزمة بشأنهم

 المبنية غير الحضرية األراضي على المفروض الرسم .2

مجموعه  ما المبنية غير الحضرية األراضي على خلصةالمست الرسوم مجموع بلغ ،2017 - 2013 الفترة خالل

 المالحظات على الوقوف تم الرسم بهذا المتعلقة الملفات مختلف على االطالع خالل ومن. درهم 3.634.204,46

 التالية.

  األراضي الحضرية غير المبنية على الرسم وتصفية احتساب في أخطاء 

 سعر الرسم على األراضي  فقد تم تحديد   ،06/2012/ 03  بتاريخ  عليه المصادق  01/2012  رقم   الجبائي  القرار  حسب

 بالنسبة دراهم (03) وثالثة العمارات لمنطقة بالنسبة مربع  متر لكل دراهم( 10) عشرة في  المبنية غير الحضرية

 .األخرى والمناطق الفردي والسكن الفيالت لمنطقة

 جميع على دراهم( 03) ثالثة سعر تطبيق على تلقائية بصفة تعمل الجماعة أن تبين  فقد  المقتضى، لهذا وخالفا

 من  عينة  مراجعة  خالل  ومن  .منطقة  كل  حسب  تطبيقه  الواجب  السعر  من  التأكد   دون  المبنية  غير  األراضي الحضرية

 ثالثة سعر  باعتماد  قامت الجماعة أن تبين المبنية غير الحضرية األراضي على بالرسم المتعلقة والوثائق اإلقرارات

 تتوفر  التي  العمارات  على   تطبيقه  الواجب  دراهم(  10)  عشرة  سعر  عوض  الفردية  المساكن  على  المطبق  دراهم(  03)

 المرسوم من الثاني للملحق وفقا سكنية عمارات تعتبر والتي ،(R+3) طوابق ثالث الى  باإلضافة سفلي طابق على

 بموجب المقررة والوثائق الرخص تسليم وشروط لشكل المحدد العام البناء ضابط على بالموافقة 2.13.424 رقم

 عنه ترتب مما  العقارات، وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية والتجزئات بالتعمير المتعلقة التشريعية النصوص
 درهم.  2.254.320,00 قدره إجمالي مبلغ  استخالص عدم

  المعلومات الضرورية لذلك   كل الفرض التلقائي للرسم رغم توفرها علىعدم مباشرة الجماعة لمسطرة 

 الحضرية األراضي على للرسم التلقائي الفرض مسطرة لمباشرة الضرورية البيانات على الجماعة توفر من بالرغم

 المتوفرة أو الجبائية، الشواهد على الحصول قصد  المداخيل لشساعة بها أدلوا أن للملزمين سبق والتي غير المبنية

 الملزمين،  تعريف  بطاقات   الملكية،  عقود   في  األحيان  أغلب  في   المتمثلة)  تمنحها،  التي  التجزئة  خالل رخص  من  لديها

 المبنية غير الحضرية األراضي على للرسم التلقائي الفرض مسطرة مباشرة على تعمل إال أنها ال ،...( البيع عقود 

 إيداع إلى الملزمين دعوة قصد  المحلية، بالجبايات المتعلق 47.06 رقم القانونمن  158 المادة لمقتضيات  طبقا

  البناء   رخص  بطلب  الملزمين  تقدم  بمناسبة  الرسم  باستخالص  تكتفي  بل.  في حينه  الجبائية  وضعيتهم  وتسوية  إقراراتهم

 .التقادم يطلها لم التي بخصوص السنوات اإلدارية، الشواهد  أو

يتم إصدار  أنه لم كما المسطرة هذه  بمباشرة للجماعة المالية الموارد  مصالح تعمل لم  ،2017 – 2013 الفترة وخالل

 . الرسم الذين لم يتقدموا بإقراراتهم بهذا الملزمين حق في باالستخالص األوامر
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  لتجزئة بالنسبة المبنية غير الحضرية األراضي على للرسم التلقائي الفرض مسطرة مباشرة في التأخر  

 " 2"تلعينت 

 حق في المبنية غير الحضرية األراضي على للرسم التلقائي الفرض  مسطرة مباشرة على الجماعة مصالح  تعمل لم

 لم حين  في  09/05/2009 بتاريخ التجزئة  قرار على حصلت أنها تبين  إذ  "2 "تلعينت تجزئة صاحبة شركة "ع" 

 مما 47.06 القانون رقم من 42 المادة من الرابعة بالفقرة المحددة اآلجال في المؤقت االستالم على طلب تحصل

 عمال الرخصة على حصولها تاريخ منذ المبنية غير الحضرية األراضي على مبلغ الرسم بأداء ملزمة يجعلها

 .الذكر المادة سالفة بنفس األخيرة الفقرة بمقتضيات

األمر  وإصدار 2017 سنة إلى غاية للرسم التلقائي الفرض مسطرة اتباع تأخرت في  الجماعة مصالح أن غير

من الرسم دون  درهم 2.410.284,00 مبلغلى عدم استخالص إمما أدى ، 2017 - 2014 الفترة عن باالستخالص

 .2013 - 2010عن الفترة  احتساب الغرامات والذعائر

 جال بالنسبة للمعفيين من الرسمعدم تطبيق الغرامات عن عدم اإلقرار أو وضع اإلقرار خارج اآل 
 

 الغرامات  تطبيق  على  الجماعة  مصالح  تعمل  بالجبايات المحلية، ال  المتعلق  47.06  القانون رقم  من  134خالفا للمادة  

 لم يدلوا من نفس القانون والذين 42و 41 بالمادتين عليها المنصوص المستفيدين من اإلعفاءات على المترتبة

الغرامة  هذه مبلغ يقل أن القانون، دون نفس من 47المادة  لمقتضيات تطبيقا سنة كل من مارس فاتح قبل بإقراراتهم

 درهم.  500,00عن 

 على تسليم   تعمل  الجماعة  أن  المعفيين  للملزمين  المسلمة  الجبائية  بالشواهد   المتعلقة  الملفات  افتحاص  خالل  من  وقد تبين

اإلقرار   عدم  عن  الغرامات  احتساب  دون  فقط  الجارية  السنة  في  الحاصل  التأخير  عن  الغرامة  احتساب  بعد   الشواهد   هذه

الجدول   في  وارد   هو  كما  درهم  963.000,00  عن  يقل  ال  ما  استخالص  عدم  عنه  ترتب  مما.  السابقة  بالسنوات  المتعلق

 .أسفله

 (بالدرهم)المبالغ 

 عدد اإلقرارات السنوات
 سعر

 الغرامة

 المطبقة

  المبلغ

 المستخلص

 الغرامة

  الواجب

 تطبيقها 

  المبلغ

 المستحق

  غبر المبالغ

 المستخلصة

2015 
 عدد

 اإلقرارات

 فاتح قبل

 مارس

35 0 0,00 
 درهم 1500

  بالنسبة

  الثالثة للسنوات

 األخيرة

 عن كغرامة

 اإلقرار عدم

52.500,00 52.500,00 

2016 43 0 0,00 64.500,00 64.500,00 

2017 36 0 0,00 54.000,00 54.000,00 

2015 

 عدد

 اإلقرارات

  01/03 من

 31/12 لىإ

102 

 درهم 500

 عن

 اإلقرار

 خارج

 اآلجال

51.000,00 
 عن درهم 500

 خارج اإلقرار

+  اآلجال

 درهم 1500

 عدم عن

 بالنسبة اإلقرار

 للسنوات

 األخيرة  الثالث

204.000,00 153.000,00 

2016 198 99.000,00 396.000,00 297.000,00 

2017 228 114.000,00 456.000,00 342.000,00 

 963.000,00 المجموع

 

 المشروبات بيع محالت  على المفروض الرسم .3

 محالت  على  كرسم  درهم  365.373,21  مجموعه  ما  باستخالص  الجماعة  مصالح  قامت  ،2017-2013  الفترة  خالل

 سنة خالل درهم 101.270,22 من انتقلت حيث ملحوظا انخفاضا المستخلصة المبالغ عرفت  وقد . المشروباتبيع 

 على الوقوف تم الرسم، بهذا المتعلقة الملفات على االطالع خالل ومن. 2014 سنة درهم 53.733,29إلى  2013

 .التالية المالحظات

 بها المتعلقة اإلقرارات إيداع يتم لم التي السنوات لكل بالنسبة للرسم التلقائي الفرض مسطرة تفعيل عدم 

 الملزمين حق في تلقائية بصورة الرسم فرض مسطرة تباشر ،47.06 القانون رقم من 158 المادة لمقتضيات تطبيقا

 .صحيحة  غير بإقرارات أدلوا أو بإقراراتهم لم يدلوا الذين
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  بالرسم ملزمين( 10الملزمين )  بعض حق في المسطرة هذه سلوك على الجماعة مصالح  عملت اإلطار، هذا وفي

 2015ولم تشمل سنتي  2014المشروبات. إال أن هذه المسطرة لم تطبق إال برسم سنة  محالت بيع على المفروض

 .2017يونيو  28بتاريخ  المعنيين مصالح الجماعة قد قامت بمراسلة الملزمين، علما أن 2016و

 الملزمين بإقرارات الواردة المعلومات صحة من للتأكد والمراقبة االطالع حق  يلتفع عدم 

 حق عن طريق تفعيل الضريبية اإلقرارات في المتضمنة المعلومات صحة من التأكد  على الجماعة مصالح تعمل ال

 المحاسبية  الوثائق  تشمل  أن  يمكن  والتي  47.06  القانون  من  151و  149المادتين    لمقتضيات  والمراقبة تطبيقا  االطالع

 . أخرى عمومية حوزة إدارات في المتواجدة تلك أو الملزمين لدى المتواجدة

  بين  تراوحت  وثابتة  جزافية  معامالت   ، بأرقام 2016  -  2014  الفترة  خالل  التصريح  عملوا على  أن الملزمين  وقد تبين

 .درهم 14,50و 9أي برقم معامالت يومي هزيل يتراوح بين  ربع سنة، كل عن درهم 1300,00و 800,00

 العامة الجماعية األمالك بشغل المرتبطة الرسوم .4

 والرسوم وصناعية تجارية  ألغراض مؤقتا  العمومي الملك شغل برسم  المستخلصة، للرسوم بلغ المبلغ اإلجمالي

تجارية، خالل الفترة  أو مهنية أو صناعية ألغراض وعقارات بمنقوالت مؤقتا العمومي الملك شغل المفروضة على

 بهذا الخصوص ما يلي.درهم. وقد سجل  467.282,41ما مجموعه  2017 - 2013

 تقصير في استخالص الرسوم المفروضة على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات 

ترتبط   عقارات  أو  بمنقوالت  الجماعية  األمالك  شغل  على  المفروضة  الرسوم  استخالص  على  الجماعة  مصالح  تعمل  ال

العمودية   والستارات  الدكاكين  وستائر  أطناف  على  المفروضة  تلك  خاصة  مهنية،  أو  صناعية  أو  تجارية  أعمال  بممارسة

  القيمة من% 0,5 في األطناف سعر حددت التي 30.89 القانون رقم من 192 المادة لمقتضيات وفقا  بها، المعلقة

 . للستائر بالنسبة طولي  متر لكل اإليجارية القيمة من% 0,20 إضافة مع المربع للمتر اإليجارية بالنسبة

وقد وقف   .عقارات  أو  بمنقوالت  العامة األمالك  بشغل  المتعلقة  الرخص إصدار  على  تعمل  ال  الجماعة  مصالح  أن  كما

هي وثالثة محالت تجارية تقوم بشغل الملك العام دون أداءها  المجلس الجهوي للحسابات على عينة من عشر مقا

 للواجبات المترتبة عن ذلك.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على هذه المالحظات، 

 لتنميةالوعاء القيام باإلحصاء الضريبي بتنسيق مع المصالح الخارجية للدولة قصد تتبع وضبط  -

 للجماعة؛ الموارد المالية 

ضرورة احتساب الغرامات على عدم اإلدالء باإلقرار السنوي بالنسبة لجميع األراضي التي تدخل في  -

 نت معفاة أم ال؛مجال تطبيق الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية سواء كا

عند عدم اإلدالء باإلقرارات أو اإلدالء  المشروبات بيع محالت علىالعمل على الفرض التلقائي للرسم  -

 .صحيحة بإقرارات غير

 ثانيا. النفقات
  صفقة 36 طريق إبرام عن نفقاتها بأداء 2017 إلى 2013 من الممتدة المالية السنوات خالل القليعة جماعة قامت

 .درهم 5.523.640,42قدره  إجمالي بمبلغ طلب سند  352و درهم 15.706.982,16قدره  يإجمال بمبلغ

 العمومية الصفقات 

 .اآلتية المالحظات رصد   تم الصفقات بعض ملفات على االطالع بعد 

 قبول عروض أثمان مفرطة دون مبرر قانوني 

 باألحياء الكهربائية الشبكة تمديد  من الثاني الشطر بأشغال المتعلقة BC/2016/04رقم  الصفقة ملف على باالطالع

 أجوبة بدراسة المكلفة الفرعية اللجنة محضر والسيما درهم، 883.020,00بمبلغ  القليعة بجماعة التجهيزناقصة 

 هذه  أن  تبين  مفرطة،  وأخرى  عادي  غير  بشكل  منخفضة  أثمان  عروض  تبرير  بشأن  عرض  أحسن  الذي قدم  المتنافس

. المتنافس  نفس  قدمها  والتي  عادي  غير  بشكل  المنخفضة  األثمان  تعوض  أنها  بدعوى  أثمان مفرطة  عروض  قبلت  اللجنة

 والتي  العمومية  بالصفقات  المتعلق  2.12.349  المرسوم  من  41  المادة  من  الرابعة  مقتضيات الفقرة  خالفي  الذي  األمر

 : يلي كما وضالعر هذه مثل قبول  في االعتبار أخذها بعين يمكن التي التبريرات حددت

 االقتصاد الناتج عن نماذج صنع المنتوجات أو كيفيات أداء الخدمات أو أساليب البناء؛  -

 الصبغة المالئمة بصفة استثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس؛  -

 أصالة المشروع أو العرض؛ -

 االستعمال الرشيد للموارد. -
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 المنافسة بمبدأ المس عنها نتج األثمان جدول وكميات المنجزة الكميات بين كبيرة اختالفات 

لوحظ أن الجماعة ال تعتمد في صفقاتها   من خالل االطالع على ملفات بعض الصفقات المنجزة من طرف الجماعة،

 الحاجياتتحديد  على تساعدها دقيقة إنجازها )صفقات تمديد الشبكة الكهربائية( ودراسات أماكن تبين على تصاميم 

اختالفات إضافة إلى  برمجة أشغال غير ضرورية في ملف طلب العروض  تلبيتها. وقد أدى ذلك، من جهة، إلى    المراد

 . كبيرة بين كميات األشغال المنجزة في إطار هذه الصفقات والكميات الواردة بجداول األثمان المتعلقة بها

باعتماد األثمان المقترحة من طرف المتنافس الثاني  نه إ حيث بمبدأ المنافسةومن جهة أخرى، نتج عن ذلك مسٌّ 

إال أن المبالغة في كميات بعض األثمان وتقليص  والكميات المنجزة، تبين أن هذا األخير كان األحق بالفوز بالصفقة، 

أدى إلى  أخرى من طرف اآلمر بالصرف واإلدالء بعروض منخفضة في أثمان لم تنجز من طرف نائل الصفقة

الذي  درهم 105.223,66هذا األمر فوت على الجماعة بعض المبالغ كان أهمها مبلغ  عرض هذا األخير. ترجيح

. الجدول التالي يورد أمثلة 2المتعلقة بأشغال بناء بملعب كرة القدم بتجزئة تلعينت    BC/2014/03يخص الصفقة رقم  

 على ذلك:

 موضوعها رقم الصفقة
 األثمان عدد
 المنجزة غير

لذي كان  المبلغ ا
من الممكن 

 ( 1توفيره )

02/BC/2013 14.931,22 5 الجماعي  المرآب في األول الطابق بناء 

03/BC/2014   105.223,66 6 2أشغال بملعب كرة القدم بتجزئة تلعينت 

04/BC/2016  )25.788,02 9 تمديد الشبكة الكهربائية باألحياء ناقصة التجهيز )الشطر الثاني 

11/BC/2017 )6.928,86 13 بناء فضاء تجاري إليواء الباعة المتجولين )الشطر السابع 

 . الثاني المتنافس اختيار حالة ( في1)

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على هذه المالحظات، 

المفرطة أو ضرورة احترام التبريرات القانونية الممكن أخذها بعين االعتبار في قبول عروض األثمان   -

 المنخفضة بكيفية غير عادية؛

القيام بالدراسات التقنية الضرورية قصد تحديد الحاجيات بدقة قبل إعداد ملفات طلب العروض تفاديا   -

 وتلك المنجزة فعليا. الخاصة الشروط دفترللتباين الكبير بين الكميات المقدرة في 

 سندات الطلب  

 فيما يخص النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على ما يلي.

 وعدم مسك محاسبة المواد رة تدبير محتويات المخزنغياب مسط 

الجماعة ال تقوم بتسجيل المواد القابلة للتخزين واالستهالك التي تم شراؤها في سجل خاص بالمخزن أن لوحظ 

 والصباغة.ويتعلق األمر على سبيل المثال، بلوازم المكتب والمواد الغذائية ومواد البناء كاإلسمنت والجير  الجماعي.

وثائق والسجالت التي تبين بمسك النظرا لطبيعة هذه المواد، فإن مراقبة صدق النفقات المتعلقة بها وترشيدها رهين  و

كميات ومراجع التسلم  وراجع االقتناء  مك  المعلوماتمآلها والتي تتضمن مجموعة من  توثيق  و  حركية المواد والمعدات

، معززة بالشواهد تخصيصالستعمال واالوجه و لمسلم إليهالمخرجات ومراجع الخروج وصفة وتوقيع اوالمدخالت 

 .المثبتة الالزمة

وفضال عن ذلك، فإن الجماعة بعدم اتخاذها لمثل هذه التدابير تكون قد خالفت قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص 

 ت المحلية ومجموعاتها.  بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعا  2.09.441من المرسوم رقم    111عليها في المادة  

  عدم صدقية بعض البيانات الواردة في سجل الجرد 

 اإلشهاد في الواردة لألرقام مخالفة بأرقام  تسجيل معدات لوحظ المنقولة، المعدات جرد  سجل على االطالع خالل من

 الخاصة  الجرد   أرقام  تحمل  ال  معاينتها  تمت  التي  الممتلكات المنقولة  أن  كما.  الفاتورة  على  لمسجلا  المنجز  العمل  على

 .بها

وزير   دورية  في  عليها  المنصوص  المعلومات  كل  يتضمن  وال  إلكتروني  بشكل  إعداده  الجرد تم  سجل  أن  كذلك  ولوحظ

 الجهة إلى اإلشارة والسيما المادية، المحاسبة مسك كيفية تحدد  والتي 1981 فبراير 9 في المؤرخة 23 رقم الداخلية

 .مصدرها المنقوالت أو هذه من المستفيدة المصلحةأو 
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 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 ؛حسن تدبير محتويات المخزن الجماعيمسك السجالت المتعلقة بمحاسبة المواد من أجل  -

العمل على المسك الجيد لسجل الجرد مع تدقيق المعلومات الواردة به وتحديد المصالح المستفيدة من   -

 المعدات المسجلة به. 
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II.  لقليعة  الجماعي لمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. الموارد المالية للجماعة

 المالية الموارد تنمية مصلحة واختصاصات تنظيم 

  الضريبيعدم إنجاز اإلحصاء 

بالمالحظة فيمكن   إليهاالضريبي الخاص بالرسوم المشار  اإلحصاءعملية متعلقة بلاالمالحظة  هذه بخصوص 

 التعقيب عليها على الشكل التالي:

الغير المبنية  األراضيغلب أن إالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية: بالنسبة لهذا الرسم ف -

المتواجد منها داخل وثيقة  أن إلى باإلضافةبتراب جماعة القليعة تتواجد خارج المركز المحدد، 

غير خاضعة لعملية التحفيظ وال  أنهاالتعمير غالبا ما تكون مشاعة بين الورثة وغير مجهزة كما 

 تتوفر على رسم عقاري. 

ن مصالح الجماعة إلتي هي موضوع تجزئة ف ا األراضيالمحفظة، وكذا  األراضيفيما يخص  أما -

اللجنة   إليهنظرا لقلة الموارد البشرية التابعة للمصلحة؛ وهذا ما تطرقت    إحصائهالم تعمل بعد على  

، حيث نصت على ضرورة تحيين الوعاء  2019ميزانية الجماعة برسم سنة  إعداد  أثناءالمالية 

ن مصالح الجماعة ستعمل على إيذا لتوصياتكم فوتنفجل الرفع من مداخيل الجماعة. أالضريبي من 

ولى والمتعلقة باألراضي موضوع الملفات المتواجدة بالجماعة، ثم التجزئات نجاز المرحلة األإ

 .واالراضي المحفظة

الرسوم المترتبة عن شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية: بالنسبة  -

ة تنمية الموارد المالية بجماعة القليعة تتوفر على سجل خاص بالملزمين بهذا ن مصلحإلهذا الرسم ف

الرسم، وبالتالي فهي تعمل على استخالصه بناء على قرارات االحتالل المؤقت للملك العام الجماعي 

الحمالت   إطارالتي يتم استصدارها من طرف مصلحة الممتلكات الجماعية، كما تقوم المصلحة في  

راقبة الملك العام الجماعي بمعية السلطة المحلية بتسجيل المستغلين الجدد وتحيين السجل، الخاصة بم

 إعادةجل أن مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة ستعمل ما في وسعها من إف األساسوعلى هذا 

 ضبط وتحيين السجل الخاص بهذا الرسم.

مصلحة إن فيما يخص هذا الرسم فالرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي ألغراض البناء:  -

الملزم لرخصة البناء عند الشروع في عملية   أداء  أثناءاالستخالص الضريبي تعمل على استخالصه  

 البناء.

الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال  -

ن مصالح الجماعة تتوفر على سجل خاص إسم فتجارية أو صناعية أو مهنية: فيما يتعلق بهذا الر

 إلى باإلضافةالبريد وشركات االتصاالت  أومجموعة من الوكاالت سواء منها البنكية  بإحصاء

بطلب رخصة االستغالل.   باألمرتقدم المعني    أثناءالعيادات والصيدليات، كما تعمل على استخالصه  

ة لجميع الملزمين المستغلين للملك العام شامل إحصاءانطلقت عملية  2018وانطالقا من سنة 

الجماعي مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وستستمر 

الخاصة باالحتالل المؤقت    حين ضبط جميع الملزمين تليها عملية استصدار القرارت  إلىهذه العملية  

 ثم عملية االستخالص.

 الضريبي الوعاء حصر  قصد الخارجية والمصالح الجماعة مصالح بين التنسيق  ضعف 

ن مصالح جماعة القليعة تقوم بعملية اإلحصاء الضريبي الخاصة بالرسم المهني ورسم إالمالحظة ف  هذه  بخصوص 

خيرة في تحديد القيمة لضرائب، كما سيتم التنسيق مع هذه األالسكن والخدمات الجماعية بتنسيق مع مديرية ا

االيجارية لمجموعة من المحالت التجارية بالقليعة وتمت فعال مراسلتهم في الموضوع. اما بالنسبة لمصالح 

المحافظة العقارية فسيتم التنسيق معهم بمجرد انطالق عملية االحصاء الضريبي الخاصة بالرسم على االراضي 

ية غير المبنية، واالستعانة بالسلطة المحلية في ضبط المعلومات الخاصة بالملزمين وهذا كله يمكن من الحضر

 ضبط الوعاء الضريبي ويصب في تنمية الموارد المالية للجماعة.  
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 التأخر في إعداد األوامر باالستخالص 

لمحاسب المعتمد سنويا، ولكن يتم إعداد ن مصالح الجماعة ال تعمل فعال على توجيه األوامر باالستخالص لإ)...(   

  األربعي أن وكيل المداخيل بالجماعة يستخلص أن يطلها التقادم، أ األوامر باالستخالص بالنسبة للسنة التي يمكن 

 األوامرنعد  2018خيرة، فمثال مع نهاية سنة السنة المالية التي هو بصددها والثالث سنوات األ :سنوات األخيرة

و التنقل أبعد مراسلة الملزمين بها طبقا للقانون    2015لخاصة بالرسوم الغير المستخلصة برسم سنة  باالستخالص ا

يستخلصها وكيل المداخيل  2018و 2017و 2016الى محالتهم خالل الحمالت الخاصة باالستخالص. وسنوات 

 ؛ وهذا باتفاق مع مصالح القباضة.2019باإلضافة الى سنة 

ن مصلحة تنمية الموارد المالية بالجماعة ستعمل في إراضي الحضرية غير المبنية فاأل ما بالنسبة للرسم علىأ

القريب العاجل على انطالق عملية اإلحصاء الضريبي الخاصة بهذا الرسم، وهذا ما جعل مصالح الجماعة تقتصر 

الملزمين لمقر الجماعة  على استخالص المبالغ المستحقة برسم السنوات التي لم يطلها التقادم وذلك أثناء حضور

و اثناء أعفاء الضريبي، و شهادة اإلأبمناسبة طلبهم لرخصة البناء او طلبهم للشواهد اإلدارية الخاصة بالعقار، 

ن مصالح الجماعة ستعمل انطالقا من هذه السنة على إوامر باالستخالص ف عداد األإابرام عقد البيع. وفيما يخص 

ئم الضريبية وإصدار األوامر باالستخالص المتعلقة بالرسم على األراضي الحضرية مراجعة الملزمين وإنجاز القوا

 غير المبنية، وتوجيهها للمحاسب العمومي قصد مباشرة عمليات االستخالص. 

 المبنية غير الحضرية األراضي على المفروض الرسم 

  األراضي الحضرية غير المبنية على الرسم وتصفية احتساب في أخطاء 

المالحظة المتعلقة بأخطاء في احتساب وتصفية الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية؛ فهنا  هذه  بخصوص 

هذا الخطأ ورد من طرف مصالح الجبايات بجهل لقانون التعمير، وهذا راجع لعدم التكوين، فلم بأن يمكن القول 

 وابق يندرج ضمن منطقة العمارات.تكن مصالح الجماعة على علم بان منزل سكني مكون من سفلي وثالث ط

ن مصالح الجماعة ستعمل على تدارك الخطأ بتطبيق سعر إوعلى هذا األساس وتبعا لمالحظتكم في هذا المجال، ف

 دراهم. 3,00دراهم للمتر المربع على البقع الخاصة ببناء سفلي وثالث طوابق عوض  10,00

 بالرغم من توفرها على كل المعلومات الضرورية   عدم مباشرة الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي للرسم

 لذلك 

المالحظة المتعلقة بعدم مباشرة مصالح الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالرغم من توفرها    هذه  بخصوص 

ن عدم توفر مصالح الجماعة على إحصاء شامل لألراضي إعلى كل المعلومات الكفيلة بتحصيل الرسوم؛ ف

ة، وكذا عدم توفرها على العنونة لتبليغ الملزمين، وفي انتظار انتهاء عملية العنونة، وانطالق الحضرية غير المبني

عملية اإلحصاء، تكتفي الجماعة بفرض الرسم بمناسبة تقدم الملزمين بطلب رخص البناء أو الشواهد اإلدارية، أو 

لمبنية، وذلك بخصوص السنوات التي لم يطلها  إبرام عقد البيع إلى غير ذلك من العمليات المتعلقة باألراضي الغير ا

 التقادم.

ما فيما يتعلق بعدم مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، وإصدار األوامر باالستخالص في حق الملزمين أ

على رخصة السكن داخل   أصحابها  يحصل  ، في الغالبن الملفات التي تكون موضوع رخصة البناءإبهذا الرسم، ف

الرسم عند تقديم طلب االستفادة من رخصة السكن. أما بخصوص الملفات التي تكون  يوالباقي يؤد  مدة اإلعفاء،

جل أداء أن بعض المالكين الجدد غالبا ما يتقدمون لمصالح الجماعة قبل فاتح مارس من إموضوع تفويت العقار ف

ن إهم كما سبق وأشرتم إلى ذلك فالرسم، والباقي من الملزمين الذين تتوفر الجماعة على المعلومات الخاصة ب

مصالح الجماعة ستشرع في إعداد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار أوامر باالستخالص في حقهم 

 وإرسالها إلى القابض الجماعي.

  بتجزئة المبنية غير الحضرية األراضي على للرسم التلقائي الفرض مسطرة مباشرة في التأخر 

 " 2"تلعينت 

من   09/05/2009بالنسبة لشركة العمران فقد حصلت فعال على قرار التجزئة بتاريخ  ، فالمالحظة  هذه  بخصوص 

، لكن الخطأ الذي وقع آنذاك هو أن مصالح الجماعة لم تعر أي اهتمام للموضوع "2تلعينت "جل انجاز تجزئة أ

العقار فعال   تسوية وضعيةغابات حيث كان مشكل  نظرا لعدم استئناف األشغال، والعقار مازال تابع إلدارة المياه وال

قائم بين شركة العمران وإدارة المياه والغابات وكان موضوع دعوة أمام القضاء، ولم تستأنف األشغال إال في سنة 

لكن الخطأ الذي وقعت فيه مصالح الجماعة آنذاك هو أنها سلمت رخصة التجزئة، ولم تقم بالمتابعة طبقا   .2014

 .47.06من القانون  42الفقرة الرابعة من المادة لمقتضيات 

نه ليس من حقها استخالص أرجعي، تبين لها    بأثروتطبيق القانون    الخطأمصالح الجماعة تدارك    أرادتلكن حينما  

وعند   األخيرةسنوات    األربع  بأداء  2017السنوات التي طالها التقادم، حيث تمت مراسلة شركة العمران برسم سنة  
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باالستخالص  األوامر وإعداد مسطرة الفرض التلقائي للرسم  بمباشرةقامت مصالح الجماعة  األداءا عن امتناعه

 للسيد القابض الجماعي. وإرسالها

 عدم تطبيق الغرامات عن عدم اإلقرار أو وضع اإلقرار خارج اآلجال بالنسبة للمعفيين من الرسم 
 

ن مصالح الموارد المالية للجماعة تعمل على استقبال ملفات طلبات الشواهد الجبائية إالمالحظة ف هذه بخصوص

المتعلقة ببعض البقع األرضية الغير الخاضعة للرسم إما لوقوعها خارج المركز المحدد أو لوقوعها بإحدى المناطق 

ن مصالح إحضرية غير المبنية، فال األراضين هذه البقع تعتبر معفية من الرسم على أالممنوع فيها البناء، وبما 

لم يتلق تكوينا في هذا المجال، ولم نتوصل بتعليمية لشرح  انهللقانون أل ا الجبايات بالجماعة تعتقد حسب فهمه

على تطبيق الغرامات عن عدم الجماعة ستعمل  )...(فهم الخاطئ للقانون. الخطأ كان نتيجة الوهذا  )...(القانون، 

  حتى وان كانت معفاة من الرسم. األراضير خارج اآلجال بالنسبة لجميع اإلقرار أو وضع اإلقرا

 المشروبات بيع محالت  على المفروض الرسم 

 المتعلقة اإلقرارات إيداع يتم لم التي السنوات لكل بالنسبة للرسم التلقائي الفرض مسطرة تفعيل عدم 

 بها

)...( إن مصلحة الوعاء الضريبي تقوم بمراسلة الملزمين قصد أداء ما بذمتهم طبقا للقانون، كما تقوم بحمالت  

تحسيسية مع االستخالص في نفس الوقت. وفي حالة عدم األداء يتم إعداد األوامر باالستخالص في آخر السنة 

مات والزيادات المنصوص عليها قانونا. فكما هو مشار ن يطالها التقادم دون إغفال الغراأبالنسبة للسنة التي يمكن 

على إعداد أوامر باالستخالص وتوجيهها  2017إليه بالجدول أعاله، فإن مصالح الجبايات عملت خالل سنة 

. أما 2018قبل سقوطها في التقادم مع بداية سنة  2014للقابض الجماعي بعد مراسلة الملزمين بخصوص سنة 

ن استخالصها موكول لوكيل المداخيل بالجماعة مع عدم إغفال الغرامات والزيادات فإ 2016و 2015سنتي 

المنصوص عليها قانونا. وفي حالة عدم األداء يتم فعال إعداد األوامر باالستخالص وتوجيهها للقابض الجماعي 

يتركها لوكيل المداخيل قصد الذي ال يقبل إال السنة التي يمكن أن يطالها التقادم أما السنوات األخرى التي تليها ف

 بذل مجهود في شأنها.

 الملزمين بإقرارات الواردة المعلومات صحة من للتأكد والمراقبة االطالع حق  تفعيل عدم 

ن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بجماعة القليعة ال أفيمكن القول ب )...(المالحظة  هذه بخصوص

نهم يعملون على إيتعاملون بفواتير يمكن الرجوع إليها عند االقتضاء، وبالتالي ف نظام محاسباتي، وال  على  يتوفرون  

التصريح بأرقام معامالت جزافية حسب مداخيلهم اليومية، كما أن مصالح الجبايات بالجماعة حينما تنظم حمالت  

وتتميز   األحياءتتواجد داخل )...(  ن بعض المحالتأخاصة باستخالص الرسم على محال بيع المشروبات تجد 

. وهذا ال يمنع من تطبيق الحق في المزيد من المراقبة لباقي المقاهي وخاصة منها المتواجدة على بمدخول متواضع

 الشارع الرئيسي.

 ثانيا. النفقات

 العمومية الصفقات 

 قبول عروض أثمان مفرطة دون مبرر قانوني 

  :الصفقة رقم موضوعثمان مفرطة دون مبرر قانوني بخصوص هذه المالحظة المتعلقة بقبول عروض أ

04/BC/2016   المتعلقة بأشغال الشطر الثاني من تمديد الشبكة الكهربائية باألحياء ناقصة التجهيز بجماعة القليعة

 .، قامت مصالح الجماعة بمراسلة المكتب الوطني للكهرباء في الموضوعدرهم 020,00 883بمبلغ 

 المنافسة بمبدأ المس عنها نتج األثمان جدول وكميات المنجزة كمياتال بين كبيرة اختالفات 

المتعلقة ع، إال أنه أثناء تنفيذ األشغال يراالمش هنجاز هذ إالدراسات الالزمة من أجل بإنجاز قامت مصالح الجماعة 

مكتب المراقبة و  مكتب الدراساتو  تبين للجنة التتبع والمكونة من المهندس المعماري  BC/2013/02بالصفقة رقم  

يتعلق األمر بمشروع تعلية طابق   ثمن السماح بالتغييرات التي ذكرت وذلك بعلم صاحب المشروع. حي  والمختبر

 وال يخفى على رجال الفن أن مثل هذه المشاريع تطرأ عليها تغييرات. 2008تم بناؤه سنة  علوي فوق سفلي قائم

فإن الكميات الموجودة بجدول  BC/2017/11و BC/2016/04و BC/2014/03أما فيما يتعلق بالصفقات رقم 

األثمان فهي تقديرات أولية لإلدارة، ولكن حين إنجاز األشغال على أرض الواقع فإن الكميات المنجزة يمكن أن 

 )...( تفوق تقديرات اإلدارة.  

 سندات الطلب  

  وعدم مسك محاسبة المواد محتويات المخزنغياب مسطرة تدبير 

ن الجماعة لم تكن تعمل على مسك سجالت محاسبة إف ،بعدم مسك محاسبة المواد  بخصوص المالحظة المتعلقة 

، فغالبا ما كانت المواد التي يتم شراؤها توزع مباشرة على المصالح التابعة للجماعة كلوازم  2015المواد قبل سنة  
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 ،جلها كمواد البناء كاإلسمنت والجير والصباغة وغيرهاأمباشرة في األشغال التي اقتنيت من المكتب، آو تستعمل 

دون تسجيلها بسجل الواردات الخاص بالمخزن الجماعي، وتسجيلها بسجل الصادرات الخاص بتوزيعها وضبط 

 ث حي  2016ابتداء من سنة    خطأهذا ال  تم تداركنه  أإال  وهذا فعال مخالف لمسك المحاسبة المادية،    .المستفيدين منها

تعمل مصالح المخزن الجماعي على ضبط مسك محاسبة الواردات والصادرات وتسجيلها بسجالت خاصة بذلك. 

 .)...( 

ن الجماعة كانت مقصرة في سن إف ،بغياب مسطرة تدبير محتويات المخزن بخصوص المالحظة المتعلقة أما

نه غالبا ما إ ، فكما سبقت اإلشارة إلى ذلك في المالحظة السابقة، ف2015مسطرة لتدبير محتويات المخزن قبل سنة  

و تستعمل مباشرة في أكانت المواد التي يتم اقتناؤها توزع مباشرة على المصالح التابعة للجماعة كلوازم المكتب، 

بسجل المدخالت   دون تسجيلها  ا،مواد البناء كاإلسمنت والجير والصباغة وغيرهمن  جلها  أاألشغال التي اقتنيت من  

الخاص بالمخزن الجماعي، وتسجيلها بسجل المخرجات الخاص بتوزيعها وضبط مراجع الخروج وصفة و توقيع 

 ثحي 2016تم تداركه ابتداء من سنة  أوكان خط ،وهذا فعال مخالف لمسطرة تدبير محتويات المخزن .المسلم إليه

وذلك بتسجيلها بسجالت تمكن من ضبط كميات  تعمل مصالح المخزن الجماعي على ضبط محتويات المخزن 

 )...(.المخرجات وكميات المدخالت. 

  عدم صدقية بعض البيانات الواردة في سجل الجرد 

بشكل تسلسلي ومستمر في   2015إلى سنة    2004عدم مسك سجالت للجرد لسنوات    إشكاليةقد تمت معالجة  )...( ل

ا الخلل ذ الترتيب، بإعادة صياغة سجل الجرد بحيث يكون متوافق مع النفقات المؤشر عليها، وذلك لتجاوز ه

من ألرقام ه العملية عبر تنزيل سجل للجرد مكتوب يدويا ومتضذ تزال تواكب ه  مصالح الجماعة ما  أنمستقبال، كما  

 .2015سنة  ذ ه العملية منذ بالنسبة للمحاسبة المادية فيقوم المكلف بالمخزن به أماالجرد. 
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 "وادي الصفاء" جماعة

 (اشتوكة ايت باها إقليم)
 

من ذي الحجة   28الصادر في    2.92.468بموجب المرسوم رقم  ،  هاا شتوكة آيت باإقليم  بصفاء  ال  يأحدثت جماعة واد 

بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد األعضاء  (1992يونيو  30) 1412

حسب معطيات اإلحصاء   (أسرة  12.873)نسمة    56.547  الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويبلغ عدد سكانها

 .2014لسنة  للسكان والسكنى العام

كمار  ايعتبر دوار آيت وا. وبيوكرى مركز الدائرة التابعة له جماعةوتحيط ب ترا مربعا.موليك 246تمتد على مساحة و

 ا.دوار 14في  هم  من% 50 يتمركز حواليالذين من إجمالي السكان، % 10,5 يضم حيثأكبر تجمع للسكان 

( منهم رهن إشارة 6موظفا، تم وضع ستة )  36، وطاقم إداري مكون من  عضوا  35كون من ممجلس  يُسي ِّر الجماعة  

، مع مليون درهم  11,63، بلغت موارد الجماعة  2017  خالل السنة المالية( أطر. و4إدارات أخرى من بينهم أربعة ) 

 بالمائة   74,3  وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي  .مليون درهم  1,43تسجيل باقي استخالصه بمبلغ  

الفعلية من نفقات التسيير    بالمائة  36,5  مليون درهم، وخصصت نسبة  13,91. بينما سجلت نفقاتها  ريمن مداخيل التسي

 ألداء نفقات الموظفين.

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل العديد 2016  -  2010أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة  

 الحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.من الم

  أوال. تدبير نفقات الجماعة

 سندات الطلب  

سند طلب بمبلغ مجموعه  331بإبرام  2016 - 2011في إطار تنفيذ ميزانيتها، قامت الجماعة خالل الفترة 

 درهم. وقد أثارت مراقبة هذه النفقات المالحظات التالية. 8.500.819,84

 صر المنافسة في عدد محدود من المقاوالت ح 

فقد حصلت مقاولة تتعامل الجماعة مع عدد محدود من المقاوالت في إطار النفقات المؤداة بواسطة سندات الطلب. 

، حيث حققت رقم 2016 - 2011( خالل الفترة %54) 331سند طلب من أصل  180" على R.N.Eواحدة وهي "

% من مجموع النفقات عن طريق سندات طلب. 38درهم أي بنسبة  3.229.101,99معامالت مع الجماعة بلغ 

هذه الفترة خالل % من مجموع مبالغ سندات الطلب 71( مقاوالت فقط استفادت من 4باإلضافة إلى ذلك فإن أربع )

 % المتبقية. 29مقاولة من  31فيما استفادت 

 محاسبة المواد عدم مسك 

 1.035.836,89بلغت نفقات لوازم المكتب والعتاد المعلوماتي ومواد البناء )اإلسمنت والياجور والحديد والصباغة(  

. ويقوم الموظف المسؤول عن النفقات بتسلمها وتوزيعها. وباستثناء لوازم المكتب  2016  -  2011خالل الفترة    درهم

يوثق لعمليات تسليمها لفائدة مختلف المصالح دون اإلشارة إلى مراجع اقتنائها،  التي أدلى هذا األخير بشأنها بسجل 

ن من بيان مراجع اقتنائها وتاريخ تسلمها  فإن توزيع المواد األخرى ال يتم تسجيله في سجل خاص بهذا الغرض يَُمك ِّ

، فإن مراقبة صدق النفقات (consommables)وكيفية توزيعها. ونظرا لطبيعة هذه المواد باعتبارها مواد استهالكية  

المتعلقة بها وترشيدها رهين بتوثيق مآلها بواسطة شواهد للتسلم أو سجل يضبط فيه أسماء المستفيدين وتوقيعهم وتاريخ 

التسليم ومرجع االقتناء. وبعدم اتخاذ مثل هذه التدابير، تكون الجماعة قد خالفت قواعد مسك المحاسبة المادية 

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  111المادة  المنصوص عليها في

 ومجموعاتها.

  34/2016عدم استغالل الدراسات الجيولوجية المنجزة بواسطة سند الطلب رقم 

وأهمية األشغال تهدف الدراسات الجيولوجية إلى التحديد القبلي للخصائص التقنية لألرض التي ستعتمد لتحديد طبيعة  

الخرسانة...(. وبالتالي فهي تؤثر -الواجب إنجازها والمواد التي يجب استعمالها لتهيئة أساس البنايات )الحفر والردم

بشكل مباشر على تحديد الكلفة التقديرية للمشروع وصياغة مختلف بنود دفتر التحمالت. وفي هذا الصدد، قامت  

ة المتعلقة بالبقع األرضية المخصصة الحتضان مشاريع بناء ثالثة مراكز الجماعة بإنجاز الدراسات الجيولوجي

المبرم مع مكتب   34/2016سوسيوثقافية بكل من دوار اكرور اوشن وتومشغال وتن سعيد بواسطة سند الطلب رقم 

ض ، أي بعد نشر طلبات العرو2016شتنبر  07بتاريخ درهم، تم استالمها  28.800,00" بمبلغ L2Cالدراسات "



 98 

. وعليه فإنه  2016وعقد جلسات فتح األظرفة بين السادس والثامن شتنبر    2016بين الخامس والثاني عشر من غشت  

لم تتم االستعانة بالدراسات الجيوتقنية المنجزة إلعداد ملف طلبات العروض وتحديد الكلفة التقديرية للمشاريع المزمع 

 إنجازها.

 تسوية طلب سند إبرام 

 بمبلغ األشغال جودة ومراقبة الجيولوجية بالدراسات المتعلق 10/2013 رقم الطلب سند  برامبإ الجماعة قامت

 العينات  بأخذ   قام   المختبر  أن  تبين  المنجزة  الدراسات  إلى  بالرجوع  أنه  غير.  "LCISالمختبر "   مع  درهم  24.480,00

 الجماعة إلى التقرير وتوجيه 2013مارس  15 بتاريخ التجارب وإجراء 2013مارس  14 بتاريخ المشروع بمكان

مارس  26 بتاريخ المختبر إال لدن من األثمان ببيان تتوصل لم هذه األخيرة أن حين في ،2013مارس  19 بتاريخ

نفقات سابقة    لتسوية  طلب  سند   بإبرام  الجماعة  قامت  فقد   وبالتالي.  الطلب المذكور  سند   وهو نفس تاريخ إصدار  2013

 .العمومية الصفقات بمرسوم عليها المنصوص المنافسة دئمبا احترام دون

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 توسيع قاعدة االستشارة وعدم حصرها في نفس الشركات كل سنة؛ -

 اإلسراع في تعيين مسؤول عن المخزن وإرساء نظام شامل لضبط محاسبة المواد؛  -

 واالستعانة بنتائجها من أجل إعداد ملفات طلب العروض؛ الجيوتقنية إعداد الدراسات   -

 احترام مبدأ المنافسة عند إبرام سندات الطلب وكذا قواعد االلتزام بالنفقات وصرفها. -

 الصفقات العمومية 

موعة بإنجاز بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بواسطة مج 2016 - 2011قامت مصالح الجماعة خالل الفترة 

الجماعة  ( وتهيئة وتوسيع مقر03/2016و 05/2011من الصفقات تتعلق بتهيئة الساحات العمومية )صفقات رقم 

 (.2016لسنة  7و 6و 5و  04/2013( وإحداث مراكز سوسيوثقافية )صفقات رقم 2015/ 05)صفقة رقم 

 عدم مطالبة المقاولين باإلدالء بمجموعة من الوثائق والشواهد 

ع على الوثائق المتعلقة بمجموعة من الصفقات، تبين أن مصالح الجماعة لم تقم بمطالبة المقاولين من خالل االطال

 باإلدالء بمجموعة من الوثائق والشواهد. ويتعلق األمر بما يلي: 

نسخ مشهود بصحتها من وثائق التأمين المتعلقة بتغطية مختلف األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات رقم   -

من دفتر الشروط اإلدارية العامة  24، كما هو محدد بالمادة 03/2016و 04/2013و 05/2011

 المطبقة على صفقات األشغال. ورغم ذلك، تم أداء مبالغ الصفقات؛ 

تصميم عام يخص موضع المنشأة ُمعَد بواسطة مهندس طوبوغرافي معتمد قبل بداية األشغال وذلك  -

 علقة بتهيئة منشأة لتصريف مياه األمطار؛المت 05/2011من الصفقة رقم  II.4طبقا للمادة 

الوثائق والبيانات المثبتة لمصدر وجودة المواد المستعملة عند كل توريد للتأكد من مطابقتها لمعايير   -

 05/2016و 05/2015و 04/2013و 05/2011ات رقم لصفقالجودة المتعاقد بشأنها بخصوص ا

 ؛06/2016و

. 2015/ 05تعملة في التطهير السائل ذات الصلة بالصفقة رقم التجارب المتعلقة بصالبة القنوات المس -

 وبالرغم من ذلك، قامت الجماعة بالتسلم النهائي لألشغال وتحرير االقتطاع الضامن والضمان النهائي؛ 

. ورغم ذلك، تم  04/2013باألشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم  المتعلقة المنشآت جرد  تصاميم -

 العامة  اإلدارية  الشروط  دفتر  من  16  المادة  االقتطاع الضامن خالفا لمقتضياتتحرير الضمان النهائي و

 األشغال.  صفقات على المطبقة

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وفي هذا اإلطار، 

 مطالبة أصحاب الصفقات المبرمة من طرف الجماعة بشواهد التأمين قبل البدء في تنفيذ األشغال؛ -

مصدر وجودة المواد المستعملة وحث المقاولين على االدالء بشواهد مطابقتها للمعايير التأكد من  -

 المتعاقد بشأنها؛

مطالبة المقاولين بتصاميم جرد المنشآت المنفذة والتحقق من صحتها قبل تحرير الضمان النهائي  -

 .واالقتطاع الضامن
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 ثانيا. المرافق الجماعية

 مرفق تدبير النفايات المنزلية 

المنزلية والنفايات المماثلة تعاني جماعة وادي الصفاء من اختالالت بيئية هامة على مستوى مرفق تدبير جمع النفايات  

درهم لفائدة مجموعة  120.000,00بسبب عدم توفرها على مطرح مراقب. ولإلشارة فالجماعة تساهم سنويا بمبلغ 

( جماعات. هذا 6لى تدبير مطرح مراقب للنفايات لفائدة ست )والتي ستتو  2010الجماعات "إيكولوجيا" المحدَثة سنة  

البيئة والموارد بالتأثير على  سيحتضنه وتوفر الدراسات المتعلقة  الذي  األخير لم ير النور بعد بالرغم من تحديد العقار  

 .المالية الالزمة إلنجازه. ومن خالل الزيارة الميدانية، تم تسجيل المالحظات التالية

 نفايات المنزلية والمماثلة لها في مطارح غير مراقبةإفراغ ال 

)مطرحان بجانب   غ النفايات في مطارح غير مراقبةفرِّ تقوم جمعيات محلية بتدبير المرفق بأربع دواوير حيث تُ 

هذه الممارسة لها  .يتم طمرها بطريقة تقليدية بعد إحراقهاثم  (،بغابة أدميم انغير محروس انمطرحالدواوير و

 . انعكاسات بيئية قد تهدد المجال اإليكولوجي وقد تؤثر مستقبال على الفرشة المائية

وقد تبين بالنسبة لدوار أيت واكمار أن الجمعيتين تقومان بطرح النفايات بمكبات طبيعية غير محروسة على مقربة  

والمتمثل في أخطار االصطدام  له على الطائراتمن مطار أكادير المسيرة بالرغم من الخطر الحيواني الذي تشك

أن الجماعة أبرمت مع إدارة المطار اتفاقية شراكة تهدف إلى الحد من ببالطيور. وفي هذا الصدد، يتعين التذكير 

التعاقدية باتخاذ التدابير  ا ، لكنها لم تفِّ بالتزاماته2014الخطر الحيواني صادق عليها مجلس الجماعة بجلسة أكتوبر 

 لالزمة للحد من نقاط تواجد النفايات المنزلية والمشابهة التي يمكن أن تجلب الطيور إلى جانب المطار.ا

  تواجد نقاط سوداء في بعض الدواوير التابعة لجماعة وادي الصفاء 

مار  أسرة( ودوار آيت واك  1900لوحظ انتشار العديد من النقاط السوداء بمجموعة من الدواوير كدوار أدوز أوسعود )

 113.14 رقم التنظيمي القانون من 100 أسرة(. ووفقا لمقتضيات المادة 300أسرة( ودوار أيت السايح ) 2850)

الجماعي بالسهر على التخلص من  المجلس رئيس يكلَّف اإلدارية، الشرطة مهام والتي تحدد بالجماعات المتعلق

 السير  معرقالت  ورفع  العمومية  الطرق  في  المرور  سالمة  ضمان  إلى  الرامية  التدابير  النفايات بالوسط السكني واتخاذ 

 .عنها

. اإلدارية  الشرطة  طرف  من  المبذول  المجهود   ضعف  يعكس  النفايات  بهذه  المرتبطة  السوداء  النقاط  من  عدد   فتواجد   لذا

اتخاذ اإلجراءات إن غياب نظام مندمج لجمع النفايات يأخذ بعين االعتبار جميع الدواوير التابعة للجماعة، وعدم 

 الالزمة للقضاء على هذه النقاط السوداء، قد يؤدي إلى تناميها مستقبال. 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، بما يلي: 

مطارح غير اتخاذ التدابير الالزمة لإلسراع بإحداث المطرح المراقب بهدف الحد من تأثيرات ال -

 ؛مراقبةال

 لحد من انتشارها لتفادي المخاطر المتعلقة بها.محاربة النقاط السوداء وا -

 مرفق المجزرة الجماعية 

% من مجموع المداخيل الذاتية خالل الفترة 32تمثل المجزرة أهم مصدر للمداخيل الذاتية للجماعة بمعدل 

. بالمقابل، كلف هذا المرفق نفقات تسيير مجموعها درهم 12.141.838,53حيث بلغت  2016 - 2011

لصيانته، خالل نفس الفترة. وتستقبل هذه المجزرة أساسا بهائم   درهم  126.420,00وأداء مبلغ    درهم  644.547,24

 .المالحظات التالية تسجيلالجزارين التابعين لجماعة بيوكرى. وقد مكنت عملية المراقبة من 

 تجهيزات المجزرة الجماعية  1.2

  سالمة اللحوم واألسقاطغياب بعض التجهيزات الضرورية لضمان الحفاظ على 

ال تتوفر المجزرة الجماعية على بعض التجهيزات الالزمة لضمان صحة المنتوجات المستخلصة من عمليات الذبح، 

 ويتعلق األمر أساسا بالتجهيزات التالية:

غرفة تبريد تسمح بإيواء القصبات واألسقاط مباشرة بعد الذبح إلى حين نقلها إلى محالت الجزارة  -

 شاحنة الجماعة؛بواسطة 

 درجة؛   82درجة حرارتها عن    لنظام للمياه الساخنة والباردة وأنظمة لتطهير األدوات تستخدم مياهً ال تق -

أجهزة للتكييف تمكن من ضبط درجات الحرارة في مستويات تسمح بالحفاظ على سالمة المنتوجات  -

 على سالمة اللحوم؛خاصة في فصل الصيف وكلما عرفت درجة الحرارة ارتفاعات تشكل خطرا 
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معدات وتجهيزات مقاومة للصدأ تستجيب لشروط النظافة إضافة إلى أدوات وأوعية خاصة باألحشاء  -

 وأخرى خاصة باألسقاط؛ 

 غياب محالت مخصصة لحفظ الحيوانات التي تبين أنها مريضة أو على وشك الموت. -

  الصحية للذبحعدم مالءمة تجهيزات المجزرة مع المتطلبات والمعايير 

بالرغم من توفر المجزرة على نظام لتعليق القصبات قصد مباشرة عمليات السلخ وتفريغ األسقاط، إال أنه تبين من 

خالل المعاينة الميدانية أن هذه التجهيزات غير موضوعة بطريقة تمنع احتكاك اللحوم باألرضية أو بجدران المجزرة، 

 يشكل خطرا على سالمة اللحوم وبالتالي صحة وسالمة المستهلكين. الذي  ءمما يجعلها عرضة للتلوث الشي

 عمليات الذبح 2.2

  عدم تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بالعاملين في المجزرة 

تبين أن الجماعة ال تسهر على ضمان المراقبة الطبية للموظفين واألعوان الذين تم تعيينهم بالمجزرة، وذلك خالفا 

المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الصحية. كما  28.07بتنفيذ القانون رقم  2.10.473 من المرسوم رقم 65للمادة 

تبين أن الجماعة ال تتوفر على ملفات صحية لألشخاص العاملين بالمجزرة )األعوان واألشخاص الذين يباشرون 

 لكل يسمح لصدد إلى أنهمن نفس المرسوم. وتجدر اإلشارة في هذا ا 64عمليات الذبح( كما تنص على ذلك المادة 

 من  12  لمادةخالفا لمصدر الحيوانات    تثبتبالوثائق التي    اإلدالء  دون  الذبح  عمليات  ومباشرة  المجزرة  ولوج  شخص

سالفي الذكر. إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن األشخاص   2.10.473رقم    المرسوم  من 75  والمادة  28.07  رقم  القانون

 من نفس المرسوم.  60بالذبح ال تتوفر فيهم شروط النظافة المنصوص عليها في المادة    الذين يتولون العمليات المتعلقة

  غياب المراقبة القبلية للماشية المعروضة على الذبح 

لوزير الفالحة والصيد البحري المتعلق بالفحص السابق لذبح حيوانات الجزارة والالحق  1491.13القرار رقم  نص

ح البيطرية مباشرة الفحوصات القبلية للحيوانات الحية التي تلج المجزرة بهدف تحديد يتعين على المصالعلى أنه له، 

المستهلك. لكن تبين أنه ال يتم إجراء هذا الفحص قبل  صحةللذبح والتأكد من أنها ال تشكل خطرا على  دى قابليتهام

 عملية الذبح.

  عدم الفصل بين العمليات النظيفة والعمليات المتسخة للذبح 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين أنه يتم نهج نظام "مراكز االستغالل الثابت" حيث يخول لكل شخص مكان محدد 

حشاء بسبب غياب منظومة تسمح بالفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث لمباشرة عمليات الذبح والسلخ ونزع األ

 مما يشكل مصدرا لثلوث الذبائح. 

 العمليات المتعلقة بنقل اللحوم وتوزيعها 3.2

 عدم توفر المجزرة على االعتماد الصحي المتعلق بعملية نقل اللحوم 

، فإن االعتماد الصحي المتعلق 2004أبريل    30تاريخ  ب  1196وفقا للقرار المشترك لوزير الفالحة ووزير النقل رقم  

بعملية نقل اللحوم يتم تسليمه بناء على طلب من المعني باألمر يقدم للمصالح البيطرية المحلية وبعد مراقبة مطابقة 

لجديدة سنوات بالنسبة لآلليات ا 6من نفس القرار. وتمتد صالحيته لمدة  1وسائل النقل للمعايير المحددة في المادة 

ويتم التجديد كل ثالث سنوات ابتداء من السنة السادسة من عمر اآللة. ويرفق بهذا االعتماد شهادة المطابقة الصحية 

من المصالح البيطرية التي يتم تجديدها كل ثالث سنوات. غير أنه تبين من خالل المعاينة الميدانية أن الشاحنة التي تم  

 لى االعتماد والشهادة المذكورين.اقتناؤها لنقل اللحوم ال تتوفر ع

 غياب المعايير الصحية الالزمة في شاحنة نقل اللحوم 

من خالل معاينة الشاحنة المعدة لنقل اللحوم، تبين أنها ال تتوفر على المعايير األساسية التي تضمن نقل اللحوم في 

 ظروف سليمة. ويتجلى ذلك في ما يلي: 

أجهزة للتبريد تمكن من ب   ( غير مجهزةمواد سريعة التلف)األسقاط  الشاحنة المستعملة في نقل اللحوم و -

 938.99درجة وفقا للقرار رقم  15 فيحددة ضبط مستويات الحرارة في المقاييس المطلوبة والم

المتعلق بتحديد الحاالت والشروط الحرارية  1999يونيو  14الصادر عن وزير الفالحة بتاريخ 

 ؛لتلفالقصوى لنقل المواد السريعة ا

 زمةالإال أنها ال تتوفر على المعدات ال ،رغم توفر الشاحنة على نظام يسمح لها بتعليق القصبات -

(Bacs لوضع )؛الشيء الذي يعرضها للتلوث ،األسقاط والمنتجات المشتقة من عملية الذبح 

 .بطريقة تسمح بنقل سليم للحوم والمنتجات المشتقة من عمليات الذبح ة الشاحنةصيان عدم -
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 عمليات استخالص الرسوم والواجبات المترتبة عن عمليات الذبح 4.2

 غياب مسطرة تسمح باستخالص الرسوم المتعلقة بالذبح بطريقة سليمة 

بطريقة    فعال يسمح باستخالص الواجبات والرسوم المتعلقة بعمليات الذبحوال تتوفر الجماعة على نظام داخلي محكم  

 من خالل ما يلي:جلى ذلك ويت. الرسوم هذه المخاطر أهمها عدم استخالص إلى مجموعة منسليمة، مما قد يؤدي 

بتسجيل   ،بالنسبة لكل نوع من الماشية  ،يسمح(  livre de grammage)الوزن  خاص بسجل  عدم مسك   -

وزن اللحوم أو القصبات ووزن األسقاط أو المستخرجات الثانوية للذبح التي سيتم تقديمها لالستهالك. 

ويجب أن يتم خالل هذه العملية تسليم تذكرة للملزم تحمل المعلومات األساسية التي يجب أن تعتمد في  

 ؛احتساب مختلف الرسوم

بعمليات الوزن  ،لنفس الشخص ، الرسوم حيث يعهد بين عملية الوزن وعملية استخالص  الفصل عدم -

  ،تدبير وتتبع المرفق في غياب مسؤول يقوم بهذه المهمةفضال عن واحتساب الرسوم واستخالصها 

 ؛ مما يضعه في حالة تنافي

السماح بخروج اللحوم مقابل اإلدالء يعتمد على  غياب نظام لمراقبة خروج اللحوم ومنتوجات الجزارة   -

يتم تسليمها من طرف العون المكلف باالستخالص بعد تأشيرة الطبيب   " ماح بالخروجالس"باستمارة 

 ؛البيطري وبعد تسجيلها في سجل الخروج لدى المصالح المعنية

ابتداء من الساعة الثالثة صباحا في غياب العون يوم انعقاد السوق األسبوعي تتم  الذبح    مباشرة عمليات -

 .والطبيب البيطريالمكلف باستخالص الرسوم 

 بناء على هذه المالحظات، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وذلك من ومتطلبات النظافة  والبيئية الصحية إعادة تهيئة المجزرة وتجهيزها بشكل يحترم الشروط  -

ل أجل الوقاية من األخطار التي قد تمس بسالمة اللحوم واألسقاط خالل كل مرحلة من مراحل الذبح ونق

 اللحوم؛

 الحرص على تطبيق شروط الصحة والنظافة المتعلقة بالعاملين في المجزرة؛  -

 وضع نظام فعال للمراقبة القبلية للحيوانات المعدة للذبح مع الفصل بين العمليات النظيفة والمتسخة؛  -

 السهر على احترام المعايير الصحية األساسية لضمان نقل اللحوم في ظروف سليمة؛ -

وأوزان  التي تلج إلى المجزرةخلي فعال الستخالص الرسوم يسمح بضبط الحيوانات وضع نظام دا -

 .اللحوم واألسقاط وكذا مراقبة خروجها

 ثالثا. التعمير
 2016 - 2011خالل الفترة ويكتسي التعمير أهمية قصوى بجماعة وادي الصفاء باعتبارها منطقة جذب للسكان. 

حسب و. فقط ينخالل دورتالجماعة مجلس من طرف وضعية التعمير  تداول، تم دورة عادية واستثنائية( 29)

أسرة( أي بزيادة   12.873نسمة )  56.547، فقد بلغ عدد سكان الجماعة  2014  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

ستثنائي  . وقد ترتب عن هذا النمو اال2004كنسبة نمو لعدد األسر( مقارنة مع سنة    %65,1% )43,6جد مهمة قدرها  

للساكنة ارتفاع لمتطلباتها خاصة في ما يرتبط باالستثمار في التجهيزات األساسية والتي تتجاوز بكثير اإلمكانيات 

المالية للجماعة، مما يستوجب تظافر جهود مختلف المتدخلين في الشأن العام بالجماعة بهدف التحكم في تنميتها 

 .وعة من االختالالت في تدبير هذا القطاع أسفرت عن المالحظات التاليةوتطورها العمراني. وقد تم الوقوف على مجم

 وثائق التعمير وتدبير المجال 

 سجل بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة 

من القانون رقم   19ال تتوفر الجماعة على تصميم تهيئة رغم أهميته البالغة في تحديد العناصر المحددة في المادة 

المتعلق بالتعمير وبالتالي المساهمة في تأطير التنمية المجالية للجماعة. ومن خالل المعلومات المستقاة من  12.90

دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات الالزمة  2007مصالح الجماعة، يرجع تاريخ توقف هذا المشروع إلى سنة 

وذلك بتاريخ  2016 - 2011احدة خالل الفترة بخصوصه، إذ لم يتطرق له مجلس الجماعة في دوراته سوى مرة و

 . 2016ماي  5
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الفصل  إلى الدواوير بعض هيكلة االعتماد المرصود إلعادة على تحويل 2011ولإلشارة فقد أقدمت الجماعة سنة 

لفائدة   2012درهم سنة    60.000. باإلضافة إلى مبلغ  درهم  944.357,23وذلك بمبلغ    الطرقية  الروابط  ببناء  المتعلق

 إلى إعداد وثائق تسمح بتدبير أمثل للمجال بالجماعة. الجماعةسعي  عدمبالمجازر، مما يؤكد  المتعلق الفصل

 مخالفة تصاميم إعادة هيكلة الدواوير للواقع الميداني 

حسب المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، تتوفر مجموعة من الدواوير على تصاميم إعادة الهيكلة. وقد أسفر  

ع على عينة من التصاميم المذكورة إضافة إلى التنقل لبعض النقط قصد معاينة حالتها في الميدان )دوار الجديد االطال

 قطاع أوشن( عن المالحظات األساسية اآلتية: -أدوز ودوار آيت واكمار

 خالل الزيارة الميدانية، تم رصد مجموعة من األبنية غير القانونية القائمة وسط الطريق الجماعية -

 VC n°5  المحدثة بموجب تصميم إعادة هيكلة دوار الجديد أدوز وكذا الساحة الواقعة أمام المسجد

، إضافة إلى إحدى المساحات المخصصة للتجزئة. نفس األمر تم  VC02بمحاذاة الطريق الجماعية 

قطاع -المحدثة بموجب تصميم إعادة هيكلة دوار آيت واكمار VC02رصده وسط الطريق الجماعية 

 ؛CP36أوشن والممر 

في ما يخص النسخة المحينة لتصميم إعادة هيكلة قطاع لحمر بدوار آيت واكمار المؤشر عليها من  -

رغم  CP، تبين أنها أبقت على بعض الممرات 2015مارس  30طرف الوكالة الحضرية ألكادير في 

 ؛CP12و CP11ظهور أبنية غير قانونية بها. ويتعلق األمر ب 

علق بالنسخة المحينة لتصميم إعادة هيكلة قطاع أوشن بدوار آيت واكمار المؤشر عليها كذلك في ما يت -

والطرق الجماعية رغم وجود أبنية قديمة بها    CPبنفس التاريخ، لوحظ أنها أبقت على بعض الممرات  

 CP07والممرات    VC03و  VC02و  VC01وظهور أبنية أخرى غير قانونية. ويتعلق األمر بالطرق  

 .CP23و CP09و CP08و

وعليه يتضح جليا أن هذه التصاميم في نسختها األولى والمحينة في حاجة للتحيين الدقيق بسبب التغييرات التي طرأت 

 على أرض الواقع لمجموعة من األسباب منها غياب المراقبة وعدم تفعيل اإلجراءات الزجرية التي أقرها المشرع.

 التدبير اإلداري للتعمير 

 اإلطار الوقوف على النقائص التالية.تم في هذا 

 عدم إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير 

يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد ألصحاب الشأن فيما يخص المعلومات الضرورية المتعلقة  

ضابط البناء   المتعلق بالموافقة على 2.13.424من المرسوم رقم  13بطلبات الرخص. وهو المخول بموجب المادة 

بدراسة الطلبات المقدمة له واتخاذ جميع التدابير لمنح الرخص من خالل أخذ اآلراء والحصول على التأشيرات 

 الالزمة.

نسمة  50.000والمالحظ بشأن جماعة وادي الصفاء التي تم إدراجها في الئحة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 

 2164.16رقم  لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخليةك نسمة( بموجب القرار المشتر 56.547)

ث بعدُ هذا الشباك رغم الحاجة الملحة إليه. 1المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير )ملحق رقم   (، أنها لم تُحدِّ

م إثارته خالل دورات ولم يتم الوقوف على مراسالت في هذا الشأن للمطالبة بإحداثه كما أن هذا الموضوع لم تت

 سالف الذكر. 2.13.424المجلس منذ صدور المرسوم رقم 

 اختالالت على مستوى أرشيف ملفات التعمير 

أسفر االطالع على ملفات رخص البناء )المشاريع الكبرى والصغرى( والتجزيء على مالحظتين أساسيتين تهمان 

 أرشفتهم: 

البناء خاصة وبقطاع التعمير عامة )شهادات  غياب مجموعة من الوثائق المرتبطة بملفات رخص -

ملكية، عقود مهندسين معماريين ومكاتب المراقبة التقنية، محاضر دراسة مشاريع كبرى، دراسات 

وتصاميم متعلقة باألشغال الكبرى تحمل مصادقة الجهات المختصة، التصميم والنظام المتعلق به 

، دفتر تحمالت تجزئة مصادق عليه و/أو مؤشر على الموضوعين لتهيئة منطقة االحتياط االستراتيجي

جميع صفحاته...(، دفع الجماعة إلى طلب نسخ البعض منها لدى إدارات أخرى أمام طلبها من طرف  

 لجنة المراقبة؛

 بعض الوثائق تم استخراجها من ملفات أخرى غير الملفات المعنية بها مما يعكس سوء ترتيب الوثائق. -



 103 

سا إلى عدم تفعيل مكتب الضبط الخاص بمصلحة التعمير وكثرة الموظفين المتدخلين في الملف ويرجع هذا الوضع أسا

 الواحد وعدم التكوين الالزم والكفيل بتوعية الموظفين بأهمية كل وثيقة وبأهمية ترتيب وأرشفة الملفات. 

 التجزئات السكنية 

( رخص إحداث تجزئات. وقد أسفر تفحص الملفات المتعلقة 5، منحت الجماعة خمس )2016 - 2011خالل الفترة 

 .بهذه التجزئات إضافة إلى الزيارة الميدانية لها عن المالحظات التالية

  وجودتهاأشغال التجهيز اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتأكد من حالة عدم 

باألمالك تجهيزاٍت تُلحق    رباء والمساحات غير المبنية المغروسةوشبكات الماء والمجاري والكه  ئاتطرق التجزتعتبر  

 بعد التسلم النهائي لألشغال، وبالتالي فالجماعة مطالبة باتخاذ كل اإلجراءات للتأكد من حالتها وجودتها.   العامة للجماعة

جزة والمتسلمة للمعايير تأكد من مدى مالءمة األشغال المنتأن الجماعة ال  ات  التجزئ  اتتبين من خالل فحص ملفوقد  

بملف األشغال المنجزة فعليا عند التسلم  ةطالب، فضال عن عدم الملوثائق التقنية ذات الصلةوا التقنية المعمول بها

طلب نتائج المراقبات واالختبارات المعدة من طرف المختبرات ومكاتب ي عدم ويتجلى ذلك ف المؤقت للتجهيزات.

 يتعلق ب:المراقبة التقنية خاصة فيما 

 ؛والممراتإنجاز الطرق أشغال  -

القنوات المستعملة في الصرف الصحي والماء الشروب )الصالبة، النفاذية، التعقيم، المالءمة   -

 ؛(الصحية،...

منافذ زيارة قنوات الصرف الصحي )لإلشارة فقد لوحظ خالل المعاينة الميدانية بروُز بعض المنافذ  -

 .ما أنه لم يتم تجهيزها بدرجات للنزول(إلى األعلى وسط الطريق المنجزة ك

  التسلم المؤقت ألشغال التجهيزلجنة كبير الجتماع أعضاء تأخر 

أصحاب مشاريع تجزئات "رياض السعادة" و"حمزة" سالف الذكر، قام  25.90من القانون رقم  22طبقا للمادة 

من  23وتنص المادة  .م المؤقت لألشغالبمراسلة الجماعة قصد التصريح بانتهاء األشغال وطلب التسل و"الفردوس"

 .يوما التي تلي التصريح بانتهاء أشغال التجهيز 45نفس القانون على أن التسلم المؤقت لألشغال يتم داخل أجل 

لكن المالحظ أن لجنة التسلم المؤقت تتأخر بصفة مبالغ فيها لالجتماع بصفة قانونية متجاوزة األجل سالف الذكر، 

فبخصوص تجزئة "الفردوس"، تأخر  استجابة جميع األعضاء لمختلف االستدعاءات الموجهة لهم.وذلك بسبب عدم 

يوما.   176"حمزة"، بلغ التأخر  تجزئة  يوما بعد التصريح بانتهاء األشغال. وبالنسبة ل  191االجتماع األول للجنة لمدة  

َل تأخٌر لمدة   ".رياض السعادةيوما في ما يخص تجزئة " 112كما ُسج ِّ

 لموافقة على تسلم أشغال التجهيز دون طلب إصالح بعض العيوب في أشغال التهيئةا 

 تحقق من إنجازاللجماعة ليتيح  التسلم المؤقتسالف الذكر، فإن  25.90القانون رقم من  23حسب مقتضيات المادة 

المرخص له. ومن خالل الزيارة أشغال التهيئة وإعداد األرض للبناء والصرف الصحي وفق ما نص عليه المشروع 

" المحاذي RSBI03الميدانية لتجزئة "النجاح"، تمت معاينة عيب واضح في ما يخص تهيئة جزء من الطريق رقم "

المزدوجة وطبقة التشريب المطبقة على كافة للتجزئة، حيث لم يتم احترام قواعد وضع حواشي األرصفة والتكسية 

 مساحة الطريق.

نفس المالحظة تم تسجيلها بتجزئة "حمزة )الفالح(" حيث تم رصد عيب فيما يخص تهيئة أحد مواقف السيارات 

ل الكهربائي، ناتج عن عدم احترام قواعد وضع التكسية المزدوجة وطبقة التشريب المطبقة  ِّ المحاذي لمحطة المحو 

 مساحة الطريق لتحقيق التناسق بين هذه األخيرة وموقف السيارات.على 

ولم تقم بإثبات الحالة خاصة تمثيلية الجماعة  في تحفظاتها هذه العيوبحظ أن لجنة التسلم المؤقت لم تشر إلى ولوقد 

حمل الجماعة . ومن شأن ذلك تسالف الذكر 25.90من القانون رقم  26في وثيقة مستقلة كما تنص على ذلك المادة 

 في المستقبل لنفقات إصالح الطريق إذا لم تتدارك ذلك قبل التسلم النهائي ألشغال تجهيز التجزئة.

 رخص البناء  

 المراقبة بهذا الخصوص ما يلي. أظهرت

 عدم التزام الجماعة بتحفظات لجنة دراسة المشاريع الكبرى 

يع الكبرى، تبين أن هذه األخيرة وافقت على منح من خالل االطالع على مجموعة من محاضر لجنة دراسة المشار

رخص بناء شريطة أخذ آراء بعض الجهات المختصة أو القيام ببحث ما، غير أن المالحظ أن الجماعة أصدرت  

 رخص البناء المعنية دون االكتراث بشروط لجنة الدراسة. ويتعلق األمر بالحاالت التالية:
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 مستودع فالحيالمتعلقة على التوالي ببناء    82/2013و  2011لسنة    109و  94و  63رخص البناء رقم   -

المكلفة باألشغال الخارجية مصالح الالحصول على رأي : عدم مختبر نباتيو د بالوقود يتزو تيمحطو

 (؛ 2.92.832من المرسوم رقم  32)مادة  العمومية

 المنافع والمضار؛ : عدم القيام ببحث2011لسنة  109و 94رخصتي البناء رقم  -

 بالطاقة والمعادن. المكلفةالخارجية مصالح الرأي على  الحصول: عدم 94/2011ة البناء رقم رخص -

 الربط بالكهرباء رغم عدم مطابقة األشغال للتصاميم المرخصةب الترخيص 

ا على شهادة المطابقة كما مرغم عدم حصوله لفائدة محطتي تزويد بالوقود ربط بالكهرباء  تيمنحت الجماعة رخص

لم بعد إجراء معاينة سَ تُ ، حيث يُفترض أن المتعلق بالتعمير 12.90من القانون رقم  55مشرع في المادة عرفها ال

، أو بناء على لتصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناءل ةنجزالمُ األشغال  مطابقةللتحقق من 

 .لتصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناءل بمطابقة هذه األخيرةتولى إدارة األشغال الذي شهادة المهندس المعماري 

 ويتعلق األمر ب:

الممنوحة دون إجراء المعاينة ودون الحصول على شهادة للمهندس المعماري  2012/ 56رقم  رخصة -

المراقبة التقنية   تؤكد مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية )الشهادة المقدمة تعود لمكتب

 الذي يشهد بالمطابقة التقنية وليس المعمارية(؛ 

المسلمة دون إجراء المعاينة ودون الحصول على شهادة للمهندس المعماري   22/2013رقم  رخصة -

 تؤكد مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية. 

 طابقة األشغال للتصاميم المرخصةمأو باستغالل المبنى في غياب شهادة الربط بالكهرباء ب ترخيصال 

المستفيدين وثيقة أساسية لبدء استغالل المبنى وربطه بشبكة الكهرباء. وقد منحت الجماعة بعض    رخصة السكنتعتبر  

من   55المادة    فيإليها  شار  الم  رخصة السكنعلى    مربط بالكهرباء رغم عدم حصولهمن رخص بناء المنازل رخَص  

 وقد تم الوقوف في هذا الصدد على المالحظات التالية: .لق بالتعميرالمتع 12.90القانون رقم 

دون إجراء أي بفقط  " تصريح بالشرف بانتهاء األشغال"تم الترخيص بالربط بالكهرباء بناء على  -

كد مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم  ؤالحصول على شهادة للمهندس المعماري تأو المعاينة 

 118و  111و  101و  90و  75و  46و  14رخص البناء رقم  بعلى سبيل المثال  مر  ويتعلق األ.  المعمارية

 ؛2013لسنة  52و 4، و2012لسنة  61و 43و 33و 22و 18و 11، و2011لسنة 

وليس بمطابقة   "شهادة للمهندس المعماري بانتهاء األشغال"تم الترخيص باستغالل المبنى بناء على  -

رخص بعلى سبيل المثال  ويتعلق األمر  .  ودون إجراء المعاينة  األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية

 20و 11، و2015لسنة  95و 67و 29، و2014لسنة  69و 58، و2013لسنة  76و 59البناء رقم 

 ؛2016لسنة  77و 68و

  تم الترخيص باستغالل المبنى،  تعلية الطابق الثانيالمتعلقة ب  91/2015وبخصوص رخصة البناء رقم   -

في غياب شهادة المتانة رغم أن لجنة دراسة المشاريع سبق أن أوصت بضرورة التتبع من طرف مكتب  

هادة للمهندس المعماري بمطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم  المراقبة التقنية المختص، وفي غياب ش

 . المعاينةودون إجراء )المعني باألمر لم يدل باالتفاقية مع المهندس المعماري( المعمارية 

 إجراءات المراقبة والزجر  

 بهذا الخصوص المالحظات التالية. سجلت

 قصور يهم إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة 

( شار إليه أعالهالم  66.12المتعلق بالتعمير )قبل تعديله بموجب القانون رقم    12.90من القانون رقم   66تنص المادة  

 40في القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خالفا للمادتين  عاينة تتمثل )...(على أنه "إذا كانت األفعال الم

". وعند ...)...(، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف 42و

سلطة المحلية من طرف ال 2013و 2011سنتي فحص عينة صغيرة من محاضر المخالفات المحالة على الجماعة 

على  وكذا الجداول المعبأة من طرف الجماعة وسجالت الواردات بمكتب الضبط، تم الوقوفوالوثائق ذات الصلة 

" ب .عتأخر أو عدم إيداع شكاوى لدى النيابة العامة المختصة. فعلى سبيل المثال، لم يتم إيداع الشكوى بخصوص "

( رغم تسجيل مخالفة بحقهما. كما اء الطابق السفلي وتعلية السترةبن" )مدوز محمد ( و"تعلية سترة الطابق السفلي)

، 2012مارس  20( إلى غاية 2011ماي  27" )بناء صندوق بتاريخ محمد دافارسبالنسبة ل" إيداع الشكوىتأخر 

 (. 2013غشت  23بتاريخ تسقيف الطابق السفلي ح" ) .مو"
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 تكبة رغم خطورتهاعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لوقف المخالفات المر 

سالف  12.90من القانون رقم  67تقوم الجماعة في حالة المخالفات المرتكبة بتطبيق المسطرة المقررة في المادة 

ين غير الممتثلين وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفالذكر )أمر فوري بإيقاف األشغال وإيداع شكوى لدى 

المخالفات المنصوص عليها في هذه المسطرة تُطبق في حالة المحدد(. ويتعين التذكير بأن  عند انقضاء األجل ألمره

(. 67)المادة    يمكن تداركها لكونها ال تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها   والتي  66المادة  

التقدم بطلب  ةرئيس مجلس الجماعالتي تتيح ل 68، فيجب تطبيق المادة يمكن تداركهاال  أما في حالة المخالفات التي

 .يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررةلللعامل 

وقد تبين من خالل تفحص الملفات المرتبطة بالمخالفات والزيارة الميدانية لبعض الدواوير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء 

السيما فوق تجزئات غير  ،البناء غير القانونيمن هذا القبيل رغم كثرة المخالفات وخطورتها المتمثلة في انتشار 

حسب المعطيات المقدمة من طرف مصالح  2016 - 2011تجزئة غير قانونية محدثة خالل الفترة  74قانونية )

 الجماعة(.

 .الجدول التالي يبرز عينة جد صغيرة للمخالفات الخطيرة المرتكبة والمتعلقة بعمليات غير مرخصة

مرتكب 

 المخالفة
 طبيعة المخالفة ارتكابها  تاريخ

مرتكب 

 المخالفة
 طبيعة المخالفة تاريخ ارتكابها 

ابراهيم 

 الجنوسي

دوار )

 (الخربة

ابراهيم  بناء صندوق 08/06/2011

 بونصير

 (ايت اوماليا)

 بناء صندوق 08/06/2011

بناء الطابق االرضي  19/06/2012

 وسترة
بناء الطابق االرضي  22/09/2011

 احمد بلفقير وسترة

 (ايت السايح)

ابراهيم  ول وسترتهتعلية الطابق األ 20/11/2013

 حميدي

 (تلقايد علي)

 بناء صندوق 18/03/2014

 تسقيف الطابق السفلي 23/03/2014 تسقيف الطابق الثاني 21/11/2013

 العزاب احمد

 (تن فرج)

 ابراهيم اوفقير األولتعلية سترة الطابق  19/05/2014

دوار تن )

 (خزاز

تعلية سترة الطابق  21/06/2014

 األولتسقيف الطابق  07/07/2014 تسقيف الطابق الثاني 19/05/2014 السفلي

احمد 

 الشرقاوي

 ( ايت داود)

 األولتسقيف الطابق  18/04/2014
ابراهيم 

 الشرقاوي

 ( ايت داود)

 بناء صندوق 06/01/2015

 تسقيف الطابق السفلي 16/01/2015 الثاني تعلية سترة الطابق  21/04/2014

23/07/2014 
تسقيف الطابق الثاني وبناء  

 الطابق الثالث
 األولتسقيف الطابق  20/01/2015

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على ما سبق، 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود؛ -

 تطبيق تصاميم إعادة هيكلة دواوير الجماعة؛الحرص على  -

 ؛ األرشيف البناء مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط لرخص الوحيد الشباك العمل على إحداث -

إلزام المجزئين بإنجاز جميع األشغال التي قد يؤدي غيابِّها إلى تحميل الجماعة نفقات إنجازها في  -

 لجماعية التي قد تتضرر نتيجة لذلك )السيما بالمنطقةالمستقبل فضال عن تحمل نفقات إصالح الطرق ا

 العقاري(؛  االحتياط تهيئة بتصميم المشمولة

 ضرورة التأكد من حالة أشغال تجهيز التجزئات وجودتها قبل منح شهادة التسلم المؤقت؛ -

 الحرص على احترام أجل التسلم المؤقت ألشغال تجهيز التجزئات؛ -

 ها؛تحفظاتبلتزام وااللمشاريع الكبرى  لجنة دراسة ااالمتثال لطلبات  -

 ؛ الربط بالكهرباءب المصادق عليها قبل الترخيصمطابقة أشغال المشاريع الكبرى للتصاميم التأكد من  -

 الرخص لها؛  االلتزام بالقواعد المتعلقة بالتجهيزات ضد الحريق كما نصت عليها التصاميم -

البناء أو تغييره باإلدالء بشهادة متانة البناء كإجراء  ضرورة مطالبة المستفيدين من رخص تعلية  -

 يهدف إلى الحفاظ على سالمة األشخاص وحثهم على احترام ضوابط البناء؛

اإلصالحات المنجزة للتأكد من عدم مخالفتها  احترام المسطرة التنظيمية لمنح رخص اإلصالح وتتبع -

 .رخص اللبيانات 
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II.  وادي الصفاء ل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير نفقات الجماعة 

 سندات الطلب  

  حصر المنافسة في عدد محدود من المقاوالت 

إن اختيار الممون تتحكم فيه مجموعة من االعتبارات منها بالدرجة األولى األثمنة المقترحة وكذا آجال تسليم  

ريدات التي سلمتها الشركات األربع المشار إليها. فرقم  التوريدات. ويجب أيضا األخذ بعين االعتبار طبيعة التو

المعامالت مرتبط بنوع التوريدات وبالتالي االثمنة. وال يمكن مقارنة الشركة التي تورد مواد ذات أثمنة مرتفعة 

 وأخرى تورد توريدات ذات أثمنة منخفضة. إذ أن رقم المعامالت مع شركة ما تتحكم فيه نوع التوريدات وثمنها.

 عدم مسك محاسبة المواد 

قامت الجماعة بمسك سجل للوازم المكاتب والعتاد المعلوماتي ويتضمن السجل الكميات المقتناة والتي يتم وضعها   

                                                                             في المخزن، ثم يتم توزيع هذه اللوازم على المصالح التابعة للجماعة بشكل موثق في سجل خاص.                                        

أما بخصوص مواد البناء ونظرا لطبيعتها وحجمها فال يتم وضعها في المخزن بحيث يتم استعمالها مباشرة في  

 االوراش الخاصة بها. وفي إطار هيكلة اإلدارة الجماعية سيتم تعيين مسؤول عن المخزن.

 34/2016الل الدراسات الجيولوجية المنجزة بواسطة سند الطلب رقم عدم استغ 

إن إنجاز الدراسات الجيوتقنية يعتبر مرحلة أساسية قبل بداية أي مشروع وبالتالي فإن الدراسات الجيوتقنية المنجزة  

تم االعتماد عليها فعليا أثناء   34/2016في إطار سند الطلب رقم  في إطار مشروع بناء المركبات السوسيوثقافية

أشغال البناء بحيث تم التوصل بها قبل بداية األشغال ومكنت من تحديد الطبيعة الجيولوجية لألرض ومختلف 

  علما بأن صفقة أشغال بناء المركب السوسيوثقافي لدوار تن سعيد قد تم إنجازها بعد  .طبقاتها ومدى صالبتها

 التوصل بالدراسات الجيوتقنية.

 إبرام سند طلب تسوية 

لقد وقع سوء تواصل بين مصلحة الميزانية والنفقات ومصلحة تتبع األشغال حيث قامت هذه األخيرة باالتصال  

 بمختبر التجارب صاحب مقترح األثمان األقل بين المتنافسين )...( قصد أخذ العينات قبل مسطرة االلتزام بالنفقة. 

 الصفقات العمومية 

 ة من الوثائق والشواهدعدم مطالبة المقاولين باإلدالء بمجموع 

بخصوص مطالبة نائلي الصفقات المبرمة من طرف الجماعة بشواهد التأمين قبل البدء في تنفيذ األشغال، فقد  

تتم مطالبة نائلي الصفقات بإيفاء الجماعة بشواهد   2014تدراكت مصالح الجماعة هذه المالحظة بحيث أنه منذ سنة  

 التأمين.

ودة المواد المستعملة وحث المقاولين على اإلدالء بشواهد مطابقتها للمعايير وبخصوص التأكد من مصدر وج

المتعاقد بشأنها فإن الجماعة تداركت هذه المالحظة بحيث تطالب الشركات المتعاقدة معها باإلدالء بشواهد المطابقة 

 ومصدر وجودة المواد المستعملة.

المنفذة والتحقق من صحتها قبل تحرير الضمان النهائي أما بخصوص مطالبة المقاولين بتصاميم جرد المنشآت 

واالقتطاع الضامن فلقد تم تدارك هذه المالحظة بحيث أن جميع األشغال المنجزة قد تم إعداد تصاميم جرد المنشآت 

 الخاصة بها.

 )...( 

 ثانيا. المرافق الجماعية

 مرفق تدبير النفايات المنزلية 

 لة لها في مطارح غير مراقبةإفراغ النفايات المنزلية والمماث 

الجماعة واعية بهذا المشكل إال أنها ال تتوفر حاليا على اإلمكانيات المالية والبشرية التي يتطلبها تدبير هذا المرفق.  

 لذا انخرطت في مشروع المطرح اإلقليمي المزمع إنجازه من طرف مجموعة الجماعات ايكولوجيا.

جاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة، كما تم اختيار العقار الذي أما بخصوص مآل المشروع فقد تم إن

 سيحتضنه، والمشروع حاليا في مرحلة تصفية الوضعية القانونية لهذا العقار عن طريق االقتناء. 
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  تواجد نقاط سوداء في بعض الدواوير التابعة لجماعة وادي الصفاء 

نقط السوداء، وذلك بواسطة إمكانياتها المحدودة )بواسطة الجرار( الجماعة تقوم بشكل دوري بجمع النفايات بال

 بحيث تتد خل كلما استدعت الضرورة ذلك.

  مرفق المجزرة الجماعية 

 تجهيزات المجزرة الجماعية  1.2

 غياب بعض التجهيزات الضرورية لضمان الحفاظ على سالمة اللحوم واألسقاط 

 2019دراسة تقنية إلعادة هيكلة المجزرة وذلك خالل السنة المالية الجماعة اعتمادا ماليا قصد إنجاز خصصت  

وبناء على نتائج هذه الدراسة سيتم تحديد تكلفة األشغال كما ستعتمد قصد رفع ملتمس للحصول على التمويل الالزم 

 الجهات المختصة. من طرف

 عدم مالءمة تجهيزات المجزرة مع المتطلبات والمعايير الصحية للذبح 

 م تدارك هذه المالحظة بعد إعادة هيكلة المجزرة الجماعية.سيت 

 )...( 

 عمليات الذبح  2.2

  عدم تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بالعاملين في المجزرة 

سيتم تجاوز هذه المالحظة بتنسيق مع المصالح البيطرية لوزارة الفالحة، حيث يتم اعداد بطائق خاصة بكل  

 االشخاص الذين يرتادون المجزرة.

  غياب المراقبة القبلية للماشية المعروضة للذبح 

 اسة. سيتم تجاوز هذه المالحظة بعد تهيئة االسطبل كما سيتم تعيين أعوان عرضيين للقيام بالحر 

  عدم الفصل بين العمليات النظيفة والعمليات المتسخة للذبح 

 سيتم تجاوز هذه المالحظة في إطار إعادة هيكلة المجزرة الجماعية. 

 العمليات المتعلقة بنقل اللحوم وتوزيعها 3.2

 عدم توفر المجزرة على االعتماد الصحي المتعلق بعملية نقل اللحوم 

 )...(.  د الحصول على شهادة االعتماد الخاص بشاحنة نقل اللحومستتم مراسلة المصالح البيطرية قص 

 غياب المعايير الصحية الالزمة في شاحنة نقل اللحوم 

 سيتم تخصيص اعتماد مالي قصد تجهيز الشاحنة بآلة التبريد.

 عمليات استخالص الرسوم والواجبات المترتبة عن عمليات الذبح 4.2

  الرسوم المتعلقة بالذبح بطريقة سليمةغياب مسطرة تسمح باستخالص 

لضبط عملية االستخالص، كما سيتم تعيين عون   Registre de grammageلقد تم اعتماد سجل خاص بالوزن    

 قصد القيام بعملية الوزن.

  ثالثا. التعمير

 وثائق التعمير وتدبير المجال 

 عدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة 

الصفاء على مشروع تصميم التهيئة وذلك خالل الدورة االستثنائية المنعقدة يوم  لقد صادق مجلس جماعة وادي 

 .2019مارس  20

 مخالفة تصاميم إعادة هيكلة الدواوير للواقع الميداني 

لقد تم إيداع الشكايات المتعلقة بمخالفات البناء بدون رخصة لدى المحكمة االبتدائية، أما بخصوص تحيين تصاميم   

ة فإن الجماعة تحيل على الوكالة الحضرية شكايات المتضررين من ارتفاقات تصميم إعادة الهيكلة إعادة الهيكل

قصد أخذها بعين االعتبار عند التحيين، غير أن الوكالة تأخذ بعين االعتبار بعض الشكايات دون أخرى بمبرر 

 التعمير الشمولي الذي يقتضي األخذ بعين االعتبار المنطقة ككل ومحيطها.
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 التدبير اإلداري للتعمير 

 عدم إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير 

راسلت الجماعة السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها والسيد مدير الوكالة الحضرية قصد إحداث الشباك الوحيد  

 لرخص البناء.

 اختالالت على مستوى أرشيف ملفات التعمير 

بعد أن تم إحداث مكتب ضبط خاص بمصلحة التعمير وبعد أن تم إعادة هيكلة هذه المصلحة فسيتم تجاوز هذه  

 المالحظة.

 التجزئات السكنية 

 عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتأكد من حالة أشغال التجهيز وجودتها 

عند التسلم المؤقت وذلك على أساس أن يتم لم تتسلم الجماعة الشواهد المتعلقة بجودة األشغال والمواد المستعملة  

مطالبة المجزئين بهذه الوثائق عند التسلم النهائي، كما أن الجماعة ستأخذ بعين االعتبار هذه المالحظة بحيث سيتم  

 المطالبة بهذه الوثائق منذ التسلم المؤقت مستقبال. 

 تأخر كبير الجتماع أعضاء لجنة التسلم المؤقت ألشغال التجهيز 

سلت الجماعة أعضاء اللجنة الخاصة بالتسلم المؤقت ألشغال التجهيز فور توصلها بطلب التسلم المؤقت إال أن را 

بعض المصالح الخارجية لم تحضر االجتماع، مما يضطر الجماعة إلى إعادة االستدعاءات: كحالة تجزئة حمزة 

 وتجزئة السعادة.

 :2016يوليوز  18غال التجهيز يوم بالنسبة لرياض السعادة: طلب التسليم المؤقت ألش -

 تاريخ إرسال االستدعاء
التاريخ المقترح لعقد 

 االجتماعات و المعاينات
 المالحظات

 تأجيل االجتماع لعدم حضور كافة أعضاء اللجنة 2016/ 01/08 2016/ 19/07

28/07 /2016 15/08 /2016 

04/10 /2016 18/10 /2016 

تحرير محضر بتاريخه وأبدت اللجنة مالحظات تم  2016/ 08/11 2016/ 24/10

 تقنية وعدم انجاز الطرق المحيطة كليا

 تأجيل االجتماع لعدم حضور كافة أعضاء اللجنة 2017/ 27/04 2017/ 07/04

وفور ذلك أرسلت الجماعة   2016ماي    16وبالنسبة لتجزئة حمزة فقد توصلت الجماعة بإشعار بانتهاء األشغال يوم  

 استدعاءات لعقد اجتماع لجنة التسلم المؤقت كما هو مبين أسفله:

 تاريخ إرسال االستدعاء
التاريخ المقترح لعقد 

 االجتماع
 المالحظات

 عدم حضور بعض أعضاء اللجنة 2016يونيو 15 2016يونيو3

 عدم حضور بعض أعضاء اللجنة 2016يونيو 22 2016يونيو 15

قد تم تغيير تاريخ انعقاد االجتماع من طرف قسم  2016يوليوز 7 2016يونيو 24

 2016يوليوز 12التعمير بالعمالة إلى 

 عدم حضور بعض أعضاء اللجنة 2016يوليوز  12 2016يونيو 27

  08لم تجتمع اللجنة ألنها اجتمعت قبل هذا التاريخ أي  2016نونبر 15 2016اكتوبر  28

 2016نونبر

 الجماعة على لوائح الحضور لكل هذه االجتماعات. وتتوفر 

، حيث تم تسجيل بعض المالحظات بخصوص األشغال إذ 2016نونبر   08تم عقد اجتماع للجنة التسلم المؤقت يوم  

 طلبت اللجنة اإلقليمية من المجزئ بعض المالحظات التقنية.

التعديالت المقترحة حصل المجزئ على الرخصة   بعد ذلك وبعد استيفائه للمالحظات المشار إليها آنفا وبعد إجراء

 . 2017ماي  3بتاريخ  01/2017التعديلية عدد 

بطلب التسلم المؤقت، إثر ذلك استدعت الجماعة لجنة التسلم المؤقت في نفس اليوم  2017ماي  22وتقدم يوم 

 2017يونيو    07قت للمشروع يوم  . وبعد انعقاد هذا االجتماع، تم التسلم المؤ2017يونيو    07لدعوتها لالجتماع يوم  

 يوما. 15أي داخل أجل 
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 الموافقة على تسلم أشغال التجهيز دون طلب إصالح بعض العيوب في أشغال التهيئة 

بالنسبة للعيوب المسجلة في جوانب األرصفة فإنها حدثت بعد التسلم المؤقت لألشغال وسيتم إصالحها قبل التسلم  

النهائي. أما بخصوص التكسية المزدوجة وطبقة التشريب فإن األمر يتعلق بمساحة تقع في الحدود بين التجزئتين 

 وسيتم تدارك هذه المالحظة أثناء التسلم النهائي.

 لبناء المتعلقة بالمشاريع الكبرىرخص ا 

 عدم التزام الجماعة بتحفظات لجنة دراسة المشاريع الكبرى 

يتعلق األمر برأي المصالح الخارجية لوزارة األشغال العمومية، خصوصا ما يتعلق بمحرم الطريق وحيث إنه  

نح هذه الرخص وسيتم األخذ بالرجوع إلى ملفات هذه المشاريع فإنها احترمت محرم الطريق العمومية لذا تم م

 بعين االعتبار هذه المالحظة.

 الترخيص بالربط بالكهرباء رغم عدم مطابقة األشغال للتصاميم المرخصة 

بالنسبة لشركة "العرف" فالجماعة قد توصلت بشهادة المهندس المعماري. وسيتم األخذ بعين االعتبار توصيات  

 لربط بالشبكة الكهربائية. المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الترخيص با

 رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى 

 )...( 

 الترخيص بالربط بالكهرباء أو باستغالل المبنى في غياب شهادة مطابقة األشغال للتصاميم المرخصة 

ق قبل بعد تنبيهنا من طرف لجنة المراقبة بهذه المالحظة تم إصدار أوامر لمصلحة التعمير قصد تسلم جميع الوثائ 

 منح أي شهادة المطابقة. كما أن دليل المساطر المعد لهذه المصلحة يتضمن الوثائق الالزمة لإلدالء بها. 

 إجراءات المراقبة والزجر  

 قصور يهم إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة 

 لقد تم ايداع الشكايات المتعلقة بالمخالفات اآلتية:  

 لمحكمة االبتدائية بإنزكان؛ م. د: تم إيداع الشكاية لدى ا -

ا. اب: المخالفة تتعلق بحفر أساس والحفر دون إنجاز أشغال البناء وهي ليست مخالفة لقوانين البناء   -

 بحيث أن المعني توقف مباشرة عن الحفر؛ 

 م.ح: تم إيداع الشكاية لدى المحكمة االبتدائية انزكان؛  -

 (؛ 71/2013ع .ب: المعني يتوفر على رخصة اإلصالح )عدد  -

 .2013/ 85م. ف: المعني يتوفر على رخصة اإلصالح رقم  -

 عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لوقف المخالفات المرتكبة رغم خطورتها 

 جميع ملفات المخالفات المذكورة تم إحالتها على السلطة القضائية قصد البت.

 

 



 110 

 

 "أهل تيفنوت" جماعة

 (تارودانت إقليم)

 

الصادر   2.59.1834ريا لدائرة تالوين، إقليم تارودانت، بموجب المرسوم رقم  االتابعة إد   " أهل تيفنوت"أحدثت جماعة  

بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية المتعلق  1959دجنبر  2الموافق ليوم  1379في فاتح جمادى الثانية 

نسمة حسب اإلحصاء  5.910مترا مربعا. ويبلغ عدد سكانها كيلو 115الترابي على مساحة  هابالمملكة. ويمتد نفوذ 

  دوارا. 27 موزعين على 2014لسنة للسكان والسكنى العام 

( 13باإلضافة إلى طاقم إداري مكون من ثالثة عشر )( عضوا، 14) بعة عشرركون من أممجلس يسير الجماعة 

 منهم رهن إشارة إدارات أخرى. (3موظفا، تم وضع ثالثة )

مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة  7,8 ، بلغت موارد الجماعة2017السنة المالية خالل 

من نفقات   بالمائة 36حوالي مليون درهم، وخصصت  4,55 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها بالمائة 93,87

 الموظفين. أجور وتعويضاتألداء  التسيير

I.  المجلس الجهوي للحساباتمالحظات وتوصيات 

، عن تسجيل العديد 2017  -   2013أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة  

 من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 التدبير اإلداري للجماعةو الحكامةأوال. 
 .المحور إلى المالحظات اآلتية خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا

  هاعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عملاإل شابتنقائص 

، في اإلعداد والمصادقة على مخطط التنمية االقتصادية 2015 - 2009تأخرت الجماعة خالل الوالية االنتدابية 

، أي بعد حوالي سنتين من بداية 2011أكتوبر  29خ بتاريواالجتماعية حيث لم يتم عرضه على المجلس للدراسة إال 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره  78.00من القانون رقم  36الوالية االنتدابية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

والذي نص على إعداد هذا المخطط خالل  )الذي كان ساري المفعول آنذاك(، 17.08 رقم وتتميمه بموجب القانون

 سنة األولى للوالية االنتدابية.ال

ها الجماعة بما قدره فيمليون درهم، تساهم  63,36 قدرهامشروعا بتكلفة إجمالية  38وقد شمل هذا المخطط 

المبرمجة لباقي الشركاء في تمويل المشاريع المالية  مساهماتالمليون درهم. غير أن هذا المخطط لم يحدد  11,452

 زمنية إلنجازها. كل على حدة وال البرمجة ال

ال تتسم بالواقعية ال سيما على مستوى تحديد التمويالت الالزمة   أنها  يتضحوبالنظر لعدد المشاريع المبرمجة ولتكلفتها،  

 خططات التنموية بشكل علمي وسليم.والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في وضع الم

ها ، فقد سجل غياب عرض مشروع برنامج عمل الجماعة على مصادقة مجلس2021  -  2015وبرسم الوالية االنتدابية  

 عدة نقائص منها:  شابتهاكما تبين أن المسطرة المتبعة في إعداد هذا البرنامج 

 عدم صدور قرار اإلعالن عن مشروع برنامج عمل الجماعة؛ -

والجمعيات وفق اآلليات التشاركية للحوار والتشاور   الساكنةعدم إجراء رئيس الجماعة لمشاورات مع   -

من القانون التنظيمي للجماعات( ومع الهيأة االستشارية  119المحدثة لدى مجلس الجماعة )المادة 

 ؛(120المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع )المادة 

 رمجة وتعبئة الموارد المالية واألوعية العقارية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل؛عدم ب -

 عدم تبرير التوقعات المالية ومصادر التمويل وعدم تناسبها مع قدرات الجماعة. -

 عدم مسك سجل الجلسات ومداوالت المجلس 

أنها غير مرقمة وغير  2017 - 2013لفترة عن اتبين من خالل االطالع على السجالت المتعلقة بمداوالت المجلس 

توجيه نسخة من سجل المداوالت مشهود على لم تقم بمؤشر عليها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. كما أن الجماعة  

-2009، )الوالية االنتدابية  2015مطابقتها لألصل إلى عامل اإلقليم عند انتهاء مدة انتداب المجلس خالل شهر شتنبر  

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه   78.00القانون رقم  من    66يه في المادة  ( كما هو منصوص عل2015

 .المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم من  49وكذا في المادة 
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  لتغطية األخطار والحوادث التي يمكن أن يتعرضوا الجماعة أعضاء مجلس لفائدة برام عقد تأمين إعدم

 زاولتهم لمهامهم التمثيلية لها بمناسبة م

المتعلق بالجماعات على أنه "تكون الجماعة مسؤولة عن األضرار   113.14من القانون التنظيمي رقم    54تنص المادة  

الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم 

تدابهم لتمثيل المجلس أو خالل مشاركتهم في دورات التكوين المستمر...ولهذه الغاية يتعين أعضاء فيها، أو أثناء ان

غير أن الجماعة لم تعمل على  على الجماعة االنخراط في نظام للتأمين وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل".

  تأمين أعضاء المجلس وفق المقتضيات القانونية المذكورة أعاله.

  مكتب الضبط تمسك سجال يفنقائص 

ت اوتعتبر المعلومات المسجلة به ذ   ،يعتبر سجل الواردات والصادرات بمكتب الضبط من بين وسائل المراقبة الداخلية

توثيق جميع المراسالت الواردة والصادرة الضبط  أهمية بالغة لما قد يترتب عنها من آثار قانونية. ويروم سجل مكتب  

أظهر أن  2017 - 2014ير أن فحص عينة من وثائق ومستندات الجماعة خالل الفترة عن الجماعة وتأريخها. غ

 طريقة مسك هذا السجل تعتريه عدة نقائص منها على سبيل المثال:

يتم في بعض الحاالت توجيه المراسالت دون تسجيلها  إذ عدم تسجيل جميع الواردات والصادرات  -

خاصة بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنفقات حيث تبين أنه ال يتم تسجيل المراسالت المتعلقة باستشارة 

 ؛ المتنافسين وأجوبتهم

 ؛عد في ما ب يتم ملؤها بسجالت مكتب الضبط لترك عدة خانات فارغة  -

،  لبعض البيانات الضرورية )الجهة المرسلة أو الموجه إليهاعدم تضمين سجل الواردات والصادرات  -

 .بيانات المرسل والمرسل إليه...(

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لتغطية األخطار والحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها إبرام عقد تأمين لفائدة أعضاء مجلس الجماعة   -

 ؛ثيليةبمناسبة مزاولتهم لمهامهم التم

العمل على مسك سجالت مكتب الضبط بشكل يراعي احترام تاريخ الوثائق الصادرة والواردة على  -

 الجماعة مع عدم ترك الفراغات في السجالت المذكورة. 

 ثانيا. تدبير المداخيل
عرف عدة نقائص، منها ما يخص تنظيم ها ي، تبين أن تدبيرالجماعة مداخيلالمتعلقة ب ملفاتالمن خالل االطالع على 

 واشتغال شساعة المداخيل ومنها ما يتعلق بتدبير الرسوم والواجبات.

 حول اشتغال شساعة المداخيل 

 بخصوص شساعة المداخيل وطريقة اشتغالها، تم تسجيل المالحظات التالية:  

  عقد تأمين ونائبهعدم إبرام شسيع المداخيل 

 2010يناير   3بتاريخ  2.09.441من المرسوم رقم  14سبا عموميا بمقتضى المادة باعتبار شسيع المداخيل محا

المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فهو ملزم بإبرام عقد تأمين تطبيقا  

اقبين والمحاسبين المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمر 61.99من القانون رقم  9لمقتضيات المادة 

العموميين التي تنص على أنه " يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استالم مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة 

فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خالل مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية..." خاصة 

 9المتعلق بتطبيق المادة  24/06/2004صدور المرسوم المؤرخ في عد لتنفيذ ببعد دخول مقتضيات هذه المادة حيز ا

وينطبق نفس  تقم بإبرام عقد التأمين سالف الذكر لفائدة شسيع المداخيل. لم الجماعة. إال أن  61.99من القانون رقم 

 األمر على نائبه. 

 عدم مسك سجالت محاسبة المداخيل 

مسك السجلين المبينين أدناه والمرتبطين بتتبع  يتم، ال 2.09.441رسوم رقم من الم 117خالفا لمقتضيات المادة 

 : ويتعلق األمر ب المداخيل استخالص

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة؛ -

 دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل. -
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جرفتها مياه السيول التي اجتاحت   السجالت لكون هذه األخيرة قد   هشسيع المداخيل عدم توفر الجماعة على هذ   اوقد عز

لم يقم منذ ذلك التاريخ بإعداد هذه السجالت ومسكها ولم يعمل على إعادة  ه. إال أن2016مايو  4مقر الجماعة بتاريخ 

 األمر الذي يصعب معه تتبع استخالص مداخيل الجماعة.  ،تأسيس األرشيف الضائع

 تدبير الرسوم والواجبات  

 المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.أظهرت 

   باإلدالء بالضمان النهائي قبل   2017برسم سنة  الجماعية  إيجار المجزرة  ب  ة المتعلقةالصفق  نائلعدم إلزام

 الشروع في االستغالل

على أن المستغل يؤدي   ،2017برسم سنة  الجماعية  إيجار المجزرة  المتعلق بينص الفصل السادس من دفتر التحمالت  

غير أن الجماعة لم تدل بما يفيد تكوين  درهم. 2.500,00ضمانة نهائية تساوي قيمة إيجار أربعة أشهر أي ما قيمته 

 استخالصها بل اكتفت بالدفعات الشهرية المتعاقد بشأنها. على  تعمللم كما أنها  ةهذه الضمانة من طرف نائل الصفق

التحمالت كذلك، على أن الضمان المؤقت يصبح حقا للجماعة إذا لم ينجز صاحب  وينص الفصل السابع من دفتر

الصفقة الضمان النهائي داخل األجل المنصوص عليه في الفصل السادس المذكور أعاله. ومع ذلك فإن الجماعة لم 

 تقم بحيازة الضمان المؤقت المدلى به. 

 الوفاءمن  هي يفقد الجماعة آلية وقائية هدفها الحماية من تملصبالضمان النهائ ةوبالتالي فإن عدم إلزام نائل الصفق

 بمختلف التزاماته التعاقدية.

  بمجموعة من االلتزامات  2017برسم سنة الجماعية إيجار المجزرة ب المتعلقةعدم وفاء نائل الصفقة

 التعاقدية

امات التعاقدية التي ينبغي على نائل من دفتر التحمالت الخاص بإيجار المجزرة الجماعية، االلتز 14يحدد الفصل 

و فسخ الصفقة تطبيقا لمقتضيات الفصلين أالصفقة الوفاء بها تحت طائلة احتفاظ الجماعة بمبلغ الضمان النهائي 

 .مذكوردفتر الالمن  16و 6

بااللتزامات    ن نائل الصفقة لم يفأومن خالل تفحص وثائق هذا الملف وبعد الزيارة الميدانية لمجزرة الجماعة، تبين  

 : من دفتر التحمالت 14كما وردت في الفصل التالية 

 تأمين لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة؛ عقد عدم اكتتاب  -

 عدم إخضاع عمليات الذبح للمراقبات البيطرية؛  -

 عدم أداء فاتورتي الماء والكهرباء طيلة فترة اإليجار؛  -

 ؛بالمجزرةمين عدم تقديم البطائق الصحية لألعوان والمستخد  -

المرتفقين  عدم تعليق األسعار المطبقة على مختلف الخدمات بالباب الرئيسي للمجزرة من أجل تمكين  -

 من االطالع عليها؛ 

 عدم مسك سجل للحسابات، يبين عدد الرؤوس المذبوحة وأصنافها. -

  الصفقة لنائل استغاللها تفويتغياب محضر يبين حالة المجزرة والتجهيزات المتوفرة بها قبل 

لكي   ،لنائل الصفقة استغاللها تفويتلوحظ أن الجماعة لم تقم بتحرير محضر يبين حالة المجزرة وتجهيزاتها قبل 

 تجهيزات. هذه المرجعا للمقارنة في حال لم يحافظ نائل الصفقة على  هذا المحضر يكون

زام نائل الصفقة  إلالمتعلقة ب 14من الفصل  15تطبيق مقتضيات الفقرة  يصعبفإنه المذكور وفي غياب المحضر 

 قد يتسبب فيها لمرفق المجزرة أو تجهيزاتها.  التي بإصالح األضرار 

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 العمل على إبرام عقد تأمين لفائدة شسيع المداخيل ونائبه؛ -

 .لقة بإيجار المجزرة الجماعية بالوفاء بالتزاماته التعاقديةإلزام نائل الصفقة المتع -

 ثالثا. تدبير النفقات
ت بأداء نفقا 2017إلى  2014لتنفيذ برامجها السنوية، قامت جماعة أهل تيفنوت خالل السنوات المالية الممتدة من 

المتعلقة بلغت النفقات قد للجمعيات. وسند طلب باإلضافة إلى أجور الموظفين ومنح  137( صفقات و6ست )تتعلق ب

فيما  درهم 4.148.052,76الصفقات حسب المعطيات المقدمة من طرف القابض الجماعي بتاليوين ما قدره  بتنفيذ 

 . درهم 6.849.237,68الفترة  خالل نفسعن طريق سندات الطلب  المؤداة بلغت النفقات

 تية: تم رصد المالحظات اآل ،نة من الصفقات وسندات الطلبوبعد االطالع على ملفات هذه النفقات ومعاينة عي 
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 الوثائق المبررة لعملية المنافسة في إبرام سندات الطلب  غياب 

من خالل الزيارة الميدانية لمقر الجماعة، تبين أن اآلمر بالصرف ال يحتفظ باألرشيف المتعلق بالنفقات خصوصا فيما 

الثمان ونسخ عروض األثمان المدلى بها من طرف المتنافسين برسم  يتعلق بنسخ رسائل االستشارة لطلب عروض ا

ال يَُمكِّ ُن من الذي    الشيءسندات الطلب وكذا العروض المالية للمتنافسين الذين تم إقصاؤهم برسم الصفقات العمومية.  

ئ األساسية المنصوص الذي يعتبر من المباد   . هذا المبدأالشفافية في اختيارات صاحب المشروع  التأكد من إعمال مبدأ

 بالصفقات العمومية. ينالمتعلق 2.12.349والمرسوم رقم  2.06.388رقم من المرسوم  ىولعليها في المادة األ

يخالف ( سنوات على األقل 5االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس )كما أن عدم 

)بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها قبل سالف الذكر    2.06.388رقم  من المرسوم   45ة من المادة  ثانيمقتضيات الفقرة ال

 بالنسبة لباقي الصفقات.  2.12.349 رقم من المرسوم 44من المادة  األولى( ومقتضيات الفقرة 2014سنة 

 الطلب المتعلقة بالدراسات  اتعدم تحديد نوعية التقارير والوثائق موضوع الدراسات المطلوبة في سند 

لوحظ أن اآلمر بالصرف ال يعمل على التحديد الدقيق للدراسات والتقارير والوثائق الواجب إنجازها برسم كل سند 

ث المتعلق بالصفقات العمومية. حي 2-12-349 رقم من المرسوم 88ثالثة من المادة طلب خالفا لمقتضيات الفقرة ال

تبين أنه يكتفي بتحديد موضوع ومحل الدراسة دون أن يبين بشكل دقيق نوعية الخدمات والتقارير والتجارب التي 

 .يتعين على مكتب الدراسات المتعاقد معه إنجازها

 سندات الطلب بواسطةللعتاد المقتنى التحديد الدقيق للخصائص التقنية  عدم 

ن أن اآلمر  يتب ،2017 − 2014خالل الفترة  أبرمتها الجماعةمن خالل االطالع على عينة من سندات الطلب التي 

ن من ضمان وحماية مكِّ  تُ بالصرف ال يعمل على التحديد الدقيق للخصائص التقنية للمواد والعتاد المراد اقتناؤه بطريقة  

األمر الذي يخالف مقتضيات  ،لحاجيات الجماعة واستجابتهاة، والتأكد من جودة التوريدات المستلمة مصالح الجماع

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2.12.349رقم  من المرسوم 88الفقرة الثالثة من المادة 

بمبلغ  40/2015 رقم درهم وسند الطلب 49.800,00بمبلغ  2016/ 30بالنسبة لسند الطلب رقم وفعلى سبيل المثال 

 . اتهتبين غياب تحديد أبعاد هذا العتاد وطبيعة مكون ، فقد المتعلقين باقتناء عتاد وأثاث المكتب درهم 65.040,00

تدوين أرقام   عدمو (Bons de livraison)م في غياب سندات التسلُّ ومن خالل المعاينة الميدانية للمقتنيات وكما أنه 

فعليا، كما    تسلمهلما تم    المطلوبة  تبين أنه ال يمكن التأكد من مدى مطابقة التوريدات  ،الجرد على العتاد وعلى الفاتورة

 ن من التأكد من أن هذا العتاد تم اقتناؤه بموجب هذه السندات أو بسندات قديمة. مكِّ  أن اآلمر بالصرف لم يدل بما يُ 

المتعلق باقتناء حواسيب، لوحظ أن اآلمر بالصرف لم يحدد الخصائص التقنية  28/2016ب رقم لوبالنسبة لسند الط

خصائص التقنية يحمل وحاسوبا آخر يتضمن نفس ال HP core i3بدقة مما أدى إلى تسلم حاسوبين بعالمة تجارية 

 درهم. 25.500,00جمالي قدره إ( بمبلغ ASUSعالمة تجارية مختلفة )

 اقتناء عتاد دون استعماله 

اوية للنفايات بواسطة سند ( ح40)  أربعين  درهم مقابل اقتناء   36.000,00جمالي قدره  إقام اآلمر بالصرف بأداء مبلغ  

تبين من خالل الزيارة الميدانية لمقر الجماعة خالل شهر ماي وقد    .2017يوليوز    17بتاريخ    26/2017  طلب عدد ال

كما تم الوقوف على   .2017أكتوبر    03منذ استالمها بتاريخ    ولم يتم استعمالهامخزنة    بقيت  أن هذه التوريدات  2018

بمبلغ  26/2015 رقم بموجب سند الطلب 2015دجنبر  15بتاريخ  ام ن لتجهيز المجزرة منذ اقتنائهيعدم استعمال آلت

 .درهم 16.800,00

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 ضرورة االحتفاظ بأرشيف الوثائق المبررة لمسطرة المنافسة الخاصة بسندات الطلب؛  -

 العمل على التحديد الدقيق لنوعية الخدمات والتقارير المطلوبة في سندات الطلب المتعلقة بالدراسات؛ -

واصفات المطلوبة في رسائل االستشارة لطلب عروض األثمان الخاصة بالتجهيزات ضرورة تحديد الم -

 المقتناة عن طريق سندات الطلب؛

 العمل على تحديد حاجيات الجماعة لتفادي اقتناء معدات دون استعمالها. -
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II.  هل تفنوتأل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 للجماعةأوال. الحكامة والتدبير اإلداري 

 نقائص شابت اإلعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عملها 

بخصوص التأخر في اإلعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة سنتين، فهذا راجع لكون المرسوم رقم 

المخطط   الذي يحدد مسطرة إعداد   2011أبريل    28الموافق ل    1432من جمادى األول    24الصادر في    2.10.504

 16من الميثاق الجماعي سابقا، لم يصدر بالجريدة الرسمية إال بتاريخ  36الجماعي للتنمية، طبقا لمضمون المادة 

، لذا فإنه لم يكن بإمكان المجلس في غياب 2015 - 2009، أي بعد سنتين من بداية الوالية االنتدابية 2011مايو 

 صدور هذا المرسوم )...(.  

قعية البرمجة، خصوصا بالنسبة للتمويالت الالزمة والمدة الزمنية المتوقعة للمشاريع وعدم تحديد وبالنسبة لعدم وا

مساهمات الشركاء، فهي ترجع إلى الصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على تعبئة الموارد الالزمة، وتراجع بعض 

 الشركاء والفاعلين اآلخرين عن الوفاء بالتزاماتهم )...(. 

، فقد عرف مشروع برنامج عمل الجماعة تأخرا في المصادقة على وثيقته 2021  -  2015االنتدابية    وبرسم الوالية

االستراتيجية، وهذا ال يعني البتة عدم درايتها بأهمية وضع خطة استراتيجية تجيب عن مختلف اشكاالت التنمية 

وجود عدة أسباب موضوعية أثرت سلبا وتطمح إلى تلبية حاجيات السكان ذات األولوية، إال أن هذا التأخر يرجع ل

 في إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود.

فبداية انتظرت جماعة أهل تفنوت ــ كغيرها من جماعات المملكة ــ صدور النص التنظيمي المؤطر لمسطرة إعداد 

أي بعد  2016يو يون 29برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده بتاريخ 

انقضاء حوالي السنة األولى من الفترة االنتدابية الحالية، األمر الذي خلق نوعا من االرتباك لدى العديد من المنتخبين 

في شرعية الشروع في ورش التخطيط الجماعي من عدمه في غياب النص التنظيمي المنصوص على ضرورته  

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  81بموجب المادة 

المشار إليه أعاله أصبح للجماعة السند القانوني المتين للشروع في إعداد  2.16.301وبعد صدور المرسوم رقم 

وثيقتها التنموية، لكنها اصطدمت بواقع غياب الخبرة الالزمة لقيادة هذا الورش التشاركي االستراتيجي فوجدت 

انة بخبرة جمعية مهتمة بشؤون الهجرة والتنمية وأيضا إلشرافها على إعداد الجماعة نفسها مضطرة إلى االستع

العديد من المخططات والبرامج التنموية سواء في ظل تجربة المخططات الجماعية للتنمية، أو في ظل برامج العمل 

الذكر، وتم اتباع الجماعية، وبالفعل أعطيت االنطالقة الرسمية طبقا للضوابط المنصوص عليها في المرسوم سالف  

العديد من الخطوات والمراحل القائمة على أساس مقاربة تشاركية وبتنسيق مع عامل اإلقليم وباالنسجام مع برنامج  

 . التنمية الجهوية مع األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع

)...(. 

 عدم مسك سجل الجلسات ومداوالت المجلس 

لمجلس والتأشير عليها من طرف الرئيس وكاتب المجلس، كما سنقوم سنعمل على ترقيم سجل الجلسات ومداوالت ا

 بتوجيه النسخ المطابقة لألصل للسيد عامل اإلقليم عند انتهاء مدة انتداب المجلس.

  عدم إبرام عقد تأمين لفائدة أعضاء مجلس الجماعة لتغطية األخطار والحوادث التي يمكن أن يتعرضوا

 التمثيلية لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم 

لم تقم الجماعة بإبرام عقد تأمين لتغطية األخطار والحوادث لفائدة أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم نظرا لعدم 

 توفر الجماعة على الموارد الكافية، وستعمل الجماعة على برمجة هذه النفقة في ميزانية السنة المقبلة.

 نقائص في مسك سجالت مكتب الضبط 

 .المالحظات بعين االعتبار مستقبال سيتم أخد هذه

 ثانيا. تدبير المداخيل

 حول اشتغال شساعة المداخيل 

  عدم إبرام شسيع المداخيل ونائبه عقد تأمين 

 لدى الالزمة اإلجراءات اتخاذ  على هذه الجماعة )...( ستعمل 61.99 رقم القانون من 9 المادة بمقتضيات عمال 

 معتمدة. تأمين مؤسسة
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  سجالت محاسبة المداخيلعدم مسك 

سنعمل على إعادة تأسيس سجالت محاسبة المداخيل التي جرفتها مياه السيول لتسهيل تتبع استخالص مداخيل  

الجماعة. لكن ينبغي التذكير بأن عدم مسك هذه السجالت راجع إلى أن الحقوق المثبتة لفائدة الجماعة ال يتم تحصيلها 

 لبا اليوم الذي يقضي فيه السكان حاجياتهم اإلدارية.إال يوم السوق األسبوعي، وهو غا

 تدبير الرسوم والواجبات 

)...( . 

   باإلدالء بالضمان النهائي   2017عدم إلزام نائل الصفقة المتعلقة بإيجار المجزرة الجماعية برسم سنة

 قبل الشروع في االستغالل

لنهائية التي تساوي إيجار أربعة أشهر بالنسبة سنعمل على إلزام نائل الصفقة على موافاة الجماعة بالضمانة ا 

 للمجزرة الجماعية وكذا السوق األسبوعي.

  بمجموعة من االلتزامات  2017عدم وفاء نائل الصفقة المتعلقة بإيجار المجزرة الجماعية برسم سنة

 التعاقدية

ر المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تقديم  سنعمل على إلزام نائل الصفقة على موافاة الجماعة بعقد التأمين لتغطية األخطا 

 .البطائق الصحية لألعوان والمستخدمين وتعليق الئحة األسعار بالباب الرئيسي للمجزرة

أما بالنسبة للمراقبة البيطرية، فنظرا لعدم توفر الجماعة على طبيب بيطري، فسيتم حث المصلحة المكلفة بحفظ 

لشروط النظافة الصحية وتدابير التفتيش من حيث السالمة والجودة الصحة على القيام بمهام المراقبة الالزمة 

 للحيوانات الحية، كما سنراسل المصلحة البيطرية من أجل تنظيم عمليات تفتيش بيطرية بالمجزرة الجماعية.

 غياب محضر يبين حالة المجزرة والتجهيزات المتوفرة بها قبل تفويت استغاللها لنائل الصفقة 

 على القيام بالمتعين بخصوص هذه المالحظة مستقبال. ستعمل الجماعة 

 ثالثا. تدبير النفقات

 عدم االحتفاظ بالوثائق المبررة لعملية المنافسة في إبرام سندات الطلب 

سبقت اإلشارة إلى أن أرشيف الجماعة تعرض للضياع واإلتالف بسبب السيول والفيضانات، لهذا السبب فمن  

اإلدالء بها بعض الوثائق التي تم استنساخها من أرشيف القابض، وذلك في إطار إعادة تكوين الوثائق التي تم 

األرشيف، عن طريق تجميع بعض الوثائق والنسخ من اإلدارات التي تتعامل معها الجماعة، كالمحاسب العمومي  

 والقسم اإلقليمي للجماعات المحلية ومصالح أخرى.

 ثائق موضوع الدراسات المطلوبة في سندات الطلب المتعلقة بالدراساتعدم تحديد نوعية التقارير والو 

هناك دراسات لم يسبق للجماعة القيام بها كما أن المصالح اإلدارية، لم تكون تراكما كبيرا بشأنها، كما أن     

 الجماعة ال تتوفر على أطر تقنية في هذا النوع من الدراسات.

 ية للعتاد المقتنى بواسطة سندات الطلبعدم التحديد الدقيق للخصائص التقن 

سيتم األخذ بهذه المالحظة عبر التحديد الدقيق للخصائص التقنية للعتاد والمواد المراد اقتناؤها، مع تدوين أرقام   

 .الجرد على العتاد والفاتورة المعنية

تحديدها، حيث إن الجماعة ليست وبالنسبة لتحديد الخصائص التقنية لسند الطلب المتعلق باقتناء حواسيب، فقد سبق  

في حاجة لخصائص تقنية متطورة في الحواسيب، فهي فقط تحتاج لحواسيب ذات سعة معقولة للقرص الصلب 

 وبسرعة مقبولة، وهي خصائص متوفرة في كل الحواسيب الموجودة في السوق سنة االقتناء، ومنها حواسيب

CORE i3. 

مستعملين، فال نعرف األساس الذي تم االستناد عليه  HP CORE i3سوبين أما بالنسبة للدفع المتعلق باقتناء حا

في ذلك، فإن تم االرتكاز على تاريخ صنع الجهاز، فهذا يختلف عن تاريخ االقتناء وتاريخ التسليم وحتى تاريخ 

 استعماله من طرف الجماعة.

 اقتناء عتاد دون استعماله 

تبين لها  فإن الجماعة بحكم تجربة سابقـــة، ،03/10/2017تسلمها بتاريخ بخصوص حاويات النفايات التي تم   

لهذا يتم استعمالها  أن استعمـــال هذه الحاويات البالستيكية بشكـــل يومي يعرضها لإلتـــــالف والتكسير أو السرقة،

اعة وحمالت النظافة التي في التظاهرات التي تعرفها الجماعة كالمهرجان اإلقليمي للكركاع المنظم بمركز الجم

يعطي انطالقتها السيد عامل االقليم بشكل دوري.كما تعتزم الجماعة تسليم بعض منها للمؤسسات التعليمية المتواجدة 

وتقوم الجماعة بجمع النفايات بواسطة  بتراب الجماعة للمساهمة في نظافة المحيط البيئي للمؤسسات التعليمية،

 لشاحنة الجماعية.حاويات حديدية وباستعمال ا
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 "سيدي بوسحاب" جماعة

 (اشتوكة ايت باها إقليم)
 

من ذي  28الصادر في  2.92.468بموجب المرسوم رقم ، باها يتآ اشتوكة قليمبوسحاب" إسيدي " أحدثت جماعة 

 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد (1992يونيو  30) 1412الحجة 

ا.  مربع كيلومترا 197ويمتد النفوذ الترابي للجماعة على مساحة  .األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

 مدينة عن تبعد ، حيث  باها يتألالجبلية ل والمنطقة اشتوكة سهل منطقة بين وصل كصلة قليماإل وسط بموقعها وتتميز

 فقط. كيلومترا 20 بحوالي إلقليممركز ا بيوكرى

 موزعةأسرة(    2239)  نسمة  9488حوالي    2014سنة  العام للسكان والسكنى لحصاء  اإلحسب  بلغ عدد سكان الجماعة  

 0,95، مسجال تراجعا طفيفا بنسبة 2004أسرة( برسم إحصاء سنة  1882نسمة ) 10438، مقابل دوارا 54 على

 بالجماعة االقتصادية رى. وترتبط األنشطةفي مناطق أخ العيش مصادر عن بحثا بالمائة نتيجة تنامي ظاهرة الهجرة

 وتربية الماشية. بالزراعة أساسا

( موظفا، 13مستشارا جماعيا وطاقم إداري مكون من ثالثة عشر )( 17عشر) سبعةكون من ممجلس يسير الجماعة 

مليون   12,74  الجماعة، بلغت موارد  2017خالل السنة المالية  منهم رهن إشارة إدارات أخرى. و (3تم وضع ثالثة ) 

  من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها بالمائة 89,9 درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي

  ألداء نفقات الموظفين.الفعلية  من نفقات التسيير بالمائة 34,7 خصصت نسبةحيث مليون درهم،  7,81

I.  للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

، عن تسجيل العديد 2016  - 2013أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة  

 من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 التدبير اإلداري للجماعة وأوال. المجهود التنموي 

 المجهود التنموي 

 .إلى المالحظات اآلتية اإلطارات في هذا خلص المجلس الجهوي للحساب

 التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية  

 لم يصادق على المخطط الجماعي للتنميةالجماعي أن المجلس  ، لوحظ2015- 2009بخصوص الوالية االنتدابية 

من ثالث سنوات على  أي بعد مرور أزيد  ،2014إال خالل الدورة العادية لشهر يوليوز  2017  - 2013 عن الفترة

 تعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.والم 2011بريل أ 28 بتاريخ 2.10.504 صدور المرسوم رقم

  المخطط الجماعي وثيقةعيوب شابت 

لموارد يتضمن ا لمدرهم. وقد لوحظ أنه  150.000,00ميزانية الجماعة مبلغ  كلف وضع المخطط الجماعي للتنمية

من  4 لمقتضيات المادة افالخ، وذلك لدخول المخطط حيز التنفيذ  التقديرية المتعلقة بالسنوات الثالث األولى والنفقات

 .جةمربلمشاريع المتنفيذ االجدولة الزمنية لسالف الذكر، إضافة إلى أنه أغفل  2.10.504رقم المرسوم 

  الجماعي للتنميةضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط  

 بمبلغ 2017 – 2013برسم الفترة  التكلفة اإلجمالية للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية قدرت

بالمائة.   12,81درهم أي بنسبة ال تتعدى    14.600.000,00درهم، بلغت فيها مساهمة الجماعة    113.910.000,00

مشروعا مبرمجا  48جد ضعيفة. فمن أصل  2016حصيلة اإلنجاز المسجلة إلى حدود نهاية سنة  أن وقد لوحظ

مشروعا( بكلفة تقديرية إجمالية تقدر  32% )66,67بالمخطط، تمثل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها بعد نسبة 

 للمخطط. التكلفة اإلجمالية% من 60,40نسبتها بــ 

من مصادر أخرى  ها  تالتي يمكن لها تعبئ  ن يتعدى إمكانيات الجماعة سواء منها الذاتية أوالمخطط ال يجب أورغم أن  

، المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 رقم من القانون 36تماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة ، ...( شراكات)

ال ، كما أن هذه األخيرة نيات الذاتية للجماعةمكاوق بكثير اإلفت التكلفة اإلجمالية للمشاريع المدرجة بالمخططإال أن 

 .الخ( تمتلك ما يثبت أن الشركاء سيلتزمون بإنجاز ما تعهدوا به في إطار هذا المخطط )محاضر، اتفاقيات، عقود.
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 اإلداريتدبير ال  

 على مستوى التدبير اإلداري، سجل ما يلي.

 نقائص على مستوى مسك سجل مداوالت المجلس الجماعي 

من خالل االطالع على سجل محاضر الجلسات ذات الصلة بالوالية االنتدابية الحالية، لوحظ أنه ال يشمل أشغال 

، إضافة إلى كونه ال يحمل أرقام ترتيبية وغير مؤشر عليه من طرف رئيس 2016ماي  05الدورات الالحقة لتاريخ 

 .المتعلق بالجماعات 113.14 التنظيمي رقممن القانون  47المجلس وكاتبه، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

 تقصير في ممارسة مهام الشرطة اإلدارية 

من  100المادة كما نصت على ذلك الشرطة اإلدارية في مجال  االختصاصات المنوطة برئيس المجلس في إطار

 تسجيل المالحظات التالية:تم ، المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

النائب الثاني للرئيس بموجب القرار رقم   .أ"ع"تفويض اإلمضاء في قطاع الشرطة اإلدارية للسيد تم  -

 ؛لم يتم تكليف أي موظف بمهمة الشرطة اإلداريةإال أنه ، 2015أكتوبر  02الصادر بتاريخ  91

رق يؤثر سلبا على جودة الط تها مماقنوات تصريف مياه األمطار وصيان نظيفال تقوم الجماعة بت -

 وولوجيتها؛

الشأن بالنسبة لوحدة إنتاج  ممارسة مجموعة من األنشطة التجارية دون التوفر على رخص كما هو -

 ؛المتواجدة بالمركز وبعض المحالتالمتواجدة بمدخل دوار الفيض  المرصوص

فية لمرفق الماء، خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تص  تال تقوم الجماعة بمراقبة تسيير الجمعيا -

بالمعالجة الصحية للمياه  اتالفواتير، ووتيرة قراءة العدادات، كما أنها ال تتأكد من مدى قيام الجمعي

 .المعدة لالستهالك

  أعضاء المجلس لمصالح مع الجماعة  أحدربط 

والمتعلق بتوريد مواد غذائية   2017ماي    22بتاريخ    05/2017" سند الطلب رقم  M . Bالجماعة مع شركة " أبرمت

  درهم. وقد لوحظ أن أحد أعضاء مجلس جماعة سيدي بوسحاب برسم الوالية االنتدابية 198.014,69بمبلغ 

بالمائة من أسهم الشركة المذكورة والمسجلة بالسجل التجاري   99,87، السيد "ا. "، يمتلك نسبة 2021 - 2015

من القانون التنظيمي رقم   65المادة يات . األمر الذي يتنافى مع مقتض5611للمحكمة التجارية ألكادير تحت رقم 

 .المتعلق بالجماعات 113.14

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء على ما سبق، 

 السهر على تفادي وضعية تنازع المصالح عند إبرام الصفقات وسندات الطلب من طرف الجماعة؛ -

 قررة قانونا؛مسك سجل مداوالت مجلس الجماعة وفق الشكليات الم على العمل -

رئيس مجلس الجماعة بموجب  ىإل ولةالموك تمجاالجميع ال فيتفعيل مهام الشرطة اإلدارية  -

 ة الجاري بها العمل.التنظيميو يةالقانونالنصوص 

 تدبير النفقات .ثانيا

 الصفقات 

 الصفقات المتعلقة ببناء الطرق  1.1

 التالية.المالحظات بهذا الخصوص المجلس الجهوي للحسابات سجل 

  02/2011رقم تفاوت بين الكميات المنجزة والكميات المؤدى عنها فيما يخص المنشآت المائية للصفقة 

والمتعلقة بأشغـال بنـاء الطـرق الجمـاعيـة التي  درهم 4.714.788,00 بمبلغ 2011/ 02رقم فيما يخص بالصفقة 

ق الجماعية تراست عبر دواوير تن اكوا وستاين وتن حمو أوعلي ومقر الجماعة والطري  1007الطريق اإلقليمية  تربط  

الميدانية لألشغال المنفذة بحضور تقني الجماعة ومدير مصالحها وجود  كيلومترات(، تبين إثر المعاينة 6وإبرايمن )

نتج عنه تفاوت بين بعض كميات األشغال المنجزة وكميات األشغال المؤدى عنها فيما يخص المنشآت المائية، مما 

 .درهم. ويبين الجدول التالي مصدر هذا التفاوت 84.694,77أداء مبلغ إضافي قدره 
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 التفاوت بين المنشآت المائية

مبلغ الفرق بالدرهم 

 مع احتساب الرسوم

 الفرق

(ml) 

 الكمية الواردة بكشف الحساب 

(ml) 

 الكمية التي تمت معاينتها

(ml) 
 طبيعة المنشأة

 1000ɸقواديس   7,4 9,5 2,1 072,10. 2+

 800ɸقواديس   139 160,2 21,2 16.632,00+

+86.599,17 14,7 104 89,3 
ممر إسمنتي مغمور 

(Radier ) 

-20 .608,50 -5,0 10 15 
تبليط عتبة الطريق  

 باإلسمنت  

 مجموع الفرق بالدرهم مع احتساب الرسوم 84.694,77+

  03/2011اختالالت شابت الصفقة رقم 

درهم إلنجاز الطريق الرابطة بين دوار أزريب ودوار   1.959.240,00بمبلغ    2011/ 03أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

. وقد أسفرت 2013أكتوبر  07كيلومتر، تم تسلم أشغالها بتاريخ  3,5تالمرست عبر دوار بوميا وتالميت على طول 

 عملية المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية:

( كيلومترات عن طريق وضع المالط اإلسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة، فيما  3ث ) تم إنجاز ثال -

متر المتبقية. بالمقابل، أنجزت الجماعة طريقا إضافية    500تم االكتفاء بوضع مادة الحصى على طول  

مترا  860تربط بين دوار "أزريب" والساحة المتواجدة أمام المسجد بدوار "دار الشيخ" على طول 

"( بالرغم من أنها لم تكن  Axe Bتصميم جرد المنشآت المنفذة يشير إلى هذا المقطع تحت تسمية ")

من   72موضوع هذه الصفقة، ودون اللجوء إلى عقد ملحق عبر إبرام صفقة تفاوضية كما تجيزه المادة  

 المتعلق بالصفقات العمومية؛ 2.06.388رقم  مرسومال

المتعلقة ببنـاء طـرق جمـاعيـة على مسافة  02/2014صفقة رقم عند إعداد دفتر الشروط الخاصة بال -

مترا المشار إليها أعاله والمنجزة  860كيلومتر، تمت إعادة برمجة إنجاز  7,78إجمالية حددت في 

. ورغم أن الجماعة أدركت خطأها في تقدير الحاجيات وبالتالي 2011/ 03سلفا في إطار الصفقة رقم 

 16.563,36ذا المقطع، إال أن هذا الخطأ أسفر عن أداء مبلغ إضافي قدره لم تؤد أي مبلغ مقابل ه

والذي  08/2016لفائدة مكتب المراقبة المكلف بتتبع أشغال الصفقة في إطار سند الطلب رقم  درهم

، حيث إن المسافة الفعلية التي حدد الكيلومترات "المنجزة" كوحدة معتمدة لألداء وليس عدد التجارب

 ؛7,78كيلومتر وليس  6,92تبع هي شملها الت

 النتائج من الرغم فعلىتها. جود  في  ضعفا 03/2011رقم  الصفقة إطار في المنجزة األشغال عرفت -

قد لوحظ من  ف  ، المستعملة المواد  بجودةة تعلقوالم المختبر طرف من المنجزة لالختبارات المرضية

تآكل   ، فضال عنواالنخسافاتت  التشققا  بسبب  رةمتدهو  الطريق  قارعة  حالة  نخالل المعاينة الميدانية أ

 بها.  ونمو شجيرات هاجنبات

 نقائص متعلقة بتصاميم جرد المنشآت المنفذة في إطار بعض الصفقات 

ات المبرمة، تم الوقوف على مالحظات تتصل بإعداد تصاميم جرد المنشآت الصفقمن خالل االطالع على ملفات 

 المنفذة:

مبارك   آيت  دوار  عبر  العسري  آيت  نحو دوار  ترست  الجماعية  ففيما يخص المقطع االرابط بين الطريق -

، لوحظ اختالف بين معطيات جدول التمتير  02/2014الصفقة رقم كيلومتر( المنجز في إطار  2,45)

تين رقم  وتصميم جرد المنشآت على مستوى مواقع إنجاز بعض المنشآت المائية. ويتعلق األمر بالقنا

4A ؛5و 

ال  01/2015و 02/2014لوحظ كذلك أن تصميمي جرد المنشآت المنفذة الخاصين بالصفقتين رقم  -

إلى وضع  تصميمال يرصدان بدقة األشغال كما تمت معاينتها ميدانيا. فبالنسبة للصفقة األولى، يشير

إنجازها )وال أداؤها(. وبالنسبة   ، بالرغم من كون المنشأة المذكورة لم يتم52في الموقع رقم    4القناة رقم  

متر من الطريق   200مترا على بعد    18رصيفا ملموسا منجزا بطول    تصميمللصفقة الثانية، ال يرصد ال

 في اتجاه دوار توكران؛ 1009اإلقليمية رقم 



 119 

من الباب الثالث من دفتر   1-3، وخالفا لمقتضيات الفصل 01/2012وبخصوص الصفقات رقم  -

 4Aالمتعلق بالمقطع الطرقي رقم    المنشآت جرد  تصميم تقديم لم تتم مطالبة المقاول بالشروط الخاصة،  

كيلومتر. ويتعين التذكير في هذا اإلطار   0,56الرابط بين دوار آيت تكنزى ودوار تازنيكت على طول  

 المصادق عليهدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  من 16 المادةبمقتضيات 

 ودفع النهائي الضمان إرجاع أن علىتنص  والتي ( 2000ماي  4)  2.99.1087 المرسوم رقمب

 .المنفذة المنشآت جرد  تصاميم المقاول سلم إذا إال يتم ال الضامن االقتطاع

  2015/ 01تأخر كبير في إعالن التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم 

أجل تنفيذ األشغال في سبعة أشهر. وقد  01/2015المتعلق بالصفقة رقم من دفتر الشروط الخاصة  11حدد الفصل 

، لم تقم الجماعة 2017. لكن، لوحظ أنه وإلى حدود شهر نونبر  2015غشت    13تم إصدار األمر بالشروع فيها بتاريخ  

( أشهر قبل التسلم 3بالتسلم المؤقت لهذه األشغال رغم توصلها بتصميم جرد المنشآت الذي من المفترض تقديمه ثالثة )

 .2016مارس  12شهرا عن التاريخ المفترض للتسلم المؤقت وهو  20النهائي، أي بتأخير تجاوز 

  01/2011رقم  الصفقتينعدم مطالبة المقاول بتقديم شهادات التأمين لتغطية الضمان العشري ألشغال 

 ILDH/2011/03و

بناء دار المواطن المتعلقتين على التوالي ب  ILDH/2011/03و  01/2011رقم    من خالل االطالع على ملفي الصفقتين

عن انهيار البناء   وثيقة التأمين التي تغطي مسؤوليتهالمقاول لم يقم بتقديم  أن، لوحظ نسوي بدوار البرج يبناء ناد و

يب في  جزئيا، أوفي حال ما إذا هدده خطر واضح باالنهيار بسبب نقص المواد أوعيب في طريقة البناء أوع كليا أو

من  769منصوص عليه في الفصل    ها كما هو ذ التي نف  اتابتداء من تاريخ إتمام البناي  واتخالل عشر سنوذلك  األرض  

ه باإلدالء الجماعة لم تلزمكما أن    .بمثابة قانون االلتزامات والعقود   1913غشت    12الظهير الشريف الصادر بتاريخ  

  يعد أن الضمان العشري بالصفقتين باعتبار الشروط الخاصة  يرمن دفت 29 فصلمقتضيات البها، مما يتعارض مع 

 .بعد التسلم النهائي لألشغال ويبدأ سريانهالتزاما يقع على عاتق المقاول 

 الصفقات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب  2.1

 من خالل فحص ملفات هذه الصفقات، تم الوقوف على ما يلي. 

 عدم استدعاء أعضاء لجنة طلب العروض داخل األجل القانوني 

قتناء ووضع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بدوار ايت موسى المتعلقة با 04/2014فيما يتعلق بالصفقة رقم 

، تبين أن رئيس المجلس الجماعي أصدر قرار استدعاء لجنة طلب العروض درهم 232.884,00بمبلغ  اولحسن

. أما بالنسبة للصفقة  2014نونبر    05، أي يومان بعد جلسة فتح األظرفة التي انعقدت بتاريخ  2014نونبر    07بتاريخ  

،  درهم 207.652.80الفيض بمبلغ قتناء ووضع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بدوار المتعلقة با 01/2016 رقم

، مما 2016فبراير  25فقد جاء قرار استدعاء لجنة طلب العروض بتاريخ يصادف تاريخ جلسة فتح األظرفة وهو 

المتعلق بالصفقات    2013مارس    20ر بتاريخ  الصاد   2.12.349  رقممن المرسوم    35يخالف الفقرة الرابعة من المادة  

بمصالح أعضاء لجنة طلب  العمومية والتي تلزم رئيس مجلس الجماعة بوضع االستدعاء وملف طلب العروض

 .( أيام على األقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح األظرفة7العروض المعنيين، سبعة )

  بتصاميم جرد أشغال المنشآت المنجزة عدم مطالبة المقاولين بتقديم القرص المدمج الخاص 

تكمن أهمية تصاميم جرد أشغال المنشآت المنجزة في المعرفة الدقيقة ألماكن تنفيذ األشغال ال سيما األساسات 

اقتناء ووضع شبكة توزيع الماء  والشبكات. ورغم تنصيص دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات المتعلقة بأشغال 

 INDH/2013/01و  INDH/2012/02و  INDH/2011/02ير الجماعة )صفقات رقم  ببعض دواو  الصالح للشرب

" المتعلقة Fichiers AUTOCAD( على إدالء المقاولين باألقراص المدمجة التي تحتوي على ملفات "03/2014و

 بتصاميم جرد أشغال المنشآت المنجزة، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على مطالبتهم بتزويدها بتلك األقراص.

 مالحظات مختلفة حول الصفقات 3.1

 مكنت المراقبة من رصد بعض اختالالت أخرى، نوردها كما يلي.

  أداء نفقات بعض األشغال غير المنجزة 

بعد ببناء دار المواطن، والمتعلقة  01/2011الصفقة رقم  بموجباألشغال المنجزة من خالل االطالع على وثائق 

 وجود فرق بين كمية بعض األشغال المنجزة فعليا وكمية األشغال المؤدى  ينتب الميدانية للبناية، معاينةالالقيام ب

 . ويتعلق األمر  درهم 14.260,00إضافي لفائدة المقاول قدره  أداء مبلغعنها، نتج عنه 

" بمبلغ Blocs autonomes de secoursو" درهم 13.440,00" بمبلغ Revêtement sol en rev-solبـــ "

 .درهم 120" بمبلغ Prise de téléphoneة إلى "، إضافدرهم 720,00
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 نفقات خارج اآلجال القانونية أداءإصدار أوامر ب 

خارج األجل القانوني العديد من الصفقات ب الخاصةداء كشوفات الحساب ألبإصدار حواالت  تبين أن الجماعة قامت

المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة   2.03.703من المرسوم رقم  يوما بمنطوق المادة األولى    75المحدد في  

يوما وسنة كاملة بالنسبة لصفقات التزود   49. حيث يتراوح التأخر )دون احتساب األجل القانوني( بين  بصفقات الدولة

عرض الجماعة ألداء الجماعية. هذه الممارسة قد ت  شهرا بالنسبة لصفقات بناء الطرق  46و  36بالماء الشروب، وبين  

 المرسوم.من نفس فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة الثانية 

 سندات الطلب  

 أظهرت المراقبة في هذا اإلطار ما يلي.

 اختالف بين الكميات المشهود على إنجازها والكميات المؤدى عنها 

جموعة من اإلصالحات همت مقر الجماعة بواسطة ثالثة سندات طلب بم  2016  -  2014قامت الجماعة خالل الفترة  

الميدانية لألشغال المنجزة وجود اختالف  . وقد تبين على إثر المعاينة14/2016و 09/2015و 28/2014تحمل رقم 

 42.171,12بين بعض الكميات المشهود على إنجازها والكميات المؤدى عنها، ترتب عنه أداء مبلغ إضافي قدره 

 درهم.

 ويتعلق األمر باألشغال المبينة في الجدول اآلتي:

 الجماعة، مرآب  إصالح أشغالب المتعلق 14.2016الطلب رقم  سند

 درهم  49968,00قدره  بمبلغ  15/06/2016 بتاريخ 162 رقم  بالصرف األمر بواسطة أداؤه تم الذي

 األشغال موضوع
 الكمية

 عنها المؤدى

 الكميات

 المنجزة
 الفرق

 الثمن

 الفردي

 الكلي الثمن

 احتساب بدون

 الرسوم

 غير المبلغ

 المستحق

 المؤدى

 Enduit) خارجي طالء

extérieur au mortier 

batard ) 

90m² 173 m2 283 m- 30 -2490  

 

 
728,40.18 

 

 

 Enduit intérieur)  داخلي  طالء

au mortier ciment ) 

90m2 172 m2 282 m- 15 -1230 

يتوسطه   (2,5m*3)  معدني  باب

 2m*1 باب صغير بقياس 

7,5 m2 6,25 m2 +1,25 m2 800 +1000 

 بقياس  زجاجية نافذة

(1,50*1,00) 

1,5 m2 3 m2 21,5 m- 666,67 -1000 

 Peinture vinylique) صباغة

sur façades ) 

800 m2 173 m2 2+627 m 34 +21318 

 Peinture vinylique) صباغة

sur murs intérieurs) 

90 m2 172 m2 -82 m² 23 -1886 

 Peinture)  صباغة 

glycérophtalique laquée 

sur menuiserie métallique ) 

9 m2 12,5 m2 - 3,5 m² 30 -105 

 إصالح المجزرة التابعة للجماعة، المتعلق بأشغال 28/2014سند الطلب رقم 

 درهم  99702,00بمبلغ قدره   2014/ 10/12بتاريخ   320الذي تم أداؤه بواسطة األمر بالصرف رقم 

 Conduite en) معدني أنبوب

béton sous forme de U 

avec lissage ) 

18 ML 12 ML 6 ML + 120 +720 3.264,00 

 30 U 20 U 10 U + 200 +2000 ( crochets en inox) كالب

 الجماعة، بمقر االجتماعات  قاعة إصالح بأشغال المتعلق 09/2015 رقم الطلب سند

 درهم  189991,56قدره  بمبلغ  16/10/2015 بتاريخ 266 رقم  بالصرف األمر بواسطة أداؤه تم الذي

 Peinture décorative)  صباغة

stuccu arrabia  ) 

110 m2 80 m2 30 m2 + 500 +15000 20.178,72 

 110 m2 80 m2 +30 m2 55 +1650 ( Taloche) مالط

 Plinthes)  الزليج من  عارضة 

céramique de 7 cm 

hauteur ) 

32,40ML 28,26ML +4,14 m2 40 +165,6 

بالدرهم المجمـــــــوع  42.171,12 
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 عدم ضبط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريدات 

والمعلوماتي  التقني  ولوازم العتادالمكتب  تضم مواد غذائية ولوازم توريداتتم اقتناء ، 2016 - 2013خالل الفترة 

 ةوعتاد صيان واآلليات للسيارات المطاطية واإلطارات الغيار والصباغة والوقود والزيوت وقطع وعتاد التزيين

درهم. ونظرا لطبيعة هذه المواد،  1.758.498,94قدره بمبلغ إجمالي طلب سندات  العمومية، وذلك بواسطةاإلنارة 

سجل يضبط فيه   ا وترشيدها، رهين بتوثيق مآلها عن طريق شواهد للتسلم أوفإن مراقبة صدق النفقات المتعلقة به

 المستفيدون منها.

من خالل المعاينة الميدانية أن الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سالمة عملياتها والحفاظ   غير أنه تبين

من المرسوم رقم   111، مخالفة بذلك قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة على ممتلكاتها

فيما يلي وجموعاتها وكذا قواعد تدبير المقتنيات. بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وم 2.09.441

 أهم المالحظات المسجلة:

بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد. والخروج وعدم توفر مخزن الجماعة على سجالت الدخول  -

ضرورية ألنها تسمح بتسجيل جميع التوريدات مع تبيان تاريخ دخول وخروج  هذه السجالتتعتبر و

 ؛ي تعزز بوصوالت التسليم والخروج مع توقيعات الجهات المستفيدةالمواد المقتناة والت

تسليم المواد الغذائية لمستشاري المجلس من أجل توزيعها على المعوزين بدل توزيعها مباشرة عليهم  -

 طبق لوائح مضبوطة مقابل إشهادهم بالتسلم؛

وكذا إصالحها وصيانتها دون  نفقات تتعلق بقطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات أداء -

فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة   أو  ،سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها  ،اعتماد أية مساطر

 النفقات؛ المتعلقة بعمليات إصالح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه 

المتعلق باإلنارة  ةالمقتناة وعتاد الصيان غةالصباغياب شواهد للتسليم من شأنها تبرير استهالك كمية  -

 العمومية؛

 عدم إلزام الموظفين بالتوقيع على تسلم اللوازم والعتاد المسلم إليهم.  -

 المنح المقدمة للجمعيات 

 فيما يخص تدبير المنح المقدمة للجمعيات، تم رصد النقائص التالية.

  للجمعيات  لمنح اإلعانات المعتمدةغياب مسطرة مكتوبة توضح الشروط والمعايير 

  درهم  1.511.231,20قدره  ما  ،  2016  -  2013لفائدة الجمعيات في الفترة  الجماعة  بلغ مجموع اإلعانات التي قدمتها  

( ثالث جمعيات  3جمعية مستفيدة، استأثرت )  21درهم، حيث إنه من أصل    200.000,00و  5.000,00تتراوح بين  

لمنح هذه اإلعانات   المعتمدةلوحظ غياب مسطرة كتابية توضح الشروط لدعم. غير أنه % من إجمالي ا65,53بنسبة 

 .مبالغهاالجمعيات وكذا معايير تحديد تلك لفائدة 

 درهم 50.000,00تفوق  منح من المستفيدة الجمعيات كل مع اتفاقيات إبرام عدم 

 تقوم ال الجماعة أن تبين، 2016 -  2013خالل الفترة  للجمعيات المقدمة بالمنح المتعلقة الوثائق تدقيق  خالل من

كما تنص درهم،    50.000,00تفوق    تعادل أو  التي  الجماعة منح من المستفيدة الجمعيات كل مع شراكة اتفاقيات بإبرام

لك ، وذ بالشراكة بين الدولة والجمعيات  ةوالمتعلق  2003يونيو  27بتاريخ    7/2003دورية الوزير األول رقم   ى ذلكعل

 والوسائل افد األه تلك تحقيق مدى تقييم، إضافة إلى األطراف كافة التزامات وتحديد افد هاأل توضيحبهدف 

جمعيات (  4أربع )المنح   صرف قبل معها اتفاقيات عقد إلى الجماعة تبادر لم التي الجمعيات عدد  بلغ وقد .  المستخدمة

 .درهم 970.321,20ه مجموع تلقت ما 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وفي هذا الصدد، 

 التأكد من جودة المواد المستعملة ومدى احترام المقاول للشروط التقنية لتنفيذ األشغال لضمان جودتها؛  -

الحرص على التوصل بتصاميم جرد للمنشآت المنفذة صحيحة ومعدة في اآلجال وفق المعايير المعمول  -

 ا بأرشيف الجماعة؛بها وكذا الحفاظ عليه

 ضرورة مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين لتغطية الضمان العشري؛  -

 لألداء وتفاديا ألداء غرامات التأخير؛   القانونيةاحتراما للمسطرة    نفقاتال  أداءبالمتعلقة  اآلجال  االلتزام ب -

مواد طبقا للنصوص ضبط عملية تخزين وتوزيع التوريدات عبر مسك السجالت المتعلقة بمحاسبة ال -

 التنظيمية الجاري بها العمل؛
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 .لمنح اإلعانات لفائدة الجمعياتالموضوعية  معايير  التوضح الشروط المنظمة ووضع مسطرة مكتوبة   -

 تدبير التعمير .ثالثا
 مكنت مراقبة قطاع التعمير من الوقوف على مجموعة من االختالالت، نورد أهمها كما يلي. 

 إصالح رخصأو اعتمادا على  دون رخصةأبنية ب إقامة 

 40لمادة  خالفا لمقتضيات البناء،  لفي غياب رخصة  سكنية تم بناؤها    من خالل الزيارة الميدانية، تم الوقوف على دور

المتعلق بالتعمير، والتي تنص على إلزامية الحصول على رخصة البناء داخل عمق كيلومتر   12.90 من القانون رقم

الحصول   بدلرخص إصالح  أقيمت بناء على  بنايات  رصد  تم  كما  .  غير الطرق الجماعية  المواصالتواحد من طرق  

 اإلصالح  رخص  تسليم  عند   الجماعة  تقوم مصالح  حيث ال  ،المعمول بها بموجب القانون سالف الذكر  على رخصة البناء

 بدل اإلصالح. بناء عمليات إنجاز لتفادي استغاللها في  رخصبهذه ال المعنية األوراش ومراقبة تتبعب والترميم

 بأداء  واالكتفاء  البناء  عمليات  على  الرسموقد ترتب عن ذلك تنامي ظاهرة البناء غير القانوني إلى جانب عدم تحصيل  

 .درهم مائةحدد في  الترميم عمليات عنمبلغ جزافي بسيط 

  يجماععقار فوق غير قانوني بناء 

بعض  لوحظ قيام ،الميدانية وكذا بناًء على الزيارةة على الجماعة المخالفات المحالمحاضر  من خالل تفحص

 60/ 1235ل في طور التحفيظ تحت مطلب رقم از البمركز الجماعة  عقار جماعيفوق  ياتبناتشييد األشخاص ب

( إضافة إلى 2015/ 23رقم  محضر المخالفة" )ب .ا .عمسكن شيده السيد ". ويتعلق األمر ب2009/ 25/07بتاريخ 

 (. 21/2016رقم   محضر المخالفة" )ا .اأحدثها السيد " مستودعات (3ثالثة )

 بما يلي: في هذا اإلطار، ،يوصي المجلس الجهوي للحسابات

 ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحد من انتشار البناء غير القانوني؛ -

 عليه. ياتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية للحفاظ على الملك الجماعي وعدم السماح للغير بالترام -
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II.  سيدي بوسحاب ل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. المجهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة 

 المجهود التنموي 

  التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

يندرج في إطار اتفاقية بين عدة جماعات باإلقليم والمديرية العامة   2013/2017إن إعداد المخطط الجماعي للتنمية  

للجماعات المحلية وعرف عدة إكراهات تعود بالدرجة األولى إلى كون مكتب الدراسات المكلف بإنجازه لم يف  

 يعمل بالجدية المطلوبة في مثل هذه الدراسات. بالتزاماته ولم

 عيوب شابت وثيقة المخطط الجماعي 

لقلة جودته وكثرة ثغراته   2013سبق للمجلس الجماعي أن رفض المصادقة على المخطط خالل دورة أكتوبر لسنة   

لمعدلة رغم الواضحة. ورغم المراسالت واالجتماعات المتكررة مع مكتب الدراسات المذكور تبقى النسخة ا

 المجهودات المبذولة دون المستوى المطلوب.

  ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية 

إن إنجاز مثل هذه المخططات في ظل نقص التجربة والخبرة والتكوين في هذا المجال وكذا ضعف انخراط المصالح 

يمكن الجماعة من توقع المشاريع المزمع إنجازها طيلة المدة الخارجية في مد الجماعة بالمعطيات المطلوبة لم 

 الزمنية للمخطط وكذا تكلفتها المالية بشكل دقيق وصادق.

 التدبير اإلداري 

 نقائص على مستوى مسك سجل مداوالت المجلس الجماعي 

التي من المفروض  السبب الرئيسي لهذه النقائص يرجع إلى قلة الموارد البشرية مقارنة بحجم المهام واألشغال 

القيام بها. رغم ذلك يتم العمل حاليا على استكمال تحرير محاضر دورات المجلس المتبقية في سجل مداوالت 

 المجلس مع ترقيمه والتأشير عليه.

 تقصير في ممارسة مهام الشرطة اإلدارية 

ون تفعيل جميع المقتضيات يعد مجال الشرطة اإلدارية من المجاالت التي تعرف بعض االكراهات والتي تحول د

القانونية المؤطرة لهذا الميدان. وتتجلى هذه اإلكراهات في ضعف التكوين لدى المنتخبين والموظفين إضافة إلى 

 قلة الموارد البشرية مقارنة بحجم المهام والمسؤوليات التي من المفروض اإلشراف عليها.

تكليف أحد موظفي الجماعة بمهمة الشرطة  -لثالث للرئيسإضافة إلى التفويض الممنوح للنائب ا-)...( وقد تم 

 اإلدارية. 

  ربط أحد أعضاء المجلس لمصالح مع الجماعة 

المتعلق باقتناء المواد الغذائية المبرم مع شركة مملوكة للسيد " ا.م" عضو  05/2017بالنسبة لسند الطلب رقم 

ني الذي تكتسيه هذه العملية التي يتم من خاللها توزيع  بالمجلس الجماعي فتم ذلك عن غير قصد نظرا للطابع اإلنسا

المساعدات الغذائية على األسر المعوزة والفقيرة بالجماعة بداية شهر رمضان من كل سنة.  ونظرا للضغط الزمني 

أيام قبل دخول شهر رمضان مما لم يترك لنا متسعا من الوقت لالنتباه لهذا األمر. مع  05تم إصدار سند الطلب 

 لعلم أن الجماعة تسهر على تفادي وضعية تنازع المصالح بشكل صارم. ا

 ثانيا. تدبير النفقات

 الصفقات 

 الصفقات المتعلقة ببناء الطرق: 1.1

   2011/ 02تفاوت بين الكميات المنجزة والكميات المؤدى عنها فيما يخص المنشآت المائية للصفقة رقم 

 02/2011الدراسات المكلف بتتبع أشغال مشروع الصفقة على ضوء هذه المالحظة، تم التوصل من مكتب 

 بتوضيحات تتعلق بطريقة احتساب كميات المنشآت المائية وفق الشكل التالي:
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Buses 1000 ø Ouvrage biais (60g) ; 9.5ml de Longueur  

Buses 800 ø -Présence des buses double par exemple OH12 (la 

Longueur de l’ouvrage x 2). 

Radiers -OH2 : 20ml 

-OH6 : 34ml 

-OH10 : 50ml  

- présence de Revêtement Superficiel bicouche sur la dalle 

supérieure de part et d’autre des radier.  

Seuil à chaussée bétonnée -OH4 est d’une longueur de 10 ml. 

  03/2011اختالالت شابت الصفقة رقم 

متر من المقطع الطرقي الذي يتموقع في الحدود الرابطة بين  500تم االكتفاء بوضع مادة الحصى على طول 

الجماعة وجماعة واد الصفاء، بعدما تم وضع المالط اإلسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة إلى حدود دوار 

وهو آخر دوار تابع للجماعة على مستوى هذه المنطقة المجاورة لجماعة الصفاء وبالتالي ارتأينا وبتشاور    تلمرست

مع الساكنة المحلية أنه ال جدوى من صرف نفقات إضافية في مقطع طرقي ال يعرف حركية كبيرة للسير واالكتفاء  

 بوضع مادة الحصى. 

لساحة المتواجدة أمام المسجد بدوار دار الشيخ في إطار الصفقة رقم تم إنجاز المقطع الرابط بين دوار ازريب وا 

نظرا الرتباطه بالطريق األصلية وألهميته الحيوية، كما أنه لم يتم اللجوء لصفقة تفاوضية نظرا لتوفر  03/2011

اف إلى ما تم الكميات الالزمة في الصفقة كما أن نوعية األشغال لم تتغير في الطريق المذكورة. هذه العوامل تض

 ذكره سابقا من ضعف التكوين في مجال الصفقات العمومية لدى المنتخبين والموظفين.

لم يتم تحيين المسافة اإلجمالية للصفقة بشكل   02/2014بعد اإلعالن عن ملف طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم  

 2,04ناء سير األشغال حيث تم إنجاز وأداء  مترا المنجزة سلفا إال أنه تم تدارك األمر أث  860دقيق حيث تم احتساب  

كلم. وبالنسبة لمستحقات مكتب مراقبة األشغال فيتم أداؤها عبر عدد التجارب المنجزة   2,90كلم فقط من أصل 

 وليس مسافة الطريق المنجزة. هذه الهفوات تبين قلة الموارد البشرية التقنية المؤهلة لتتبع األشغال.

جنبات الطريق وظهور تشققات عليها وتدهور وضعيتها والمتعلقة بالطريق الرابطة بين  إن السبب الرئيسي لتآكل

كلم يرجع باألساس إلى السيول الجارفة الناتجة عن فيضان واد تكاض  3,5دواري ازريب وتلمرست على طول 

ميط وتلمرست والتي تسببت في غمر الطريق بالمياه خصوصا بالمقطع المتواجد بين دواري تل 2014أواخر سنة 

كلم( والذي توضح نتائج المعاينة تضرره بشكل واضح مقارنة بالمقاطع األخرى رغم النتائج االيجابية   01)حوالي  

لالختبارات المنجزة. هذا وستقوم الجماعة ريثما يتم توفير االعتمادات الضرورية بإصالح وصيانة المقطع المذكور 

 وتعزيزه بمنشآت مائية إضافية.

 لقة بتصاميم جرد المنشآت المنفذة في إطار بعض الصفقاتنقائص متع 

تم فورا بدء العمل على تصحيح بعض الهفوات التقنية التي تم تسجيلها بخصوص مطابقة معطيات جداول التمتير 

وتصاميم جرد المنشآت ونتائج المعاينة الميدانية )...(. حاليا هناك تنسيق بين المقاول المكلف بإنجاز األشغال  

كتب الدراسات المكلف بتتبع األشغال ومصالح الجماعة لتصحيح المعطيات الواردة في تصاميم جرد المنشآت وم

 علما أن معطيات جداول التمتير مطابقة لألشغال المنجزة.

الرابط بين دواري ايت تكنزى ودوار تازنيقت على طول   4Aتصميم جرد المنشآت المتعلق بالمقطع الطرقي رقم  

م تسليمه لمصالح الجماعة في حينه قبل إرجاع الضمان النهائي ودفع االقتطاع الضامن. كل ما هنالك كلم، ت 0,56

الموجودة بالمصلحة التقنية. مؤخرا تم ربط االتصال بالمقاولة التي أنجزت المشروع   أنه ضاع بين الملفات المختلفة

 المذكور قصد موافاة الجماعة منه )...(.       

  2015/ 01إعالن التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم تأخر كبير في 

التسلم المؤقت ألشغال هذه الصفقة تم داخل اآلجال القانونية، في حين عرف التسلم النهائي تأخيرا ملحوظا نظرا 

لبعض التغييرات التي أدخلت على الصفقة من خالل إضافة بعض األشغال أو تعويض أخرى مما يتطلب من مكتب  

الوضعية النهائية لألشغال بشكل دقيق وموافاة الجماعة بجميع المعطيات والوثائق الضرورية  الدراسات حصر

 قصد العمل على إعداد التسلم النهائي لألشغال.

من جهة أخرى تجدر اإلشارة إلى أن من بين األسباب كذلك في مختلف هذه المالحظات المتعلقة بالصفقات ال من 

ات أو التأخر في أداء النفقات وإعداد الكشوفات النهائية لألشغال فهي تعود إلى حيث نقص في الوثائق أو المعطي
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افتقار الجماعة إلى الموارد البشرية المؤهلة في المجال التقني، فالجماعة تتوفر على تقني واحد )تقني البناء( يتكلف 

 . في آن واحد بمهام التعمير والصفقات وتتبع األشغال

 01/2011قديم شهادات التأمين لتغطية الضمان العشري ألشغال الصفقتين رقم  عدم مطالبة المقاول بت 

 ILDH/2011/03و

كما تم ذكره سابقا فهذه األخطاء والهفوات المتعلقة بتطبيق بعض البنود القانونية في مجال الصفقات تزامنت مع 

كد أهمية عنصري التكوين والتجربة بداية فترة تسييرنا للشأن المحلي وكذا التحاق تقني الجماعة بالعمل مما يؤ

)الصفقتين المشار إليهما هنا تتعلقان ببناء نادي نسوي بدوار البرج وببناء دار المواطن بمركز الجماعة تعودان 

 (. مثل هذه المالحظات مردها إلى النقص في التكوين والتجربة وتم تجاوزها خالل الفترات الالحقة.2011لسنة 

 تزود بالماء الصالح للشرب المتعلقة بال الصفقات 2.1

 عدم استدعاء أعضاء لجنة طلب العروض داخل األجل القانوني 
نظرا لقلة الموارد البشرية بالجماعة ونقص التجربة وكثرة المهام المسندة إلى تقني الجماعة الوحيد من إعداد ملفات 

تسجيل بعض الهفوات كعدم احترام  الصفقات وتتبع األشغال إضافة إلى مجال التعمير، فإنه في بعض األحيان يتم

بعض المقتضيات القانونية أو المسطرية بما فيها احترام بعض اآلجال القانونية. علما أن الجماعة تتوفر على  

منصبين شاغرين لتقنيين من الدرجة الثانية، لذا سنعمل على مباشرة إجراءات التوظيف ريثما يتم فتح باب التوظيف 

. عموما تم تجاوز هذه المالحظة مع مرور السنوات حيث يتم إرسال ملف طلب العروض والذي تم توقيفه مؤخرا

أيام من توصلهم بالملف وإبداء مالحظات في هذا الشأن،   8للجنة وال يتم اإلعالن عن طلب العروض إال بعد مرور  

 المحددة.وبعد اإلعالن عن طلب العروض تستدعى اللجنة المكلفة قبل حصة فتح األظرفة في اآلجال 

  عدم مطالبة المقاولين بتقديم القرص المدمج الخاص بتصاميم جرد أشغال المنشآت المنجزة 

تقوم مصالح الجماعة حاليا بربط االتصال بجميع المقاولين قصد تزويدها بالقرص المدمج الذي يحتوي على الملفات     

«fichiers autocad»   مشاريع اقتناء ووضع شبكات الماء الصالح    المتعلقة بتصاميم جرد المنشآت المنجزة بخصوص

للشرب. هذا وقد تم تجاوز هذه المالحظة في الصفقات األخيرة عبر تحيين دفتر التحمالت الخاصة والتنصيص على  

 .إنجاز التصاميم القبلية وتصميم جرد المنشآت من طرف مساح طوبوغرافي لضمان دقة مكان مرور القنوات 

 اتمالحظات مختلفة حول الصفق 3.1

  أداء نفقات بعض األشغال غير المنجزة 

المتعلقة ببناء دار المواطن، تبين أنه  01/2011بعد إعادة التدقيق في األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 

بالموازاة مع أداء نفقات بعض األشغال غير المنجزة والواردة في المالحظة تم إنجاز أشغال دون أدائها كأشغال 

متر مربع. هذه  1.048,33متر مربع في حين تم إنجاز  390ة والخارجية مثال حيث تم أداء الصباغة الداخلي

المعطيات توضح عموما أن الكميات المؤداة لم تتجاوز الكميات المنجزة في المجمل وأن اإلشكال يكمن في عدم 

 دقة جدول التمتير المتعلق بهذه الصفقة.

   اآلجال القانونيةإصدار أوامر بأداء نفقات خارج 

في غالب األحيان يرجع السبب الرئيسي في أداء بعض النفقات خارج اآلجال القانونية إلى المالحظات التي يبديها  

المحاسب العمومي خالل عملية مراقبة الوثائق ذات الصلة باألداء. حيث يتم إعادتها إلى مصالحنا قصد القيام 

حيزا زمنيا مهما في بعض األحيان. هذا إضافة إلى بعض اإلكراهات  بتصحيح المالحظات الواردة والتي تأخذ 

األخرى والتي سبق لنا ذكرها المتعلقة بقلة الموارد البشرية المؤهلة بالجماعة مقارنة بحجم المهام المنتظر إنجازها 

 وعدد المشاريع والملفات التي يتم تتبعها. 

 سندات الطلب  

 ازها والكميات المؤدى عنهااختالف بين الكميات المشهود على إنج 

)...( إن األشغال اإلضافية المذكورة في المالحظة والمتعلقة بتهيئة قاعة االجتماعات بالجماعة والمستودع الجماعي 

والمجزرة الجماعية يغلب عليها أشغال الصباغة، هذه األشغال تم من خاللها صباغة بعض المرافق الجماعية 

 09/2015ن الجماعة والمركز الصحي الجماعي. فبخصوص سند الطلب رقم األخرى كالسور الخارجي لكل م

المتعلق بأشغال إصالح قاعة االجتماعات، فبعد إنجاز مختلف األشغال الخاصة بالقاعة تم تحرير محضر لتغيير 

ب الكمية المتبقية من الصباغة الداخلية إلنجاز صباغة الواجهة كما هو مبين في المحضر. وبخصوص سند الطل

المتعلق بأشغال إصالح مرآب الجماعة لوحظ أن الكمية المنجزة احتسبت بقياس واجهات المحل  14.2016رقم 

( مع العلم أن األشغال همت أيضا المحل الكائن peinture vinylique sur façadesالموجود في المرآب )

 بالمرآب، فهذه المادة تتعلق بالواجهات الخارجية للمرآب.

 )...( 
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  بط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريداتعدم ض 

نظرا لضعف التكوين ونقص في الموارد البشرية لم تستطع الجماعة وضع نظام للمراقبة الداخلية يضبط عملية 

تخزين وتوزيع بعض التوريدات بشكل دقيق. وإن تم ذلك فإنه يتم بطريقة غير واضحة وغير موثقة بشكل صحيح. 

في وضع نظام للمراقبة الداخلية يضمن ضبط  2018عت الجماعة ابتداء من سنة انطالقا من هذه المعطيات شر

عملية اقتناء وتخزين وتوزيع جميع التوريدات من خالل وضع سجالت خاصة معززة بوصوالت التسليم والخروج، 

 مع توقيعات الجهات المستفيدة.

 المنح المقدمة للجمعيات 

  والمعايير المعتمدة لمنح اإلعانات للجمعياتغياب مسطرة مكتوبة توضح الشروط 
نظرا لضعف الموارد المالية للجماعة فالمبالغ المخصصة لمنح الجمعيات تبقى ضعيفة مقارنة بحجم الطلبات    

واألهداف المسطرة. واستأثرت جمعية دار الطالب سيدي بوسحاب بنسبة كبيرة من مبلغ الدعم نظرا العتمادها 

ي تسيير وتدبير دار الطالب ودار الطالبة اللتان يستفيد منهما عدد كبير من تالميذ الجماعة. على منحة الجماعة ف

تعمل الجماعة على وضع مسطرة كتابية توضح الشروط والمعايير المعتمدة لالستفادة   2018هذا وانطالقا من سنة  

حول  2018أبريل  05بتاريخ  الصادرة D 2185من منح الجمعيات بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

 دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

 عدم إبرام اتفاقيات مع كافة الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة 

لجمعيات، والمتعلقة بالشراكة بين الدولة وا 2003يونيو  27بتاريخ  7/2003بناء على دورية الوزير األول رقم 

درهم  50.000,00سوف يتم إبرام اتفاقية شراكة مع الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة التي تعادل أو تفوق 

 .2019انطالقا من السنة المالية 

 ثالثا. تدبير التعمير

  إقامة أبنية بدون رخصة بناء أو اعتمادا على رخص إصالح وتقسيم عقار دون الحصول على إذن

 بالتقسيمسابق 

نظرا لضعف التكوين لدى المنتخبين والموظفين وكثرة القوانين والمتدخلين وتعقد المساطر في مجال التعمير. وفي 

ظل غياب وثيقة للتعمير وكذا لطبيعة األراضي بالجماعة التي تؤول ملكيتها إلى أصحابها عن طريق اإلرث في 

ان ال تتوصل بأية طلبات قصد الحصول على رخص البناء مما غياب لشواهد الملكية. فإن الجماعة في أغلب األحي

نتج عنه ظهور بعض المباني بصورة عشوائية، علما أن الجماعة تفتقر إلى موظفين محلفين مؤهلين لزجر 

المخالفات في ميدان التعمير. عموما ستعمل الجماعة على اتخاد االجراءات القانونية للحد من مخالفات التعمير  

 السلطات المحلية. بتنسيق مع

 بناء غير قانوني فوق عقار جماعي 

مطلب التحفيظ التي تقدمت به الجماعة بشأن تحفيظ السوق األسبوعي بمركز الجماعة ال يشمل المستودعات الثالثة 

 والمنزل الوارد في المالحظة كونها أقيمت فوق عقار جماعي. 
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 "تامري" جماعة

 (عمالة أكادير إداوتنان)
 

 2.77.784ماعة تامري التابعة إداريا لعمالة أكادير إداوتان، بجهة سوس ماسة، بموجب المرسوم رقم أحدثت ج

بإحداث وتعداد الدوائر والقيادات  1977أكتوبر  08الموافق ل  1397شوال جمادى الثانية  24الصادر بتاريخ 

كيلومترا مربعا، بساكنة  330حة تبلغ والجماعات الحضرية والقروية للمملكة. حيث يمتد نفوذها الترابي على مسا

 . 2014نسمة حسب إحصاء سنة  18.577تصل إلى

( نواب للرئيس 6رئيس وستة )ال( عضوا، ويسيره مكتب مكون من 27يتكون مجلس الجماعة من سبعة وعشرين )

بالمصالح  منهم 24موظفا، يشتغل  26وتتوفر جماعة التامري حاليا على طاقم إداري يتكون من  وكاتب المجلس.

 التابعة للجماعة، فيما تم وضع موظفين اثنين رهن إشارة إدارات أخرى.

وقد شكلت حصة الضريبة على  .مليون درهم 24,7، بلغت موارد الجماعة ما مجموعه 2017خالل السنة المالية 

مليون درهم، حيث   5,18بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها ما يعادل  62,1القيمة المضافة حوالي 

 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية ألداء نفقات الموظفين.  50خصصت نسبة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

من تسجيل العديد من  2017 - 2013ة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن الفترة مكنت المراقبة المنجز

 المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمها كما يلي. 

 للجماعة  أوال. المجهود التنموي والتدبير اإلداري
 .خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى المالحظات اآلتية

  اعتماد مخطط جماعي للتنميةعدم 

، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2015  -  2009لوحظ أن الجماعة لم تعد مخططا جماعيا للتنمية أثناء الوالية االنتدابية  

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. وبالتالي، فإن الجماعة قد أهملت آلية  78.00من القانون رقم  36

التدبير المحلي التي جاء بها الميثاق الجماعي. األمر الذي يعد تقصيرا من طرف رئيس المجلس  مهمة من آليات

 سالفة الذكر. 36الجماعي الذي تؤول إليه مسؤولية إعداد مخطط التنمية حسب ما نصت عليه المادة 

 وية.هذا الوضع جعل الجماعة تفتقر إلى رؤية متوسطة أو بعيدة المدى إلنجاز المشاريع التنم

 تأخر في المصادقة على برنامج عمل الجماعة 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78يتم من خالل برنامج عمل الجماعة، حسب مقتضيات المادة 

( سنوات وفق 6بالجماعات، تحديد األعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست )

ية، بعد تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها، وذلك من أجل تقديم خدمات القرب  مقاربة تشارك 

للمواطنين في حدود اإلمكانيات المتاحة. إال أنه لوحظ بأن الجماعة تأخرت في المصادقة على برنامج العمل، وذلك 

 انتداب مدة من األولى السنة في إعداده تعيني كان أنه  حين في. 2018يونيو  14إلى حدود نهاية المهمة الرقابية في 

 . 2016 سنة في أي المجلس،

شرعت في مراسلة بعض المصالح الخارجية للدولة قصد طلب المساعدة   وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن الجماعة

، وتم عقد االجتماع التشاوري واستصدار قرار الرئيس بانطالق 2016فبراير  15التقنية وجمع المعطيات بتاريخ 

اعي بسبب تأخر المجلس الجم . إال أن مشروع هذا البرنامج عرف تعثرا11/2016/ 28إعداد برنامج العمل بتاريخ 

، تأجيل مناقشة برنامج 23/02/2017في المصادقة عليه، حيث قرر هذا األخير، خالل الدورة العادية المنعقدة بتاريخ  

، حيث قرر فيها المجلس باإلجماع إرجاء  04/2018/ 02الدورة االستثنائية ليوم  العمل. كما تقرر نفس الشيء خالل

ذلك )حسب محضر الدورة( بانتظار التشاور بين مكتب الدراسات البت في هذا البرنامج إلى إشعار آخر. وقد برر 

 وأعضاء المجلس من أجل تحيين بعض المعطيات.

، تقوم بإنجاز مشاريعها في غياب مخطط تنمية أو برنامج 2018وإلى غاية  2010وعليه، فإن الجماعة، ومنذ سنة 

لجنة المراقبة من خالل دراسة مجموعة من  عمل يمكنها من تشخيص حاجياتها وتحديد أولوياتها، وهو ما لمسته

 المشاريع المبرمجة أثناء هذه الفترة. 
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 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الحرص على إعداد برنامج العمل خالل السنة األولى من فترة انتداب مجلس الجماعة؛ -

من القانون التنظيمي   126و  118تضيات المادتين  اإلسراع في تبني الهيكل التنظيمي للجماعة وفقا لمق -

 المتعلق بالجماعات. 113.14رقم 

 ثانيا. تدبير المداخيل
تعتمد جماعة تامري، إلى جانب حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، على مجموعة من المداخيل الذاتية التي 

ن االطالع على الوثائق المتعلقة بهذه المداخيل من وقد مك تعزز مواردها المالية وترفع من معدل استقاللها المالي.

 .تسجيل المالحظات التالية

 غياب التنسيق بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية 

تعاني جماعة تامري من غياب تنسيق المصالح فيما بينها، خاصة المصلحة التقنية ووكالة المداخيل، بحيث أن األولى 

مزاولة األنشطة المهنية ال تقوم بإخبار وكالة المداخيل الجماعية عند منح تلك الرخص حتى  التي تعنى بمنح رخص 

تقوم هذه األخيرة بإدراجها ضمن الئحة األشخاص الخاضعين للرسوم الجماعية واستخالص الواجبات المترتبة عن 

مهمة نظرا إلمكانية تملص بعض  ذلك، مما من شأنه أن يِّؤثر سلبا على مالية الجماعة، ويفوت عليها مبالغ مالية 

 الملزمين من أداء الرسوم التي بذمتهم. 

  السنوية عن المداخيل المححقة من بيع عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم اإلدالء باإلقرارات

 المشروبات

سم على يلزم األشخاص الخاضعون للرسم المفروض على محال بيع المشروبات واإلقامة بالمؤسسات السياحية والر

وبالرغم من أن جميع األشخاص  ، استغالل مواد المقالع، باإلدالء بإقراراتهم قبل فاتح أبريل من كل سنة. إال أنه

ها، فإن نلم يقوموا خالل عدة سنوات بإيداع هذه اإلقرارات وأداء الواجبات المترتبة ع  ،الخاضعين للرسوم ذات الصلة

سالف   47.06من القانون رقم    158فق المسطرة المنصوص عليها في المادة  الجماعة لم تقم بالفرض التلقائي للرسم و

، علما أن المصالح المختصة للجماعة تتوفر على جميع المعطيات التي تمكنها من تقدير الرسم على أسس الذكر

 وفيما يلي أمثلة عن ذلك: .السابقة...( قراراتاإلوالعنوان، ومضبوطة )هوية الملزم، 

 السنوات التي لم يدل بشأنها باإلقرار السنوي الملزماسم  نوع الرسم

 2016و 2015 .ب  م 

 الرسم على محال بيع المشروبات 

 2016و 2014ما بين سنتي  .ب  م

 2016و 2014 سنتي بين ما .ا م

 2016و 2013سنتي  بين ما .إا

 الرسم على المؤسسات السياحية

STE T. H. S. L. SARL 2016 

P. P. 2016 

 2016و 2015 .ت.ش

الرسم على استخراج مواد  

 المقالع
C. M. DU S. 2016و 2014 سنتي بين ما 

 استغالل محالت بيع المشروبات دون ترخيص من لدن الجماعة ودون إيداع تصريح بالتأسيس 

توفرهم  أن مجموعة من أصحاب محالت بيع المشروبات يمارسون نشاطهم التجاري بتراب الجماعة دون  لوحظ

الجماعة ودون إدالءهم بالتصريح بتأسيس المؤسسة لمصالحها. وتجدر اإلشارة إلى أن التصريح   لدنترخيص من   على

وغيابه يعد مخالفا لمقتضيات المادة  من السنة، الربع األولالرسم المتعلق ب بالتأسيس هو الوثيقة المعتمدة في احتساب

تصريح بتأسيس المؤسسة لدى  الملزمين التي تنص على وجوب إيداعو الذكر،سالف  47.06من القانون رقم  67

 نشاطاليوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة  (30) مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه ثالثون

قيمة المضافة. دون احتساب الضريبة على ال إقرار بالمداخيل المحققة خالل السنة المنصرمة كذا إيداعو المذكور،

 محالت  الذين يتوفرون على  "ا.ا"و  "ا  "م.و  "ا  .م"على سبيل المثال للحصر، السادة:  المعنيين،    الملزميننذكرمن بين  و

 المشروبات تتواجد بمركز الجماعة. بيع

  



 129 

 السياحية بالمؤسسات اإلقامة على  عدم إعداد األوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسم  

، السياحية بالمؤسسات اإلقامة على( لم يؤدوا الرسم 9( ملزمين من أصل تسعة )3الحظت لجنة المراقبة أن ثالثة ) 

مصالح الجماعة على إعداد األوامر بالمداخيل المتعلقة بهم إلرسالها إلى المحاسب العمومي قصد  ومع ذلك لم تعمل

 لي قائمة بهذه المؤسسات:ومباشرة مسطرة التحصيل حيالهم. وفيما ي ،التكفل بها

 رقم الرخصة  اسم الملزم تاريخ آخر أداء

01/04/2016  STHSL 04/2016 

01/01/2016  PP 07/2016 

 2010/06 ش.ت  01/04/2015

  بالرسمالمتعلقة غياب التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية للدولة من أجل التأكد من صحة اإلقرارات  

 السياحية بالمؤسسات اإلقامة على

ال تعمل المصالح الجماعية على التنسيق مع المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية ذات الصلة كالمكتب الوطني 

التابعة لوزارة السياحة للحصول على المعطيات والبيانات الالزمة لضبط الوعاء الضريبي    للسياحة والمصالحالمغربي  

 ح واإلقرارات المقدمة من قبلهم. للجماعة وحصر لوائح الملزمين والتحقق من صحة التصاري

   المقالع مواد استخراج علىعدم أداء إحدى الشركات للرسم 

" باإلدالء باإلقرارات الالزمة وال .بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع، لم تقم شركة "و.ج.ص  ،أنه لوحظ

الذكر، ويبين الجدول التالي الكميات   سالف  47.06من القانون رقم    96و  95تين  باألداء، وهو ما يخالف مقتضيات الماد 

 المرخصة للشركة المذكورة:

تاريخ ابتداء المدة المتبقية 

 دون اداء
 الكمية المستخرجة

الكمية 

 المرخصة
 السنة المستغل مبلغ الرسم 

 2014 .و.ج.ص 5,00 3م11.500 بها لم يتم التصريح 01/06/2014

 2016 .ص.ج.و 5,00 3م10.580 بها لم يتم التصريح 01/07/2016

 عدم مراقبة نشاط المقالع بتراب الجماعة 

االختصاصات المخولة   ضمنبالرغم من أن مراقبة نشاط المقالع وتأثير استغاللها على البيئة والساكنة المحلية تندرج  

ال أنه لوحظ إالمتعلق بالجماعات،  113.14من القانون التنظيمي رقم  100بمقتضى المادة  لرئيس المجلس الجماعي

أن مصالح الجماعة ال تقوم بأي تتبع ميداني لنشاط المقالع الواقعة في مجال ترابها من أجل مراقبة مدى احترام مستغلي 

مقالع والتحقق من مطابقة الكميات المستخرجة هذه المقالع للقوانين ذات الصلة، وكذلك للوقوف على طريقة استغالل ال

 .للمصالح الجماعية لتلك المصرح بها

 بناء هذه المالحظات، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إعمال حق االطالع والمراقبة من أجل التأكد من صحة اإلقرارات المدلى بها للجماعة من قبل الملزمين  -

 بمختلف الرسوم اإلقرارية المستحقة لها؛ 

العمل على تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية حيال الملزمين الذين يتخلفون عن وضع  -

 إقراراتهم السنوية بمصالح الجماعة؛

ن بالرسم على محالت بيع المشروبات على إيداع التصريح بالتأسيس طبقا لمقتضيات حث الملزمي -

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ 47.06القانون رقم 

العمل على التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات السياحية من أجل ضبط  -

 قة بالرسم على اإلقامة في المؤسسات السياحية؛ الوعاء الضريبي والتحقق من صحة اإلقرارات المتعل

من القانون  100ضرورة العمل على مراقبة نشاط المقالع بتراب الجماعة تطبيقا لمقتضيات المادة  -

 المتعلق بالجماعات. 113.14التنظيمي رقم 

 ثالثا. تدبير الممتلكات ومجال التعمير
لجماعي، لذلك أوالها المشرع حيزا مهما في االختصاصات تكتسي الممتلكات الجماعية أهمية قصوى في التدبير ا

المتعلق بالميثاق  78.00من القانون رقم  47و 37المنوطة بالمجلس الجماعي وبرئيسه، والتي نص عليها في المواد 

المتعلق بالجماعات. وتتميز جماعة تامري   113.14من القانون التنظيمي رقم  94و 92الجماعي، وكذا في المواد 

 نوع ممتلكاتها لكن تدبيرها يعاني من بعض النقائص التي يمكن تلخيصها كالتالي: بت
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 عدم مسك سجل الممتلكات العامة والخاصة 

ال تقوم جماعة تامري بمسك السجل الخاص بالممتلكات العامة والخاصة والتي تشمل مقر الخزانة الجماعية ودار 

دكان إضافة إلى مقري القيادة  153ان عمومي وفندق البهائم والطالبة ودار الشباب والنادي النسوي وجزرة وميز

المحدد لكيفية تسيير أمالك الجماعات القروية الصادر بتاريخ   2.58.1341والدرك، وذلك خالفا لما أقره المرسوم رقم  

صي ، في فصله األول، والقاضي بما يلي: "إن األموال التابعة للملك العمومي والملك الخصو1959فبراير  4

خصوصي يدعى "سجل محتويات األموال الجماعية...". وقد أناط المشرع هذه  سجلللجماعات القروية تقيد في 

من القانون التنظيمي رقم   94المسؤولية برئيس المجلس الجماعي، وذلك ضمن الصالحيات التي خولتها له المادة 

جماعي يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه المتعلق بالجماعات، والتي جاء فيها أن رئيس المجلس ال 113.14

الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية ويقوم بجميع األعمال التحفظية 

 المتعلقة بحقوق الجماعة.

 عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية للجماعة 

تتوفر عليها الجماعة  األمالك التي جميعمن خالل المعطيات المتوصل بها من طرف المصالح الجماعية، أن  ،تبين

وتساهم   ،التصرف حق تضمن التي األخرى والوثائق الملكية سندات تلعبه  من الدور الذي الرغم . وعلىليست محفظة

وثيقة تثبت حيازتها للقطع األرضية التي تأوي هاته   فإن الجماعة ال تتوفر على أي وتثمينها، األمالك على الحفاظ في

 األمالك. 

وتجدر اإلشارة إلى أن غياب الملفات التقنية أو سندات ووثائق الملكية الخاصة بهذه الممتلكات يعرض الجماعة 

لمجموعة من المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة نشوب نزاع حول 

 . لهاهذه األمالك، نظرا لغياب الوثائق التي تثبت حجية ملكيتها 

هذا لوحظ أن الجماعة لم تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية لترامدوت"، حيث " عقاروكمثال على ذلك، نذكر حالة 

 ا عنقرار هصدر على إثر ،ومن معه وبين جماعة تامري "بوتكيوت"كان موضوع نزاع بين السيد  ، وبالتاليعقارال

لفائدة المدعين تعويض    بأداءوالذي قضى    ،11/2015/ 12بتاريخ    81/2015محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش عدد  

 .من طرف الجماعة وهو قرار قابل للتنفيذ بصرف النظر عن مباشرة الطعن بالنقض ،درهم 4.783.125,00بمبلغ 

 المبلغ المذكور.قيمة ب عمالة أكادير إداوتنانحكم بالحجز على ميزانية الجماعة بين يدي خزينة   هتج عننمما 

 تفاقم الباقي استخالصه الخاص باستغالل المحالت التجارية 

ما  2016دجنبر  31وصل حجم المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء المحالت التجارية لجماعة تامري إلى حدود 

لم تقم الجماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة الستيفاء الوجيبة الكرائية   ،درهم، وبالرغم من ذلك  661.460,00مجموعه  

، حيث اكتفت بإرسال إشعارات إلى هؤالء 2017من لدن المكترين المتأخرين عن األداء إلى حدود أواخر سنة 

يستجيبوا لمضامين هذه اإلشعارات رغم  المكترين دون اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم، خاصة وأنهم لم

 توصلهم بها. األمر الذي يفوت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.ثبوت 

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 العمل على مسك سجالت الممتلكات العقارية للجماعة؛ -

 والعمل على تحفيظها؛ التعجيل بتسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية للجماعة، -

 اتخاذ اإلجراءات القانونية الستخالص الباقي استخالصه المتعلق بكراء المحالت التجارية. -

 رابعا. تدبير النفقات
بعد االطالع ، تبين، سند طلب 89( صفقة و20بإبرام عشرين ) ،2016 - 2013خالل الفترة  ،قامت جماعة تامري

 . التاليك ، نذكر أهمهامالحظات وجود عدة ،والقيام بالمعاينة الميدانية المتعلقة بهاملفات العلى 

  تعثر مشروع السوق األسبوعي بمركز الجماعة 

حيث   ،تعثرا كبيرا، درهم 2.039.916,65مبلغ  تهاكلف ميزاني ، الذيجماعةالعرف مشروع السوق األسبوعي ب

تعلق ت   04/2013رقم    أولى  م صفقةا برذلك أنها قامت بإ  ،2013أبرمت الجماعة عدة صفقات من أجل تهيئته منذ سنة  

، ثم أبرمت صفقة ثانية  29/08/2014والتي تم فسخها من طرف الجماعة بتاريخ  ،بأشغال تهيئة السوق األسبوعي

عدم امتثال المقاول لألمر بالشروع في األشغال. بعد بسبب  21/04/2015بتاريخ  كذلك ليتم فسخها ، 05/2014رقم 

من أجل إتمام أشغال  2015يوليوز  28، شرع في أشغالها بتاريخ 03/2015ذلك، أبرمت الجماعة صفقة ثالثة رقم 

 الشروع من سنوات خمس حوالي بعد  أي ،02/04/2018 بتاريخ  إال المذكور للسوق النهائي التسلم يتم لمو التهيئة.

 . األشغال في
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   عدم إنجاز محضر معاينة المنشآت المنفذة 

، لوحظ أن صاحب 29/08/2014بموجب قرار رئيس المجلس الصادر بتاريخ  04/2013بعد فسخ الصفقة رقم 

من  70من المادة  3وذلك خالفا للفقرة  ،المشروع لم يقم بإنجاز محضر معاينة المنشآت المنفذة بعد حصول الفسخ

في جميع  "أنه  دارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص علىدفتر الشروط اإل

 تتم على الفور وبحضور المقاول أو بعد استدعائه قانونيا، معاينة المنشآت المنفذة والمواد المزود بها". الحاالت،

كونه يحدد نوعية وكمية األشغال المنجزة على ونظرا لعدم اكتمال المشروع، فإن هذا المحضر يكتسي أهمية بالغة ل

 أرض الواقع إلى حدود تاريخ فسخ الصفقة.

  تأخر في استخالص مبلغ الضمان النهائي 

، حيث تمت  01/2014و 01/2013بالصفقتين مبلغ الضمان النهائي الخاص  حجزلوحظ أن الجماعة تأخرت في 

الصفقة وحجز مبلغ الضمان النهائي" وذلك بتاريخي اإلشارة في قراري الفسخ إلى أن "الجماعة قررت فسخ 

، أي 2018فبراير  16في حين أن عملية الحجز على الضمان لم تتم إال بتاريخ  24/10/2017و 17/12/2013

 بتأخير أربع سنوات وثالثة أشهر بالنسبة للصفقة األولى وأربعة أشهر بالنسبة للصفقة الثانية.  

 : ينالصفقت ينهاتالمعطيات الخاصة بويبين الجدول أسفله 

 موضوعها رقم الصفقة
مبلغ الضمان النهائي  

 بالدرهم

تاريخ اتخاذ قرار  

 الفسخ

الحجز على تاريخ 

 الضمان النهائي 

01/2013 
ويين نسائيين أمشروع بناء م

 بدوار أقرقاو وتماسنين
 2018فبراير  16 2013/ 17/12 4.729,14

01/2014 
ويين نسائيين أمشروع بناء م

 بدوار أقرقاو وتماسنين
 2018فبراير  16 2017/ 24/10 6.950,00

 إبرام سند طلب لتسوية نفقات سابقة 

المتعلق بإنجاز دراسة بناء القنطرة الرابطة ما  2014/ 43من خالل تفحص الوثائق المثبتة المتعلقة بسند الطلب رقم 

درهم، تبين أن التصميم ومشروع اإلنجاز ودراسة التقديم، موضوع  31.200,00وإغراين بمبلغ بين دوار بواركان 

، أي بتاريخ الحق 10/12/2014طلب ذاته مؤرخ في . إال أن سند ال19/06/2014سند الطلب، مؤرخة كلها في 

إلنجاز الخدمة. مما يدل على ان هذا السند أعد لتسوية نفقات بعد إنجازها، كما يعتبر ذلك إخالال بمسطرة تنفيذ النفقات 

ام المتعلق بسن نظ 2.09.441الثاني من المرسوم رقم  القسم الثاني من الباب الثاني من المنصوص عليها في الفرع

 على  يتعين"  أنه  على  تنص   التي  منه  65  المادة  مقتضيات  للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخاصة

 إلى المصادقة مع يبلغوا أن التوريدات، تسليم أو الخدمات أو لألشغال تنفيذ  أي في الشروع قبل بالصرف، اآلمرين

 بالصفقات   المتعلقة"  اإلرساليات  بطاقات"  على  وضعه  تم  الذي  اإلشهاد   مراجع  المعني،   الخدماتي  أو  ورد الم  أو  المقاول

 ". وجدت إن الملحقة بالعقود  وكذا والعقود  واالتفاقات الطلب وسندات

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الجماعة تفاديا لكل العمل على إنجاز الدراسات الالزمة مع التحضير الجيد للصفقات التي تبرمها  -

 عارض قد يؤدي إلى تأخر إنجازها؛ 

 العمل على التحديد الدقيق لمواصفات األعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب. -

 خامسا. تدبير مرفق النفايات
 في هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:

 عدم إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة 

جماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من اآلليات األساسية لممارسة اختصاصات الشرطة يعد القرار ال

اإلدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالصحة والسكينة والطمأنينة للسكان. كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى 

ة عليه وتفعيله ضمن اختصاص المجلس حماية البيئة من كل المؤثرات السلبية. ويدخل إعداد هذا القرار والمصادق

المتعلق بالميثاق الجماعي والمادتين   78.00من القانون رقم    50و  40الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين  

المتعلق بالجماعات، غير أنه يالحظ على الجماعة تأخرها في إصدار  113.14من القانون التنظيمي رقم  100و 92

 هذا القرار.

 على مستوى تدبير النفايات  التاختال 

يعتبر تدبير النفايات من أهم االختصاصات التي أناطها المشرع برئيس المجلس الجماعي، وذلك في إطار ممارسة 

من   50اختصاصات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة، والتي تمت اإلشارة إليها في كل من المادة  



 132 

المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  100لمتعلق بالميثاق الجماعي والمادة ا 78.00القانون رقم 

إال أنه لوحظ أن جماعة تامري اقتصرت في هذه الخدمة على جمع النفايات بمركز ايمي ودار. في حين يتكلف شخص 

ة عالقة تعاقدية بالجماعة، ودون أن ذاتي بجمع النفايات المنزلية بمركز تامري وبدوار بواركان دون أن تربطه أي

يخضع نشاطه لرقابتها. أما باقي الدواوير فهي تعاني من غياب خدمة جمع النفايات، بحيث تلجأ الساكنة إلى المطارح  

 العشوائية. مما قد يشكل تهديدا للمجال البيئي بالجماعة.

 :ما يليوعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

 ير الضرورية لتجاوز االختالالت التي يعاني منها مرفق تدبير النفايات؛ ضرورة اتخاذ التداب -

 العمل على إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة.  -
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II.  تامري  ل  يمجلس الجماعال جواب رئيس 

 .مجلس جماعة تامري بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه رئيسلم يدل 
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 "أهل الرمل" جماعة

 (تارودانت إقليم)
 

صادر   2.97.786أحدثت جماعة أهل الرمل التابعة إداريا إلقليم تارودانت، جهة سوس ماسة، بموجب المرسوم رقم  

 2520للمملكة )ج.ر عدد  بإحداث وتحديد الدوائر االنتخابية (1997سبتمبر  24) 1418من جمادى األولى  21في 

 (.1997/ 25/09بتاريخ 

حسب إحصاء سنة   نسمـــــة  8.132  مربعا. ويبلغ عدد سكانها  كيلومترا  102  جماعة على مساحةليمتد النفوذ الترابي ل

وتعتبر أهل  .االقتصادي أساسا على الفالحة وتربية الماشية همنشاط ون فييعتمد و ،دوارا 21موزعين على 2014

الرمل من بين الجماعات التي عرفت تراجعا في عدد السكان خاصة من فئة الشباب بسبب الهجرة الناتجة أساسا عن 

 توالي سنوات الجفاف وقلة فرص العمل.

عضوا. وحسب محضر انتخاب مكتب المجلس برسم الوالية االنتخابية الحالية، فقد 17يتكون مجلس الجماعة من 

تتوفر كما  نواب للرئيس وكاتب للمجلس الجماعي.( 04وأربعة )األخير مكتب مكون من: الرئيس  انبثق عن هذا

 موظفا. 13جماعة على طاقم إداري يتكون من ال

وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة   ،مليون درهم  6,92، بلغت موارد الجماعة 2017خالل السنة المالية  

  .مليون درهم 4,77 بلغت النفقات برسم نفس السنةبينما مداخيل. هذه البالمائة من  52,5 حوالي

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 . تدبير المداخيل أوال
 .خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى المالحظات اآلتية

 الباقي استخالصه المتعلق بواجبات الماء  تفاقم 

بخصوص واجبات  إلى الجماعةتبين من خالل القيام بالمهمة الرقابية أن مجموعة من الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم 

إلى حدود انتهاء المهمة الرقابية بتاريخ   درهم  44.703,40إذ بلغ الباقي استخالصه عنها ما مجموعه    ،استهالك الماء

على إرسال اإلشعارات إلى الملزمين الذين تجاوزت الديون  ،من جهة اقتصرت الجماعة،حيث  .2018دجنبر 13

ى أن هذا السقف جاء بناء على قرار  درهم عن كل ثالثة أشهر، وتجدر اإلشارة إل 300,00 المترتبة عن استهالكهم

  لم تقمومن جهة أخرى،   الرئيس السابق، دونما اإلشارة إلى ذلك في القرار الجبائي أو المرور عبر مداوالت المجلس.

بتفعيل مقتضيات الفصل السادس من عقدة االشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب والتي حددت شروط تعليق التزود 

في حالة عدم أداء واجبات االستهالك تقوم الجماعة بتعليق تزويد المشترك بالماء بعد أربعة أيام فقط بالماء كما يلي" 
." من تقديم آخر إشعار، وفي هذه الحالة يتعين عليه أداء مبلغ واجب الماء مع غرامة مالية كواجب إلعادة التزويد 

 رهم.  د  40جديد اإليصال حسب القرار الجبائي في مبلغ وتقدر ضريبة ت 

  تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات ل اتخاذ اإلجراءات الالزمةعدم 

تسوية حاالت  ، من أجل وضع إقرار اإلحداث وبعض الملزمين بهذا الرسمقامت الجماعة بإرسال إشعارات إلى  

 28و 2016مايو 18، وذلك في كل من أصحاب محالت بيع المشروبات الذين ال يتوفرون على رخص استغاللها

، لم يستجيبوا لهاته اإلشعارات. ورغم  2018دجنبر    13، إال أنهم وإلى غاية القيام بالمهمة الرقابية بتاريخ  2017نونبر  

، 47.06من القانون رقم  158ذلك لم تقم الجماعة بالفرض التلقائي للرسم وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 

" إذا امتنع   هقة بالجزاءات عن عدم اإلدالء بالرخص، والتي تنص على أنوالمتعل  137والتي نصت عليها كذلك المادة  

الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه عند كل عملية مراقبة رسم معين، توجه إليه رسالة تدعوه إلى اإلدالء بالرخص 

حالة عدم إدالء الملزم ( ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة. وفي 15عشر يوما ) خمسةالمذكورة داخل أجل 

بالوثائق المطلوبة بعد انصرام األجل المذكور، يفرض عليه الرسم بصورة تلقائية ودون سابق إعالم مع تطبيق غرامة 

 درهم.'' 500قدرها 

يتعرضون  67باإلضافة إلى ذلك، فالملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 

 التي تنص على جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس. 146درهم وذلك حسب مقتضيات المادة  500رها لغرامة قد 
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  احتساب ضريبة الذبح والضريبة اإلضافية عن الذبح في غياب ميزان لقياس الكتل في المجزرة 

، باستخالص الرسم 2016يونيو  15بتاريخ  1بناء على الفصل الثالث من القرار الجبائي رقم  مصالح الشساعة تقوم

درهم عن كل كيلوغرام صافي من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته، كما تقوم  0,50عن الذبح وذلك بتطبيق سعر 

بالمئة من   50ة والذي يحدد في  باستخالص الرسم اإلضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيري

سعر الرسم للذبح والذي يحتسب بالكيلوغرام أوعن كل رأس أو بنسبة من ثمن الجملة، طبقا للفصل الرابع من نفس 

 القرار الجبائي. 

 عدد على اعتمادا الرسم  مستحقات احتساب على تعمل الشساعة مصالح فإن المجزرة، في ميزان لغياب ونظرا

 الرسم   هذا  استخالص  فإن  وبالتالي.  للغنم  8و  للبقر  كيلوغرام  100:  التالية  معتمدة في ذلك األوزان  يجزاف  كيلوغرامات

 .صحيحة  غير بطريقة يتم

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛استهالك الماءت اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحصيل الباقي استخالصه المتعلق بمداخيل واجبا -

الفرض  ، خاصة عبر تفعيل الجماعة لصالحياتها في مجال تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات -

 .إيداع التصريح بالتأسيسوإلزام المستغلين على  التلقائي للرسم

 ا. تدبير النفقات ثاني
 .خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى المالحظات اآلتية

 نتيجة غياب الدراسة القبلية مائية استغالل منشأةتعثر إنجاز و  

من أجل تزويد دوار أفرياط( أنجزت في  )وار البريج د أن الجماعة تأخرت في استغالل منشأة مائية واقعة ب لوحظ

من أجل  2013أبريل  08حيث راسلت وزارة الداخلية بتاريخ  ،17/05/2015بتاريخ  01/2014إطار الصفقة رقم 

درهم دون  1.168.776,00وتجهيز بئرين بدواري العزيب وأفرياط قدرت كلفتهما اإلجمالية ب  طلب دعم لحفر

االستناد إلى دراسة تقنية متخصصة تبين مكان تواجد المياه الجوفية والحفر فيه مباشرة ومن تم تحديد الكلفة الحقيقية  

بموجب رخصة البرمجة   درهم  1.168.800,00  للمشروع المذكور. وقد استفادت الجماعة من الدعم المالي بمبلغ قدره

 . 31/07/2013بتاريخ  FP 20713116عدد 

 مختلف بين ومندمجة واضحة رؤية لم يمكن من وضع الجماعة طرف من األولية التقنية الدراسة إغفال أن نيتبوقد 

 أفرياط  دوار  لتزويد   المائية  بالقنوات  الربطأشغال  -الحفر)أشغال    مراحله  بجميع  المشروع  وكلفة  مدة  لتحديد  المتدخلين

 مياه رةد ن من تعاني أفرياط دوار ساكنة أن خصوصا استغالله في التأخر وبالتالي( بالكهرباء  الربطأشغال -المتضرر

 وذلك  05/12/2018  بتاريخ  المراقبة  لجنة  زيارة  حدود   إلى  مستغل  غير  الزال  البئر  فإن  التأخر  لهذا  وكنتيجة.  الشرب

 .أولوز سد  من معالج غير بماء حاليا تتزود  التي أفرياط دوار لساكنة الملحة الحاجة رغم

  نقائص تتعلق بطريقة مسك دفتر الورش 

من خالل تفحص الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات العمومية أن بعض دفاتر الورش الممسوكة من طرف  لوحظ

 مصالح الجماعة تشوبها بعض النقائص والتي تتمثل فيما يلي: 

على ورقتين فقط بالنسبة  إال يحتوي ال حيثفتر الورش بد  األشغال إنجاز مراحل مجمل تضمين عدم -

 2015/ 05والصفقة رقم  01/2012ى ثالث ورقات بالنسبة للصفقة رقم وعل 2014/ 01للصفقة رقم 

 ؛المؤقت ليست محددة في دفاتر الورش المذكورةكما أن عملية التسليم 

مما لم يمكن من التحقق من  ،05/2015عدم تأريخ جميع محاضر دفتر الورش المتعلقة بالصفقة رقم -

 مشروع.مدى دورية محاضر التتبع من طرف الجماعة صاحبة ال

  عدم إعمال مبدأ المنافسة في بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب 

يخص بعض النفقات التي نفذت عن طريق سندات الطلب، لوحظ أن الجماعة لم تعمل على احترام مسطرة فيما 

بيانات مختلفة لألثمنة، وذلك على خالف ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة   االستشارة الكتابية للحصول على ثالثة

المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها   2.06.388من المرسوم    75

تنص على أن األعمال موضوع المتعلق بالصفقات العمومية والتي    2.12.349من المرسوم رقم    88ها والمادة  ومراقبت

سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب 

المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثالثة متنافسين على األقل وبتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمنة وذلك من أجل 

 ي يؤكد عليه المرسوم المذكور. ويوضح الجدول التالي بعض األمثلة على ذلك:إعمال مبدأ المنافسة الذ 
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 المبلغ بالدرهم موضوعه رقم سند الطلب

 13.741,00 مصاريف اإلطعام واالستقبال  2013/ 23

 9.960,00 شراء عتاد صغير للتزيين  2014/ 17

 18.540,00 إصالح مسلك طرقي 2015/ 19

 8.160,00 وطابعة اقتناء حاسوب  2015/ 40

 19.800,00 كشط آبار بمركز القصبة  2015/ 48

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 إنجاز الدراسات القبلية الالزمة قبل الشروع في إنجاز المشاريع لتفادي تعثرها؛  -

الحرص على مسك الوثائق المتعلقة بالورش، خاصة دفتر الورش، وفق ما هو منصوص عليه في  -

 ؛ (1من دفتر الشروط المشتركة )الكتيب  22المادة 

الختيار الممونين ومقدمي الخدمات من خالل توجيه رسائل االستشارة والحصول إعمال مبدأ المنافسة   -

 .لنفقات عن طريق سندات الطلباعلى البيانات المختلفة لألثمان خالل صرف 

 . تدبير المنح المقدمة للجمعيات ثالثا
 .خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى المالحظات اآلتية

 الجماعة طرف من المقدم الدعم من الجمعيات الستفادة موضوعية معايير تحديد عدم 

 أن إال .2017و 2013 بين ما الفترة خالل الجماعة من مقدم كدعم مختلفة مبالغ من الجمعيات من مجموعة استفادت

 أية  وضع  يتم  ولم  محددة،  نتائج  بتحقيق  وال  مشروع  أي  بتنفيذ   الجمعيات  لمختلف  المقدمة  المنح  ربط  يتمم  ل  أنه  المالحظ

  بتاريخ 57 رقم الداخلية وزير دورية في  وردت التي والضوابط ينسجم ال ما وهو ،المقدمة المنح صرف لتتبع آلية

 على  حثت والتي، 2000/2001 االنتقالية الفترة برسم المحلية الجماعات ميزانيات بإعداد المتعلقة 13/04/2000

 لالعتمادات سليم تدبير أجل من وذلك المحلية الجماعية المجالس بموافقة تحظى مشاريع على بناء  اإلعانات منح

 . للجمعيات المقدمة واإلعانات للمساعدات المخصصة

  التي األهداف تحديد  يتعين فإنه المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 154 المادة ألحكام وإعماال

  مطابقة مدى مراقبة من للحسابات الجهوي المجلس تمكين قصد  المستفيدة، الجمعيات إلى اإلعانات ألجلها تمنح

 .الممنوحة المساعدة أو المساهمة من المتوخاة لألهداف تلقيها تم التي وميةالعم األموال استخدام

 حساباتها بتقديم للجماعة المالي الدعم من المستفيدة الجمعيات إلزام عدم  

إعانات من الجماعة تتجاوز قيمتها  جمعية،  28ت ما يزيد عن ثماني وعشرين تلق 2017 - 2013خالل الفترة 

يناير   31درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة، مما يخالف مقتضيات قرار وزير المالية الصادر بتاريخ    10.000,00

المكرر مرتين من الظهير  32بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات الذي جاء تطبيقا للفصل  1959

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون   1378جمادى األولى    3بتاريخ    1.58.376الشريف رقم  

 .1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   75.00رقم 

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

  طرف من المقدم مالدع من المستفيدة  الجمعياتومكتوبة لتحديد قائمة  موضوعية معايير اعتماد -

 ؛الجماعة

 .حساباتها بتقديم للجماعة المالي الدعم من المستفيدة الجمعيات إلزام -

 . تدبير الممتلكات رابعا
تكتسي الممتلكات الجماعية أهمية قصوى في التدبير الجماعي، لذلك أوالها المشرع حيزا مهما في االختصاصات 

المتعلق بالميثاق  78.00من القانون رقم  47و 37المنوطة بالمجلس الجماعي وبرئيسه، والتي نص عليها في المواد 

المتعلق بالجماعات. وتتميز جماعة أهل الرمل   113.14من القانون التنظيمي رقم   94و  92الجماعي وكذا في المواد  

محل احتالل مؤقت إضافة إلى أربعة مقرات( ويعاني تدبيرها من  40محل تجاري للكراء و 21بضعف ممتلكاتها )

 النقائص التالية:

  عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية 

 عن أمالكها أغلبية في  تتصرف الجماعة أنح الجماعية، من خالل المعطيات المتوصل بها من طرف المصال تبين

 المتعلق  113.14  رقم  القانون  من  94  للمادة. حيث لم تتخذ الجماعة اإلجراءات الالزمة لتحفيظها طبقا  ةزالحيا  طريق
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( التي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب 21/04/1998)  57الدورية الوزارية عدد    لتعليماتو  بالجماعات

 اتباعها للتحفيظ. 

 الحفاظ التصرف وتساهم في حق تضمن التي األخرى والوثائق الملكية سندات تلعبه من الدور الذي الرغم وعلى

 تثبت حيازتها للقطع األرضية التي تؤوي هاته األمالك.فإن الجماعة ال تتوفر على أي وثيقة  وتثمينها، األمالك على

إال ورفضت  المصادقة، أجل من الوصاية سلطات الممتلكات إلى سجالت إرسال تم كلما أنه نذكر الصدد، هذا وفي

 اإلجراءات اتخاذ  الجماعة مصالح من األخيرة هاته تطلب حيث مستوفي"، التأشير عليها معللة ذلك بعبارة "غير

 . الحيازة طريق عن الجماعة فيها تتصرف التي للممتلكات القانونية الوضعية تصفية أجل من الضرورية

وتجدر اإلشارة إلى أن غياب الملفات التقنية أو سندات ووثائق الملكية الخاصة بهذه الممتلكات يعرض الجماعة 

القانوني للجماعة في حالة نشوب نزاع حول هذه حيث يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الوضع  ،لمجموعة من المخاطر

 األمالك نظرا لغياب الوثائق التي تثبت حجية الملكية. 

  عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية 

 حيث للجماعة، التابعة الممتلكات جميع يتضمن ال األخير هذا أن الجماعية، الممتلكات سجل مراجعة خالل من تبين

 أن الموظفين مع والمقابالت الرمل أهل جماعة مصالح طرف من المنجزة المشاريع مختلف مراقبة خالل من لوحظ

ويتعلق األمر باآلبار التي تعود  .الممتلكات بسجل ادراجها  يتم لم للجماعة ملكيتها ترجع التي اآلبار من مجموعة

 الكطيفة.ملكيتها للجماعة والمتواجدة بدواوير أمزال، العزيب، النعيمة، أغشين و

باإلضافة إلى ذلك، تبين من خالل تصريحات شسيع المداخيل والمشرف على المجزرة، أن الجماعة ال تتوفر سوى 

 أن سجل الممتلكات ال زال يشير إلى تواجد مجزرتين بتراب الجماعة.  في حينعلى مجزرة واحدة. 

  األرضية إلنجاز المنشآت المائيةعدم احترام المقتضيات القانونية بخصوص عقود تسليم البقع 

  تيفا وجمعية والبيئة للتنمية اغشين وجمعية للتنمية النعيمة جمعية من  كل مع اتفاقيات ثالث بإبرام الجماعة، قامت

 إجراءات  اتخاذ   مع  المشروع،  إنجازها  مقابل  للجماعة  األرضية  البقع  الجمعيات،   تسليم  أساس  على  التعاقد   تم  حيث  وين،

 . الطرفين بين شراكة اتفاقية إطار في والتدبير التسيير قصد  الجمعية إلى المائية أةالمنش تسليم

، 2012  ديسمبر  13  بتاريخ  الجمعية  ورئيس  السابق  الجماعة  رئيس  طرف   من  فقط   موقعة  العقود   هاته  أن  لوحظ  أنه  إال

 المصلحة في اإلمضاء تصحيح إلى إخضاعها وكذلك المحاكم لدى مقبول محام طرف من وتوقيعها تحريرها دون

المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر  39.08يعد مخالفا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم  مما .المختصة

والتي جاء فيها ما   2011نوفمبر  22من ذي الحجة الموافق ل  25بتاريخ  1.11.178بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى  جميع التصرفات المتعلقة –تحت طائلة البطالن -يلي '' يجب أن تحرر 

أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره 

 . "ينص قانون خاص على خالف ذلك ممن طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما ل

 بالمحالت التجارية وواجبات االحتالل المؤقت  الباقي استخالصه الخاص تفاقم 

وصل حجم المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء المحالت التجارية وواجبات االحتالل المؤقت إلى حدود القيام  

 الالزمة  اإلجراءاتنه لم يتم اتخاد إحيث  ،درهم 28.335,00، ما مجموعه 2018دجنبر 13بالمهمة الرقابية بتاريخ 

المتخلفين عن  بعضأرسلت المصلحة المختصة، إشعارات إلى  حيث، 2018 سنة حتى الكرائية الوجيبة  الستيفاء

اتخاذ اإلجراءات القانونية لعدم ورغم توصلهم بالرسائل الموجهة إليهم، لم يستجيبوا بعد لمطالب الجماعة. و ،األداء

 الالزمة، فالجماعة تفوت مبالغ مهمة على ميزانيتها.  

 من أجل مراجعة السومة الكرائية ووجيبة االحتالل المؤقتومكتوبة  م اعتماد معايير واضحةعد 

خالل االطالع على الملفات الخاصة باألكرية ورخص االحتالل المؤقت، تبين أن المجلس التداولي، هو الذي  من

جديد عقد الكراء أو االحتالل المؤقت  شروط استغالل كل عقار تمتلكه الجماعة والتي من تجلياتها، تحديد مدة تفي  يقرر  

وكذلك مبلغ الزيادة بعد مرور هاته المدة، إال أنه لوحظ عدم اعتماد معايير واضحة وموضوعية تتم على أساسها 

مراجعة السومة الكرائية، خاصة في ظل غياب بند في العقد أو في رخصة االحتالل المؤقت ينص على شروط 

 بة الرفع من قيمتها أو تخفيضها.مراجعة الوجيبة الكرائية ونس

، تمت زيادة مبالغ متفاوتة حسب 2016  -  2013لوحظ أنه خالل المراجعة التي تم القيام بها والتي تخص الفترة    حيث

 2019 - 2016، أما بخصوص المراجعة المتعلقة بالفترة درهم 15و 5كل مجموعة من المحالت تراوحت ما بين 

 لجميع المحالت.دراهم  5فقد تمت زيادة 

 الجماعي المخزن تدبير في المعتمدة الداخلية المراقبة لياتآ محدودية 

تبين من خالل المعاينة الميدانية لمخزن الجماعة، أن هذه األخيرة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سالمة 

 لتسجيل الضرورية السجالت على تتوفر  ال بحيث بط الممتلكات المنقولة والتوريدات المستلمة. ضعمليات حفظ و 
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 التخزين بطاقات  على وال المخزن عن الصادرة أو الواردة المواد  سجل على تتوفر  ال  كما  وتوزيعها،  تسلمها عمليات

 .منقول أو توريد  بكل الخاصة

 طريق عن الموظفين على المكتب وأثاث العتاد  تسليم عملية بتوثيق تقوم ال النفقات مصلحة فإن ذلك، عن وفضال

 والمسؤولين التوريدات مختلف استعمال أماكن معرفة من تمكن التي(، décharge) الذمة إبراء لشواهد  إمضاءهم

 .الجرد  عملية وتسهيل عنها

إن الجماعة بعدم اتخاذها لمثل هذه التدابير، تكون قد خالفت قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة  

 .بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2.09.441المرسوم رقم  من 111

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 عبر تحفيظها؛تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية  -

 بالممتلكات؛الجماعية وتضمينه جميع المعلومات المرتبطة تحيين سجل الممتلكات  -

 للملك الجماعي؛ من أجل مراجعة السومة الكرائية ووجيبة االحتالل المؤقت اعتماد معايير واضحة -

التجارية  المحالت كراء الباقي استخالصه الخاص باتخاذ التدابير الالزمة من أجل استخالص مبلغ  -

 للملك العمومي؛ المؤقت واالحتالل

من أجل ضبط عمليات االقتناء  الجماعي المخزن تدبيرال في مج الداخلية المراقبةاعتماد أليات  -

 والتخزين والتوزيع للمقتنيات الجماعية.  

 . تدبير المرافق الجماعية خامسا

 الجماعية المجزرة تدبير 

كما تم تغييره وتتميمه   2002أكتوبر  3الميثاق الجماعي الصادر في المتعلق ب 78.00ن لقانومن ا 39نصت المادة 

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   113.14القانون التنظيمي رقم من  83وبعدها المادة 

ة إحداث وتدبير مرافق عموميتقوم ب ةالجماععلى أن (  2015يوليو  7)الموافق ل  1436رمضان  20في  1.15.85

على مجزرة لذبح الماشية وإعداد  أهل الرمل جماعة تتوفرجماعية كالمجازر والذبح ونقل اللحوم.  وفي هذا اإلطار 

 .اللحوم للبيع، تتكون من قاعة للذبح، وقد قامت لجنة المراقبة إثر زيارتها لهذا المرفق برصد المالحظات اآلتية

 بالمجزرة خاص سجل  مسك عدم 

 صنف كل حسب ذبحها تم التي الرؤوس عدد  به تسجل بالمجزرة خاص سجل مسك على تعمل ال الجماعة أن لوحظ

 .المبالغ هذه استخالص بواسطتها تم التي المخالصات ورقم الذبح ضريبة ومبلغ الذبح وتاريخ

   الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة بالذبحالصحية  عدم احترام الشروط والمعايير 

تبين من خالل المراقبة الميدانية للمجزرة الجماعية، أن القاعة المخصصة للذبح تفتقر للشروط المنصوص عليها في 

المتعلق بالسالمة  28.07بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  2011شتنبر  6الصادر في  2.10.473المرسوم رقم 

الثالث المتعلق بالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السالمة الصحية الغذائية السيما مواد القسم  الصحية للمنتجات

 للمنتجات األولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. وقد تم الوقوف على ما يلي: 

 داخلإخالء األحشاء من الفضالت وغسلها    حيث يتمعدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل األمعاء،   -

 ذبح؛قاعة ال

 محالت إلى نقلها حين إلى الذبح بعد  مباشرة واألسقاط القصبات بإيواء تسمح تبريد  غرفة  غياب -

 الجزارة؛

لوحظ أثناء المراقبة الميدانية للمجزرة أنها ال تتوفر على المواد   ، فقد غياب مواد تعقيم األيدي واألدوات -

ت المرتبطة بالذبح، وذلك خالفا الخاصة بتطهير األيدي واألدوات المستعملة في مختلف العمليا

التي تنص على وجوب أن تكون األدوات  2.10.473من المرسوم رقم  33لمقتضيات المادة 

والتجهيزات والمنشآت التي تالمس المنتجات الغذائية منظفة و، عند االقتضاء، مطهرة بوتيرة كافية  

 لتلوث؛التفادي أي خطر 

 الكهرباء؛  بشبكة الجماعية المجزرة ربط عدم -

 .اللحوم لنقلوشاحنة  بالمجزرة خاص ميزان غياب -

 عبر  والتي، 2015 ديسمبر 14 بتاريخ مراسلة بتحرير قام المداخيل شسيع أن إلى الخصوص بهذا اإلشارة وتجدر 

 سند بموجب المجزرة بإصالح الجماعية المصالح قامت لذلك تبعا .ومعدات لوازم من المجزرة حاجيات عن فيها

  .الالزمة  بالمعدات  تجهيزها  دون  فقط  البناية  اإلصالحات  همت  حيث  ،درهم  59.292,00  بمبلغ  2018/ 90  رقم  الطلب
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 للشرب  الصالح الماء مرفق   

 التسيير في كثيرة صعوبات تعرف  التي الجماعة لساكنة الحيوية المرافق أهم من للشرب الصالح الماء مرفق يعتبر

 الفرشة  في  البين  الخصاص  ظل  في  خاصة  للمواطنين،  توفيرها  للجماعة  ينبغي  التي  األساسية  الخدمات  من  لكونه  نظرا

 .الجماعة تراب يعرفه أصبح الذي المائية

 ثالث تغطي القصيبة بمركز آبار ثالث تسير التي الجماعة بين ما تنقسم  فهي المرفق، لهذا المسيرة الهيئات عن أما

 األخيرة  هذه  لتقوم  معها   اتفاقيات  الجماعة  أبرمت   جمعيات  ثالث  تسيير  بين  ما   تنقسم  فهي  الدواوير  لباقي  بالنسبة.  دواوير

 البقع  الجمعيات هاته تسليم أساس على التعاقد  تم حيث االستغالل، واجبات من استفادتها مقابل الخدمة هذه بتدبير

 قصد الجمعية إلى المائية المنشأة تسليم إجراءات واتخاذ  المشروع إنجازها مقابل ،لجماعةمن طرف ا ،األرضية

 تربطها ال مستقلة جمعيات عشر على األخرى تتوزع بينما. الطرفين بين شراكة اتفاقية إطار في والتدبير التسيير

 ما يلي.وتتلخص مجمل المالحظات المتعلقة بتدبير هذا المرفق في .تعاقدية عالقة أية بالجماعة

 الجماعة مع تعاقدي إطار غياب في الماء لمرفق  جمعيات تدبير 

من  83يعتبر تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من االختصاصات الذاتية للجماعة والمنصوص عليها في المادة 

 من الميثاق الجماعي. 39القانون التنظيمي للجماعات وقبله في المادة 

في غياب تسيير هذا المرفق ببعض الدواوير،  جمعيات تتولى( 10وبعد االطالع على هذا الملف، لوحظ أن عشر )

في احترام  هااللتزامات المتعلقة باستغاللوكذا  أي إطار تعاقدي مع الجماعة يحدد كيفيات وطرق تسيير هذا المرفق

مبدأ استمرارية المرفق، مع مراعاة الشروط المتعلقة بالسالمة والجودة والمحافظة مبادئ المساواة بين المرتفقين ول

تعمل على استخالص الواجبات المتعلقة باستهالك الماء الصالح للشرب وواجبات   الجمعيات المعنيةعلى البيئة علما أن  

 بذلك.لها سند قانوني يسمح أي الربط في غياب  

  هذا المرفق بعدم توفر الجماعة على المعطيات المتعلقة بالشبكة والمستفيدين والتسعيرات المطبقة 

من خالل القيام بالمهمة الرقابية، تبين أن المصالح الجماعية ال تتوفر على قاعدة معطيات، تتعلق بالجمعيات المسيرة  

بأية معلومات عن شبكة الماء التي تسيرها أو  للجماعة وفي هذا اإلطار، لوحظ أن هاته األخيرة ال تدلي .لهذا المرفق

لتسعيرة المطبقة وواجبات الربط والصيانة ووتيرة الفوترة وغيرها وكذلك بالنظام الداخلي الخاص بها والذي يحدد ا

هذا المرفق ل هاذلك،  األمر الذي قد يعيق حسن تسييرب مطالبتهمال تعمل على  الجماعةتصاميم قنوات الربط، كما أن 

ا اتفاقية، من جهة، ومن في حال فسخ االتفاقية وحلولها محل الجمعية في التسيير بالنسبة للجمعيات التي تربطها به

 عن تدبير هذا المرفق. األخرىإحدى الجمعيات  كفجهة أخرى اتخاذ التدابير الالزمة عند  

 تفعيل آليات المراقبة وتتبع تسيير هذا المرفق  عدم 

 نجزتها بصفة منفردة أو مشتركة وكذلك تلكأتعمل مصالح الجماعة على مراقبة وتتبع المشاريع التي مولتها أو  ال

 المنجزة من طرف جمعيات مستقلة والمتعلقة بتسيير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب داخل نفوذها الترابي. 

فبالرغم من عدم استخالص الرسوم والواجبات المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والسماح لهاته الجمعيات  

، باإلضافة إلى 2017 - 2013ات الجماعة خالل الفترة ن مجموعة منها استفادت من إعانإبالقيام بهذه العملية، ف

دالء هذه الجمعيات إ ولعدم بالمعدات الالزمة )المضخات ومراكز تحويل الكهرباء، ...(.  تزويدها، حسب الحاجة،

 . أنجزتها التي النفقات مختلف تتبعيمكنها  البحساباتها، فإن الجماعة 

بواسطة   التعقيم وفضال عن ذلك، فمن خالل الزيارة الميدانية تبين أن البئر الكائن بدوار العزيب التابع للجماعة يفتقر إلى   

لشروط  ل ، كما تم الوقوف كذلك على عدم احترام البئر الكائن بدوار النعيمة التابع لجمعية النعيمة للتنمية، محلول الكلور 

ع األشجار وغير محمي من عوامل التلوث، الشيء الذي يمكن أن يشكل خطرا على المارة  الوقائية بحيث أنه مغطى بجذو 

، بالمعالجة الصحية للمياه  ها من قيام الجمعيات المتواجدة بتراب الجماعة  وعلى صحة المستهلك. باإلضافة إلى ذلك، ال تتأكد  

،  المتعلق بالجماعات  113.14لقانون التنظيمي من ا  100المعدة لالستهالك. األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 

تنص على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار ممارسته اختصاصات الشرطة اإلدارية، يسهر على نظافة مجاري    والتي 

 المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة لالستهالك العمومي. 

 الجهوي للحسابات بما يلي: بناء على ما سبق، يوصي المجلس

الشروط  منتجات الذبح ونقل اللحوم عبر احترام  بضمان جودة وسالمة  اتخاذ التدابير الالزمة المتعلقة   -

 )المجازر(؛ الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة بالذبحالصحية والمعايير 

بعض التزود بالماء الصالح للشرب في  ر مرفق تسييتتولى عيات التي إطار تعاقدي مع الجماعتماد  -

 وكذا التزامات األطراف المتعاقدة؛ يحدد كيفيات وطرق تسيير هذا المرفق التابعة للجماعة، الدواوير 

المعطيات المتعلقة بالشبكة الحرص على حسن تدبير مرفق التزود بالماء الصالح للشرب عبر ضبط  -

  .المراقبةاعتماد أساليب التعقيم و ، وكذاوالمستفيدين والتسعيرات المطبقة
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II.  هل الرمل  أل   يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 أوال. تدبير المداخيل 

 تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بواجبات الماء 

المصلحة المختصة بالجماعة منكبـة حاليـا على االتصال بالملزميـن بمستحقات استهــالك الماء الشروب من 

دجنبر  10بتاريخ  41المنشآت المائية الجماعية، حيث منذ إحداث لجنة تعليق التزود بالماء بموجب القرار رقم 

، تنفيذا لمقتضيات الفصل السادس من عقدة االشتراك، والمجهودات متواصلة الستخالص ما بذمة 2018

 المستهلكين.

 حال بيع المشروباتعدم تفعيل الجماعة لصالحياتها في مجال تحصيل الرسم على م 

خالل السنة الجارية، ستقوم الجماعة بجميع اإلجراءات المتعلقة بالموضوع، رغم صعوبة األمر لكون الممارسين 

للمهنة، وفي أحايين كثيرة، تغلق محالتهم ويعملون بشكل متقطع نتيجة الركود االقتصادي بالمركز، وإن اقتضى 

 للرسم وإلزام المعنيين باألمر بإيداع تصاريح التأسيس.الحال اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي 

  احتساب ضريبة الذبح والضريبة اإلضافية عن الذبح في غياب ميزان لقياس الكتل في المجزرة 

)...( ضمانا لحقوق الجماعة وتنفيذا للقوانين الجاري بها العمل، سيطرح هذا الموضوع لمعالجته أثنــاء إعـداد 

االعتماد الكافي القتنــاء ميزان لقيـاس الكتل بالمجزرة بعيدا عن األسلوب الحالي في الميزانية لبرمجـة 

 االستخـالص.

 ثانيا. تدبير النفقات 

  تعثر إنجاز واستغالل منشأة مائية نتيجة غياب الدراسة القبلية 

بالمـــاء الشروب، باشــرت  تجـاوزا للتماطـل الواقـع فـي استغـالل المنشـأة المائيـة لتزويـد الساكنـة المعنيـة

الجماعة في اآلونة األخيــرة اإلجراءات القانونية لربطهـا بالكهرباء كما أنها ستعلن عن طلب عروض مفتوح 

إلنجاز صهريج ذي مواصفات حديثة لتلبية حاجيات الساكنة من هـذه المادة الحيوية. وفي هـذا السيـاق، نذكــر بأنـه 

ث المشروع، راسلت  الجماعة كل من مديـرية التجهيـز ممثلـة في مصلحة الميـاه ووكالـة قبل اتخـاذ مبادرة إحـدا

الحـوض المائـي لسوس ماسة من أجل القيـام بالدراسات التقنية الالزمة لتحديد مواقع وفرة المياه الكافية فاستقر  

مـع توالـي سنـوات الجفــاف، وقبـل توصل األمر في األول على إنجـاز المنشأة المائيـة بـدوار أفريـاط، إال أنــه 

الجماعة باإلعانة الماليـة للمشروع مـن وزارة الداخليـة، تبين بـأن المنطقـة تعـرف تقلصـا حـادا وغيابا للفرشـة 

المائيـة، بنـاء على تجارب الفالحيـن بها ومغـادرة أغلب الساكنـة لهـا، مما حـدا بالمجلس الجماعي الى التفكير في  

تغييـر موقع المشروع ليستقر الـقرار على دوار البريــج الــذي يحتضن فرشـة مائية البأس بهـا. إال أنه بعـد إنشاء 

المشروع ظهرت بعض الصعوبات والمجلس الحالي منكب على معالجتها لتمكين الساكنة من الماء الشروب كما 

 ا يتعلق بإعداد الدراسات القبلية ألي مشروع. أنه سيعمل على األخذ بتوصية المجلس الجهوي للحسابات فيم

  نقائص تتعلق بطريقة مسك دفتر الورش 

تفاديـا لتكرار ما حدث في الصفقات موضوع نقص في مسك دفتـر الورش، فالجماعة ستعمل، في إطـار إسنـادها 

مع اجبارهم على احترام لصفقاتها المستقبلية على إسناد التتبع والمراقبة لمكاتب الدراسات أو أي قطـاع خارجي 

التدابير الجاري بهـا العمل فيما يخص دفتــر الورش بتضمينه جميع مراحل إنجـاز الصفقة في انتظـار توظيف 

 الجماعة إلطار تقني يتولى المهمة.

 عدم إعمال مبدأ المنافسة في تنفيذ بعض النفقات عن طريق سندات الطلب 

فيما يتعلـق بسنـدات  2. 12. 349واردة في مرسوم الصفقات رقم حرصا على تطبيق اإلجراءات القانونية ال

. 2015و  2013الطلـب، فالجماعـة وتفاديـا منهـا لما وقـع في بعض سنـدات الطلـب التي يعــود تاريخها إلى ما بين  

 وستعمل الجماعة على األخـذ بتوصيتكم مـن خـالل اعتماد تدابير المنافسة بكل إجراءاتها )...(. 

 ثا. تدبير المنح المقدمة للجمعيات ثال

 عدم تحديد معايير موضوعية الستفادة الجمعيات من الدعم المقدم من طرف الجماعة 

، واللتان فرض فيهما على الجمعيات 2018و  2017إضافة إلى ما هـو معمول به حاليا، خالل السنتين ال آخيرتين

ج عملها مـع التوقيع على االتفاقية، فالمجلس المحلي سيفكر خـالل المحلية المستفيدة من إعانـة الجماعة تقـديـم برنام
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( في وضع شروط ومعايير إضافية لالستفادة من الدعـم ضمانا للتدبير السليم لمالية الجماعة 2019السنة الجارية )

 وتحقيقا لمشاريع ذات وقع إيجابي على ساكنة الجماعة.

 مالي للجماعة بتقديم حساباتها عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم ال 

خـالل هـذه السنة، وقبل اتخـاذ أي إجـراء لالستفادة مـن اإلعانـة المـاليـة سيفـرض على الجمعيات االلتـزام بتقـديم  

حساباتها الى الجماعة. وإلنجاح العملية، فالجماعة ستواكب الجمعيات بوضع رهـن إشارتهـا إطـارا مـن طاقمها 

   تهـا في ذلـك خصوصـا التي تعانـي مـن غياب العنصر البشري الكفء للقيـام بهذه المهمـة.اإلداري لمساعد

  رابعا. تدبير الممتلكات 

 عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية 

ـادة الجماعة حاليا بصدد إعداد ملف تقني لعملية تحفيظ ممتلكاتها وعملت في اآلونة األخيرة على إيفاء مصالح القي

بوثائـق في الموضوع قصد استصدار بعض الشواهـد التـي تهــم بعـض المصالـح الخارجيـة لدعـم ملـف التحفيـظ، 

 ومباشـرة بعـد حصولها على المستنـدات الضرورية ستواصل جهودها إلى حين تحفيظ ممتلكاتها )...(. 

  عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية 

لإلشارة فالعقارات التي أنجزت فوقها المنشآت المائية )اآلبار( تم تسليمها مـن طـرف جمعيات الدواوير الى الجماعة 

بموجب عقود تسليم موقعة بين رئاسـة المجلـس ورئيس الجمعية، حيث تم اللجوء الى هذه المسطرة تسهيال لمأمورية 

ة للساكنة وهي التي تعاني من غيابها. وهذه الممتلكات )اآلبار( سيتم إنجـاز مشاريع الماء لتوفير هـذه المادة الحيوي

تنبيه المكتب الساهـر على تدبير شؤون األمالك الجماعية الى اتخـاذ تدابير ترتيبها بسجل الممتلكات في إطار 

 تحيينـه. 

 مائيةعدم احترام المقتضيات القانونية بخصوص عقود تسليم البقع األرضية إلنجاز المنشآت ال 

تحرير عقود التسليم بين رئيس المجلس ورؤساء الجمعيات استنادا الى الوثائق المتوفرة للجمعيات ورد في زمن 

تكابد فيه مجموعة من الدواوير معاناة غياب الماء الشروب ومـا أدى إليه ذلك الى تأزيم الوضع محليـا، فكان لـزاما 

لم تجـد بـدا من ذلك، في غيـاب أي عقـار في ملكيتهـا، سوى اتخاذ على الجماعة معالجة الوضع بالسرعة الالزمة ف 

اجراءات التسليم. والجماعــة، أخذا منها بعين االعتبار التوصية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، ستعمل، 

 بكل ما لها من إمكان، قصد التسوية القانونية لألمالك المحتضنة للمنشآت المائية. 

  استخالصه الخاص بالمحالت التجارية وواجبات االحتالل المؤقتتفاقم الباقي 

حاليـا تمكنـت شساعـة المداخيـل بالجماعـة مـن استخــالص مداخيل مهمة من الباقي استخالصه بعـد االتصال 

  بالمعنيين مباشرة، وستكثف من عملهـا خالل السنة الجارية إلى حين التسوية التامة للباقي استخالصه من كراء

 واستغالل محالتها التجارية في إطار االحتالل المؤقت. 

 عدم اعتماد معايير واضحة ومكتوبة من أجل مراجعة السومة الكرائية وواجبات االحتالل المؤقت 

)...( سيتـم طـرح الموضوع مستقبـال علـى المجلـس الجماعي لدراسته وإعادة صياغة بنود عقود الكراء والشغـل 

نسبــة الزيــادة ومــدة التجديد. علما بأن المعمول به حاليا كان مــن تبعات التسيير السابق أي المؤقـت لتضمينها 

منــذ تأسيــس الجماعـة حيث يستنـد   المجلـس الجماعـي في ذلـك على أحـد فصـول القـرار الجبائي الـذي ورد 

 عية طبقا لمداوالت المجلس الجماعي".فيـه: " تحـدد وتراجــع سومــة الشغل المؤقت وكراء األمالك الجما

 محدودية آليات المراقبة الداخلية المعتمدة في تدبير المخزن الجماعي 

تجــاوزا لما يشـوب تدبيـر المخزن الجماعي من هفـوات، فالجماعة ستعيد النظــر في أسلوب تسييره بتوفيـر 

صادرات، واردات، التوزيع، التخزين ... ضبطـا وتأمينـا لممتلكات السجالت الالزمــة للعمليات الخاصة بـه مــن:  

 الجماعـة.

 خامسا. تدبير المرافق الجماعية 

  تدبير المجزرة الجماعية 

 عدم مسك سجل خاص بالمجزرة 

أخـذا بالتوجيـه الصادر في هـــذا الصدد، سيتــم تنبيـه شساعـة المداخيـل بضـرورة اعتمـاد سجـل خاص بالمجزرة 

 الجماعية تضمن به كافة المعطيات المتعلقة بعمليـة الذبـح.

  عدم احترام الشروط والمعايير الصحية الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة

 بالذبح

بقيامه بمجموعة مـن االصالحات همت الفضاء الداخلي  2018استكماال لجهوده التي شرع فيها خالل سنة 

لمجزرة، سيواصل المجلس المحلي اهتمامه بهذا المرفق الهـام بالعمل، حسب االمكانيات المتوفرة، والخارجي ل
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على الرقي بخدماته بتوفير التجهيزات الناقصة: الربــط بالكهرباء، اقتناء ميزان ... تحقيقا للجودة والسالمة الصحية 

 لمواطني المنطقة وزوارهـا.

    مرفق الماء الصالح للشرب 

 تدبير جمعيات لمرفق الماء في غياب إطار تعاقدي مع الجماعة 

في هـذا اإلطار، ورغــم ما يطرحه هذا الموضوع من حساسية لــدى بعض الجمعيات التي ترفـض أي تدخـل في 

شـؤون تدبيـرها للقطـاع متـذرعة بكونهـا صاحبة المشروع فضال عن عوامـل سياسيـة. ورغــم هــذا الوضـع، 

ل الجماعـة الدخـول كشريـك فـي عمليـة التدبير وسبيلها الممكن إلى ذلك تحسيس الجمعيات بضرورة وضع ستحـاو

 إطار تعاقـدي بينهما مـن أجـل توحيـد طريقة التدبير على مستوى الجماعة.

  عدم توفر الجماعة على المعطيات المتعلقة بالشبكة والمستفيدين والتسعيرات المطبقة لتتبع تسيير هذا  

 المرفق 

فـي انتظــار تعـزيـز المكتـب التقنـي بالجماعـة، الــذي يفتقــر إلــى العنصـر البشـــري المتخصص، ستعمل 

الجماعة )...( على ربـط جسور االتصال بالجمعيات المعنية لتمكينها من المعلومات الالزمـة لتشكيل قاعـدة بيانات 

اميم القنوات ... إضافة إلى وضع االجراءات الضرورية إليجاد مخرج تهـم القطاع: التسعيرة الربط، الفوترة، تص

 في حال فشل الجمعية في التدبير أو تخليها عن المرفــق.

  عدم تفعيل آليات المراقبة وتتبع تسيير هذا المرفق 

ها بتخصيص ثالثة فيما يتعلق بموضوع المراقبة، فالجماعة، بالنسبة للمنشآت المائية التابعة لها، تقوم بتتبع تسيير 

 أعوان لهـذه الغاية يسهرون على المراقبة، إحصاء الكميات المستهلكة، الفوترة ... 

أمـا المنشآت التي تدبر شؤونها الجمعيات فينحصر التدخل حاليا على دعمها القتناء التجهيزات الالزمة أو إنجاز 

 دوار داخل المجلس الجماعي.أشغال التعميق ويتم ذلك بناء على طلبها أو عن طريق منتخب الـ

وفيما يخص إجـراء توفير الكلور وتجهيز اآلبار باألغطية، فالمجلس سيكثف من تدخالته في هـذا الشأن حماية 

لصحة المواطن مع العلم أنـه باشر االجراءات من أجل تمكين بئــر دوار العزيب من غطاء حديدي حيث رصد له 

 )...( وسيواصل المجهود للرقي بالمرفق تدبيرا وتجهيزا. 2019هــر فبرايــر مبلغ مالي خالل الدورة العاديـة لش
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 "فم الحصن" جماعة

 (طاطا إقليم)
 

جهة سوس ماسة. تحدها شماال جماعتي تمنارت  بقليم طاطا  إل  وهي تابعة إداريا  1960جماعة فم الحصن سنة  أحدثت  

  شرقا الحدود الجزائرية المغربية وغربا جماعة تغجيجت التابعة إلقليم كلميم. وجنوبا إقليم اسا الزاك و وايت وابلي

 2014نسمة حسب إحصاء سنة  6.353كلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها  4.000تبلغ المساحة اإلجمالية للجماعة 

 دواوير. ستموزعين على 

يتشكل و أربعة نواب وكاتب المجلس.و مكتب مكون من: الرئيس هعضوا، وانبثق عن 15من  ةيتشكل مجلس الجماع

أطر   (7من بينهم سبعة )موظفا، يتوزعون على مختلف المصالح،    42الطاقم التقني واإلداري لجماعة فم الحصن من  

 .اعون 31أطر متوسطة و (4وأربعة )عليا 

قد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة  مليون درهم، و  17,03، بلغت موارد الجماعة  2017خالل السنة المالية  

بالمائة من   51,65مليون درهم، وخصصت نسبة    10,8بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها    89,7حوالي  

 نفقات التسيير الفعلية ألداء نفقات الموظفين. 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل 2016 - 2010لمجلس الجهوي للحسابات، والتي همت الفترة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف ا

 .العديد من المالحظات، وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كالتالي

 أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي
 ى المالحظات التالية:تم الوقوف عل تقييم اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق التنمية المحليةمن خالل 

  إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية نقائص في 

وقد   2015  -  2010لفترة  ا  عنللتنمية    االمجلس الجماعي مخطط  أعد من الميثاق الجماعي    36مقتضيات المادة  ل  تنفيذا

وهي: التدبير  ( إجراء/مشروعا موزعا بين خمسة مجاالت/أهداف 89تضمن هذا المخطط، ما يناهز تسعة وثمانين )

(، التأهيل الحضري وتحسين 20مين وتدبير التراث السياحي )ثمشاريع(، ت 10المستدام للموارد الطبيعية والبيئة )

(،  23(، تنمية األنشطة الزراعية وتربية الماشية )16البنيات االجتماعية من خالل تحسين مستوى عيش الساكنة )

( وتنمية 04(، االرتقاء بقدرات الفاعلين المحليين والحكامة )12لمستدامة )إدماج النساء والشباب في عملية التنمية ا

)دون  درهم 470.825.000,00 مبلغوقدرت الكلفة اإلجمالية لتمويل المشاريع المتوقعة ب (.04الشراكة والتعاون )

 درهم(. مليون 400األخذ بعين االعتبار المشروع المتعلق بإنجاز وحدة إنتاج الطاقة الشمسية بمبلغ 

 المالحظات التالية:  أثارتإال أن طريقة إعداد وتنفيذ هذا المخطط 

نه لم يتم التمييز في المخطط بين الوسائل الخاصة بالجماعة حيث إعدم تحديد قيمة التمويل الخاص  -

م إدراج الكلفة التقديرية لكل مشروع دون التمييز  تبالجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، حيث  

 بين التمويل الخاص بالجماعة والمساهمات المتعلقة بباقي الشركاء.

الثالث األولى التي تم فيها العمل بالمخطط عدم تحديد الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات  -

 من الميثاق الجماعي.  36الجماعي للتنمية، خالفا لما هو منصوص عليه في المادة 

( من 1ضعف نسبة إنجاز المشاريع التي تكفلت بها الجماعة حيث لم يتم إنجاز إال مشروعا واحدا ) -

التطهير السائل بمركز إمي أكادير  ويتعلق األمر بمشروع إتمام شبكة %1,1، أي بنسبة 85أصل 

ضعف نسبة إنجاز  لوحظانطالقا من المعطيات المدلى بها من طرف مصالح الجماعة، ووإشت. 

مشروعا   89( مشاريع فقط من أصل  07المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي، حيث تم إنجاز سبعة )

 إنجاز ثالثة مشاريع أخرى.   الشروع في مع .0,08%مقترحا بالمخطط، أي بنسبة إنجاز لم تتعد 

في المخطط الجماعي  مع الهيئات المساهمة في إنجاز المشاريع المدرجة ةعدم عقد اتفاقيات شراك -

، تمت برمجتها في المخطط على أساس إنجازها %98,9مشروعا، أي ما يشكل  84 ، ذلك أنللتنمية

اعات الترابية األخرى وهيئات  بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجم

المصالح الجماعية على عقد اتفاقيات أو شركات مع الجهات تعمل  أن    دونالمجتمع المدني والخواص،  

 التي عهدت إليها مسؤولية إنجاز هذه المشاريع.
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تتبع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية حيث ال تتوفر مصالحها على الوضعيات   فيالجماعة  تقصير -

المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط، كما أنها عجزت عن تقديم معطيات دقيقة عن والبيانات 

 تلك المشاريع. 

  إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة نقائص في 

برنامج عمل  أعدتالمتعلق بالجماعات فإن الجماعة  113.14من القانون التنظيمي رقم  78مقتضيات المادة تنفيذا ل

بمبلغ   23/11/2016بتاريخ    06/2016)اتفاقية رقم  ات  لدراسات واالستشارلمن طرف مكتب    2022  -  2017لفترة  ا

، ما يناهز ستة وستون 2017وقد تضمن هذا البرنامج، الذي تسلمته الجماعة خالل شهر أكتوبر  .  درهم(  51.060,00

التحتية والخدمات األساسية، ( تحسين شروط الولوج للبنية 1( هدفا/مشروعا موزعا على أربعة محاور وهي: )66)

( التدبير المستدام للموارد الطبيعية 3( إنعاش االقتصاد المحلي وتطوير االقتصاد االجتماعي التضامني، )2)

( تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ودعم الحكامة المحلية. وقدرت الكلفة اإلجمالية لتمويل 4والمحافظة على البيئة، )

مليون درهم على مدى   8,27درهم، تبلغ مساهمة ميزانية الجماعة فيها    256.420.000,00  لغمبالمشاريع المتوقعة ب

 من التكلفة اإلجمالية. %3,2أي ما يشكل نسبة  سنوات 6

 المالحظات التالية: أثارت إال أن طريقة إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة 

تحديد  كعدمبرنامج عمل الجماعة  بإعداد وثيقةعدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة  -

تحديد اإلمكانات المادية الالزمة لتمويل المشاريع سواء تلك  وعدمالمشاريع واألنشطة ذات األولوية، 

برنامج، التم العمل فيها بالمتوفرة لدى الجماعة أو تلك التي يمكن لها تعبئتها خالل السنوات الست التي سي

األهداف المراد بلوغها من طرف الجماعة ومؤشرات الفعالية ومنظومة تتبع المشاريع وعدم تحديد 

لمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية ا جرد وعدم المتعلقة بها، 

 .األخرى

 27برنامج إال بتاريخ هذا الماعة لم تشرع في إعداد ن الجإ حيثتنفيذ برنامج العمل وتأخر في إعداد  -

إال خالل الدورة االستثنائية المنعقدة   يه من طرف المجلس الجماعيلم يتم المصادقة علو،  2016أكتوبر  

المذكور برنامج  ال، في تنفيذ  2017شرع إلى حدود بداية شهر دجنبر  ي  هذا ولم.  2017غشت    10بتاريخ  

 للسيد عامل إقليم طاطا قصد التأشير عليه. 2017وبر أكت 19الذي وجه بتاريخ و

المداخيل   حيث إن  ،عدم كفاية المداخيل المتوقعة لتغطية كلفة المشاريع المدرجة ببرنامج العمل الجماعي -

والتي تتلخص في مبلغ  2022 - 2017المتوقع تحقيقها خالل السنوات الست من الفترة 

والمقدرة برنامج  الالمصاريف المتعلقة بالمشاريع المدرجة ب  درهم غير كافية لتغطية  84.641.367,06

 . %33ن نسبة التغطية اإلجمالية ال تتعدى إدرهم، حيث  256.420.000,00 ب

على توقعات لتمويالت الشركاء دون عقد اتفاقيات أو شراكات تلزمهم   ةاعتماد برنامج عمل الجماع -

تتمثل االلتزامات المالية للشركاء التي ستعتمد عليها الجماعة لتمويل المشاريع و بالوفاء بتعهداتهم.

 000,00 60.200في توفير غالف مالي قدره  2022إلى  2017المدرجة ببرنامج عملها الممتد من 

من الغالف المالي المتوقع خالل الثالث سنوات األولى. ورغم أهمية التمويل   % 75ثل  أي ما يم  ،درهم

إال أن هذه األخيرة لم تعمل على عقد اتفاقيات    ،التشاركي في بنية المصادر المعتمدة من طرف الجماعة

 مع األطراف المعنية لضمان الحصول على التمويالت المتوقعة. 

 هوي للحسابات بما يلي:وبناء عليه، يوصي المجلس الج

مع   اتفاقيات الشراكاتالتنموية المبرمجة ببرنامج عمل الجماعة وعقد  إنجاز المشاريعالسهر على  -

 كافة األطراف والمتدخلين في إنجازه؛ 

 .احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة -

 نفيذ برنامج التأهيل الحضري لجماعة فم الحصنت .ثانيا
قصد تمويل وإنجاز برنامج  2011و 2009و 2007عقدت جماعة فم الحصن ثالث اتفاقيات شراكة خالل سنوات 

 التأهيل الحضري للبنية التحتية والمرافق الجماعية. وقد تم إبرام هذه االتفاقيات مع عدد من الشركاء كما يلي: 

 ؛س اإلقليمي لطاطا ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوبمع المجل 2007سنة  -

إقليم طاطا ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم و مع كل من المديرية العامة للجماعات المحلية 2009سنة  -

 ؛الجنوب
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المجلس وإقليم طاطا ومجلس جهة كلميم السمارة و مع كل من والية جهة كلميم السمارة 2011سنة  -

 .جماعة فم زكيد ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوبوجماعة أقا و جماعة طاطاواإلقليمي لطاطا 

تم الوقوف على المالحظات  لتنفيذ برنامج التأهيل الحضريتقييم اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة ومن خالل 

 التالية.

  اإلشراقيةعدم قيام لجنة تتبع إنجاز المشاريع بمهامها 

نصت المادة السابعة من االتفاقيات الثالث على ضرورة تشكيل لجنة تتبع للبرنامج موضوع االتفاقية،   -

يترأسها عامل اإلقليم أو ممثله، وتضم باإلضافة لممثلي الشركاء الموقعين على االتفاقية، كل شخص 

س المادة على أنه طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركتهم مفيدة. كما نصت نف

يجوز للجنة التتبع أن تجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء من طرف رئيسها )عامل 

وطرق إنجاز هذه القرارات. وقد  اإلقليم(. وبعد كل اجتماع يتم تحرير محضر يتضمن قرارات اللجنة

وللمجلس اإلقليمي    2009و  2007اتفاقيتي سنتي    بموجبأسندت مهمة كتابة اللجنة لجماعة فم الحصن  

 .2011اتفاقية سنة  بموجب

تدارس للم تتشكل ولم تعقد أي اجتماع  ،2017غاية سنة إلى والمذكورة، حظ أن اللجنة لو هإال أن -

البرنامج التنموي للجماعة أو تقييم تقدم األشغال أو محاولة معالجة  تعترض تنفيذ اإلشكاليات التي 

 هت إنجاز المشاريع التنموية.المشاكل والصعوبات التي واج

 عدم احترام االلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في االتفاقيات 

ن صاحب المشروع )وكالة التزامات كل م( 5في المادة الخامسة ) 2011و 2009و 2007اتفاقيات سنوات  تحدد 

ص مراحل إنجاز المشاريع إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب( وصاحب المشروع المنتدب )جماعة فم الحصن( فيما يخ

طرفي االتفاقيات لم يحترما االلتزامات المحددة في المادة أعاله، حيث لوحظ، من جهة،  ه لوحظ أنإال أن التنموية.

لة للجماعة كإنجاز ملفات طلبات العروض وبعض االختصاصات الموكلوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب  ممارسة

 وإعدادوض )مراسلة المتنافسين، االخبار بالنتائج، الجواب على أسئلة المتنافسين( والتسيير اإلداري لطلبات العر

ببعض االختصاصات  هاأو انفراد  ،والمصادقة على دفاتر الشروط وتدبير الصفقات وإصدار األوامر بالخدمة

لتزام جماعة فم  كما لوحظ عدم ا المشتركة على سبيل اختيار المهندس المعماري ومكتب الدراسات، من جهة أخرى.

مها المحددة في االتفاقيات كإنجاز الجدولة الزمنية والجدولة االحصن، بصفتها "صاحب المشروع المنتدب" ببعض مه

 المالية المفصلة إلنجاز المشاريع أو إنجاز تقارير ربع سنوية تخص وضعية وتقدم إنجاز المشاريع.

 الجماعة  تأخر تحويل االعتمادات المالية الملتزم بها من طرف 

 2009( من اتفاقية سنة 3أن جماعة فم الحصن لم تحترم اآلجال التعاقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة ) لوحظ

درهم لحساب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب  3.000.000,00والتي تنص على أن الجماعة تلتزم بتحويل مبلغ 

بتحويل المبلغ أعاله إال بتاريخ الجماعة لم تقم  ،373/2011وفقا ألمر التحويل رقم ف .2010خالل سنة 

كما لوحظ أن الجماعة لم تحترم   لتحويل االعتمادات. المقررشهرا تقريبا من التاريخ  18، أي بعد 03/10/2011

والتي تنص على أن الجماعة تلتزم بتحويل  2011اآلجال التعاقدية المنصوص عليها في نفس المادة من اتفاقية سنة 

نه وفقا ألمر حيث إ، 2012درهم لحساب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب خالل سنة  26.000.000,00مبلغ 

سنتين من التاريخ حوالي ، أي بعد 14/04/2014تحويل المبلغ أعاله إال بتاريخ يتم لم  121/2014التحويل رقم 

 لتحويل االعتمادات. المقرر

  مبلغ المساهمات المالية مجملعدم استثمار 

صفقة بقيمة إجمالية بلغت  29وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب قامت، في إطار الصفقات الثالث، بإبرام أن  لوحظ

مليون  81والتي بلغت حسب نفس االتفاقات  لألطراف المالية للمساهماتدرهم. إال أنه بالنظر  69.168.302,81

يرجع  ،درهم 11.831.697,19قدره  اا شكل فائضدرهم، فإن الوكالة لم تقم باستثمار مبلغ المساهمات بالكامل. مم

% 62% و73)إطالق مشاريع تمثل فقط  2009و 2007 تياتفاقيتي سن الى تعثر بعض المشاريع موضوعباألساس 

لى إلم تقم المصالح الجماعية و(. 2009و 2007من قيمة المساهمات المالية التي تم االلتزام بها على التوالي سنتي 

 المحولة لهاالمراقبة بمراسلة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب قصد استفسارها عن مآل األموال  غاية بداية مهمة 

 ووضعية إنجاز مشاريع االتفاقيات ومآل األموال غير المستثمرة في التنمية الجماعية.
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  تعثر إنجاز أغلبية المشاريع المبرمجة 

عرفت عدة بإنجازها لفائدة جماعة فم الحصن  وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب التزمتأن المشاريع التي  لوحظ

وقد بلغت قيمة المشاريع المنجزة   .%41منها بنسبة إنجاز بلغت    12لم يتم إنجاز إال    امشروع  29من أصل  ف  مشاكل،

% من قيمة المشاريع 37  بنسبة  أي  غير مكتمل  امشروع  11  في حين بقي  ،% فقط من قيمة المشاريع المبرمجة36كليا  

ومن خالل . % من قيمة المشاريع المبرمجة27مشاريع تمثل  (6) ستة  إنجازالشروع في  المبرمجة. بينما لم يتم

المراقبة تبين أن أهم أسباب تعثر إنجاز المشاريع التنموية المسطرة تتمثل في ضعف الدراسات المنجزة وكذلك ضعف 

 عرفته جميع األوراش المتعثرة.  التتبع والمراقبة والمواكبة الذي

أن المادة الخامسة من االتفاقيات الثالث نصت على كون اختيار المهندس المعماري ومكتب  تجدر اإلشارة إلى

تتبع المشاريع وإنجاز التقارير الدورية وطلب اجتماع  كما أن الدراسات يبقى من اختصاص الوكالة والجماعة معا، 

السيد عامل اإلقليم قصد حل مشاكل األوراش المستعصية تبقى من اختصاص المجلس  لجنة التتبع التي يترأسها

 الجماعي.

  وحدة إنتاج وتثمين التموربعدم تصفية العقار الخاص 

إبرام اتفاقية ثالثية بين برنامج واحات الجنوب وعمالة طاطا  2012إنجاز وحدة تثمين التمور تم خالل سنة  بغية

الفصل الرابع منها على كون جماعة فم الحصن تلتزم بتوفير بقعة أرضية لبناء    فيتنصيص  وجماعة فم الحصن، تم ال

ومن خالل افتحاص والتسيير. إال أنه متر مربع والمساهمة في أعمال التتبع واإلشراف  1100الوحدة تبلغ مساحتها 

تبين أن الجماعة لم تقم باإلجراءات وثائق الملف وتصريحات التقني المكلف بأشغال التتبع ومدير المصالح بالجماعة،  

 .المذكورة لوحدةا الذي أنجزت فوقهلعقار ل سوية الوضعية القانونيةاإلدارية الضرورية لت

  عدم استغالل وحدة إنتاج وتثمين التمور المنجزة منذ تسلمها 

إال أنه بالنظر  ،18/08/2014المصالح الجماعية وحدة تثمين التمور بتاريخ تسلمت حسب محضر التسلم المؤقت، 

االتفاقية الثالثية   .هالعدم ربط الوحدة المنجزة بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي لم تتمكن الجماعة من استغالل

درهم تتضمن أشغال البناء والربط بالشبكات واقتناء    4.000.000السالفة الذكر قدرت الكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ  

، والصفقة  POS/2013/01أشطر )الصفقة  ةالتبريد، إال أن المشروع تم تقسيمه لثالثتجهيزات غرف 

01/POS/2015    02والصفقة/POS/2015  وهو ما يفوق القيمة التقديرية األولية   5.547.394,00( بقيمة تجاوزت

 إال أنقدية، اآلجال التعا وفقالخاصة بأعمال بناء الوحدة  POS/2013/01الصفقة وقد تم إنجاز %. 39بنسبة 

نظرا   POS/2015/02عرفتا عدة مشاكل أدت الى فسخ الصفقة    POS/2015/02و  POS/2015/01رقم  ن  يالصفقت

نظرا لرفض   POS/2015/01نجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء وتأخر تسلم أشغال الصفقة إلتأخر المقاول في 

 لهذه ادها من طرفه قبل تركيبها في الوحدة المنجزة.مكتب المراقبة تسلم غرف التبريد المنجزة لكونها لم يتم اعتم

األسباب تأخر استغالل الوحدة المنجزة رغم الدور المهم الذي ستلعبه في تنشيط الحياة االقتصادية بالجماعة وتوفير  

 عدة أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية.

النظر لدورها في مراقبة األشغال وتتبع تقدم اإلنجاز تتحمل جزءا من المسؤولية عن التأخير الحاصل بإن الجماعة 

المشروع قصد إخراجه ألرض الواقع واستغالله، وهو ما نصت عليه االتفاقية الثالثية   تعثرفي حل مشاكل    ساهمةوالم

 سالفتي الذكر. 2012واتفاقية سنة 

 الماءتمور دون ربط الوحدة بشبكة وحدة إنتاج وتثمين البنجاز المساحات الخضراء إ 

من المساحات الخضراء   ا مربع  امتر  1.691قامت المصالح الجماعية بالتسلم النهائي ألشغال بناء الوحدة المنجزة وبها  

من خالل كشف ف بسبب عدم سقيها بصفة منتظمة.  والتلفضمن عدة أنواع من األشجار تعرض أغلبها للجفاف تت

أدى الى جفاف األشجار   ممانتاج التمور لم يتم ربطها بشبكة الماء،  إالحساب النهائي والمعاينة الميدانية تبين أن وحدة  

 أنالى  أن المنطقة معروفة بطابعها الصحراوي، باإلضافة  ونظرا لعدم سقيها بصفة منتظمة خاصة    وتلفهاالمزروعة  

  أي عون بحراسة الوحدة والسهر على الحفاظ على األشغال المنجزة. تكلفلم الجماعة 

  الجماعياستغالل المخيم  عدم  

ولغاية إال أنها ، 10/01/2015ونهائيا بتاريخ  09/01/2014مؤقتا بتاريخ الجماعي أشغال المخيم  ت الجماعةتسلم

تفويت تسييره ألحد المستثمرين باستغالله أو    لم تقم  ،التسلم المؤقت  من تاريخسنوات    (4بعد أربع )  أي  ،2017دجنبر  

 .هوعرضة للتخريب والنهب وتقادم معدات مغلقاوظل  ،الخواص قصد االستفادة من المداخيل التي يمكن أن يوفرها

الذي أدى الى جفاف األشجار   األمرومن خالل المعاينة الميدانية، تبين أن المخيم لم يتم ربطه بشبكتي الكهرباء والماء،  

لحفاظ على المعدات المنجزة لأي عون بحراسة المخيم لم تكلف أن الجماعة  إلى باإلضافة وتلفها، بحديقته لمزروعةا

 ها.مما أدى الى تخريب عدد من

  2011منذ سنة   عدم استغالل المركب الحرفي المنجز 

لم تقم  إال أنها 66/2013و 140/2010 رقم تسلمت الجماعة أشغال المركب الحرفي المنجزة بموجب الصفقتين

مؤقتا بتاريخ  140/2010تم تسلم أشغال الصفقة فقد  قصد االستفادة من المداخيل التي يمكن أن يوفرها. هباستغالل
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 03/11/2013مؤقتا بتاريخ  66/2013تم تسلم أشغال الصفقة  كما ، 04/07/2012، ونهائيا بتاريخ 04/07/2011

لم تقم المصالح   للصفقتين،  سنوات بعد التسلم المؤقت  4أي    2017غاية دجنبر  إلى    . لكن،04/11/2014ونهائيا بتاريخ  

  ومن خالل المعاينةمعداته. الجماعية باستغالل المركب الحرفي المنجز، وظل عرضة للتخريب والنهب وتقادم 

ته أي عون بحراس  تكلفالميدانية تبين أن المركب لم يتم ربطه بشبكتي الكهرباء والماء، باإلضافة إلى أن الجماعة لم  

 لى تخريب عدد من المعدات.إوالسهر على الحفاظ على األشغال المنجزة به مما أدى 

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛ المعطيات التفصيلية للمشاريع المزمع إنجازهاقة بإنجاز مشاريع تنموية المتعلتضمين االتفاقيات  -

 التنموية بترابها؛ مسؤولياتها في تتبع إنجاز المشاريعبة يالجماعضرورة اضطالع المصالح  -

 التنموية؛  الدراسات القبلية الضرورية لتقييم المساهمات الضرورية لتمويل المشاريعالعمل على إنجاز   -

 استكمال المشاريع التنموية المتوقفة قصد تمكين الساكنة من االستفادة منها؛ في اإلسراع  -

 العمل على تصفية الوضعية القانونية للعقارات التي تعتزم الجماعة إنجاز مشاريع تنموية فوقها. -

 الجماعيةتدبير النفقات ثالثا. 

 الصفقات العمومية  

 3.951.484,48( صفقة بمبلغ إجمالي بلغ 13) ةثالث عشر 2016 - 2010برمت جماعة فم الحصن خالل الفترة أ

ت المائية، أشغال تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب،  آدرهم شملت أشغال تهيئة الطرقات، إنشاء بعض المنش

الصفقات مكن من الوقوف على المالحظات تلك بناء مالعب القرب وبناء بعض الحجرات الدراسية. تدقيق ملفات 

 .التالية

  الصفقات  بعضشواهد التأمين الخاصة ب بعضغياب 

أن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة بعض المقاوالت باإلدالء بشواهد التأمين الخاصة بمخاطر الورش  لوحظ

مدة  طيلة باألوراشوالتي من المفروض أن تغطي األخطار المرتبطة  أصحاب الصفقاتالواجب تقديمها من طرف 

من   44والمادة    02/2016من الصفقة    5.19، والمادة  03/2016من الصفقة    5.17. وقد نصت المادة  األشغالنجاز  إ

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   24، على احترام مقتضيات المادة 05/2016والصفقة  04/2016الصفقة 

من محرم   29الصادر في  2.99.1087م على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رق 

وللتذكير فإن هاته المادة تنص في  . 2.05.1433( كما تم تغييره و تتميمه بموجب المرسوم 04/05/2000) 1421

التأمين   شواهد فقرتها األولى على أنه يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ األشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع  

فيها لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة )...( باألضرار الالحقة بالمنشآت، ولهذا   الواجب عليه االكتتاب

لى غاية التسلم المؤقت، المنشآت المؤقتة موضوع الصفقة إالغرض يجب على المقاول أن يؤمن، خالل مدة األشغال و

عدات والمواد والتموينات المختلفة، ضد أخطار والمنشآت والتجهيزات المؤقتة الثابتة أو المتحركة في الورش والم

 الحريق والسرقة والتلف ألي سبب من األسباب ما عدا الكوارث الطبيعية. 

  عدم إنجاز تجارب مراقبة جودة المواد واألشغال وفق الكيفيات المشار إليها بدفتر الشروط الخاصة 

ارب مراقبة جودة المواد واألشغال موضوع الصفقات  مطالبة بعض المقاوالت بإنجاز تجبالمصالح الجماعية  لم تقم

من دفاتر الشروط لكل الفصل الثاني  فقد نص وفق الكيفيات والنسق المنصوص عليهما بدفاتر الشروط الخاصة.

ورقم    5/2012ورقم    2/2013ورقم    1/2013ورقم    4/2016ورقم    3/2016ورقم    2/2016الخاصة بالصفقات رقم  

 21، والمادة  2016/ 1من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم    3.5، والمادة  2/2010قم  ور  1/2010ورقم    3/2011

، على نوعية التجارب ونسق إنجازها وفق الكميات أو الوحدات 05/2016من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 

  ة والعالمية.المترية للتأكد من جودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة طبقا لمعايير الجودة الوطني

إنجاز دراسة االسمنت المسلح ولم يتم إنجاز التجارب بالكامل ولم يتم   عدم 05/2016لكن تبين بخصوص الصفقة 

لم يتم إنجاز دراسة االسمنت    04/2016. وبخصوص الصفقة  ابرام اتفاقية مع مختبر تجارب معتمد من طرف الجماعة

لم يتم ابرام  2016/ 01لصفقة ل بالنسبة. ومعتمد من طرف الجماعة المسلح ولم يتم ابرام اتفاقية مع مختبر تجارب 

لم يتم تكليف ، 03/2016و 02/2016. وفيما يتعلق بالصفقتين اتفاقية مع مختبر تجارب معتمد من طرف الجماعة

 Essai de)مختبر التجارب من خالل المادة الثانية من االتفاقية المبرمة مع نائل الصفقة بإنجاز تجارب سمك التبليط  

carottage)  يتم إنجاز تجارب سمك الحصى المستعمل  وكذلك لمسنتمتر المتعاقد بشأنه  10للتأكد من سمك

(Essai de granulométrie)  لجنة تتبع المشاريع تتعلق لر دفاتر الورش تضمنت عدة مالحظات  مع العلم أن محاض

. وفيما يخص الصفقة  مع المواصفات المتعاقد بشأنها  وعدم تطابقها بسمك الحصى المستعمل في تبليط أرضية الملعب  

. أما لم يتم إنجاز دراسة االسمنت المسلح ولم يتم إنجاز تجارب مطابقة االسمنت للمواصفات التعاقدية 05/2012



 148 

لم يتم إنجاز تجارب مطابقة االسمنت للمواصفات التعاقدية ولم يتم ابرام اتفاقية مع ، ف03/2011بالنسبة للصفقة رقم 

لم يتم إنجاز دراسة االسمنت المسلح ولم  01/2013. وبخصوص الصفقة مختبر تجارب معتمد من طرف الجماعة

 .يةيتم إنجاز تجارب مطابقة االسمنت للمواصفات التعاقد 

  المتعلقة ببعض الصفقاتغياب الوضعيات المترية 

التي يتم على أساسها إعداد الوضعيات المترية    تضمالصفقات ال  بعض  أن أرشيف الجماعة والملفات الخاصة ب لوحظ

 03/2016و 04/2016و 05/2016 ذات األرقام ملفات الصفقات  حيث إن كشوفات الحساب المؤقتة والنهائية.

 تضمنال ت 2010/ 01و 02/2010و 02/2013و01/2012و 03/2011و 2012/ 05و 01/2013و 02/2016و

الوضعيات المترية الضرورية إلعداد الكشوفات التفصيلية والتي تعد أساس تصفية األوامر باألداء وأداء النفقات  

عداد الوضعيات  إبإن إغفال المصالح الجماعية مطالبة المقاول  المتعلقة بإنجاز األشغال موضوع الصفقات أعاله.

وتسليمها بصفة دورية متى استلزمت الحاجة ذلك إلى صاحب المشروع لكي يعمل على مراقبتها وإدخال التعديالت 

نجازها تلقائيا على نفقة المقاول، إالتي يراها ضرورية عليها، أو في حالة تأخر المقاول في إعداد هذه الوضعيات، 

مالية في حالة أداء مبالغ غير مبررة إلى المقاولين بالرغم من عدم إنجاز األشغال أعباء من شأنه أن يحمل الجماعة 

 أو التوريدات المطابقة لها.

 03/2016و 02/2016 تينالصفق في إطار ظهور عيوب في األشغال المنجزة 

 أوكادير، والصفقة  المتعلقة بإنجاز ملعب للقرب بدوار إمي  02/2016  رقم  من خالل المعاينة الميدانية ألشغال الصفقة

أن المالعب المنجزة تعرف عدة عيوب رغم حداثة تبين المتعلقة بإنجاز ملعب للقرب بدوار إشت،  03/2016 رقم

الوقوف على عدة شقوق عميقة في المنصات الرياضية المبلطة، والتي لم يقم المقاول بإنجازها فقد تم  تاريخ تسلمها.

لم يتم إنجازها وفق المعايير   (Joints de Dilatation)وصالت التمدد  نإث وفق المعايير المغربية والدولية، حي

من دفتري الشروط الخاصة بالصفقتين والتي تنص على ضرورة احترام المعايير  2.3المنصوص عليها في المادة 

، أو المعايير (D.T.U)المغربية وفي حالة عدم تواجدها يتم االعتماد على المعايير العالمية كالوثائق التقنية الموحدة 

، لم تتمكن المصلحة التقنية (Essai de carottage)في غياب تجارب السمك  و  .(D.G.A)العامة للهندسة المعمارية  

أن وصالت  كماتأكيد السمك الفعلي للمنصات اإلسمنتية المنجزة وال طول وصالت التمدد المنجزة.  منبالجماعة 

ن الشقوق العميقة التي إ .هاسنتمتر( لضمان عدم تشقق 16عمق المطلوب )على األقل التمدد المنجزة لم يتم إنجازها بال

 تم الوقوف عليها خالل المعاينة الميدانية ناتجة عن عدم احترام المعايير الضرورية إلنجاز األعمال اإلسمنتية.

 تدبير الدعم المقدم للجمعيات   

 2009حصن لجمعيات المجتمع المدني خالل الفترة الممتدة من  بلغ مجموع الدعم المالي المقدم من طرف جماعة فم ال

إلى  2009سنة  درهم 45.000,00درهم. وقد انتقل مبلغ الدعم من  2.680.000,00ما يناهز  2017إلى 

ورغم أهمية الدعم المخصص للجمعيات  .%1756 مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 2017سنة درهم  835.250,00

 .ص عديدة نذكر منها ما يليائتدبيره تشوبها نق وتنامي مبلغه فإن عملية

  لجمعياتعلى اعدم اعتماد معايير محددة ودقيقة لتوزيع الدعم المالي 

تضح أن لجنة المرافق ا،  2017و  2016  سنتيخالل  الجماعة  بالرجوع إلى البيانات المتعلقة باجتماعات لجان مجلس  

 2016يناير    19العمومية والخدمات صادقت على مقـرر توزيع المساعـدات والدعم لفائدة الجمعيات خالل اجتماعات  

، إال أن تقارير اللجنة المعنية ال تتضمن 2017يناير    18و  2016شتنبر    21و  2016يوليوز    01و  2016أبريل    16و

المرشحة   نظام لتقييم ملفات الجمعيات في غياب أي    الجمعيات التي ستستفيد من الدعمنتقاء  الأية إشارة للمسطرة المتبعة  

اعتمدت فقط على الملفات القانونية للجمعيات دون  2017. كما أن عملية االنتقاء المنجزة خالل سنة لتلقي الدعم

  .االرتكاز على تقارير أنشطتها وطبيعة المشاريع المزمع إنجازها

 ي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وبناء عليه، يوص

المنصوص عليها قانونا، شواهد التأمين ب مطالبة المقاوالت الحائزة على صفقات الجماعة باإلدالء -

 بذلك؛ صاحب المشروع إشعار بندا يمنع فسخها دون  هاتضمينو

تر الشروط  اإليها بدفحرص على إنجاز تجارب مراقبة جودة المواد واألشغال وفق الكيفيات المشار ال -

 ؛الخاصة

 .لجمعياتعلى ااعتماد معايير محددة ودقيقة لتوزيع الدعم المالي  -
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 رابعا. تدبير المرافق الجماعية

 مرفق اإلنارة العمومية  

لماء الصالح للشرب )قطاع الكهرباء(،  والكهرباء  ليتم تدبير الربط وتوزيع الطاقة الكهربائية من طرف المكتب الوطني  

، فإن نسبة الكهربة في الجماعة 2014بينما تدبر الجماعة مرفق اإلنارة العمومية. وحسب اإلحصاء العام للساكنة لسنة  

ملفات المصلحة التقنية والمعاينة الميدانية لمختلف دواوير الجماعة،   تدقيقإال أن   من مجموع األسر.  %94.46بلغت  

 .التالية نقائصمكنا المجلس الجهوي للحسابات من الوقوف على ال

 حالة شبكة اإلنارة العمومية تردي  

د شبكة شارعه الرئيسي من تجديعلى مستوى  الذي استفاد    هو  خالل المعاينة الميدانية أن مركز الجماعة فقط  تبين من

كيلومتر، بينما الدواوير الثالثة األخرى تعاني من ضعف شبكة اإلنارة العمومية بأزقتها    2اإلنارة العمومية على طول  

وقد مكنت الزيارة الميدانية للدواوير الثالثة باإلضافة لمركز الجماعة من الوقوف على الحالة العامة لألعمدة   وأحيائها.

 ات التالية: الضوئية، والتي تثير المالحظ

الواقيات الزجاجية لبعض المصابيح متآكلة وقديمة وال تزال مركبة ببعض األعمدة رغم أن الجماعة  -

 تقوم بعدة إصالحات سنوية للشبكة؛

 تآكل بعض أعمدة االنارة العمومية القديمة وتعريضها لساكنة الدواوير لخطر سقوطها؛ -

شغيلها واالستغناء عنها بالنقط الضوئية دون اللجوء بعض معدات اإلنارة توجد في حالة متردية لعدم ت -

 الى إصالحها؛

الكهربائية عرضة للعوامل  األسالكفقدان بعض األعمدة الضوئية ألغطية صناديق التحكم مما يترك  -

 .على الساكنة اشكل خطريالبيئية و

يث ال تتوفر إال على تقني كهربائي  صيانة شبكة اإلنارة العمومية، حيعنى ب ن الجماعة ال تتوفر على فريق تقني كما أ

واحد يشتغل بأدوات بسيطة يقوم بعمليات الصيانة الكهربائية ولكنه أيضا مكلف داخل المصلحة التقنية بتتبع أعمال 

، مما يصعب معه القيام بأشغال تتبع الحالة العامة لشبكة اإلنارة العمومية وتتبع األشغال التعمير  البناء وتحرير مخالفات

 ربائية والقيام باإلصالحات الضرورية ألعطاب الشبكة.الكه

 عدم ضبط شبكة اإلنارة العمومية 

تجهيزات لمن خالل المعطيات المدلى بها من طرف المصلحة التقنية أن الجماعة ال تتوفر على أي سجل أو جرد    لوحظ

كما أن  الت لتتبع عمليات الصيانة.شبكة اإلنارة العمومية وأماكنها وتاريخ تركيبها وصيانتها، كما ال يتم مسك سج 

و أصالح بعض األعطاب أو تعويض بعض المصابيح إلالمكلف بأشغال الصيانة الكهربائية يقتصر على  دور التقني

  .دون تدوين ذلك في سجل معد لهذا الغرض و مدير المصالحأالواقيات الزجاجية تحت طلب الرئيس 

 تتبع وبرمجة عمليات الصيانة. ال يمكن منإن إغفال ضبط التجهيزات الكهربائية ومكونات شبكة اإلنارة العمومية 

 مرفق تدبير التطهير السائل للمياه العادمة   

يتم تدبير الربط بشبكة التطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء )قطاع الماء(، حيث 

، ابتداء من تاريخ التوقيع على 2008لجماعة إلى تفويضه إلى المكتب بمقتضى االتفاقية المبرمة منذ سنة عمدت ا

. وحسب اإلحصاء العام للساكنة لسنة 04/03/2008االتفاقية والمصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 

من مجموع األسر، بينما بلغت نسبة  %61.69، فإن نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في الجماعة بلغت 2014

% من األسر القاطنة بدواوير الجماعة ال تتوفر على 35.46%، وتظل نسبة 2.85المستعملين لنظام الحفر الصحية 

  المياه العادمة. للتخلص منوسيلة  ةأي

الجماعة، مكنا من الوقوف على إن تدقيق ملفات المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمعاينة الميدانية لمختلف دواوير 

 المالحظات التالية:

 عدم احترام الجماعة والمكتب المفوض اللتزاماتهما التعاقدية 

بعد االطالع على نص االتفاقية المفوض بموجبها مرفق التطهير السائل إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء   لوحظ

المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها بعض لم يلتزما ب الصالح للشرب، أن المجلس الجماعي والمكتب المفوض له

من االتفاقية المذكورة   الثانيةفي عدم تفعيل لجنة التتبع على الرغم من تنصيص المادة    ذلكويتجلى    االتفاقية.  هذه في  

ب  على ضرورة إحداث لجنة تتبع يرأسها السيد عامل اإلقليم إلى جانب رئيس المجلس الجماعي وممثل عن المكت

 . العامة للجماعات المحلية المديريةالوطني للماء الصالح للشرب وممثل عن 
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غياب طرف يسهر   بالنظر إلىعلى تطبيق االتفاقية وتحقيق األهداف المنوطة بها    سلبيإن غياب لجنة التتبع أثر بشكل  

تقصير المكتب الوطني للماء  ويتجلى على مراقبة مدى احترام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لبنود االتفاقية.

على الرغم من لمصالح الجماعة الصالح للشرب كذلك في عدم تقديم الوثائق المحاسباتية والتقارير التقنية والمالية 

 . ه بذلكمن دفتر التحمالت تلزم 23من االتفاقية أعاله والتي تحيل على المادة  6المادة  كون

 ض لم يتم تصفية وعائها العقاريإنجاز منشآت شبكة الصرف الصحي فوق أرا 

جماعة فم الحصن بتوفير الوعاء العقاري الخاص بإنجاز محطة المعالجة ومد القنوات الخاصة بالصرف   لم تقم

الضروري إلنجاز   العقاروالتي تلزم الجماعة بتوفير    ،من االتفاقية سالفة الذكر  5.1الصحي كما تنص على ذلك المادة  

لم تقم باتخاذ اإلجراءات الضرورية لنزع الملكية هذه األخيرة  إذ أن ،ومحطات الضخ...( المشروع )محطة المعالجة

فقد تم مد قنوات الصرف الصحي دون اللجوء إلى مسطرة   ،وتصفية العقارات الضرورية إلنجاز المنشآت أعاله. كذلك

 نزاعات مستقبلية بين الجماعة ومختلف المالكين. حتمال نشوبنزع الملكية وهو ما يشكل خطرا ال

  المياه العادمة الخاصة بدوار إشت  معالجةعدم 

والماء الصالح للشرب بربط المكتب الوطني للكهرباء  وجماعة فم الحصن    عدم قيامالمجلس الجهوي للحسابات    سجل

من خالل المعاينة قد تبين  و  شبكة الصرف الصحي الخاصة بدوار إشت بمحطة المعالجة المنجزة قرب مركز الجماعة.

دوار إشت يتم  بشبكة الصرف الصحي الخاصة لالميدانية وكذلك تصريح مدير المصالح بالجماعة أن المياه العادمة 

الوضعية تشكل خطرا بيئيا على الفرشة المائية للدوار وواحة إشت مما    هذه  عالجتها.مب طرحها بواحة إشت دون القيام  

قد يؤثر على األمن المائي للساكنة وكذلك على زراعة النخيل المنتج للتمور والذي يمثل مصدر رزق شريحة مهمة 

 من ساكنة الدوار. 

 مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية  

وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من طرف الجماعة التي تسخر إمكانياتها من يتم تدبير مرفق النظافة 

. من النفايات سنويا  اطن  530تنتج ساكنة الجماعة ما يناهز  ، حيث  المطرح الجماعيإلى  النفايات ونقلها  هذه  أجل جمع  

  .مرفق فيما يليهذا التتلخص مجمل المالحظات المسجلة بخصوص تدبير و

 عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 

تتكفل جماعة فم الحصن بتدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في غياب المخطط الجماعي 

المتعلق  2006من نونبر  22 الصادر في  28.00من القانون  16العملية والمنصوص عليه في المادة  هذهالمنظم ل

بتدبير النفايات. وللتذكير فإن مقتضيات هاته المادة تنص على أن تقوم الجماعات أو مجموعة الجماعات بإعداد مخطط 

جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطرح والتخلص 

 ا وتثمينها.  منها ومعالجته

 عدم قيام الجماعة بمهمة كنس الشوارع واألزقة والساحات العمومية 

الكنس اليومي أو الدوري  تعمل علىمن خالل البيانات المدلى بها من طرف الجماعة يتضح أن هاته األخيرة ال 

ى عدم توفر الجماعة راجع إل  األمرللشوارع واألزقة والساحات العمومية. وحسب إفادة رئيس المجلس الجماعي فإن 

 . لذلك على اليد العاملة الالزمة

  بخدمة جمع النفاياتعدم تغطية بعض دواوير الجماعة 

تغطية مركز فم الحصن ودوار امي اوكادير  علىتقتصر خدمة جمع النفايات المنزلية المنجزة من طرف الجماعة 

الساكنة هذه مما يدفع  ،ودوار اشت، في حين ال يتم توفير الخدمة لساكنة دواري تيغرت وتنزيطا ودوار امي اوتو

للتخلص من نفاياتها بطريقة عشوائية. وقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على عدة أماكن لتفريغ النفايات )النقط 

 السوداء( بمختلف المناطق المحيطة بالدوارين. 

 نيات المرصودة لمرفق النظافة وجمع النفاياتمحدودية اإلمكا 

نسمة( يستخلص أن   6353( وإلى عدد ساكنتها )كلومتر مربع  96بالنظر إلى المساحة المشغولة لجماعة فم الحصن )

اإلمكانيات المادية والبشرية المرصودة لمرفق النظافة وجمع النفايات جد ضعيفة وغير كافية لتدبير المرفق وتقديم 

درهم لتأدية النفقات   1.179.000,00تم صرف ما يقارب  2016إلى  2013ة. فخالل الفترة الممتدة من خدمة جيد 

المتعلقة بمرفق النظافة وجمع النفايات )أجور العمال والسائقين، الوقود، تأمين وصيانة اآلليات(، أي بمعدل سنوي 

 م عن كل فرد من ساكنة الجماعة. دره 46,4درهم، وهو ما يمثل نفقة سنوية بقيمة  295.000,00يناهز 

  للمطرح المراقب الذي هو في طور اإلنجاز محاذمكب عشوائي بوضع النفايات 

للمطرح    محاذ ، إلى التخلص من النفايات عبر وضعها في مكب عشوائي  2017تعمد الجماعة، منذ بداية شهر مارس  

ديم قبل االنتهاء من تهيئة المطرح الجديد. وقد نتج المراقب الذي هو في طور اإلنجاز، وذلك نتيجة إغالق المطرح الق

باإلضافة إلى تجمع  الجماعيةالساكنة والمجزرة  من  عن هذه الوضعية تراكم النفايات وتناثر مخلفاتها على مقربة 

  مما أثر سلبا على المشهد البيئي واحتمال التأثير مستقبال على األنظمة البيئية. ،الكالب الضالة حولها
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فإن جماعة فم الحصن استفادت، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، من الدعم المقدم لتأهيل  ،رةولإلشا

مطرح النفايات القديم وتهيئة مطرح مراقب وذلك في إطار االتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية )المديرية العامة 

)صاحب المشروع المنتدب( وعمالة إقليم طاطا وجماعة فم للجماعات المحلية( والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة 

على أساس  2016فبراير  22الحصن )صاحب المشروع(. وقد تم الشروع في أشغال تأهيل وتهيئة المطرح بتاريخ 

الذي لم يتحقق بعد إلى حدود نهاية  مر ، األ2016أكتوبر  22( أشهر أي بتاريخ 08أجل ثمانية ) فيأن تنتهي 

 . 2017 سنة

 مرفق المجزرة الجماعية  

 من متر مربع،  6954 مساحتها  تبلغ للجماعة تابعة أرض فوق المقامة الجماعية، بالمجزرة الذبح خدمة تدبير  يتم

 ما  2016و 2010 بين الفاصلة الفترة عن المرفقهذا  مداخيل ناهزت وقد . والبشرية المادية الجماعة وسائل خالل

رأس سنويا. وتجدر اإلشارة الى كون الجماعة   1558حوالي   بلغت إنتاج بسعة سنويا، درهم  39.588,60مبلغ   يعادل

بإغالقها    اتخذ قرارااال أن رئيس المجلس الجماعي    ،متر مربع  15تمتلك أيضا مجزرة قديمة بدوار إشت تبلغ مساحتها  

 . بهانظرا لغياب الشروط الصحية  2013/ 27/05بتاريخ 

واالستماع لكل المتدخلين   ةالجماعي  ةالجماعي لحفظ الصحة والمعاينة الميدانية للمجزر  تدقيق ملفات المكتب  ومن خالل

 .الوقوف على المالحظات التالية تمفي تسيير هذا المرفق، 

 المرفق استغالل من المتأتية المداخيل ومراقبة تتبع صعوبة 

 سجل أي الجماعة مصالح تمسك ال حيث والمرتفقين،  البهائم وخروج ولوج لمراقبة مكتوبة مساطر غياب سجل

 وتوقيع النقل عربة تسجيل ورقم صاحبها، واسم لذبح،قصد   المجزرة تلج التي الحيوانات ونوع عدد  يحدد عليه مؤشر

  .بها المرتبطة والمداخيل المنجزة الذبح لعمليات الالزمين والمراقبة التتبع إجراء الصعب من المكلف، ليصبح العون

 صالحة لالستهالكالغير  المواد تطبيق مسطرة حجز عدم 

لالستهالك المنصوص عليها في القوانين  الصالحة غير اللحوم مسطرة مراقبة أن المصالح الجماعية ال تطبق لوحظ

 المفتش يطريالب قبل من تحريره يتم أي محضر تسليم يعقبها ال بعد الذبح اللحوم حجز عمليةف الجاري بها العمل.

 إتالف وطريقة الحيوان، ومصدر الحجز واإلتالف، وسبب المالك، اسم قبيل من بيانات  ويحمل بالحجز، قام الذي

 الظهير لتطبيق 1999 يناير 5 في الصادر 2.98.617رقم  المرسوم من 16 للمادة طبقا وذلك المحجوزة، المواد 

 والمواد  الحية الحيوانات تفتيش بتدابير قانون يتعلق بمثابة  المعتبر 1977 أكتوبر 8 بتاريخ  1.75.291 رقم الشريف

 أية أو محرقة على تتوفر ال الجماعية كما أن المجزرة. والجودة السالمة حيث من حيواني أصل من أو الحيوانية

نه إحيث  سليمة، بطريقة المصابة األحشاء لالستهالك أو الصالحة غير اللحوم من التخلص من تمكنها أخرى وسيلة

نفسهم في حالة معاينتهم ألي حالة من الحاالت المرضية أن من تلقاء  ويقوم بها الجزار  ،حسب تصريح مدير المصالح

 العمومية الصحة لتأمين طمرها، أو حرقها المتعارفة بإتالف المواد المحجوزة بإلقائها بجنبات المجزرة. واألنسب

  .إلى المجزرة الضالة الكالب ولوج لةلسهو بالنظر البيئي، والمجال

صالحة لالستهالك من شأنه أن يشكل خطرا الإن إهمال المصالح الجماعية والبيطرية لعملية حجز وإتالف اللحوم غير  

 على الصحة العامة وخطرا بيئيا على ساكنة جماعة فم الحصن.

 للمجزرة  العقارية الوضعية تسوية عدم 

ملكيته إلى الجماعة الساللية إيمي   تعود  والذي المجزرة مشروع عليه أنجز الذي العقار وضعية بتسوية الجماعة لم تقم

 .قانونية بصفة فيه التصرفو الجماعة ممتلكات بسجل تقييده دون يحول ما وهو أوتو،

 الجماعية بالمجزرة الخاصة والتجهيزات للبنايات متردية وضعية 

 النعدام متردية وضعية في توجد  فبناياته  ،الجماعية المجزرة لمرفق الكافي االهتمام فم الحصن جماعة تولي ال

 :ما يلي على الميدانية الزيارة خالل من الوقوف تم وقد  الالزمة، الصيانة

 الغرباء، تسلل ضد  واقيا يشكل ال أنه بدليل الالزمة الحماية لها يؤمن ال بالمجزرة يحيط السور الذي -

 الخارجية؛ التلوث عوامل صد  من يمكن وال

 باإلضافة النوافذ، زجاج وتكسر والذبح، البهائم إليواء المخصصة القاعات وأرضية جدران تصدع -

 الضالة؛ الكالب حتى أو الغرباء ولوج ضد  البنايات لهذه الالزمة الحماية تأمين عدم إلى

 الذبح؛ شروط على يؤثر ما وهو متكررة تسربات من تعاني للماء معيبة شبكة وجود  -

االعتماد على حفرة للصرف الصحي رغم تواجد المجزرة في مركز الجماعة المستفيد من شبكة  -

 حولمما ي القنوات تالشي على الحالة المتردية للحفرة الصحية بفعل  تم الوقوفالصرف الصحي. وقد  

ة مما أدى إلى خروج الفضالت وكذلك لعدم تفريغها لما يزيد عن السن  ،الصلبة للنفايات  السليم التدفق دون

 والمياه العادمة لسطح الحفرة؛
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 الذبائح. وتعليق برفع  المتعلقة التجهيزات تالشي -

 اللحوم تفتيش على البيطري التقني إشراف عدم 

بالمجزرة  المكلفة المصلحة طرف من بها المدلى المراسالت على واالطالع المسؤولين إلى االستماع خالل من تبين

 اللحوم الصحية على األختام عدم وضع لوحظ اللحوم. كما وتفتيش مراقبة بواجب البيطري التقني قيام عدم الجماعية،

 المقتضيات مما يخالف لالستهالك، الموجهة اللحوم سالمة ضمان وعدم  غير القانونيةوهوما من شأنه تشجيع الذبيحة  

  .الذكر سالف 1.75.291 رقم الشريف الظهير من الفصل الخامس في عليها المنصوص

 وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 بصفة دورية قصد الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لساكنة الجماعة؛ شبكة اإلنارة العموميةصيانة  -

 عطاباأل حجم وعن المنجزة المهام عن تقارير وإنجاز ضبط شبكة اإلنارة العموميةالسهر على  -

 الخاصة بها؛ الصيانة بعتاد المتعلق  الجرد سجالت ومسك المسجلة

لمحطات التصفية والدفع الخاصة بشبكة التطهير  تسوية الوضعية القانونية للعقارات المتضمنة -

 السائل؛

 ؛إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها العمل على -

الجماعة  دواويروأحياء  جميعتغطية ، والشوارع واألزقة والساحات العموميةكنس السهر على  -

 بعمليات جمع النفايات المنزلية؛

 المراقب الحديث اإلنجاز قصد حماية الطابع البيئي للجماعة؛ المطرح الجماعياإلسراع باستغالل  -

 الجماعية؛المجزرة  استغالل من المتأتية المداخيل ومراقبة تتبعالسهر على  -

 المنتجة بعد عمليات الذبح؛ صالحة لالستهالكالغير  المواد تطبيق مسطرة حجز الحرص على -

 الجماعية؛ لمجزرةا العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يأوي -

 شروط، والسهر على احترام الجماعية بالمجزرة الخاصة والتجهيزات لبناياتالحرص على صيانة ا -

 .والنظافة حيةالص الوقاية
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II.  فم الحصنل  يجماعالمجلس ال رئيس جواب 

 كما ورد(نص الجواب )

إن جماعة فم الحصن وبعد توصلها بتقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي يحتوي على مالحظات وجيهة ودقيقة، 

تقريرها على أمل تحسين ستعمل على تنزيل وتطبيق جميع المقتضيات القانونية التي استندت إليها اللجنة في إعداد  

األداء والرقي بعملية التدبير على مستوى الجماعة إلى مستويات جيدة. وكذلك على تفادي تكرار مثل هذه 

 االختالالت والعمل بكل جهد من أجل تحسين األداء وجودة الخدمات المقدمة.
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 "سيدي عبد هللا البوشواري" جماعة

 (اشتوكة ايت باها إقليم)
 

الصادر في   2.92.468المرسوم رقم ، بمقتضى باها يتآ اشتوكة قليمعبد هللا البوشواري" إسيدي " أحدثت جماعة 

جماعة عن ، حيث تفرعت 1992وذلك بموجب التقسيم الجماعي لسنة  (1992يونيو  30) 1412من ذي الحجة  28

الجماعي لسنة  التقسيمستة دواوير على إثر بعد أن ألحقت بها  مربعا كيلومترا 182وتبلغ مساحتها  .آيت وادريم

2009. 

معدل انخفاض ب  نسمة،  8079، بلغ عدد سكان الجماعة  2014حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  و

بسبب الهجرة الناتجة أساسا عن تردد سنوات الجفاف وقلة فرص ، وذلك 2004 ة سنبالمقارنة مع % 10,4قدره 

 الزراعة  على  أساسا  اكنةسهذه الل  االقتصادي  النشاط  يعتمد . ودوارا  141ومركز الجماعة    بينالساكنة  تتوزع  . والعمل

 لتواجدهاوفر على مؤهالت سياحية مهمة نظرا تالجماعة ت أناإلشارة إلى  وتجدر. التقليدية الحرف وبعض المعاشية

 . نكارفبمنطقة غنية بالواحات، أهمها واحات وادي 

( موظفا،  14مستشارا جماعيا وطاقم إداري مكون من أربعة عشر )(  17عشر)  سبعةكون من  ممجلس  يسير الجماعة  

 .يت باهاأرهن إشارة دائرة ( منهم  1)موظف واحد  تم وضع

مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة  17,43 ، بلغت موارد الجماعة2017خالل السنة المالية و

 51,8 مليون درهم، وخصصت نسبة 3,52 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها بالمائة 93,9 المضافة حوالي

 الموظفين. الفعلية لمصاريف من نفقات التسيير بالمائة

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن تسجيل العديد 2016  -  2013ة  ي للحسابات والتي همت الفترأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهو

 من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 الجماعة عمل وبرنامج للتنمية الجماعي  المخطط: للجماعة التنموي المجهود .أوال
مشروع على  2014الجماعة خالل دورة يوليوز  صادق مجلسمن الميثاق الجماعي،  36تنفيذا لمقتضيات المادة 

، الشروع في إعداد برنامج العملب 2016شتنبر  08بتاريخ  01-16قرار رقم الإصدار  تممخططها التنموي، كما 

وبعد االطالع على هذين الملفين تم تسجيل المالحظات  .من القانون التنظيمي للجماعات 78تنفيذا لمقتضيات المادة 

 .التالية

 دون سلك مسطرة الشراء العمومي  وبرنامج العمل  الجماعي للتنميةإعداد المخطط  ب  تكليف مكتب دراسات 

رئيس  اتتصريح من خاللو الجماعي للتنميةمن خالل االطالع على الوثائق المضمنة بملف مشروع المخطط 

دون تطبيق   ( من أجل إعداد هذا المخطط.N، تبين أن الجماعة لجأت إلى خدمات مكتب للدراسات )المجلس الجماعي

المتعلق بالصفقات  2.13.349وخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في المرسوم رقم  .مسطرة الشراء العمومي

ليقدموا عروض أثمانهم بناء  طلب عروض أو بمراسلة عدد كاف من مكاتب الدراسات    بنشرالعمومية، والذي يقضي  

الجماعة  أن إلى اإلشارة وتجدرعلى حاجيات محددة تبين العمل المطلوب، قبل اختيار مكتب الدراسات األمثل. 

 170.000,00اعتمادا في ميزانية التجهيز من أجل تمويل إعداد مخططها التنموي قدره  2011خصصت منذ سنة 

لفائدة دراستين أخريين ليس لهما عالقة بالمخطط التنموي. هذا األمر أثر   2015درهم، لم يتم البدء في صرفه إال سنة  

  رقم  من المرسوم 4المادة لعدم تضمينها العناصر المنصوص عليها في سلبا على جودة الوثيقة النهائية للمشروع 

 . بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنميةالمتعلق  2.10.504

في مراحل إعداد برنامج العمل، صرح رئيس المجلس الجماعي أنه لجأ مرة أخرى إلى ومن أجل مواكبة الجماعة 

درهم في نفس التنزيل المالي،    120.000,00(. وخصص المجلس لذلك اعتمادا قدره  F.ONEمكتب دراسات آخر )

لحاجيات التي إال أنه لوحظ مرة أخرى عدم إعمال مبدأ المنافسة وتحديد ا .2016كما جاء في محضر دورة أكتوبر 

يؤثر من جديد على جودة المخرجات قد ينبغي لمكتب الدراسات االلتزام بإنجازها في إطار هذه الدراسة. األمر الذي 

 وآجال إعدادها فضال عن صعوبة أداء مستحقات مكتب الدراسات.

  البرمجة المالية والزمنية للمشاريع مشروع المخطط الجماعي للتنمية تضمينعدم 

والتي  ،على أساس أنها مشروع المخطط التنموي اإلدالء بها للمجلس الجهوي للحساباتلوحظ أن الوثيقة التي تم 

تتلق الجماعة بشأنها  دون أن 2014شتنبر  23جل المصادقة عليها بتاريخ ها الجماعة إلى سلطة الوصاية من أأرسلت

 مَ ظ ِّ عن لقاء تواصلي إلعداد المخططات الجماعية للتنمية نُ   أي رد من لدن مصالح العمالة، ما هي إال عبارة عن تقرير
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استضافته جمعية )تويزي اودرار و  2011فبراير  27بالمدرسة العليا للنسيج واأللبسة بالدار البيضاء بتاريخ 

 التطرق إلى  وحاجياتها في مختلف المجاالت دون  للتنمية(.هذا التقرير ال يتضمن سوى بعض المعطيات عن الجماعة

كيفية تحقيق هذه الحاجيات وال إلى التركيبة المالية لهذه المشاريع واالتفاقيات المزمع إبرامها لهذه الغاية مع مختلف 

 من المرسوم 4المادة  األمر الذي يخالف مقتضيات اإلسقاط الزمني إلنجاز المشاريع، الشركاء باإلضافة إلى غياب

 .سالف الذكر  2.10.504 رقم

 البرمجة المالية والزمنية للمشاريعبتضمين برنامج عمل الجماعة جلس الجهوي للحسابات يوصي الم ،وعليه

 المزمع إنجازها. 

 النفقاتتدبير ثانيا. 

 العمومية الصفقات .1

(  6ست )ببأداء النفقات المتعلقة  2016إلى  2013خالل السنوات المالية من  البوشواريجماعة سيدي عبد هللا  قامت

 03/2014و  2013/ 02و  01/2013، ويتعلق األمر بالصفقات رقم  تبليط النقط السوداء  همت على الخصوصصفقات  

 وبعد. جماعةالب" مائي خزان" إصالح بأشغال المتعلقة 02/2014 رقم الصفقةإلى  إضافة ،ILDH/01/2014و

 .المالحظات اآلتية تسجيلفقات تم صاالطالع على ملفات هذه ال

 قبل إنجاز اختبار مراقبة سمك الخرسانة بالحفر   01/2013 رقم لصفقةاشغال ألالمؤقت  لتسلما 

 05/02/2014  بتاريخ  المؤقت  لتسلمن مصالح الجماعة قامت بتحرير محضر اأ  01/2013  رقم  للصفقةلوحظ بالنسبة  

الذي لم يتم إال األمر  ،وذلك قبل إنجاز المختبر المنتدب من طرف المقاول الختبارات مراقبة سمك الخرسانة بالحفر

 contrôle des. كما تجدر اإلشارة إلى أن التقرير المتعلق بمراقبة سمك الخرسانة بالحفر )2014/ 11/02بتاريخ 

épaisseurs du béton par carottage تم االكتفاءالصفقة، حيث  تخص  التييشمل جميع المقاطع الطرقية  ( لم  

 laودوار أيت إغر )  1011: طريق دوار أكادير احساين والطريق الرابطة بين الطريق الوطنية  الطرقيينبالمقطعين  

route du douar Agadir ikhssain et la route reliant la RP 1011 et douar ait Irgh.) 

 الصفقة  بعد فسخ  وتكنتين  أدوسكاتبليط الطريق الرابطة بين    مشروعتمام  إلجراءات الالزمة  عدم اتخاذ اإل 

 ILDH / 01/2014 رقم

وتكنتين عبر دوار  أدوسكابتبليط الطريق الرابطة بين  المتعلقةILDH / 01/2014 رقم  الصفقةالجماعة بإبرام  قامت 

ة الشراكة التي جمعت ما بين الجماعة وذلك بموجب اتفاقي «SOREPROGEC SARL»، شركة مع اصوابن

بإنزكان وجمعية تكنتين   الشتوكةباها والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل    آيت  الشتوكةواللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  

 للتنمية والثقافة والتعاون.

 محضر عاينت توقف األشغال )  بعدما  27/04/2016  في   المؤرخ  القرار  بموجبالصفقة    فسخ  إلى  الجماعة  لجأتقد  و

  لم الجماعة أن المالحظ أن إال( وعدم امتثال المقاول للتوصيات الموجهة إليه. 2015 غشت 25 في المؤرخ الورش

 المادة لمقتضيات تطبيقا المشروع، هذا إلتمام إجراء أي باتخاذ  ،(2017)دجنبر  الرقابية بالمهمة القيام حدود  إلى تقم

 تنص  التي  ،دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  من  70  والمادة  لخاصةا  الشروط  دفتر  من  30

ذا لم يتقيد المقاول إما ببنود الصفقة أو بأوامر الخدمة الصادرة إليه من لدن صاحب المشروع، توجه له إ" أنه على

( يوما من 15السلطة المختصة إعذارا لالمتثال لها داخل أجل )...( وال يمكن أن يقل هذا األجل عن خمسة عشر )

المقاول بتنفيذ التدابير المقررة، يجوز للسلطة المختصة   تاريخ تبليغ اإلعذار )...(. وإذا انصرم األجل المذكور ولم يقم

أو )...(  العروضتبرم صفقة جديدة مع مقاول آخر أو مع تجمع مقاولين إلتمام األشغال وفقا لمسطرة طلب  أن)...( 

 حجز الضمان النهائي واالقتطاع الضامن".

 الطلب  سندات .2

 حظ ما يلي.فيما يخص النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب، لو

 دم احترام مسطرة إصدار سند الطلبع 

والمتعلق بإنجاز خبرة من أجل بناء مقر الجماعة  05/2011لوحظ أن مصالح الجماعة، في إطار سند الطلب رقم 

كتابة لطلب بيانات األثمان، وقد تم تقديم بيانين لألثمان  متنافسينوسوق خميس آيت موسى، قامت باستشارة ثالثة 

 2011يونيو  10بتاريخ  المذكور صدروالثالث غير مؤرخ. إال أنه لوحظ أن سند الطلب  2011يوليوز  18بتاريخ 

وبالتالي تكون هذه االستشارة بدون جدوى ألنها جاءت بعد إصدار سند ، سالفة الذكر أي قبل التوصل ببيانات األثمنة

 .الطلب
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  نفقات سابقة تسويةلإصدار سند طلب 

والمتعلق بتتبع أشغال بناء   2012يونيو  27 بتاريخ الصادر، 03/2012سند الطلب رقم  من خالل تفقد مخرجات

 أحمد،بالطريق الرابطة ما بين خميس آيت موسى وأربعاء آيت    584إلى    574مقاطع رقم  القنطرة عائمة ذات   جدران

 على النحو التالي:   تمت والتي جيوتقني،  رأي وإبداءعن طريق إنجاز تجارب مراقبة الخرسانة 

 ؛2010/ 15/10الرأي الجيوتقني بتاريخ  -

 .21/12/2010واألخير بتاريخ  09/10/2010الخرسانة: األول بتاريخ  تقارير مراقبة -

يعتبر خرقا لمبادئ المنافسة   الذي، األمر  أنجزت بتاريخ سابق عن إصداره  ،سند هذا الأن الخدمات موضوع    تبينوقد  

 2.06.388من المرسوم رقم    75التي نصت عليها المادة  و  ،األعمال موضوع سندات الطلبالتي يجب أن تخضع لها  

النفقات   بتنفيذ لقواعد المتعلقة ل مخالفة كذلك ويعتبر ،إبرام الصفقات العمومية وأشكال شروطالمتعلق بتحديد 

م المحاسبة العمومية بسن نظا 2.09.441المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من المرسوم رقم 

 للجماعات المحلية ومجموعاتها.

ولم تقم المصلحة   2012شتنبر    24المختبر بتاريخ    لدنبالفاتورة من    ت مصالح الجماعةفقد توصل  ،باإلضافة إلى ذلك 

يم تقد  سنوات بعد إنجاز الخدمة وسنتين بعد  4، أي 2014دجنبر  11المنجز إال بتاريخ العمل  علىالتقنية باإلشهاد 

 الفاتورة.

 فيها ومبالغ متفاوتة بأثمنة النفقة نفس أداء 

 بمبلغ القرب ودار الجماعة مركز صيانةب المتعلق 17/12/2015 بتاريخ 24/2015 رقم الطلب سند  مقارنة بعد 

صيانة مركز الجماعة بمبلغ ب المتعلق 05/12/2013بتاريخ  01/2013وسند الطلب رقم  درهم 41.790,07

 سندي من بكل للصباغة المربع المتر على المطبقة الفردية األثمان في كبير اختالف لوحظ ،درهم 56.766,92

 الطلب  سند   بواسطة  ؤهااقتنا  فقد تم  الصباغة  مواد   أما  بالصباغة،  قامت  التي  العاملة  اليد   فقط  يهم  األول  أن  علما  ،الطلب

 .درهم 26.910,00 بمبلغ، 19/2014 رقم

 المالحظ. التباين التالي الجدول يوضح

 بالنسبة  المنخفض  للعرض  SAFSUD SARL  شركة  وتقديم  المنافسة  إلى  اللجوء  من  بالرغم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

 تقدير يمكنهم تقنيين على وتتوفر الكافية التجربة اكتسبت أنها يفترض الجماعة أن إال، 24/2015 رقم الطلب لسند 

 .عادي  غير بشكل المرتفعة األثمنة لتمييز عقالني بشكل األشغال تكلفة

 مقتنياتبعض ال استغالل عدم 

الجماعية، والتي تم  المنزلية ب تدبير النفاياتب لتكليفهاقامت الجماعة بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية الخير والتعاون 

الذي تم أداؤه  ،45/2014ودراجتين هوائيتين في إطار سند الطلب رقم بمقتضاها اقتناء دراجتي نقل ثالثية العجالت 

 القابلة  القمامة  حاويات  اقتناء  كما تم  ،درهم  49.680,00بمبلغ    15/12/2014بتاريخ    426بواسطة األمر باألداء رقم  

 15/12/2014  بتاريخ  427  رقم  باألداء  األمر  بواسطة  أداؤه  تم  الذي  46/2014  رقم  الطلب  سند   بمقتضى  وذلك  ،للحمل

 على الوصاية سلطات موافقة من التأكد  قبل وذلك ،درهم 89.400,00 مجموعه بما أي ؛درهم  39.720,00 بمبلغ

التي توصلت بها مصالح  3397رقم  المراسلة حسب االتفاقية هذه علىرفض المصادقة  تم وقد  .المذكورة االتفاقية

تدبير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة من طرف جمعية يتنافى  لكون، اعتبارا 20/05/2015الجماعة بتاريخ 

 المتعلق بالميثاق الجماعي.  78.00من القانون رقم  39ومقتضيات المادة 

 موضـــــوع

 الطلب سند أشغـــــال

 24/2015 رقم

الفردي بدون  الثمن

 احتساب الرسوم 

 ( فقط العاملة)اليد 

 سند أشغـــــال موضـــــوع

 01/2013 رقم الطلب

 بدون الفردي الثمن

 الرسوم احتساب

  اليد)الصباغة + 

 (العاملة

 الفارق معدل

)%( 

وضع الطالء الفينيلي  

 على الواجهة
24 

وضع الطالء الفينيلي على  

 الواجهة 
15 60 

تكلفة اليد العملة  

لوضع طالء على 

 المعدن 

30 

تكلفة اليد العملة لوضع 

 76,5 17 طالء على المعدن

تكلفة اليد العملة  

لوضع طالء على 

 الخشب

30 

تكلفة اليد العملة لوضع طالء 

 50 20 على الخشب
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سنوات، الزالت هاته المعدات موضوعة في المخزن، ولم تعمل الجماعة ( 3ثالث )ذلك الحين أي ما يقارب  ومنذ 

المهمة خاصة وأن الجماعة تعاني   بهاته على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل استعمالها وذلك بتوظيف أشخاص مكلفين  

 مطارح عشوائية تهدد صحة وسالمة السكان. انتشارمن 

 المنح المقدمة للجمعيات .3

ى هذا الملف تبين وجود اختالالت همت من جهة، طريقة توزيع هذه المنح ومن جهة أخرى،  من خالل االطالع عل

 .تتبع مآل هذه النفقات كما هو مبين في المالحظات اآلتية

  تجاوز رئيس المجلس الجماعي الختصاصاته بمنح الدعم لفائدة "جمعية النجاح إقباضن للتنمية

 خصوصهذا البفي غياب مداوالت مجلس الجماعة  والتعاون"

في دورة فبراير الجماعة ، تمت المصادقة خالل اجتماع مجلس 2014سنة الميزانية برسم في إطار برمجة فائض 

من أجل تبليط النقط السوداء   "إقباضن أيت افوس"جمعية    درهم لفائدة  80.000,00على تخصيص منحة بمبلغ    2015

لم تعقد جمعها التأسيسي إال إذ قد تأسست بعد في ذلك التاريخ، بطريق دوار إقباضن. والحال أن هذه الجمعية لم تكن 

أشهر من تاريخ تخصيص الدعم لفائدتها، ولم تتسلم وصل اإليداع النهائي    (7)  أي بعد سبعة  2015شتنبر    30بتاريخ  

 تحت اسم "جمعية النجاح إقباضن للتنمية والتعاون". 2016يناير  25إال بتاريخ 

وذلك بإعادة برمجة هذا  2016نح الدعم لهذه الجمعية خالل اجتماعه في دورة أكتوبر وقد تراجع المجلس عن م

االعتماد على أساس أن الجماعة هي التي ستقوم بتبليط النقط السوداء بهذه الطريق. لكن المالحظ أن رئيس المجلس 

-10-20  لبند تمادات المفتوحة في االجماعي أمر بعد ذلك بأداء هذه المنحة لنفس الجمعية وبنفس المبلغ من خالل االع

بتاريخ  263 رقمبواسطة األمر باألداء : إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية، وذلك من ميزانية التسيير 10/14

األمر الذي يخالف  ،هذا الشأن، دون إبرام اتفاقية مع هذه الجمعية ودون اتخاذ المجلس لمقرر في 10/11/2016

التنظيمي للجماعات والذي جعل "توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات" من  من القانون 92مقتضيات المادة 

 .الجماعة صالحيات مجلس

  الجمعيات من أجل تبليط بعض المسالك بالجماعةبعض مع المبرمة اتفاقيات الشراكة اختالالت همت 
، على اتفاقيات شراكة مع جمعيات من أجل أن تقوم 2015المجلس الجماعي، في دورته العادية لشهر فبراير  صادق

 الجماعة لهذا الغرض. لها هذه األخيرة بتبليط بعض النقط بالمسالك المؤدية للدواوير مقابل دعم مالي خاص تمنحه

الجماعة تلتزم بتحويل مبلغ الدعم لفائدة الجمعية دفعة وينص نموذج االتفاقية المصادق عليه في فصله الثالث على أن  

فصل ال كما نص واحدة وذلك بعد التأكد من تعبئة الجمعية لمبلغ مساهمتها بما في ذلك مساهمة الشركاء المحتملين.

، االتفاقيةيوما ابتداء من تاريخ المصادقة على    30الخامس على أن مدة إنجاز أشغال التبليط يتم تحديدها في أجل أقصاه  

التزاماته المسطرة ب  الوفاءفصل الرابع على إمكانية استرداد مساهمة الجماعة في حال تقاعس الشريك عن  نص ال  فيما

 في االتفاقية. 

 : اتمساهمالتالي هذه الالجدول ويبين 

 مساهمة

 الجماعة

 (بالدرهم)

 األمر تاريخ

 باألداء 

 األمر مرجع

 باألداء 
 المستفيدة الجمعية المشروع طبيعة

100.000,00 22/12/2015 368/2015 
 تزولت بطريق السوداء النقط تبليط

 طوزمت ايت

  للتنمية  تزولت جمعية

 والتضامن

100.000,00 23/12 /2015 357/2015 
 نتيضاكن تيفاوين جمعية تيضاكن بطريق السوداء النقط تبليط

 والتعاون للتنمية

100.000,00 22/12/2015 371/2015 
 المؤدية  بالطريق  السوداء  النقط  تبليط

 احماد  موسى  ايت /    افرضن  دوار  إلى

  للتقدم الحاج ايت جمعية

 واالزدهار

100.000,00 22/12/2015 370/2015 
 المؤدية  بالطريق  السوداء  النقط  تبليط

 تيوت دوار إلى

  نتيوت تيفاوت جمعية

 والتعاون للتنمية

69.710,00 22/12/2015 369/2015 
 المؤدية  بالطريق  السوداء  النقط  تبليط

 الكايل ايت دوار إلى

 أغاراس ح  توادا جمعية

 والتعاون للتنمية

 الدعم من تستفد لم 100.000,00
 دوار بطريق السوداء النقط تبليط

 نتكشران اكادير
 للتنمية  تكشيران جمعية

 الدعم من تستفد لم 100.000,00
 بطريق السوداء النقط تبليط

 اوببكر ابراهيم سيدي دوتفرطت

  للتنمية  وإسيل أزبك جمعية

 والتعاون

 الدعم من تستفد لم 160.000,00
 بالطريق السوداء النقط تبليط

 تلفيط دوار إلى المؤدية

  للتنمية  توادا جمعية

 والتعاون
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 مساهمة

 الجماعة

 (بالدرهم)

 األمر تاريخ

 باألداء 

 األمر مرجع

 باألداء 
 المستفيدة الجمعية المشروع طبيعة

 الدعم من تستفد لم 100.000,00
 دوار بطريق السوداء النقط تبليط

 تاول  ايت
 تاول  ايت جمعية

 الدعم من تستفد لم 80.000,00
 دوار بطريق السوداء النقط تبليط

 اقباضن
 افوس ايت اقباضن جمعية

 الدعم من تستفد لم 116.124,51
 اسيل بطريق السوداء النقط تبليط

 وازبك
 وازبك اسيل جمعية

 .المالحظات اآلتيةهذا الملف تم الوقوف على على  لالطالعوبعد 

 مساهمة الجماعة مبلغة لعدم تحديد مبلغ مساهمة كل جمعية وعدم وضوح المعايير المحدد 

صادق على تخصيص اعتمادات في  الجماعة مجلس، تبين أن 2015حضر دورة فبراير من خالل االطالع على م

الميزانية من أجل دعم الجمعيات التي ستقوم بأشغال تبليط النقط السوداء ببعض المسالك المؤدية للدواوير، دون 

اإلشارة في المحضر إلى مبلغ مساهمة كل جمعية والمبلغ التقديري لهذه المشاريع والمسافة المراد تبليطها. كما أن 

تدل جميعها في ذلك الوقت ببطائق تقنية تبين مسافة المسالك موضوع هذه األشغال، األمر الذي  لمالمعنية الجمعيات 

للجمعيات بشكل غير واضح. إضافة إلى ذلك، فإن االتفاقيات ذات الصلة ال تتضمن  متباينة أدى إلى تخصيص مبالغ 

 لدور الرقابي للجماعة على هذه النفقات. جمعية بإنجازها، األمر الذي يحد من اكل هي األخرى المسافات التي تلتزم 

 اتعدم إنجاز الجمعيات المستفيدة من الدعم ألشغال التبليط التي التزمت بها بموجب االتفاقي 

من خالل االطالع على ملفات الجمعيات التي استفادت من مساهمة الجماعة، كما هو مبين في الجدول السابق، وبعد 

المبرمة معها نجزة، تبين أن جمعيتين فقط قامتا بإنجاز أشغال التبليط تنفيذا لبنود االتفاقية  المعاينة الميدانية لألشغال الم

تزولت "جمعية  ر بويتعلق األم وقامت المصلحة التقنية للجماعة بتتبع أشغالها وإعداد محاضر دفتر الورش الخاص بها.

 للتنمية والتضامن" وجمعية "تيفاوين نتيضاكن للتنمية والتعاون". 

والتعاون"  جمعية تيفاوت نتيوت للتنميةايت الحاج للتقدم واالزدهار" و" في حين تسلمت ثالث جمعيات )"جمعية 

. 2018يناير للتنمية والتعاون"( مبلغ مساهمة الجماعة دون أن تقوم بأية أشغال إلى حدود  جمعية تواداح أغاراسو"

درهم دون أن تتخذ  269.710,00وبلغ مجموع الدعم المقدم لهذه الجمعيات الثالثة دون وفائها بالتزاماتها ما قدره 

نية لم تستجب للشروط الضرورية الواردة كما أن الجمعيات المع  الجماعة أي إجراء من أجل استرداد هذه المساهمات.

 في االتفاقية لتلقي الدعم من الجماعة والتي تتلخص فيما يلي:  

 اإلدالء بما يثبت توفر الجمعية على مبلغ مساهمتها في المشروع )الفصل الثالث من االتفاقية(؛  -

ل السابع من اإلدالء بالبطاقة التقنية للمشروع مصادق عليها من طرف الجهات المختصة )الفص -

 االتفاقية(. 

لها دفعة واحدة يتحوتقرر درهم  675.000,00هو تخصيص الجماعة لمساهمات مجموعها  أيضا والجدير بالذكر

اتفاقيات مماثلة كما جاء ذلك في محضر الدورة في إطار  نفس الجمعيات الثالثة المذكورة  فائدة  ل  2017برسم ميزانية  

 . ألشغال موضوع االتفاقيات السابقةلم تلتزم بإنجاز ا ، رغم أنها2017العادية لشهر مايو 

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

من أجل الحصول على عروض مناسبة على  الممونين من ممكن عدد أكبر استشارة على الحرص -

 ؛وى الجودة لتلبية طلبيات الجماعةمستوى األثمان وكذلك على مست

 لتفادي اقتناء توريدات دون استعمالها؛اتباع سياسة ناجعة للمشتريات  -

الجمعيات التي تتوفر على القدرات المالية الكافية قبل الدخول معها في  إيالء العناية الكافية الختيار -

 شراكات لتمويل مشاريع بتراب الجماعة.

 الممتلكات رتدبيا. الثث
 تتلخص فيما يلي.عدة نقائص ب البوشواريد هللا جماعة سيدي عببالممتلكات  تدبير يتسم

 استغالل المحالت التجارية ب المتعلق الباقي استخالصه  راكمت 

 في  البوشواري هللا عبد سيدي االسبوعي بالسوق الكائنة الدكاكين استغاللبواجبات  المتعلق استخالصه الباقي بلغ

 بتفعيل  الجماعة  تقم  لم  ذلك،  ورغم.  2016  دجنبر  31  غاية  إلى  ،درهم  123.475,00  قدره  ما  المؤقت  االحتالل  إطار

 .تقادمها وقطع لها المستحقة الواجبات تحصيل إجراءات من إجراء أي
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موسى، أن مجموعة من  آيتوخميس  البوشواريلوحظ من خالل الزيارة الميدانية لمركزي سيدي عبد هللا  كما

زال في عهدتهم باإلضافة إلى عدم أدائهم واجبات رغم كونها ما ت  ،ستفيدينالمف الدكاكين غير مستغلة من طر 

 .الجماعة موارد  تنمية أجل من ين جدد ستغللم إلسنادهااالستغالل، وبالتالي وجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 التجارية المحالت رخص استغالل تجديد عدم 

والمستغلة عن طريق االحتالل المؤقت، لم تقم الجماعة  البوشواريالدكاكين الكائنة بسوق سيدي عبد هللا  بخصوص

 هذه القرارت، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل الثاني من  30/07/2009المنتهية مدتها بتاريخ    قرارات االحتاللبتجديد  

وات تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار المصادق عليه والذي ينص على أنه " تحدد مدة االحتالل المؤقت في عشر سن

 للمستفيد وهذه المدة قابلة للتجديد بعد تكوين ملف جديد وإخضاعه لمصادقة سلطات الوصاية."

 آخرين أشخاص هم لفائدةمحالتتفويت ب المستغلينبعض  قيام إجراءات أمامأية اتخاذ  عدم 

االحتالل المؤقت للمحالت الكائنة بالسوق األسبوعي   وقرارات ماعة  خالل مقارنة المعطيات المقدمة من طرف الج  من

التوفر على تبين أن الجماعة تستخلص واجبات استغالل بعض المحالت التجارية دون  البوشواري،لسيدي عبد هللا 

المحالت قاموا بتفويت استغاللها إلى أشخاص آخرين دون هذه ن مستغلي بعض إ، حيث قرار االحتالل المؤقت

مع المصالح الجماعية، مخالفين بذلك مقتضيات الفصل العاشر   رخصة االحتاللموافقة المجلس وتجديد    الحصول على

والذي ينص على أنه " تعتبر هذه الرخصة رخصة شخصية، فال يمكن للمستفيد تسليمها أو تولية الحقوق   الرخصةمن  

المتعلقة بالمصادقة على  المسطريةلس واتباع اإلجراءات الناتجة عنها بصفة جزئية أو كلية للغير إال بموافقة المج

 العملية ". 

 ويبين الجدول التالي قائمة األشخاص المعنيين باألمر: 

  األداء  بداية تاريخ   أداء آخر تاريخ
 المستغل اسم

   الجديد
 أداء  آخر تاريخ

 قرار  في المستغل اسم

 المؤقت  االحتالل
  الدكان رقم

 4 .ن.ل 2007/ 24/01 .ف.ك باألداء  تقم لم

 15 . ب.إ 1999/ 30/07 با.ا 2004/ 19/11 2005/ 24/11

 19 .ا.س 1999/ 30/07 .ا.ا 2005/ 21/02 2013/ 04/04

 37 .ص.ل 2004/ 08/09 . ب.م 2005/ 14/12 2011/ 04/04

 40 .ا.ج 1999/ 30/07 .ا.م 2006/ 07/09 2008/ 20/10

 48 .ا.إ 2006/ 15/11 . ب.ب 2007/ 11/07 2011/ 07/01

 49 .ا.إ 2006/ 15/11 ا .ب.ب 2007/ 11/07 2011/ 07/01

 :وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

التابعة  الدكاكين يمستغل لدن مناإلجراءات الالزمة لتحصيل المبالغ الباقي استخالصها  اتخاذ -

 للجماعة؛ 

 ؛  الجدد المستغلينقرارات االحتالل المؤقت للمحالت التجارية مع العمل على تجديد  -

 .المؤقت االحتالل إطار في المستغلين بين ما المحالت تفويت  لتفادياتخاذ اإلجراءات الالزمة  -

 رــيـمــالتعرابعا. 
 . في المالحظات اآلتية اعرف تدبير هذا القطاع مجموعة من النقائص كما سيأتي ذكره

  رخص السكن لم يحصل أصحابها علىمبان لتسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء 

( رخص 10)  ةتبين وجود عشر  ،2016و  2013  بين  ما  الفترة  في  الجماعة  منحتها  التي  الرخص  إحصائياتخالل    من

 للبناء في حين لم تصدر الجماعة في هذه الفترة أية رخصة سكن.

  ألصحابها  سلمت قد  الجماعة  أن بناء، رخصة على أصحابها حصل التي  المباني لبعض الميدانية المعاينة وأظهرت

  ابهاأصح احترام عدم من بالرغم السكن، رخص عوض قديمة مبان أنها أساس على الكهرباء بشبكة الربط رخص

  إضافي  طابق  بناء  في  المرصودة  المخالفات  وتتجلىتم على أساسها منح رخصة البناء.    والتي  عليها  المصادق  للتصاميم

 .البناء رخصةب المرفق للتصميم خالفا األرضي الطابق في مرآب  فتح في أو  التصميم في وارد  هو لما خالفا

  بالكهرباء  فعال ربطها تم المباني هذه كون منم التأكد ت فقد  للكهرباء، الوطني المكتب من الواردة المعطيات وحسب

 . معاينتها تمت التي الرخص من عينة أسفله الجدول ويبين .السكن رخص على بناء وليس الربط رخص  على بناء
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 البناء رخصة رقم
 الربط رخصة رقم

 الكهرباء بشبكة
 العنوان  المستفيد

 الربط عقدة رقم

 بالكهرباء 

 بتاريخ 03/2014

 2014 أبريل 04

 بتاريخ 48/2016

 2016 نونبر 10
 5473303 البوشواري هللا عبد سيدي مركز . أ ا. .ع

 بتاريخ 02/2013

 2013 أبريل 22

 بتاريخ 35/2015

 2015  يونيو 23
 4976051 البوشواري هللا عبد سيدي مركز .ك.أ

 بتاريخ 03/2013

 2013 نونبر 12

 بتاريخ 06/2015

 2015 يناير 29
 4925135 البوشواري هللا عبد سيدي مركز . ه.ا

إن عدم مطابقة هذه األشغال للتصاميم التي على أساسها تم منح رخصة البناء والسكن، يؤكد غياب دور المراقبة 

المتعلق بالميثاق  78.00من القانون  50المنوط برئيس الجماعة في مجال التعمير والمنصوص عليه في المادة 

 .المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم من  101مقتضيات المادة  وكذاالجماعي كما تم تغييره وتتميمه  

 نتائج إحصاء المباني القديمة بالجماعةل داخيل الرسم على عمليات البناء وتعديل مستمرم انخفاض 

المنجز  القديمة المبانيخالل تفحص ملفات الرخص اإلدارية للربط بشبكة الكهرباء تبين أنها تعتمد على إحصاء  من

تم تحيينه باستمرار بواسطة شواهد سميت يأن هذا اإلحصاء    إال.  2011  سنة  خالل  المحلية  لطةالس  مصالح  من طرف

بالرغم من كون بعض هذه المباني قد تم بناؤها   2011  سنة  إحصائها  إغفال  تم  قد   البناية  أن  على  تنص"  إغفال"شواهد  

.  البناء عمليات على الرسم مداخيل في كبير انخفاضحديثا دون الحصول على رخصة البناء. األمر الذي أدى إلى 

 الجدول في  مبين هو كما. شهادة 61 مجموعه ما ،2017 - 2013 ما الفترة في  هذه، اإلغفال شواهد  عدد  بلغ وقد 

 : اآلتي

 2016 2015 2014 2013 المالية السنة

 14 10 14 8 اإلغفال شواهد

  البناء عمليات على الرسم مداخيل

 (بالدرهم)

7.560,00 14.840,00 4.820,00 300,00 

 % 94- % 68- % 96 - المداخيل  هذه تطور نسبة

رخص بناء فقط بالرغم   (10) عشرة رخصة مقابل 65بلغ عدد رخص اإلصالح التي تم منحها في هذه الفترة، قد و

من أن الزيارة الميدانية للجماعة أظهرت وجود عدة مبان جديدة أو في طور اإلنجاز سواء بمركز سيدي عبد هللا 

، مما يدل على استغالل رخص اإلصالح في إنشاء مبان جديدة للتملص من أداء البوشواري أو بمركز أيت موسى

( يهم تبليط الجدران من الداخل %85موضوع اإلصالحات تبين أن أغلبها ). وباالطالع على  الرسم على عملية البناء

هذا المجال خصوصا مع األثر المالي الواضح  فيدورها الرقابي  أداء حولاألمر الذي يسائل الجماعة  ،والخارج

 . المترتب على مداخيل الجماعة من الرسم على عمليات البناء

 للشرب الصالح الماء مرفق تدبير خامسا.
دوارا. وحسب معطيات مصالح الجماعة، فقد تم إيصال  141على  البوشواريسيدي عبد هللا يتوزع سكان جماعة 

دوارا فقط بواسطة نافورات )سقايات( تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب،   22لفائدة الماء الصالح للشرب 

( دواوير )تمجلوشط، تلفيظ، مكتار، ايت الزاويت  5فيما تقوم جمعيات بتوفير خدمة الربط الفردي لفائدة خمسة )

بعد استرجاع  2016 تسيير الشبكة منذ شهر يونيوالجماعة تقوم ب وتكنتين(. أما بخصوص مركز ايت موسى، فإن

 بئريها إثر صدور حكم قضائي لصالحها في هذا الشأن.

دوارا(، فإنها الزالت غير مستفيدة من هذه الخدمة األساسية، والجماعة بصدد الشروع   112ساكنة باقي الدواوير )أما  

، لتوفر 2015أبريل  27 في تنفيذ اتفاقية أبرمتها مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتمت المصادقة عليها في

 ، في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب.اتنافور لها

 ما يلي.في تتلخصويعرف تدبير هذا المرفق مجموعة من النقائص 

 الجماعة مع تعاقدي إطار غياب في الصالح للشرب الماء لمرفق  جمعيات تدبير 

جمعيات تتولى تسيير هذا المرفق ببعض الدواوير دون أن تبرم   (3) الملف، لوحظ أن ثالثبعد االطالع على هذا 

معها الجماعة اتفاقيات بهذا الشأن. ويتعلق األمر بجمعية بدوار تمجلوشط وجمعية بدوار تلفيظ وجمعية نكارف للتنمية 

ستخلصة لدى المنخرطين تعد أمواال ن واجبات االستهالك المإوحيث  والتعاون بمركز ايت موسى التابع للجماعة.
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من المرسوم رقم   12في وضعية مخالفة لمقتضيات المادة  هذه الجمعيات عمومية الرتباطها بمرفق عمومي، فإن

والذي ينص على أن استخالص األموال  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، 2.09.441

 لمحاسبين العموميين للجماعات المحلية.لا حصري موكلةالعمومية من المهام ال

  عدم استخالص واجبات استهالك الماء الصالح للشرب 

تاريخ تأسيس  1999/ 04/11كانت جمعية انكارف للتنمية والتعاون تستغل بئرين تابعين ألمالك الجماعة وذلك منذ 

حية بالمحكمة االبتدائية إلنزكان بتاريخ الصادر عن الغرفة الجن  الحكمتاريخ تنفيذ    ،28/06/2016الجمعية، إلى حدود  

والذي استرجعت الجماعة بموجبه البئرين   ،والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  681تحت عدد    25/02/2016

 ين تم الترامي عليهما وكذلك استرجاع التدبير المباشر لهذا المرفق.لتال

صعوبة   واجهتاألخيرة سلطة تسيير هذا المرفق، إال أنها  ورغم أن المحكمة حكمت لصالح الجماعة، واسترجعت هذه  

في استئناف التسيير نظرا لغياب عقود االنخراط لدى المستفيدين من الربط الفردي بهذا المركز وكذا لغياب وصوالت 

ة المبالغ المؤداة للجمعية من أجل الحصول على عداد ووصوالت مبالغ واجبات االستهالك التي استخلصتها الجمعي

 هذه المدة، فضال عن غياب النظام الداخلي للجمعية والذي يحدد مبلغ واجبات االنخراط وتسعيرة الماء المطبقة.خالل  

درهم عن كل ربط وضمانة   800ولكون إبرام عقود جديدة بين الجماعة والمنخرطين يستلزم أوال أداء واجبات الربط )

(، فإن هذا الشرط لم يتم قبوله من طرف جميع  للجماعة بائيدرهم كما ينص على ذلك القرار الج 200,00قدرها 

التي كانت تسير هذا   لجمعيةفائدة ال  وا هذا المبلغأد   أنه قد سبق لهم أن  الساكنة حسب رئيس المجلس الجماعي، بدعوى

 .المرفق

)تاريخ   2017نبر  نو  9هذا األمر أدى إلى توقف الجماعة عن تحصيل واجبات االستهالك منذ ذلك التاريخ وإلى غاية  

،  (باستثناء أولئك الذين قاموا بالربط مؤخرا) من هذه الخدمةفي االستفادة الساكنة تمر سآخر زبارة للجماعة(، فيما ت

 .مهمةالذي يفوت على الجماعة مداخيل  مراأل

والذين تم إحصاؤهم من طرف رئيس المجلس  204منخرطا من أصل  72أدلى بعض المستفيدين من الربط )قد و

 90.500,00المبالغ المستخلصة من طرف الجمعية ) تبينالجماعي بمساعدة مفوض قضائي( بتصاريح بالشرف 

لكل ربط    درهم  1.229,00أي بمعدل  ،  درهم  1800و   درهم  900درهم( برسم واجبات الربط والتي تراوحت ما بين  

ن الجمعية لم تدل بأي حساب إوحيث   إعفائهم من واجبات الربط التي يفرضها القرار الجبائي للجماعة.وذلك في أفق  

للجماعة تبين مجال صرف هذه المداخيل باإلضافة إلى استغاللها دون سند قانوني لبئرين جماعيين لمدة طويلة، فإن 

على الجمعية مقابل استغالل هذين  واجباتعدم فرض الفترة ل تلك المتعاقبة خاللهذا األمر يسائل المجالس الجماعية 

 سنة. 18البئرين لمدة 

منذ يونيو   المستفيدين من الربط بشبكة الماء الصالح للشربالمجلس الجماعي الحالي في إبرام عقود مع    تأخركما أن  

 بات االستهالك.من واجخرى تتعلق باستخالص ما تراكم بذمتهم إلى غاية اآلن، قد يجعله أمام صعوبات أ 2016

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 الصالح للشرب؛  ة والجمعيات المسيرة لمرفق الماءإيجاد إطار تعاقدي بين الجماع العمل على -

ماء التي ال تزال بذمة العمل على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل استخالص واجبات استهالك ال -

 .والتعاونللتنمية  يدون من خدمات جمعية "أ"الذين كانوا يستف المنخرطين
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II. عبد هللا البوشواري سيدي ل   يجماعالمجلس ال رئيس  جواب 

 )نص مقتضب(

 أوال. المجهود التنموي للجماعة: المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
.)...(  

  سلك مسطرة الشراء  تكليف مكتب دراسات بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل دون

 العمومي

بالنسبة للتعقيب على هذه المالحظة )...( البد من استحضار اكراهات الظرفية، ليتضح أن المسائل ليست بهذه 

البساطة من حيث وجود كل اإلمكانيات المادية واإلجرائية، لفسح المجال إلسناد صفقة أو سند الطلب بالمقارنة مع 

 ضغط الوقت وتدخل اإلدارة الوصية النطالق المشروع. 

لتقييم مطالب بأن يأخذ بعين االعتبار االكراهات الظرفية وتوفر الشروط المتطلبة في ظروف عادية. حيث إن ا

موازاة مع اشتغال باقي  2011يناير  17لتنتهي بتاريخ  2010ابريل  17انطلقت التشخيصات التشاركية بتاريخ 

ارة الوصية التي أملت مكتبا للدراسات جماعات اإلقليم على إعداد مخططاتها التنموية بضغط زمني وتدخل لإلد

خاص لباقي جماعات اإلقليم التي استثني منه ثالث جماعات هي جماعة سيدي عبد هللا البوشواري وجماعة اوكنز 

 ". Nوجماعة ايت باها التي تعاقدت مع مكتب الدراسات "

الصادر بتاريخ  2.10.504سوم إن اإلكراه الزمني والضغط الظرفي حتما االشتغال على اإلعداد قبل صدور المر

 المتعلق بتحديد الحاجيات. 4والمتضمن للمادة  28/4/2011

وقد كان نفس المسار بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة حيث كان لزوما انطالق أشغال التشخيصات التشاركية قبل 

 الصادر في الموضوع. 2.16.301صدور المرسوم رقم 

بين إمالءات الظرفية الزمنية )اإلعداد في السنة األولى من الوالية( ومطالبة وقد يتبين مما سبق اإلحراج الكبير 

اإلدارة باالشتغال وبين عدم إيجاد الترسانة التشريعية في الوقت المناسب )التأخر في إصدار المراسيم المنظمة(: 

أي بعد إنهاء  2011يل أبر 28المتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية لم يصدر إال بتاريخ  2.10.504المرسوم رقم 

المتعلق ببرنامج عمل الجماعة الذي لم يصدر إال  2.16.301عملية التشخيص. وكذلك األمر بالنسبة للمرسوم 

 في تعارض تام مع ضرورة إيجاد هذا البرنامج في السنة األولى من الوالية. 29/6/2016بتاريخ 

 المالية والزمنية للمشاريعالبرمجة  عدم تضمين مشروع المخطط الجماعي للتنمية 

)...( إن التركيبة المالية للمخطط وبرمجة المشاريع مرتبط بتوفير المرسوم المنظم للعملية والذي تأخر في الصدور 

 .)...( 

وفي غياب مدنا بالمعلومات الضرورية من طرف المصالح الخارجية للوزارات الممكن إشراكها اكتفينا بتسجيل  

 تكلفة المشاريع المنتظر انجازها، كما هو الشأن بالنسبة للتزود بالماء الشروب.  األولويات دون تحديد 

إنه من منظور التخطيط المرتبط باإلمكانيات ووجود المخاطب المشارك، فيستحيل تصور إنجاز مشروع من حجم 

السنة بمبلغ  درهم في 200.000,00دوار بالمجال الترابي لجماعة ال تتجاوز مداخيلها الذاتية  119تزويد 

 درهم، )...(.  56.000.000,00

وأما مسألة ربط المخطط الجماعي للتنمية بالمدرسة العليا للنسيج واأللبسة بالدار البيضاء تحت ضيافة جمعية  

تيويزي اودرار للتنمية فال يعدو أن تكون عبارة مناسبة منظمة من طرف مكتب الدراسات حول تسويق المخطط 

ي لقاء واسع مع الفاعلين االقتصاديين والجمعويين خاصة جالية المنطقة من التجار والحرفيين الجماعي للتنمية ف

 واألطر المتواجدة في وضعية الهجرة. 

 .)...( 

 ثانيا. تدبير النفقات

 الصفقات العمومية 

  قبل إنجاز اختبار مراقبة سمك الخرسانة بالحفر   01/2013التسلم المؤقت ألشغال الصفقة رقم 

  )...( 

وجبت اإلشارة في هذا الصدد إلى أن إرجاء تاريخ إجراء اختبار مراقبة سمك الخرسانة بالحفر تم بعدما تعذر 

حضور ممثل المختبر المعني في التاريخ المحدد إلجراء االستالم المؤقت لألشغال. غير أن أداء الكشف التفصيلي 

للشروط التقنية التي يخضع لها سمك الخرسانة بالحفر،  المؤقت واألخير لم يتم إال بعد التأكد من احترام المقاول
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جاء بعد إجراء هذا االختبار بتاريخ  25/03/2014ذلك أن تاريخ هذا الكشف التفصيلي المؤقت واألخير هو 

11/02/2014 . 

المقاول أما االكتفاء بمقطعين طرقيين بدال من خمسة مقاطع طرقية التي اشتملت عليها هذه الصفقة فتم بطلب من 

الذي أكد أنه اعتمد نفس الطريقة في إنجاز أشغال تبليط المقاطع الطرقية الخمسة المندرجة في إطار هذه الصفقة 

. غير أنه في الصفقات الالحقة للصفقة رقم 05/02/2014وهو ما سبق للجنة االستالم المؤقت أن عاينته بتاريخ 

إلى تعميم إجراء هذا االختبار على جميع المقاطع الطرقية التي والمتعلقة بتبليط الطرق فقد تم اللجوء  01/2013

 شملتها الصفقات المعنية بدون استثناء. 

   عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام مشروع تبليط الطريق الرابطة بين أدوسكا وتكنتين بعد فسخ

 ILDH /01/2014الصفقة رقم 

  )...( 

م المشروع المتعلق بتبليط الطريق الرابطة بين ادوسكا وتكنتين عبر تتمثل اإلجراءات الالزم اتخاذها قصد إتما

بعدما تم اللجوء إلى مسطرة الفسخ، في اتخاذ الخطوات  ILDH/ 01/2014دوار اصوابن موضوع الصفقة رقم 

 التالية:

 حجز الضمان النهائي،  -

 إعداد الكشف التفصيلي النهائي،  -

 إتمام األشغال. -

ب المذكور، يجدر التذكير بأنه تم حجز الضمان النهائي بعد توجيه طلب في الموضوع وإضافة إلى ما جاء في التعقي

عن طريق البريد المضمون  2018/ 09/05بتاريخ  158/2018مرفق بالملف المتعلق بهذا الخصوص تحت رقم 

 . 20/06/2018مع اإلشعار باالستالم إلى السيد مدير صندوق اإليداع والتدبير والذي تم التوصل به بتاريخ 

كما أن مصالح الجماعة بصدد إعداد الكشف التفصيلي النهائي والتحضير لمباشرة إتمام األشغال بعدما تم الحصول 

 Produit d’accrochage de type sikalatex)على أثمنة المادة الالصقة من نوع سيكاالتيكس أو ما يعادلها 

ou similaire)  وضوع، على اعتبار أن تقييم أشغال اإلتمام وكذا إعداد عن طريق توجيه رسائل االستشارة في الم

الكشف التفصيلي النهائي مرتبطان بأثمنة هذه المادة الالصقة التي تمت اإلشارة إليها بمحضر تتبع الورش المؤرخ 

 في جانبه المرتبط بكيفية إصالح العيوب التي شابت التبليط المنجز.  13/08/2015في 

 سندات الطلب  

 سطرة إصدار سند الطلبعدم احترام م 

)...( بالنسبة لهذه المالحظة ال بد من وضع إكراه ضرورة إنجاز خبرة لمقر الجماعة وسوق خميس ايت موسى  

 نظرا لكون البنايتين شيدتا بطريقة عشوائية في الغياب التام ألي تصميم هندسي وخرسانة.

وتمت استشارة ثالثة مكاتب لتقديم عروضها، حيث أمام هذا الوضع البد من اللجوء إلى مكتب مراقبة معترف به،  

 أفضل عرض.  Somacepقدم مكتب الدراسة 

إن التباين من حيث التواريخ بين سند الطلب وبيانات األثمان جاء نتيجة خطأ مادي من طرف شسيع المصاريف 

 )...( والخازن المكلف باألداء من حيث التفاوتات بين التواريخ )...(.  

  طلب لتسوية نفقات سابقةإصدار سند 

   )...( 

 584إلى  574بالرجوع إلى ملف سند الطلب المتعلق بتتبع أشغال بناء جدران قنطرة عائمة ذات المقاطع رقم 

بالطريق الرابطة بين خميس ايت موسى وأربعاء ايت احمد، يتبين بأنه يشتمل على سند طلب مؤرخ في 

المنافسة الذي يجب أن تخضع   أي قبل إنجاز الخدمات موضوع سند الطلب هذا، مما يفيد بأن مبدأ 06/10/2010

له األعمال موضوع سند الطلب تم احترامه والتقيد به ومما يؤكد ذلك تواريخ بيانات األثمان وهي كاآلتي: 

01/10/2010 - 04/10/2010  – 05/10/2010 . 

تم رفضه من طرف السيد قابض ايت باها لكون تاريخه جاء  06/10/2010غير أن سند الطلب هذا والمؤرخ في 

  (Proposition d’engagement)وبطاقة اإلرسال  (Fiche de navette)قبل تاريخ اقتراح االلتزام 

. ويرجع سبب ذلك إلى كون االعتماد الخاص بهذه الخدمة تمت برمجته بميزانية  27/06/2012المؤرخين في 

ن مشروع بناء هذه القنطرة ، نظرا لكو06/10/2010أي بعد إصدار سند الطلب األول بتاريخ    2011السنة المالية  

اكتسى إذاك طابعا استعجاليا لفك العزلة على ساكنة منطقة تضاكن ايت موسى التابعة للجماعة والتي تضررت  

بشكل الفت وأصبحت غير صالحة لالستعمال على إثر األمطار الطوفانية التي عرفتها المنطقة آنذاك.مما استلزم 
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وهو نفس تاريخ اقتراح االلتزام وبطاقة  2012/ 27/06بتاريخ  03/2012إعادة إصدار سند طلب تحت رقم 

 اإلرسالية وذلك قصد تأدية ما بذمة الجماعة تجاه المختبر المعني.

سنوات بعد إنجاز الخدمة وسنتين بعد تقديم   4أما بخصوص قيام المصلحة التقنية باإلشهاد على العمل المنجز 

على التوفر على جميع الوثائق التي تثبت القيام بالعمل المطلوب مسبقا  الفاتورة فيأتي من باب حرص هذه المصلحة  

قبل اإلشهاد على إنجاز الخدمة إذ أن المختبر المعني لم يدل في حينه بالمحاضر التي تثبت قيامه بزيارة الورش 

 .للقيام بالعمل المطلوب

 أداء نفس النفقة بأثمنة متفاوتة ومبالغ فيها  

ل المنجزة من طرف شركتين مختلفتين بواسطة سند طلب حول أعمال الصباغة من أجل صيانة )...( بالنسبة لألشغا

، فإن المصالح الجماعية، تحاشت عدم 2015و 2013مركز الجماعة ودار القرب بفارق زمني يتباعد بسنتين 

ح الجماعية بإخراج  التعامل الدائم مع نفس الشركة وذلك من باب تنويع المتعاملين. وبكل صراحة فلم تقم المصال

الملفات القديمة من أجل القيام بما التجأت إليه لجنة المراقبة. وهذا لم يقع البتة في كل الصفقات المنجزة من طرف 

الجماعة، ويكتفي باختيار الشركة المقدمة للثمن المنخفض، وبهذا تكون كل عملية مستقلة لذاتها مادام لم يحدد ثمن 

ألنه بمنظور اللجنة مشكورة هذا هو الذي يجب أن يفكر فيه إلضفاء أكثر المصداقية مرجعي يمكن االستئناس به 

 على األثمان المؤداة .

إن الثمن المسجل من طرف الشركة الفائزة بالصفقة مستقل لذاته. ويبقى كذلك من الحتمي أن يرجع فارق الثمن 

الية وبعد مرور سنتين على وضعها تبقى على مرتبط بجانب اإلتقان وتحقيق الجودة، ذلك أن عملية الصباغة الح

تهالكت في مدة قصيرة، الشيء الذي  01/2013شكلها األول بينما الصباغة المنجزة في إطار سند الطلب رقم 

 استدعى إعادتها.

 من باب االعتراف بجميل اللجنة المحترمة، سنستعين بمالحظتها القيمة التي نعتبرها نصيحة من باب التكوين.

 ستغالل بعض المقتنياتعدم ا 

)...( إن عدم توظيف المعدات المعبأة لتدبير النفايات الصلبة بمركزي سيدي عبد هللا البوشواري المركز وسوق 

خميس أيت موسى الملحقة يعود إلى صعوبة العثور على فضاء لتجميع ومعالجة هذه النفايات)...(. إال أنه يحتفظ 

 المشار إليه والذي نسارع الزمن من أجل إيجاده. بهذه المعدات إلى حين توفير الفضاء

 ومن هنا يتضح أن عدم استغالل المقتنيات المشار إليها في المالحظة يبقى إكراها مبررا وليس إهماال )...(. 

 المنح المقدمة للجمعيات 

  تجاوز رئيس المجلس الجماعي الختصاصاته بمنح الدعم لفائدة "جمعية النجاح إقباضن للتنمية

 تعاون" في غياب مداوالت مجلس الجماعة بهذا الخصوصوال

ودوار اقباضن   1011البد من رفع اللبس الذي يكتنف مسألة الدعم المقدم من أجل تبليط الطريق الرابطة بين طريق  

والدعم المقدم في إطار إنجاز مصرف لمياه األمطار لحماية المدرسة المركزية ابن رشد التي تغمرها المياه وتعطل 

 لدراسة بها.ا

 درهم. 80.000والمفاجئ في هذه المسالة هو أن مبلغ الدعم يساوي في الحالتين مبلغ 

الدعم األول قدم من طرف المجلس ضمن الجزء الثاني / التجهيز ولم يرد قط اسم جمعية النجاح اقباضن للتنمية 

وأن اتخذ قرارا بان جميع والتعاون بل خصص لجمعية سوف تؤسس دون ذكر اسمها، نظرا ألن المجلس سبق 

التبليطات سوف تنجز في إطار شراكة مع الجمعيات الشيء الذي تطلب من ساكنة الدوار تأسيس جمعية النجاح 

 اقباضن للتنمية والتعاون.

 -دعم مؤسسات أخرى اجتماعية -أما الدعم الثاني وهو بالصدفة نفس المبلغ المقدم في الجزء األول من الميزانية 

 اية التالميذ والمدرسة من مخاطر الفيضانات )...(. من أجل حم

أمتار عرضا ما زالت مسندة ضمن االعتمادات المنقولة وهي  3متر طولي على  240الدعم المقدم من اجل تبليط 

 اآلن موضوع صفقة أسندت إلى إحدى المقاوالت ضمن الصفقات العمومية.

 )...( 

فاألمر ليس عنادا أو تجاوزا، بل فقط لعدم صدور أي نص   113.14التنظيمي  من القانون    92أما عدم تطبيق المادة  

لتدارك الفراغ المالحظ  2185/2018توضيحي في الموضوع كإجراء تطبيقي إلى أن صدرت الدورية الوزارية 

الجماعات   المشار إليها والتي يكتنفها الغموض حسب الدورية نفسها بالنسبة لكل  92في اإلجراءات التطبيقية للمادة  

 على الصعيد الوطني.

 )...( 
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 اختالالت همت اتفاقيات الشراكة المبرمة مع بعض الجمعيات من أجل تبليط بعض المسالك بالجماعة 
)...( إنا نجد االشتغال بطريقة تعاقدية مع جمعيات المجتمع المدني هو من باب االجتهاد )...( فالنسيج الجمعوي 

 بالمجال الترابي للجماعة الترابية سيدي عبد هللا البوشواري جد مهم عدديا، وفاعل منتج على المستوى التنموي. 

يلتقيان في هدف مشترك يصب في مصلحة الساكنة والعمل  وفي هذا نجد أن النسيج الجمعوي والجماعة الترابية 

على تحقيق التنمية، وفي هذا المسعى نجد ان الجمعيات تلجأ إلى الجماعة قصد بناء مصالح مشتركة لتحقيق التنمية 

 المجالية. 

ت جد فبتضافر الجهود وقوى العزيمة واإلرادة، يمكن التغلب على الصعوبات وتحقيق األهداف ولو بإمكانيا 

محدودة. ويبقى حسن النية والثقة من أجل الوصول إلى مساع مشتركة تتبلور فيها الكفاءات واالبتكارات والتواصل 

 من أجل فتح أفاق واسعة بكيفية متنامية.  

  )...( 

  عدم تحديد مبلغ مساهمة كل جمعية وعدم وضوح المعايير المحددة لمبلغ مساهمة الجماعة 

من االتفاقية    2مبلغ مساهمة كل جمعية في المشروع المتوافق عليه يمكن الرجوع إلى الفصل  )...( بالنسبة لتحديد   

حيث جاء فيه انه "يلتزم الشريك بوصفه حامل المشروع بتوفير مبلغ................درهم )............درهم( كمساهمة 

تفاقية إطارا تحدد فيه الجمعية والمبلغ المساهم في تكلفة تبليط النقط السوداء في المسلك الطرقي....". ولكون هذه اال

 به، ولذلك لم يشر فيها بالرقم إلى مبلغ المساهمة إال بعد توفر شروط التوقيع عليها وضمنها مبلغ المساهمة.

بالنسبة لكل جمعية، وترتبط المعايير المحددة بوضعية   2015إن مساهمة الجماعة محددة في محضر دورة فبراير  

 مسافة المراد تبليطها حسب المواصفات التقنية المطبقة )...(. الطريق وال

أما بالنسبة للجمعيات التي لم يتم تحويل االعتمادات المخصصة لها، فإن ذلك راجع إلى عدم توفر الشرط األساسي، 

وهو تعبئة مبلغ مساهمتها في المشروع وفي حساب خاص معزول عن الحساب العادي للجمعية، لتسهيل القيام 

 بعملية المراقبة.

 بالنسبة لتحديد المسافات فهي مرتبطة بعدد األمتار المكعبة بمقاييس محددة تقنيا ومنه تحدد التكلفة.

أما التحدث عن إمكانية إقصاء بعض الدواوير من االستفادة فغير متصور لكون المجلس الجماعي يستبعد الممارسة 

ل على برمجة جمعية ودواوير أخرى في مشروع التبليط المخصص السياسوية في تدخالته.والبرهان على ذلك، العم

 له االعتماد األخير.

وقد تأكدت لجنة المجلس الجهوي للحسابات من نجاعة هذه المقاربة عقب الزيارة الميدانية التي قامت بها من أجل 

الوقوف على المشروعين المنجزين من طرف جمعية تازولت للتنمية، وجمعية تيفاوين نتيضاكن ضمن الخطة 

 الك الجماعية. التشاركية المتبناة ضمن استراتيجية إنجاز أشغال التبليطات بالمس

 عدم إنجاز الجمعيات المستفيدة من الدعم ألشغال التبليط التي التزمت بها بموجب االتفاقيات 

 إن هذا المعطى ناتج ثالثة إكراهات مرتبطة بالظرفية: 

 قرب إجراء انتخابات جماعية؛   -

ية المنجزة التي للبطاقات التقن –عدم قبول المديرية اإلقليمية للتجهيز النزكان اشتوكة ايت باها   -

كانت تنجز سابقا من طرف تقني الجماعة بناء على دورية السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

في الموضوع، حيث أن الجمعيتين المنجزتين لمشروع التبليط سبق توفرهما على البطاقات التقنية 

 مصادق عليها من طرف المديرية سالفة الذكر؛

حيث سارت   88المتعلق بالجماعات في مادته    113.14ون التنظيمي الجديد  التغيير الذي تضمنه القان -

الطرق من االختصاصات المشتركة، الشيء الذي يتطلب إدخال مديرية التجهيز في انجاز األشغال 

 عن طريق اتفاقية. 

 )...( 

بكشوفات لحساباتها  إن مساءلة الجماعة عن مصير المبلغ المحول لحساب الجمعيات يرتبط بمطالبة هذه الجمعيات  

الخاصة والمفتوحة إلنجاز المشروع بمعزل عن حسابها العادي تبعا لبنود االتفاقية وذلك تسهيال إلمكانية القيام 

 بعملية المراقبة.

 )...( 
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 ثالثا. تدبير الممتلكات

  تراكم الباقي استخالصه المتعلق باستغالل المحالت التجارية 

  )...( 

، البد من استحضار بعض المعطيات المرتبطة بوضعية االحتالل المؤقت "للمحالت  تعقيبا على المالحظة )..(

 التجارية".

فوضعية التسوية المادية لهذه المحالت غير مرتبطة فقط بأداء واجبات الكراء، بل هناك من لم يؤد واجبات االحتالل 

 في الفترات السابقة.

بة أخرى إليجاد حل لها، الشيء الذي يتطلب وقتا طويال هذا الوضع جعلنا أمام وضعية جد معقدة تستدعي مقار

حيث إن المحتلين يطرحون عدة إشكاالت مرتبطة بتعامل اإلدارة السابقة معهم، والمشكل يكتسي طابعا سياسيا 

 أكثر منه مجرد تسوية مادية لألكرية )...(. 

سوق يعرف ضعفا متزايدا في الرواج أما المحالت المغلقة بسوق خميس أيت موسى فالمشكل يعود إلى كون هذا ال

التجاري بفعل الهجرة القروية، وعدم حماس المشغلين الستغالل هذه المحالت المتهالكة حيث صدر تقرير عن 

 مكتب دراسات حول صالحية أو عدم صالحية المحالت والبنايات المتواجدة بالسوق.  

رافق العمومية والخدمات لألسباب المقدمة سابقا عن أسباب وزاد الطين بلة عدم اشتغال اللجنة الدائمة المكلفة بالم

 عدم تفعيل دورها. )...(. 

 عدم تجديد رخص استغالل المحالت التجارية 

)...( إن تجديد عقود االحتالل المؤقت مع المستغلين لهذه المحالت ترتبط بمسألة تسوية وضعية االحتالل نفسها.  

لجنة الميزانية والشؤون المالية  :الذي حتم على المجلس في إطار اجتماع مشترك بين اللجنتين الدائمتينالشيء 

الملفات، وسيتم على إثرها المرور إلى اقتراح حلول  هذه دراسة، لجنة المرافق العمومية والخدماتو والبرمجة

 لفك هذه المعضلة. عملية

 عدم اتخاذ أية إجراءات أمام قيام بعض المستغلين بتفويت محالتهم لفائدة أشخاص آخرين 

، لكون )...( هذه المالحظة مرتبطة بالتدبير العشوائي لعملية االنطالق وقد تعتبر هذه التفويتات غير ذي جدوى

تطبيق مقتضيات البند العاشر من عقد الكراء يعتبر دائما االستغالل في حق المحتل األصلي وتدخل عملية تصفية 

 هذه الوضعية بضرورة تصفية الوضعية الشاملة لسوق سيدي عبد هللا البوشواري. 

 )...( 

 رابعا. التعــمـيــر

 ها على رخص السكن لمخالفتهم للتصاميم تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لمبان لم يحصل أصحاب

 موضوع رخص البناء

 إن المالحظة المثارة، ترتبط بثالثة عناصر أساسية في هذا الموضوع:

 عدم تقديم أي طلب من اجل الحصول على رخصة السكن من المنجزين لألشغال أصحاب المحالت؛ -

 بكل المراحل؛  تفويض مهمة التدبير لنواب الرئيس المفروض فيهم القيام بالتتبع -

عدم التوفر على تقني بناء محلف يمكنه تتبع األشغال من افتتاح الورش إلى حين تسليم رخصة  -

 السكن حيث تم إسناد هذه المهمة إلى السلطة المحلية.

 )...( 

 وتسليم رخص الربط يتم بناء على الشهادة اإلدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية، وهذه الشهادة هي المعتمدة

 في تسليم رخص الربط. 

أما الجزم بمخالفة البنايات للتصميم موضوع رخصة البناء فيصعب االعتداد به مادامت البنايات موضوع المالحظة 

 لم تحصل على رخصة السكن نظرا لعدم إخضاعها للجنة المراقبة تبعا لألسباب المشار إليها بهذا الخصوص.

 )...( 

 البناء وتعديل مستمر لنتائج إحصاء المباني القديمة بالجماعةاض مداخيل الرسم على عمليات فانخ 

 إن اإلقرار بتراجع مداخيل الرسم المفروض على عمليات البناء أكيد وال غبار عليه. 
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بصفته   2017مارس  30وقد سبقت إثارة المشكل من خالل مراسلة النائب األول للرئيس في الموضوع بتاريخ 

دون تقديم أي جواب، الشيء الذي انبنى عليه إلغاء التفويض المسند إليه بقرار رقم المفوض له في مجال التعمير 

 ، ومازالت ردود المسالة مثارة بهذا الخصوص.01/2016

 رخص الربط بالتيار الكهربائي فهذا راجع إلى األسباب اآلتية:  أما فيما يتعلق بتنامي

فالمساكن من النوع التقليدي يطبعها التجمع العائلي، حيث اآلباء واألبناء يقيمون مجتمعين تحت سقف واحد في 

حضيرة  أو األحجار بسقف من الخشب، هذه البناية تتوسع مع الحاجة وتلحق بها  –التابوت  –بناية مشيدة بالتراب 

 البهائم بمدخل واحد. 

إن المساكن المستفيدة من الربط بشبكة الكهرباء بواسطة الشواهد اإلدارية، هي من البنايات التقليدية القديمة 

 والمرتبطة بالسكن االسري والعائلي. 2011الموجودة، والمدونة باللوائح المنجزة سنة 

 .)...( 

  خامسا. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب

 بير جمعيات لمرفق الماء الصالح للشرب في غياب إطار تعاقدي مع الجماعةتد 

بالنسبة لهذه المالحظة يجب )...( توضيح أن جمعية تامجلوجت وجمعية تالفيط، أنجزتا مشروعي تجهيز االستفادة  

واالتفاقية    –الفقر    برنامج محاربة  –في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    2008من الماء الصالح للشرب سنة  

من الميثاق  39المؤطرة لهذا المشروع أنجزت وفق مقتضيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما دامت المادتين 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تشير إلى" إحداث وتدبير مرفق التزود بالماء الصالح   83الجماعي والمادة  

 فيه العملية حددتها آليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. للشرب " وان اإلطار الذي تمت

أما بالنسبة لجمعية انكارف للتنمية والتعاون فبعد استيالء شخص عليها )...( أصبحت خارج اإلطار التعاقدي، 

ية وثبت في حقها استغالل لمرفق عمومي جماعي، واالستخالصات تعد خارج اإلطار القانوني، وهي الجمعية الشكل

 التي تقوم باستخالص أصول عمومية خارج القانون )...(.

  عدم استخالص واجبات استهالك الماء الصالح للشرب 

)...( إن األمر في هذا اإلطار ال يتعلق بمفهوم التدبير العقالني الذي يتم في أفق تعاقدي بين األطراف بقدر ما يتعلق 

 وني لملك جماعي عمومي. )...(. األمر بالترامي واالحتالل واالستغالل غير القان

)...( إن استخالص ما بذمة المستفيدين من خدمة استهالك الماء الصالح للشرب يبقى من اهتمامات المجلس 

 الجماعي. 

)...( في إطار استخالص جميع واجبات استهالك الماء الصالح للشرب تدارس المجلس هذه القضية في إطار 

اتخذ فيه قرار في شان المنظومة المائية لمنطقة انكارف من بئري اوغيغت ، 2018دورته العادية لشهر ماي 

 وخميس ايت موسى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

 إن األسس المساعدة على حل مشكلة ما بذمة المستفيدين هي: 

 وجود قرار جبائي في الموضوع؛ -

 للمشكل بطريقة عقالنية؛تدارس المجلس الجماعي  -

 مساهمة المستفيدين في حل اإلشكال بطريقة جد ايجابية.  -

المرور بسالسة من وضع غير منظم إلى وضع منظم تحكمه القوانين المنظمة ذات الصلة  -

 بالموضوع.

 تفاعل السيد العامل مع اإلشكالية بتفهم عميق. -

صات الموكولة إليها بعد توقيع عقد االشتراك مع وعليه أصبحت الجماعة اآلن تدبر المرفق في إطار االختصا

 جميع المستفيدين من الشبكة المائية لمنطقة انكارف ايت موسى.)...(.
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 "تافراوتن" جماعة

 (تارودانت إقليم)
 

، وتقع بتراب إقليم 1973غشت  14بتاريخ  2.73.416بموجب المرسوم رقم  1973سنة  جماعة تافراوتنأحدثت 

ويبلغ عدد سكانها، حسب معطيات اإلحصاء العام   ²كلم 115,1تارودانت التابع لجهة سوس ماسة. تبلغ مساحتها 

 39,7حوالي  على قطاع الفالحة حيث يشغل هاويعتمد اقتصاد  ،نسمة 7999حوالي  ،2014للسكان والسكنى لسنة 

 من السكان النشيطين. بالمائة

حصة الضريبة على القيمة المضافة  شكلت وقد درهم.  11.198.540,47 الجماعة موارد بلغت 2016سنة  خالل

 179.752,43  تتجاوز  فلمالمداخيل الذاتية    مادرهم، أ  3.762.000,00بمبلغ    التسيير،  مداخيل  من  بالمائة  95حوالي  

 . التسيير مداخيل من بالمائة 5درهم بحوالي 

 منها خصصتدرهم  6.458.931,49قدره  مانفس السنة  خالل للجماعة اإلجمالية نفقاتالجهة أخرى، بلغت  من

بالمائة   38,73نفقات الموظفين بنسبة    استأثرت  وقد درهم للتجهيز.    1.624.026,25و  للتسيير  درهم  3.941.752,43

 .درهم 935.118,20 ناهز بمبلغ الفعلية التسيير اتنفق من

I.  للحساباتوتوصيات المجلس الجهوي  مالحظات 

" تافراوتن" عن  جماعة تسيير  تقييم  بغرض  للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة مهمة أسفرت

 .التالية المحاور همتأداء الجماعة،  تحسين بهدفمالحظات وإصدار توصيات  عدةتسجيل 

 للجماعة اإلداري والتدبير التنموي والمجهود الجماعي  المجلس أداء. أوال

 التدبير اإلداري 

 .التالية المالحظاتفي هذا اإلطار  للحساباتالجهوي  المجلس سجل

  المصالح بالجماعة مدير تعيينعدم 

وما يليها  126لمادة ا مقتضيات يخالف ما مما ،لمصالحلتعيين مدير  على يعمللم  ةلوحظ أن رئيس مجلس الجماع

أوكلت المادة سالفة الذكر لمدير المصالح عدة  فقد  للتذكيرالمتعلق بالجماعات. و 113.14من القانون التنظيمي رقم 

اختصاصات من بينها مساعدة رئيس المجلس في ممارسة صالحياته وتنسيق العمل االداري واإلشراف على حسن 

 سير االدارة.

 دم تفعيل بعض قرارات المجلس الجماعيع 

أبانت مهمة مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن عدم تفعيل بعض قرارات المجلس 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه   78.00من القانون رقم    47، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  الجماعي

المتعلق بالجماعات، والتي تنص على كون "الرئيس ينفذ مقررات  113.14لقانون التنظيمي من ا 94وكذا المادة 

 المجلس ويتخذ التدابير الالزمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها".  

 2016 - 2012بعض قرارات المجلس الجماعي التي لم يتم تنفيذها عن الفترة 

 لجماعيا المجلس قرار الجماعي المجلس دورة السنة

 الغابوي المنتوج بيع أكتوبر 2012

 تكليان بدوار مستوصف إحداث أبريل 2013

 االستثنائية  يونيو 2014

 تمروت بين الرابطة الطريق تحويل

 طريق إلى كريمدزا شركة ومنجم

 جماعية عمومية

 تفراوتن بمركز إعدادية إحداث فبراير 2016

 فبراير 2016
 تفراوتن سوق دكاكين وضعية تسوية

 تامسولت وسوق

 األسبوعي السوق مرافق إيجار ماي 2016
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 تنظيم وأداء هياكل المجلس الجماعي تقييم 

تين نلج  تافراوتن  ةأحدث مجلس جماع  ،المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي    25مادة  ال  لمقتضيات  امتثاال

 دائمتين وهما:

 والبرمجة؛لجنة الميزانية والشؤون المالية  -

 لجنة المرافق العمومية والخدمات. -

 تتعلقان بما يلي. الصدد  هذا في مالحظتينوقد تم تسجيل 

  عدم تفعيل دور لجنة المرافق العمومية والخدماتو المكونةعدم تحديد الغرض من إحداث اللجان 

ظام الداخلي عدد اللجان الدائمة "يحدد الن  هالمتعلق بالجماعات على أن  113.14من القانون التنظيمي    25نصت المادة  

نه ال يتضمن أ لوحظ الجماعة لمجلسوتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها"، إال أنه وبالرجوع إلى النظام الداخلي 

يدعو   مما  ،اختصاص كل لجنة على حدة خصوصا وأن كل لجنة من اللجان المحدثة تشير تسميتها إلى أكثر من قطاع

 المنوطة بكل لجنة.  لالختصاصاتإلى توضيح دقيق 

ن هذه األخيرة لم إإلى ما سبق، لوحظ أن اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات غير مفعلة، حيث    إضافة

 .2015تعقد أي اجتماع منذ تكوينها برسم دورة أكتوبر 

 لنوععدم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ا 

"تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة  هالمتعلق بالجماعات على أن 113.14من القانون التنظيمي رقم  120تنص المادة 

استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه  2.16.301ومقاربة النوع ...". وألزم المرسوم رقم 

 عمل، رئيس مجلس الجماعة، عند إعداد مشروع برنامج السابعة تهوتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده في ماد 

...". إال الجماعة بإجراء مشاورات مع ".... الهيئة االستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

التنظيمي ضمن اآلليات التشاركية   قانونأن المصالح الجماعية لم تعمل على إحداث اللجنة المذكورة التي عدها ال

 الدور المهم الذي من المفروض أن تضطلع به خالل مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة. رغم ،للحوار والتشاور

 التنمية المحلية اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق  تقييم 

يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع واألنشطة ذات األولوية المقرر أو المزمع إنجازها 

المتعلق   113.14بترابها بهدف تقديم خدمات القرب للساكنة. ويؤطر إعداد هذا البرنامج كل من القانون التنظيمي رقم  

 1437رمضان  23الصادر في  2.16.301ل من الباب الثاني منه وكذا المرسوم رقم بالجماعات السيما الفصل األو

( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 2016يونيو  29)

 إلعداده.

 هذا اإلطار تم تسجيل المالحظات التالية. فيو

 لجماعةتأخر ملحوظ في إعداد برنامج عمل ا 

المتعلق بالجماعات على أن "يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في  113.14من القانون التنظيمي رقم  78تنص المادة 

من نفس القانون التنظيمي على أنه "تحدد   81السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير..." كما تنص المادة  

 أنه،  إالماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده".  بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الج

، اكتفت المصالح الجماعية بإنجاز 2016يوليو    14ومنذ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الجريدة الرسمية بتاريخ  

ملية إعداد برنامج وبالتالي توقفت ع .التشخيص التشاركي، حيث قامت بإرسال استمارات للجمعيات لهذا الغرض

 عمل الجماعة عند هذه المرحلة دون استيفاء باقي المراحل إلخراج البرنامج المذكور على حيز الوجود.

  لمساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات  ل  اللجوءعدم

 والمقاوالت العمومية أثناء إعداد برنامج العمل

"بغية إعداد برنامج عمل الجماعة،  هالمتعلق بالجماعات على أن 113.14من القانون التنظيمي رقم  82ة تنص الماد 

تمد اإلدارة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات والمقاوالت العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع 

بتحديد مسطرة إعداد  2.16.301من المرسوم رقم  9دة التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة". كما تنص الما

برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، على ما يلي "يقوم رئيس الجماعة، 

ح ، من المصالاإلقليم أوأثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة 

الخارجية للدولة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات والمقاوالت العمومية. وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على 

وجه الخصوص، فيما يلي: مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة 

والمؤسسات والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق  والتي تعتزم اإلدارة والجماعات الترابية األخرى

 "…تراب الجماعة
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إال أن جماعة تافراوتن لم تعمل على طلب المساعدة التقنية المذكورة واكتفت فقط بدعوة مجموعة من الجمعيات  

ن يقوض مبدأ التشاركية الذي من شأنه أ مراستمارة خاصة بالمشاريع التي تريد إنجازها، األ ءالفاعلة بالجماعة لمل

المراد تفعيله إلعداد برنامج عمل الجماعة من جهة، وأن يحول دون تحديد أمثل للمشاريع التنموية المراد إنجازها في 

 غياب المعطيات الخاصة بالمشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها من طرف المتدخلين اآلخرين من جهة أخرى.

 . تدبير الموارد الماليةثانيا
مستوى مداخيل التسيير بشكل أساسي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي   علىتعتمد الجماعة  

 .2016 - 2013 الفترة خاللفي المائة من هذه المداخيل  96و  93شكلت نسبة تراوحت ما بين 

درهم   270.000,00بمبلغ إجمالي ناهز  األولىأما بالنسبة للمداخيل الذاتية فيأتي منتوج الملك الغابوي في المرتبة 

منتوج كراء المحالت التجارية وفائدة األموال المودعة بالخزينة بمبلغ ناهز بمتبوعا    2016  -  2013على طول الفترة  

درهم  86.000,00الرسم على عمليات البناء بمبلغ  الثالثة المرتبة في  يأتي ثم ،درهم لكل واحد منهما 118.000,00

 الفترة.  نفسمن مجموع مداخيل التسيير خالل 

 الرسم على عمليات البناء 

ملحوظا إذ تم استخالص ما قدره  ارتفاعاعمليات البناء  لىعرفت مداخيل جماعة تافراوتن المتعلقة بالرسم ع

. وبعد 2015درهم خالل سنة  29.160,00حين بلغ مدخول هذا الرسم  في 2011درهم خالل سنة  10.680,00

 .المداخيل تم تسجيل المالحظة التالية شسيعتفحص الملفات الممسوكة من طرف 

 البناء عمليات على المفروض خطأ في تصفية الرسم 

 : يلي فيما ذلك تجلىيأن مصالح جماعة تافراوتن تقوم بتصفية الرسم على عمليات البناء بشكل خاطئ و لوحظ

حيث تم احتساب المساحة  23/2012عدم خصم المساحات غير المغطاة: يتعلق األمر بالرخصة رقم  -

 (.16,32=3,20*5,10متر مربع دون خصم مساحة البهو أي ) 80ب  ةالمغطاة المقدر

لق لوحظ أنه فيما يتع 24/2012عدم احترام السعر المحدد بالقرار الجبائي: بالنسبة للرخصة رقم  -

بالطابق السفلي تم تطبيق السعر الخاص بالعقارات المعدة لغرض السكن بموجب القرار الجبائي  

درهم. في حين تبين من التصميم ورخصة البناء أن األمر يتعلق ببناء لغرض    20للجماعة والمحدد في  

(  10صناعي أو تجاري أو مهني )مخزن فالحي( مما يستوجب اعتماد السعر الخاص به أي عشرة )

 من القرار الجبائي. األولهم للمتر المربع المغطى وفقا للفصل ادر

 محالت التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط تجاري لكراء ا منتوج  

. ويتم محال 205على محالت تجارية )دكاكين، طاوالت الجزارة ومقاهي( يقدر عددها ب  تتوفر جماعة تفراوتن

درهم   31.633,00هذه المحالت    استغاللوبلغ منتوج   مؤقت.الحتالالت  الاستغالل هذه المحالت عن طريق قرارات ا

لى كيفية تدبير هذا . وبعد اطالع لجنة المراقبة ع2011درهم سنة  36.525,00في حين كان يقدر ب  2015سنة 

 .المنتوج تم تسجيل المالحظات التالية

 تأخر في استخالص واجبات استغالل المحالت التجارية 

 تراكم الباقي استخالصه فيما يخص منتوج استغالل المحالت التجارية بجماعة تفراوتن حيث بلغ ما قدره سجل

يتم تجديد   أنه  لوحظ  ،. في نفس السياق2017ر ماي  إلى بداية شه  1998درهم خالل الفترة الممتدة من   129.895,00

رخص مع بعض الملزمين بالرغم من تخلفهم عن أداء ما بذمتهم لفترة قد تصل إلى عدة سنوات. ويبين الجدول التالي ال

 .سنوات 5الئحة بعض المتخلفين عن األداء لمدة قد تفوق 

 2017إلى بداية شهر ماي  1998الئحة بعض المتخلفين عن األداء خالل الفترة الممتدة من 

 الفترة عن

  من الممتدة

 ... الى...

 استخالصه الباقي

 (بالدرهم)

  الشهري الواجب

 (بالدرهم)
 الرخصة مدة

  تجديد تاريخ

 الرخصة

 رخصة رقم

 االحتالل

  لىإ 2003 يناير

 2017 ماي
 1 04/02/2016 سنوات 6 10,00 1.720,00

  لىإ 1999 يناير

 2017 ماي
 10 04/02/2016 سنوات 6 10,00 2.200,00

  إلى 2000 يناير

 2017 ماي
 32 04/02/2016 سنوات 6 15,00 3.120,00

  إلى 2003 يناير

 2017 ماي
 39 04/02/2016 سنوات 6 15,00 2.580,00
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 الفترة عن

  من الممتدة

 ... الى...

 استخالصه الباقي

 (بالدرهم)

  الشهري الواجب

 (بالدرهم)
 الرخصة مدة

  تجديد تاريخ

 الرخصة

 رخصة رقم

 االحتالل

  لىإ 2000 يناير

 2017 ماي
 49 04/02/2016 سنوات 6 10,00 2.080,00

  2004 يوليوز

 2017 ماي لىإ
 79 04/02/2016 سنوات 6 10,00 1.540,00

  لىإ 2001 يناير

 2017 ماي
 84 04/02/2016 سنوات 6 10,00 1.960,00

  لىإ 2000 يناير

 2017 ماي
 123 04/02/2016 سنوات 6 30,00 6.240,00

  لىإ 2001 أبريل

 2017 ماي
 124 04/02/2016 سنوات 6 30,00 5.790,00

 لى إ 2008 دجنبر

 2017 ماي
 125 04/02/2016 سنوات 6 30,00 3.535,00

  لىإ 1998 يونيو

 2017 ماي
الجزارة 3 04/02/2016 سنوات 6 15,00 3.405,00  

  لىإ 2007 يناير

 2017 ماي
الجزارة 25 04/02/2016 سنوات 6 50,00 6.200,00  

  لىإ 2002 يناير

 2017 ماي
الجزارة 38 04/02/2016 سنوات 6 25,00 4.600,00  

  لىإ 2007 يناير

 2017 ماي
 8 04/02/2016 سنوات 6 15,00 1.860,00

  لىإ 1999 يناير

 2017 ماي
 15 04/02/2016 سنوات 6 10,00 2.200,00

موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة يتحتم تطبيق اإلجراءات الالزمة لحث الملزمين على أداء ما  ضياع ولتجنب

بذمتهم وخصوصا تطبيق مقتضيات الفصل الثاني من رخص االحتالل المؤقت والتي تلزم الجماعة بإلغاء هذه الرخصة 

 ضة.بدون وجوب إشعار في حالة تخلف أو تأخر عن أداء واجب اإلتاوة المفرو

 أخرى مداخيل 

 .يلي ما لوحظ األخرى، المداخيل يخص فيما

   المداخيل الجماعية بعضعدم إصدار األوامر باستخالص 

الجبايات المحلية على أن اآلمر بالصرف مكلف بإصدار أوامر بالمتعلق  47.06قانون رقم المن  128تنص المادة 

إلى المحاسب المكلف  ،من نفس القانون 129الجماعية والتي ترسل، كما تشير إلى ذلك المادة  المداخيلاستخالص ب

م  على استخالصها طبقا ألحكا عملبها وي لعلى األقل خمسة عشر يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل، والذي يتكف

 المداخيلوامر باستخالص األبمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.  إال أنه لوحظ عدم إعداد  15.97القانون رقم 

بلغ  العمومي المحاسب طرف من به  المتكفل غيرعلما أن الباقي استخالصه  2016 - 2012 بالفترةالخاصة 

 درهم.  129.895,00

 عدم تحصيل واجبات كراء أدوات الحفالت 

تستعمل هذه الخيمة وأدواتها في مناسبات األعراس واالحتفاالت  و ،2013ر الجماعة على خيمة تم اقتناؤها سنة تتوف

أنها ال تدر على الجماعة أي مدخول بالرغم من أن القرار الجبائي رقم   لوحظالمختلفة بجميع دواوير الجماعة. لكن 

 لخيمة الواحدة.اراء درهم كمقابل ك 200مبلغ  منه 33 الفصليحدد في  01/2008

 . تدبير نفقات الجماعة ثالثا

 تدبير الصفقات العمومية 

همت على الخصوص   ،( صفقات عمومية8ثمان )  2015و  2012بين    ماأبرمت جماعة تفراوتن خالل الفترة الممتدة  

ات يثير المالحظات غير أن تدبير هذه الصفق  بناء بعض الطرق وتزويد الدواوير التابعة للجماعة بالماء الصالح للشرب.

 التالية.
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 ميم جرد المنشآت المنفذة  اتص ينعدم تقديم المقاول 

الصفقات بتسليمها تصاميم جرد المنشآت المنفذة     أصحاب  المقاولينأن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة    لوحظ

(plans de récolement)،  .يتنافى مع   الذي األمررغم مرور أزيد من ثالثة أشهر على تاريخ التسلم النهائي

من دفتر الشروط اإلدارية  16والتي تحيل على المادة  ،مقتضيات جميع دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المبرمة

ن يسلم المقاول صاحب على ضرورة أ  بدورها العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص

داخل أجل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم   (plan de récolement)الصفقة لإلدارة تصميم جرد المنشأة المنفذة  

 النهائي لألشغال.

 ببعض الصفقات ةش المتعلقاورتر األانقائص في مسك دف 

 المـصالح طـرف من تتبع األشـغال ونجاعة يةجد  تـقييم ألجل إليها المستند الرسـمية الوثيقة يعتبر دفتر الورش 

 الجمـاعية. لكن لوحظ أن دفاتر الورش المتعلقة ببعض الصفقات شابتها بعض النقائص: 

، لوحظ أن دفتر الورش ال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة TF1/BC/2015بالنسبة للصفقة رقم  -

غرض إجراء الدراسات والتجارب الالزمة بشروط تنفيذ الصفقة المذكورة وخاصة تواريخ أخذ العينات ل

 لضمان جودة األشغال.

ال سيما وأن   ،وثيقة تبين مراحل إنجاز األشغال  ةلوحظ عدم وجود أي  ،TF1/2010بالنسبة للصفقة رقم   -

في عملية تتبع   الدقةأربعة أماكن مختلفة، مما يستلزم  بالصفقة موضوع المالحظة تتعلق بإنجاز أشغال  

 .  هاتنفيذ 

لوحظ أن دفتر الورش  فقد  ،TF4/ILDH/2012و TF1/ILDH/2012 رقم  تينأما بالنسبة للصفق -

بعض وال تغطي  عن بعضها أوراق مرقمة بطريقة غير سليمة ومنفصلة عن ا عبارةمه من  كلالخاص ب

 .انجميع أيام الفترة التي أنجزت فيها الصفق

  ن يغطي األخطار المرتبطة بإنجاز الصفقة رقم المقاول لعقد تأمي إبرامعدمTF1/2010 

مسالك وكذا  ةالمتعلقة بتهيئة ثالث TF1/2010من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم  21خالفا لمقتضيات المادة 

المقاول صاحب هذه الصفقة لم يعمل على إبرام عقد تأمين يغطي من خالله األخطار المرتبطة   فإنالمجزرة الجماعية،  

 بإنجاز هذه األشغال كما أن المصالح الجماعية لم تطالبه بذلك.

  تأخر في التسلم النهائي للصفقة رقمTF1/2010 

ن عي بعد مرور أكثر من سنة أ 28/01/2013تم بتاريخ  TF1/2010لوحظ أن محضر التسلم النهائي للصفقة رقم 

من المرسوم  68وذلك خالفا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  ،21/07/2011تم في  الذيلم المؤقت ستاريخ الت

 بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. 2.99.1087

 حبة الصفقة رقم غياب ما يثبت اعتماد الشركة صاTF4/ILDH/2012  من طرف المكتب الوطني

 للكهرباء 

المتعلقة بكهربة بئر للماء الصالح للشرب بدوار تمسولت بمبلغ  TF4/ILDH/2012أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

درهم. لكن من خالل تفحص ملف الصفقة، اتضح أن الشركة نائلة الصفقة لم تقدم شهادة   319.998,00إجمالي قدره  

يلزم اإلدالء بها إلنجاز مشاريع من هذا النوع، كما أن الجماعة  والتي ،طرف المكتب الوطني للكهرباء من االعتماد 

 اإلدالء بها. بلم تعمل على مطالبة الشركة 

 : بضرورةعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي و

 ؛الغرامة القانونية عند االقتضاءالمنفذة وتطبيق  األشغال تصاميم مطالبة المقاول بنظير -

 مسك دفاتر الورش وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال. -

 سندات الطلب  تدبير 

 . التالية االختالالت رصد  تمإطار مراقبة النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب،  في

 تباين بين كميات اإلسمنت المقتناة والكميات الموزعة 

، وزعتها على بعض 2016إلى  2012سمنت خالل الفترة الممتدة من ء كمية مهمة من اإلأقدمت الجماعة على شرا

األشخاص الذاتيين وبعض الجمعيات بغرض صيانة المسالك القروية أو إصالح المساجد وبعض مرافق الدواوير. 

المقتناة من طرف  تا رق مهمة بين الكميواف على الوقوف مبناء على محاضر التسليم المرفقة بملفات االقتناء، ت و

 الجماعة وتلك المسلمة لألفراد والجمعيات المعنية، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
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 2016إلى  2012سمنت خالل الفترة الممتدة من اإل من الموزعةو  المقتناة الكميات

 
  المقتناة الكمية

 (بالطن)

  الموزعة الكمية

 (بالطن)
 الفرق

 +TF2/BC/2015 222 248 26 الصفقة

 الطلب سند

82/2012 106,9 65 41,9 - 

94/2013 117,7 112 5,7 - 

1/2015 105 150 45+ 

1/2016 100,4 100,4 0 

 تسليم أنابيب لجمعية في غياب أي اتفاقية 

 الطلب  سندي  بمقتضى  وذلك  ،2016  إلى  2012  من  الممتدة  الفترة  خالل  األنابيب  من  مهمة   كمية   شراءب  الجماعة  قامت 

 مستخدمي لجمعية 5/2016 الطلب سند  بواسطة المقتناة مترا 5.855 بتسليم قامت أنها إال. 5/2016و  9/2015 رقم 

 طرف كل وحقوق واجبات بموجبها تحدد  اتفاقية تربطهما أن دون أزروالين الزراعية لألغراض المخصصة المياه

 .الموزعة األنابيب استعمال تتبع في حقها الجماعة خاللها من وتضمن

  عدم تقديم التزام بالضمان 

من الشواهد التي يتم اإلدالء بها في إطار أي صفقة أو سند  (Engagement de garantie)يعد االلتزام بالضمان 

طلب يتعلق بشراء أنابيب للتزود بالماء الشروب أو للسقي، تتضمن كميات ونوعية األنابيب. إال أن الجماعة لم تعمل 

 هاتعرض حالة فيحقها في تعويض األنابيب  يحرمهاورد باإلدالء بالشهادة المذكورة مما من شأنه أن على مطالبة الم

 لتلف.ل

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة: 

 ، الحرص على عقد اتفاقيات مع الجمعيات الراغية في االستفادة من إعانات عينية للجماعة )االسمنت -

 (؛ إلخأنابيب للتزود بالماء الشروب أو للسقي... 

 ؛عمليات تسليم اإلسمنت التي قامت بها الجماعة جميع توثق محاضر  إعداد -

عند اقتناء أنابيب   (Engagement de garantie)تقديم شهادة للمطابقة الصحية والتزام بالضمان   -

 للتزود بالماء الشروب أو للسقي.

 . التعميررابعا
التجهيزات ذات الطابع االجتماعي  إنجازال تتوفر جماعة تافراوتن على وثائق التعمير، مما يحول دون برمجة 

يدان التعمير  واالقتصادي. األمر الذي يعد تقصيرا من جانب المجلس الجماعي في االضطالع بالمهام المنوطة به في م

 المتعلق بالميثاق الجماعي. 78.00من القانون رقم  38وإعداد التراب، بموجب مقتضيات المادة 

 2016  - 2012معطيات في مجال التعمير متعلقة بالفترة 

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع

 البناء رخص عدد 4 7 3 7 3 24

161 26 28 37 42 28 
 رخص عدد

 اإلصالح

0 0 0 0 0 0 
 السكن رخص عدد

 الممنوحة

0 0 0 0 0 0 
 رخص عدد

 الممنوحة المطابقة

 المخالفات عدد 0 7 4 14 9 34

17 1 6 4 6 0 
 اإلعذارات عدد

 الموجهة

0 0 0 0 0 0 

 الشواهد عدد

 الممنوحة اإلدارية

 بشبكة الربط)

 (الكهرباء



 174 

بالرخص الممنوحة من طرف الجماعة في مجال التعمير )رخص السكن ورخص  وقد أسفر تفحص الملفات المتعلقة 

 .البناء( عن المالحظات التالية

 عدم قيام مصلحة التعمير بالجماعة بإنجاز محاضر معاينة قبلية وبعدية عند منح رخص اإلصالح 

 : التالي الجدول من يتبين  كما إصالح رخص عدة منحب( 2016 - 2012) الفترة خالل الجماعةقامت 

 السنوات حسب االصالح رخص عدد

2016 2015 2014 2013 2012 

26 28 37 42 28 

من تسجيل بعض النقائص على مستوى احترام الضوابط واإلجراءات القانونية  الرخص هذهملفات  تفحصمكن  وقد 

 الرخصة، ومن ذلك عدم إجراء محاضر معاينة قبلية للمحل المراد إصالحه حتى ال يتم استغالل هاالمتعلقة بتسليم

هذه الرخص تتعلق ببناء   جلن فإ، بالتعمير المكلف الموظف تصريح وحسب للقيام بأعمال بناء غير قانونية. كما أنه 

 من فعلية مراقبة غياب( درهم كرسم على عمليات البناء. لكن في 200سياج مقابل أداء مبلغ جزافي قدره مائتي )

 وفقا البناء عملياتالرخص في بناء مساكن توجب أداء الرسم على  هذه استغالل يمكن، الجماعة مصالح طرف

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  53المادة  لمقتضيات

 غياب آراء اللجن المختصة بدراسة طلبات رخص البناء 

تعمد الجماعة في بعض األحيان إلى تسليم رخص البناء في غياب آراء اللجن المختصة بدراسة طلبات الرخص  

من القانون   43ا مقتضيات المادة  ال سيم  ،والبت فيها، كما هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل

. وعلى سبيل المثال نورد الحاالت التالية التي 2.92.832من المرسوم رقم  32المتعلق بالتعمير والمادة  12.90رقم 

 ال تتوفر على محضر اللجنة التقنية المختصة:

 على محضر اللجنة التقنية المختصة التوفر دون سلمتالتي  الرخص بعض

 الرخصة تاريخ المستفيد اسم الرخصة رقم

 2012/ 06/10 ي.أ.ح 20/2012

 2013/ 22/06 إد.م 03/2013

 2013/ 14/09 س.ب.ات 05/2013

 :ما يليوعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي ب

 ؛إنجاز محاضر معاينة قبلية وبعدية عند منح رخص اإلصالح -

 الرخص. بل منح هذه قبعين االعتبار آراء اللجن المختصة بدراسة طلبات رخص البناء  خذاأل -
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II.  تفراوتن  ل  يجماعالمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة

  التدبير اإلداري 

 عدم تعيين مدير المصالح بالجماعة 

جوابا على المالحظة أعاله نخبركم بأن رئيس المجلس الجماعي في طور إعداد االجراءات الالزمة إلحداث  

 113.14وما يليها من القانون التنظيمي رقم  126مديرية المصالح بالجماعة، وتعيين مدير المصالح وفقا للمادة 

 المتعلق بالجماعات المحلية.

 اعيعدم تفعيل بعض قرارات المجلس الجم 

جوابا على هذه المالحظة والمتعلقة بعدم تفعيل بعض قرارات المجلس الجماعي نخبركم بأن جل القرارات التي لم 

يتم تنفيذها قد واجهت مجموعة من اإلكراهات التي حالت دون اتمامها بالرغم من المجهودات التي بذلها رئيس 

ول التالي أجوبة حول عدم تفعيل القرارات الخاصة المجلس قصد تنفيذها وإخراجها لحيز الوجود. ويتضمن الجد 

 ببعض المشاريع التي وردت في تقرير الجماعة:  

 السنة
دورة المجلس  

 الجماعي
 االكراهات التي واجهت عدم تفعيل القرار قرار المجلس الجماعي

 بيع المنتوج الغابوي أكتوبر 2012
المجلس الجماعي لم يوفق في إنجاز هذا القرار 

 خصوصا مع قلة المنتوج وتوالي سنوات الجفاف.

 إحداث مستوصف بدوار تكليان أبريل 2013

رئيس المجلس حاول جاهدا توفير االمكانات الالزمة 

والبحث عن شراكات لتنفيذ المشروع إال أنه لم يوفق 

 في ذلك.

 السوق األسبوعيمرافق إيجار  يونيو االستثنائية  2014

باإلجراءات الالزمة بنشر إعالن رئيس الجماعة قام 

طلبات العروض إال أن جلسة فتح األطرفة لم تعرف 

 حضور أي متنافس

 يونيو االستثنائية  2014

تحويل الطريق الرابطة بين 

تمروت ومنجم شركة كريمدزا 

 إلى طريق عمومية جماعية

لم يتم تفعيل القرار نظرا لتوصل المجلس بمجموعة 

من التعرضات من طرف الساكنة صاحبة الملك 

 المخصص إلنجاز هذا المشروع.

 إحداث إعدادية بمركز تفراوتن فبراير 2016

رئيس المجلس الجماعي قام بمجموعة من الخطوات 

قصد إنجاز المشروع إال أنه واجه إكراه عدم اكتمال 

الجماعة للنصاب المحدد من طرف الوزارة تالميذ 

الوصية قصد إحداث إعدادية بمقر الجماعة وبالتالي 

فالعمل على إخراج المشروع لحيز الوجود الزال 

 قائما في المستقبل القريب ان شاء هللا.

 فبراير 2016
تسوية وضعية دكاكين سوق 

 تفراوتن وسوق تامسولت

الدكاكين من طرف رئيس لقد تم استدعاء أصحاب 

المجلس الجماعي، إال أنه لم تتم االستجابة من طرف 

المستدعين خصوصا وأن مجموعة منهم تقيم خارج 

أرض الوطن، اضافة الى أن هذا الملف يعرف 

 مجموعة من النزاعات بين الورثة.

 إيجار السوق األسبوعي ماي 2016

هذا الملف عرف بعض التأخر في تنفيذه نظرا 

لظاهرة الركود التي يعرفها السوق في اآلونة 

األخيرة، إال ان رئيس المجلس الجماعي سيتخذ 

اإلجراءات الالزمة ونشر االعالن الخاص بإيجار 

 السوق قريبا إن شاء هللا.

 تقييم تنظيم وأداء هياكل المجلس الجماعي  

 مرافق العمومية والخدماتعدم تحديد الغرض من إحداث اللجان المكونة وعدم تفعيل دور لجنة ال 

)...( نخبركم بأن الجماعة قد اشتغلت في تحديد اللجان على نفس النموذج الذي توصلت به من طرف المصالح  

من القانون   25المختصة بالعمالة، كما نخبركم بأن الجماعة ستعمل على تنقيحه وتعديله وفق ما نصت عليه المادة  

ت المحلية وأن رئيس المجلس الجماعي يعمل حاليا على اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلق بالجماعا  113.14التنظيمي  
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الالزمة لتفعيل دور لجنة المرافق العمومية والخدمات، مع العمل على تحديد الشروط الضرورية لسير أعمالها 

 وفق ما هو مخطط له. 

 عدم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

بالنسبة للمالحظة أعاله تجدر االشارة الى أن رئيس الجماعة اتخذ االجراءات الالزمة إلحداث الهيئة االستشارية  

اال أنه ومع نشر اإلعالن حسب المدة المطلوبة فإنه لم يحضر أي أحد لتشكيل هذه الهيأة، ونظرا لمدى اهمية احداث 

اتخاذ االجراءات الالزمة مع تعزيزها بتعبئة مكثفة الستجابة   الهيئة فإن رئيس المجلس الجماعي سيعمل على إعادة

 كافة فعاليات المجتمع المدني قصد احداث الهيئة.

 تقييم اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق التنمية المحلية  

 تأخر ملحوظ في إعداد برنامج عمل الجماعة 

مكتبا للدراسات التقنية والذي تولى كافة االجراءات  جوابا على هذه المالحظة نخبركم بأن الجماعة قد كلفت 

الالزمة إلعداد برنامج عمل الجماعة والذي تمكن بواسطة فريقه التقني المتخصص من استكمال كافة االجراءات 

 الضرورية والعمل على إتمامه.

 ى والمؤسسات  عدم اللجوء للمساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية األخر

 والمقاوالت العمومية أثناء إعداد برنامج العمل

تم اللجوء الى المساعدة التقنية من طرف المصالح الخارجية والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات والمقاوالت 

العمومية أثناء اعداده ولقد استنفد جميع مراحل المصادقة حيث أشر عليه من طرف السيد العامل بتاريخ 

07/08/2018 . 

 ثانيا. تدبير الموارد المالية 

 الرسم على عمليات البناء  

 البناء عمليات على المفروض خطأ في تصفية الرسم 

نظرا لعدم توفر الجماعة على تقني متخصص في قراءة بيانات التصاميم المعمارية الستخراج المساحة المغطاة 

لبيان التقني للمهندس المعماري والذي يحدد فيهما المساحة  المضبوطة، فإنه يتم االعتماد على إقرار الملزم أو ا

 المغطاة بالمتر مربع. 

 منتوج كراء المحالت التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط تجاري    

 تأخر في استخالص واجبات استغالل المحالت التجارية 

ين يقطنون خارج تراب يعزى تأخر استخالص واجبات استغالل المحالت التجارية إلى كون أغلب المستغل 

الجماعة وبعضهم يؤدي جميع ما بذمته وقت حضوره للجماعة كما أن قلة الموارد البشرية بمصلحة المداخيل يعيق 

 القيام بمختلف المهام الموكولة للمصلحة.

جديد رخص االحتالل المؤقت لبعض الملزمين رغم تخلفهم عن آداء ما بذمتهم فهذا راجع إلى كون أما فيما يخص ت 

في اتصال مباشر معهم فالتزموا بتسوية وضعيتهم المالية بشكل تدريجي. وتم إشعار الملزمين  الجماعة قد دخلت

 بضرورة تسوية وضعيتهم المالية اتجاه الجماعة.

 مداخيل أخرى  

 وامر باستخالص بعض المداخيل الجماعيةعدم إصدار األ 

في انتظار جواب الملزمين حول موضوع تسوية وضعيتهم المالية اتجاه الجماعة سيتم إصدار اوامر باالستخالص  

 في حق كل من تأخر عن أداء ما بذمته.

 عدم تحصيل واجبات كراء أدوات الحفالت 

تم األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة وسيتم تحصيل واجبات كراء أدوات الحفالت مستقبال، كما سيتم تحيين  

 القرار الجبائي ألجل استخالص واجبات كراء ادوات الحفالت.

)...( . 
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 ثالثا. تدبير نفقات الجماعة 

 تدبير الصفقات العمومية 

   عدم تقديم المقاولين تصاميم جرد المنشآت المنفذة 

)...( إننا لم نكن على علم بهذا التصميم الذي من خالله يتم جرد المنشآت المنفذة الذي يقدمه المقاول داخل أجل  

 ثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال وسنعمل مستقبال على إلزام المقاول صاحب الصفقة أن يقدم

لإلدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة حتى تكون الصفقة تتميز بجميع المواصفات المنصوص عليها في دفتر 

  الشروط 

 نقائص في مسك دفاتر األوراش المتعلقة ببعض الصفقات 

)...( هذا راجع إلى أن تتبع األشغال يجب أن يسند إلى تقني الجماعة وبما أن الجماعة ال تتوفر على تقني مختص 

في هذا الميدان فال بد أن تظهر مثل هذه االختالالت في مسك دفتر الورش بشكل جيد وستعمل الجماعة مستقبال 

 على تعيين تقني يشرف على هذه العمليات. 

  عدم إبرام المقاول لعقد تأمين يغطي األخطار المرتبطة بإنجاز الصفقة رقمTF1/2010 

المقاول لعقد التأمين يغطي األخطار المرتبطة بإنجاز الصفقة فإن بخصوص هذه المالحظة المتعلقة بعدم إنجاز  

الجماعة طالبته بذلك وقد توصلت بعقد التأمين من طرفه إال أنه بسبب خطأ في األرشفة لم يتم وضعه في ملف 

 الصفقة.

  تأخر في التسلم النهائي للصفقة رقمTF1/2010 

لنهائي فان المقاول لم يزودنا ببعض الوثائق التي طالبناه بها بخصوص هذه المالحظة المتعلقة بتأخر في التسلم ا 

 . في وقتها حتى يكتمل الملف المتعلق بالصفقة الشيء الذي أدى التأخر في التسلم النهائي

  غياب ما يثبت اعتماد الشركة صاحبة الصفقة رقمTF4/ILDH/2012  من طرف المكتب الوطني

 للكهرباء 

م تكن على علم بهذا االجراء القانوني )...( وستعمل مستقبال على الوقوف على إتمام إن المصالح الجماعية ل)...( 

 جميع االجراءات الالزمة والمتعلقة بمثل هذا المشروع. 

 تدبير سندات الطلب   

 تباين بين كميات اإلسمنت المقتناة والكميات الموزعة 

 نت تمت بشكل مواز للكمية المقتناة.  )...( هذه المسألة ال يمكن أن تقع لكون محاضر تسليم اإلسم  

 تسليم أنابيب لجمعية في غياب أي اتفاقية 

)...( هنا ال بد أن نشير أن تسليم أنابيب الماء لجمعية ازروالن تم بموجب تحرير محضر التسليم الموقع من طرف  

ع الجمعية الخاص بسقي الجمعية المعنية والذي تضمن الغرض من اقتناء هذه األنابيب ومدى مساهمتها في مشرو

األراضي الزراعية. وبخصوص االتفاقيات فالجماعة تعمل في المرحلة الراهنة على عقدها مع جميع الجمعيات 

 المستفيدة من دعم الجماعة.

  عدم تقديم التزام بالضمان 

 ن.)...( ستقوم الجماعة مستقبال عند اقتناء أنابيب الماء بمطالبة المورد بتقديم التزام بالضما

  رابعا. التعمير

 عدم قيام مصلحة التعمير بالجماعة بإنجاز محاضر معاينة قبلية وبعدية عند منح رخص اإلصالح 

بالتزام مصادق عليه عن  )...( إن الجماعة تقوم بتسليم رخص اإلصالح بناء على طلبات المعنيين باألمر مرفوقة

عدم تجاوز ما هو وارد في رخصة اإلصالح المسلمة، ونظرا لقلة الموارد البشرية بالجماعة خاصة التقنية منها 

فإنه ال يمكن لموظف واحد أن يقوم بمعاينة كل البنايات والمساكن المعنية بطلب رخصة اإلصالح نظرا لشساعة 

كانيات المادية واللوجيستيكية، كما نخبركم بأن رئيس المجلس الجماعي نفوذ الجماعة باإلضافة إلى ضعف اإلم

 سيعمل على تعزيز هذه المصلحة بموظفين جدد.

 غياب آراء اللجن المختصة بدراسة طلبات رخص البناء 

الشيء الذي حال  2013و 2012)...( إن قانون التعمير كان حديث العهد بالجماعة خالل الفترة الممتدة بين سنة 

ون تطبيق مجموعة من اإلجراءات الضرورية والتي من بينها تكوين لجنة مختصة للبت في الرخص كما نخبركم  د 

 بدأت تعتمد على آراء لجنة إقليمية مختصة للبت في جميع طلبات رخص البناء.  2014أن الجماعة منذ سنة 
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 "أركانةجماعة "
 (تارودانت)إقليم 

 

تضم التي    ،جماعةالتقع    جغرافيا،.²كلم    310على مساحة تقدر ب    1961سنة  إقليم تارودانت  بجماعة أركانة  تأسست  

 لسنة  والسكنى  للسكاننسمة حسب اإلحصاء العام    4.804في أقصى جنوب سهل سوس ويبلغ عدد سكانها    ،دوارا  63

تبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة ما يناهز حيث  للساكنةوتعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األساسي  .2014

 هكتار.  800

الضريبة على  حصةمنها  شكلت ،درهم 6.808.809,77 مبلغ 2016سنة  برسم للجماعة اإلجمالية المداخيل سجلت

جهة أخرى،   من. درهم 291.678,22المداخيل الذاتية  د تتع لم فيما درهم، 2.912.000,00القيمة المضافة ما قدره 

 درهم خصصت للتجهيز.  976.432,39 منها ،درهم 4.752.555,34نفس السنة  خاللالنفقات  مجموع بلغ

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

" عن تسجيل أركانة"  جماعة   تسيير  تقييم  بغرض  للحسابات  الجهوي  المجلس  طرف  من  المنجزة  المراقبة  مهمة  أسفرت

 التالية. المحاور همتبعض المالحظات وإصدار عدد من التوصيات الكفيلة بتحسين أداء الجماعة، 

 اإلداري التدبير. أوال
 على مستوى التدبير اإلداري، لوحظ ما يلي.

 المنوطة بكل موظف للمهام الدقيق  التحديد عدم 

 جماعةلل  اإلداري  التدبير  أن  إال  المصالح  من  مجموعة  ضم  جديد   تنظيمي  هيكل  بإعداد   الجماعة  مصالح  قيام   من  بالرغم

وبالتالي   .تنظيم العمل وتحديد المهام المنوطة بكل موظف  في  تساهم  التي  والمساطرانعدام الضوابط  زال يعاني من    ال

لمهام المنوطة بكل ابدقة  تحدد مساطر مكتوبة في غياب  المسؤولياتضبط عمل الموظفين وتحديد الصعب  من بات

يؤثر سلبا على قد  الذي األمر، المختلفة تباعها عند تدبير الملفاتااإلجراءات الواجب  تبينو المصلحةموظف داخل 

 .المقدمة الخدمات جودة وعلى اإلدارة داخل العمل فعالية

 شخص واحد   طرف منعدة مهام  ممارسة 

يتكلف كذلك بتدبير ممتلكات الجماعة وتدبير مصلحة  المداخيل شسيع أن لوحظ به، المنوطة المهام أهمية من بالرغم

 :ب أساسا تتعلقمن المهام  بمجموعة القيام يتطلبالماء. وتجدر اإلشارة إلى أن تدبير الموارد المالية للجماعة 

 المحاسبية؛ السجالت مسك -

 الجماعة؛ مداخيل مختلف استخالص -

 .األداء عن المتخلفين تتبع -

 وسببالمبادئ المراقبة الداخلية  منافياملفات تهم ميادين مختلفة  بتدبيرنفس الشخص  تكليف  يعتبر السياق، نفس وفي

 .الجماعة ميزانية لفائدةيترتب عنه ضياع موارد مالية مهمة  قد  مماتعدد األخطاء  عن تنتج قد  التي المخاطر لبعض

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي عليه، وبناء

 في إطار تفعيل مبادئ المراقبة الداخلية؛ بالجماعة موظف كلحديد الدقيق للمهام الموكولة لالت -

 . تجنب الجمع بين عدة مهام في يد شخص واحد -

 الجماعة ومرافق المالية الموارد تدبير. ثانيا
انتقل  ، حيث2015إلى سنة  2012تطورا مهما خالل الفترة الممتدة من سنة  عرفت المداخيل الذاتية لجماعة أركانة

 .2015درهم سنة  436.231,48إلى  2012درهم سنة  285.535,17مجموع هذه المداخيل من 

تتشكل المداخيل الذاتية لجماعة أركانة أساسا من منتوج كراء محالت تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني  و

ل مجموع هذه المداخيل ثإذ يم  ،الغابوي  ومنتوج الملك  األسواق الجماعية ومنتوج استغالل مصلحة الماءومنتوج إيجار  

 % من مجموع المداخيل الذاتية.60ما يناهز

  



 179 

 المداخيل شساعة  

كما  2011 يونيو 20بتاريخ  F/4143 مبناء على قرار وزير الداخلية رق أركانةالمداخيل بجماعة  شساعةتم إحداث 

تحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم  فصال 41 يضم والذي 2008 يونيو 30 ب المؤرخ جبائي القرار العتماد تم ا

 .تم تسجيل المالحظات التالية هذه المصلحة. وبعد افتحاص طريقة تدبير أركانةلفائدة جماعة  المستحقةوالحقوق 

 المداخيل لشسيعالمسؤولية الشخصية والمالية  عدم إبرام عقد التأمين لضمان 

من المرسوم رقم    48المادة    لمقتضيات  خالفا  المداخيل  شسيعلفائدة    تأمينأن مصالح الجماعة لم تقم بإبرام عقد    لوحظ

التي تنص على بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها    2010يناير    3الصادر في    2.09.441

تأمين إحدى شركات ال  إبرام عقد تأمين لدى  وطبقا للقانون،  ، بمجرد استالم مهامهم،المداخيل  شسيعييتعين على  أنه: "

 ".مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والماليةل تهممعتمدة يضمن خالل مزاولال

 زمة لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعةعدم مسك السجالت المحاسبية الال 

لضمان تتبع تنفيذ المداخيل كما هو  الالزمة المحاسبية السجالتمسك تقوم ب ال أركانة جماعةلوحظ أن مصالح 

بسن نظام المحاسبة العمومية   2010يناير    3الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم    117  المادةمنصوص عليه في  

 يلي:  فيمامداخيل سجالت المحاسبة اإلدارية المستعملة في تتبع تنفيذ ال وتتمثلللجماعات المحلية ومجموعاتها.  

  الترتيبي  الرقم منفصلة، أعمدة في يبرز الذي المحلية الجماعة لفائدة المثبتة للحقوق اليومي الدفتر -

 المدخول؛ ومبلغ المدين وتحديد  موضوعه مع الدين وإدراج التسجيل وتاريخ

المداخيل التي سيتم تحصيلها حسب الباب والفصل   يتضمن  الذي  المداخيل  نوعية  حسب  الحسابات  دفتر -

 والفقرة بميزانية المداخيل.

 : بضرورة للحسابات   الجهوي المجلس وعليه، يذكر

  48مسؤوليته الشخصية والمالية تطبيقا لمقتضيات المادة  لتغطيةعقد تأمين  المداخيل شسيع إبرام -

 للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن  1431  محرم  من  17  في  الصادر  2.09.441  رقممن المرسوم  

 ومجموعاتها؛ المحلية

من  117الجماعة طبقا لمقتضيات المادة  مداخيل استخالصالسجالت المحاسبية الالزمة لتتبع  مسك -

 للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسن 1431 محرم من  17 في الصادر 2.09.441 م رق المرسوم

 .ومجموعاتها المحلية

 مرافق الجماعة تدبير 

 األسبوعي السوق  1.2

 ،عن طريق اإليجار بناء على نتائج طلب عروض مفتوح أركانةمرافق السوق األسبوعي التابع لجماعة  استغالل يتم

 : في المرافق هذه وتتمثل. الغرض لهذا معد تحمالت  وكناش

 السوق؛ أرضية داخل الواقعة الرحبات ومختلف البهائم رحبة -

 والشاحنات؛  السيارات وقوف محطة -

 .البهائم فندق -

 التالية. المالحظاتسجلت  اإليجار بهذاتفحص الوثائق المتعلقة  وبعد 

 اإليجار وعقود التحمالت كناش مقتضيات بين تناقض 

مدة  أركانة حددتمن كناش التحمالت الخاص بإيجار مرافق السوق األسبوعي لجماعة  7لمقتضيات المادة  طبقا

زام توقيع عقد الت تم األساس هذا على. 31/12/2014إلى غاية  01/01/2012االيجار في ثالث سنوات تبتدئ من 

 الخاصة الشروط دفتر تبموجبه بتنفيذ األعمال طبقا لمقتضيا يلتزم 21/12/2012من طرف نائل الصفقة بتاريخ 

درهم برسم سنة  42.000,00قدره  مبلغا يعادل الذيالمحددة في جدول األثمان أو البيان التقديري  األثمان ومقابل

2013. 

 اقدره إتاوةتجديد العقد مع نفس المستفيد مقابل  تم ،2014 سنة خالل أي ،وبعد سنة واحدة من االستغالل لكن

( سنوات. وقد ترتب عن هذا 3)  ثالث  في  والمحددةمدة اإليجار المتعاقد بشأنها    نهاية  انتظار  دوندرهم    36.000,00

درهم سنة  42.000,00التعاقد الجديد مع نفس المستفيد انخفاض عائدات إيجار السوق األسبوعي من مبلغ قدره 

 .2014 سنة درهم 36.000,00إلى مبلغ  2013

  



 180 

 المحدد  الوقت في االيجار واجبات أداء عدم 

أن المستفيد من استغالل مرافق السوق  المداخيل شسيعبعد افتحاص دفتر المخالصات الممسوك من طرف  لوحظ

هو منصوص  لما طبقاشهريا ومسبقا خالل الخمسة أيام األولى  االستغالل واجبال يؤدي  أركانةاألسبوعي لجماعة 

 باتخاذ الجماعة مصالح تقوم أن دون أشهر لعدة الواجبات تراكم عنه  يترتب الذي مر األعليه في دفتر التحمالت، 

من كناش التحمالت الخاص بإيجار مرافق السوق   8حين نصت المادة    في  .الوضعية  هذه  لتصحيح  الالزمة  اإلجراءات

 نفس نصت كما شهر، كل من األولى أيام الخمسة خالل تؤدى اإليجار واجباتعلى أن " أركانةاألسبوعي لجماعة 

 بإعالن فورا تقوم الجماعة مصالح فإن المحدد  األجل في الواجبات أداء عن المتعهد  تقاعس حالة في أنه على المادة

 ."إندار سابق دون المؤقت االحتالل رخصة فسخ

 2015و 2014و 2013 سنوات برسم األسبوعي السوق مرافق إيجار عن المترتبة المستحقة الواجبات أداء تاريخ

 الفترة
.حط المستغلاسم  .حط  .عش   

 2015 2014 2013 السنة

 22/05/2015 27/03/2014 31/01/2013 يناير

 22/05/2015 27/03/2014 23/02/2013 فبراير

 22/05/2015 27/03/2014 27/05/2013 مارس

 31/08/2015 20/06/2014 27/05/2013 ابريل 

 31/08/2015 20/06/2014 03/08/2013 ماي

 27/11/2015 20/06/2014 03/08/2013 يونيو 

 27/11/2015 21/11/2014 28/11/2013 يوليوز 

 27/11/2015 21/11/2014 28/11/2013 غشت

 13/04/2015 17/02/2014 17/01/2013 شتنبر

 13/04/2015 17/02/2014 17/01/2013 أكتوبر 

 13/04/2015 17/02/2014 17/01/2013 نونبر 

 13/04/2015 17/02/2014 17/01/2013 دجنبر

 الجماعية المجزرة 2.2

 وكناشطريق اإليجار بناء على نتائج طلب عروض مفتوح،  عنعلى مجزرة يتم استغاللها  أركانةجماعة  تتوفر

 مبلغ من انتقلت حيث 2016 - 2014تحمالت معد لهذا الغرض. وقد عرفت السومة الكرائية نموا طفيفا في الفترة 

 تسجيل  تمزيارة هذا المرفق    عقبو   .2016خالل سنة    درهم  31.680,00إلى    2014درهم برسم سنة    30.240,00

 التالية. المالحظات

 الصحية السالمة معايير ضعف 

المتعلق   291-75-1بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم    1999يناير    05الصادر بتاريخ    617-98-2المرسوم رقم    حدد 

 والجودة، كما تم تعديلهحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السالمة بتدابير تفتيش ال

بتطبيق بعض مقتضيات القانون  2011شتنبر  6الموافق ل  1432شوال  7الصادر في  2.10.437رقم  بالمرسوم

ايير التي يجب احترامها في من الشروط والمع مجموعة ،المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07رقم 

 :التالية المالحظات خالل المراقبة علىتم الوقوف  وفي هذا اإلطاراستغالل مرفق المجزرة. 

مما يحول دون  بيطرية مراقبة: ال تخضع عملية الذبح وإعداد اللحوم ألي البيطرية المراقبة غياب -

لسالمة الصحية للمواطنين في حالة القيام بإجراءات الفحص السابق والالحق للذبح ويشكل تهديدا ل

 .للمواشي مرضية حاالت ظهور

: وهذا راجع باألساس إلى عدم ربط المجزرة بالشبكة الكهربائية. للتبريد قاعة على البناية توفر عدم -

مما يشكل خطرا   ،حرارة مفرطة خالل فصل الصيف درجات تعرف  أركانةوالجدير بالذكر أن جماعة 

 على جودة اللحوم والمستهلكين.
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وغسلها : إذ تتم عملية إخالء األحشاء من الفضالت األمعاء بغسل خاصة قاعة على البناية توفر عدم -

 .للذبح المخصصة القاعة داخلفي أحواض 

خاصة تلك المتعلقة بتعليق الذبائح حيث لم يتم استعمال مواد مقاومة   :التجهيزات  بصيانة  تتعلق   نقائص -

 للصدأ وسهلة التنظيف.

 الماء استهالك نفقات الجماعة تحمل 

من كناش  14الفقرة العاشرة من المادة  صتنفي حين  بالمجزرة،المتعلقة باستهالك الماء  النفقاتالجماعة  تتحمل

على أنه من بين التزامات صاحب الصفقة يجب استعمال عداد خاص   أركانةالتحمالت الخاص بإيجار مجزرة جماعة  

 بحصر كمية المياه المستعملة بالمجزرة والتكفل بدفع مستحقات االستهالك طيلة فترة االيجار للجهة المختصة.

 التجارية المحالت 3.2

 فيما يخص تدبير المحالت التجارية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

 استخالصه الناتج عنه الباقي وتراكم التجارية المحالت غاللاست منتوج ضعف 

ضعف  أن إال. العمومي للملك مؤقت احتالل رخصمحال تجاريا تستغله عن طريق  71على  أركانةجماعة  تتوفر

درهم  42.690,00 مقابل 2012درهم سنة  47.625,00بلغت ما قدره  والتي االستغالل، االمداخيل الناتجة عن هذ 

  واجبات  قيمةضعف  إلىفي تنمية الموارد المالية للجماعة، ويرجع ذلك بالخصوص  مساهمتها من يحد ، 2015سنة 

 . هاللعديد من المحالت التجارية وعدم تحيين المؤقت االحتالل

يزيد كذلك من ضعف المداخيل المترتبة عن استغالل المحالت التجارية تراكم الباقي استخالصه لعدة سنوات  ومما

.ع"  حالباقي استخالصه فيما يخص الملزم "  بلغ  فقد فيما يخص بعض الملزمين والتأخر في استخالص هذه الواجبات.  

 .31/08/2016 إلى 01/07/2008درهم عن الفترة الممتدة من  900,00 4ما قيمته 

 الماء الصالح للشرب  توزيع 4.2

الصالح للشرب في مركز الجماعة والدواوير المجاورة له.  الماءتوزيع بتدبير مرفق  أركانةمصالح جماعة  تتكلف

 التالية. المالحظات عن تدبير هذا المرفقأسفر تتبع طريقة  وقد 

 الماء شبكة في بالمشتركين خاصة معلومات  قاعدة على الجماعة توفر عدم 

 خاصة  معلومات  قاعدة  غياب   على  الوقوف  تم،  الماء  مصلحة  في  بالمنخرطين  المتعلقة  الملفاتعلى    االطالع  من خالل

المعلومات المتعلقة بكل مشترك  حفظعلى المكلف بتتبع هذه الملفات  المداخيل شسيعيقتصر  حيث، بالمشتركين

  فيه يدون بالمستفيدين خاص سجل كما يقوم بمسك ونسخة من البطاقة الوطنية.والمتمثلة في طلب الربط والعقدة 

 الكميات المستهلكة بشكل دوري وذلك بعد تفقد العدادات.

  الماء  من  المستهلكة  الكميات  تتبع  عملية  تبسيط  في  أساسا  يكمن  بالمشتركين  خاصة  للمعلومات  قاعدة  إنشاء  من  والهدف

لصالح الجماعة. كما يمكن تجنب خطر استثناء    أداؤها  الواجب  المبالغ  تصفية  عملية  وتيسير  جهة،  من  للشرب  الصالح

 الجماعة. اتجاه واجبات منبعض المستفيدين من أداء ما بذمتهم 

 للشرب  الصالح الماء شبكة في المشتركين من لمجموعة بالنسبة استخالصه الباقي تراكم 

  مع للشرب الصالح الماء شبكة في المشتركين من لمجموعة بالنسبة استخالصه الباقي تراكم  المراقبة لجنة الحظت

 المنخرطين لبعض الئحة التالي الجدول ويمثلعلى أداء ما بذمتهم لصالح الجماعة.  لحثهم الالزمة اإلجراءات غياب

 .ثرأداء واجبات االشتراك لمدة تفوق سنتين فأك عن تخلفوا الذين

 عن الفترة الممتدة من ...إلى....  نوع المداخيل  )بالدرهم( ستخالصهمبلغ الباقي ا اسم الملزم

 2016الى  2013 الماء الصالح للشرب 826,88 .حر

 2016الى  2013 الماء الصالح للشرب 2222,58 .حه

 2016الى  2014 الماء الصالح للشرب 205,29 .رع.ز

 2016الى  2014 الماء الصالح للشرب 781,36 .حأ

 2016الى  2014 الماء الصالح للشرب 497,08 .ل ع.ب

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 244,02 .ع ب

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 287,33 .مب
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 عن الفترة الممتدة من ...إلى....  نوع المداخيل  )بالدرهم( ستخالصهمبلغ الباقي ا اسم الملزم

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 381,34 .ست

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 670,68 .مط

 2016الى  2015 للشربالماء الصالح  158,70 .مب

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 638,79 .أز

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 182,43 .سط

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 144,54 .يف

 2016الى  2015 الماء الصالح للشرب 296,92 .مأ

مما أدى إلى تراكم مبلغ قدره  2016فإن مجموعة من المنخرطين لم يؤدوا ما بذمتهم برسم سنة  ذلك، إلى باإلضافة

درهم من الباقي استخالصه دون أن تقوم مصالح الجماعة بإشعار المعنيين باألمر من أجل تسديد  9.451,31

 المستحقات التي يدينون بها إلى خزينة الجماعة.

 االستهالك  فاتورة  بأداء  مستفيد   كل  يلزم  للشرب  الصالح  الماء  بشبكة  الربط  عقدة  من  الثالث  البند   أن  إلى  اإلشارة  وتجدر

 . وضعيته تسوية حين إلى بالماء التزود  من حرمانه إلى يؤدي تقاعس وكل أشهر ثالثة كل رأس على

 : يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي عليه، وبناء

 ؛بالسوق األسبوعي الخاص التحمالت كناش مقتضيات احترام -

 بالمجزرة؛  الصحية السالمة بمعايير التقيد على العمل -

 المستخلصة؛ غير المداخيلوالحد من  التجارية المحالت استغالل منتوج تنمية على العمل -

مرفق الماء الصالح  استغالل عنالواجبات المتبقية  استخالصباإلجراءات الالزمة من أجل  القيام -

 للشرب. 

 الممتلكات تدبير. ثالثا
 للملك  مؤقت  احتالل  قرارات  طريق  عن  تستغل  تجاريا  محال  71  أهمها  عقارية  ممتلكات  عدة  على  أركانة  جماعة  تتوفر

 ويرجع للجماعة، المالية الموارد  تنمية في فعال بشكل تساهم تجعلها ال الممتلكات هذه تدبير طريقة أن إال. العمومي

 عدم نتيجة تحيينها وعدم التجارية المحالت من للعديد واجبات االحتالل المؤقت  قيمة ضعف إلى بالخصوص ذلك

نوردها عن مجموعة من المالحظات  مراقبة تدبير هذه الممتلكاتأسفرت  وقد  .الحالة العقارية لهذه الممتلكات تسوية

 كالتالي.

 الملكية ووثائق  سندات وغياب الجماعية الممتلكات تحفيظ عدم 

حيث ، تبين من خالل تفحص ملفات األمالك الجماعية أن مصالح جماعة أركانة لم تعمد إلى سلوك مسطرة التحفيظ

يتطلب ذلك إعداد كافة الوثائق المتعلقة باالقتناء وربط االتصال بالمحافظة العقارية من أجل القيام باإلجراءات الالزمة 

( والتي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة 1998/ 21/04)  57لى الدورية الوزارية عدد  إف التحفيظ استنادا  وتتبع مل

من   التي تشمل كالوثيقة تثبت حيازتها للممتلكات العقارية    ةال تتوفر على أيكما أن الجماعة    الواجب اتباعها للتحفيظ.

 مقر الجماعة والدور السكنية والسوق األسبوعي والمجزرة والمحالت التجارية.

 عدم إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة 

 بجماعة أركانة ال تخضع دوريا للمراقبة وتأشيرة المصلحة ةأن سجالت محتويات األمالك الجماعية الخاص لوحظ

لم تقم مصالح الجماعة باإلجراءات   2015إلى    2012اإلقليمية المختصة )مرتين في السنة(. فخالل الفترة الممتدة من  

 20/4/1993بتاريخ    248طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد    للتأشيرةسجالت  ال  هذهالالزمة من أجل إخضاع  

 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية.

على الممتلكات   لمجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاد اإلجراءات الالزمة من أجل الحفاظ يوصي ا وعليه
 العقارية للجماعة وخاصة:  

 الملكية الخاصة بها؛ ووثائق  سندات وتوفير الجماعية الممتلكات تحفيظ سلوك مسطرة -

 ختصة.إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية الم -
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 النفقات تدبير. رابعا

 العمومية الصفقات 

حيث انتقل مجموع المبالغ  ،نموا ملحوظا 2015 - 2012عرفت نفقات التجهيز الخاصة بجماعة أركانة خالل الفترة 

 .%  121,78  بنسبةمسجال نموا    2015درهم سنة    1.881.087,84إلى    2012درهم سنة    848.165,84المؤداة من  

يمكن مجموعة من الميادين  همت عمومية ة صفق (15) عشرة خمسبإبرام وتنفيذ  في هذا اإلطارجماعة القامت وقد 

 :التالي الشكل علىتصنيفها 

 البنايات؛ بتشييد  المتعلقة المشاريع -

 التطهير؛ ومنشآت والمسالك الطرق وصيانة ببناء المتعلقة المشاريع -

 .الماء شبكة  وصيانة ببناء المتعلقة المشاريع -

 البنايات بتشييد المتعلقة المشاريع 1.1

واالنتقال إلى عين المكان للتأكد من حقيقة   ماالملفات المتعلقة به افتحاص وبعد . اثنتين صفقتين المشاريع هذه همت

 .األشغال المنجزة تم الوقوف على المالحظات التالية

 01/2014 رقم الصفقة أشغالفي إنجاز  تأخر/ILDH  

 تأخرا ،668.870,40 بمبلغ أركانةببناء دار للوالدة بمركز  المتعلقة ILDH/01/2014رقم  الصفقة إنجاز عرف

في حين   أشهر،  )6(  ستةإنجاز األشغال هو    أجلأن    يتبيندفتر الشروط الخاصة    من  12  المادةإلى    فبالرجوع.  ملحوظا

  استغرقتها  التي  المدة  أن(  2015/11/23)  المؤقت  التسلم  وتاريخ(  2014/09/22)  األشغال  بدأ  تاريخ  مقارنة  تبين بعد 

 إلى توقف األشغال في فترة معينة. في غياب أي أمر بالخدمة يشير  يوما 427 كانت الصفقة أشغال

 األسرة  دارتفعيل مشروع  عدم 

 273.411,60 بمبلغالمتعلقة بتأهيل دار األسرة بدوار تفسيرت  ILDH/04/2015الصفقة رقم  الجماعة أبرمت

  المراقبة لجنة زيارة غاية وإلى 12/01/2016 بتاريخ الصفقة هذه ألشغالدرهم. إال أنه بالرغم من االستالم المؤقت 

 المنشأة  يهدد   مما  أجله،من    أنشئتبالدور الذي    لتقوملوحظ أن الدار التي تم تشييدها لم يتم استغاللها    ،(2017)يوليوز  

 .للتلف ويعرضها

بين كل من رئيس الجماعة   INDH/2014/133عدد    تحتعقد شراكة    إبرامإلى أنه تم    الصدد   هذا  في  اإلشارة  وتجدر

 العقد  هذا  من  16  المادة  وقد نصتتنمية والتعاون تكلف بموجبه الجمعية بتدبير هذا المرفق.  لل  توزومتورئيس جمعية  

على أن األطراف )الجماعة والجمعية( ملزمة بضمان استمرارية المشروع بتوفير الموارد البشرية والتسيير والصيانة 

 .مغلقة المشيدة الدار وظلت تفعيلها يتم لم مقتضياتسنوات. إال أن هذه ال 5وذلك لمدة ال تقل عن 

 كشوف الحساب  بأداء األوامر إصدار في تأخر 

ريخ اإلشهاد على واالمدة الفاصلة بين ت أنالواردتين بالجدول أسفله  تينبعد تفحص الحواالت المتعلقة بالصفق لوحظ

. شهرينتفوق  اله ةباألداء المطابقمر واريخ إصدار األواوبين ت ةالمؤقت تفصيليةال اتفوكشالالعمل المنجز المبين في 

ومجموعاتها  المحلية للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسن 2.09.441 رقم من المرسوم 73يخالف المادة  مما

 الخدمة، إنجاز بمجرد  بالصرف اآلمر طرف من وإصدارها وتوقيعها باألداء األوامر حصر  يتم والتي تنص على أنه "

 مصحوبة باألداء المكلف الخازن إلى إرسالها ويتم .اإلنجاز لهذا الموالية الستين يوما خالل تقدير أبعد  وعلى

 " .بها المتعلقة المثبتة بالمستندات

 الصفقة رقم
رقم الكشف 

 المؤقت 
 الفرق تاريخ إصدار الحوالة تاريخ إنجاز الخدمة

01/2014/ILDH 2 05/01/2015 28/07/2015 204  يوم 

04/2015/ILDH 2 12/04/2016 12/07/2016 91  يوم 

 التأخير.  فوائد  ألداء الجماعة مصالح يعرض شهرين في المحددة المدة تجاوز أن إلىاإلشارة في هذا السياق  وتجدر

عن التأخر في إصدار  المترتبة الفوائد  هذه عن يتنازل بموجبه والذي الصفقة  نائل طرف من بالتزام التوصل تم ولئن

 بتفاديمن الصرف من مسؤولية الحفاظ على الموارد المالية للجماعة    مرإال أن هذا االلتزام ال يعفي اآل  باألداء،  األمر

 في األداء. التماطلحالة   فيتأخير  فوائد   ميزانيتها تحميل
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 التطهير ومنشآت والمسالك الطرق  وصيانة المتعلقة ببناء المشاريع 2.1

 : يلي فيما بها المتعلقة المالحظات تتلخص صفقات،( 5) خمسهذه المشاريع  تهم

 المنفذة  المنشآت  جرد اميمتص بعض المقاولينتقديم  عدم 

مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز األشغال    تم ت أنه لم  لوحظ  ILDH/04/2013و  ILDH/03/2013يخص الصفقتين    فيما 

 . صفقة   بكل   الخاصة   التحمالت   دفتر   من   10  لمادة وذلك خالفا لما نصت عليه ا   Kالمنفذة   أة ميم جرد المنش ا تص بتسليم  

الشروط اإلدارية العامة المطبقة   بالمصادقة على دفتر 2.99.1087المرسوم من  16المادة  وتجدر اإلشارة إلى أن

ويدفع االقتطاع الضامن أو يتم  يرجع، النهائي الضمان نصت على أنعلى صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة 

هر ( أش3وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثالثة ) ،اإلفراج عن الكفاالت التي تقوم مقامها

 النهائي لألشغال وذلك إذا سلم صاحب الصفقة فعال تصاميم جرد المنشآت المنفذة. الموالية لتاريخ التسلم

 تقديم المقاول دفتر التسلم الطوبوغرافي  عدم 

 بين الرابطة الطريقالمتعلقة بأشغال بناء منشآت التطهير على  ILDH/04/2013تفحص ملف الصفقة رقم  بعد 

 الشروط دفتر من 10 المادة رغم أن، غياب دفتر التسلم الطوبوغرافي سجل ،تزونتزاوية  ودوار ركانة أمركز 

بمجرد الصفقة  ضمن باقي وثائق الطوبوغرافي التسلم دفتر بتقديم ملزم المقاول أن على نصت بالصفقة الخاصة

 .الشروع في إنجاز األشغال

 المبرمة بالصفقات الخاصة الوثائق  من مجموعة غياب 

لوحظ أن هذه الملفات ال تتضمن مجموعة من  بسبع صفقات مبرمة من طرف الجماعةالخاصة  للملفاتتفحص  بعد 

 الخاصة. ويتعلق األمر بالوثائق التالية: دفاتر الشروطالوثائق التي تتعلق بإنجاز األشغال والمحددة في 

 الورش  دفتر •

 : يلي كما الدفتر هذا مسك مزايا تقديم ويمكن

 ؛ل إنجاز األشغاليشمل دفتر الورش جميع مراح  -

  في المستعلة المواد  جودة مراقبة إلى الهادفة االختبارات موضوع العينات أخد  تاريخ كذلك يتضمن  -

 األشغال إنجاز

 االقتضاء.  عند  التحفظات جرد  مع وتاريخها المؤقت التسليم عملية يحدد  -

على أن المقاول مطالب بمجرد بدء األشغال بمسك دفتر  (1دفتر الشروط المشتركة )الكتيب من  22 المادةنص ت كما

ر األشغال يصفحات لكل رقم ويسجل فيه كل ما يتعلق بس 3للورش مرقم الصفحات وذلك بصفة دائمة ومنتظمة )

جميع الطلبات واالقتراحات وكذا    ،وعمليات المراقبة أو التسلم المنصوص عليها في دفاتر الشروط المشتركة والخاصة

والمالحظات إضافة إلى التقلبات الجوية وكل ما من شأنه أن يؤثر على سير األشغال أو وضع الورش. ويكون المقاول 

 عند االنتهاء من األشغال.مسؤوال عن هذا الدفتر إلى حين إرجاعه إلى صاحب المشروع 

 المنفذة  المنشآت جرد تصميم •

في حين تنص المادة   أعاله،  المذكورة  بالصفقات  المتعلقة  الملفات  تفحص  بعد   المنفذة  نشآتالم  جرد   تصميم  غياب  لوحظ

من دفتر التحمالت الخاصة بكل صفقة على أن المقاول ملزم بتقديم مجموعة من الوثائق لمصالح الجماعة من  10

 . بشأنها المتعاقد  األشغال تنفيذ  من االنتهاء فور وذلك المنفذة أةتصميم جرد المنشل ظيربينها ن

 الهادفة إلى مراقبة جودة المواد المستعلة  االختبارات •

لم  ،وتكرت نشيخ اكي دوار من بكل المياه لجمع صهريج ببناء المتعلقة   ILDH/02/2013يخص الصفقة رقم  فيما

 المادة لمقتضيات  تطبيقاختبر إلى المطرف المقاول المكلف بإنجاز األشغال  من المواد المستعملة من عيناتيتم تقديم 

إلى أن الهدف من إجراء هذه االختبارات هو مراقبة  السياق هذا في اإلشارة وتجدر. الخاصة الشروط دفتر من 22

جودة المواد المستعملة في األشغال. لهذا السبب يفترض أخد هذه العينات من عين المكان وبحضور ممثلين عن 

  ممثلين عن المقاول كما يجب تضمين هذه العملية في دفتر الورش.  ذاصاحب المشروع وك

 :يلي بما  اتللحساب الجهوي  المجلس يوصي وعليه

 المنفذة؛  المنشآت  جرد ميماعلى تقديم تص ينالمقاول حث -

 الطوبوغرافي؛ التسلم تر اعلى تقديم دف ينالمقاول حث -

 األداء؛ أوامر إصدار في التأخر تجنب -

 الورش؛  ترادفباإلدالء ب ينالمقاول مطالبة -

 .المستعملة المواد جودة مراقبة إلى الهادفة االختبارات إنجاز -
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 اإلعانات المقدمة للجمعيات 

 ناهز والتي  2016 - 2012بتقديم إعانات لفائدة مجموعة من الجمعيات خالل الفترة  أركانةمصالح جماعة  قامت 

سجل المجلس   اإلعانات  هذه  صرف  بها  تمت  التي  الطريقة  مراقبة  وبعد .  درهم  400.000,00  قدره  ما  اإلجمالي  مبلغها

 من المالحظات تتمثل فيما يلي:   الجهوي للحسابات مجموعة

 الجماعة طرف من المقدم الدعم الجماعي من المجلسجمعيات يترأسها أعضاء من  استفادة   

 :بالسادة األمر ويتعلق الجماعي. المجلسلبعض الجمعيات رؤساء مكاتبها هم أعضاء في  دعماالجماعة  قدمت

دار الطالب  االجتماعيالسالمية المركب .أ": رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية الخيرية اح" -

 ؛والطالبة اركانة

 ؛المجلس الجماعي ورئيس جمعية توريرت امزيلن للتنمية والتعاون لرئيس األول النائب.ك": ح" -

 . والثقافية": كاتب المجلس ورئيس جمعية اطورا للتنمية االقتصادية واالجتماعية .لم" -

المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه يمنع على كل عضو من المجلس   78.00من القانون رقم    22حين تنص المادة    في

الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعماال أو عقود......أو كل معاملة 

 الصادر بالجماعات المتعلق 113.14 رقم نظيميالت القانون من 65 كما نصت المادة أخرى تهم أمالك الجماعة.

 الجماعة  مع  خاصة  مصالح  يربط  أن  الجماعة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  على  يمنع  أنه  على  2015  يوليو  7  بتاريخ

 أو  عقود   بإبرام  األمر  ويتعلق.  فيها  عضوا  الجماعة  تكون  التي  الترابية  الجماعات  مجموعة  مع  أو  التعاون  مؤسسات  أو

 .المصالح تنازع إلى يؤدي قد  نشاط أي عامة بصفة يمارس أن أو الجماعة أمالك تهم معاملة كل

 عدم إدالء الجمعيات المستفيدة بحساباتها للجماعة 

إعانات دورية من الجماعة   تتلق  التي  الجمعيات  ، لوحظ أنتالمتعلق باإلعانات المقدمة للجمعياباالطالع على البيان  

م حساباتها للجماعة وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية يتقد  على تعمل الدرهم  10.000,00تتجاوز قيمتها 

نات من بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعا 1959يناير  31الصادر بتاريخ 

جمادى  3بتاريخ  1.58.376 مالمكرر مرتين من الظهير الشريف رق 32جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   75.00يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم    1378األولى  

 . 1.02.206 رقم
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II.  ركانة أل   الجماعيمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. التدبير اإلداري 

  موظفعدم التحديد الدقيق للمهام المنوطة بكل 

الهيكل التنظيمي فقد تم اتخاذ قرارات تحديد المهام بناء عليه وأصبحت بالتالي مهام كل موظف   بعد المصادقة على

 محددة.

   ممارسة عدة مهام من طرف شخص واحد 

)...( إن وكالة المداخيل ال تعرف استخالصا مستمرا للجبايات باعتبارها ال تتوفر سوى على سوق أسبوعي 

ه أما ما يتعلق بباقي المصالح فذلك يعزى إلى قله الموظفين وضعف الموارد المالية للجماعة قصد ومصلحة الميا

 اللجوء إلى عملية التوظيف إال أن الجماعة ستعمل على تدارك هذا الخصاص في أول فرصة ممكنة للتوظيف.

 ثانيا. تدبير الموارد المالية ومرافق الجماعة

 شساعة المداخيل 

  التأمين لضمان المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيلعدم إبرام عقد 

إن التبويب الحالي للميزانية يتوفر على باب تأمين اليد العاملة وليس الموظفين مما يطرح مشكل صرف نفقات هذا 

 .موظفينالعقد إال ان التبويب الجديد للميزانية استدرك هذا النقص وتم فتح المبالغ المالية المتعلقة بتامين ال

 عدم مسك السجالت المحاسبية الالزمة لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعة 

إن الجماعة تتوفر على السجالت التالية: سجل الخزانة، سجل العمليات بين القابض والشسيع، سجل العمليات بين 

 وتم توفيرها. الشسيع والمكاتب األخرى وسجل تتبع عمليات الكراء أما باقي السجالت فقد تم تدارك هذا النقص

 تدبير مرافق الجماعة 

 السوق األسبوعي  1.2

 تناقض بين مقتضيات كناش التحمالت وعقود اإليجار 

الشروط المتعلق بإيجار مرافق السوق األسبوعي يحدد في بنده السابع مدة اإليجار في سنة واحدة والبند  إن كناش

الرابع والعشرون حدد مدة صالحية كناش التحمالت في ثالث سنوات، بينما عملية اإليجار تجرى كل سنة حسب 

ت العمومية والتي تجرى قبل انصرام  البند السابع عن طريق طلب العروض المفتوحة المتبعة في قانون الصفقا

 السنة لتمكين المتعهد النائل للصفقة من بدء عملية االستخالص مع بداية السنة موضوع الكراء.  

  عدم أداء واجبات االيجار في الوقت المحدد 

ل في  إن المكترين يبررون تماطلهم في أداء الواجب الشهري بكون التسبيق الممنوح عند عقد الصفقة الذي يتمث

ثالثة أو أربعة أشهر من مبلغ الكراء يعد ضمانا لحقوق الجماعة في حالة عدم أداء واجب الكراء في الوقت المحدد، 

 إال أن الجماعة ستعمل على تفادي هذا األمر والتقيد بالمقتضيات المسطرة في كناش التحمالت.

 المجزرة الجماعية  2.2

 ضعف معايير السالمة الصحية 

أركانة راسلت المصالح المعنية قصد إيفاد بيطري يقوم بفحص اللحوم المعروضة للبيع لكن دون جدوى إن جماعة  

أما ما يتعلق بالمرفق ككل فان مصالح الجماعة قامت بإجراء إصالحات تروم في اتجاه تنفيذ توصيات المجلس 

من توفير هذه الخدمة سيما إن عملية  الجهوي للحسابات، أما ما يتعلق بالتبريد فان إمكانيات الجماعة ال تمكنها

 الذبح والبيع ال تستغرقان أكثر من ست ساعات.

 تحمل الجماعة نفقات استهالك الماء 

 قامت الجماعة باستدراك هذا األمر بعد توصية المجلس الجهوي للحسابات.

 المحالت التجارية 3.2

 تج عنهضعف منتوج استغالل المحالت التجارية وتراكم الباقي استخالصه النا 

يرجع ذلك إلى كون المكترين يستغلون هذه المحالت مرة واحدة في األسبوع أي يوم انعقاد السوق اسبوعي وتبقى 

بقية األيام مغلقة مما يجعل قيمة الكراء ضعيفة وغير مغرية أما الباقي استخالصه فقد عملت الجماعة على 

 استخالصه بعد توصلها بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.
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 توزيع الماء الصالح للشرب  4.2

 عدم توفر الجماعة على قاعدة معلومات خاصة بالمشتركين في شبكة الماء 

إن عدم توفر الجماعة على موظف حاصل على دبلوم في المعلوميات يصعب معه إنشاء هذه القاعدة نظرا لكون 

على تكوين المعنيين وكذا اقتناء   الموظفين الحاليين ليست لهم دراية كبيرة باستعمال الحواسيب وستعمل الجماعة

 برنامج معلوماتي بهذا الخصوص.

  تراكم الباقي استخالصه بالنسبة لمجموعة من المشتركين في مصلحة الماء الصالح للشرب 

إن مصالح الجماعة تداركت هذا األمر وقامت باتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المتقاعسين عن األداء بنزع عدادات 

 أداء ما بذمتهم، حيث أسفر هذا اإلجراء على استخالص جزء كبير من الباقي استخالصه.    الماء إلى حين

 ثالثا. تدبير الممتلكات

 الملكية ووثائق  سندات وغياب الجماعية الممتلكات تحفيظ عدم 

شيفها فإن الجماعة ال تتوفر على أي وثيقة بأر  1961إن كون مقر الجماعة من أقدم المؤسسات حيث أنجز منذ سنة  

عن هذه الممتلكات، إذ تعود ملكية هذه العقارات للملك الخاص للدولة. والجماعة بصدد الشروع في مسطرة اقتناء 

 .هذه االمالك

 عدم إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة 

إن ذلك راجع إلى عدم استيفاء الشروط الضرورية للممتلكات الجماعية، وإن جميع التأشيرات السابقة لهذا السجل 

تجر مع مالحظة عدم استيفاءها للشروط الضرورية وهذا ما يبرر به وكيل المداخيل هذا اإلشكال باعتباره ممسكا 

من مصالح األمالك المخزنية صاحبة الوعاء العقاري   لهذا السجل كما أن الجماعة بصدد مسطرة اقتناء ممتلكاتها

 بمركز أركانة )...(.

 رابعا. تدبير النفقات

 الصفقات العمومية 

 المشاريع المتعلقة بتشييد البنايات 1.1

  01/2014تأخر في إنجاز أشغال الصفقة رقم/ILDH  

ية العمل االجتماعي للمبادرة إن تأخر إنجاز محضر نهاية األشغال راجع إلى عدم حضور جميع األعضاء خاصة خل

الوطنية للتنمية البشرية التي تؤكد على ضرورة حضورها باعتبارها طرفا مموال للمشاريع خاصة حين إعطاء 

 انطالقة األشغال والتسليم المؤقت والنهائي لها.

دون في محضر الذي    01/06/2015إن احتساب غرامة التأخير تمت على أساس التسليم المؤقت لألشغال ابتداء من  

الذي يؤرخ لنهاية األشغال وحدد  25/05/2015اعتمادا على محاضر سابقة من بينها محضر  23/11/2015

 مالحظات طفيفة، أنجزها المقاول واعتمادا على رأي المهندس المعماري المتتبع إلنجاز الصفقة. 

ما المبلغ الناتج عن األشغال المنجزة درهم أ 668.870,40أما ما يتعلق بالمعطيات المالية فإن مبلغ الصفقة هو 

 درهم. 48.158.67ن مبلغ غرامة التأخير يبلغ Hدرهم كما  543.381,32فهو 

  عدم تفعيل مشروع دار األسرة 

يرجع إنجاز األشغال الكبرى لبناية دار األسرة المتواجدة بدوار توفسيرت إلى جمعية توزومت للتنمية والتعاون، 

كة مع الجمعية المذكورة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية قصد تأهيل هذه وقد دخلت الجماعة في شرا

الدار. بعد االنتهاء من األشغال، قامت الجماعة بحث الجمعية للقيام بتفعيل هذا المرفق وتشغيله )...( حيث استجابت 

لتالميذ وبعض األنشطة الحرفية الجمعية وأصبحت تقوم بعدة أنشطة منها محاربة األمية ودروس الدعم لفائدة ا

 لفائدة نساء المنطقة.

  تأخر في إصدار األوامر بأداء كشوف الحساب 

إن التأخر المالحظ في إصدار أمر باألداء لبعض الصفقات المبرمة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية راجع 

من مساهمة المبادرة الوطنية إلى حين    %10ب  تنص على االحتفاظ    12أساسا إلى طبيعة االتفاقية حيث إن المادة  

المحتفظ بها قانونا خالل مدة الضمان المؤقت. مما يستحيل معه أداء    %7التسليم النهائي للمشروع ، تضاف إليه 

 الكشف التفصيلي النهائي إلى حين التسليم النهائي للمشروع.
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 المشاريع المتعلقة ببناء وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير 2.1

 غياب مجموعة من الوثائق الخاصة بالصفقات المبرمة 

المتواضعة للموظفين الجماعيين الذين تنقصهم بعض األمور الدقيقة فإن الجماعة ستعمل على تفادي أمام الخبرة 

هذه المالحظة مستقبال وستقوم بإجراء تكوينات للمعنيين قصد تقوية قدراتهم المعرفية للتمكن من تنزيل المقتضيات  

 القانونية للصفقات العمومية وغيرها.

 اإلعانات المقدمة للجمعيات 

 ستفادة جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة  ا 

إن األعضاء الجماعيين الذين يترأسون جمعيات استفادت من دعم الجماعة ليست لهم صلة نفعية مع الجمعيات 

ر وفي السنوات األخيرة حيث لم يكونوا طرفا قائما بخدمات أو أعمال لفائدة الجمعية وال عالقة لذويهم بهذا األم

ارتكزت اإلعانات على الجمعية الخيرية لدار الطالب والطالبة اركانة وجمعية طريق الخير للصحة كما ان القانون 

والتوضيحات المقدمة من طرف وزارة الداخلية قد بين فحوى طبيعة المصالح المشار إليها في   113-14التنظيمي  

 (.القانون التنظيمي سالف الذكر )...

 عدم إدالء الجمعيات المستفيدة بحساباتها للجماعة 

درهم وأنها تنجز التقرير المالي على   10.000,00إن الجمعية الخيرية هي التي تتوصل أساسا بإعانة يفوق مبلغها  

رأس كل سنة يقدم للتعاون الوطني، وبعد توصياتكم أصبحت الجمعية تزودنا بنسخة من هذا التقرير وكذا كل 

 ت األخرى المستفيدة من الدعم.الجمعيا
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 "سيدي بورجا" جماعة

 (تارودانت إقليم)
 

 

غشت  17) 1413صفر  17الصادر في  2.92.651بموجب المرسوم رقم  1992أحدثت جماعة سيدي بورجا سنة 

ويبلغ عدد سكانها  2كلم 75.3تبلغ مساحتها اإلجمالية  .، وهي تابعة إلقليم تارودانت الواقع بجهة سوس ماسة(1992

وزع هذه الساكنة بين مركز الجماعة والدواوير التابعة وتت.  2014نسمة، حسب معطيات اإلحصاء العام لسنة    9085

 دوارا. 17له، والتي يبلغ عددها 

شكلت منها حصة   ،2016هم سنة  در  مليون  7,4فقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة    المالية،  المعطيات  وبخصوص

بلغت    بينمادرهم.    454.152,45  الذاتية  المداخيل  تتعد   لم  فيما  درهم،مليون    3,4الضريبة على القيمة المضافة ما قدره  

 للتجهيز.  درهم 788.237,39 منها خصصت درهم،مليون  4,6نفقاتها خالل نفس السنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 عن"  بورجا" سيدي    جماعة  تسيير  تقييم   بغرض  للحسابات  الجهوي  المجلس  طرف  من  المنجزة  المراقبة  مهمة   أسفرت

 المحاورالمالحظات    هذه  وهمت.  الجماعة  أداء  بتحسين  الكفيلة  التوصيات  من  عدد   وإصدار  المالحظات  بعض  تسجيل

 .التالية

 للجماعة التنموي والمجهود الجماعي  المجلس أداءأوال. 
مجال التنمية بالجماعة، تم رصد مجموعة من  فيإطار تقييم عمل المجلس الجماعي والمجهودات المبذولة  في

 . التالية المالحظات خالل من إبرازها يمكنالنقائص، 

 عدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

المتعلق بالجماعات على أن "تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة  113.14من القانون التنظيمي رقم  120تنص المادة 

استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 

تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه  ب 2.16.301ألزم المرسوم رقم  كماومقاربة النوع ...". 

، رئيس الجماعة، عند إعداد مشروع برنامج الجماعة السابعة تهوتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده في ماد 

المجلس   بإجراء مشاورات مع ".... الهيئة االستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع...". إال أن

 سنتين  حوالي  بعد أي    ،28/09/2017بتاريخ    إال  النور  تر  لم  التي  ،عمل على تفعيل دور اللجنة المذكورةيلم    الجماعي

إلى تعطيل بالتالي أدى وساهم في تأخر عرض برنامج العمل على هذه اللجنة مما  الجماعي، المجلس انتداب من

 .البرنامج هذامسطرة إعداد 

 المالية اللتنمية قدراته الجماعيعة في إنجاز المخطط مساهمة الجما تجاوز 

تهم    درهم،  12.224.672,30في    الجماعةحددت مساهمة    فقد   للتنميةالجماعي    خططبالنظر الى المعطيات المالية للم

 لمحدودية نظرا المنال صعب يبقى ذلك أن إالدرهم سنويا.  2.037.445,38بمعدل  2016و 2011الفترة ما بين 

 القرضن المعدل المذكور يتجاوز ميزانية االستثمار السنوية دون األخذ بعين االعتبار  إحيث    للجماعة،  المالية  الموارد 

درهم(    6.550.000,00)  قدره  مالي  بمبلغ  2012  سنة  لجماعيا  التجهيز  صندوق  طرف  من  الجماعة  به  توصلت  الذي

لقيمة المضافة امن الضريبة على    تينخصوصيال  المنحتين  وكذاأجل تعبيد بعض المقاطع الطرقية بتراب الجماعة    من

 درهم.   2.018.000,00ناهز  بمبلغ 2015و 2014ألجل االستثمار التي تحصلت عليها الجماعة سنتي 

 المجلس الجهوي بضرورة: يذكرهذا اإلطار  وفي

فعيل دور اللجان والهيئات االستشارية المنبثقة عن المجلس وفقا للمقتضيات القانونية تالعمل على  -

 ؛ المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي  120 ةالجاري بها العمل وخاصة الماد

الحرص على اتخاد جميع اإلجراءات لتنفيذ مقررات المجلس من طرف رئيسه امتثاال لمقتضيات المادة   -

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  94

 المـــالية  الموارد. ثانيا
ن درهم مليو 11,3 منانتقلت  حيث 2016وسنة  2013بين سنة  مهما انخفاضا بورجا سيديعرفت مداخيل جماعة 

 .% 34,35 بنسبة بتراجعأي  2016مليون درهم برسم سنة  7,4إلى  2013برسم سنة 
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  - 2013يشكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة مصدرا مهما بالنسبة لمداخيل التسيير المحققة برسم الفترة و

استخراج مواد  يمثل رسم على ضعف المداخيل الذاتية الفعلية المقبوضة حيث يدلما م .% 90 ناهزتبنسبة  2016

من المداخيل الذاتية سنة  % 68,24المقالع أهم الموارد الذاتية لجماعة سيدي بورجا بنسبة مئوية تراوحت ما بين 

 .درهم 250,00 340بمبلغ مالي قدره  2015كنسبة قصوى سنة  % 78,60كنسبة دنيا و 2013

بتاريخ RF/127 لجماعة بموجب القرار الوزاري رقمالمداخيل با شساعةتم إحداث  الموارد، هذه تدبير ولغرض

. ويتم  24/10/2013بتاريخ  RF/460رقم  الوزاريلمداخيل بناء على القرار ل شسيعوتم تعيين  26/06/2013

اعتمادا على القرار الجبائي رقم  ااستخالص الرسوم واإلتاوات والمساهمات المستحقة لفائدة جماعة سيدي بورج

 . 03/06/2015بتاريخ  21/2015كما تم تتميمه بموجب القرار رقم  08/08/2008بتاريخ  13/2008

 . يلي مافي تلخيصها يمكنتدبير الموارد المالية للجماعة عدة نقائص،  وقد عرف

 استخراج مواد المقالع على رسمال 

 أثار تدبير هذا الرسم المالحظات التالية.

 لع إال في السنة الموالية لسنة استخالص الرسمارخص استغالل المقباإلدالء  عدم 

داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف شركتين وهما: "ش.أ" و"ش.م.ت"، ويتم   ينالمتواجد  ينتم استغالل المقلع

القانون رقم   من 11و 3غياب الرخص القانونية وذلك خالفا لما تنص عليه المادتان  في بهاستخالص الرسم المتعلق 

 االستخالص.  المتعلق باستغالل المقالع، حيث ال يتم اإلدالء بهذه الرخص إال في السنة الموالية لسنة 08.01

 بالرخص اإلدالء في  التأخر عن مثلةأ

 بالرخصة اإلدالء تاريخ األداء  تواريخ المالية السنة الشركة

 2013 أ .ش

30/04/2013 

31/07/2013 

30/90/2013 

04/11/2013 

18/2/2014 

 2015 أ .ش

26/04/2015 

28/70/2015 

28/10/2015 

22/01/2016 

02/5/2016 

 2016 ت.م.ش

29/40/2016 

28/07/2016 

27/10/2016 

27/01/2016 

08/03 /2017 

  غياب المراقبة على الكميات المستخرجة 

  منحتمن خالل تفحص رخص استغالل المقالع المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي، لوحظ أن هذه الرخص 

النفوذ الترابي لخمس ب المتواجدةمقالع الاستخراج كميات محددة من مواد  من لتمكينهالجمعيات تضم شركتين 

غلي هذه المقالع للكميات المرخص بها.  األمر الذي يستعصي معه قيام الجماعة بالتأكد من عدم تجاوز مست جماعات.

بل  ،وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التراخيص ال تشير إلى الكميات القصوى داخل النفوذ الترابي لكل جماعة على حدة

تطبيق لالكميات المستخرجة بترابها  مراقبة هاعلى مجموع نفوذ الجماعات الخمس. وبالتالي فإن الجماعة ال يمكن

 .هاتجاوز حالة في ةالالزم جزاءاتال

ا استخراجهإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تقم بمراسلة وكالة الحوض المائي من أجل تحديد الكميات المسموح ب

 شساعةمن أجل مقارنتها مع الكميات المصرح بها لدى  ياالترابي وكذا تحديد الكميات المستخرجة فع هاداخل نفوذ 

المائي بمواقع االستغالل مرة كل ثالثين   الطبوغرافي  بالمسح  لتزويدها  المستغلة  الشركات  تراسل  لم  أنها  كما  ،المداخيل

 .بالمقالعالمتعلق  27.13من القانون رقم  30( يوما طبقا للمادة 30)
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 بيع المشروبات  محال على رسمال 

 سجلت بخصوص هذا الرسم المالحظات التالية.

  بيع المشروبات ما بذمتهم اتجاه الجماعةعدم أداء الملزمين بالرسم على محال 

باالطالع على رخص استغالل محال بيع المشروبات، لوحظ تواجد عدة محالت تزاول هذا النشاط بتراب الجماعة 

 كما يتضح من الجدول أسفله:

 مستغلي محال بيع المشروبات لبعض مثلةأ

 العنوان  الرخصة من المستفيد الرخصة تاريخ الرخصة رقم

 بورجا  سيدي  جماعة  سوس  واد  قنطرة  قرب و.ن.ع 2015/ 08/04 10

 بورجا سيدي جماعة ادرك دوار ق.ح.ع 2014/ 28/05 5

 بورجا سيدي جماعة الترنة اوالد دوار م.أ.ض.ش 2015/ 27/01 8

 بورجا سيدي جماعة الرضا دوار أ.ض 2015/ 23/01 4

 بورجا سيدي جماعة الترنة اوالد دوار ب .ع.م 2015/ 27/01 7

 بورجا سيدي جماعة الصلح تعاونية دوار د .ب 2015/ 13/04 11

 بورجا سيدي جماعة الترنة اوالد دوار أ.ع 2016/ 29/01 1

تحقق أي مدخول كرسم على  لمأنه بالرجوع إلى المداخيل المستخلصة من طرف المصالح الجماعية، لوحظ أنها  إال

من القانون رقم   67. مما يخالف مقتضيات المادة 2016 إلى 2013 من الممتدة الفترة خاللمحال بيع المشروبات 

الرسم المفروض على محال بيع المشروبات   تنص على أن مبلغ التيالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06

 بناء على بيان لألداء يعد وفق مطبوع نموذجي لإلدارة. الجماعة لخزينة سنة يؤدى تلقائيا كل ربع 

 للحسابات بضرورة:  الجهوي المجلس يوصي اإلطار، هذا وفي

المعنية باالستغالل مع  السنة خالل الضرورية بالرخص  باإلدالء بالجماعة المقالع مستغلي مطالبة -

 ؛لهم باستخراجها المرخص للكميات  تجاوزهم لتفاديإعمال المراقبة 

 النشاط هذا تزاول التي المحالت لدن منبيع المشروبات  محال على رسمال استخالص على العمل -

 .للجماعة الترابي بالنفوذ

 الجماعة  نفقات تدبير. ثالثا
 3,6مبلغ  حول نسبيا استقرارا 2016 - 2013بورجا برسم الفترة  يديسسجلت النفقات المرتبطة بتسيير جماعة 

 6,5حيث انتقلت من  ،% 87,93بنسبة  حادا انخفاضا الفترة نفسسجلت نفقات التجهيز برسم  بينما مليون درهم.

أثار تدبير هذه النفقات المالحظات  وقد . 2016درهم برسم سنة  788.237,39إلى  2013درهم برسم سنة  مليون

 .    التالية

 الصفقات 

إجمالي قدره  بمبلغ( صفقات عمومية 5خمس ) 2016و 2012جماعة سيدي بورجا خالل الفترة الممتدة بين  أبرمت

صوص بناء بعض الطرق وتزويد الدواوير التابعة للجماعة همت هذه الصفقات على الخ  وقد   ،درهم  7.357.119,80

 بالماء الصالح للشرب. 

يت أووالد رحو  أووالد عبو  أوإصالح المقاطع الطرقية الرابطة بين دواوير   : بناء1/2012رقم    الصفقة 1.1

 1706االقليمية رقم  طريق بال  والذهبموسى 

 بالطريق والذهبيت موسى أووالد رحو أووالد عبو أرابطة بين دواوير الطرق العبيد تبسيدي بورجا  جماعة قامت

مقتضيات  نصت. وقد درهم 6.496.725,60 بمبلغ 01/2012رقم  الصفقة برامإعن طريق  ،1706قليمية رقم اإل

 المعمول والتنظيمية القانونية المقتضيات وفق سيتم تنفيذها أن علىالمذكورة  الصفقةبدفتر الشروط الخاصة المتعلق 

وخاصة مقتضيات جميع كتيبات دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق  ،المجال هذا في بها

 . 1982دجنبر  06بتاريخ   83/451المنجزة لصالح وزارة التجهيز والصادرة بمقتضى قرار وزير التجهيز رقم 

  .التالية المالحظاتوفي هذا اإلطار تم تسجيل 
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 المشروع نجازإتغطية شهادة التأمين لكامل فترة  عدم 

 الفترات تغطيالحريق واالنفجار  ومخاطرالشغل  وبحوادثصاحب الصفقة بشواهد تأمين خاصة بالعربات  أدلى

 :التالية

 ؛2013 دجنبر 31 غاية إلى 2013 يناير 1 من: بالعربات خاص تأمين -

 ؛ 2013دجنبر 31 غاية إلى 2013 يناير 1 من: الشغل حوادث ضد  تأمين -

 .2013دجنبر  31إلى غاية  2013يناير  1 من: واالنفجار الحريق مخاطر ضد  تأمين -

  يناير   13  يوم   كان  لألشغال  المؤقت  التسلم  تاريخ   أن  حيثأن مدة اإلنجاز الفعلية لهذه الصفقة تجاوزت هذا التاريخ،    إال

الشروط اإلدارية العامة   دفتربالمصادقة على    2.99.1087المرسوم رقم  من    24مما يخالف مقتضيات المادة    ،2014

  تنفيذ   في  الشروع  قبل  المقاول  على  يجب"    أنه  على  نصت  التيوالمطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  

 المرتبطة  األخطار  لتغطية  فيه  االكتتاب  عليه  واجبال  التأمين  وثائق  من  نسخا  المشروع  صاحب  إلى  يوجه  أن  األشغال

 ...".الصفقة بتنفيذ 

 األشغال في الزيادة مسطرة شابت عيوب 

  ، درهم 6.496.725,60المذكورة، بقيمة  01/2012رقم الصفقة  صاحبة SSMTالمالي الذي قدمته شركة  العرض

المعنية   الشركة راسلت وقد . درهم 7.499.988,00( درهم عن الثمن التقديري لإلدارة البالغ 1مليون ) بحوالي يقل

عبر قرار لرئيسها  األخيرة هذهاستجابت له  وهو مالطلب الزيادة في األشغال،  2013فبراير  25بتاريخ  الجماعة

 7.118.425,20لوغ السقف المالي المحدد في  يسمح للشركة باستئناف األشغال الى غاية ب  2013أبريل    15مؤرخ في  

 .درهم

وأن   31/10/2013اجتماع الفتتاح الورش تم بتاريخ    للوحظ أن أو  ،الصفقة  بهذه  الخاص  الورش  دفتر  إلى  بالرجوعو

 الشركةلم تستكمل    التاريخ  هذا  حدود  وإلى  هأن  به،  المتعلق  المحضر  يفيد   حيث  ،02/03/2013ثاني اجتماع تم بتاريخ  

التاريخ الذي  مصداقيةيطرح معه التساؤل حول  مما. % 50بلغ فقط نسبة  الذيوضع الورش الخاص بالصفقة  بعد 

مع العلم أن تاريخ التسلم المؤقت   2013فبراير  25 هو والذيطلبت فيه الشركة السماح لها بالزيادة في األشغال 

 . 2014يناير   13في  لألشغال سوف يأتي بعد حوالي سنة من هذا التاريخ أي

قد تجاوز العرض المالي المقدم من   يكونوبهذا  ،درهممليون  7.057.945,20للصفقة  النهائيالمبلغ  وصل وقد 

 .درهم 6.649.737,00 في المحدد ( SOKETRADOZطرف المتنافس الثاني )شركة 

 الدراسات ضعف نتيجة فعليا المنفذة وتلك التقديرية الكميات بين تباين 

بين الكميات المنجزة والكميات التقديرية فيما يخص بعض األثمان التي يمكن اعتبارها ثابتة  فيه مبالغباين ت لوحظ

 .التبايناتهذه الموالي يبين بعض   الجدول نظرا لطبيعة األشغال المرتبطة بها.

 1/2012 رقم جدول مقارن لألثمان التقديرية واألثمان المنفذة برسم الصفقة 

 األشغال نوعية الوحدات  التقديرية  الكميات المنجزة  الكميات

27.811 21.711 M ³ ( الردومRemblais) 

3010 2510 M ³ ( الحفرياتDéblais pour fouille ) 

10 8 Ml  90فئة  600قواديس من اإلسمنت المسلح قطر A  

163.5 182 Ml  90فئة  800قواديس من اإلسمنت المسلح قطر A  

25 16 Ml  90فئة  1000قواديس من اإلسمنت المسلح قطر A  

641 544 M ³  إسمنتB3 

97 600 M ³  إسمنتB5 

6493 5750 M ³  طبقة القاعدةGNC 

10002 9652 M ³ األساس طبقة GNF2 

3604 2935 M ³ النوع األول ) أكتاف الطربقMS pour accotements 

type 1 ) 

56 52 T التشريب طالء (Enduits d’imprégnation ) 

43.292 38100 M² لطبقة المزدوجةا (RS Bicouche ) 
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الصفقة لم تقم بتنفيذ بعض األثمان الواردة في دفتر  صاحبةباإلضافة إلى هذا التباين في الكميات، لوحظ أن الشركة 

ويشكل خطرا ماليا ألنه يخول حيزا ال بهذه الصفقة مما ينم عن ضعف في الدراسات والتقديرات الخاصة  ،التحمالت

 يستهان به من الحرية في تنفيذ بعض األثمان وترك األخرى بدون إنجاز.

 .والتي لم يتم تنفيذها من طرف المقاول 01/2012رقم ول الموالي يبرز األثمان المتعلقة بالصفقة دالج

 1/2012 الصفقة في إطارالمنفذة  غيراألثمان 

 (بالدرهم) المبلغ التقديرية  الكميات الوحدات األشغال نوعية

 M ³ 126 44.100,00 (    Gabionsجدران حجرية وقائية )

 M ³ 123 30.750,00 (Hérissons en pierre sècheتدبيش )

 M ³ 241 72.300,00 (Enrochementوضع األحجار )

 ML 150 15.000,00 وصالت التمدد

 ML 90 9.000,00 وصالت االنسحاب

 Kg 280 4.200,00 (Acier HLEالصلب )

 175.350,00 المجموع

  نجاز المشروع إلصة مخصالالمواقع عيوب شابت مسطرة تحديد 

بعض النقـائص، نورد  (l’implantation du projet)التـي سينجز بها المشـروع  المواقععملية تحـديد  عـرفت

 بعضـها فيما يلي:

والرسوم   (plan général d’implantation d’ouvrage)التصميم العام الخاص بوضع المنشأة    إنجاز  عدم -

من  2المنصوص عليها بمقتضيات الفصل  (piquetage)المرتبطة بتطويق مسار المشروع باألوتاد 

التـابعين لـدفتر الشـروط المشتـركة المـطبقة علـى  3من الكـتيب  7ومقتضيات المادة  1الكـتيب 

 األشغـال الخاصـة بالطـرق؛

المشـار إليه  (P.V de piquetage)باألوتـاد المحضر المتعلق بتطويق مسار المشروع  إنجاز عــدم -

التـابع لـدفتر الشـروط المشتـركة المـطبقة علـى األشغـال الخاصـة بالطـرق   3من الكـتيب    7-1بالمادة  

 fascicule 3 du C.P.C relatif aux travaux de))والمتـعلق باألشـغال الخـاصة بالتتريبـات 

terrassements 

  ات على الخرسانة من نوع إنجاز اختبار عدمB5 

 الدراسات  بتجارب األمر ويتعلق. B5عدم إنجاز االختبارات الضرورية على الخرسانة من نوع  لوحظ

 (Epreuves d’études)  وتجارب الموافقة(Epreuves de convenance) وكذا اختبارات المراقبة 

 (Essais de contrôle)    التـابع لـدفتر الشـروط المشتـركة المـطبقة   4الكـتيب  من    30و  29و  28و  27مما يخالف المواد

 علـى األشغـال الخاصـة بالطـرق.

 2012/ 2 رقم الصفقة  2.1

المتعلقة ببناء طريق تؤدي لدوار الرضا وانهاء بناء نادي نسوي بدوار الكناسيس   2/2012تفحص ملف الصفقة رقم    إن

وشراء ووضع قنوات جلب الماء الصالح للشرب إلى دوار أوالد رحو وتهيئة وحفر بئر بدوار سيدي اعمارة، أسفر 

  .عن المالحظات التالية

 واحدة  صفقة إطار في المواضيع متباينة مشاريع خمسة جمع 

 : كالتالي هي مشاريع خمسة إلنجاز 307.872,00 بمبلغ 2/2012 رقم الصفقة إبرامب بورجا سيدي جماعة قامت

 الجماعة؛ بدواوير مسالك وإصالح بناء -

 الرضا؛ بدوار مسلك إصالح -

 الكناسيس؛ بدوار نسوي نادي  بناء تتمة -

 رحو؛ أوالد  بدوار للشرب الصالح للماء قنوات وتثبيت إنشاء -

 .عمارة سيدي بدوار بئر وحفر إصالح -
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إذا كان هذا والجماعة إلى جمع خمسة مشاريع متباعدة وظيفيا وجغرافيا في إطار صفقة واحدة.  وهكذا، فقد عمدت

الجمع من شأنه أن يوفر للجماعة بعض المجهودات واألموال التي قد تنفقها لو أنها عمدت إلى إبرام خمس صفقات،  

الشركة نائلة   لدىلزم التذكير بأن ضمان جودة األشغال والخدمات يبقى رهينا بتوفر المؤهالت التقنية الالزمة  يأنه    إال

 الصفقة وفي جميع ميادين التدخل التي تفرضها المشاريع الخمسة.

 صاحبة الصفقة  للشركة   عادية  غير  بكيفية  المنخفض  المالي  العرض   بخصوص  معقولة  تبريرات  تقديم  عدم 

باستبعاد   األظرفة  فتحلجنة    قامت   قد . و متنافسين(  7)  سبعة  مشاركة  الصفقة  بهذه  الخاص  األثمان  عروضطلب    عرف

 .التقنية  مؤهالتهم لنقص نظرا متنافسين( 3ثالثة )

عرضها المنخفض بكيفية غير عادية تطبيقا لمقتضيات المادة   لتعليلالصفقة    صاحبة  ،JACOBAمراسلة شركة    وبعد 

موضوع الصفقة من المقالع   الطرق  إصالح  مشروع  بقرب بررت انخفاض عرضها  ،  2.6.380  رقممن المرسوم    40

 أثمان لكون نظرا به األخذ  يمكن ال  إال أن هذا التبرير .الضرورية إلنجاز األشغال األولية المواد التي ستجلب منها 

 . المتنافسين لجميع بالنسبة ثابتة اد والم ذهه

 ضرورة: بوفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

الضرورية للتأكد من جودة األشغال المنجزة في إطار الصفقات المبرمة من طرف   االختبارات إنجاز -

 الجماعة؛ 

 المتعلقة  والتوريدات  األشغال  لجودة   ضماناواحدة    صفقة  إطار  فيالموضوع    مختلفة  مشاريع  إنجاز  عدم -

 .بها

 الطلب  سندات تدبير 

 2.424.134.32سند طلب بمبلغ  63مجموعه  ( ما2016 - 2013أبرمت الجماعة خالل الفترة المعنية بالمراقبة )

 .سندات المالحظات التاليةهذه ال. وقد أثار تدبير النفقات المنجزة عن طريق درهم

  الطلب سندات إبرام فيعدم إعمال المنافسة 

ُل المنافسة بما  من خالل تفحص ملفات سندات الطلب والمقاولين الذين أُسنِّد إليهم تنفيذها، اتضح أن الجماعة ال تُْعمِّ

 الجدول التالي: من يتضحما ك"  S.B.F.B.T فقط " واحد يكفي، حيث تركز في أغلب تعامالتها على مقاول 

 " S.B.F.B.Tسندات الطلب المبرمة مع الممون " 

 ( بالدرهم) المبلغ
 المبرمة الطلب سندات عدد

 " S.B.F.B.T"  مع
 السنوات الطلب سندات عدد ( بالدرهم) المبلغ

238.810,39 12 863.043,83 24 2013 

271.062,86 10 577.360,41 17 2014 

238.189,00 5 419.548,03 10 2015 

 المجموع 51 1.859.952,27 27 748.062,25

سند طلب من أصل   27، على  2015  -  2013، خالل الفترة  حازأن المقاول المذكور    أعاله  خالل الجدولويظهر من  

لمقاول سندات طلب بقيمة ا  هذامن مجموع سندات الطلب. ومن حيث القيمة المالية، أسندت ل  %52,94  بنسبة  أي،  51

 ة.من مجموع مبالغ سندات الطلب المبرم %40.21  بنسبةأي ، درهم 748.062,25

بيانات األثمان   على  الحصولنفس الممونين من أجل  لالجماعة    استشارةتبين من خالل االطالع على هذه السندات    كما

من  تتشكل والتيتم تفحصها  التي للعينةبالنسبة وقد لوحظ ".S.C"ثم "S.B.F.B.T "و" S.M.Iالمتناقضة وهم: " 

 وفيمرة    17" التي شاركت    S.M.Iشركة"    تليها  ، مرة  27  استشيرت  قد "   S.B.F.B.T سند طلب أن شركة" "  27

عن  النفقات تنفيذ مجموعة جد صغيرة من الشركات من أجل  استشارةمرات مما يدل على  10ب  "S.C"األخير

 طريق سندات الطلب.

مات جد متنوعة كذلك أن الممون الحائز على جل سندات الطلب يقوم بإمداد المصالح الجماعية بتوريدات وخد  لوحظ

وبالتالي فإن مسطرة سند الطلب التي  .المناسبة الجودةواحد القيام بها في نفس الوقت مع ضمان  ممونعلى  يصعب

ينتهجها اآلمر بالصرف يمكن اعتبارها صحيحة من حيث الشكل فقط، غير أنها ال تستجيب لمبادئ المنافسة والمساواة 

 .والجودة الكلفة حيث مننيل أحسن العروض لدد من الممونين التي تهدف إلى فتح المجال أمام أكبر ع
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 "  " S.B.F.B.Tالتوريدات المضمنة بسندات الطلب المبرمة مع الممون 

 الموضوع الطلب سندات عدد المبلغ 

 السيارات صيانة 3 4.671,27

 والمطبوعات المكتب لوازم شراء 4 110.080,58

 التعقيم مواد شراء 2 5.964,00

 المطاطية واالطارات الغير قطع شراء 3 49.658,95

 والمعلوماتي التقني العتاد لوازم شراء 1 13.704,00

 الرياضية اللوازم شراء 3 109.735,20

 واالستقبال االطعام نفقات 3 119.760,00

 المدرسية اللوازم شراء 3 118.476,25

 التزيين معدات شراء 2 49.800,00

 المعلوماتي العتاد شراء 2 66.468,00

 للشرب الصالح الماء شبكة وتوسيع تهيئة 1 99.744,00

 المجموع 27 748.062,25

 اآلليات كراء نفقات تبرير عدم 

من خالل الحواالت الواردة بالجدول أسفله أن الجماعة قامت بأداء مبالغ مهمة مقابل كراء آليات من أجل تهيئة   يستفاد 

أو أي سند آخر من شأنه أن يبرر عدد أيام وساعات عمل   التتبعفي غياب لبطاقات    ، وذلكالمحاور الطرقية بالجماعة

 هذه اآلليات.

 بورجا ديسي بجماعة اآلليات كراءب نفقات متعلقة

 المبلغ  الممون الطلب سند تاريخ الطلب سند رقم رقم  الحوالة

157/2013 52/2013 14/01 /2013 S.G 59.760,00 

124/2014 18/2014 01/12 /2014 S.G 19.740,00 

22/2015 02/2015 13/04 /2015 S 19.740,00 

70/2016 02/2016 27/06 /2016 S.S.H.T 19.740,00 

 بما يلي: يوصيللحسابات  الجهويوبناء عليه، فإن المجلس 

 الموردين؛  من  ممكن   عدد  أكبر  باستشارة   وذلك  الطلب  سندات   إبرام  أثناء  المنافسة  مبدأ  إعمال  ضرورة -

 اآلليات المكتراة من طرف الجماعة. عمل تتبعوثائق  إعدادعلى  العمل -

 الممتلكات. رابعا

 الممتلكات العقارية تدبير 

 34.650,00بمبلغ قدره  2013سجل منتوج كراء محالت تجارية أو مخصصة لنشاط مهني مدخوال استثنائيا سنة 

في حين انعدمت الموارد المتعلقة بالكراء   ،من المداخيل الذاتية للسنة المذكورة  %  9,52وبنسبة مئوية قدرت ب    درهم

 .كات العقارية المالحظات التالية. ويثير تدبير الممتل2014ابتداء من 

 مراجعتها وعدم الكرائية السومة هزالة 

متر مربع لشركة  100يتم كراء قطعة أرضية عارية مساحتها  2010شتنبر  9بتاريخ  1على العقد الملحق رقم  بناء

أكتوبر  1 سنوات تبتدئ من تاريخ 10وتسري مدة العقد لمدة  درهم 450,00اتصاالت المغرب بمبلغ شهري قدره 

 إبرام  على  سنة  15  من  أزيد   مرور  رغم  مراجعتها  إلى  تعمد   لم  الجماعةهزالة هذه السومة الكرائية فإن    ورغم  .2006

 .2002يونيو  27 بتاريخ للكراء األولي العقد 
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 الملكية ووثائق  سندات وغياب الجماعية الممتلكات تحفيظ عدم 

لم تعمد إلى سلوك مسطرة التحفيظ  بورجا سيديتبين من خالل تفحص ملفات األمالك الجماعية أن مصالح جماعة 

 الملكية سندات تلعبه من الدور الذي الرغم علىو . 21/04/1998 بتاريخ 57لى الدورية الوزارية عدد إاستنادا 

فإن مصالح الجماعة ال  وتثمينها، لممتلكاتا على الحفاظ التصرف وتساهم في حق تضمن التي األخرى والوثائق

 .النسوية النوادي وبعضوثيقة تثبت حيازتها للممتلكات العقارية والتي تشمل كل من مقر الجماعة  ةتتوفر على أي

 ضرورة: بوفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 االتصاالت؛ لشركة المكراة األرضية للقطعة الكرائية السومة مراجعة -

 .للجماعة  العقارية الممتلكات لتحفيظ الضرورية راءاتاإلج اتخاذ -

 الجماعية المرافقتدبير . خامسا

 للشرب  الصالح الماء مرفق  

( 17زويد الدواوير التي يصل عددها إلى سبعة عشر ) ت  دبير( جمعية، بت11تتكلف الجمعيات البالغ عددها أحد عشرة )

المالحظات  المرفق هذاعملية تدبير  تنسمة. ولقد أثار آالف( 9بساكنة تقدر بتسعة ) للشربدوار بالماء الصالح 

 .التالية

 تسيير الماء الصالح للشرب من طرف بعض الجمعيات في غياب أية اتفاقية 

بالماء    الجماعةتزويد دواوير    على  تسهر  التي(  11( من الجمعيات اإلحدى عشر )6أبرمت الجماعة اتفاقيات مع ستة )

 ويتعلقاتفاقية.    ةأي  دون  على تدبير هذا المرفق  تشرف  فهي"  5الجمعيات المتبقية وعددها خمسة "  أماالصالح للشرب.  

للماء  الوفاء وجمعيةللماء الصالح للشرب  التضامن وجمعيةالمستقبل للماء الصالح للشرب أوالد عبو  بجمعية األمر

 .الراجوية وجمعيةايت موسى   الصالح للشرب وجمعية الرجاء للماء الصالح للشرب

 الجمعيات التي تسهر على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب  عملنظام يمكن من مراقبة  غياب 

  لمراقبة  تام  غياب  سجل  فقد التزامات الطرفين،    لتحديد الجماعة  ب  ةاتفاقي  التي ال تربطها أية  الخمس  الجمعيات  يخص  مافي

ما يستفاد من تصريحات مدير  وحسب( المتبقية 6) ةالجمعيات الست يخص فيما ماأ. الجمعيات هذه لنشاط الجماعة

 وخالفا. طرفهاالشبكات المسيرة من  لمراقبةمصالح الجماعة وشسيع المداخيل، فإن الجماعة ليس لديها أية وسيلة 

ة إضافة إلى عدم فإن هذه األخير ،الجمعياتهذه لمقتضيات الفصل السادس من االتفاقيات المبرمة بين الجماعة و

بما في ذلك التدبير اإلداري والمالي والتقني لمصلحة  المرفق، هذاقيامها بمسك وتحيين الوثائق الخاصة باستغالل 

 . الجماعة إشارة رهن الوثائق ذهال تعمد إلى وضع ه ،الماء

الجماعة ال تتوفر على قواعد البيانات المحينة والمتعلقة بعدد المنخرطين في مختلف  لوحظ أن ،باإلضافة إلى ذلك

هذه تخضع طلبات االنخراط وطلبات فسخ العقود لتأشيرة الجماعة. ونتيجة لذلك، فإن  الالشبكات كما أن الجمعيات 

فا لدورها الرقابي الذي كرسه المشرع الخدمات المقدمة للمرتفقين بصفة منتظمة خال  جودةال يمكنها التأكد من  األخيرة  

 بالجماعات. المتعلق 113.14من القانون التنظيمي  100في المادة 

 النفايات مرفق  تدبير 

يعتبر مرفق النفايات الصلبة من المرافق التي تختص الجماعة الترابية بإحداثها وتدبيرها لتقديم خدمات القرب للساكنة 

المتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه ظهير   113.14القانون التنظيمي رقم من  83بمقتضى ما جاءت به المادة 

 تفويضه طريق عن المرفق هذابتدبير  بورجا سيديتقوم جماعة و. 2015يوليوز  07بتاريخ  1.15.85شريف رقم 

حافظة على البيئة من جمعية الكرم للماء الصالح للشرب واألعمال االجتماعية والم  لكلسنة واحدة    مدتهابواسطة عقدة  

 والتنمية  والفن والثقافة للرياضة موسى ايت أمل جمعية وكذا، 20.000,00دعم مالي بقيمة  مقابلبدوار أوالد الترنة 

 .التالية المالحظات وقد سجلت بهذا الخصوص. درهم 50.000,00 بمبلغ دعما تتلقى التي االجتماعية

 الهامدة  النفايات رمي مخالفات ضبط في بمهامها الجماعة قيام عدم 

المتعلق بالجماعات على مهام الشرطة اإلدارية، وجاء في   113.14من القانون التنظيمي رقم  100نصت المادة 

فقراتها ما يفيد أن رئيس المجلس الجماعي مكلف بزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والسهر على التخلص منها،  

ر الرامية إلى ضمان سالمة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقالت السير عنها. لذا كما أنه مكلف باتخاذ التدابي

يعكس ضعف المجهود المبذول من  بورجا سيديالنفايات الهامدة بجماعة بفتواجد عدد من النقاط السوداء المرتبطة 

لبناء أو الهدم المتروكة على رفع مخلفات أشغال الماليا  عبأميزانية الجماعة  يحملطرف الشرطة اإلدارية. مما 

 .يةالطريق العموم
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 بالنصوص الواردة التقنية للمواصفات يستجيب مراقب مطرح  على بورجا سيدي جماعةتوفر  عدم 

 التنظيمية

إلى التخلص من نفاياتها الصلبة بمطرحين عشوائيين  جماعة سيدي بورجا تعمد مع غياب مطرح عمومي مراقب 

 . المائي العامالواقع داخل الملك  سوس واد  قربمتواجدين 

 منها:  ينالمطرح بهذيناالختالالت  من عدد عن  الميدانية المعاينةأبانت  وقد 

 تفريغ النفايات بشكل عشوائي؛ -

 ؛ داخلهماانتشار ظاهرة رعي الماشية  -

 ؛ينطرحانعدام سياج يحيط بالم -

 ؛تواجد الكالب الضالة والحيوانات الشاردة -

 28.00من القانون رقم  50بمقتضى ما نصت عليه المادة  محظور بمكان بورجا سيدي مطرح تواجد  -

 الملك نطاق ضمن واقعةالمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث يتم إيداع هذه النفايات بأرض 

 .سوس لواد  ومحاذية المائي العام

 ضرورة: بوفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 النفايات؛ مرفق  وتدبير لمراقبة والخدمات العمومية المرافق  لجنة دور تفعيل -

 التنظيمية؛ بالنصوص الواردة التقنية للمواصفات يستجيب مراقب مطرح إعداد -

 النفايات. مرفق  بتدبير المكلفة الجمعياتنشاط  مراقبة على العمل -
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II.  سيدي بورجا ل   الجماعيمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 والمجهود التنموي للجماعةأوال. أداء المجلس الجماعي 

 عدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

)...( سيتم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وذلك بإشراكها في اتخاد جميع القرارات التنموية 

 المضمنة في برنامج عمل الجماعة.

  للتنمية قدراتها الماليةتجاوز مساهمة الجماعة في إنجاز المخطط الجماعي 

كان بشراكة بين جماعة سيدي بورجا والمدرسة الوطنية   2016  -  2011إعداد المخطط الجماعي للفترة الممتدة بين  

بأكادير. وقد كانت هذه أول تجربة في منهجية التخطيط استفاد منها موظفو الجماعة وأفرزت  والتسييرللتجارة 

جاز المشاريع وكيفية التعامل مع الشركاء وتقدير المساهمة المالية للجماعة في  عيوبا في طريقة اإلعداد ونسبة إن

 المشاريع المبرمجة. لذا سنعمل على تفادي ذلك مستقبال وأخد بعين االعتبار جميع المالحظات في هذا الشأن.

 ثانيا. الموارد المـــالية 

 على استخراج مواد المقالع رسمال 

 بعين االعتبار جميع ما جاء به من مالحظات )...(. )...( عن هذا المحور سيأخذ 

 على محال بيع المشروبات الرسم 

 عدم أداء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات ما بذمتهم اتجاه الجماعة 

عملت الجماعة على مراسلة الملزمين المعنيين بالمالحظة عن طريق السلطة المحلية والبريد المضمون )...( وقد 

ة وضعية بعضهم فيما تم إصدار أوامر باالستخالص وتوجيهها الى الخازن اإلقليمي بتارودانت قصد تم تسوي

 تحصيل المبالغ المتبقية. 

 ثالثا. تدبير نفقات الجماعة 

 الصفقات 

وإصالح المقاطع الطرقية الرابطة بين دواوير أوالد عبو وأوالد رحو  : بناء01/2012الصفقة رقم   1.1

 1706وأيت موسى والذهب بالطريق االقليمية رقم 

)...( بخصوص المالحظات المتعلقة بهذه الصفقة أورد اآلمر بالصرف أنها تعود إلى النقص الحاد في المتخصصين 

واألشغال من أجل تقديم المساعدة التقنية والفنية في الممارسة حتى تكون على الوجه المطلوب في ميدان الصفقات  

وسيتم العمل )...( على تفادي جميع المالحظات المسجلة مستقبال وذلك بتأهيل االدارة وتعزيزها بطاقم جديد يزيد 

 من تحسين خدماتها.

 01/2012الصفقة رقم  2.1
ؤدي لدوار الرضا وإنهاء بناء نادي نسوي بدوار الكناسيس وشراء ووضع قنوات تتعلق هذه الصفقة ببناء طريق ت

جلب الماء الصالح للشرب إلى دوار أوالد رحو وتهيئة وحفر بئر بدوار سيدي اعمارة. وعن المالحظات المسجلة 

مل على بخصوصها أجاب اآلمر بالصرف أنه سيتفادى مستقبال جمع عدة مشاريع في إطار صفقة واحدة كمل سيع

التدقيق في العروض المقدمة من طرف المنافسين مع الحفاظ على المشاريع المنجزة عن طريق صيانتها بصفة  

 منتظمة.

 سندات الطلب  تدبير 

    عدم إعمال المنافسة في إبرام سندات الطلب 

وحظ تنوع كبير فقد تم تفاديها وقد ل 2016أما في سنة  2015و 2013المالحظة سجلت في الفترة الممتدة ما بين 

في استشارة الشركات فيما يخص سندات الطلب وستستمر الجمعة في نهج تنوع االستشارات عند إبرام سندات 

 الطلب ليتم فتح المجال لعدد أكبر من الممونين للتنافس قصد الحصول على عروض جيدة.

 عدم تبرير نفقات كراء اآلليات 

 ه المالحظة )...( وتوفير الوثائق المطلوبة مستقبال. أجاب اآلمر بالصرف بأنه سيعمل على تجاوز هذ 
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 رابعا. الممتلكات

 هزالة السومة الكرائية وعدم مراجعتها 

عقد اإليجار المتعلق بالملك الجماعي )...( المستغل من طرف شركة االتصاالت "ا.م"   تجديد نعمل حاليا على 

بالزيادة في ثمن اإليجار مع اإلفراج على المبالغ المؤداة من طرف الشركة والمحتفظ بها في حساب مؤقت من 

ا لفائدة جماعة طرف المحاسب العمومي وذلك بتقديم المستندات الضرورية من طرف الشركة قصد التعرف عليه

 سيدي بورجا )...(.

 الملكية ووثائق  سندات وغياب الجماعية الممتلكات تحفيظ عدم 

في سياق تأهيل إدارة الجماعة وتعزيز طاقمها اإلداري والتقني سيتم إحداث مصلحة تعنى بدراسة ملفات اقتناء  

 .العقارات ومباشرة مسطرة تحفيظها

 خامسا. تدبير المرافق الجماعية

 الماء الصالح للشرب مرفق  

 تسيير الماء الصالح للشرب من طرف بعض الجمعيات في غياب أية اتفاقية 

وبدأت تمارس مهامها بميزانية ضعيفة حيث وجدت جميع الدواوير التابعة   1992أحدث جماعة سيدي بورجا سنة  

الجمعيات المحلية  لها مجهزة بالماء الصالح للشرب من شبكة التوزيع ومحطات الضخ وأبار أنجزت من طرف 

للدواوير التي سهرت على تسيير مرفق الماء الصالح للشرب للدواوير منذ سنوات الثمانينيات للقرن الماضي ويتم 

 معالجة الماء الصالح للشرب من طرفها ويراقب من طرف المركز الصحي أليت اعزة التابع لوزارة الصحة.

لى التدخل التدريجي في هذا المرفق وذلك بعقد اتفاقيات شراكة  وعملت جماعة سيدي بورجا في السنوات االخيرة ع

مع الجمعيات المعنية بدعمها عند الحاجة وتضمين بنود للتدخل المباشر عند االقتضاء وتسيير المرفق بكامله تحت 

تبع مسؤولية الجماعة. وفي إطار تعزيز الطاقم اإلداري للجماعة وتأهيل مركزها سيتم تخصيص مصلحة لتدبير وت

 كل ما يخص هذا المرفق الحيوي لتفادي جميع المالحظات المسجلة )...( في هدا الباب. 

 مرفق النفايات تدبير 

  عدم قيام الجماعة بمهامها في ضبط مخالفات رمي النفايات الهامدة 
سنعمل على تفعيل دور لجنة المرافق العمومية والخدمات لمراقبة وتدبير مرفق النفايات وكذا تفعيل مصلحة 

 الشرطة اإلدارية بالجماعة بتعزيزها بطاقم إداري وتقني قصد التتبع والمراقبة 

  عدم توفر جماعة سيدي بورجا على مطرح مراقب يستجيب للمواصفات التقنية الواردة بالنصوص

 نظيميةالت

)...( في إطار الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بإقليم تارودانت سيتم تنفيذ 

 وتطبيق جميع ما أدرج في هذه المالحظة.

 .)...( 
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 "أزغارنيرس" جماعة

 (تارودانت إقليم)

 
، وهي 1959دجنبر  2الصادر بتاريخ  2.59.1834بموجب المرسوم رقم  1959سنة  أحدثت جماعة أزغارنيرس

كيلومترا مربعا، ويبلغ  719لجهة سوس ماسة. تبلغ مساحتها اإلجمالية  منتميال تارودانتتابعة لدائرة إغرم بإقليم 

أسرة  1.086ة بها ، ويبلغ عدد األسر القاطن2014نسمة حسب معطيات اإلحصاء العام لسنة  4.748عدد سكانها 

دوارا. ويعتمد اقتصاد جماعة أزغارنيرس بشكل كبير على قطاع الفالحة وتربية الماشية وبعض   42موزعة على 

 الحرف التقليدية. 

 الجماعة موارد  بلغت ،2017 المالية السنة عضوا. وخالل 15تسير جماعة أزغارنيرس من قبل مجلس مكون من 

 97حوالي المضافة القيمة على الضريبة شكلت حصة وقد  .درهم مليون 3,7 اتهانفق سجلت بينما درهم مليون 5,3

 البالغ الموظفين نفقات ألداء التسيير من نفقات بالمائة 29,4 نسبة خصصت حين في التسيير، مداخيل من بالمائة

 .(10عشرة ) عددهم

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 . يلي كما تقديمها يمكن التوصيات من مجموعة وإصدارعدة مالحظات  تسجيل عن المنجزة المراقبة أسفرت

 أوال. مخططات التنمية والتدبير اإلداري

 مخططات التنمية  

 :.اآلتي المالحظات إلى للجماعة إعداد وتنفيذ المخططات التنمويةعملية مراقبة  خلصت

  2016 - 2011نسبة إنجاز متوسطة للمخطط الجماعي للتنمية 

خالل مقارنة منجزات المجلس الجماعي بالمشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية خالل الفترة من 

مشروعا   11مشروعا، تم إنجاز    27نه من أصل  إنسبة إنجاز هذه المشاريع متوسطة، حيث  أن  حظ  لو،  2016 - 2011

جازها بشكل جزئي مما يمثل نسبة مشاريع تم إن  (4أربعة ) ، باإلضافة إلى%40,74بشكل كامل مما يشكل نسبة 

 .%44,44بنسبة أي مشروعا نهائيا   12، بينما لم يتم إنجاز 14,82%

يوضح و. 2016- 2011الجماعي للتنمية خارج المخطط مشاريع بعض الإنجاز ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تم 

 الجدول التالي بعض المشاريع المنجزة خارج المخطط:

 المخطط الجماعي للتنميةبعض المشاريع المنجزة خارج 

 التكلفة المالية بالدرهم تاريخ اإلنجاز أو سند الطلب الصفقة المشاريع

 إرطم –تهيئة المسلك القروي أكوك 

02/2013 20/11 /2014 679.295,98 

01/2014 30/06 /2015 489.811,00 

02/2015 30/06 /2016 446.800,83 

 والطالبةبناء وتجهيز مرقد بدار الطالب 
05/2013 05/02 /2015 331.229,50 

 188.088,00 2015/ 08/07 03/2015سند الطلب 

 124.986,00 2014/ 11/12 17/2014سند الطلب  تهيئة المجزرة الجماعية

  2022- 2017تأخر في إعداد برنامج العمل 

المتعلق بالجماعات المجلس الجماعي بإعداد برنامج عمل في السنة   113.14من القانون التنظيمي رقم    78تلزم المادة  

األولى من مدة انتدابه، إال أنه لوحظ أن الجماعة سجلت تأخرا في استكمال مراحل اإلعداد، حيث لم يصدر رئيس 

، أي بعد سنة ونصف من بداية الوالية 2017أبريل  9 المجلس قرارا بإعداد مشروع برنامج العمل إال بتاريخ

االنتخابية. كما أن جمعية "هجرة وتنمية" التي واكبت الجماعة إلعداد البرنامج لم تسلم النسخة المؤقتة للمشروع إال 

 03خ انتهاء مهمة المراقبة بتاريتم المصادقة عليها بعد من طرف المجلس إلى حدود تاريخ ت، ولم 2018خالل يناير 

 .2018دجنبر 
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  التدبير اإلداري 

 :التالية النقائص وجود  المراقبة أظهرت اإلداري، التدبير مستوى على

  في األعمال اإلدارية للجماعة من خارج المكتب مجلس أحد أعضاء التدخل 

تداولي، لوحظ أن أحد أعضاء المجلس من خارج المكتب يتدخل في التدبير اإلداري لشؤون الجماعة، خارج دوره ال

حيث قام بتوقيع جميع محاضر تحديد الحاجيات ومحاضر استالم األشغال والتوريدات والخدمات عن طريق سندات 

كل عضو من أعضاء الجماعة،   على  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنع  66الطلب، مما يخالف المادة  

 ة أو أن يوقع الوثائق اإلدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح  باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس المهام اإلداري

 الجماعة. 

 غياب الهيكل التنظيمي 

ال تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف المجلس، ومؤشر عليه من طرف السلطات المختصة، 

علق بالجماعات، وكذا منشور وزير المت 113.14من القانون التنظيمي رقم  126و 118و 94مما يخالف المواد 

 المتعلق بتنظيم إدارات الجماعات. 2016يونيو  28بتاريخ  43الداخلية رقم 

 عدم تعيين مدير للمصالح 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  126لم يتم تعيين مدير للمصالح من طرف رئيس المجلس مما يخالف المادة 

 تتألف إدارة الجماعة وجوبا من مديرية للمصالح. هالمتعلق بالجماعات، التي تنص على أن

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الجماعة للفترة   برنامج عمل على والمصادقة إلعداد  الالزمة اإلجراءات باستكمال التعجيل -

 ؛2022 - 2017

 .للمصالح مدير وتعيين وعرضه للمصادقةهيكل تنظيمي العمل على تنظيم إدارة الجماعة بإعداد  -

 والممتلكاتثانيا. تدبير المداخيل 

 تدبير المداخيل  

نجملها  نقائص عدة تعرف للجماعة المالية الموارد  تدبير عملية أن تبين المداخيل، ملفات  على االطالع خالل من

 :كالتالي

  يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية المداخيل لعقد التأمين شسيععدم إبرام 

تطبيقا   والمالية الشخصية مسؤوليته يغطيتأمين  مداخيل جماعة أزغارنيرس لم يقم بإبرام عقد شسيع أن  لوحظ

لمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي  نظام ل بسن 2.09.441من المرسوم  48 المادة لمقتضيات

، بمجرد استالم مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى شسيعي المداخيلتنص على أنه يتعين على 

، مما يعرض أموال الجماعة لعدة مقاولة تأمين معتمدة يضمن خالل مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية

 اطر مثل السرقة والتلف.مخ

 تراكم متأخرات أتاوى االحتالل المؤقت للمحالت التجارية 

ما   2017دجنبر 31حدود إلى  التابعة للملك الجماعي، التجارية بلغت متأخرات أتاوى االحتالل المؤقت للمحالت

الجماعة تقم ولم التقادم. أصبحت غير قابلة للتحصيل بسبب درهم  8.430,00درهم، منها  25.755,00مجموعه 

 .2018أبريل  13إشعارات إلى المتأخرين لحملهم على أداء واجباتهم إال بتاريخ بإرسال 

  التسوية"األوامر بمداخيل إصدار عدم" 

عن طريق الدفع التلقائي، مما  المستخلصةكل شهر، للمداخيل  "التسوية"مصالح الجماعة أوامر بمداخيل  تصدرال 

: "يقوم المحاسب الرئيسي عند ه، والتي تنص على أنسالف الذكر 2.09.441سوم رقم من المر 43يخالف المادة 

حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ اآلمر بالصرف المعني بمبلغ 

باإلثباتات المطلوبة، قصد إصدار المداخيل المنجزة خالل الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة 

أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار األمر بالمداخيل المذكور من 

 طرف اآلمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي."

 عدم استخالص الرسم على رخص النقل والرسم على الوقوف 

 2014فبراير    25بتاريخ  "ع.و"  من الصنف األول، وقامت بكرائها للسيد    2رقم    ة رخصة سيارة األجرةتمتلك الجماع

درهم شهريا. إال أنه لوحظ أن المستغل ال يؤدي للجماعة الرسم المفروض على استغالل رخص  400,00بمبلغ 

 العمومي  للنقل المخصصة السيارات عن المترتبة الوقوف سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي وواجبات

للمسافرين، رغم أن عقد تفويض استغالل رخصة سيارة األجرة ينص في مادته الخامسة على التزام المستغل بأداء 
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ما مجموعه   2018ويقدر مبلغ الرسوم غير المستخلصة إلى غاية متم    جميع المستحقات الضريبية المحلية منها والعامة.

 .درهم 6.400,00

 جماعةالمملوكة للتي خاطئ لمنتوج كراء رخصة سيارة األجرة تنزيل محاسبا 

لوحظ أن وكالة المداخيل تدرج منتوج كراء رخصة سيارة األجرة الموجودة في ملكية الجماعة، والمحدد في   

درهم شهريا، في فصل الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي   400,00

 (، بينما يتعلق األمر بمنتوج كراء رخصة سيارة األجرة وليس الرسم على االستغالل.40.20.10.11)

 تدبير الممتلكات  

نجملها مالحظات  عدةها تثير تدبير عملية أن تبين ،الممتلكات العقارية والمنقولة ملفات على االطالع خالل من

 :كالتالي

 لعقاريةعدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات ا 

أرضيات   4أرضية للتجارة و  22طاولة جزارة و  11محال تجاريا و  15تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي يحتوي على  

للمقاهي، كما تمتلك الجماعة مجزرة ومنزلين سكنيين ومقر الجماعة. إال أن كل هذه الممتلكات غير محفظة، حيث 

من  92للمادة  ضرورية لتحفيظها باسمها، خالفالم تتخذ اإلجراءات الوتتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة، 

المتعلق بالجماعات التي تنص على مسؤولية الجماعة في تدبير الممتلكات والمحافظة   113.14القانون التنظيمي رقم  

من نفس القانون التي تحمل الرئيس مسؤولية تسوية الوضعية القانونية ألمالك الجماعة  94عليها وصيانتها، وللمادة 

/م.م.ج.م. بتاريخ 57قيام بجميع األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، وكذا لدورية وزير الداخلية رقم وال

 التي تحث رؤساء الجماعات على تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات.    1998أبريل  21

 غياب مخزن ونظام للمراقبة الداخلية 

نظام للمراقبة الداخلية يضمن سالمة  غيابتبين لتي تقتنيها. كما ال تتوفر الجماعة على مخزن لحفظ التوريدات ا

لسجالت محاسبة للمواد ول مسكفي عدم  بالخصوص. ويتجلى ذلك عليهاوالحفاظ  تدبير هذه التوريدات عمليات

بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد. وسجل الدخول وسجل الخروج قبيل  منالضرورية لتسجيل جميع العمليات 

 ،تسمح بتسجيل جميع التوريدات مع تبيان تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة لكونهاوهذه السجالت تبقى ضرورية 

 والتي تعزز بوصوالت التسليم والخروج مع توقيعات الجهات المستفيدة.

 وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ذ اإلجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لكافة ممتلكات الجماعة؛اتخا -

 . المخزن ووضع مساطر إدارية لتدبيرهتوفير  العمل على -

 ثالثا. تدبير النفقات
صفقة،   12 بواسطة درهم 6.050.529,00ت بلغ نفقاتمجموعة من ال 2017- 2013 الفترة خالل الجماعة أنجزت

والمعاينة   النفقات  هذه  ملفات  على  االطالع  طلب. وبعد   سند 121إطار  في  صرفها  تم  درهم  6.330.949,52إلى    إضافة

 :.اآلتي المالحظاتتسجيل  تم والتوريدات، األشغال من الميدانية لعينة

 الصفقات العمومية 

 : ما يلي 2017- 2013 الفترة خالل المبرمة بالصفقات المتعلقة الملفات دراسة أظهرت

  من مبلغ الصفقة %50الباطن دون موافقة من صاحب المشروع ودون احترام حد التعاقد من 

". O" شركة ، أسند إنجازها لدرهم 258.787,20بمبلغ  "تيركيتين"بكهربة بئر بدوار  03/2014تتعلق الصفقة رقم 

" هي التي  E.B"شركة  أن  مصالح المكتب الوطني للكهرباء  من طرف  ألشغال  اإال أنه لوحظ من خالل محاضر تتبع  

دون   تمو  هم كل عناصر الصفقةهذا التعاقد  .  أنجزت األشغال عن طريق التعاقد من الباطن مع الشركة صاحبة الصفقة

المتعلق   2.12.349من المرسوم رقم    158الحصول على موافقة من صاحب المشروع، مما يخالف مقتضيات المادة  

 (50%)يتجاوز في التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة  بالصفقات العمومية التي تنص على أنه: "ال يجوز أن

 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة  11من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها". كما أن المادة 

ليه تنص على أنه: "إذا رغب المقاول في التعاقد من الباطن بشأن جزء من الصفقة، يجب ع  ترسخ هذه المقتضيات إذ 

أن يحصل على موافقة مسبقة من صاحب المشروع، بعد أن يبلغه طبيعة األعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن 

تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مشهود بمطابقتها ألصل   أووهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية  

 العقد السالف الذكر." 

  



 203 

 01/2012و 01/2013و  03/2013في الصفقات رقم  عة األثمانعدم تطبيق صيغة مراج 

، مما يخالف مقتضيات  01/2012و 01/2013و 03/2013لم يتم تطبيق صيغة مراجعة األثمان في الصفقات رقم 

من  12دفاتر الشروط الخاصة لهذه الصفقات والتي نصت على كون األثمان قابلة للمراجعة، كما يخالف المادة 

المتعلق بالصفقات العمومية التي نصت على أن أثمان صفقات األشغال تكون قابلة  2.12.349المرسوم رقم 

 ( درهم. -3.777,53إلى ) 03/2013صل مبلغ مراجعة أثمان الصفقة رقم وفعلى سبيل المثال،  للمراجعة.

  قبل صدور األمر بالخدمة ببدء األشغال 01/2013الشروع في أشغال الصفقة رقم 

حسب محضر فتح الورش، أسبوعين قبل األمر  02/01/2014بتاريخ  01/2013تم الشروع في أشغال الصفقة رقم 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة  40، مما يخالف المادة 16/01/2014بالخدمة ببدء األشغال الذي صدر بتاريخ 

(CCAG-T)  " :لى أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع".يتم الشروع في تنفيذ األشغال بناء عالتي نصت على أنه 

  أداء كشوفات الحساب  إصدار الحواالت قصد التأخر في 

تأخرت مصالح الجماعة في إصدار الحواالت المتعلقة بأداء عدة كشوفات الحساب المتعلقة بمجموعة من الصفقات،  

يوما من تاريخ إنجاز العمل،  90المحددة في شهرا، أي خارج اآلجال القانونية  21أشهر و 5بمدد تراوحت ما بين 

المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، مما  2.03.703حسب المادة األولى من المرسوم رقم 

 . ويبين الجدول التالي الحاالت المعنية قد يعرض الجماعة إلى مطالبات المقاولين بفوائد التأخير.

 تأخر أداؤها كشوف الحساب التي 

 مدة التأخر  تاريخ التسلم المؤقت داء األتاريخ  مبلغه كشف الحساب الصفقة

01/2012 
 أشهر 5 20/05/2013 22/10/2013 282.373,76 1

 شهرا 11 20/05/2013 25/04/2014 228.474,50 واألخير 2

 شهرا 13 20/11/2014 31/12/2015 8.334,80 واألخير 3 02/2013

 أشهر 6 30/06/2015 31/12/2015 261.157,49 واألخير 2 01/2014

 أشهر 6 15/10/2015 28/04/2016 106.296,11 واألخير 3 02/2014

 أشهر 5 03/02/2015 13/07/2015 240.672,10 واألخير 1 03/2014

 أشهر 6 30/06/2016 30/12/2016 10.242,37 واألخير 2 01/2015

 أشهر 6 30/06/2016 30/12/2016 16.349,88 واألخير 2 02/2015

 شهرا 21 05/02/2015 09/11/2016 308.029,54 واألخير 1 05/2013

 01/2012صادرة من مختبر مختص في الصفقتين رقم  غياب شهادة المطابقة الصحية لقنوات الماء 

 01/2013و

بمشاريع تزويد عدة دواوير بالماء الصالح للشرب، وقد حددت الدراسة   2013  /01و  2012  /01رقم    انتتعلق الصفقت

شروط إلنجاز األشغال،  ثالثةالتقنية التي أعدتها الوكالة المختلطة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتارودانت 

إال أنه لوحظ أن الصفقة   .من بينها إدالء المقاول منفذ األشغال بشهادة المطابقة الصحية لقنوات الماء الصالح للشرب

بشهادة صادرة عن   01/2013نفذت بدون اإلدالء بالشهادة المذكورة، بينما أدلى صاحب الصفقة رقم    01/2012رقم  

 المورد الذي اقتنى منه قنوات الماء الصالح للشرب، وليست صادرة عن مختبر مختص. 

 01/2012الصالح للشرب في الصفقة رقم  غياب شهادة الضمان لقنوات الماء 

بمشروع تزويد عدة دواوير بالماء الصالح للشرب، وقد حددت الدراسة التقنية التي  01/2012تتعلق الصفقة رقم 

شروط إلنجاز األشغال، من بينها إدالء   3أعدتها الوكالة المختلطة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتارودانت 

سنوات، إال أنه لوحظ أن الصفقة رقم   10ماء الصالح للشرب لمدة المقاول منفذ األشغال بشهادة ضمانة لقنوات ال

 نفذت بدون اإلدالء بالشهادة المذكورة. 01/2012

 سندات الطلب   

 .التالية المالحظة تسجيل عن الطلب سندات بواسطة المنجزة النفقات تدبير مراقبة أسفرت

 غياب رسائل استشارة المتنافسين 

رسائل االستشارة لثالثة مقاولين على األقل قبل إبرام سندات الطلب، مما   تتضمنلوحظ أن ملفات سندات الطلب ال 

من المرسوم  88يبعث على التساؤل عن مصدر بيانات األثمان المضمنة في هذه الملفات. كما أن ذلك مخالف للمادة 
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على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثالثة أنه: " المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على 2.12.349رقم 
 بيانات مختلفة لألثمان على األقل مقدمة من التنافسين المعنيين". ةمتنافسين على األقل وأن يقدم ثالث

  النفقةب علىبدء التنفيذ قبل تأشيرة االلتزام 

النفقات ب علىتأشيرة االلتزام  أمرت المصالح الجماعية ببدء وإنجاز مجموعة من األشغال والتوريدات قبل وضع

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  65المتعلقة بها، مما يخالف المادة 

 ويتعلق األمر بالخصوص بسندات الطلب التالية: .الجاري به العمل في حينهومجموعاتها 

 االلتزام على سندات الطلب المتعلقة بها بعض حاالت إنجاز األشغال قبل وضع تأشيرة 

 الفرق تاريخ تنفيذ الخدمة تاريخ التأشير بااللتزام موضوع سند الطلب رقم سند الطلب

 ( يوما59-) 2013/ 10/03 2013/ 08/05 اقتناء اللوازم المدرسية 03/2013

 ( يومين2-) 2016/ 05/04 2016/ 07/04 كراء اآلليات 01/2016

 الجمعياتدعم   

 2.321.039,50ما قيمته  2017- 2013بلغ مجموع اإلعانات التي قدمتها الجماعة لفائدة الجمعيات خالل الفترة 

 :درهم. وفي هذا اإلطار سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي

 غياب معايير محددة لتوزيع الدعم المالي للجمعيات 

المالي على الجمعيات دون اتباع معايير موضوعية واضحة، وفي غياب  يوزع المكتب المسير للجماعة مبالغ الدعم 

وفق ا، توضح شروط االستفادة إعالنات عمومية موجهة لجمعيات المجتمع المدني قصد وضع طلباتها ومشاريعه

 وواضحة.  مساطر شفافة

  توزيع الدعم على الجمعيات دون اتخاذ المجلس مقررا بذلك 

لجماعي في نقطة توزيع الدعم على الجمعيات، واتخاذ مقرر بذلك يحدد الجمعيات المستفيدة لم يتم التداول في المجلس ا

 والمبالغ المخصصة لها.

  درهم  50.000,00تساوي تلقت مبالغ  التي الجمعياتبعض غياب اتفاقيات الشراكة مع 

جمعية تالت نتلغمين للتنمية و  رسلم تقم الجماعة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية مركب داري الطالب والطالبة بأزغارني

 7/2003الوزير األول رقم    منشور. وفي هذا الصدد، حث  لكل منهما  درهم  50.000,00مبلغ    اتسلمت  انتلوالتعاون ال

على أن اآلمر بالصرف مطالب بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني  2003يونيو  27بتاريخ 

ى حسن استعمالها من طرف الجمعيات المستفيدة حتى يتأكد من مدى تحقيق األهداف بتتبع هذه اإلعانات والسهر عل

 المتوخاة.

 أعضائها مستشارون في المجلس الجماعي ات ضمن تقديم الدعم المالي لجمعي 

المتعلق بالجماعات على منع عقد شراكات  113.14من القانون التنظيمي رقم  65تنص الفقرة الثانية من المادة 

مجلس الجماعة. إال أنه لوحظ استفادة عدة جمعيات من   ئها منتخبون في أعضايوجد من بين    مشاريع جمعيات  وتمويل

 أعضائها، ويتعلق األمر بالحاالت التالية:ضمن  نين جماعييمستشاررغم تواجد  الدعم المالي للجماعة

 لمجلس الجماعي جرد ألسماء بعض الجمعيات المستفيدة والتي تضم بمكتبها المسير أعضاء عن ا

 الجمعية المعنية  المستشار الجماعي
موقع المستشار في 

 الجمعية

مبلغ الدعم المقدم 

 بالدرهم
 سنة االستفادة

 م.ف
جمعية مركب داري الطالب 

 والطالبة بأزغارنيرس
 النائب الثالث ألمين المال

60.000,00 2015 

60.000,00 2016 

60.000,00 2017 

 إ.و
آباء وأمهات وأولياء  جمعية 

 تالميذ م/م البوصيري
 األمين

10.000,00 2015 

10.000,00 2014 

 م.م
جمعية تالت نتلغمين للتنمية  

 والتعاون
 2016 40.000,00 نائب الرئيس

 األمين جمعية تاسيال للتنمية والتعاون س.ب
30.000,00 2016 

50.000,00 2013 
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 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وفي هذا الصدد، يوصي 

 الجمعيات؛العمل على وضع مسطرة واضحة وشفافة لتوزيع الدعم المالي على  -

فوق ى دعما من الجماعة يساوي أو يلقتت التي اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العمل على عقد  -

 درهم. 50.000,00
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II.  زغارنيرس  أل   الجماعيمجلس ال جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 أوال. مخططات التنمية والتدبير اإلداري

 مخططات التنمية 

  2016 – 2011نسبة إنجاز متوسطة للمخطط الجماعي للتنمية 

 )...( إن ذلك راجع إلى اإلمكانيات المالية المحدودة للجماعة مقارنة مع المشاريع المبرمجة في هذا المخطط.

 ومن أجل االستفادة جهة من السكان لحاجيات استجابة ذلك جاءأما بالنسبة للمشاريع المنجزة خارج المخطط فإن 

 باعتبار البشرية للتنمية الوطنية المبادرة دعم أو للميزانية السنوية بالبرمجة المتعلقة سواء السنوية التمويالت من

 جماعي.بهذا البرنامج الوطني، الذي ال يمكنه أن ينتظر إعداد المخطط ال مستهدفة جماعة ازغارنيرس جماعة

  2022- 2017تأخر في إعداد برنامج العمل 

 )...( إن التأخر في عملية إعداد برنامج عمل الجماعة يعود إلى مجموعة من اإلكراهات تتجلى فيما يلي: 

 إكراهات قانونية وهو تأخر صدور المرسوم المنظم لمراحل اإلعداد؛ -

مصادقة وإجراءات أخرى، تحول إكراهات مادية، حيث إن تمويالت المبادرة وطرق البرمجة وال -

دون استقرار المشاريع، ناهيك عن الحاجيات الملحة والطارئة للساكنة التي تقتضي اإلسراع بتنفيذ 

 المشاريع دون انتظار استكمال إعداد برنامج العمل؛

 إكراهات تدبيريه ويتعلق األمر بالتنسيق مع الشركاء على مستوى التمويل والتعاون )...(.  -

ساهم ويساهم في عدم استقرار نوعية المشاريع المبرمجة، مع العلم وكما ورد في مذكرتكم بقيت الجماعة هذا كله 

تعمل من داخل المحاور المكونة للرؤية التنموية للجماعة وهي البنيات التحتية من مسالك وتزويد الدواوير بالماء  

ضامين التنمية القروية والبشرية )...(، حيث تمت الصالح الشرب والربط بالشبكة الوطنية للكهرباء وااللتزام بم

 .2019المصادقة النهائية على برنامج العمل خالل الدورة العادية لشهر فبراير 

 التدبير اإلداري  

  تدخل أحد أعضاء المجلس من خارج المكتب في األعمال اإلدارية للجماعة 

بالنسبة لمالحظتكم حول تدخل أحد المستشارين خارج مكتب المجلس في األعمال اإلدارية للجماعة فإن مجلس 

 الجماعة أ خذ هذه المالحظة بعين االعتبار وسوف يتم تغييره بأحد نواب الرئيس.

 غياب الهيكل التنظيمي 

 .2018دجنبر  25)...( لقد تم التأشير على الهيكل التنظيمي للجماعة من طرف السلطات المختصة بتاريخ 

 عدم تعيين مدير للمصالح 

بالنسبة لمالحظتكم حول عدم تعيين مدير للمصالح فقد تمت مراسلة عمالة اإلقليم قصد تفعيل المسطرة المتبعة في 

 هذا الشأن.

 لممتلكاتثانيا. تدبير المداخيل وا

 تدبير المداخيل 

 عدم إبرام شسيع المداخيل لعقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية 

 بهدف إبرام عقد تأمين لفائدة وكيل المداخيل. 2019)...( لقد تم فتح االعتمادات الضرورية خالل السنة المالية 

 تراكم متأخرات أتاوى االحتالل المؤقت للمحالت التجارية 

الجماعة مازالت تقوم بمجهودات من أجل استخالص هذه المتأخرات حيث تمت مراسلة المعنين باألمر  )...( إن 

 كتابيا، من أجل أداء ما بذمتهم. 

 "عدم إصدار األوامر بمداخيل "التسوية 

 )...( لقد تم التنسيق مع السيد محاسب المداخيل قصد العمل على إنجاز األوامر بمداخيل التسوية مستقبال.  
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 عدم استخالص الرسم على رخص النقل والرسم على الوقوف 

 2بالنسبة لمالحظتكم حول عدم استخالص الرسم على رخص النقل والرسم على الوقوف من سيارة األجرة رقم  

 فإن المعني باألمر قد قام بأداء ما بذمته من واجبات الرسم على الوقوف. 

 ة األجرة المملوكة للجماعةتنزيل محاسباتي خاطئ لمنتوج كراء رخصة سيار 

بالنسبة لمالحظتكم حول تنزيل محاسباتي خاطئ لمنتوج كراء رخصة سيارة األجرة المملوكة للجماعة فقد تم 

 تصحيح الخطأ وسيتم تفاديه مستقبال.

 تدبير الممتلكات 

 عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية 

حافظة العقارية من أجل فتح منطقة للتحفيظ والتي صادق عليها المجلس )...( قامت الجماعة بمراسلة إدارة الم 

 الجماعي.

 غياب مخزن ونظام للمراقبة الداخلية 

 )...( إن الجماعة ستعمل على توفير المخزن ووضع مساطر إدارية لتدبيره.

 ثالثا. تدبير النفقات 

 الصفقات العمومية  

 والمتعلقة بما يلي:  2017 - 2013بالصفقات العمومية المبرمة خالل الفترة بالنسبة للمالحظات المتعلقة 

 من مبلغ الصفقة؛ %50التعاقد من الباطن دون موافقة من صاحب المشروع ودون احترام حد  -

 ؛ 01/2012و 01/2013و  03/2013عدم تطبيق صيغة مراجعة األثمان في الصفقات رقم  -

 قبل صدور األمر بالخدمة ببدء األشغال؛ 01/2013الشروع في أشغال الصفقة رقم   -

 التأخر في إصدار الحواالت قصد أداء كشوفات الحساب؛ -

 01/2012غياب شهادة المطابقة الصحية لقنوات الماء صادرة من مختبر مختص للصفقتين رقم  -

 ؛01/2013و

 . 01/2012غياب شهادة الضمان لقنوات الماء الصالح للشرب في الصفقة رقم  -

فإن ذلك راجع إلى أخطاء ناتجة عن عدم إلمام الموظفين ببعض مساطر الصفقات وعدم توفرهم على تجربة   

 كبيرة في المجال، وأن الجماعة سوف تعمل على برمجة تكوينات لفائدة الموظفين.

 سندات الطلب   

 غياب رسائل استشارة المتنافسين 

 بدء التنفيذ قبل تأشيرة االلتزام بالنفقة 

 )...( 

فإن ذلك راجع إلى أخطاء ناتجة عن عدم إلمام الموظفين ببعض مساطر الصفقات وعدم توفرهم على تجربة كبيرة   

 في المجال، وسوف تعمل الجماعة على برمجة تكوينات لفائدة الموظفين. 

 دعم الجمعيات 

الدعم يقدم للمساهمة في تمويل    إن الدعم المقدم للجمعيات المستفيدة تم بناء على موافقة السلطات الوصية كما أن هذا

بعض المشاريع التي تخص استكمال البنيات التحتية او مشاريع تهم المصلحة العامة لجميع سكان الدواوير المعنية 

 وكل ما له عالقة بمصلحة الساكنة.

ت وستعمل مصالح هذه الجماعة على وضع مسطرة واضحة وشفافة فيما يخص توزيع الدعم المالي على الجمعيا

 درهم. 50.000,00وكذا عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى دعما من الجماعة يفوق 
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 الجمعية الرياضية "أمل ماسة"

 (اشتوكة آيت باها)إقليم 
 

تهدف الجمعية إلى تأطير ممارسة رياضة كرة القدم بجميع . و1983 سنة "أمل ماسةالرياضية جمعية "التم إحداث 

الجامعة الملكية والعصبة الجهوية لكرة القدم بجهة سوس ماسة    في  ةمنخرط  هيو،  وتشجيع تعلمها وممارستهاأشكالها  

المتعلق  30.09من القانون رقم  11لمادة افي المنصوص عليه  د ا عتماال ى. لكنها ال تتوفر علالمغربية لكرة القدم

 .بالتربية البدنية والرياضة

( 2017/2018إلى  2013/2014المحصل عليها خالل الخمس مواسم الرياضية األخيرة ) مجموع الموارد وقد بلغ 

عالوة على مساعدات ، جماعة ماسة ةمقدمة من ميزانيسنوية عبارة عن منح % منها  61,7درهم،  850.703,20

ة الوطنية المبادرومجلس جهة سوس ماسة وصندوق  شتوكة ايت باهاال يقليمغير منتظمة ساهم فيها المجلس اإل

في واجبات االنخراط واإلعانات   تتمثل درهم 116.000,00لم تتعد موارد أخرى ، باإلضافة إلى للتنمية البشرية

، تتعلق أساسا بتعويضات درهم  1.131.035,10  مجموع النفقاتفي حين بلغ  .  المقدمة من الخواص ومداخيل التحكيم

 الالعبين والتنقل والتغذية والتحكيم. 

I.   توصيات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات و 

المواسم الرياضية أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت 

، عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها  2017/2018 – 2013/2014

 . كما يلي

 تقييم القدرات التدبيرية للجمعية  أوال.
تبين أن تدبير الجمعية تعتريه  ،االطالع على التنظيم القائم بالجمعية والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من خالل

 .عبر المالحظات التالية اعدة نقائص تم رصده

 عدم إرساء قواعد الرقابة الداخلية 

 والحفاظَ وأرشيفها  مساطر واضحة ومكتوبة يضمن سالمة عملياتها  مبني على  تفتقر الجمعية إلى نظام للمراقبة الداخلية  

 : ما يليتبين حيث   ،تجهيزاتهاعلى 

، فصل المهام بين األعضاء المكلفين بالشراء وأولئك المكلفين باستالم التجهيزات الرياضية المقتناة  عدم -

 ؛ ء المستفيدين من مختلف التوريدات )الوقود والمواد الغذائية...(تدوين أسماعدم  وكذا

بين أعضاء المكاتب التي يتم تداولها  الجمعية على مقر خاص بها يتيح لها االحتفاظ فيه بوثائقها    ال تتوفر -

المسيرة المتعاقبة على تسيير الجمعية. وفي غياب محاضر تسليم المهام بين المكاتب المتعاقبة، فإن  

 ؛والضياع للتلفيف الجمعية يتعرض أرش

 تظل، فإن هذه األخيرة الرياضية ن من الحفاظ على التجهيزاتك ِّ غياب مستودع خاص بالجمعية يمَ في  -

 .كذلك متداولة بين المسؤولين المتعاقبين على تسيير الجمعية دون مسك سجل خاص لتتبع حالتها ومآلها

  لجمعيةلغياب نظام محاسباتي 

. تعمل على مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجمعيةالجمعية ال  ، فإننظام األساسيالمن  37خالفا للمادة 

من طرف مراقب الحسابات. علما أن إلزامية مسك  تهامالي ها وافتحاصعلى حسابات ال يمكن التصديق وبالتالي

 منصوص عليهما في:  اعتماد نظام محاسباتيو محاسبةال

المتعلق بتأسيس  1958نونبر  15الصادر في  1.58.376 من الظهير رقم مكرر 32و 32المادتين  -

 ؛الجمعيات

بمثابة النظام المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى   1959يناير  31 فيرخ ؤالقرار الوزاري الم -

 ؛دعما دوريا من الجماعات المحلية

 ؛ المتعلقة بشراكة الدولة مع الجمعيات 07/2003دورية الوزير األول عدد  -

ي صادق عليه المجلس ذ المخطط المحاسبي الخاص بأندية كرة القدم المنظمة على شكل جمعيات والو -

 .2017يوليوز  11 ي للمحاسبة بتاريخالوطن
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 غياب مسطرة لتدبير خزينة الجمعية 

 ال تتوفر الجمعية على نظام خاص أو مسطرة واضحة تبين طريقة تدبير خزينتها. وفي هذا اإلطار لوحظ ما يلي: 

الشيكات  عوض أدائها عن طريق ،تقوم الجمعية بسحب المبالغ المالية نقدا من الحساب البنكي ألداء نفقاتها -

 ؛ أو التحويالت البنكية

 ؛في أداء النفقات في سجل خاص ةستعمللمتسجيل المبالغ اعدم  -

ال تحتفظ الجمعية بنسخ من الشيكات الصادرة عنها والتي تعد ضرورية إلجراء عملية تتبع وضعية الحساب  -

 وتتبع وضعية الدائنين والمبالغ المتبقية في ذمة الجمعية. البنكي

 دالء بالحسابات السنويةعدم اإل 

تبعا لمقتضيات النظام األساسي للجمعية، فإن الجمع العام ملزم بتعيين مراقب حسابات سنويا باقتراح من المكتب 

 34و 27و 17في المواد والتصديق عليه طبقا للشروط المنصوص عليها  المسير من أجل افتحاص حسابها السنوي

ال أن الجمعية ، إالمذكورة آنفا 07/2003 عدد توجيهات دورية الوزير األول من نظامها األساسي، وكذا طبقا ل 37و

لدى الجماعات الترابية المانحة دون أن تتضمن المعلومات  ةدبيواأل ةريرها المالياتكتفي بإيداع تقبذلك. حيث ال تقوم  

 والمحاسبي للجمعيات. بمثابة النظام المالي  1959يناير  31 في رخ ؤالمنصوص عليها في القرار الوزاري الم

والمتعلق بمراقبة    2014مارس    05بتاريخ    02/2014إضافة إلى ذلك، وخالفا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد  

استخدام األموال العمومية والتي تختص بها المحاكم المالية، فإن الجمعية ال تقوم بإيداع حساباتها السنوية والمتعلقة 

 من مدونة المحاكم المالية. 155لدى المجلس الجهوي للحسابات، تنفيذا لمقتضيات المادة باستخدام األموال العمومية 

 ثانيا. استخدام األموال العمومية

خالل الموسم درهم  106.310,00 حيث انتقلت من% 134 عرفت نفقات الجمعية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته

النفقات المتعلقة بتعويضات الالعبين وتصدرت  .2017/2018في الموسم  درهم 249.437,50إلى  2013/2014

تليها النفقات ، درهم 207.830,00بمبلغ إجمالي قدره  الفترة% خالل هذه  24 والطاقم التقني المرتبة األولى بنسبة

بعد االطالع على و .%( 21) درهم 180.241,00بمبلغ الخواص  لفائدةالمؤداة لتسديد الديون التي بذمة الجمعية 

 : ةتم رصد المالحظات اآلتي ،ق المدلى بها من طرف الجمعية والتي تهم هذه النفقاتالوثائ

  بعض نفقات الجمعيةنقص في تبرير 

. على وجوب تبرير كل المداخيل والنفقات بوثائق مثبتة  31/01/1959من القرار الوزاري المؤرخ في    4تنص المادة  

يتم توقيعها من طرف   إشهاداتالجمعية ال توثق بكيفية سليمة بعض النفقات، حيث تكتفي بتحرير غير أنه لوحظ أن 

بلغ مجموع النفقات التي عرفت هذا   . وقد التأكد من صدق وصحة هذه النفقات، مما يحول دون  بعض أعضاء المكتب

تنقل أعضاء المكتب   يفبمصارويتعلق األمر على الخصوص  درهم. 215.701,00 النقص في التبرير ما قدره

كما أن الفواتير الصادرة عن  .أخرى مصاريف استثنائية ومتنوعةو االستحمامو مصاريف األمنوالالعبين و المسير

، وال تمثل مقابال  درهم 95.250,00" تتضمن سلفات لفائدة الجمعية بمبلغ إجمالي قدره Shellمحطة المحروقات"

 مقدمة. خدمة أو أشغال أو لسلعة

 49إلى ذلك فالوثائق المبررة المقدمة من طرف الجمعية ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة  إضافة

 .ن المدونة العامة للضرائبم III-145 من مدونة التجارة وكذا في المادة

 أداء نفقات التنقل دون اإلدالء بوثائق مثبتة 

هذه النفقات  لتبرير. إال أن البيانات المدلى بها درهم 159.215,00خالل الخمس مواسم األخيرة بلغت نفقات التنقل 

ال توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء  أنها  ال تتضمن وجهة التنقل والوسائل المستعملة وال أماكن اإليواء والتغذية. كما 

تستفيد مجانا من حافلة تضعها جماعة ماسة رهن وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية  المستفيدين منها مع توقيعاتهم.

 الوقود.مصاريف إشارتها وتتكلف الجمعية ب

 على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: بناء

واألرشيف عمليات الن سالمة اضمإعداد هيكلة إدارية وإرساء قواعد المراقبة الداخلية الكفيلة ب -

 معية؛تجهيزات وممتلكات الجوالحفاظ على 

 يها؛عل وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي وتعيين مراقب للحسابات قصد التصديق  -

ضرورة إدالء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي للحسابات وكذا لألجهزة العمومية التي  -

 تقدم لها منحا مالية؛ 

من مدونة  49المادة عليها في بوثائق تستجيب للشروط المنصوص  نفقات الجمعيةإلزامية تبرير  -

 .ن المدونة العامة للضرائبم III-145 التجارة وكذا في المادة
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II.  ماسة ل   اعيجمالمجلس ال جواب رئيس 

 كما ورد(نص الجواب )

على عدم صرف الدعم المخصص للجمعية  2019إن مصالح هذه الجماعة ستعمل ابتداء من هذه السنة المالية 

بعد إدالئها بحساباتها السنوية والمتعلقة باستخدام األموال العمومية، مصادق عليها من الرياضية "أمل ماسة" إال 

 طرف مراقب حسابات معين من قبل الجمع العام، ومنجزة وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 

III.   "جواب رئيس الجمعية الرياضية "أمل ماسة 

 )نص مقتضب(

  التدبيرية للجمعيةتقييم القدرات أوال. 

 عدم إرساء قواعد الرقابة الداخلية 

إن وضع هيكلة إدارية كوثيقة تنظيمية تؤطر لكيفية القيام بمجموعة من األنشطة رهين بالتوفر على موارد بشرية  

سمح قارة ومنظمة في إطار إدارة داخل مقر الجمعية. وحيث إن اإلمكانيات المالية للجمعية الرياضية أمل ماسة ال ت

بتوظيف إداريين وتقنيين للقيام بالمهام المنوطة بها، فإنها تلجأ عادة إلى خدمات أعضاء المكتب المسير وبعض 

 األشخاص المتطوعين والمتعاطفين.

من جهة أخرى فاإلكراهات المالية تحول دون التوفر على مقر خاص لتدبير األرشيف والحفاظ على المستندات 

ت الرياضية التي تتوفر الجمعية على جرد شامل لها وتلتزم الجمعية بتوفير مقر خاص المالية وتدبير التجهيزا

لتدبير األرشيف ومستودع خاص للحفاظ على التجهيزات الرياضية ومسكها في سجل جرد خاص لتتبع حالها 

 ومآلها.

 )...( 

  لجمعيةلغياب نظام محاسباتي 

إال أن الصعوبات  2014/2015اسب معتمد بداية موسم شرع مكتب الجمعية في عرض عملياته المالية على مح 

المالية الناتجة عن تأخر مجلس جماعي ماسة في الوفاء بوعوده في صرف المنح المتفق عليها في وقتها ساهم في 

 توقف هذه المحاولة.

وبعد مالءمة النظام األساسي للجمعية مع النظام األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية طبقا لقرار وزير الشباب  

فإن مكتب الجمعية بصدد القيام   2018مارس  10بتاريخ  2016أبريل  6صادر في ال 1100-16والرياضة عدد 

 لتقرير بشأنه.  بإجراءات اعتماد نظام محاسباتي وتفعيل المالحظات الواردة في ا

 غياب مسطرة لتدبير خزينة الجمعية 

واجبات االنخراط والمساهمات يتم اعتمادها مباشرة دون اللجوء إلى الحساب البنكي ويتم تسجيلها من طرف  

األمناء كل بطريقته الخاصة وال تسجل في سجل خاص ويتم استعمالها مباشرة في أداء النفقات نقدا ألن الجمعية ال  

دا ماليا كافيا في البنك ألداء نفقاتها. فكل أسبوع تتم تعبئة أعضاء المكتب للبحث عن موارد المقابالت تملك رصي

المقبلة وغالبا ما تستمر هذه العملية إلى يوم إجراء المباريات. فظروف اشتغال الجمعية قاسية جدا وكل أعضاء 

دفع كل واجبات االنخراط والمساهمات في الحساب   المكاتب المتعاقبة على تسيير الجمعية واعون كل الوعي بأهمية

 البنكي للجمعية نظرا لسهولة ضبط التفاصيل المالية، لكن الواقع فرض علينا سلوك الدفع المباشر.

 )...( 

 دالء بالحسابات السنويةعدم اإل 

 مالحظة منطقية ومعقولة وسيتم أخذها بعين االعتبار مستقبال وذلك ب:   

 حسابات سنويا باقتراح من المكتب المسير من أجل افتحاص حسابها السنوي؛تعيين مراقب  -

من النظام  37و 34-27-17التصديق على حساباتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد  -

 األساسي وطبقا لتوجيهات دورية الوزير األول في هذا الشأن؛

رابية المانحة للمعلومات المنصوص عليها تضمين التقارير المالية واألدبية المودعة بالجماعات الت -

 ؛1959يناير   31في القرار المؤرخ في 
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بإيداع حساباتها   2014مارس    05بتاريخ    02/2014تطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد   -

من مدونة  155السنوية والمتعلقة باألموال العمومية لدى المجلس الجهوي للحسابات تنفيذا للمادة 

 لية.المحاكم الما

  ثانيا. استخدام األموال العمومية

  بعض نفقات الجمعيةنقص في تبرير 

 المكاتب المتعاقبة على تسيير الجمعية الرياضية أمل ماسة تعتمد في إثبات نفقاتها على:  

أوراق المقابالت: هذه األوراق تلخص جميع نفقات المقابلة من تغذية وتطبيب ومصاريف أمن  -

وبين وحوافز وتنقل الالعبين وغيرها ويتم توقيعها من طرف األمين ومصاريف الحكام والمند 

 ؛واألعضاء المكلفين بتسيير المقابلة

الفواتير بالنسبة للنفقات المتعلقة بالتغذية داخل تراب جماعة ماسة وشراء الوقود ونفقات كراء  -

 ؛الحافالت

   ؛يعتهااإلشهادات بالنسبة لنفقات أخرى يستحيل إثباتها بفواتير نظرا لطب -

 محاضر نفقات تتعلق أساسا بتسديد الديون والسلفات.  -

 فيما يخص مالحظاتكم حول غياب الوثائق المثبتة لبعض النفقات، نوضح ما يلي:

بالنسبة لمصاريف تنقل أعضاء المكتب المسير فتتعلق أساسا بالتنقل إلى مقر عصبة سوس لكرة  -

على المحاضر األسبوعية أو الدورية الصادرة عن  القدم إليداع وثائق تأهيل الالعبين، أو الحصول

إدارة العصبة أو حضور أشغال االجتماعات، وهذه التنقالت مدونة بتواريخها وموضوعة في  

أرشيف الجمعية، وإلثباتها فالمكتب يحرر محاضر بشأنها تقدم إلى الجمع العام مرفقة بالتقرير 

 المالي؛

م باألساس تعويضات الالعبين الطلبة القاطنين خارج تراب بالنسبة لمصاريف تنقل الالعبين فهي ته -

 جماعة ماسة والمكاتب المسيرة تحرص على أداء هذه الواجبات وتثبيتها في أوراق المقابالت؛ 

بالنسبة لمصاريف األمن فالجمعية على غرار باقي الجمعيات الرياضية المشاركة في بطوالت  -

من اجل تأمين المباريات الرسمية وتثبت هذه  عصبة سوس لكرة القدم تؤدي مصاريف األمن

 العمليات في أوراق المقابالت أو إشهادات يوقعها أعضاء المكتب المكلفون بكل مباراة على حدة؛  

بالنسبة لمصاريف االستحمام فإنها تثبت في أوراق المقابالت الموقعة من طرف األعضاء المكلفين   -

ة توصل الجمعية بوصل من صاحب الحمام نرفقه بورقة بالمقابلة أو األمين والرئيس وفي حال

 المقابلة؛

بالنسبة للمصاريف االستثنائية والمتنوعة فإن إثباتها يتم بمحضر مرفق بالبيانات المتوفرة يوقعه  -

 الرئيس واألمين. 

من القرار  4ة أمام هذه المعطيات )...( فإن الجمعية ستأخذ بعين االعتبار ما ورد في تقريركم وذلك بتطبيق الماد 

المتعلق بوجوب تبرير كل المداخيل والنفقات بوثائق مثبتة، وستحرص  1959/ 31/01الوزاري المؤرخ في 

من المدونة العامة للضرائب في  145من مدونة التجارة والمادة  49الجمعية أيضا على تطبيق مقتضيات المادة 

 الوثائق المبررة للنفقات. 

 ء بوثائق مثبتةأداء نفقات التنقل دون اإلدال 

 نفقات النقل والتنقل تهم: 

مصاريف تنقل الالعبين الطلبة القاطنين خارج تراب جماعة ماسة، تثبت هذه النفقات في أوراق  -

 المقابالت أو في نماذج أوراق خاصة بهذه العملية مقابل إمضائهم؛ 

 تعويضات السائقين، تثبت بمحاضر أو إشهادات؛ -

الجماعية التي تستعمل بين الفينة واألخرى والتي ال نعتمد عيها كليا بسبب مصاريف إصالح الحافلة   -

 حالتها الميكانيكية السيئة حيث تكون معطلة في أغلب األحيان ويتم إثبات هذه النفقات بوصوالت؛ 

مصاريف تنقل أعضاء المكتب لحضور مختلف االجتماعات أو قضاء أغراض إدارية لفائدة  -

 إثباتها بواسطة محاضر؛الجمعية، ويتم 



 212 

نفقات كراء الحافالت الخاصة داخل أو خارج تراب الجماعة للقيام بالتداريب اليومية أو االنتقال  -

 إلجراء المباريات اإلعدادية أو الرسمية، وتكون هذه النفقات مثبتة بإشهادات؛

 نفقات شراء الوقود ويتم إثباتها بالفواتير.  -

ل ناتج أساسا عن مشاركة الجمعية في أغلب المواسم بجميع الفئات في مختلف البطوالت إن ارتفاع نفقات النقل والتنق

كتاكيت( باإلضافة إلى اضطرار الجمعية للتنقل إلى الملعب الجماعي  –براعم  –صغار  –فتيان  – شبان  –)كبار 

مية والمقابالت الرسمية، بسيدي عبو الذي يبعد عن مركز الجماعة بحوالي خمسة كيلومترات إلجراء التداريب اليو

 مما يشكل عبئا إضافيا على الجمعية.
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 تقديم

والجماعات الترابية األخرى   دستور المملكة، مراقبة حسابات الجهاتطبقا ل ،تتولى المجالس الجهوية للحسابات

العمليات ، عن كل إخالل بالقواعد السارية على االقتضاءوتعاقب، عند  ،جموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونهامو

 المذكورة.

يذه تنفالصادر بالمتعلق بمدونة المحاكم المالية  62.99وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 

 . هوتتميم هتم تغيير كما(. 2002يونيو 13) 1423ع اآلخر في فاتح ربي  1.02.124الظهير الشريف رقم 

 الحسيمة-نتطوا-اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة .1

 حدود  الحسيمة، في-تطوان-للحسابات لجهة طنجة الجهوي المجلس يمارس،  62.99رقم  من القانون    118لمادة  ل  طبقا

 ختصاصات التالية:اال ،نفوذه الترابي دائرة

الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية  الجماعات حسابات في البتالتدقيق و -

 ومراقبة تسييرها؛  والمجموعاتهذه الجماعات 

مراقبة تسيير المقاوالت مخولة االمتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات   -

ومية خاضعة هيئات أو مؤسسات عم أو أو مجموعاتوالمقاوالت التي تملك فيها جماعات ترابية 

لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

مراقبة استخدام األموال العمومية التي تتلقاها المقاوالت غير تلك المذكورة أعاله، أو جمعيات أو أجهزة  -

أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة 

 أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛

  التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في  -

 سات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعاتالمؤسو الجماعات الترابية ومجموعاتها

كل الشركات أو المقاوالت التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة و

 مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

 وبعض المهنية والغرف  المحلية المجالس منتخبي بعض من  ممتلكاتالب رية اإلجبا التصاريح وتتبع تلقي -

 ؛ العموميين واألعوان الموظفين فئات

 .الترابية ومجموعاتها الجماعات ميزانيات بتنفيذ  المتعلقة اإلجراءات مراقبة -

كما تم تغييرها   62.99  رقم  القانونمن    158المجلس الجهوي، طبقا للكيفية التي حددتها المادة  قضاة  كما أصبح بإمكان  

سالف الذكر، القيام بعين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في    55.16  رقم   لمادة األولى من القانونوتتميمها با

 . هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس األعلى للحسابات

 النطاق الترابي للمجلس الجهوي للحسابات  .2

ثر إعلى    قليم الحسيمةإأصبح يشمل أيضا    حيث  ؛2015  سنة  مهما خالل  توسعالمجلس الجهوي  لترابي لالنفوذ اعرف  

بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها   2015أكتوبر    05بتاريخ    2.15.556صدور المرسوم رقم  

التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وقد  امينلمضالمحاكم المالية  تفعيلودوائر اختصاصها. ويأتي هذا التطور في سياق 

الحسيمة في "المجلس -تطوان-حدد هذا المرسوم التسمية الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات المختص في جهة طنجة

 الحسيمة". -تطوان-الجهوي للحسابات لجهة طنجة

كلم مربع، أي ما  17.262االختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات يمتد على مساحة تقدر ب  أضحىوهكذا 

 من المساحة اإلجمالية للمملكة. المائةفي   2,43يعادل 

الحسيمة بموقعها الجغرافي في أقصى الشمال الغربي للمملكة الذي تمتد مساحته على رقعة  -تطوان-وتتميز جهة طنجة

طارق، ومن الجهة الغربية مهمة من جبال الريف، يحدها من جهة الشمال البحر األبيض المتوسط ومضيق جبل 

-القنيطرة، ومن الجهة الجنوبية الشرقية جهة فاس-سال-المحيط األطلسي، ومن الجهة الجنوبية الغربية جهة الرباط

 مكناس وجهة الشرق.
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نسمة، أي ما يناهز   3.556.729  ،2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة    ،ويبلغ تعداد ساكنة الجهة

في  1,49 ،2014-2004الفترة  خالل ،معدل نمو ساكنة الجهة بلغمن مجموع سكان المملكة. وقد  المائةفي  10,5

 . المائةفي  1,3ناهز المعدل الوطني الذي يليفوق  المائة

يليها ، المائةفي  30أصيلة بنسبة -أسرة، تتمركز غالبيتها بعمالة طنجة 799.124 بحوالي ويقدر عدد األسر بالجهة

 .المائةفي  16طوان بنسبة إقليم ت

جهة واحدة مكونة من ، وحدة 155 للحسابات ية التابعة لنفوذ المجلس الجهويويبلغ العدد اإلجمالي للجماعات التراب

عمومية أجهزة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات  يشمل، ذلك. فضال عن جماعة 146و أقاليم 06وعمالتين و

، و"الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة لماء والكهرباء بالعرائش"توزيع ا ل اعيةالجم "الوكالة المستقلة أخرى، منها

المحلية كالنقل الحضري   ها تدبير بعض المرافق العمومية، ومجموعة من الشركات المفوض لالحسيمة"-تطوان-طنجة

 .وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وجمع النفايات المنزلية

وهي مؤسسات عمومية يتم إحداثها بموجب  ،لمجلس الجهوي مجموعات الجماعاتل المجال الترابي كما يتضمن

خالل سنة ، هابلغ عدد  وقد مداوالت مجالس الجماعات التي قررت الدخول في شراكة فيما بينها لتدبير مرفق معين، 

 يات وفتح المسالك الطرقية.النفا مجموعة، عهد إلى بعضها تدبير مرافق النظافة وجمع 14 ،2018

  الجهوي للحسابات للمجلس  خاضعةال عدد الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية تطور

 2018-2016 خالل الفترة

 الجماعات العماالت واألقاليم  الجهات  السنة
 المؤسسات العمومية

 المجموع
 الوكاالت المستقلة مجموعات الجماعات

2016 01 08 146 12 02 169 

2017 01 08 146 14 02 171 

2018 01 08 146 14 02 171 

 تنظيم المجلس الجهوي للحسابات .3

مستشارا من بينهم الرئيس ووكيل الملك وثالث  22يتألف المجلس الجهوي للحسابات من هيئة قضائية تتكون من 

   رؤساء فروع.

، باإلضافة إلى مسك مهام كتابة الضبط ،أساسا يتولون، اموظف 12تتشكل من  ما بالنسبة إلدارة المجلس، فإنهاأ

 األرشيف وباقي المهام اإلدارية األخرى. 

، خاصة على مستوى األطر 2016 بسنة نةلموارد البشرية مقارل مهم  ارتفاعب ، على العموم،2018سنة  واتسمت

 .الجدول التالي ذلك كما يوضح اإلدارية،

 2018- 2016خالل الفترة   الجهوي للحسابات الموارد البشرية للمجلس عدد تطور

 2018 2017 2016 الموارد البشرية 

 22 20 20 القضاةعدد 

 12 7 4 الموظفين عدد

 34 27 24 المجموع
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 الكتابمحتويات هذا  .4

-لجهة طنجة الجهوي للحسابات للحسابات، والخاص بالمجلس األعلى للمجلس السنوي التقرير من الجزء هذا يتضمن

 الفصول التالية: ،الحسيمة-تطوان

 خالل ممارسته الختصاصاته إطار في الجهوي للحسابات المجلس أنجزها التي األنشطة بأهم عرضا -

 2015  سنةخالل  عنه   الصادرة التوصيات تتبع  التقييم الذي قام به في إطارمع تقديم لنتائج    2018سنة  

 )الفصل الثاني(؛  رالتسيي مراقبة مهامممارسته  إثر على

 2018سنة خالل المنجزة التسيير  بمراقبة  المتعلقة الخاصة التقارير في المدرجة المالحظات أهم -

  نيةالمع األجهزة مسؤولي ألجوبة عرض المختصة، مع للسلطات الجهوي المجلس طرف والموجهة من

  .بها
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-: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجةولالفصل األ

 الحسيمة-تطوان

المتعلق بمدونة  62.99القانون رقم  بموجبل االختصاصات المخولة له ج 2018سنة شملت أنشطة المجلس خالل 

والتأديب المتعلق بالميزانية  والتسيير بحكم الواقع اصة ما تعلق منها بالتدقيق والبت في الحساباتخالمحاكم المالية، و

القيام  تم ممارسة هذه االختصاصات  وبموازاةوالشؤون المالية ومراقبة التسيير والتصريح اإلجباري بالممتلكات. 

  ية والتكوينية والتعاونية وغيرها.بمجموعة من األنشطة اإلدار

I. األنشطة القضائية 

 أوال. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين
وكذا حسابات المؤسسات العمومية  الترابية ومجموعاتهايقوم المجلس بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات 

ومؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها، والتي تتوفر   ترابية ومجموعاتهاوالمقاوالت التي تملك رأسمالها كليا جماعات  

بتقديم حسابات هذه األجهزة  الترابية ومجموعاتهاعلى محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات 

سنويا إلى المجلس، كما يلزم محاسبو األجهزة األخرى الخاضعة لرقابة المجلس بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا  

عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في  محاسبيا 

وتثبت األحكام النهائية الصادرة عن المجلس ما إذا كان المحاسب العمومي   .النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.

، 2018 خالل سنة ،الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحساباتالعمومية عدد األجهزة بلغ  ،في هذا اإلطار

 . موزعين كاآلتي ،جهازا 171

 تطور عدد األجهزة الخاضعة حساباتها للتدقيق والبت من طرف المجلس الجهوي للحسابات 

 2018-2016خالل الفترة 

 موعجالم الوكاالت المستقلة مجموعات الجماعات الجماعات العماالت واألقاليم  الجهات  السنة

2016 01 08 146 12 02 169 

2017 01 08 146 14 02 171 

2018 01 08 146 14 02 171 

على  هابالتدقيق والبت فيكذا المحاسبين المعنيين بحساباتهم و إدالءعلى  ،في إطار هذا االختصاص ،المجلس يسهرو

 مبين أسفله. النحو ال

 تقديم الحسابات .1

من وثائق عامة ومستندات مثبتة للمداخيل والنفقات، ويدلي المحاسبون   الترابية ومجموعاتهاتتشكل حسابات الجماعات  

المتعلق بمدونة  62.99 رقم من القانون 126طبقا لمقتضيات المادة  العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها،

سابات المختص، فيما  لنفقات كل ثالثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحلالمحاكم المالية، بالمستندات المثبتة للمداخيل و

يمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان بالنسبة لألجهزة األخرى. كما يلزم المحاسبون العموميون المذكورون 

ومجموعاتها إلى  الترابيةورؤساؤهم التسلسليون بالعمل على تقديم مجموع الوثائق المكونة لحسابات الجماعات 

يوليوز من السنة الموالية للسنة المعنية بوضع هذه  31على أبعد تقدير، في  المجلس الجهوي للحسابات المختص،

 الحسابات.

سفله. كما يفصل ذلك الجدول أ  2018سنة  حسابا إلى المجلس الجهوي للحسابات خالل    256وفي هذا اإلطار، تم تقديم  

 حسابا(.  84)وما قبلها    2015( وواحد   حساب)  2016و  حسابا(  171)   2017  المالية  واتبالسنوتتعلق هذه الحسابات  
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 2018الحسابات والبيانات المحاسبية المقدمة خالل سنة 

 العمومية المدلية األجهزة 

 عدد  ال

  ع منهاالخاض

برسم سنة 

2018 

الحسابات المقدمة خالل سنة 

 بتدبير سنواتبشأن  2018

مجموع 

الحسابات 

الواجب تقديمها  

إلى غاية سنة 

2018 

 مجموع

 ت المقدمةالحسابا

 2018إلى غاية سنة 
2015  

 وما قبلها 
2016 2017   

 15 15 01 00 00 01 الجهات 

 86 89 08 00 00 08 العماالت واألقاليم 

 1491 1581 146 01 79 146 الجماعات

 76 79 14 00 05 14 مجموعات الجماعات

المقاوالت والمؤسسات التي 

 تتوفر على محاسب عمومي
02 00 00 02 15 15 

 1683 1779 171 01 84 171 المجموع

 96 الفرق   

على المحاسبين   التي يتعينالحسابات  مجمل  بالمائة من    5  نسبة تزيد عن  ،96، وعددها  المقدمة  غير  الحساباتوتمثل  

اإلدالء بها ويعزى عدم  . حسابا( 1779) 2018إلى غاية و 2004للمجلس منذ تاريخ إحداثه سنة  العموميين تقديمها

المركز المحاسبي "شفشاون" وهي حسابات تهم السنوات  بتسيير للمجلس إلى وفاة المحاسب المعني، المعهود إليه

  .2010و 2009و 2008المالية 

من  28 على تفعيل مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة ولمواجهة هذه الوضعية، عمل المجلس الجهوي للحسابات

لمتعلق بمدونة المحاكم المالية والقاضية بتكليف المحاسب الخلف أو انتداب محاسب آخر من قبل ا  62.99القانون رقم  

للسيد في الموضوع  ، قام رئيس المجلس بتوجيه رسالةالوزير المكلف بالمالية لتقديم هذه الحسابات. وفي هذا الصدد 

، 2018نونبر    15بتاريخ    157عدد  ذكيرية  ورسالة ثانية ت  2018مارس    20بتاريخ    53وزير االقتصاد والمالية عدد  

 دون جواب.

 التدقيق والبت في الحسابات .2

طبقا   .سنويا العموميون المحاسبون يقدمها  التي الحسابات في والبت بالتدقيق للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 واألنظمة للقوانين والنفقات المداخيل تنفيذ  عمليات احترام مدى يتأكد من كما لمقتضيات مدونة المحاكم المالية،

 من كل إلى مذكرات في الحسابات تدقيق بمناسبة تسجيلها  تم التي تبليغ المالحظات على ويعمل .العمل بها الجاري

بشأنها داخل اآلجال التي   وتبريراتهم بتعقيباتهم اإلدالء قصد  والمراقبيناآلمرين بالصرف وكذا العموميين المحاسبين

 .مدونة المذكورةتحددها ال

 ساسا بالجماعات الترابية ومجموعاتها.تتعلق أحسابا  226 ،2018، خالل سنة  عدد الحسابات التي تم تدقيقهابلغوقد 

برسم السنوات من   للحسابات الجهوي المجلس طرف من تدقيقها تم التي الحسابات وضعية التالي الجدول ويوضح

 .2018إلى  2016
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 وضعية الحسابات التي تم تدقيقها  

 2018-2016خالل الفترة 

 العمومية  األجهزة

عدد الحسابات التي تم  

 تدقيقها 
 عدد مذكرات المالحظات التي تم توجيهها إلى 

2016 2017 2018 
 المراقبين  اآلمرين بالصرف ن العموميينيالمحاسب

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 - - - - 05 - - 05 - 02 04 03 الجهات 

 03 - - 05 02 06 05 02 07 11 08 08 العماالت واألقاليم 

 01 01 - 69 53 44 99 70 40 201 245 117 الجماعات

مجموعات 

 الجماعات 
08 15 12 01 02 01 01 - 01 - 02 - 

المقاوالت 

والمؤسسات 

العمومية التي  

تتوفر على 

 محاسب عمومي

04 - - - - - - - - - - - 

 04 03 - 75 60 51 105 79 48 226 272 140 المجموع

 :عن صدور 2018وقد أسفرت عملية التدقيق والبت في الحسابات خالل سنة 

 ؛ومراقبين مالحظات موجهة إلى محاسبين عموميين وآمرين بالصرف ةمذكر 184 -

 ؛عمومييناللمحاسبين ابإبراء ذمة نهائيا  احكم 186 -

حكما تمهيديا بتوجيه أوامر نافذة للمحاسبين العموميين لتقديم تبريراتهم بخصوص المخالفات   24 -

هم أو إرجاع المبالغ التي صرح بها المجلس كمستحقات مفترضة لفائدة األجهزة المعنية  يلإالموجهة 

 .ادرهم 18.392.079,26والبالغ مجموعها 

  في مجموع مبالغها  حدد سبين العموميين أحكام نهائية بوجود عجز في حسابات المحا 05 -

 درهم.  502.547,78

سواء على مستوى عدد األحكام  بعض التطور شهدت  2018 سنة ، فإن حصيلة 2017و 2016 سنتي وبالمقارنة مع 

 .أو مبالغ العجز المصرح بها، كما يبين ذلك الجدول أسفله الصادرة النهائية

 المجلس الجهوي للحسابات  وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف

 2018-2016الفترة خالل 

  األجهزة

 العمومية

 عدد األحكام النهائية عدد األحكام التمهيدية عدد الحسابات في طور البت

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 مبلغ العجز بالدرهم عجز الذمة إبراء

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 - - - - - - - 05 - - - - - - - الجهات

العماالت 

 األقاليمو
- - - - - 02 08 81  90  - - - - - - 

30 01 الجماعات  02 60  90  22 186 271 157 - - 05 - - 502.547,78 

مجموعات 

 الجماعات
- - - 02 01 - - 19 20 - - - - - - 

المؤسسات 

 العمومية
- - - - - - 08 - - - - - - - - 

 502.547,78 - - 05 - - 186 313 202 24 10 08 02 03 01 المجموع
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تقريرا قصد وضع مستنتجاتها.  69، يوجد لدى النيابة العامة 2018أنه، وإلى غاية متم سنة  كما تجدر اإلشارة إلى

 وتتعلق هذه التقارير بما يلي: 

 ؛ من أجل البت تمهيديا في الحساباتتقريرا  65 -

 أحكام نهائية. من أجل إصدار تقارير   04 -

 ثانيا. التسيير بحكم الواقع
 يتولى، للحسابات الجهوي المجلس على أن المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 131 المادة تنص

 محاسبا يعتبر فإنه القانون،من هذا    41المادة   وحسب ع.الواق بحكم تسيير بوجود  التصريح اختصاصه، دائرة في حدود 

 النفقات ودفع الموارد  عمليات قبض المختصة، السلطة لدن من لذلك يؤهل أن غير من يباشر،  شخص كل الواقع بحكم

 له تكون أن دون يقوم أو المجلس، لرقابة الخاضعة العمومية األجهزة أحد ملك في قيم أو أموال واستعمال وحيازة

 العموميين ولكن المحاسبين المذكورة، األجهزة ملك في ليست قيم  أو بأموال تتعلق بعمليات  عمومي محاسب  صفة

 التسيير عن مسؤوال مشاركا يعتبر أن العمل. ويمكن أيضا بها الجاري واألنظمة للقوانين وفقا بإنجازها وحدهم يكلفون

 تشجيعه أو بموافقته يكون والذي عمومية، طلبات على حاصل هو من كل عون، وكذا أو موظف كل الواقع، بحكم

 إلى علم عن عمد  قد  الوثائق، بهذه الواردة البيانات تحريف على أو أو الفواتير األثمان بيانات في المبالغة على إما

 .صورية أصول تبريرات أو أو حواالت أو باألداء أوامر تحرير

 اإلطار، تجدر اإلشارة إلى ما يلي: هذا وفي

 تشكل تسييرا قد  عمليات يهم ،2018 سنة  برسم للحسابات، الجهوي المجلس على ملف أي إحالة تتم لم -

 ؛سالف الذكر 62.99القانون رقم  بموجب المخول لها ذلك الواقع، من طرف الجهات بحكم

من النيابة العامة لدى المجلس تتضمنان   حالتينحكما واحدا، بشأن إ  ،2018خالل سنة  ،  المجلس  أصدر -

 بحكم الواقع. بكون األفعال المعنية ال تشكل تسييراشركة للتدبير المفوض، قضى  تهم أفعاال

 ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 
يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف 

وفي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات  الترابية ومجموعاتهاأو مستخدم يعمل في الجماعات 

على انفراد أو مجموعات أو ال الترابيةا الجماعات وكذا في كل الشركات أو المقاوالت التي تملك فيه مجموعاتوال

 بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

 55و 54ويحكم المجلس على األشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أ كثر من المخالفات المشار إليها في المواد 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة،   62.99 رقم ونمن القان 56و

غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة ال يمكن أن يتجاوز  على أال يقل هذا المبلغ عن ألف درهم عن كل مخالفة.

ي باألمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. وإذا ثبت  أربع مرات مبلغ األجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعن

للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة أحد األجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني باألمر بإرجاع 

 المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد. 

ر السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني باألمر،  وإذا اكتشف المجلس أفعاال تستوجب إجراء تأديبيا، يتم إخبا

والتي تخبر المجلس خالل أجل ستة أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها. أما إذا كان األمر يتعلق بأفعال يظهر 

م إخبار السلطة أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، فإنه يتم رفع األمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مالئما، كما يت

 التي ينتمي إليها المعني باألمر بذلك.

صدور   شهدت  ،2018خالل سنة    ،فإن حصيلة ممارسة هذا االختصاص من طرف المجلس الجهوي  ،وفي هذا الصدد 

 مفصلة كاآلتي:  والشؤون المالية الميزانيةبم في مجال التأديب المتعلق احكأ 09

 ن بسقوط الدعوى العمومية؛احكم -

 ؛بعدم المؤاخذةأحكام  04 -

 .درهم 26.000,00 في مجموع مبالغها حدد أحكام بالغرامة والتي  03 -

ملفا أو شخصا متابعا ينتمون   18  قضايا تضم  09عند    ،2018  ، متم سنةعدد القضايا والملفات الرائجةوعليه، استقر  

 .جماعات ترابية ومجموعة جماعات واحدة 08إلى 

المتعلق بالميزانية  يبالتفاصيل فيما يخص حصيلة المجلس الجهوي في ميدان التأد ويبين الجدول التالي مزيدا من 

 .2018والشؤون المالية خالل سنة 
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 أنشطة المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

 2018سنة خالل 

 الوضعية ( 1)عدد القضايا ( 2)عدد الملفات

 الرائجة في بداية السنةالقضايا والملفات  04 17

 المجلس الجهوي للحسابات من النيابة العامة خالل السنة وصل بهاالمتابعات التي ت * 05 10

 عدد تقارير التحقيق المنجزة - 07

 عدد الملفات الجاهزة للحكم - 00

 عدد األحكام الصادرة عن المجلس  - 09

 السنةالقضايا والملفات الرائجة عند نهاية  09 18

 ( القضية تطابق جهازا من األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.1)

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

* منها قضية واحدة كانت موضوع إحالة خارجية من طرف السيد وزير الداخلية على النيابة العامة لدى المجلس وتهم متابعا 

 واحدا.

جديدة في   طلب رفع قضايا 14، بتوجيه 2018أن المجلس الجهوي للحسابات قام، خالل سنة  تجدر اإلشارةإلىو

  .المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يبميدان التأد 

II.  األنشطة غير القضائية 

 ريح اإلجبارية بالممتلكاتاأوال. تلقي وتتبع التص
لبعض منتخبي المجالس المحلية   بالممتلكات  اإلجباريالمتعلق بإحداث التصريح    54-06تطبيقا لمقتضيات القانون رقم  

-تطوان-بعض فئات الموظفين أو األعوان العموميين، يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجةلوالغرف المهنية و

الحسيمة بتسلم تصاريح منتخبي وموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها والغرف المهنية وكذا موظفي الدولة 

 لعامة والهيئات األخرى. وتنقسم هذه التصاريح إلى:والمنشآت ا

 تصاريح أولية يتم إيداعها داخل أجل ثالثة أشهر الموالية النتخاب أو لمباشرة المهام؛  -

 تصاريح تكميلية يتعين اإلدالء بها بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل؛ -

سنوات بالنسبة  ين بالنسبة للمنتخبين وكل ثالثنتتصاريح دورية يتم اإلدالء بها في شهر فبراير كل س -

 للموظفين؛

يتم إيداعها داخل أجل شهرين بالنسبة للموظفين وثالثة أشهر بالنسبة  تصاريح بمناسبة انتهاء المهام -

 للمنتخبين ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة.

 248ع التصريحات المودعة ما بين  تصريح بالمجلس الجهوي للحسابات. وتتوز   914، إيداع  2018تم خالل سنة  وقد  

 هم الموظفين.ي 666خص المنتخبين وتصريحا ي

ريح من طرف المنتخبين أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف اعملية إيداع التص  ،2018خالل سنة    ،واستمرت

الذين انتهت مهامهم بعد وكذا  2015شتنبر من سنة  4غشت و7المهنية الذين تم اإلعالن عن انتخابهم إثر انتخابات 

إجراء االنتخابات المذكورة، والذين لم يودعوا تصريحاتهم بعد اإلعالن عن انتخابهم أو لم يجددوها أو لم يودعوا 

، موظفو الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها 2018التصريح بمناسبة انتهاء مهامهم. كما واصل، خالل سنة 

 .إيداع تصاريحهم التجديدية واألولية بالمجلس الجهوي للحسابات والمؤسسات والمقاوالت العمومية

 حيز التنفيذ.  أعاله،  المشار إليه  ،54- 06ويبين الجدول بعده نتائج عملية التصريح بالممتلكات، منذ دخول القانون رقم  
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في المائة من مجموع  83,72التصاريح المقدمة في أغلبيتها من تصاريح تجديدية وأولية التي تمثل نسبة وتتشكل 

، فيما ال تشكل التصاريح بمناسبة انتهاء المهام سوى 2018التصاريح المودعة بالمجلس الجهوي للحسابات خالل سنة  

 في المائة، كما هو مبين في الجدول اآلتي:  16,17نسبة 

وقد كان لإلجراءات التي اتخذها المجلس الجهوي للحسابات في حق المنتخبين المتخلفين عن أداء واجب التصريح 

وتجلى في إقدام العديد من أعضاء مجالس  2018أثر إيجابي استمر إلى غاية سنة  2017بالممتلكات خالل سنة 

سائل اإلخبار بالمصرحين وغير المصرحين إلى الجماعات الترابية ومجموعاتها على إيداع تصاريحهم بعد توجيه ر

دجنبر   31رؤساء مجالس الجماعات الترابية وتبليغ اإلنذارات للممتنعين عن التصريح بالممتلكات. وهكذا، وبتاريخ 

منتخب ملزم بالتصريح اإلجباري بالممتلكات من أعضاء مجالس الجماعات الترابية  1.551، ومن أصل 2018

منتخب متخلف عن التصريح بالممتلكات حسب   152المهنية السابقين والحاليين لم يتبقى سوى  ومجموعاتها والغرف  

، 2018في متم سنة  ،نسبة تصريح المنتخبين بلغتإذ اللوائح المتوصل بها من طرف المجلس الجهوي للحسابات، 

 ، كما يتضح ذلك من الجدول اآلتي: 2017بالمائة بالمقارنة مع سنة  15,35 بتهنس مسجلة ارتفاعابالمائة،   90,20

(4 )=(2(/)1 ) 

(5 )=(3(/)1 ) 

 ثانيا. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات
الحسيمة -تطوان–تكريسا منه لدور التتبع والمواكبة الذي يمارسه في إطار  رقابته على الجماعات الترابية بجهة طنجة  

إلى تجويد تدبير الشأن العام المحلي بالجهة، ينخرط المجلس الجهوي للحسابات    وتفعيال لمبدأ النجاعة الرقابية المفضية

الحسيمة، في مسار تواصلي يروم تعبئة كل الطاقات والقدرات المتاحة للجماعات المعنية -تطوان-لجهة طنجة

لمعمول بها وتكريس بمالحظاته من خالل تتبع مآل توصياته بشأنها بما يضمن احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ا

المبادئ والممارسات الفضلى في ميدان تدبير الشأن العام المحلي، بما يضمن تطوير آليات تنفيذ المالية العمومية 

بالجهة. وفي هذا السياق، قام المجلس بتتبع تنفيذ توصياته الصادرة في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 

 اتسمت بتحديد موضوعات التوصية وتقديم مقترحات لتجاوز الخلل والمعيقات،    ، وفق منهجية عمل2015برسم سنة  

الملزمين   فئة

بالتصريح 

اإلجباري 

 بالممتلكات

عدد التصريحات 

المودعة خالل  

- 2010الفترة 

2016 

عدد التصريحات المودعة 

 خالل سنة

عدد رسائل اإلخبار 

بالمصرحين وغير المصرحين 

 الموجهة خالل سنة

عدد اإلنذارات  

 الموجهة خالل سنة

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 - - 40 - 666 732 20.627 الموظفون

 - 614 - 177 248 840 2.221 المنتخبون 

 عدد التصريحات المودعة من طرف الموظفين عدد التصريحات المودعة من طرف المنتخبين  صريحصنف الت

 612 153 أولي أو تجديدي 

 53 95 بمناسبة انتهاء المهام

 1 - تكميلي 

 666 248 المجموع

عدد المنتخبين 

الملزمين بالتصريح 

اإلجباري 

 (1)بالممتلكات

عدد المنتخبين 

المصرحين إلى حدود 

 (2)2017دجنبر  31

عدد المنتخبين المصرحين 

دجنبر  31إلى حدود 

2018(3) 

نسبة تصريح المنتخبين 

 (4)1720دجنبر  31في 

نسبة تصريح 

  31المنتخبين في 

 ( 5)2018دجنبر 

1.551 1.213 1.399 78,20% %90,20 
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توصية تم توجيهها لمختلف األجهزة العمومية المحلية   135تحديد محصلة المجلس في إصداره  يمكن  ،  في هذا اإلطارو

مستقلة لتوزيع الماء  جماعات محلية ووكالة 08أجهزة منها  09البالغ عددها التي شملها برنامج مراقبة التسيير و

تم   51منها . % 79بنسبة مئوية عامة بلغت توصية،  107والكهرباء. وقد بلغ مجموع التوصيات المتفاعل بشأنها 

تنفيذ وهو ما يمثل   توصية دون  28، في حين، ظلت  ( %  41)في طور اإلنجاز    56% و  38تنفيذها وهو ما يمثل نسبة  

 %.  21نسبة 

 2015التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة أهم المجاالت المستأثرة ب .1

بالنظر إلى تراكمات اشغال المجلس الجهوي للحسابات ورصيده في ميدان اختصاصاته التي يمارسها على مختلف 

طاعات في مجملها على القارتكزت  أوجه تدبير الجماعات الترابية المشمولة بواليته الرقابية، يتبين أن هذه التوصيات  

والمجاالت ذات األهمية الكبيرة بالنسبة لمعالجة اختالالت المالية العمومية المحلية ولتجويد سبل تدبيرها. إذ أنه 

من مجموع   %  33استحوذ محور " التقيد بضوابط البناء والتعمير وتفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية" على نسبة  

%،   02المنافسة في ميدان إبرام الطلبيات العمومية" سوى بنسبة  ، بالمقابل لم يحظ مجال "إعمال مبدأالتوصيات

 إعمالومن جهة أخرى، عن  ،وذلك ناتج من جهة، عن كثرة المشاكل واالختالالت التي يتسم بها المجال األول

بشأن المجال الثاني. وإلعطاء صورة أوضح عن مالمح  للتوصيات التي سبق للمجلس أن قدمهاالجماعات المحلية 

 التالية البيانية بيعة القطاعات وحصة التوصيات المتعلقة بها نعرض الرسومط

 

 تقييم مدى تجاوب الجماعات الترابية المستهدفة مع التوصيات الموجهة إليها .2

قبل تثمين أي تجاوب مع توصيات المجلس، ال بد من تسليط الضوء على االختالفات الجوهرية التي تطبع هذه 

الخالصات من حيث بساطة أو تشعب مضمونها أو من حيث المساطر المؤطرة لها أو حسب الحيز الزمني الالزم 

ادئ المعمول بها، بينما جزء آخر منها قد يستغرق لتنزيلها، ذلك أن جزءا منها قد يتطلب التقيد بتطبيق القانون أو المب

تطبيقها وقتا أطول بالنظر إلى التكلفة المالية أو البشرية المتطلبة أو إلى طول المساطر المتعلقة بها وتعدد الجهات 

ولى لهذه تي تال العنايةالخارجية األخرى المتدخلة في مسارها. من هذا المنطلق، عمل المجلس على تتبع مدى 

لمعيقات الموضوعية التي قد تعترض تنفيذها، وذلك للوقوف على المجهودات المبذولة التوصيات، أخذا بعين االعتبار  ا

اتسمت وضعية توصيات  ،واالمكانات المرصودة قصد ترجمتها على أرض الواقع. وعلى غرار السنة المنصرمة

حازت نصيبا  التوصيات المفعلةالمجلس بكثير من الجدية من حيث التعامل معها وإبداء االهتمام بها، بحيث أن نسبة 

من العدد  % 79مما يشكل نسبة  %  41متبوعة بشق التوصيات المعتبرة في طور اإلنجاز بنسبة  % 38أوفر بنسبة 

، مما يدل على سعي  % 21نسبة  اوز التوصيات التي لم تؤخذ بعين االعتبار تتجفي حين ال  .اإلجمالي للتوصيات

دؤوب من الجماعات الترابية المعنية بها للتغلب على االختالالت التي تعتري تدبيرها لماليتها العمومية، كما ينم عن 

. ويوضح الرسمان عموميةات الفي تقديم الخدمالممارسات الفضلى القاعدة القانونية و إرادة الجماعات في اعتماد 

 التوضيحيان أسفله، مدى تفاعل الجماعات الترابية المستهدفة مع التوصيات الموجهة إليها.

اعتماد مخططات واستراتيجيات تنموية وهياكل 

%4; تنظيمية باالختصاصات الجماعية

تنمية الموارد البشرية والمادية 

اب في ونجاعة تدبيرها والتقيد باالكتت

التأمينات المنصوص عليها في 

%6: القانون

تعميم االقرارات 

ات الجبائية وتطوير ألي

تصفية ومراقبة 

المداخيل الضريبية 

%16: والعقارية

ة وضع آليات المراقب

الداخلية والتقيد 

بضوابط تدبير 

شساعة المداخيل 

وتوفير شروط 

%5: سالمتها

تثمين قطاع الممتلكات 

ها العقارية وتسوية وضعيت

القانونية والجبائية وحسن

%4: تدبيرها

لتعمير التقيد بضوابط البناء وا

طة وتفعيل اختصاصات الشر

%33: اإلدارية

ضبط اإلطار التعاقدي 

للمشاريع المشتركة 

ية وتدعيم البنيات التحت

: ةوتنمية المرافق الجماعي

4%

إعمال مبدأ المنافسة

في إبرام الطلبيات

%2: العمومية

تدعيم صالحيات لجنة 

ت التدقيق وتطوير مقاربا

راء التدقيق المحاسباتي وإث

ات عن تقرير التدبير ببيان

ة الحكامة والمراقبة الداخلي

%26: وتحليل المخاطر 

أهم موضوعات توصيات المجلس
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 تقدم إنجاز التوصيات وردود األفعال بشأنها حسب كل جماعة ترابية  .3

أن   إالإيجابي،  بشكلالمجلس  توصيات  تجاوب الجماعات الترابية مع    تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من

 إضافة إلى التدابير المتخذة والمعتبرة في طور اإلنجاز.  تفعيل هذه التوصيات مرتبط بحجم ونوعية هذه األخيرة،نسبة  

 ولعل هذا ما تؤكده البيانات المحصل عليها من خالل دراسة وضعيات هذه الجماعات، إذ تبين من جهة، أن جماعتان

وثالث جماعات بلغت نسب اإلنجاز بها مستويات مهمة  (أصيلة والبحراويينة لها )أنجزتا أغلب التةصيات الموجه

إنجاز  ضعيفةثالث جماعات نسب  وفي المقابل سجلت%.  53% ثم تطوان 57% والبحراويين  75وهي تزكان 

أضعف نسبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش  سجلت. بينما (% 28% وحجر النحل  36مارتيل )

 . % 11 إنجاز بحيث لم تتجاوز نسبة تفعيل التوصيات

38%

41%

21%

نسب تفاعل الجماعات الترابية مع التوصيات المتعلقة بها

(توصية51)المنجزة 

(توصية56)في طور اإلنجاز 

(توصية28)غير المنجزة 
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مستوى تنزيل توصيات المجلس حسب المجاالت والمحاور التسعة

المنجزة في طور اإلنجاز غير المنجزة
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 ومؤشرات تنفيذها وأهم الصعوبات التي تعترضها المجلس لتوصيات التوزيع الموضوعاتي .4

رة الشركاء والمتدخلين أبرز المعيقات  تعتبر االكراهات المالية والبشرية واللوجستية وطول المساطر اإلدارية وكث

التي تحد من ترجمة توصيات المجلس على أرض الواقع. غير أن هذه التحديات تختلف من جماعة إلى أخرى حسب 

فإن لها تأثير  الكشف عن بعض الممارسات غير القانونية،  نذلك أنها، فضال ع .إمكانات الجماعة ونوعية التوصية

. ويمكن عرض هذه الجيدةتدبير الشأن العام المحلي، مما يفضي إلى تطوير الحكامة على مختلف أوجه  إيجابي

 المحاور األساسية والتحديات التي تواجه التوصيات المتعلقة بها كما يلي: 

 (% 33مجال التقيد بضوابط البناء والتعمير وتفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية )بنسبة   .أ

بالنظر إلى حجم المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعمير وفرض الدور المحوري للشرطة اإلدارية على غرار باقي 

توصية،  44بحصة بلغت    ،ألخرىالمحاور اب  مقارنةالجهات بالمملكة، نال هذا المجال النصيب األوفر من التوصيات  

 أي ما يمثل تقريبا الثلث من مجموع التوصيات الصادرة عن المجلس برسم السنة المعنية. 

%، كما أن عدد التوصيات   41توصية وهو ما يشكل نسبة  18فقد بلغت نسبة التوصيات المنجزة في هذا المحور 

إذا ما تم الجمع بين ما تم إنجازه وما هو في طور اإلنجاز  %، و  48توصية ما مثل    21  بلغالمعتبرة في طور اإلنجاز  

وهذا مؤشر  % 11تمثل نسبة  ،توصيات غير منجزة 05 سوى. وبالتالي، لم يتبق % 89 فإن هذه النسبة ترتفع إلى

وضع   هذا المجال  . ومن ضمن مشموالتعتفاعل الجماعات الترابية مع المجلس بشأن هذا القطا  مهم من  مستوى  على

دالئل للمساطر التنظيمية وتحديد المسؤوليات بالمصالح المعنية، وكذلك التقيد بتطبيق المساطر القانونية المعمول بها 

مشاريع المزمع إنشاؤها وتدخل الوكالة دراسة الوفي ميدان تدبير وإصدار رخص البناء وإعداد وثائق التعمير 

الحضرية، كما همت أيضا الجوانب المتعلقة بالمعاينات والتتبع ومراقبة عمليات سير األشغال وتطبيق الزجر وفقا  

المساطر المتعلقة بها وكثرة  بطول آجال تنفيذ للقانون. وتكمن أبرز معيقات إنجاز توصيات هذا المحور في االرتباط 

. كما أن بعض الجماعات التقيد بضوابط التعميرمتدخلة وندرة الموارد المالية والبشرية الالزمة لفرض القطاعات ال

المتعلق بمراقبة  66.12لم تعد معنية بهذا الدور تطبيقا لمقتضيات القانون رقم  هاتبرر عدم تجاوبها مع المجلس بكون

بتاريخ  1.16.124الظهير الشريف رقم وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير الصادر بتنفيذه 

الجهات المخول لها معاينة  تمن القانون المذكور قد حدد  1-63. غير أنه، إذا كانت المادة 2016 أغسطس 25

( يزاول 1-63منه تنص على أن المراقب )المحدد في المادة  2-63محاضر بشأنها، فإن المادة  وتحريرالمخالفات 

الدورية   هلب من السلطة اإلدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي...إلخ. وهو ما تؤكدمهامه من تلقاء نفسه أو بط

 سالف الذكر.  66.12بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  17-07المشتركة رقم 

مجال تدعيم صالحيات لجنة التدقيق وتطوير مقاربات التدقيق المحاسباتي وإثراء تقارير التدبير  .ب

 (% 26مة والمراقبة الداخلية وتحليل المخاطر )بنسبة ببيانات عن الحكا

توصية، فهي لم تهم سوى جهازا عموميا واحدا يتمثل   35إن هذا المحور، ولئن حاز عددا كبيرا من التوصيات بلغت  

 أوبالنظر إلى طبيعتها الخاصة ال من حيث مصدر مواردها  ،في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش

توصية تعد في   15و ، % 46بنسبة  ،توصية منها 16 تفعيلمن حيث محاسبتها. وقد تم  أوطرق تدبيرها وتنظيمها 

كل نسبة عدم اإلنجاز شبينما ت.  %  88وهو ما يمثل، في حال الجمع بين المستويين نسبة  ،  %  42بنسبة    ،طور اإلنجاز

75%

33%
53%

9% 14% 5%

57%
43% 46%

13%

67% 24%

55%

72%

43%

43%

29%
43%

13%
0

23%
36%

14%

52%

0

28%
11%

بيانات بشأن مستوى تفاعل األجهزة 

مع توصيات المجلس

المنجزة في طور اإلنجاز
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عن توصيات يلزمها حيز زمني لتطبيقها، كما ورد في توصيات. علما أن ما أعتبر غير منجز عبارة    04بعدد    %  12

 .  2019و 2018تعليالت الوكالة التي تعتزم تفعيلها خالل سنتي 

وتتمحور أغلب التوصيات حول تدعيم اختصاصات وموارد مصالح التدقيق الداخلي بها ومراقبة التسيير واعتماد نظم 

النظام المعلوماتي المحاسبي بما يكفل إعطاء صورة صادقة عن للمحاسبة التحليلية ومراجعة دليل الحسابات وتطوير  

 الحسابات العامة... إلخ. 

مجال تعميم االقرارات الجبائية وتطوير آليات وتصفية ومراقبة المداخيل الضريبية والعقارية  .ج

 %( 16نسبة ب)

من مجموع التوصيات الصادرة %    16توصية أي ما يمثل نسبة    22يالحظ أنه من مجموع توصيات هذا المحور البالغ  

 08في حين تعتبر  .  %  28أي بنسبة إنجاز ال تتعدى    ،توصيات منها عرفت طريقها إلى التفعيل  06عن المجلس، فقط  

 36. بينما بلغت نسبة ما لم يتم إنجازه  %  76نسبة   %، ليبلغ مجموع المستويين  36توصيات في طور اإلنجاز بنسبة  

لنواقص إلى تشعب موضوع المادة الجبائية وصعوبة اإلحاطة بمضامينها التقنية وقلة %. وتعزى هذه االختالالت وا

 ،الموارد البشرية الموضوعة رهن المصالح المختصة وقلة تأطيرها وغياب التنسيق مع القطاعات األخرى ذات الصلة

بلية واعتماد مقررات جبائية  كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الوصي على المؤسسات السياحية. كما أن إجراء دراسات ق

كما يتعين إحداث منظومة مندمجة للمراقبة الداخلية للسهر على   .محينة يستلزمها وقت كاف لتنزيلها على أرض الواقع

وغيرها من التدابير التي ، تتبع سلوكيات الملزمين وإحصائهم ومراقبة إقراراتهم وخلق قاعدة بيانات عن مداخيلهم

 زارتي الداخلية والمالية والقطاعات المعنية والجماعات الترابية.تستوجب تظافر جهود و

تنمية الموارد البشرية والمادية ونجاعة تدبيرها والتقيد باالكتتاب في التأمينات المنصوص عليها  .د

 (%06 بنسبة) في القانون

، قل من توصيات المجلسعلى خالف السنة المنصرمة، حظي قطاع تنمية الموارد البشرية والمادية وتدبيرها بعدد أ

. غير أنه بلغت مستوى إنجاز ال ،من مجموع توصيات المجلس %  06ال تتعدى ، توصيات بنسبة 08حدد في  بحيث

سفر  أمما  % 38. وبلغت نسبة التوصيات التي في طور اإلنجاز 50%توصيات وبنسبة إنجاز     04بأس به بعدد 

. وتروم هذه % 12بينما استقرت نسبة عدم اإلنجاز في حدود  .% 88عن نسبة عامة على المستويين معا قدرها 

عبر تأهيل وتعزيز الموارد البشرية ودقة  ،التوصيات الرقي بتدبير الشأن العام المحلي ومراقبة وضبط طرق تدبيره

ومعالجة وضعياتهم   ،بما يضمن توزيعها بشكل عادل بين المصالح وفق شروط الكفاءة والتكوين ا توصيف مهامه

إلدارية العالقة كوضعية رهن اإلشارة. كما تهم حماية األعوان والمسؤولين من األخطار المحدقة بهم بمناسبة أداء ا

 مهامهم من خالل التأمين عنهم. 

 04محورا اعتماد مخططات واستراتيجيات تنموية وهياكل تنظيمية باالختصاصات الجماعية ) .ه

ضوابط تدبير شساعة المداخيل وتوفير شروط ( ووضع آليات المراقبة الداخلية والتقيد ب%

 (% 05سالمتها )

توصيات أفضل من  06من خالل دراسة هذين المحورين، يتضح أن مستوى تنفيذ توصيات المحور األول والبالغة 

منها والباقي تعتبر في طور  % 50مستوى تنفيذ توصيات المحور الثاني، إذ أفلحت الجماعات المعنية بها في إنجاز 

. وبالتالي، عدم وجود أي توصية غير منجزة. وتعود أهم توصيات هذا القطاع إلى دفع الجماعات % 50اإلنجاز بنسبة  

الترابية إلى العمل باعتماد مخصصات تنموية ووضع استراتيجيات وتصورات مندمجة للتنمية مع التفكير في وضع 

جماعة بما يضمن نجاعة في تدبيرها وترشيد استغالل مؤهالتها المادية والبشرية. وقد هيكلة تنظيمية الختصاصات ال

أبانت بشأنها الجماعات المعنية عن تفاعل مهم من حيث الشروع في وضع مخططات واستراتيجيات وتصورات 

، على العكس من المحور تنظيمية لهيكلها، وأن البعض منها يستغرق وقتا لالنتهاء منه. بشأن المحور الثاني، يظهر أنه

تلك التي هي في طور اإلنجاز  نسبة في حين تقدر  ،توصيات 07% من مجموع  14األول، لم يتم تحقيق سوى نسبة 

% غير منجزة. وتتعلق بإحداث آليات للمراقبة الداخلية وحسن تدبير شساعات المداخيل  58% بينما ظلت نسبة  28

. غير أنه، ولئن اتخذت تدابير دؤوبة في سبيل تنزيلها على المستخلصةة األموال  حمايلواتخاذ كل التدابير االحترازية  

أرض الواقع، إال أنها جابهتها صعوبات في تحقيق ذلك. بحيث أنه يلزمها وقت لتغيير وتحيين القرارات الجبائية للرفع 

 المراحل الالزمة لذلك. من قيمة سقف الصندوق وأن البعض منها يشتكي من تعثر أنظمتها المعلوماتية وتتبع

( وضبط %04محاور تثمين قطاع الممتلكات العقارية وتسوية وضعيتها القانونية والجبائية ) .و

( %04اإلطار التعاقدي للمشاريع المشتركة وتدعيم البنيات التحتية والمرافق الجماعية )

 (%02وإعمال مبدأ المنافسة في الطلبيات العمومية )

ر توصية، إذ نال المحو 135من مجموع تقريبا  % 10ال تمثل توصياتها مجتمعة إال نسبة  إن هذه المحاور الثالثة

متباينة   تعتبر  توصيات. إال أن نتائج اإلنجازات  03توصيات والمحور الثالث    05الثاني  المحولر  توصيات و  05األول  

في طور اإلنجاز، في حين  % 20ونسبة  % 20جدا، بحيث أن توصيات المحور األول لم تتعد نسبة اإلنجاز بها 

ما أعتبر  باستثناء ،لم يتم تنفيذ أية توصية منهاف ،توصيات المحور الثانيبشأن . أما % 60بلغت نسبة عدم اإلنجاز 

تعتري توصيات محور "تثمين قطاع و. % 40، بينما شكلت حصة ما لم يتم إنجازه % 60في طور اإلنجاز بلغت 
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قلة الوعاء العقاري  ك ،ترجمتها على أرض الواقع تعيقمشاكل  عدةعيتها القانونية" الممتلكات العقارية وتسوية وض

وكثرة النزاعات التي تسمه وطول مساطر تحفيظها، بينما يطبع توصيات محور "ضبط اإلطار التعاقدي للمشاريع 

الحصول على الرأي المشتركة وتدعيم البنيات التحتية وتنمية المرافق الجماعية" معيقات جمة تكمن في صعوبة 

المطابق بالنسبة للمناطق الخاضعة إلعادة الهيكلة أو تلك الخاضعة لتقسيمات غير قانونية، إضافة إلى ما يستوجبه 

التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في ميدان البنيات التحتية من وقت طويل وتصفية األوعية العقارية المزمع 

إعمال مبدأ المنافسة في إبرام الطلبيات العمومية" » مجاللقطاع الثالث المتعلق بفيما يخص توصيات اأما هيكلتها. 

والباقي إنجازه استقر   % 67منها أي  2/3توصيات شهدت إنجاز  03المتسمة بالحصة األضعف من حيث العدد ب 

 يجابية من حيث التفاعل معها.   اإلنتائج ال يفسر، وهي تمتاز بسهولة االمتثال إليها وعدم تكلفتها مما  % 33في 

 مؤشرات عامة حول تجاوب الجماعات الترابية التسع مع توصيات المجلس   .5

 أن يتبين المجلس، توصيات تنفيذ  بخصوص المعنية األجهزة طرف من المسخرة واإلمكانات المبذول الجهد  بشأن

 .أسفله لجدولمبين في ا هو كما اإلطار، هذا في جهدا تدخر ولم أكثر تفاعلت  جماعات

 الجهاز العمومي 

عدد التوصيات  

الصادرة عن 

 المجلس

 توصيات منجزة
توصيات في طور 

 اإلنجاز
 توصيات غير منجزة

 العدد 
 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

(%) 

 12.50 02 12.50 02 75 12 16 تزكان

 30 00 66.50 06 33.50 03 09 أصيلة

 23 04 23 04 54 09 17 تطوان

 36 04 55 06 09 01 11 مارتيل

 14 02 72 10 14 02 14 واد لو

 53 10 42 08 05 01 19 شفشاون

 0 00 43 03 57 04 07 البحراويين

 28.50 02 28.50 02 43 03 07 حجر النحل

RADEEL 35 16 46 15 43 04 11 

 21 28 41 56 38 51 135 المجموع

عدد ونوعية التوصيات الصادرة عن المجلس وتتبع تفاعالت مختلف الجماعات الترابية المعنية  ويتضح من خالل

تسجيل انخفاض طفيف على مستوى من  رغم  بالبها، وفق البيانات والمعطيات المضمنة بالرسم التوضيحي أعاله، أنه  

  للحسابات تقرير المجلس األعلى عدد التوصيات الصادرة وعدد األجهزة المعنية بها بشأن التوصيات الصادرة في

% وفي طور  38أجهزة عمومية، فإن وضعيتي اإلنجاز  09 لفائدة توصية 135 ، بتراجعها إلى2015برسم سنة 

التوصيات غير المنجزة. ويبرز الرسم  من %21% مقارنة بنسبة  79 تنسبة عامة ناهز بلغتا%  41اإلنجاز 

وصيات ونسبها على مدى السنوات سالفة الذكر، مع تسجيل تفاوت بشأن التوضيحي أسفله أهم مؤشرات تطور عدد الت

إنجازات هذه الجماعات الترابية مثل جماعة تزكان بنسبة إجمالية بين ما هو منجز وما هو في طور اإلنجاز تناهز  

، وهي حصيلة إيجابية حققتها خالل سنتين متتاليتين. بينما لم تسجل جماعة شفشاون مثال إال نسبة إنجاز % 77.50

 %.  53مع حصيلة سلبية على مستوى عدم اإلنجاز بنسبة  % 05حددت في 
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 : مهمات مراقبة التسييرنيالفصل الثا

جماعة   18  شملت لتسييرا مراقبةية في إطار  ة رقابمهم 21بإنجاز    ،2018خالل سنة    ،قام المجلس الجهوي للحسابات

  .وشركتين للتدبير المفوضومجموعة جماعات واحدة 

 إلى قسمين: المهمات الرقابية   م هذهيمكن تقسي

 :المهمات الرقابية الموضوعاتية ▪

 ؛المساحات الخضراء بجماعة "المضيق"تدبير  -

لجماعتي "بني عروس"  2015-2010تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة  -

  ؛إقليم "العرائش" –و"زعرورة" 

إقليم "تطوان" وجماعة "جزناية"   –التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة "مرتيل"  -

 أصيلة"؛ -عمالة "طنجة –

 ي بوعياش" تدبير الموارد المالية لجماعة "بن  -

 المهمات الرقابية الشاملة:  ▪

 الرقابية األجهزة التالية: هم هذا الصنف من المهماتقد التدبير. وأوجه مختلف  تهمعدة محاور مراقبة ب ىعنوالتي ت

 ؛جماعات "الحسيمة" و"إمزورن" و"النكور" و"إمرابطن" و"بني بوفراح" التابعة إلقليم الحسيمة -

 ؛جماعات "الزيتون" و"السحتريين" و"المالليين" بإقليم تطوان -

 ؛جماعات "قلعة بوقرة" و"مصمودة" و"امزفرون" التابعة إلقليم وزان -

 ؛"الغدير" و"تنقوب" بإقليم شفشاون اجماعت -

 أصيلة؛-جماعة "الساحل الشمالي" التابعة لعمالة طنجة -

 مجموعة الجماعات "البيئة" بإقليم العرائش. -

 في إطاربعض المهمات الرقابية المجلس األعلى للحسابات، هوي أنجز، لفائدة اإلشارة إلى أن المجلس الجوتجدر 

 .سالف الذكر  55.16كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة األولى من القانون    62.99  رقم  من القانون  158المادة    مقتضيات

 ويتعلق األمر بالمهمات التالية: 

 األولى:بشراكة مع الغرفة  ▪

 تطوان؛ -مركز تسجيل السيارات طنجة -

 وتطوان والعرائش والقصر الكبير. 2المؤسسات السجنية طنجة  -

 بشراكة مع الغرفة الثالثة: ▪

 المستشفى اإلقليمي "اللة مريم" بالعرائش؛  -

 مستشفى "محمد السادس" بطنجة. -

 أعاله، المذكورة الرقابية بالمهام المتعلقة الخاصة التقارير في الواردة المالحظات والتوصيات صة ألهمالوفيما يلي خ

 .المعنية األجهزة مسؤولي وتعقيبات مرفوقة بأجوبة
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 والمماثلة المنزلية النفايات لمرفق جمع المفوض التدبير

 "مرتيل" وخدمات التنظيف بجماعة لها

 الفنيدق(-)عمالة المضيق
 

 لها تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة تفويض، 2008غشت  07، بتاريخ مرتيلقررت جماعة 

 سنوات. عشرمدته تدبير مفوض برام عقد إشركة مجهولة االسم( من خالل ) Tت شركةإلى  وخدمات التنظيف

اقية التدبير المفوض حيز التنفيذ دخول اتف  منذ   مقابل جمع النفايات والتنظيف،المبلغ اإلجمالي المؤدى للمفوض اليه    بلغ

 يناهزأي بمعدل سنوي ا، درهم 111.657.001,00ما مجموعه ، 2016دجنبر  31إلى غاية  2008غشت  07في 

  ا.درهم 9.304.750,00

I.  تللحسابا مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

من قبل  بجماعة مارتيل لها والنفايات المماثلةمرفق جمع النفايات المنزلية مراقبة التدبير المفوض لأسفرت مهمة 

 .عن تسجيل المالحظات والتوصيات التالية ،2016-2008، خالل الفترة المجلس الجهوي للحسابات

 إعداد عقد التدبير المفوض  أوال.
غشت  07 بتاريخ للمرفق العمومي الجماعي لجمع النفايات المنزلية وخدمات التنظيفتم إبرام عقد التدبير المفوض 

 . وقد أثيرت بخصوص هذا العقد المالحظات التالية.2008

 عقد التدبير المفوض قصور في عملية إعداد 

وكذا من خالل ، المنافسةعقد التدبير المفوض واإلعالن عن تبين من خالل مراجعة مضامين الملف المتعلق بإعداد 

 :  ما يلي ،المحادثات مع مسؤولي الجماعة

 كميات النفاياتوعلقة، من جهة، بتوقعات تطور الساكنة المستفيدة من المرفق الدراسات المتغياب  -

  ؛عن اختيار هذا النوع من التدبير  والبيئي الناتجالمالي والتكنولوجي    ألثرومن جهة أخرى، با  المنتجة،

المتعلق بتدبير النفايات   28.00 رقم ليها القانونعلتوجهات التي ينص ل االعتباراألخذ بعين عدم  -

المتعلقة باإلجراءات الوقائية من أضرار النفايات   17و 12و 10و 1منها وباألخص المواد  والتخلص

 اعتماد التخطيط في مجال تدبير النفايات، .... الخ.وتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها و

تحليل غياب سبيل المثال،  ، نذكر منها، علىلعراقيل في تنفيذ العقد العديد من امواجهة  في هذه النقائص تسببت وقد 

من طرف  لمدة ثالث سنوات    بعد توقف اإلعانات المالية الممنوحة  مشاكل ماليةالى    مما أدى  ،التمويل  وآلياتتكاليف  ال

  المديرية العامة للجماعات المحلية.

  خصائص التقنية للعرباتللعدم تضمن العقد 

يبقى  التقنية للعربات المخصصة لجمع النفايات والتنظيف. و حول المواصفاتتعاقدية  شروطقد أية لم يتضمن الع

 من طرف  عن المعايير والشروط المحددة  دقيقهذه البنود التقنية في نص العقد هو التعبير بشكل  مثل  الهدف من ادماج  

 آلياتمالئمة للساكنة،  آلياتتوفر على خريطة أماكن وتدفقات التجميع والتنظيف )مثال: الالمفوض، من قبيل 

العاملين )أجهزة الوقاية من الحموالت الزائدة، و  معايير سالمة العربات  إلىمخصصة لولوج الشاطئ، ...إلخ(. إضافة  

 ، ...إلخ(.لتسهيل عمل العمال  ، اإلضاءة الخلفية والجانبيةةعدم إمكانية الوصول إلى أجزاء متحركة خطيرة من الرافع

نذكر غير مناسبة للخدمات المطلوبة.  أدوات    في عقد التدبير المفوض قد ينتج عنه استعمالمثل هذه الشروط    غيابإن  

، عدم التوفر على المنحصرةوالطرق الضيقة إلى بعض األزقة  من الولوج، عدم تمكن العربات على سبيل التوضيح

عدم تحديد الخصائص المتعلقة فإن  ،  من جهة اخرى خاصة لجمع النفايات الضخمة، تكاثر حوادث الشغل، إلخ...    آليات

عن طريق جلب معدات بتكلفة  من شأنه أن يتيح لهذا األخير تحقيق اقتصاد على حساب الجماعة  بمعدات المفوض إليه  

الذي يمثل الفرق  درهم 2.180.616,00في  االقتصاد  في العقد. وقد تم تقدير مبلغ هذا المنصوص عليهاأقل من تلك 

 بين التكلفة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض والتكلفة الفعلية.

 بما يلي:للحسابات الجماعة  الجهوييوصي المجلس وعليه، 

جميع الدراسات القبلية التي يقتضيها تفويض تدبير المرفق العمومي، والمتعلقة على الخصوص   إنجاز -

 الجوانب البيئية واالقتصادية والمالية؛ب
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 الحرص على تحديد الخصائص التقنية لجميع األدوات واآلليات المزمع تخصيصها للتدبير المفوض  -

 .جمع النفايات المنزلية وخدمات التنظيف لمرفق 

 الوقاية من أضرار النفايات ثانيا. 
 النفايات، سجل ما يلي.فيما يخص اإلجراءات المتخذة للوقاية من أضرار 

 الوقاية من النفايات الخطرة  إهمال 

وفق مدلول مقتضيات  رة  يتحتوي على مركبات خط  من طرف المفوض إليه  النفايات التي يتم جمعها ونقلها وطرحهاإن  

( بشأن تصنيف النفايات وتحديد الئحة النفايات 2008يوليوز    18)  1429رجب    14بتاريخ    2.07.253المرسوم رقم  

. ومن أمثلة هاته المركبات الخطيرة نجد مبيدات الحشرات والصباغة والمنتجات الكيماوية المستعملة في لخطرةا

رة مع باقي  يال يجوز خلط النفايات الخطأنه"  المذكور سابقا  28.00 رقم  من القانون 35 التصوير. وتنص المادة

 "  ت.األصناف األخرى من النفايا

 ن النفايات الطبيةالوقاية مفي إجراءات  قصور 

لتدبير  28.00 رقم من القانون 38رة، تخضع النفايات الطبية والصيدلية بموجب المادة يعلى غرار النفايات الخط

 خاص "تفاديا ألي ضرر يمكن أن يلحق بصحة اإلنسان والبيئة".

في حكم النفايات المنزلية بالمعنى  يتم اعتبارها  نفايات  لمركز تصفية الدم بمرتيل    انتاج  ،لوحظ خالل المراقبة  ،هنأال  إ 

هذه المؤسسة على تقرير تحليلي منجز من قبل مختبر معتمد  دون أن تتوفر من نفس القانون 38المقصود في المادة 

الفقرة تفرض  جانب ذلك، ىالذكر. إللمقتضيات الفقرة الثانية من المادة سالفة في مخالفة  ، وذلكلجماعةل يتم تقديمه

 رة.يوعدم تلويثها بالنفايات الخطلهذه النفايات الفرز المسبق المشار إليها  38الثالثة من المادة 

جمع بعض أنواع النفايات الصيدلية من الصيدليات دون حيازته  بليه إالمفوض  تكفل تم تسجيلمن جانب آخر، 

 ر سابقا. المذكو 28.00 رقم من القانون 40للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 

 مطرح غير مراقب على المجال الترابي لمرتيل إنشاء 

المفوض   آلياتللنفايات المجموعة من طرف  فيها  فراغ المؤقت  قصد اإل  2012" سنة   PAYNEIRAتم فتح النقطة » 

والذي  مرتيل في تلك الفترة جماعةتعرفه  يبسبب االكتظاظ في حركة السير الذ وذلك  ،ليه خالل الفترة الصيفيةإ

ليس فقط الى  ،سرعان ما تحولت هذه النقطةغير أنه . عرقل وصول شاحنات الشركة إلى المطرح العمومي بتطواني

اص وكذلك مكانا تفرغ فيه مركبات الخ  أضحتبل    ،ليهإمكان افراغ النفايات المجمعة طيلة السنة من طرف المفوض  

نظرا لعدم وجود ويه الجماعة النفايات الخضراء. بالتالي،  البناء )كبقايا عمليات البناء واإلصالح الخ( وتفرغ ف  مخلفات

المذكور سابقا وعدم التحقق من المواصفات التقنية    28.00  رقم  من القانون  49الترخيص المنصوص عليه في المادة  

المادة   مدلولوفق  ن هذا المطرح يعد غير مرخص وغير مراقب  إمن نفس القانون، ف  52من طرف اإلدارة طبقا للمادة  

 من نفس القانون. 48

فايات الملقاة في المطرح نجم عن التساقطات المطرية وعن الحرارة تفاعالت كيميائية وبيولوجية للنمن جهة أخرى، ي

ان يختلط مع المياه   )التسرب(  اذ يمكن لسائل الترشيح  ،مراقب تنتج تدفقات غازية وأخرى من عصارة النفاياتالغير  

" موصولة بجزء سابق من  PAYNEIRAالجوفية وان يلوث الفرشة المائية والمياه السطحية كذلك لكون النقطة "

 ". bras mortفي المياه " غالبا ما يعرف ركودا مجرى النهر

تكاثر الحيوانات   ، وذلك بسببعلى صحة المواطن وعلى جمالية المدينةتأثير سلبي    أن لهذا المطرح غير المراقب  كما

مراض إضافة إلفساده للمنظر الحضري. وأخيرا، الحشرات التي تعد وسيلة انتقال العديد من األو الضالة والقوارض

 اندالع الحرائق بفعل قابلية وسهولة اشتعالها.مكانية هذه النقطة خطرا إلتشكل النفايات الملقاة في 

 الجماعة بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق اعتبارا لما

إخضاع النفايات الخطرة والطبية لتدبير خاص بتنسيق مع الفاعلين ذات الصلة طبقا للمقتضيات  -

 القانونية الجاري بها العمل؛

 ات الضرورية من أجل القضاء على المطرح غير المراقب المتواجد بترابها.اتخاذ اإلجراء -

 وسائل تنفيذ خدمات جمع النفايات المنزلية والتنظيفثالثا. 

 الوسائل المادية المتعلقة بالتدبير المفوض .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.
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 إتمام إنجاز برنامج االستثمار التعاقدي  عدم 

مما كان له تأثير  التعاقدي، برنامج االستثمار مفوض إليه لبعض بنود اللم تبد الجماعة أي اعتراض على عدم إنجاز 

األولية   تكلفةالباالستفادة من تخفيض    اللشركة المفوض إليه  وسمح  ،سلبي على جودة الخدمة على مدار سنوات التنفيذ 

غير   هذه االستثماراتدرهم، مقابل    2.046.250,00استفادت من مبلغ  ، حيث  مار التي أبرم العقد على أساسهاستثلال

 حاوية متحركة لجمع األزبال. 350، والتي من بينها شاحنة ضاغطة ومنجزةال

 من طرف المفوض إليه للمرآب الجماعي للسيارات االستخدام المجاني 

 ، المرآبمرتيل، دون عوضل يجماعالمجلس الرئيس  وضع، 2009ناير ي 19في  الصادرة تهمن خالل شهاد 

 إدارية وورشات. أحدثت به مكاتب التي إليها تحت تصرف الشركة المفوض ،4شارع واد رقم ب الكائنالجماعي 

من دفتر التحمالت، التي تنص عل ضرورة توفر المفوض إليه على  35انتهاكا ألحكام المادة  الوضعهذا  يشكلو

 التقني   هعرض  ذلك، التزم المفوض إليه من خاللعالوة على   مقره اإلداري والتقني في المدينة من أجل القيام بمهامه.

 هذا المقر.بتوفير 

كما هو مبين في  مبدأ احترام المنافسة في انتقاء المترشحين،  ، إضافة للحياد عناالمتياز هذاإن منح المفوض إليه 

الجماعة من الموارد المالية اإلضافية التي يمكن أن ، إلى حرمان أعالهالمشار إليه  54.06 رقم من القانون 5المادة 

ا المفوض إليه )منذ ي استفاد منهتمدة ثمان سنوات ال وإذا اعتبرنا تقلل من تكلفة الخدمات التي يقدمها المفوض إليه.

ونظرا لكون القيمة اإليجارية المعتمدة كأساس الحتساب الرسم المهني المتعلق  (،2016حتى ديسمبر  2009يناير 

  مما فوت درهما سنويا 236.625,00بالشركة المفوض إليها في جماعة مارتيل من طرف مصلحة الضرائب هي 

 على مدى ثمان سنوات. درهم 1.893.000 قدرهعلى الجماعة  مفترضا مهمادخال 

 المتعلقة بالمرآب الجماعي نفقات الماء والكهرباءميزانية الجماعة ل تحميل  

 01خالل الفترة الممتدة من بداية اشتغاله بتاريخ  مفوض إليه، استفاد اليالجماعللمرآب إضافة إلى استغالله المجاني 

  ، من طرف المفوضوالكهرباء المتعلقة به من دفع فواتير استهالك الماء  2009يونيو  01إلى غاية  2008يوليوز 

 .مدره 58.905,86 بمبلغ يصل إلى

 ضد الزجرية تاإلجراءاالسهر على تطبيق بللحسابات الجماعة  الجهوييوصي المجلس  سبق،على ما  بناء

 .بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بتنفيذ برنامج االستثمار وتجديد اآلليات طرفه من إخالل أي حالة في إليه المفوض

 المفوض  للتدبير البشرية  الموارد .2

 حول القدرات التقنية للمفوض له  تحفظات 

عند ، ولكن أيضا  امرتيل ليس فقط في وقت ترشحهبجماعة  تتوفر على أي موظف معين    الم تكن الشركة المفوض إليه

الذين قدموا خدمات  و  40جماعة البالغ عددهم  ال  عمالتوقيع العقد. ومن ناحية أخرى، تنص األحكام التعاقدية على أن  

ب عدم رغبة هؤالء بذلك ، إال أن ذلك لم يتم بسبالتنظيف قبل تفويض الخدمة سيوضعون تحت تصرف المفوض إليه

 األعوان المعنيين.االتفاق المسبق مع  ب  كان من المفترض تسوية هذه الوضعية قبل توقيع العقد لقد    .حسب أقوال المفوض

 اللجوء المفرط وغير القانوني لساعات العمل اإلضافية 

العمل اإلضافية علما أن مثل  أمام النقص الهيكلي لعدد عمال الشركة المفوض إليها، لجأت هذه األخيرة إلى ساعات

" يمكن، التي تنص على أنه    من مدونة الشغل  196أحكام المادة    وفقفي حاالت استثنائية  فقط    مسموح به  هذا االجراء

الطابع إال أن   ....".عملإذا تحتم على المقاوالت أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم ال

 لذي تؤكده هذه المادة ليس له ما يبرره في هذه الحالة.االستثنائي ا

ساعة في   24.724، و2014ساعة في عام  25.707سنوياً بنحو المنجزة  ةوقد قُدر إجمالي ساعات العمل اإلضافي

هذه الفترات تتجاوز تلك   بيد أن.  2017ساعة حتى نهاية أكتوبر    16.116، و2016ساعة في    14.735، و2015عام  

بتحديد المتعلقة 1425من ذي القعدة  16الصادر في  570.04.2رقم  من المرسوم 2ها بموجب المادة بالمرخص 

 80تنص على أال يتجاوز االعتماد السنوي للساعات اإلضافية  التي العادية العمل شروط تشغيل األجراء خارج مدة

 أجير. ساعة شغل لكل

  الموسميين من طرف المفوض العمالتحمل تكاليف   

يستعين المفوض بعمال موسميين من أجل تعزيز الموارد البشرية للمفوض له، وتؤدى أجورهم من ميزانية الجماعة. 

 :2016لعام    ينالنظافة الموسمي  لعمالالمبالغ المدفوعة من ميزانية الجماعة    على سبيل المثال، يوضح الجدول التاليو
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 المبالغ المدفوعة )بالدرهم(  عدد الموظفين الموسميين 2016من سنة  الشهر

 266.874,44 218 يونيو 

 138.795,00 83 يوليوز 

 238.426,93 134 غشت 

 22.383,33 26 شتنبر  

 666.479,70 المجموع

 المصدر: المعلومات المقدمة من قبل المفوض

 من طرف المفوض خالل فترة  بهؤالءاسترداد الجماعة لألجور المدفوعة للعمال وعدم التصريح  عدم

 التنفيذ المباشر

العديد من  أفرزتمن أوجه القصور في أداء خدمات النظافة من قبل المفوض إليه، والتي إزاء استمرار العديد 

تم دفتر التحمالت المتعلق بالتنفيذ المباشر، و  من  46أحكام المادة    تفعيل  فوض قرر الم  المواطنين،  طرف  من  الشكايات

التي وجب أحكام المادة المذكورة بم ،2016 أبريل 24و مارس  26تطبيق هذا اإلجراء القسري خالل الفترة ما بين 

والمباني الالزمة لتنفيذ خدمة وإمدادات المفوض إليه ومواصلة  عمالالو المعدات: "االستيالء على جميع تنص على

شرع المفوض في  ذلك، عشهر". ومحتى يتمكن من اتخاذ قرار نهائي في غضون  هذا األخير، الخدمة على حساب

 العقوبة من محتواها.  يفرغ مما الحق،ه دون استردادها في وقت دفع مرتبات موظفي المفوض إلي

لدى الصندوق الوطني للضمان ، المفوض إليه مستخدميفحص كشوف مرتبات  تبين من خالل ذلك،باإلضافة إلى 

اية مارس إلى غ 26ما بين  الممتدة فترة التنفيذ المباشر خالل يدل بأي تصريح لهؤالء المستخدميناالجتماعي أنه لم 

 .2016 أبريل 24

 يلي:للحسابات الجماعة بما  الجهوييوصي المجلس  سبق، لماتبعا 

 .فيما يتعلق بالقدرات التقنية  المترشحين، خصوصااختيار    معايير  موضوعيةالشروط المتعلقة باحترام   -

 االمتناع عن تحمل تكاليف األعوان الموسميين المشتغلين في حمالت التنظيف -

 التدبير  لعقد  المباشر  التنفيذ  مرحلة  خاللإلى مستخدمي الشركة المفوض إليها    المؤداةاسترداد األجور   -

 ؛المفوض

 .اإلضافية ساعاتالشغل المتعلقة بال مدونة مقتضيات إليه على احترامالمفوض حمل  -

 عقد التدبير المفوض المالية لتنفيذالجوانب  تحليلرابعا. 

 المالية المعلومات نوعية .1

 أسفرت المراقبة في هذا المجال عن المالحظات التالية.

 احترام المفوض إليه اللتزاماته القانونية والتعاقدية فيما يخص اإلدالء بالمستندات المحاسبية  عدم

 والمالية

ض إليه بالتزاماته، فيما يتعلق بتقديم المستندات والوثائق المالية والمحاسب ية الواجب اإلدالء بها، لكل من لم يف المفوَّ

ِّض والمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة   من دفتر 20الحسيمة، وذلك في خرق ألحكام المادة -تطوان -المفو 

 62.99من القانون رقم  149التحمالت الذي يحدد الوثائق المفروض اإلدالء بها ووتيرة تقديمها ولمقتضيات المادة 

مالية الذي يلزمه بتقديم حساباته ووثائقه المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بمدونة المحاكم ال

 وكذا محاضر هيئته التداولية مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين. 

  االلتزامات القانونية بشأن اإلدالء بالمعلومات المالية خرق 

فقط على إصدار تقارير موجزة سنوية تشمل  T حوالي ستة عشر مدينة مغربية، عملت شركة ت بحكم تواجدها في

األنشطة التي تقوم بها في جميع المدن المتواجدة فيها دون أن تقدم معلومات مفصلة عن النشاط المنجز في كل منها  

 05.54مقتضيات القانون رقم  على حدة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، جماعة مرتيل، األمر الذي يتنافى مع

على ما يلي: "عندما تفوض عدة   15المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الذي ينص في الفقرة األخيرة من المادة  

أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه، يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة 

 ية ونتائج كل نشاط مفوض". المالية والوضعية المال



 26 

وعلى سبيل المثال، ال تتوفر الجماعة على أية معلومات محاسبية عن األصول المرصودة في إطار التفويض، مما ال 

وكنتيجة لذلك، لوحظ مثال أنه رغم اختفاء ثالث حاويات، إال أنها ظلت تشكل جزءا من الذمة    .يسمح بمراقبتها بانتظام

  وما ترتب عنه من استهالكات.المالية للمفوض إليه 

 المفوض إليه أجر .2

 فيما يتعلق باألجور المدفوعة للمفوض إليه، لوحظ ما يلي.

 األجر عن أيام اإلضراب أداء 

إال أن المفوض قام بأداء أجرة المفوض  اإلضراب،بالرغم من عدم أداء خدمات جمع النفايات والتنظيف خالل أيام 

 يوما  20، فقد بلغ مجموع أيام اإلضراب المؤدى عنها  المقدمة وتقارير العمل اليومية  اتكشوف الحسابل  واستناداإليه.  

 .ادرهم 296.994,48أديت عنها 

 (الذعائر التعاقديةبعض البنود الجزائية للعقد )تطبيق  إغفال 

المناسبة في  الذعائر من عقد التدبير المفوض على حق المفوض في تطبيق  22تنص أحكام الفقرة األولى من المادة 

 .حال أي تقصير أو خرق من جانب المفوض إليه اللتزاماته التعاقدية، إال في حالة اإلضراب أو القوة القاهرة

التعاقدية والمتتالية التي ارتكبتها   عديد االختالالتم من على الرغلم يطبق أية ذعائر فقد تبين أن المفوض  ذلك،ومع 

حالة معدات النظافة و برنامج االستثماركجوانب األداء التعاقدي،  في بعض  والمتمثلة أساسا .االشركة المفوض إليه

 عدم تسليم الوثائق المالية...الخ. و

 التوازن المالي للعقد  .3

 جلس الجهوي للحسابات ما يلي. على مستوى التوازن المالي للعقد، سجل الم

 محولة من المفوض إليه إلى الشركة األم خارج مراقبة الجماعة نفقات 

تبين من خالل دراسة التحمالت الواردة في " حساب العائدات والتكاليف " للمفوض إليه إلى أن جزًءا كبيًرا منها 

الت أنها خارج مراقبة الجماعة. ويتعلق األمر في يتعلق بالمقر الرئيسي للشركة. وتبقى الميزة المشتركة لهذه التحم

موافقته أثناء توقيع العقد، كما أن توزيعها يتم وفقًا لمعايير تندرج   ودونالواقع بتحمالت لم تكن في علم المفوض 

 .ضمن السلطة التقديرية للمفوض إليه، وتتغير من سنة إلى أخرى

لذلك ال يسمح "حساب العائدات والتكاليف " بحصر دقيق لمكونات تكلفة الخدمات المقدمة، وبالتالي، يكاد يكون من 

يتعلق  المستحيل مراقبة مدى عدالة السعر المدفوع للمفوض إليه ونجاعة وسائل االستغالل واالستثمار التي استعملها.  

 :األمر أساسا بالنفقات التالية

 والمصاريف الهيكليةالتكاليف  .ز

 664.685,00، فقد انتقلت من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ  ته المصاريف تطورا ملحوظا منذ اعرفت ه

. غير أن اختيار مفتاح التوزيع السنوي يتم على أساس ميثاق 2015درهم سنة    1.181.688,00إلى    2009درهم سنة  

 لمفوض.محاسبي خاص بإدارة المفوض إليه دون علم ا

 تكاليف استهالك االستثمارات الخاصة بالمفوض إليه

ال يتوفر المفوض على وسيلة لجرد دقيق لهذه المصاريف، على الرغم من أنها، وعلى غرار التكاليف المالية المتعلقة  

 بها، تشكل جزءا هاما من المصاريف السنوية.

 المصاريف المالية المتعلقة باستثمارات المفوض إليه

 من القانون  15ه النفقات غير قانونية بموجب أحكام المادة  ذ مصاريف استثمار المفوض إليه، تظل هبملحقة    رهاباعتبا

. كما يخضع أساسها لالنتقاد من قبل المفوض على أساس أن معيار التوزيع على جميع سالفاالمذكور  54.05 رقم 

الوثائق المقدمة من طرف المفوض  مبين في أي منغير معلوم وغير يبقى المعنية  شركةللخدمات النظافة المفوضة 

 إليه.

 يلي:للحسابات الجماعة بما  الجهوييوصي المجلس  سبق،لما  عتباراا

تطبيق اإلجراءات الزجرية الالزمة في حق المفوض إليه في حالة إخالله بواجب تقديم الوثائق  -

 ؛ والمستندات الالزمة

 ؛إليه  المفوض  طرف  من  مقدمةالمعطيات الواردة في الوثائق المحاسبية ال  صدقيةالمستمر من    التحقق  -

التوقف عن منح المفوض إليه امتيازات مالية واقتصادية من شأنها أن تفضي إلى المس بالتوازن  -

 المالي للعقد وبمبدأ المنافسة.
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 خامسا. جودة خدمات النظافة
 ه القصور، نوردها كما يلي.أظهرت المراقبة في إطار هذا المحور العديد من أوج

 إغفال جمع النفايات في العديد من األماكن 

(،  2016مارس    24و  19و  16ومحاضر    2014غشت    17أبريل و  14سجلت محاضر جمع النفايات )مثال محاضر  

في الفصل   امنصوص عليهالزجرية  ال  جراءاتاإلالجماعة    تتخذ دون أن  بشكل متكرر،    حاالت إغفال جمع النفايات  عدة

 .التدبير المفوض من عقد  22

 متكرر ألشغال التنظيف في العديد من األحياء واألزقة إغفال  

باستثناء الشوارع الكبرى والمتوسطة للمدينة، ظلت العديد من األحياء واألزقة بدون تنظيف. نذكر منها على سبيل 

، المركب السكني الكرامة، زنقة العربية السعودية، زنقة الواد، زنقة مصر، "الحجوي"المثال: حي التنمية، تجزئة 

التخلص من الفضالت والقاذورات بشتى أنواعها المتراكمة في  ...إلخ، كما تم تسجيل غياب أشغال التنظيف و58زنقة  

 بالرغم من تنصيص عقد التدبير المفوض على القيام بأشغال الغسل والتطهير. المذكورة األماكن

عامل، ال يتجاوز عدد  90ويعزى هذا المشكل باألساس إلى التوزيع غير المتكافئ لعمال النظافة، حيث إنه من أصل 

فردا. وبمقارنة هذا العدد بطول الشوارع الرئيسية والثانوية  22فين بالتنظيف العمال المكل

(، يتبين أن تطهير امتر 69.818الهامشية وباقي الممرات األخرى ) ت( والممراامتر 29.457=24.878+4.579)

 كل المجال الترابي للمدينة يبقى مهمة صعبة. 

 وتعدد المشاكل المتعلقة بحاويات األزبال تنوع 

 مدى معايير جودة حاويات األزبال خصوصا لو لشروط ال يتضمن أي توصيف التدبير المفوض وحظ أن عقد ل

مع  أن الحاويات المتوفرة غير متوافقة  بعين المكان    لوحظ  ،وفي هذا اإلطار  .مع نوعية شاحنات جمع النفايات  اتطابقه

 لى األرض.ع وتدفق النفاياترافعات الحاويات مما أدى إلى عدة حاالت تكسر 

 مختلفة منها، حيث تم الوقوف علىأحجام  اعتماد إلى  المفروض توفرها في الحاويات كما أدى عدم توحيد المعايير

هائلة بعد وحاويات ذات أحجام كبيرة تتطلب جهود دفع    يدويا،تفريغها  على  عمال النظافة  مما يحمل  حاويات صغيرة  

 ملئها.

 المطار  بمحاذاةتواجد النفايات  خطورة 

لوحظ وجود مطرح النفايات بالقرب من مطار سانية الرمل مما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة نتيجة انتشار 

التنقيب في النفايات المنزلية من طرف األشخاص الذين يمتهنون ذلك، وكذا تجمع أسراب الطيور التي تقتات على 

 ألمن المالحة الجوية بالمطار. الفضالت مما يشكل تهديدا 

ن طرح النفايات بالقرب من المطار، رغم أن إدارة هذا موعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ أية إجراءات لمنع الشركة 

 ه المشكلة.ذ إليجاد حلول له 2013دجنبر  2األخير قامت بمراسلة الجماعة في 

 تسرب النفايات من الشاحنات 

من خالل مراقبة عملية جمع النفايات تم تسجيل عدم مهنية السائقين وعمال النظافة، ويتجلى ذلك في تعبئة الشاحنات 

بشكل يفوق سعتها، مما يؤدي إلى سقوط النفايات على األرض باإلضافة إلى تكسر الحاويات وإغفال جمع النفايات  

خدمات النظافة، ويثير سخط سكان المدينة الذين قدموا  في تراجع جودة األمر الذي يسهمالمطروحة على األرض، 

 عدة شكايات في هذا الصدد.

  قصور في عمليات تنظيف وغسل الحاويات 

سجل خالل المراقبة انبعاث روائح كريهة من الحاويات بسبب عدم تنظيفها مما يدفع السكان لنقلها بعيدا عن المكان 

هاريج تتعرض ألعطاب متكررة مما يؤجل عمليات غسل الحاويات،  المخصص لها. كما أن اآلليات المزودة بالص

 والتي يكتفى أحيانا بغسل واجهتها الخارجية فقط. 

 عدم توفر الظروف الصحية واألمنية الالزمة في مقرات عمل المفوض إليه 

لسيارات، وفضاء على إثر زيارة إلى مقرات عمل الشركة بمدينة مرتيل التي تتضمن باإلضافة للمقر اإلداري، مرآب ل

 التوقف وإصالح العربات، تبين وجود االختالالت والنواقص التالية:

االفتقار إلى أبسط وسائل الوقاية من الحرائق، السيما مع وجود صهريج الوقود في مقرات عمل  -

 الشركة؛

 غياب وسائل التطهير والحد من التلوث والروائح، خصوصا عند تنظيف الشاحنات والصيانة الدورية -

لفضاءات العمل )مثل صباغة الجدران(، كما سجل غياب المرافق الصحية المعدة الستحمام عمال 

 النظافة.
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 خرق الصفة الشخصية للعقد من طرف الشركة  

من عقد التدبير المفوض من أنه  12الفصل  أحكام ترجع أحد أسباب ضعف جودة الخدمات المقدمة إلى عدم احترام 

ذلك"؛ بعبارة  على المفوض موافقة بعد  إال جزئية، أو كلية بصفة الغير إلى المفوض دبيرالت (عقد ) تفويت  يجوز "ال

أخرى، يتم إبرام عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه خصوصا مؤهالته التقنية المذكورة 

للمفوض إليه تفويت ولو  نيمكفي عرضه التقني والتي سمحت باختياره على حساب المنافسين اآلخرين، وبذلك ال 

 جزئيا تنفيذ مضامين العقد للغير، إال بعد موافقة المفوض. 

أشغال »، وجود مصاريف تتعلق ب  2012تبين بعد االطالع على بيان مداخيل ومصاريف الشركة منذ عام    ،غير أنه

أخرى، كما هو مبين في تم تنفيذها من طرف مقاوالت أخرى"، حيث عرفت هذه المصاريف ارتفاعا من سنة إلى 

 الجدول أسفله:

 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

المبلغ 

 ( بالدرهم)
258.992,00 345.994,00 483.979,00 547.504,00 81.091,00 

هم بخصوص هذه المصاريف، أكد موظفون ظعن تحف  االمفوض إليه  ن لدى الشركةمسؤولوال  فيه  عبر  الوقت الذيفي  و

تعتبر    امنهم  النفايات واحدةتابعون لخلية المراقبة لدى الجماعة أنه قد تم تكليف شركتين من طرف المفوض إليه بجمع  

 المزود الرئيسي للعتاد واألدوات المستعملة من طرف المفوض إليه.  

 يلي:بات الجماعة بما للحسا الجهوييوصي المجلس  المثارة،للمالحظات  اعتبارا

 ؛ ومنع انتشارها عليها القضاءغير المراقبة و والمطارحتتبع النقط السوداء  -

كافة المجال الترابي  تغطية يخص فيما بالتزاماته إليه المفوض إخاللالمترتبة عن تطبيق الجزاءات  -

 ؛ موضوع عقد التدبير المفوض

مجال ترابي خصوصا فيما يتعلق بكثافة  كل شروطتستجيب ل األزباللجمع  دورات مخططات اعتماد -

 ؛السكان ونوعية المساكن وظروف التنقل

 تحسين شروط اشتغال العمال المكلفين بخدمات النظافة واعتماد سياسة وقائية من المخاطر المهنية؛ -

تحسين القدرات المهنية لمستخدمي التدبير المفوض عن طريق تنظيم دورات للتكوين المستمر تتطرق  -

 للقواعد الفنية إلنجاز خدمات النظافة ولمعايير السالمة في هذا المجال؛أساسا 

تأمين تنفيذ خدمات جمع النفايات والتنظيف بواسطة أدوات مناسبة ومطابقة لمعايير السالمة والشغل  -

 المريح؛

 الترابي.اعتماد مخطط لوضع الحاويات يستجيب لمتطلبات كل قطاع من القطاعات المكونة للمجال  -
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II.   لمارتيل جواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

  )...( 

إن جماعة مرتيل سبق لها وقدمت لكم جوابا على مجموعة من المالحظات الواردة في تقريركم  

بجميع التوصيات   على التقيد   الجماعةعملت    مع مالحظاتكم،  االيجابي  تفاعلهافي إطار  . وRO/2018/04عدد:

شرعت الجماعة في إعدادها بإجراء دراسة التي على تنفيذها في العقدة الجديدة  حرصالمدرجة في التقرير وال

ا المرفق مواكبة للمبادئ الدستورية الجديدة التي عززت تدبير الشأن العام من قبل مبادئ الحكامة ذ الجدوى له

 .جودة المرافق العمومية والحق في الولوج إلى المعلومةو المحاسبةبربط المسؤولية  وكذا الجيدة، التدبير الحر

لمختلف اإلجراءات والمساطر الواجب سلكها  وضع جدادة تم وبتنسيق مع قسم الماء والتطهير بوزارة الداخلية

 في إعداد ملف المنافسة بدءا بالدراسة القبلية من خالل دراسة الجدوى والتي أشرف على انجازها مكتب دراسات

على مشروع العقدة وكناش التحمالت والمالحق المرفقة المعدة سلفا من طرف وزارة الدراسة وإسقاط نتائج 

ا المرفق والتي خضعت للموافقة القبلية لقسم الماء والتطهير بوزارة الداخلية إلى غاية ذ لهالداخلية كنموذج موحد  

 .نشر إعالن المنافسة

 )...( 

III. الشركة المفوض لها تدبير مرفق جمع النفايات وخدمات التنظيف جواب 

 بجماعة مرتيل

  )نص مقتضب(

 )...( 

 الوقاية من أضرار النفايات ثانيا. 

  وقاية من النفايات الطبيةالقصور في إجراءات 

إن النفايات المنزلية والمماثلة لها التي تقوم   ال تقوم الشركة بجمع أي نفاية لها طابع خطير. خدماتها،إطار  في

من  تيةالمتأوتشمل جميع النفايات المنزلية  التحمالت،من دفتر  21شركتنا بجمعها هي تلك المعرفة في المادة 

ال تكون خطرة وأن يتم وضعها وفق ناعية وحتى من المستشفيات بشرط أالمساكن واإلدارات والمؤسسات الص

فإن النفايات التي نقوم بجمعها هي تلك الموضوعة في  ،ضع فيها النفايات المنزلية. ولذاتو التي الكيفياتنفس 

أن تقوم بفرز النفايات للتأكد من كون   األزبالالحاويات المخصصة لهذا الغرض. وال يمكن للفرق المكلفة بجمع  

 لها.المستعملين يقومون بالتخلص من نفايات ال يمكن اعتبارها منزلية أو مماثلة 

 وجود مطرح غير مراقب على المجال الترابي لمرتيل 

بسبب الصعوبات التي تعرفها عمليات اإلفراغ على مستوى   ذلك،كما أشرتم إلى    التحويل،تم استعمال نقطة    لقد 

تطرح   الصيفية،. فباإلضافة إلى مسار الشاحنات وازدحام حركة السير بالفترة لتطوانالعمومي  المطرح

المعوقات التي تؤثر بشكل كبير على السير  هاتهالعمومي وإفراغ النفايات فيه.  المطرحإلى  إشكاالت الولوج

رة اإلشا تجدر أنه غير. الصيف خالل خصوصا المدينة صورة على سلبا تنعكس النفايات جمع لياتالعادي لعم

 .لمفوضاسنتين من انتهاء عقد التدبير  لم تعد مستعملة قبلنقطة التحويل المعنية ن إلى أ

 وسائل تنفيذ خدمات جمع النفايات المنزلية والتنظيفثالثا. 

 الوسائل المادية المتعلقة بالتدبير المفوض .1

 إتمام إنجاز برنامج االستثمار التعاقدي  عدم 

المفوض إليه أيضا رهن إشارة الجماعة شاحنات  وضعبل  فقط،االستثمار التعاقدي  برنامجيتم احترام  لم

 من أجل تدعيم المرفق العمومي. المفوض التدبير عقد  في عليها منصوص غير أخرى،ضاغطة 

 المتعلقة بالمرآب الجماعي نفقات الماء والكهرباءتحميل ميزانية الجماعة ل  

 رف المفوض إليه.الجماعي تم تحملها من ط المرآبجميع النفقات المرتبطة باستعمال  إن
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 المفوض  للتدبير البشرية  الموارد .2

 اللجوء المفرط وغير القانوني لساعات العمل اإلضافية 

 المنصوص الزمنية المدد  تتجاوز خدمات لطلبات االستجابة ضرورة ملتهأن اللجوء إلى الساعات القانونية إ

  رفض  أمام  دائم  بشكل  مستخدمين  بتوظيف  يقوم  أنالمفوض إليه    بإمكان  يكن  ولم  .المفوض  التدبير  عقد   في  عليها

. أخرى تلو سنة تتصاعد  كانت التي األجرية بالكتلة التكفل يضمن ملحق عقد  على التوقيع المختصة السلطات

 .دائم  بشكل  بالتوظيف  الشركة  تلتزم  حتى  االنتظام  طابع أبدا  تكتس  لم  المقدمة  الخدمات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة

ة الفعلي األعداد كانت لوالمفوض إليه  صالح في يكون أن اإلضافية الساعات إلى اللجوء بإمكان كان وقد 

 العدد وبكثير  دائما  تجاوز قد  العدد  هذا أن غير المفوض، التدبير عقد  في  هاللمستخدمين أقل من المنصوص علي

 .المفوض التدبير عقد  في عليه المنصوص

  الموسميين من طرف المفوض العمالتحمل تكاليف   

المفوض    يحترم  ولم.  األخير  هذا  طرف   من  أجورهم  أداء  تمالمفوض إليه  وظفهم    الذين  الموسميين  العمال  جميع  إن

 عدد  توظيف على ذلك إلى باإلضافة عمل إنه بل فقط، المستخدمين بأعداد  المتعلقة التعاقدية المقتضياتإليه 

 أن كما. مارتيل جماعة منه استفادت ما وهو ،المفوض إليه طرف من بأجورهم التكفل تم ال،العم من إضافي

 .الحقا  ترسيمهم وتم كموسميين وظفوا شخصا 33

  عدم استرداد الجماعة لألجور المدفوعة للعمال وعدم التصريح بالعمال من طرف المفوض خالل

 فترة التنفيذ المباشر. 

نقاش بين  محل أبدا تكن لمالتنفيذ المباشر  فترة خاللكل طرف  والتزامات وحقوقالشروط التقنية والمالية  إن

  المفوض،. وستكون هذه المسائل موضوعا لالجتماعات المخصصة لتصفية عقد التدبير الطرفين المتعاقدين

كبير في وفاء المفوض بالتزاماته   تأخر قد سجل هوباإلضافة إلى االلتزامات المشار إليها فإن ،بالنظر إلى أنه

 المتعلقة بأداء مقابل الخدمات المقدمة.

 عقد التدبير المفوض المالية لتنفيذالجوانب  تحليلرابعا. 

 المالية المعلومات نوعية .1

  عدم احترام المفوض إليه اللتزاماته القانونية والتعاقدية فيما يخص اإلدالء بالمستندات المحاسبية

 والمالية

التزاماته التعاقدية إزاء المفوض فيما يتعلق باإلدالء بالوثائق المالية والمحاسبية  المفوض إليهاحترم  لقد 

 وذلك قبل شهر أبريل من كل سنة. ،والتكاليف عائداتوخصوصا حساب ال

أى هذا األخير األمر للحسابات إذا ارت الجهويمستعدا لتقديم الوثائق المطلوبة إلى المجلس  المفوض إليه ويبقى

 مالئما. 

 التوازن المالي للعقد  .3

 نفقات محولة من المفوض إليه إلى الشركة األم خارج مراقبة الجماعة 

 والمصاريف الهيكليةالتكاليف  .أ

 العمليات  مجملمدينة مارتيل حقيقية وتعكس بصدق ب المتعلق االستغالل حساب في المسجلة التكاليف جميع إن

 .المحاسبي للتنميط العامة المدونة لتوجيهات طبقا والتعامالت

 : جانبين على الهيكلية والمصاريف التكاليف وتحتوي

  المعامالت  رقم من %1,5  تمثل  التي  األم  الشركة طرف  من  المفوترة  التقنية  المساعدة  مصاريف -

 السنوي؛

 اثاث  واستهالك المقر مستخدمي أجور بحصة المتعلقة البنكية والفوائد  المقر تسيير  مصاريف -

  جميع  في يتجاوز كان الذيالمفوض إليه  مستحقات أداء في التأخير ولمواجهة. المقر مكتب

 على للحصول المحلية األبناك خدمات إلىالمفوض إليه  لجأ والتعاقدي، القانوني األجل الحاالت

 .المزودين وديون المستخدمين أجور وأداء احتياجاته تمويل أجل من صندوق تسهيالت

 كل مستوى على المحقق المعامالت رقم نسبة معيار أساس على الهيكلية والمصاريف التكاليف توزيع ويتم

 .المملكة تراب  بكافة األم للشركة اإلجمالي المعامالت لرقم بالنسبة جماعة

 اآلليات  استهالك  بمخصصات  فقط  تتعلقف االستهالك والمصاريف المالية  مصاري  خانة  في  المسجلة  المبالغ  إن

 الدعم آليات وكذا مارتيل جماعة مع المفوض التدبير عقد  لتنفيذ  خصيصاالمفوض إليه  طرف من المجلوبة
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  إطار في المنجزة لالستثمارات اإلجمالية الكلفة باستهالكالمفوض إليه  يقوم وال. الجماعة نفس في المستعملة

 تكاليف سوى يتحمل ال الذي مارتيل لجماعة المفوض التدبير مستوى على األخرى المفوض التدبير عقود 

 .الجماعة لهذه الترابي النطاق داخل المستعملة اآلليات

 خامسا. جودة خدمات النظافة

 إغفال جمع النفايات في العديد من األماكن 

 الفترات إن .هفي عليها المنصوص الخدمات تنفيذ  عن أبدا نغفل لم التنفيذ، حيز المفوض التدبير عقد  دخول مند 

 14و 2014 غشت  17و 2012 غشت 15 بتاريخ  وقع  كما القاهرة القوة بحاالت تتعلق التقرير يوردها التي

 24و 20و 19 بتاريخ حدث كما او النفايات إفراغ واستحال العمومي بالمطرح العمل تعثر عندما 2014 أبريل

 . تخريب أعمال رافقته الذي العمال إضراب إثر 2016 مارس

 إغفال متكرر ألشغال التنظيف في العديد من األحياء واألزقة  

اتفاقية التدبير وص عليها في الوثائق التعاقدية )احترم المفوض إليه، بشكل حرفي، التزاماته كما هي منص   

، لم ندخر . وعالوة على ذلكملحقات عقد التدبير المفوض(المفوض، دفتر التحمالت، العرض التقني والمالي، 

جهدا في سبيل القيام بمهامنا على أفضل وجه، خصوصا على مستوى توفير األعداد الكافية من العمال إلنجاز  

شتنبر(،    15يونيو و  15لفترة الفاصلة ما بين  الخدمات، وذلك باللجوء إلى توظيف اليد العاملة الموسمية )خالل ا

 حتى ترسيم هؤالء. بل و

 تنوع وتعدد المشاكل المتعلقة بحاويات األزبال 

شكلت أعداد ونوعيات حاويات األزبال المجلوبة موضوع دراسات اتاحت للمفوض له تقديم تعهده والفوز بعقد 

صة التدبير المفوض لجماعة مارتيل. وقد كان الهدف من وراء ذلك هو تجويد الخدمة وتوفير الوسائل المادية وخا

 .التحمالتطبقا لدفتر  % 100حاويات األزبال بشكل يمكن من تحقيق نسبة جمع األزبال تصل إلى 

بجمع األزبال من حاويات  ، يسمح نظام رفعها للحاوياتوعلى صعيد آخر، فإن الشاحنات الضاغطة المجلوبة

وباإلضافة إلى ذلك،  نية.لتر سواء تعلق االمر بحاويات بالستيكية أو معد  1.100لتر إلى  120من  ذات سعة

لتر، مما يفسر تنوع  770لتر و 360لتر و 240 تقديم حاويات ذات سعة 41يفرض دفتر التحمالت في فصله 

 الحاويات المتواجدة بجماعة مارتيل.

 خطورة تواجد النفايات بالقرب من المطار 

 ا من المحيط التعاقدي.ال يعد مطار سانية الرمل جزء

 شاحناتتسرب النفايات من ال 

غير ان  مهني لفرق جمع النفايات وحتى بقية المستخدمين بشكل متكرر. لألسف، تمت معاينة التصرف الال

محاوالت المفوض إليه تصحيح هاته الوضعية عن طريق اتخاذ إجراءات تتدرج من عقوبات بسيطة شفوية و/ 

دمت بتدخالت الجماعة والسلطة او كتابية إلى العزل في حالة وقوع أخطاء جسيمة، هاته المحاوالت اصط

المحلية بل وحتى مفتشية الشغل. وإذا كانت تدخالت ممثلي العمال قصد تخفيف أو إلغاء العقوبات يمكن تفهمها،  

فإنه من غير المستساغ أن تعمد األطراف األخرى إلى معارضة هاته اإلجراءات، إذ أن ذلك يحول دون تجويد 

 خدمات التدبير المفوض. 

 مليات تنظيف وغسل الحاويات قصور في ع 

الخدمة قد تعرف    سبعة أيام على سبعة خالل الصيف(. بيد أن هذهايام على سبعة )  6حاويات بوتيرة  يتم غسل ال

، كما جاء في تقرير المالحظات، بسبب عطب اآللية المخصصة لهذه العملية، في ظل غياب بعض التأخر وذلك

ح بين  اإلشارة إلى أن وتيرة غسل جميع الحاويات الموضوعة بالمدينة يتراوأي آلية احتياطية. غير أنه تجدر 

 ، ما يطابق مقتضيات عقد التدبير المفوض. مرة واحدة ومرتين في الشهر

 عدم توفر الظروف الصحية واألمنية الالزمة في مقرات عمل المفوض إليه 

ت. وتتم  المطفئاإن حظيرة المعدات واآلليات تتوفر على احتياجات المستخدمين بخصوص المرافق الصحية و

 صيانة المقرات والتجهيزات حسب الحاجة.

 خرق الصفة الشخصية للعقد من طرف الشركة  

رى  أنجزت شركتنا جميع الخدمات موضوع عقد التدبير المفوض. أما األعمال المنجزة من طرف شركات أخ

فقد همت خدمات مرتبطة بالتسيير اإلداري اليومي. ويتعلق األمر بشراء أثاث المكتب وبخدمات الحراسة أو 

 إصالح اآلليات خارج مقر الشركة.
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كما لم تشمل خدمات نقل األزبال المنفذة جزئيا من طرف الغير جمع النفايات واقتصرت على مجرد نقلها، وقد  

داث الهامة كالزيارات الملكية وعندما كان يتعذر الولوج إلى المطرح العمومي، تم اللجوء لذلك خالل بعض األح

 وذلك لتفادي تدهور الخدمة األساسية لجمع النفايات خصوصا إبان الفترات الصيفية. 

 )...( 
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 "اكزناية"التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة 

 أصيلة(-)عمالة طنجة
 

النظافة، الممتد على فترة خمس سنوات، الذي أبرمته جماعة اكزناية مع شركة دخل عقد التدبير المفوض لخدمات 

ة لها ونقلها إلى المطرح مماثلوال. ويهم خدمات جمع النفايات المنزلية  2012تيكميد المغرب، حيز التنفيذ في فاتح يناير  

 تراب الجماعة. العمومي بطنجة والتنظيف اليدوي لجزء من

طنا سنة  4.339,85طنا في اليوم، وهو ما يعادل  11,89أساس كمية نفايات متوقعة تصل إلى أبرم هذا العقد على 

على مبلغ إجمالي للدفعات قدره  ،2016إلى متم سنة و 2012من بداية سنة ، قابل، حصل المفوض لهفي الم .2012

 .ادرهم 4.614.849، أي بمعدل سنوي يناهز ادرهم 23.074.247,90

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات 

جماعة اكزناية، عن بلتدبير المفوض لخدمات النظافة  لسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات  أ

 تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

 تدبير المرفق األوجه االستراتيجية والتنظيمية والقانونية لأوال. 
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 االفتقار إلى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها 

خصوص جماعة لحد اآلن ضمن منهجية مستقاة من التوجهات الوطنية بالال يندرج تدبير النفايات المنزلية وما شابهها ب

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص   28.00تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم  

 منه.   17و 16و 12و 10منها السيما المواد 

 طرؤ الجماعة على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها من شأنه أن ي سجل عدم توفروفي هذا السياق،  

النفايات من حيث اإلعداد والجمع والنقل واإليداع في المطرح والتخلص منها ومعالجتها هذه  إجراءات ومراحل تدبير  

وفي غياب مثل هذا المخطط، تبقى الجماعة مفتقرة الستراتيجية مندمجة لتدبير   وتثمينها وفرزها عند االقتضاء. 

هداف التقييمية لألداء وتحديد اإلمكانات المالية وغير المالية وكذا وضع األ هاالنفايات، من شأنها ضبط مراحل تدبير

 الواجب رصدها لتحقيق هذه األهداف.   

  في الوثائق التعاقدية   قصورالمظاهر 

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق   54.05من القانون رقم    12ودفتر تحمالتها روح المادة    االتفاقيةال يعكس مضمون  

الوثيقتين تكادان تتضمنان حرفيا نفس البنود التعاقدية. زيادة على ذلك، تم الوقوف  يتبار أن كلت العامة، وذلك على اع

على أن بعض البنود اإلدارية والتقنية المرتبطة بشروط استغالل المرفق قد تم تضمينها، خطأ، باالتفاقية وذلك بالنظر 

 التطرق لهذه الشروط في دفتر التحمالت. سالفة الذكر، في حين لم يتم 12للمعايير الواردة في المادة 

  المفوضغرضها في التدبير  ينحصرعدم إحداث شركة 

، تدبير العديد من عقود التدبير المفوض لخدمات النظافة في مجموعة م(  .)ت  يتولى المفوض له، بواسطة نفس الشركة

يحول دون و  سالف الذكر  54.05من القانون رقم    25مقتضيات المادة    يتنافى معما  ممن الجماعات من بينها اكزناية،  

 األخذ بعين االعتبار الخصوصيات الترابية للتدبير المفوض.

ال تمكن، من جهة؛ من الحصول على التقارير والوثائق في احترام لعقد التدبير المفوض )الوثائق  الوضعيةإن هذه 

تجهيز، إلخ.(؛ ومن جهة أخرى، فإنها ال تمكن الجماعة والمؤسسات المعنية من المحاسبية والتقارير المالية ونفقات ال

القيام بمهام المراقبة الموكلة إليها على أكمل وجه، وذلك على اعتبار أنه ال يمكنها الحصول على المعطيات المحاسبية 

 لها.  التي ينص العقد على وجوب توفيرها انطالقا من المنظومة المحاسبية للشركة المفوض

  تحديد حجم الخدمة المستهدفة وعدم تحيين معطيات العقد المبدئية لغياب دراسة قبلية 

نسمة وكذا نسبة   14.836من االتفاقية( البالغ    5)المنصوص عليه في الفصل    2012إن تعداد ساكنة الجماعة في سنة  

ألي أساس قابل  لم يخضعافتر التحمالت بالمائة( الواردة في د  3) 2018إلى  2012من  الممتدة إسقاطه على الفترة

على إحصاء فعلي للساكنة أو دراسة للتطور الديموغرافي، كما ال يحيل   ينبن  لم  المؤشرينإن تقدير هذين    ، حيثللتقييم

 على أي مصدر رسمي. 
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عدد المتوقع على أن ال 2014( بالنسبة لسنة 2012يناير  02وهكذا، نصت االتفاقية )التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

نسمة حسب معطيات اإلحصاء   32.601العدد الفعلي للساكنة في نفس السنة    بلغنسمة، في حين    15.767للسكان هو  

نتائج   استغالل  تعمد إلىن الجماعة لم  فإ  رغم ذلكبالمائة.    48، أي بهامش خطأ بلغ  2014العام للسكان والسكنى لسنة  

 المبدئية للعقد.  اإلحصاء سالف الذكر بغرض تحيين المعطيات

إن تقدير عدد الساكنة، في مثل هذه الحاالت، ينعكس تلقائيا على كمية النفايات المتوقع إنتاجها، والتي تم تقديرها على 

- كلغ للفرد في اليوم الواحد، وهو نفسه تقريبا المعدل المسجل على مستوى جهة طنجة 0,8معدل إنتاج يبلغ أساس 

 فرد الواحد.كلغ لل 0,79تطوان والبالغ 

 إبرام عقد ملحق دون عرضه على أنظار المجلس التداولي للمصادقة عليه 

بغرض تمديد فترة التدبير المفوض مع مواكبة المستجدات التي طرأت على شروط تنفيذ العقد، السيما، تغيير الشركة 

ات التي تم جمعها في المطرح المسيرة للمطرح العمومي بطنجة وما صاحب ذلك من ارتفاع في كلفة التخلص من النفاي

إلى توقيع عقد ملحق يتم بموجبه تمديد فترة سريان مفعول العقد األصلي، باإلضافة  طرفا االتفاقيةسالف الذكر، عمد 

أن هذا العقد الملحق لم يتم عرضه مسبقا   إال"التخلص من النفايات في المطرح العمومي".  3إلى مراجعة الثمن رقم 

من العقد األصلي  7والفصل  54.05من القانون رقم  13التداولي، في مخالفة لمقتضيات المادة على أنظار المجلس 

 المبرم مع المفوض له، األمر الذي أفضى إلى رفض التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية. 

 إطار تعاقدي  دونفي تأمين الخدمات  االستمرار 

، استمر المفوض له في تأمين خدمات الجمع 2016دجنبر  31ول رغم انتهاء الفترة التعاقدية للتدبير المفوض بحل

قانونية تتضمن مجموعة من ال. هذه الوضعية غير 2017والتنظيف، استجابة لطلب المفوض، إلى غاية شهر يوليو 

 المخاطر نذكر منها: 

 خالل أنجزها التي والخدمات المهام نظير  مستحقاتهالتوصل ب له للمفوض يكفل قانوني إطار غياب -

 المذكورة؛ الفترة

 التأمين،  عقود   تجديد   عدم )  محددة  معايير  وفق  العقد   تنفيذ   يضمن  بما   القانونية  السالمة  شروط  توفير  عدم -

 ؛ ..(، .باإلنجاز الخاص الضمان مفعول انقضاء

  في التعاقدية الجزاءات تطبيق إمكانية عدم نتيجة المطلوبة الخدمات جودة رداءةالتعرض إلى خطر  -

 الفترة؛ تلك

  إلنجاز اليومي والتتبع الضبط في والمتمثلة إليها الموكلة المهام بعض أداء في المراقبة جهة تقصير -

 بشأنها؛  يومية محاضر وتحرير الخدمات

 اليومية  بالتقارير  له  المفوض  إدالء  عدم  نتيجة  المرفق  عن  خاصة  بيانات  بغياب  تتسم  فراغ  فترات  بروز -

 .للنفايات الفعلي بالوزن تعلق ما السيما العقد، في عليها المنصوص

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

وضع استراتيجية وتجسيدها في وثيقة مرجعية تحدد جميع مراحل تدبير النفايات الصلبة، أخذا بعين  -

والتنظيمية المرتبطة بتدبير النفايات وحماية االعتبار التوجهات الوطنية وكذلك النصوص القانونية 

 البيئة؛

اجراء دراسات فعالة تمكن من التأطير الدقيق للخدمات المطلوب إنجازها، وذلك بغرض ضبط التكاليف  -

 وضمان التنفيذ األمثل للخدمة؛

دة  اعتماد مقاربة استباقية تمكن، عن طريق استشراف آجال انتهاء العقود، من إبرام العقود الجدي -

 في الوقت المناسب؛  هاووضع حيز لتنفيذ

 عداد وتحرير الوثائق التعاقدية )االتفاقية ودفاتر التحمالت( بشكل مناسب يمكن من:إ -

 تباينها؛ وعدم التعاقدية البنود كل وتماسك وضوح -

 العقد؛  إنجاز  فترة مدى على حدوثها المحتمل والمشاكل الصعوبات استشراف -

 العقد؛  فيطر لواجبات الدقيق  التحديد -

 غير أو للتطبيق  قابلة غير بنود تضمينها تجنب يكفل بما التعاقدية الوثائق  مضامين وتبسيط تجويد -

 .الحال لمقتضى مالئمة
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 التدبير المفوض تنفيذ عقدثانيا. 
 بخصوص تنفيذ عقد التدبير المفوض، أظهرت المراقبة النقائص التالية.

  نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج االستثماري 

مكن تفحص فواتير شراء العتاد الخاص بالتدبير المفوض ومحاضر تسلم المقتنيات من الوقوف على المالحظات 

 التالية:

 التعاقدية األحادية أثمنتها من بكثير أقل المقتنيات لبعض الفعلية األحادية األثمنة ▪

األحادية لبعض العتاد أقل من األثمان التعاقدية المنصوص عليها في العرض التقني الذي تقدم به تبين أن األثمنة 

 المفوض له وفي االتفاقية، كما يتبين من الجدول أسفله:

 الثمن األحادي الفعلي بالدرهم

 درهم( 11أورو = 1)

الثمن األحادي الفعلي 

 وروباأل

الثمن األحادي التعاقدي 

 بالدرهم
 ومواصفاتها المقتنيات

 لتر 770حاوية بسعة  450,00 1 69,30 762,30

 لتر 360حاوية بسعة  800,00 26,20 288,20

 لتر 240حاوية بسعة  650,00 24,90 273,90

 سلة ورق 450,00 15,75 173,25

 راجة نارية ثالثية العجالتد 20.000,00  16.000,00

 الشراءالمصدر: االتفاقية وفواتير 

ويمكن أن يكون للفرق المسجل على مستوى األثمان األحادية انعكاس على جودة ونجاعة العتاد المستعمل، وهو ما 

 . أو إتالفهاالتي تم إحراقها من شأنه تفسير العدد المرتفع نسبيا للحاويات 

 بشأنه االتفاق  تم مما أقل للحاويات االستيعابية الطاقة ▪

لترا وفق مضامين االتفاقية، في حين أن الفاتورة المتعلقة بها   770يتعلق األمر بالحاويات ذات الطاقة االستيعابية  

 لترا. 660تبين أن حجمها الفعلي هو 

 قدما  20 بسعة المعدنية الحاوية شراء بفاتورة اإلدالء عدم ▪

تمكن من تقييم مدى مطابقة هذا القدما، مما حال دون    20لم يدل المفوض له بالفاتورة الخاصة بالحاوية المعدنية بسعة  

 العتاد للشروط التعاقدية. 

 2012 سنة بداية المستقدمة الحاويات وضع محاضر غياب ▪

لم يعمد الطرفان المتعاقدان إلى إعداد محضر بوضع العتاد الجديد المستقدم عند دخول العقد حيز التنفيذ، وهو ما يدل  

 على أن المفوض لم يتأكد من مطابقة شروط وضع هذه الحاويات لتصميم وضع الحاويات المرفق بالعقد. 

  تأخر في تحقيق ضمان اإلنجاز وعدم تحيينه 

تبليغ  تاريخيوما يبتدئ من  60دفتر التحمالت على وجوب تحقيق ضمان اإلنجاز داخل أجل من  60نص الفصل 

يوما بعد دخول العقد  43، أي 2012فبراير  13المصادقة على العقد. غير أن هذا الضمان لم يتم إنجازه إال بتاريخ 

من  54في مخالفة لمقتضيات المادة  2016يونيو  30لم يتم تحيين مبلغ هذا الضمان إال بتاريخ أنه كما  حيز التنفيذ.

بالمائة من المداخيل السنوية للسنة  3االتفاقية والتي تنص على أنه " في كل عام، سيتم تحيين الضمان بحيث يغطي 

 السابقة". 

 القضاء على النقط السوداء الفشل في 

المعاينة  خالل أعدها أحد مكاتب الدراسات في إطار التحضير لطلب العروض الجديد، ومن من خالل الدراسة التي

الميدانية التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات، فإن أهم مواقع النقط السوداء هي: "إينوميت" وقاعة الحفالت 

 ومدرسة المنال.

عيل الجزاءات التعاقدية بغرض حث المفوض له على وتجدر اإلشارة، في هذا السياق، إلى أن الجماعة لم تعمد إلى تف

من االتفاقية ينص على أن كل نقطة سوداء لم يتم تطهيرها  64احترام التزاماته في هذا المجال، في حين أن الفصل 

 درهم عن كل يوم.  2.000,00تفتح المجال أمام الجماعة لتطبيق جزاء حدد مبلغه في 
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  العقد السنوية لبنود   التقاريرمخالفة 

في مخالفة لمقتضيات  ، والتقرير المالي أن ثبتالمفوض له للجماعة، من طرف  دلى بهامالمن خالل دراسة التقارير 

 نصتوعلى عكس التقرير التقني الذي يستجيب في مجمله للمعايير التعاقدية، ال يحترم ما  ،من االتفاقية 65الفصل 

المعطيات المتعلقة بالعتاد وباالستهالك المحاسبي لعتاد ال حجم المداخيل و ه الأن تبين إذعليه االتفاقية في هذا الباب. 

بمبلغ سنوي، حيث لم   وردت  ، فهينفقات االستغالل السنوية  أما على مستوىفي هذه التقارير.    ورداالتدبير المفوض 

لم يسبق وأن تم االدالء بحساب يتم بيان توزيع هذا المبلغ على األشهر وعلى الفصول وفقا لمضامين االتفاقية. كما أنه  

   .من االتفاقية 35االستغالل المنصوص عليه في الفصل 

 عدم تمكين خلية المراقبة من جميع الوسائل المادية المنصوص عليها في االتفاقية 

من اتفاقية التدبير المفوض على وجوب أن يضع المفوض له رهن إشارة خلية المراقبة سيارة  35.4الفصل  نص

يوفر األثاث الخاص بقاعات االجتماعات،  وودراجة نارية وأن يهيئ ويؤثث مكتبا يجهزه بالعتاد المعلوماتي نفعية 

 المتعلق بالدراجة النارية. بااللتزامغير أنه لم يتم الوفاء سوى 

 بالنظافة التوعية حمالت بإنجاز المرتبطة اللتزاماته له المفوض احترام عدم 

اتفاقية التدبير المفوض على وجوب قيام المفوض له بحملة توعية بالنظافة عند انطالق إنجاز من  28ينص الفصل 

العقد، كما يتعين عليه إجراء حملتين اثنتين في كل عام وذلك طوال فترة التدبير المفوض. غير أن هذا األخير لم يحترم  

مفوض لم يتم إنجازها. أيضا، أتاح االطالع على التزاماته. بحيث أن حملة التوعية المقررة عند انطالق التدبير ال

لم يتم إنجاز أية حملة توعية، بينما لم تشهد  2012، أنه في سنة 2014و 2013و 2012التقارير السنوية لألعوام 

 سوى إنجاز حملة توعية واحدة بدل حملتين.   2014و 2013 يسنت

  غيار األوالمفوض له مبرمة بين عقود خدمات النظافة الفي شوائب 

تكفلت الشركة المفوض لها بإبرام عقود خدمات مع شركات تقع داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك قصد وضع حاويات  

 رهن إشارة هذه الشركات وإفراغها في المطرح العمومي حسب وتيرة يتم تبيانها في العقد أو بناء على طلب الزبون.  

 تستدعي هذه العقود المالحظات التالية:و

 من  25 المادة بموجب الخطرة غير الصناعية النفايات من التخلص بمرفق لجماعةا كانية اضطالعإم -

 هذا  تأمين   يمكنه  ال  له  المفوض  فإن  وعليه،.  منها  والتخلص  النفايات  بتدبير  المتعلق  28.00  رقم  القانون

 الذكر؛ سالف القانون من 25 المادة لمقتضيات  طبقا المفوض  مراقبة تحت إال المرفق

 عائدات جزئيا، ولو اعتبارها، يمكن الخدمات هذه نظير له المفوض طرف من المستخلصة المبالغ -

 إليها المشار 25 المادة في عليها المنصوص اإلتاوة من حصتها عن تخلت التي الجماعة على مفوتة

 أعاله؛

 المرتبطة   المخاطر  بعض  يتضمن  له،  المفوض  يزاوله  الذي  النشاط  هذا  وبين  بينها  مسافة  الجماعة  وضع -

 حساب  على  النفايات هذه  من  التخلص  وفوترة  المفوض  بالتدبير  الخاص  العتاد   استعمال:  الوضعية  بهذه

 إلخ؛...  المفوض

 بإعداده  يتكفل  الصناعية،  النفايات  هذه  تحليل  بنتائج  بتقرير  له  المفوض  إدالء  على  المفوض  حرص  عدم -

 .28.00 القانون من 26 للمادة خالفا خطر أي غياب من التأكد  أجل من معتمد  مختبر

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

الحرص على إنجاز المفوض له لبرنامجه االستثماري تطبيقا للمقتضيات التعاقدية مع تطبيق الجزاءات  -

 ؛االقتضاء عند

 جال التعاقدية؛الحرص على تتبع وتحيين ضمان اإلنجاز داخل اآل -

للمقتضيات التعاقدية مع تحقيق استفادة أمثل طبقا  حث المفوض له على احترام التقارير التي يدلي بها   -

 منها وذلك باعتبارها أداة لتطوير وتجويد عمل المرفق؛

السيما تلك المرتبطة بالمساهمة في تحسين أداء  ،العمل على احترام المفوض له اللتزاماته التعاقدية -

 خلية المراقبة؛

الحرص على إجراء حمالت التوعية في احترام للمراجع التعاقدية مع العمل على تقييم نتائج الحمالت  -

 ووقعها على المرتفق؛

ك من أجل تتبع العقود التي يبرمها المفوض له مع الشركات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذل -

 الحد من المخاطر المرتبطة باألنشطة المزمع ممارستها. 
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي الكزناية   

 )نص الجواب كما ورد( 

 والتنظيمية والقانونية لتدبير المرفق  االستراتيجيةاألوجه  .أوال

 ى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجيةإل االفتقار 

المتعلق بتدبير النفايات، تعد الجماعة مخططها الجماعي لتدبير النفايات    28.00من القانون رقم    17حسب المادة  

وفي ظل غياب هذا األخير لحدود الساعة تظل   ،وبالتالي  .المنزلية والمشابهة لها تبعا للمخطط المديري اإلقليمي

 طرح العمومي.الجماعة فاقدة لكافة األدوات والمعطيات التي تمكنها من إعداد مخططها خصوصا فيما يخص الم

ل في انتظار ذلك فإن الجماعة تحرص على حضور كافة االجتماعات التي تنظم على مستوى العمالة حول مراح

 . إعداد المخطط المديري اإلقليمي

  في الوثائق التعاقدية  قصورمظاهر 

وتوجيهات الوزارة إن مضمون وشكل االتفاقية ودفتر التحمالت تم إعدادهما بالضبط على ضوء توصيات 

 المتعلق بالتدبير المفوض. 54.05من القانون  5الوصية حسب المادة 

  تحديد حجم الخدمة المستهدفة وعدم تحيين معطيات العقد المبدئية لغياب دراسة قبلية 

نسمة  23601ناية ، بلغ العدد الحقيقي لساكنة جماعة اكز2014العام للسكان والسكنى لسنة  حسب اإلحصاء

 .% 49.68، وبالتالي فإن هامش الخطأ بلغ نسمة 32601 وليس

صعيد يعزى هذا إلى تطور نسبة النمو الديمغرافي التي بلغت قيمة غير متوقعة حسب المعايير المعتمدة على ال

 .% 49.68 الوطني حيث بلغت هذه القيم

 نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج االستثماري 

ذلك بتوفير اقت الحجم العام المتعاقد عليه والتي فيعابية االجمالية للحاويات والستقامت الشركة باحترام الطاقة ا

بالتالي بلغ لتر، و  770لتر عوض عدد أقل من فئة    660عدد أكبر من الحاويات بحجم أقل أي عدد أكبر من فئة  

 لتر المطلوب في االتفاقية.  14040لتر مقابل  22800الحجم اإلجمالي الموفر 

أحسن إثر التغيرات العمرانية التي فرضت  كافة تراب الجماعة بصورة أوسع و كنت من تغطيةهذه العملية م

 أمر الواقع.

  عدم التمكن من القضاء على النقط السوداء 

بتراب الجماعة قامت الشركة في بداية خدمتها بتنفيذ بنود االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع النقط السوداء 

إال أن هذه النقط الثالث األخيرة ظلت تتجدد باستمرار الشيء الذي   قاعة الحفالت والمنال،  ،INOMATبما فيها

رغم وضع حاويات بالقرب من هذه   ،هذا وإنه   .تطلب عدة تدخالت من طرف الشركة بمراقبة مصالح الجماعة

 البقع إال أن الساكنة تعمد دائما على رمي النفايات بجانبها نظرا لتعودها على هذا الفعل.

هو ما تعمل مصالح الجماعة بمساهمة  التحسيسية أكثر من كونها تقنية وهذا األمر يتطلب مجموعة من العمليات  

 الشركة الحالية على التركيز عليه.

 بالنظافة التوعية حمالت بإنجاز المرتبطة اللتزاماته له المفوض احترام عدم 

، قامت الشركة بتنظيم حملتين تحسيسيتين وفق ما هو متعاقد عليه، األولى في شهر أبريل والثانية 2014في سنة  

 بمناسبة عيد األضحى.

  عقود خدمات النظافة التي أبرمها المفوض له مع األغيار في شوائب 

رام  لنسبة لعملية التخلص من النفايات الصناعية غير الخطرة لدى األغيار فإن الشركة المفوض لها قامت بإب با

موارد أخرى غير تلك المتعاقد عليها متمثلة في  اتفاقيات خاصة مع المنتجين واستعملت لهذا الغرض عتاد و

 ذلك تحت مراقبة مصالح الجماعة.و MITSUBISHIعربة من نوع 
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III.  جواب الشركة المفوض لها تدبير خدمات النظافة بجماعة اكزناية 

 نص الجواب كما ورد()

 األوجه االستراتيجية والتنظيمية والقانونية لتدبير المرفق  .أوال

 ي غياب إطار تعاقدي تدبير المرفق ف 

في إطار عقد التدبير المفوض المبرم، طلب منا رئيس الجماعة باالستمرار في تأمين خدمات المرفق، بالنظر 

في انتظار التوقيع على عقد ملحق يهدف إلى تمديد العمل بالعقد األصلي. مع كامل لى حساسية المرفق، وإ

 األسف، لم تحترم الجماعة التزاماتها.  

 التدبير المفوض نفيذ عقدتثانيا. 

  نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج االستثماري 

 التعاقدية األحادية أثمنتها من أقل المقتنيات لبعض الفعلية األحادية األثمنة ▪

  .إن االختالفات المسجلة والمبينة في الجدول لم تأخذ بعين االعتبار مصاريف أخرى تتعلق أساسا بالتعشير والنقل

 بشأنه االتفاق  تم مما أقل للحاويات االستيعابية الطاقة ▪

إن الحاويات الموضوعة قامت بناء على الدراسة المتعلقة بطلب العروض ألجل تحديد حاجيات المرفق. إن 

 .100 %نسبة جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها كان دائما في حدود 

 النقط السوداء استمرار 

ألسف ظاهرة متفشية لعدة أسباب مرتبطة أساسا بعادات الساكنة وإنتاج النفايات  تعتبر النقط السوداء مع كامل ا

 وطرق الجمع ووضع الحاويات ولحمالت التحسيس.

. من أجل الجمع الشامل للنفايات، فإن ذلك يتم في 100 %طبقا لدفتر التحمالت، فإن جمع النفايات يتم بنسبة 

بإعادة الجمع غير التعاقدي، والذي يهدف إلى جمع مخلفات الصباح، والذي يضاف إليه الخدمات المتعلقة 

 النفايات التي يتم إخراجها خارج أوقات مرور شاحنات جمع النفايات المنزلية.

إضافة إلى الوسائل المادية والبشرية المستخدمة، وللتمكن من القضاء على مشكل النقط السوداء، فإننا نقوم حسب  

تحسيسية، حيث يتوجب القيام بحملتين تحسيسيتين وللنظافة سنويا، هذا الرقم  متطلبات دفتر التحمالت بحمالت

يبقى ضعيفا على المستوى الكمي والكيفي للتمكن من تحسيس الساكنة ومنتجي النفايات. لكل هذا، يضاف بأن  

نفايات  الحملتين التحسيسيتين يجب أن تصادف عيد األضحى للتمكن من استيعاب الكميات الكبيرة من ال ىحد إ

 المنتجة خالل هذا الحدث، مما يترك تنظيم حملة فريدة في باقي أيام السنة.

وعلى الرغم من كل هذه المجهودات التي تتجاوز بكثير التقديرات التعاقدية، ال زلنا نعاني من المخلفات الدائمة 

بعين االعتبار أوقات مرور على مدار الساعة، والناجمة عن قيام الساكنة بالتخلص من النفايات من دون األخذ 

 شاحنات جمع النفايات. 
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 "بوعياش "بني المالية لجماعة الموارد تدبير

 )إقليم الحسيمة(
 

الرابطة بين مدينتي   2تقع على طول الطريق الوطنية رقم  وكيلومتراً مربعاً    30متد جماعة بني بوعياش على مساحة  ت

استناداً إلى معطيات   ،مدينة الحسيمة. وقد عرف عدد سكان الجماعةكلم جنوب  20الحسيمة والناظور بما يقارب 

، حيث انتقل 2014و 2004 سنوات مدى علىبالمائة  18تزايداً بمعدل إجمالي بلغ  ،اإلحصاء العام للسكان والسكنى

 نسمة.  18.271نسمة إلى  15.497من  العدد 

 مبلغ، فإن مداخيل التسيير المحققة انتقلت من 2016- 2011 فترةجماعة وتطورها خالل الوارتباطاً بحجم ميزانية 

بنسبة بلغت  بارتفاع اتسمتنفقات التسيير المؤداة، فقد  أمادرهم.  20.717.219,00درهم إلى  15.238.154,00

درهم. أما مداخيل  18.854.384,00درهم إلى  13.089.150,00حيث انتقلت من  ،بالمائة خالل نفس الفترة 44

 4.934.184,00في نقل الفائض من سنة ألخرى، فيما بقيت نفقات التجهيز المؤداة في حدود    انحصرت  فقد   ،التجهيز

 درهم من االعتمادات المرصودة للمشاريع.  15.829.861,00من أصل  2016درهم بالنسبة لسنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 خاللبوعياش  بني لجماعةالموارد المالية  لتدبيرالمنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات  المراقبة أسفرت 

إلى إصدار عدد من التوصيات يمكن إجمالها في    أفضتعن تسجيل مجموعة من المالحظات    2016  –  2011الفترة  

 .تاليةالمحاور ال

 للجماعة المالية. التوازنات أوال
يتطرق هذا المحور لمختلف المؤشرات التي ترتبط بمالية الجماعة، وذلك في أفق تقييم مدى تحقيق هذه األخيرة 

لتوازنات المالية الضرورية بما يسمح بتنفيذ مختلف المشاريع االستثمارية المحلية وخدمة التطلعات المتزايدة ل

 .تاليةال النقائص على المجال هذا في الوقوف تم وقد للمواطنين. 

  من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تهاعلى حص الجماعةضعف تركيبة المداخيل الذاتية واعتماد 

بنسبة  ،حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة من باألساس تتشكللوحظ أن مداخيل الجزء األول 

 .2016 إلى 2011من سنوات بين الفاصلةبالمائة خالل الفترة  85و 72بين  تراوحت

يمكن تفسير ذلك أساساً بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء  و الجبائية،كما لوحظ بالمقابل تدني مستوى المداخيل 

بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم. أما بالنسبة للمداخيل األخرى، فإن عائدات األمالك  الجبائيالوعاء 

 ما بالمائة على التوالي، وه  1بالمائة و  4في نسبتي    المعتمدةول الفترة مستقرة على ط ظلتخدمات  الوالمداخيل مقابل  

من قبل مصالح   الجهود   من  المزيد   يتطلب  مما   أهم،بالمقارنة مع ما تتيحه أمالك الجماعة من إمكانيات    تان ضعيف  تاننسب

مستوى كراء المحالت التجارية وتحديد أماكن وقوف السيارات وتحسين طرق تدبير السوق  علىخاصة  ،الجماعة

 األسبوعي.

 تزايد نفقات التسيير بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير 

 السنوات خاللمن خالل تحليل تطور مختلف المؤشرات المالية للجماعة، لوحظ أن نفقات التسيير المؤداة ارتفعت 

بالمائة على  44بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة. ذلك أن نسبة تطور النفقات بلغت  2016 إلى 2011 من

 بالمائة.  31طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خالل نفس الفترة في نسبة  

تشكل تهديداً  النفقات والمداخيل أن كتلتيإن من شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور 

 إلمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي.

  تراجع االدخار الخام وضعف المجهود االستثماري للجماعة 

 إال 2011بالمائة من المداخيل برسم سنة  17حيث كانت تمثل ما يقارب  ،لوحظ تراجع نسبة االدخار بشكل واضح

 . 2016ة  بالمائة برسم سن 9نسبة  عند  لتستقر بالنصف تقريبا تقلصت أنها

ويفسر تراجع الفائض المحقق بارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من المداخيل كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وهو ما يهدد 

التوازن المالي للجماعة مستقبالً. كما يشير هذا التراجع إلى عدم تمكن الجماعة من خلق قدرة تمويلية كافية من أجل 

 تنفيذ نفقات االستثمار. 

 رمجة واقعية للمداخيلعدم اعتماد ب 

في برمجة المداخيل المتوقعة في الميزانية إال على معدل المداخيل المحققة خالل السنتين الماضيتين   ةعتمد الجماعتال  

شهراً(. وتنطوي هذه الطريقة على عدة  33وتسعة أشهر من السنة الجارية )أي معدل المداخيل المحققة على مدى 
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ب العرضي أو الموسمي لبعض المداخيل خالل فترات معينة، كما ال تأخذ بعين االعتبار  نقائص، خصوصاً إغفال الجان

تطور حجم األنشطة االقتصادية بتراب الجماعة وتزايد السكان ورخص االستغالل الممنوحة في شتى المجاالت  

 االقتصادية.

جماعات المحلية ومجموعاتها على اعتماد المتعلق بالتنظيم المالي لل  45.08من القانون رقم    14هذا، وقد نصت المادة  

تحمالتها، وهو ما يصب في  ببرمجة متعددة السنوات خالل إعداد الميزانية، سواء تعلق األمر بموارد الجماعة أو 

 بناء على دراسات دقيقة. الجبائيتشخيص معمق لوضعية المداخيل والتطور المنتظر للوعاء  إجراءاتجاه ضرورة 

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 الحرص على استغالل أمثل للموارد الجماعية المتاحة في أفق تحسين مستوى الموارد الذاتية؛ -

تقدير وتوقع المداخيل خالل إعداد الميزانية، مع األخذ   فيية وعلمية العمل على اعتماد منهجية واقع -

لمؤهالت واألنشطة التجارية والمشاريع المتواجدة على تراب الجماعة، وكذا ا كلبعين االعتبار ل

 التطورات المستقبلية المحتملة لهذه العناصر.

 . التدبير االستراتيجي وتنمية الموارد المالية ثانيا
إعداد تصور استراتيجي للموارد  قصد إن الهدف من هذا المحور هو تقييم اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة 

ومدى  اإلطاربتقييم أداء المجلس الجماعي في هذا  ،باألساس ،المالية في أفق تحقيق التنمية المحلية. ويتعلق األمر

توى الموارد المالية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في  انكبابه على التداول بشأن القضايا المرتبطة بتحسين مس

 هذا اإلطار ما يلي.

 تنمية الموارد المالية يخص فيمارؤية استراتيجية  إلى االفتقار 

ة إثر االستماع إلى مختلف مسؤولي الجماعة، وبعد االطالع على الوثائق اإلدارية والمحاسباتية، لوحظ أن الجماع  على

ية استراتيجية فيما يتعلق بمجال تدبير الموارد المالية، وذلك بالرغم من اعتماد المخطط الجماعي أية رؤ تبلورلم 

، والذي اقتصر 2011ماي    31خالل دورة المجلس العادية لشهر أبريل المنعقدة بتاريخ    2016  -  2011للتنمية للفترة  

للحديث   المخططا تم تخصيص حيز صغير من  في معظم جوانبه على مجال الصفقات والمشاريع المزمع إنجازها، فيم

إشارة إلى اإلجراءات العملية الواجب اتخاذها من  دونبشكل عام عن ضعف الموارد الذاتية ومحدودية التحصيل، 

 أجل تنمية الموارد الذاتية للجماعة، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في تنفيذ برامج االستثمار المسطرة.

 الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية عدم تفعيل مضمون المخطط 

والمصادق عليه خالل دورة المجلس  2016-2011جماعة للفترة لبالرجوع إلى وثيقة المخطط الجماعي للتنمية ل

خالل الفترة  ،، تبين أن الميزانية المخصصة ألجرأة المخطط2011ماي  31العادية لشهر أبريل المنعقدة بتاريخ 

 درهم مفصلة كاآلتي:  170.092.625,42تم تحديدها في مبلغ  ،المذكورة

 ماعة؛بالمائة منها اعتماداً على موارد الج 37 -

 تعبئة الموارد المتاحة لدى الشركاء المحتملين؛ إلى استنادا  منهابالمائة  43 -

 من خالل بحث الجماعة والفاعلين المحليين عن شركاء آخرين وموارد إضافية.  منهابالمائة  20 -

، فإن مجموع المشاريع المنجزة لم يتجاوز مبلغ المذكورةإلى ما حققته الجماعة خالل  بالنظرو

بمبلغ إجمالي قدره  2016درهم مع مراعاة اعتمادات منقولة عند متم السنة المالية  13.021.265,48

 بالمائة. 37بنسبة يتم  درهم. باإلضافة إلى ذلك، فإن االعتماد على موارد الجماعة 10.895.676,60

  عليها دراسات إجراءتحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون 

ارية والمحاسباتية، واستناداً إلى القرار المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق بالرجوع إلى مختلف الوثائق اإلد 

النسبة المتعلقة بالرسم على محال   على  تعديال  أجرىأن المجلس الجماعي    تبينوالمساهمات المستحقة لفائدة الجماعة،  

بالمائة  10 في ى المحدد قانوناً بالمائة إلى الحد األقص 6وذلك برفعها من  ،2013شتنبر  12بيع المشروبات بتاريخ 

معايير واضحة أو دراسات اقتصادية حول هذا القطاع. بالمقابل، فإن الرسوم المرتبطة بالتعمير، والتي   اعتماد دون 

تعتبر مورداً مهماً للجماعات ذات الطابع الحضري، تعرف نسباً وأسعاراً متدنية نوعاً ما مقارنة بجماعات أخرى على 

 ي.المستوى الوطن

 عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتفعيل بعض عناوين الميزانية 

من خالل معاينة السجالت الممسوكة من قبل المصالح الجماعية، وبعد االستماع إلى بعض مسؤولي الجماعة، لوحظ 

قد تشكل أن المصالح الجماعية لم تبذل المجهودات الكافية من أجل اإلسراع باستغالل مجموعة من المرافق التي 

 مصدراً مهماً لتنمية الموارد الذاتية للجماعة.
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وعلى سبيل المثال، فقد تم إنشاء مركز تجاري عصري يضم عدداً مهماً من المحالت التي من المفروض أن تربطها 

بالجماعة عالقة كرائية. لكن مر أكثر من سنة على افتتاحه دون الشروع في تسوية العقود والقرارات المؤسسة 

ما يحرم الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة م  ،والتحصيل متوقفتين  التضريب  تيعملي  جعلتيبات المستحقة  للوج

 إليها.

عدم تحديد أماكن وقوف السيارات بشكل دقيق يحول دون إمكانية تفعيل الفصل المتعلق بواجبات  أن تبينكذلك، 

الشتراك في الموقف تحت أرضي للمركب التجاري  . فبالرغم من تعديل أسعار الوقوف وإضافة واجبات افالوقو

ستغالل الموقف اللم يتم اتخاذ أية إجراءات  2017، إال أنه إلى حدود متم سنة 2016أكتوبر  25المشار إليه بتاريخ 

 بأن المركب التجاري تم افتتاحه بشكل غير رسمي.  االمذكور والشروع في التحصيل، علم

 لجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:بناء على ما سبق، يوصي المجلس ا

 بحسن المرتبطة المسائل إدراج على ،خالل إعداد جداول أعمال دورات المجلس الجماعي ،الحرص -

 وذلك في أفق إعداد تصور استراتيجي حول سبل تنمية الموارد المالية للجماعة؛  المداخيل، تدبير

 ؤية التمويلية المرتبطة به؛تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية من خالل تنزيل الر -

تفعيل دور اللجان المختصة إلعداد وتقديم دراسات دقيقة عند اقتراح تعديل بعض مقتضيات القرار   -

 الجبائي بشكل يمكن من تحديد نسب وأسعار تتماشى والواقع االقتصادي واالجتماعي للجماعة.

 . التنظيم اإلداري لوظيفة تدبير الموارد المالية ثالثا
تنظيمي    نموذجمحور التنظيم اإلداري لوظيفة تدبير المداخيل أهمية بالغة من حيث تركيزه على ضرورة إيجاد  يكتسي  

فعال للوحدة اإلدارية التي أنيطت بها مهام تدبير المداخيل داخل الهيكل التنظيمي العام للجماعة، مع كل ما يتبع ذلك 

فقد شملت المراقبة تقييم أداء  على هذا األساس،بة الداخلية. من تنسيق بين مختلف المصالح واحترام لمبادئ المراق

الجماعة من حيث توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية إلنجاح مهمة هذه الوحدة اإلدارية والجوانب المرتبطة 

 . التاليةإلى إثارة المالحظات  أفضى مما ،بتوزيع المهام بين كافة المتدخلين

  مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد الماليةعدم احترام 

نفس   يتولىأن الوحدة اإلدارية المكلفة بتدبير المداخيل تعرف خلالً من الناحية التنظيمية. ذلك أن شسيع المداخيل    تبين

للمهام والمسؤوليات يمكن من تكريس تخصص كل   توزيع المهام بصفة مشتركة مع باقي موظفي المصلحة في غياب  

 قواعد حسن التدبير. مع تماشياموظف في مجال معين، وبالتالي الرفع من مردودية المصلحة، 

حدد، بالنسبة لكل مصلحة على حدة، أن الجماعة تفتقر إلى دليل لإلجراءات والمساطر الداخلية ي جهة، من اتضح كما

وخصوصاً الوحدة اإلدارية المكلفة بتدبير المداخيل، المراحل المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا عالقاتها 

 مع المصالح األخرى. 

خيل، لشسيع المداخيل ولقلة الموارد البشرية المخصصة لتدبير المدا  االجماعة نائب تعيين لعدم ونظرامن جهة أخرى، 

والتحصيل، مما يجعله مسؤوالً في نفس الوقت   التضريب  عمليتي  بين  الجمعمهام متنافية من خالل    يمارسشسيع  الفإن  

 وتصفية المداخيل المحققة واستخالصها. المستحقةتحديد الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية  نع

نطوي عليه يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى ما ييل، الفصل بين المهام المتنافية، خاصة في مجال المداخ مبدأ إن

بين يدي مسؤول واحد، حيث تنتفي  المذكورةفي ظل تركيز المهام  على مالية الجماعة وتدبيرها،  من مخاطر    الوضع

 خطأ أو تزوير أو غش أو اختالس من موارد الجماعة. أي ضد مهمة الرقابة الداخلية كصمام أمان 

 المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:بناء على ما سبق، يوصي 

دورات تكوينية، سواء   من  وتمكينهاموارد بشرية مؤهلة للعمل في ميدان المداخيل    رصدالحرص على   -

 جماعات أخرى؛  معبمبادرة فردية من الجماعة أو بشراكة مع السلطات الوصية أو 

تحديد الوعاء  عملياتالعمل على فصل المهام المتنافية المتعلقة بتدبير المداخيل والمتمثلة في  -

 االستخالص. ب المتعلقة وتلكالضريبي وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة 

 تدبير الوعاء وتصفية واستخالص مختلف المداخيل. رابعا
مختلف حلقات سلسلة تدبير المداخيل تتم بشكل فعال وناجع وفقاً للقوانين  أن من تهدف مراقبة هذا المحور إلى التأكد 

واألنظمة الجاري بها العمل، وتطبيقاً للتعريفات والوجيبات المنصوص عليها. كما تهدف أيضاً إلى التأكد من مدى 

 لمراقبات الضرورية على مختلف اإلقرارات المقدمة من طرف الملزمين.لالمصالح الجماعية المختصة  إجراء

 من خالل المالحظات التالية.  تبرزعلى مجموعة من االختالالت  الوقوفمكنت المراقبة بهذا الخصوص من  وقد 
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 ةعدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبني 

 الجماعة،رئيس  و  األخير  هذابعد االطالع على بعض السجالت الممسوكة من قبل شسيع المداخيل، وبعد االستماع إلى  

من  42خالفاً لما تنص عليه المادة  ،ية عملية إحصاء لألراضي الحضرية غير المبنية ألالجماعة  إجراءلوحظ عدم 

 19بتاريخ  1.07.195المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  47.06القانون رقم 

 (.2007نونبر  30) 1428من ذي القعدة 

ما قبل سنة ورغم أن أغلب األراضي الواقعة بتراب الجماعة كانت تصنف خارج النطاق الحضري خالل الفترة 

، فإن الجماعة ملزمة بإحصاء األراضي الحضرية غير المبنية سنوياً من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية في  2016

نفسها مبالغ مهمة   علىحق الملزمين في حالة عدم تقديمهم لإلقرارات المطلوبة. وفي ظل هذا الوضع، تفوت الجماعة  

 كل سنة. التقادم يطالهامن مداخيل 

  غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقوالت إحصاء

 وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

خالل الفترة المشمولة بالرقابة، إلى إحصاء الملزمين وال إلى فرض الرسم على  ،مصالح الجماعة لم تعمد أن تبين

عية العامة المشغولة مؤقتاً بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية إال األمالك الجما

 مهماً من مواردها الذاتية. افوت عليها جزء ما، 2013ابتداء من سنة 

  عدم إصدار قرارات استغالل بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة

 غراض تجارية أو صناعية أو مهنيةمؤقتاً أل

بالرجوع إلى مختلف الوثائق اإلدارية والمحاسباتية، واستناداً إلى السجالت الممسوكة من طرف شسيع المداخيل، 

في إطار الرسم المفروض على   ماملز  110على    ادرهم  145.640,00أن الجماعة تفرض سنوياً ما مجموعه    اتضح

ال يتوفرون على   همملزماً من   39مؤقتاً ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، غير أن  شغل األمالك الجماعية العامة  

 العام الجماعي دون إذن أو ترخيص "كتابي" من الجماعة. للملك استغاللهم عنه نتج ما ،قرارات استغالل

 إتالف الطرق في غياب معايير واضحة وقانونية نتصفية الرسم المترتب ع 

فرض الرسم على إتالف الطرق على أغلبية الملزمين بطريقة جزافية، تماعية المكلفة بالمداخيل  لوحظ أن المصالح الج

 100أداء مبلغ  أخرىدرهم عن كل عملية إتالف، فيما تفرض على فئة  200أداء مبلغ  منهم حيث تفرض على فئة 

المثال. غير أنه بالرجوع على سبيل  2016حالة خالل سنة  223من أصل  182درهم. ويتعلق األمر بما مجموعه 

المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها،    30.89من القانون رقم    41إلى مقتضيات المادة  

بالمائة وذلك بناء على محضر رسمي يبين حجم   25فإن مبلغ الرسم يحدد انطالقاً من كلفة إصالح الطرق مع إضافة  

 اإلتالف.

ع المداخيل ال يتوفر على ما يمكن اعتماده من أجل تحديد هذه المبالغ. وحسب تصريحه، فإن تبين أن شسي كما

بالمائة من قيمة اإلصالح(   25التمييز بين الطرق المعبدة )تطبيق نسبة  يعمدون إلىالمسؤولين بالقسم االقتصادي 

 الفة الذكر.س 41والطرق غير المعبدة )تعرفة جزافية(، وهو ما يتعارض مع مضمون المادة 

  تصفية الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض البناء على أسس غير

 واقعية

بعد االطالع على بعض السجالت المرتبطة بالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض 

لجماعة على أسس غير واقعية في تصفية الرسم المذكور. البناء، وبناء على تصريحات شسيع المداخيل، لوحظ اعتماد ا

تقدير المبلغ بناء على صيغة جزافية مفادها أن كل رخصة تتعلق بالبناء   تتولىذلك أن المصالح المكلفة بالمداخيل 

منصف  متراً مربعاً من المساحة المستغلة ولمدة تصل لثالثة أرباع السنة. وهو ما يعتبر غير  16يؤدى عنها ما يقابل 

 أقصر مقارنة بملزمين آخرين. خالل مدد لبعض الملزمين الذين يستغلون في الواقع مساحات أقل 

في التعامل   تمييزيةضعية و يرسخمما  ،تطبيق صيغتين مختلفتينبالفترة المعنية بالمراقبة  اتسمتباإلضافة إلى ذلك، 

فيما شرع في تطبيق مساحة   2015أمتار مربعة قبل أكتوبر    8حيث كانت تطبق مساحة جزافية قدرها  ب  ،مع الملزمين

، وذلك دون أي تفسير واضح من قبل المصالح الجماعية 2015متراً مربعاً مباشرة بعد أكتوبر  16جزافية قدرها 

 المكلفة بالمداخيل.

 ضعف نسبة تحصيل الواجبات المتعلقة بالوقوف والدخول إلى األسواق 

ه، وبناء على بعد المبينة في الجدول    ،إلى األسواق  والولوجحققة من خالل واجبات الوقوف  بالرجوع إلى المداخيل الم

بالنظر إلى   ،خالل الفترة التي شملتها المراقبة  ،كفاية المبالغ المحصلة  معد   سجلتصريحات بعض مسؤولي الجماعة،  

 ي مدخول بخصوص هذا المرفق.لم تسجال أ  2012و  2011حجم نشاط السوق األسبوعي. إضافة إلى ذلك، فإن سنتي  
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 )بالدرهم( 2016-2011واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق خالل الفترة من مداخيل 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

00 00 159.445,00 147.195,00 179.755,00 172.879,00 

 ضعف نسبة تحصيل الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

على سجالت األداء الممسوكة من قبل شسيع المداخيل بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم   طالعباال

 ،أن ما تم استخالصه بخصوص الرسمين المذكورين تبينعلى محطات وقوف سيارات النقل العمومي للمسافرين، 

من أصل المبلغ اإلجمالي الواجب   ادرهم  166.800,00، بلغ  2016إلى متم سنة    2011بالنسبة للفترة الممتدة من سنة  

 بالمائة. 66,2درهم أي بنسبة تحصيل بلغت  252.000,00تحصيله المحدد في 

ومن خالل قائمة أرباب ومستغلي رخص سيارات األجرة، تبين أن أغلب الملزمين يوجدون في وضعية غير سليمة 

إلى تضخم الباقي استخالصه لدى شسيع المداخيل  أفضىما تجاه الجماعة من حيث أداء الرسمين المذكورين، وهو 

 درهم. 85.200,00 قيمته بلغت

 قصور على مستوى تدبير مسطرة الفرض التلقائي لبعض الرسوم 

ملحوظ، خاصة على مستوى  بارتفاع 2016-2011 الفترة طوال اتسم،ن الباقي استخالصه من المداخيل الذاتية إ

، فإن المحاسب 2013فرض التلقائي لمجموعة من الرسوم والواجبات، وإلى حدود سنة  لا  بشأن  أماالمداخيل.    شساعة

 . 2016و 2015و 2014سنوات الالعمومي كان يتكفل بها، غير أنه رفض فيما بعد جميع قوائم اإلصدار المتعلقة ب

التي تتعلق بسنة درهم من المداخيل    112.386,20على سبيل المثال، تم رفض تحمل ما مجموعه    2015فخالل سنة  

 : أبرزهامن طرف المحاسب العمومي لعدة أسباب  2014

 األوامر بالمداخيل بالوثائق المبررة لمشروعية االستخالص؛  تدعيمعدم  -

 عدم تحديد أسس التصفية بالدقة الكافية؛  -

 عدم تحديد تاريخ الشروع في التحصيل؛ -

 خارج األجل القانوني. هاأو وضع اتاإلقراردعوة الجماعة إلى تفعيل الجزاءات عن عدم تقديم  -

بتصحيح الوضعية وإجراء التعديالت الضرورية على القوائم المرفوضة.  تتفاعل مع هذا الرفضأن الجماعة لم  إال

وحسب شسيع المداخيل، فإن الجماعة ال تتوفر على الوسائل المادية والبشرية من أجل تفعيل مبدأ الفرض التلقائي  

 ( كما هو منصوص عليه قانوناً.الخارات، إصدار أوامر بالمداخيل، ...)تبليغ اإلشع

 بها ةم المتعلقواختالالت في تدبير وتتبع نشاط المقالع والرس 

( A D Rبالنسبة لمجموع تراب الجماعة، لم يتم منح إال رخصة واحدة الستخراج مواد المقالع، وذلك لصالح شركة )

على مستوى ضفة واد النكور، مع مراعاة تجديدها كل ستة أشهر،   54/30.11تحت رقم  2012يناير  17بتاريخ 

رخص أخرى أو استخراج كميات   إصداررغم اقتناع بعض مسؤولي الجماعة بأن ضفاف واد النكور تتيح إمكانية 

 .أوفر

 ةالسنوي  اتهقرارإل الملزم    تقديم  مستوى  على  القانونية  اآلجال  احتراميتم    لم  عديدة،  حاالت  في  هجانب آخر، لوحظ أن  من

. وبالتالي، فإن آجال التصريح واألداء ال يجب اعتبارها بأي حال من األحوال مرتبطة بها المتعلقة الرسوم وأداء

لية المتعلق بجبايات الجماعات المح  47.06من القانون رقم    95بتواريخ تجديد الرخص. وفي هذا الصدد، تنص المادة  

أنه يتعين على الملزم إيداع إقرار سنوي لكمية المواد المستخرجة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية. كما تنص المادة 

 من نفس القانون أن عملية األداء تتم بشكل دوري، وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة المعني. 96

فرض زيادات وغرامات   عنه  تترتب، فإن التأخر في وضع التصريح وفي األداء خالل بعض الفترات  ذلك  عن  فضال

ً لمقتضيات القانون رقم  والتعريفات التسعيراتعن التأخير وفق  المتعلق بجبايات  47.06الجاري بها العمل طبقا

حقة دون تطبيق لنسب الزيادات الجماعات المحلية. غير أن الجماعة اكتفت باستخالص المبالغ األصلية المست

 والغرامات المذكورة.

المصالح المكلفة بالمداخيل باستقبال الملزم   تكتفي  ونظراً للمداخيل المحققة من خالل الرسم على استخراج مواد المقالع

حريات ت  إجراء)أو ممثل عنه( واستخالص ما تم التصريح به والذي يطابق غالباً الكميات المحددة في الرخصة، دون  

من صدقية التصريحات المقدمة. بل إن بعض  ،ولو بشكل تقريبي ،أو تنسيق مع المصالح اإلقليمية من أجل التحقق

إقرارات الشركة المستغلة للمقلع تضمنت كميات أكبر مما هو مرخص لها، خاصة اإلقراران المودعان على التوالي 

 .2013 يوليوز 11و 2013يونيو  10 يبتاريخ
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 ص تدبير الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض تجارية أو نقائص بخصو

 صناعية أو مهنية

من خالل مراقبة الملفات المتعلقة بالملزمين تجاه "الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض 

اإلدارية والمحاسباتية، وخصوصاً الحسابات اإلدارية  تجارية أو صناعية أو مهنية"، وبالرجوع إلى مختلف الوثائق

، لوحظ من جهة، أن المداخيل المقررة في كل سنة، دون اعتبار الباقي  2016إلى  2010المتعلقة بالسنوات من 

استخالصه لدى القابض المرحل من سنة إلى أخرى، تعرف تذبذباً واضحاً مقارنة بعدد الملزمين والمساحات المستغلة 

عرف نوعاً من االستقرار نظراً الرتباطه بأنشطة تجارية تكون يي ذ رفهم، وهو ما ال يتماشى وطبيعة الرسم المن ط

 في غالب األحيان مرخصة. 

 ً ملزم   110على  ادرهم 145.640,00ما مجموعه  ،في إطار هذا الرسم ،وجدير بالتذكير أن الجماعة تفرض نظريا

فإن الفوارق المسجلة من سنة ألخرى تبين أن المداخيل المقررة ال  ،. وعليه2017استناداً إلى األرقام المتعلقة بسنة 

. كذلك، وعلى سبيل المثال، فإن 2016و 2015و 2013تغطي في بعض السنوات جميع الملزمين، خاصة سنوات 

ل المقررة ، بينما تشير المداخي2015ملزماً خالل سنة  98و 2014ملزماً طيلة سنة  63السجالت تشير إلى وجود 

 .2015سنة    ادرهم  53.555,00  مقابل  2014سنة    ادرهم  169.525,00إذ تم فرض ما مجموعه    تراجعيةإلى وتيرة  

ً من أصل  39أن ف، فضال عن ذلكو ال يتوفرون على قرار استغالل. كما أن المصالح المكلفة بتدبير  110ملزما

ية ضمن السجالت الممسوكة، كما أن صفحات هذه ضبط الملزمين بواسطة أرقام ترتيب على تسهرالمداخيل ال 

 السجالت غير مرقمة. 

  تدبير الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقوالت وعقارات  بشأننقائص

 ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقوالت من خالل مراقبة الملفات المتعلقة بالملزمين تجاه "الرسم  

ً ما مجموعه  وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية"، يتبين أن الجماعة تفرض نظريا

- 2011ملزماً، غير أن األرقام المرتبطة باالستخالص والتي تخص الفترة  345درهم سنوياً بخصوص  114.774

المبالغ  ،فيما هو مبين بالجدول بعده ،قى إلى تغطية جميع الملزمين حيث تنحصر المبالغ المحصلةال تر 2016

بخصوص الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً  2016-2011المستخلصة خالل الفترة 

 .بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية )بالدرهم( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23185,00 19520,00 59387,60 93252,15 64859,05 91202,35 

واستناداً إلى اإلقرارات التي تقدم بها الملزمون بالرسم المذكور، لوحظ أن الجماعة تعتمد فقط على القيمة اإليجارية 

المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية   30.89من القانون    191المصرح بها، وذلك خالفاً للمادة  

(، التي 1989نونبر    21)  1410من ربيع اآلخر    21بتاريخ    1.89.187  وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

تنص على أن الرسم يفرض على القيمة اإليجارية المتخذة أساساً لتقدير الضريبة المهنية. كما أن الجماعة لم تقدم ما 

 إدارةنسيق مع  التأكد من صدقية بعض أو كل اإلقرارات خصوصاً من خالل الت  الالزمة قصد جراءات  لإل  سلكهايثبت  

 الضرائب المختصة.

 نقائص بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء 

الملفات المتعلقة برخص البناء وسجالت شسيع المداخيل المرتبطة بتدبير الرسم على عمليات البناء،   تفحصمن خالل  

كن الجماعة من استخالص رخصة، ما م  157كعينة للمراقبة حيث تم تسليم    2016ملفات رخص البناء لسنة    اعتماد تم  

رخصة إصالح  28خالل السنة المذكورة، وذلك دون األخذ بعين االعتبار    ادرهم  1.002.515,00مبلغ إجمالي قدره  

 .ادرهم 14.000,00قدره  لجماعة مدخوالل وفرتوترميم 

الرسم على شغل الملك العام مؤقتاً ألغراض البناء ب نملزميالوبعد مقارنة الئحة رخص البناء المؤدى عنها والئحة 

من بين   يكونوا أنعن الرسم على شغل الملك العام دون  مستحاتملزمين أدوا ل حاالت رصد  تم ، 2016خالل سنة 

ويتعلق األمر،   .الرسمأداء هذا  عفاء غير قانوني لهؤالء من  من أدوا الرسم على عمليات البناء، وهو ما قد يحيل على إ

ملفاً خالل  28وبعشر حاالت من أصل  2016ملفاً خالل شهر يناير  26على سبيل المثال، بتسع حاالت من أصل 

 .2016شهر مارس 
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 نقائص بخصوص تدبير الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

على األراضي الحضرية غير المبنية على االعتماد على ملفات رخص البناء من  تكتفي الجماعة في تدبيرها للرسم

أجل فرض الرسم المذكور على أساس األربع سنوات األخيرة، وهو ما يحد من إمكانية استغالل الوعاء بالشكل األمثل 

 ومن إعمال مبدأ المساواة والعدالة الجبائية بين الملزمين.

ملزماً   383والبالغ عددهم  2015عة المداخيل برسم سنة امين المسجلين لدى شسومن خالل دراسة ملفات الملز

الرسم المذكور على ثالثة ملزمين على أساس خمس أو ست سنوات   طبقتدرهم(، لوحظ أن الجماعة    597.035,00)

 األخيرة دون مراعاة قاعدة التقادم الرباعي المعمول بها.

فرض الرسم على عدد من الملزمين على أساس فترة تقل عن أربع سنوات  بشأنها  تم  أخرى حاالت رصد  تم حين في

ملزم على أساس سنة واحدة دون وجود   88دون االعتماد على معيار معين، حيث تم فرض الرسم على ما ال يقل عن  

بلغ مجموع ما تم استخالصه  لوحدها، 2015 سنة في. و2014لرسم خالل سنة ا عن لمستحقات همما يثبت أداء

 درهم. 97.801,00بخصوص هؤالء الملزمين 

ملزماً، فإن الجماعة فوتت مداخيل قد تصل إلى   88، وبخصوص  2015وباالعتماد على ما تم استخالصه برسم سنة  

ل درهم طاله التقادم خال 195.602,00، منها مبلغ 2015درهم برسم الثالث سنوات السابقة لسنة  293.403,00

 .2018سنة 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن كل إقرار   47.06من القانون رقم    147و  134واستناداً إلى المادتين    ،كما أنه

ً  15وضع خارج األجل تؤدى عنه زيادة قدرها  في حالة األداء  ،بالمائة من مبلغ الرسم المستحق. كما تطبق أيضا

بالمائة عن كل شهر أو  0,5بالمائة عن الشهر األول من التأخير و 5يادة قدرها بالمائة وز 10ذعيرة قدرها  ،المتأخر

 لم ما وهوجزء شهر إضافي من التأخير، وذلك بالنسبة للمدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ األداء. 

 درهم. 152.569,00استخالص ما ال يقل عن  أضاعت، حيث  هالجماعة إلى تطبيق تعمد 

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

للضريبة  الخاضع الوعاءالعمل على إجراء إحصاء شامل للوعاء الضريبي بتراب الجماعة، خاصة  -

على األراضي الحضرية غير المبنية والملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية 

 وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛العامة مؤقتاً بمنقوالت 

الحرص على توثيق حقوق االستغالل المرتبطة بشغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض تجارية  -

 أو صناعية أو مهنية عن طريق إصدار قرارات كتابية؛

المعمول بها، خاصة ية القانونلنصوص االحرص على تصفية الرسوم وفق أسس واقعية وفي احترام  -

إتالف الطرق والرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً   عنبالنسبة للرسم المترتب  

 ألغراض البناء؛

العمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين نسبة تحصيل الرسوم والواجبات بصفة عامة، وخصوصاً  -

 والرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين؛الواجبات المتعلقة بالوقوف والدخول إلى األسواق 

الحرص على تحيين الئحة الملزمين وضبط العناصر التي يرتكز عليها الوعاء من أجل إصدار أوامر  -

 بالمداخيل مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها؛

داخيل، خاصة ما تعلق منها المقدمة لشساعة الم باإلقرارات المضمنةالعمل على تدقيق المعطيات  -

 بالرسم المفروض على المقالع؛

واعتماد سجالت معلوماتية لتسهيل عملية   للقانون  وفقاالرسم على عمليات البناء    تطبيق الحرص على   -

 ؛ينملزمالتتبع وضعية 

 العمل على تعميم فرض الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية على جميع الملزمين بها. -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش  

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. التوازنات المالية

 ضعف التركيبة 

 يعود باألساس إلى:  2016إلى سنة  2011ة الممتدة من سنة فترإن تدني مستوى المداخيل خالل ال

الملك العام مؤقتا هدم السوق األسبوعي القديم مما يعني فقدان عدة رسوم )محالت تجارية وشغل  -

 ؛ ألغراض تجارية(

 ؛وض أثمان لكراء أربع محطات وقوف السياراترتم اإلعالن عن طلب ع -

إن أمالك الجماعة تبقى محدودة إذا ما استثنينا مداخيل المركب التجاري والشقق وشغل الملك العام  -

 الجماعي والسوق األسبوعي وتأثر هذه المداخيل بمجموعة من العوامل.

 تزايد نفقات التسيير بوتيرة أسرع 

 3ارتفاع الفصل الخاص باإلنارة العمومية )تهيئة الشارع الرئيسي باإلنارة العمومية على طول  -

 ؛ كلم(

 ؛ تزايد نفقات التسيير راجع إلى الشراكات واالتفاقيات التي عقدتها الجماعة مع مجموعة من الشركاء -

فبراير مما تعذر  20ماليا عقب ما سمي بحركة  تقلصا 2012و 2011عرفت الجماعة خالل سنتي  -

 ؛معه استخالص مجموعة من الرسوم

نحن نسعى إلى ضبط الوعاء والتركيز على االستخالص لتجاوز كل ما من شأنه التأثير على عدم  -

 تحقيق توازن مالي هيكلي. 

 تراجع االدخار وضعف المجهود االستثماري 

 ؛ (رسنتيا 31آر  77هكتار  6 بمساحة ة أرضية استثمار الجماعة في الوعاء )اقتناء قطع -

 ؛غيس"-نكورالارتفاع مساهمة الجماعة في مجموعة الجماعات " -

مما يعني ضعف حاجيات  2011الموسميين )إن الجماعة لم توظف منذ سنة األعوان ارتفاع نفقات  -

 .الجماعة في الموارد البشرية(

 عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل 

 ؛القاعدة الثالثية الواردة في دوريات السيد وزير الداخليةتعتمد الجماعة  -

 إن األنشطة التجارية تعرف ركودا لم تشهده الجماعة منذ مدة. -

 ثانيا. التدبير االستراتيجي وتنمية الموارد المالية 

 االفتقار إلى رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية 

فقد عمدت الجماعة إلى أجرأة الموارد الذاتية حيث قامت باتخاذ  الجهوي للحسابات مجلسالتنفيذا لتوصيات 

 مجموعة من اإلجراءات: 

 ؛تعزيز الوكالة بموارد بشرية -

 ؛تخصيص سيارة للوكالة -

 ؛بدء عملية إحصاء الوعاء -

الموارد )ممثل عن األمالك، الشرطة اإلدارية ووكالة تنمية  تشكيل لجنة إلحصاء شغل الملك العام -

 .المالية(

 عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية 

فإنها انخرطت في إنجاز عدة مشاريع في إطار  المجلس الجهوي للحساباتسعيا من الجماعة لتنفيذ توصيات 

مج عمل الجماعة مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" وهي مشاريع متضمنة إما بالمخطط الجماعي للتنمية أو برنا

 ولو بنسب متفاوتة.

 



 47 

 تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات عليها 

 2013بالمائة سنة  10إن الزيادة التي تم اعتمادها بالقرار الجبائي المتعلقة ببيع المشروبات هي  -

 كانت من أجل تنمية الموارد المالية للجماعة  2010بالمائة سنة  6عوض 

 بالزيادة في الرسوم المتعلقة بعمليات البناء:  كما قام المجلس -

 2010 2018 

 د  20 د  15 عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية

 د  15 د  15 العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري او ...

 د  22 د  20 المساكن الفردية 

 سنةربع /2د/م  30 ربع سنة/2د/م  25 شغل الملك العام ألغراض البناء

كما قام المجلس في إطار تعزيز الموارد المالية للجماعة بالزيادة في الضريبة الحضرية على  -

 األراضي الغير المبنية على الشكل التالي:

 2010 2018 

 د  06 د  05 منطقة العمارات 

 د  04 د  03 منطقة الفيالت

 د  22 د  20 المساكن الفردية 

 د  04 د  03 السكن الفردي 

  اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتفعيل بعض عناوين الميزانيةعدم 

 إن جل المحالت التجارية بالمركب التجاري تم إبرام عقود الكراء بخصوصها:  -

 ؛محال تم إبرام العقود بخصوصها 214 -

محال سيتم اإلعالن عن سمسرتها بعد استكمال اإلجراءات مع المستفيدين الذين تخلفوا عن إبرام   35 -

 ؛العقود 

 تنازلوا عن المحالت وسوف يعمل المجلس إلى اإلعالن عن سمسرتها.  04 -

كما أنه تم اإلعالن عن طلب فتح عروض أثمان بخصوص محطات وقوف السيارات ومرآب  -

غير أنه لم يحضر أي متنافس وقد تم اإلعالن من جديد  2019فبراير  20المركب التجاري بتاريخ 

 .2019أبريل  16عن طلب فتح عروض بتاريخ 

 ثالثا. التنظيم اإلداري لوظيفة تدبير الموارد المالية 
ن هذه الجماعة قد أعدت الهيكل التنظيمي لإلدارة الجماعية غير أن وزارة الداخلية عملت على تعديله مما أضطر إ

مارس  18وتم التأشير عليه من طرف السيد العامل بتاريخ  2019معه المجلس إلى تعديله خالل دورة فبراير 

 .  ونحن في طور نشر إعالنات التباري في مناصب المسؤولية.2019

  مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية احترامعدم 

 عملنا على:   المجلس الجهوي للحساباتفي خطوة لتنفيذ توصيات 

 ؛إحداث برنامج معلوماتي لوكالة تنمية الموارد المالية -

 ؛يتسع لجميع الموظفين ويليق بالمصلحة جمع موظفي المداخيل في مكتب  -

   ؛تعزيز الوكالة بتقني -

 ؛تعيين نائب لشسيع المداخيل -

 ؛تفعيل دور الشرطة اإلدارية -

 .تفعيل مسطرة الفرض التلقائي وحق مراجعة اإلقرارات -

وبخصوص استخالص الرسم على عمليات إتالف الطرق فإن هذه الجماعة سوف تعمل بالمشاركة مع المصالح 

 تصة السهر على القيام بالمتعين. المخ
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 رابعا. تدبير الوعاء وتصفية واستخالص مختلف المداخيل

 عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

بعض المعيقات التي تحول دون إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير  -

 المبنية: 

 ؛األراضي غير محفظة -

 ؛األراضي غير مجزأة -

 ؛ غياب تجزئات عقارية -

 .أغلبية المالك يوجدون خارج أرض الوطن -

المتعلقة بالعمليات العقارية لكن رغم ذلك نحاول في إطار ما يسمح به القانون للوصول إلى جميع المعلومات 

 وأصحابها.

 4على األراضي الحضرية غير المبنية بناء على أقدمية الملكية )الرسم تقوم الجماعة باستخالص  -

 ؛ سنوات أو سريان مفعول تصميم التهيئة وبناء على إقرارات الملزمين(

 ؛ قمنا بتعليق الفتة بالشارع العام قصد إشعار الملزمين بإيداع إقراراتهم -

 ؛قمنا بالرجوع إلى األرشيف المتواجد بمكتب التعمير قصد الحصول على عناوين المالك -

 ؛قمنا بالرجوع إلى أرشيف وكالة تنمية الموارد المالية الخاص بالعمليات العقارية  -

قمنا بمراسلة السيد محافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قصد دراسة إمكانية موافاة مصالح هذه  -

 .عناوين المالك بتراب الجماعةبعة الجما

 النتيجة الخاصة بالضريبة الحضرية على األراضي غير المبنية 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

9.150 0.00 102.540 242.835 597.035 710.468 477.322 569.687 125.766 

 كاملة. 2013استخلصت أكثر مما استخلصته خالل سنة  2019يالحظ أن الجماعة خالل شهرين من سنة 

  إحصاء الملزمين بأداء الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا 

لقد قمنا بإحصاء الملزمين بشغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات ذات الصلة  -

 ؛2013بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية خالل سنة 

 كما شكلنا لجنة إلحصاء الملزمين بهذا الرسم، وهي في طور االشتغال قصد تحيين الئحة الملزمين. -

  عدم إصدار قرارات استغالل بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية

 العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

باألمر قصد إيداع طلباتهم لدى مصالح هذه الجماعة. وبهذا الخصوص مراسلة المعنيين ب لقد قمنا -

سوف تعمل الجماعة وبتنسيق مع قباضة إمزورن لتوجيه أوامر باالستخالص تتعلق بهذا الفصل 

 بعد سلوك المساطر اإلدارية.

 تصفية الرسم المترتب على إتالف الطرق في غياب معايير واضحة وقانونية 

ولم   30.89من القانون رقم    41المتعلق بإتالف الطرق باالعتماد على المادة    تم تدارك تصفية الرسم -

 ؛ يعد بشكل جزافي

 ؛درهم تؤدي على الربط بشبكتي الماء والتطهير 200بالنسبة للفئة التي تؤدي  -

 درهم مجموعة أخرى على الربط بإحدى الشبكتين فقط.   100فيما تؤدي  -

 لجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء على أسس غير تصفية الرسم المفروض على شغل األمالك ا

 واقعية

ن التعمير يشكل موردا مهما لمداخيل أاألمر مرتبط بتنمية الموارد المالية الذاتية للجماعة، خاصة و -

 ؛الجماعة

تمنح الرخصة بعد تقديم طلب استغالل الملك العام لغرض البناء حسب طبيعة األشغال )للملزم حرية  -

 ؛تار حسب مضمون القرار التنظيمي وتبقى المراقبة لمصالح الجماعة(اختيار األم
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تتم على أساس كل  شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء الملزمون بأداء الرسم على -

 فصل وتستغرق لوقت طويل ومتقطع.

 شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء النتيجة الخاصة بالرسم على

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

155.600 148.000 271.600 163.200 183.200 350.000 273.600 225.000 55.680 

 يالحظ أن المداخيل الخاصة بهذا الرسم في تزايد بشكل ملحوظ.

 ضعف نسبة تحصيل الواجبات المتعلقة بالوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية 

2011 2012 

215.500 165.000 

ن معظم أرضية السوق األسبوعي تم تخصيصها إلحداث مؤسسات عمومية مما قلص من مساحة المرفق وبالتالي إ

 انخفاض موارد المرفق.

  ضعف نسبة تحصيل الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

 المشاكل المطروحة بخصوص هذا الفصل:

 ؛انتقال استغالل المأذونيات دون إشعار مصالح العمالة )القسم االقتصادي( لهذه الجماعة -

 .تغير عناوين المستفيدين مما يحول دون توصلهم باإلشعارات الموجهة إليهم -

لكن من اآلن فصاعدا سيتم حل جل المشاكل خاصة بعد اعتماد وزارة الداخلية على عقد نموذجي للتمييز بين 

 والمشتغلين وذوي االمتياز والتفويت الباطن.المكترين 

  قصور الفرض التلقائي لبعض الرسوم 

 ؛ نقص المعلومات الخاصة بهوية الملزمين يحول دون مراسلة الملزمين -

لقد تم تدارك المالحظة المتعلقة بتفعيل الجزاءات سواء تعلق األمر بالوعاء أو بالتحصيل ابتداء من  -

 ؛2019سنة 

 وكالة تنمية الموارد المالية بموارد بشرية واللوجستيك.كما تم تدعيم  -

 اختالالت في تدبير وتتبع نشاط المقالع والرسم المتعلقة بها 

 ؛كوسوالترخيص في شأن المقالع من اختصاص الحوض المائي الل -

 ؛ يتم تتبع نشاط المقلع من طرف لجنة إقليمية -

 .2019لسنة إن الملزم قام بإيداع اإلقرار في اآلجال القانونية  -

  مؤقتا ألغراض تجارية أو  شغل األمالك الجماعية العامةتدبير الرسم المفروض على في نقائص

 صناعية أو مهنية

إن عدم استقرار مداخيل هذا الفصل ناتج عن تخلي بعض التجار عن األنشطة التجارية المرتبطة  -

 ؛ بشغل الملك العام

 ؛ موعة من مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتاج هدم السوق األسبوعي القديم الذي كان يضم م  -

إن الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغراض تجارية أو مهنية أو صناعية  -

 وعدد الملزمين ال يستقر على حال وبالتالي فمداخيله من الصعب ضبط استقرارها.

  مؤقتا بمنقوالت وعقارات  امةشغل األمالك الجماعية العتدبير الرسم المفروض على في نقائص

 ترتبط بممارسة تجارية أو صناعية أو مهنية

يجارية وعقود الكراء االستخالص يقوم بإحصاء دوري عبر التحري عن القيمة اإلبن العون المكلف  إ -

 ؛  لفرض الرسم

تمت تسوية وضعية كل شاغلي الملك الجماعي العام بمنقوالت وعقارات بإصدار قرارات الترخيص  -

 ؛ن تتوفر الجماعة على ملفاتهم الذي

 .كما يتم إلزام المعنيين باألمر عند طلبهم لشواهد إبراء الذمة -
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 نقائص بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء 

إن الحاالت التي لم تستخلص الجماعة بشأنها الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء يعود  -

 ؛يستغلون ملكياتهم المجاورة لمشروعهمباألساس إلى كون المعنيين باألمر 

 الجماعة تتفادى فرض رسم على مواطن ال يستغل ملكا جماعيا. -

 نقائص بخصوص تدبير الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية دون مراعاة التقادم   مإن الملزمين الثالثة الذين طبق عليه -

 ؛ريق الخطأالرباعي كان عن ط

خاصة ما يتعلق  ،إن هذه الجماعة قد استدركت كل ما من شأنه تفويت مداخيل على هذه الجماعة -

 بتطبيق الذعائر والزيادات.
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 "المضيق" بجماعة الخضراء المساحات تدبير

 (الفنيدق-المضيق عمالة)
 

كيلومتراً مربعاً. وتعتبـر   70مساحة    على  تمتد والحسيمة،  -تطوان-ةالمضيق بموقعها في شمال جهة طنج  جماعةتتسم  

  17)  1425ذي الحجة    6المؤرخ في    2.04.706الفنيدق المحدثة بموجب المرسوم رقم  -قإدارياً مركزا لعمالة المضي

تتوفر و. 2014ام للسكان والسكنى لسنة نسمة وفق اإلحصاء الع 56.146(. يبلغ عدد سكان المدينة 2005يناير 

متراً مربعاً من المساحات الخضراء، موزعة بين   313.025، على ما مجموعه  2016نهاية سنة  حدود  جماعة، إلى  ال

 حدائق عمومية وساحات وحدائق األحياء ومدارات ومحاور طرقية وأشجار متراصفة. 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن مجموعة من المالحظات 2016-2011 الفترة برسم جماعة الأسفرت مهمة مراقبة تدبير المساحات الخضراء ب

 .والتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي

 نفقات تدبير مرفق المساحات الخضراءأوال.  
تستأثر نفقات صيانة المساحات الخضراء بنسبة اعتمادات مالية مهمة من ميزانية المدينة، إذ ناهزت خالل الفترة 

  ا درهم 1.998.398,37، منها مبلغ ادرهم 4.692.749,67ما مجموعه  2016إلى سنة  2011الممتدة من سنة 

كمعدل سنوي لقاء استهالك الماء المخصص للسقي، إضافة إلى األقساط السنوية التي تؤديها الجماعة لصندوق التجهيز  

وقد مكن  ماليين درهم منه إلحداث مساحات خضراء. 07مليون درهم خصصت  30 بمبلغ الجماعي ألداء قرض

 النفقات من رصد االختالالت التالية.  افتحاص هذه 

 تحمل الجماعة لمبالغ إضافية من نفقات عدادات مياه السقي بسبب احتساب إتاوات التطهير السائل 

تعمد الشركة المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء بالمنطقة إلى احتساب خدمة التطهير السائل بالنسبة لجميع العدادات 

الخضراء، سواء تعلق األمر منها باإلتاوات الثابتة أو باإلتاوات المرتبطة باستهالك الماء.   المرتبطة بسقي المساحات

بالشكل الكافي، فإنها تتكفل بأداء مبالغ غير مستحقة عن   الريونظراً لعدم ضبط وتتبع الجماعة لفواتير استهالك مياه  

 خدمة التطهير السائل دون أن تستفيد منها. 

مع احتساب الرسوم نظير خدمة   ادرهم  3.454.767,30ما مجموعه    2016-  2011  سنوات  برسموقد أدت الجماعة  

التطهير السائل المتعلقة بالمساحات الخضراء بشكل غير مستحق للشركة المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء 

 بالمدينة. 

  2016 سنة شغال قبل إبرام الصفقة نتيجة تأخر في إعداد ميزانيةمصاريف أأداء الجماعة 

والتأشير عليها من الجماعة من طرف مجلس  2016سنة عمليات اإلعداد والتصويت على ميزانية  في سجل تأخر

طرف السلطة المختصة، نظراً لعدم ضبط التوقعات وتحديد التقديرات الواجب تسجيلها في كل باب من أبواب 

ضاء المجلس الجماعي إال في الجلسة المنعقدة بتاريخ ميزانية من طرف أعهذه الإذ لم يتم التصويت على  ،الميزانية

 . 2016غشت  17، كما تم اعتمادها والتأشير عليها من طرف السلطة المختصة بتاريخ 2016غشت  08

إن من شأن التأخير في إعداد الميزانية أن يدفع الجماعة إلى تنفيذ نفقات دون استيفاء الشروط الضرورية للمنافسة من 

اد على سندات الطلب، أو تعريض التجهيزات المنجزة سلفا في مجال المساحات الخضراء للضرر نظرا قبيل االعتم

 لحساسية المجال ولعدم قابلية هذا األخير لالنتظار.

ومن خالل دراسة الصفقات المبرمة قصد صيانة المناطق الخضراء خالل الفترة التي شملتها المهمة الرقابية، تبين 

التي أنجزت خالل الفترة الممتدة ما بين   ،02/2016إلى أداء بعض األشغال المتعلقة بالصفقة رقم  أن الجماعة عمدت  

أكتوبر  04، في حين أن األمر بالخدمة المتعلق بالصفقة المذكورة يشير إلى 2016أكتوبر من سنة  04مارس و 02

بخصوص الصفقة المذكورة، قد جرت  كتاريخ لبداية األشغال. وتجدر اإلشارة إلى أن عملية فتح األظرفة  2016

 17بتاريخ  تمت الحقاالتي لم  2016جماعة لسنة ال، أي حتى قبل المصادقة على ميزانية 2016يناير  21بتاريخ 

 . 2016شتنبر  30. وعليه، تم تأجيل المصادقة على الصفقة من طرف رئيس المجلس إلى 2016غشت 

 بات الجماعة بما يلي:بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسا

فواتير استهالك الماء المخصص لسقي المساحات الخضراء غير المرتبطة ل الجماعة العمل على تتبع -

 ؛ منها دون االستفادةبشبكة التطهير السائل تفاديا ألداء نفقات مقابل خدمات 

 ؛ي هذا البابتوخي الدقة في إعداد الميزانية بما يكفل درء المشاكل التي قد تنتج عن كل تأخر ف -



 52 

 احترام المساطر القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لتنفيذ نفقات الجماعة. -

 التخطيط وإحداث المناطق الخضراء ثانيا.
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 إغفال مناقشة أوجه تدبير المساحات الخضراء خالل دورات المجلس الجماعي 

من خالل االطالع على جميع محاضر دورات المجلس الجماعي، العادية منها واالستثنائية، بخصوص الفترة الممتدة 

 ، تبين أنها لم تتطرق إلى مناقشة سبل تنمية وتطوير المجال األخضر بالجماعة.2016-2011على مدى سنوات 

تفعيال  تقع على كاهل مجلس الجماعة ومكتبها المسير الجماعيةاالهتمام بتنمية المجاالت الخضراء مسؤولية إن 

ي المفعول إلى غاية كان سار الجماعي )الذيالمتعلق بالميثاق  78.00من القانون رقم  35لمقتضيات كل من المادة 

س المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن المجل 113.14من القانون التنظيمي رقم  92والمادة ( 2015شتنبر  4

 الجماعي يفصل بمداوالته في قضايا الجماعة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنميتها االقتصادية. 

  تدبير المجال األخضر بالجماعة فيما يخصقصور في وظيفة التخطيط 

من خالل المقابالت التي تمت مع مدير مصالح الجماعة والمسؤول عن القسم التقني والمسؤول عن مصلحة المناطق 

راء، تبين أن الجماعة تتولى تدبير مرفق المساحات الخضراء دون االعتماد على رؤية استشرافية واضحة. ذلك الخض

أن تدبير المجال األخضر ال يعتمد على أية وثيقة ذات طبيعة تخطيطية من قبيل المخطط الحضري األخضر الذي 

 جماعة. توصي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير باعتماده على مستوى كل 

وتبرز أهمية مثل هذه المخططات في مساعدة الجماعة على االبتعاد عن العشوائية وتحقيق تناسق بين مختلف 

المساحات الخضراء المنتشرة فوق ترابها واحترام مالءمة بعض األنواع النباتية لألماكن المعنية وللظروف المناخية 

هذا النوع يفضي أساسا إلى انتشار مساحات خضراء غير متناسقة للمنطقة. كما أن االفتقار إلى وثيقة تخطيطية من 

 بشكل يؤثر سلباً على جمالية المدينة وجاذبيتها السياحية.

 ة االقتراحية للجنة الدائمة المكلفة بالبيئة للنهوض بالمجال األخضروضعف الق 

على تشكيل اللجنة الدائمة  2015يوليو  21أشرف المجلس الجماعي للمضيق خالل دورته العادية المنعقدة بتاريخ 

 78.00من القانون رقم  14"المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية"، طبقا لمقتضيات المادة 

، بتشكيل "لجنة 2015أكتوبر    19المتعلق بالميثاق الجماعي سالف الذكر. كما قام خالل دورته العادية المنعقدة بتاريخ  

 افظة على الصحة والتنمية المستدامة" وانتخاب رئيسها وأعضائها. البيئة والمح

لم تتطرق، خالل مختلف اجتماعاتها، إلى وضع المساحات الخضراء وفق المواد من المذكورة اللجنة  لكن، لوحظ أن

مجموعة  أن الجماعة تواجه إلى المتعلق بالجماعات. وتجدر اإلشارة 113.14من القانون التنظيمي رقم  30إلى  25

من اإلشكاالت فيما يخص المساحات الخضراء، كجودة المياه العادمة المستعملة جزئيا في السقي وشح الماء الصالح 

 للشرب في بعض األوقات باإلضافة إلى تكلفة تدبير مرفق المساحات الخضراء الذي يثقل ميزانية الجماعة. 

 اخ بالمنطقةن طبيعة التربة والمنأاالفتقار إلى دراسات قبلية بش 

ال تلجأ الجماعة، قبل إنجاز المشاريع المرتبطة بالمجال األخضر وبرمجة صيانة المساحات الخضراء، إلى إجراء 

دراسات لمعرفة طبيعة التربة ونوعية المناخ السائد بالمنطقة، سواء تعلق األمر بتحريات عن طريق الوسائل الخاصة 

شأن مثل هذه التحريات أو الدراسات أن تساعد على اختيار أنسب لنوعية ومن  بها أو باالستعانة بدراسات خارجية.

تساعد على تحديد جدول زمني أمثل قد  الغطاء النباتي الذي يتالءم مع مكونات التربة، خاصة المكونات المعدنية، كما  

( إلى 2016- 2010نمية )لعملية السقي قياساً بمدى نفاذية التربة واحتفاظها بالماء. وقد أشار المخطط الجماعي للت

مشكل النفاذية المنخفضة للتربة التي تسبب االنجرافات. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسات القبلية تمكن من ضبط مدى 

 مالءمة المناخ السائد بالمنطقة ألي نوع نباتي.  

 غياب التنسيق بخصوص إحداث بعض المساحات الخضراء 

يات بين الجماعة ومجلس العمالة )صاحب مشروع منتدب( ووكالة اإلنعاش مساحات خضراء في إطار اتفاقتم إحداث  

والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عماالت وأقاليم الشمال بالمملكة )صاحب مشروع( أو بتدخل مباشر من طرف 

 مصالح العمالة خارج أي إطار تعاقدي.  

من صاحب المشروع وال من صاحب المشروع المنتدب كما أن الجماعة لم تتسلم تصاميم هذه المجاالت الخضراء ال  

المعتمدة )السقي الموضعي  الريعلما أن هذه التصاميم كفيلة بتحديد تفاصيل شبكة  ،عند االنتهاء من تجهيزها

يصعب على الجماعة تدبير هذه النقط في غياب معلومات دقيقة بهذا الصدد. ويلخص الجدول بعده إذ والرشاشات( 

 المحدثة: الئحة المناطق
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 الئحة المناطق الخضراء التي تم إحداثها من طرف جهات خارجية

 مكان التدخل  التدخل  فترة نوع التدخل 

 تجزئة الجبل )بالقرب من اإلعدادية( 2016 إنشاء مجموعة من المساحات المغروسة بالعشب والتشجير

 2016 إنشاء شريط مغروس بالعشب والتشجير
تجزئة المضيق الجديد )ما بين دار  

 الجمعيات ومدارة صوفيتال( 

 ما بين مدارة ميرديانا وصوفيتال  2016 إنشاء مجموعة من المساحات مغروسة بالعشب والتشجير

إنشاء مساحات خضراء على المنحدرات الواقعة عند النفق 

 من مدرسة الخوارزمي والتشجير وغرس الورود وبالقرب
 القاعة المغطاة والمسبح والمسرح 2016

 2016 إنشاء مساحات خضراء على المنحدر وغرس العشب
المنحدر الواقع عند موقع السيارات الفندق 

 الكبير

 إحداث مناطق جديدة 

2011 -2015 

 شارع موسى بن نصير

 إعادة تهيئة مناطق موجودة
 التهيئة الخارجية لمستشفى مخمد السادس

 يناير  11مدرسة تهيئة 

 الفنيدق ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الشمال-المصدر: عمالة المضيق

جماعة يعاني من ضعف مستوى التنسيق مع مصالح البناء على ما سبق، يتضح أن تدبير إحداث المساحات الخضراء ب

 العمالة والمتدخلين اآلخرين. 

إن إحداث وتدبير المناطق الخضراء كمرفق عمومي يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه من بين اختصاصات المجلس الجماعي   113.14من القانون التنظيمي رقم    83

إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب، ال سيما إحداث وصيانة المنتزهات 

اقدياً يحدد التزامات كل الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة. كما أن تدخل أطراف أخرى يستلزم إطاراً قانونياً أو تع

 جهة ابتداء من توفير الوعاء العقاري، مروراً بالتجهيزات الالزمة وانتهاء بتفاصيل الصيانة والمحافظة على المرفق.

 غياب تصنيف للمناطق الخضراء مع تركيز غالبيتها على الشريط الساحلي للمدينة 

لمناطق الخضراء بخصوص الئحة المساحات الخضراء استنادا إلى الوثائق والسجالت الممسوكة من طرف مصلحة ا

بل  ،لمساحات )حديقة، غابة حضرية، حديقة حي، ...( تلك ابالمدينة، تبين أن الجماعة ال تتوفر على تصنيف محدد ل

تقتصر على التمييز بين الحدائق العمومية والممرات الجانبية للشوارع والمدارات، مما يسبب خلطاً في بعض الحاالت 

خالفا لما ينص عليه دليل تهيئة المخططات الحضرية الخضراء بالمغرب   ، وذلكالساحات العمومية والحدائق بين

لمديرية التعمير بالوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير. ويصنف هذا الدليل بشكل عام الفضاءات الخضراء حسب 

رية أو المحيطة. وبذلك، يتم تقسيم هذه المتخصصة منها أو غير المتخصصة، المفتوحة للعموم أو الخاصة، الحض

الفضاءات إلى حدائق عمومية )مع التمييز بين الحدائق الحضرية وحدائق األحياء( وساحات عمومية )التي يمكن أن 

مرافقة   خضراءوفضاءات ( arbres d’alignementتشتمل على جزء صغير من األغراس( وأشجار متراصفة )

 jardins( ومنتزهات وحدائق نباتية )espaces verts d’accompagnement des voiesللطرقات )

botaniques .وغابات حضرية وحدائق التسلية ومخيمات ) 

، وفق ما تم تقديمه للمجلس الجهوي 2016نهاية سنة  إلى حدود    الجماعةوتتحدد المساحة اإلجمالية للمناطق الخضراء ب

متراً مربعاً، وهو ما يشكل نسبة  214.331فيما مجموعه  للحسابات من وضعيات شاملة لكل المساحات الخضراء،

 بالمائة من المساحة اإلجمالية للمدينة. وتتوزع هذه الفضاءات حسب مواقعها كما يلي:  0,3

 بالمائة؛   17متراً مربعاً بنسبة تقارب  36.436: مساحة 2و 1كورنيش  -

 بالمائة؛  61ة متراً مربعاً بنسب  130.742المدارات والمحاور الطرقية: مساحة  -

 بالمائة.  22متراً مربعاً بنسبة تقارب  47.153حدائق األحياء: مساحة  -

طبيعة الفضاءات لجماعة تعاني من سوء توزيع بالنسبة للمواقع الجغرافية أو  اليتبين مما أثير أن المساحات الخضراء ب

الساحلي وأمام بعض البنايات  كمتنفس إيكولوجي للمواطنين، حيث تتركز معظم المناطق الخضراء على الشريط 

 اإلدارية، وتبقى بعض األحياء السكنية بعيدة وغير متوفرة على متنفس أخضر كاف.

  



 54 

 عدم ارتقاء مؤشر مساحة المناطق الخضراء لكل مواطن إلى مستوى المعايير الوطنية 

المحددة في دليل تهيئة المخططات إن المعايير الوطنية المتعلقة بمؤشر مساحة الفضاءات الخضراء لكل مواطن 

الحضرية الخضراء بالمغرب، تميز بين ثالث عتبات حسب الكثافة السكانية للمدن. واستناداً إلى آخر إحصاء رسمي  

متراً مربعاً لكل ساكن، وذلك مع األخذ بعين  15لساكنة مدينة المضيق، فإن العتبة المعيارية المنصوح بها تتحدد في 

ومقارنة مع هذا المعيار، فإن معدل مساحة المجال األخضر بالنسبة   فضاءات الخضراء بجميع أنماطها.االعتبار لكل ال

متر مربع لكل مواطن، وبالتالي فهوال يرقى إلى  5,50هو  2016عند نهاية سنة  قلكل مواطن من جماعة المضي

 المعيار الوطني.

 بما يلي: بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة

 ؛بتطوير وتنمية طرق تدبير المساحات الخضراء لإيالء مجلس الجماعة االهتمام الكفي -

 ؛تكثيف الجهود من أجل وضع تصور واضح للجماعة فيما يخص النهوض بالمساحات الخضراء -

 ؛ المساهمة في تحسين تدبير المساحات الخضراء قصدتفعيل دور اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة  -

الحرص على االستفادة، قدر اإلمكان، من الوسائل المتاحة لتحديد طبيعة التربة والمناخ في أفق تجويد  -

 ؛تدخالت الجماعة في مجال المساحات الخضراء

بر وضع الحرص على التنسيق بين جميع المتدخلين في عملية إحداث وتهيئة المساحات الخضراء، ع -

 ؛إطار تعاقدي واضح واحترام تنزيله على أرض الواقع

مرتفعة في أفق تحقيق السكانية الكثافة الالعمل على تنمية المساحات الخضراء داخل المناطق ذات  -

 ؛توازن بين مختلف المناطق 

 واكب المعايير الوطنية.ي بماالعمل على تحسين معدل المساحات الخضراء بالنسبة لكل مواطن  -

 التدبير والصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء ثا. ثال
على مستوى التدبير والصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء، تم الوقوف على مجموعة من النقائص يمكن إبرازها من 

 خالل المالحظات التالية.

 بصيانة المناطق الخضراء ةالمتعلقبالصفقات تر الشروط الخاصة اغموض في بعض بنود دف 

خالل دراسة مختلف الصفقات التي أبرمتها الجماعة بغية صيانة المناطق الخضراء خالل الفترة التي شملتها  من

بها تشير إلى التزامات غير دقيقة، خاصة فيما   المهمة الرقابية، تبين أن بعض بنود دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة

الصفقة   صاحبالمخصص لكيفية إنجاز و تم افتحاصها يتعلق بالبند المضمن في جميع دفاتر الشروط الخاصة التي

 للخدمة الموكولة إليه. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى النقاط التالية:

عدم تحديد تردد معين أو جدولة زمنية دقيقة لتدخالت الشركة فيما يخص عملية السقي، واالكتفاء بعبارة  -

 (؛ fréquences appropriées"الترددات المناسبة" )

االكتفاء بالتنصيص على أن المياه المستعملة في عملية السقي هي على نفقة صاحب المشروع دون  -

 إشارة إلى مصدرها أو جودتها؛

االقتصار على صيانة شبكة السقي الموجودة، دون توصيف دقيق عند إعطاء األمر بالخدمة، مع حصر  -

 المشتريات؛   مكونات هذه الشبكة وتحديد التزامات الشركة بدقة فيما يخص 

اإلشارة إلى ضرورة معالجة النباتات واألغراس لمكافحة األمراض واألعشاب الضارة دون تحديد  -

 الخصائص التقنية للمبيدات المراد استعمالها؛

( خالل شهر دجنبر في  fertilisation organiqueإلزام الشركة بإجراء تخصيب عضوي للتربة ) -

 .في بعض السنوات ما بين شهري يناير ونونبر ينحصرحين أن وقت إنجاز الخدمة 

 من شأنه أن يعيقإن االعتماد على دفاتر شروط خاصة ذات مقتضيات تنقصها الدقة، وتحتمل مجموعة من القراءات  

 مراقبة الخدمات المقدمة من طرف الشركة نائلة الصفقة.

  لبقايا صيانة المساحات الخضراءتصور دقيق الستغالل وإعادة تدبير أمثل  توفر الجماعة علىعدم 

الستغالل وإعادة تدوير بقايا الصيانة بطريقة مثلى. ذلك أن مخلفات عملية قص العشب دقيق  تفتقر الجماعة إلى تصور  

ال تستغل في تخصيب التربة والمحافظة على بعض األغراس الموجودة بالمشتل الجماعي، حيث تقوم الشركة بجمع 

ورميها مع األزبال والبقايا المنزلية الموجهة إلى المطرح العمومي عوض االستفادة منها وترشيد هذه المخلفات 

 النفقات. 
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إن من شأن إعادة تدوير بقايا صيانة العشب أن يمكن الجماعة من تفادي الوقوع تحت ضغط ضرورة استمرارية 

العمومية، وتخفيض كلفة تحمالتها في تدبيرها المرفق والمحافظة على االستثمارات المنجزة ومسطرة تنفيذ الصفقات  

 لهذا المرفق وتطوير طاقاته الذاتية.

 قصور في طرق سقي المساحات الخضراء 

يتم سقي مختلف المساحات الخضراء والحدائق بطريقة غير مالئمة. ذلك أن التجهيزات األولية المتعلقة بالسقي 

(، كما أن أغلبية نقاط السقي arrosage localisé ou goutte à goutteالموضعي أو السقي بالتنقيط غير موجودة )

( معطلة. وهو ما جعل الشركة المكلفة من طرف الجماعة تعمد إلى سقي  Asperseursبواسطة الرشاش اآللي )

 .من الماء كبيرة  المناطق الخضراء يدوياً بواسطة خراطيم المياه مما يتسبب في ضياع كميات

( غير مجهزة بنقاط داخلية للسقي من قبيل تمرير أنابيب تحتية، مما Ronds-pointsات )كما لوحظ أن بعض المدار

وهو ما يشكل خطراً على سالمة العاملين بالشركة  ،يدفع عمال الشركة إلى مد خراطيم المياه وسط قارعة الطريق

 والمارة ومستعملي الطريق.

 ي المستهلكةقصور في تتبع مصلحة المناطق الخضراء لكميات مياه السق 

ال تعمد الجماعة إلى تتبع كميات المياه المستهلكة في سقي المساحات الخضراء. كما لوحظ غياب آليات لمراقبة 

 (. Lecture contradictoire des indexالعدادات من أجل مقارنتها بالمؤشرات المفوترة )

ت المسجلة لدى الشركة المفوض لها تدبير قطاع عدد العدادابين أبانت عن اختالفات  المراقبةوتجدر اإلشارة إلى أن 

الماء بالمدينة وتلك المتوفرة لدى مصالح الجماعة. حيث تبين من جهة، أن عددا من عقود العدادات لدى الجماعة ال 

في السجالت المدلى واردة ، ومن جهة أخرى، أن عدادات المشار إليها تظهر في السجالت المتوصل بها من الشركة

 غير موجودة لدى الجماعة.  رف ذات الشركةمن ط بها

معرفة العدادات التي  ل  يعتبر ضروريا  إن تتبع الكميات المستهلكة من طرف المصلحة المختصة بالمساحات الخضراء

تعرف استهالكات أكثر مقارنة مع المساحات التي يتم سقيها، وبالتالي معرفة ما إذا كان االستهالك مرتبطا بعملية 

على فواتير   ادرهم  11.990.392,03جماعة ما مجموعه  القد أنفقت  فألضرار التي قد تلحق بشبكة السقي.  السقي أو با

متًر مكعبا من  1.378.733، وهو ما يقابل استهالك 2016إلى  2011استهالك مياه السقي خالل الفترة الممتدة من 

 دة. مترا مكعب في السنة الواح 229.788الماء، أي بمعدل حسابي يصل إلى 

  تساقطات مهمةعرفت عدم ترشيد المياه من خالل سقي المساحات الخضراء خالل فترات 

 2011من خالل دراسة وتحليل تطور استهالك مياه سقي المساحات الخضراء بالجماعة خالل الفترة الممتدة من سنة   

، وبعد إجراء مقارنة مع المعطيات المحصل عليها من لدن المديرية الوطنية لألرصاد الجوية بتاريخ 2015إلى سنة 

ة بأقرب موقع من مدينة المضيق خالل نفس الفترة، تبين  والتي تتعلق بالتساقطات المطرية المسجل 2016نونبر  24

أن الشركة المكلفة بالصيانة االعتيادية للمساحات الخضراء كانت تعمد إلى سقي المناطق الخضراء خالل فترات 

اتسمت بتساقطات مطرية مهمة، دون أن تتدخل مصالح الجماعة المختصة لحث الشركة على تفادي إهدار كميات  

 .، وتوفيرها للفترات الشحيحة من الماء كفترة الصيفماء الصالح للشربمهمة من ال

عداد مياه مخصص للسقي، أربعة وعشرين على األقل عرفت استهالك كميات   46من أصل  تبين أنه  وفي هذا اإلطار،  

وماً ي 22ميليمتر، وتخص في أقصى الحاالت  187مرتفعة تزامناً مع تساقطات مطرية ناهزت خالل أشهر حوالي 

  .ماطراً 

 

  نقائص في عملية سقي المساحات الخضراء بواسطة المياه العادمة المعالجة 

 "العليين"  ومدينة الفنيدق المتواجدة ب  "تمودا باي"بالرغم من توفر المنطقة على "محطة معالجة المياه العادمة لساحل  

المساحات الخضراء بواسطة المياه المعالجة  ير، فإن الجماعة لم تعمد إلى 2011والتي تم تشغيلها ابتداء من دجنبر 

 نتيجة األزمة التي عرفتها المنطقة بخصوص تناقص الماء الصالح للشرب.  2016إال ابتداء من شتنبر 

أن جودة المياه  تبينوعلى إثر الزيارة الميدانية واستنادا إلى تصريحات المسؤول عن مصلحة المناطق الخضراء، 

دون المستوى المطلوب. ذلك  هيحات الخضراء والمتأتية من محطة معالجة المياه العادمة المستعملة في سقي المسا

أن معاينة هذه المياه تظهر تكون كميات كبيرة من رغوة الصابون، كما تنبعث منها رائحة كريهة تجعل أغلب العاملين 

 حطة المذكورة.في مجال السقي بالشركة يرفضون االشتغال في المناطق التي يتم سقيها من الم

كما يؤثر انخفاض الضغط بالعدادات المرتبطة بمحطة المعالجة سلبا على وثيرة عملية سقي المساحات الخضراء،  

نظرا الرتباطها بصبيب قنوات الصرف الصحي. إضافة لما سبق، فإن هذه المياه تخلق مجاالً خصباً لتكاثر حشرات 

عيش الساكنة ورفاهها  في سقي العشب، وهو ما يؤثر سلباً على  مضرة كالبعوض وغيرها، وخصوصا عند استعمالها  

 الجاذبية السياحية للمنطقة خصوصاً في ظل اعتماد المدينة بشكل أساسي على موارد السياحة.كما على 
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 بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

اصة المتعلقة بالصيانة االعتيادية للمناطق الحرص على تحري الدقة في إعداد دفاتر الشروط الخ -

 ؛الخضراء، خاصة فيما يرتبط بالبنود المتضمنة لكيفية اإلنجاز

 ؛تطوير تصور دقيق الستغالل وإعادة تدوير بقايا صيانة المناطق الخضراء -

العمل على تقوية شبكة سقي المساحات الخضراء القتصاد الماء وتسهيل مأمورية المكلفين بالسقي  -

 ؛ادي أخطار الطريق وتف

 ؛العمل على تتبع كميات مياه السقي المستهلكة من أجل ضبط االستهالك مستقبالً  -

إلهدار كميات مهمة من الماء  اءدرالحرص على عدم إجراء عمليات السقي خالل فترات التساقطات  -

 ؛ وأداء نفقات مرتفعة لقاء ذلك

لصالح للشرب مع مراعاة جودة المياه العادمة  العمل على إيجاد حلول بديلة عن السقي بواسطة الماء ا -

 .المعالجة

 المساطر القانونية المرتبطة بتدبير المساحات الخضراءرابعا. 
 فيما يخص المساطر القانونية المرتبطة بتدبير المساحات الخضراء، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

  لمساحات الخضراء للوعاء العقاري المتضمن لعدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية 

جماعة على مجموعة من المساحات الخضراء أقيمت فوق وعاء عقاري يختلف أصل ملكيته ما بين تفويت التتوفر 

الدولة الخاص أو من  مجاني )التجزئات( ونزع للملكية في إطار المنفعة العامة )تصميم التهيئة( واقتناء من ملك

الخواص. غير أن الجماعة لم تتخذ، بشأن جل العقارات، اإلجراءات القانونية الالزمة لتسوية وضعيتها القانونية 

 والعمل على سلك مسطرة تحفيظها، مما يعرضها لخطر المنازعات وترامي األغيار. 

 د إحداث المناطق الخضراءخرق الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية األراضي عن 

سلك ولم يتم بشأنها  المادي    تعرضت لالعتداءحداث المناطق الخضراء  المخصصة إل  لوحظ أن بعض القطع األرضية

 .وباالحتالل المؤقت المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة 7.81مسطرة نزع الملكية، كما يحددها القانون رقم 

بعض القضايا أمام المحاكم المختصة ضد   رواجخصوصاً مع    الميزانيةشكل عبأ على  من شأن هذه الممارسة أن تإن  

 :هذه األخيرةوفق ما جاء في الوثائق المدلى بها من طرف   ،الجماعة. ويتعلق األمر على األقل بأربع قضايا

 منح رخصة التسلم المؤقت لتجزئات دون إنجاز المساحات الخضراء المضمنة في التصاميم 

رخصة التسلم المؤقت رقم   أصدرتالجماعة  التي أجراها فريق المراقبة أن المعاينة الميدانية ى إثرتبين عل

لموقع رفقة مسؤول من مصلحة التعمير  ا، 2013أكتوبر  07لصاحب مشروع تجزئة "اليمن" بتاريخ  117/2013

اء. هذا وتشير تصاميم التجزئة عن عدم إنجاز التجهيزات المرتبطة بإحداث المناطق الخضر  ،2017ماي    18بتاريخ  

متراً مربعاً. كما لوحظ، في هذا الصدد، عدم تهيئة الساحة   1.800المذكورة إلى إحداث مناطق خضراء تبلغ مساحتها  

 من طرف الساكنة.  االنتفاع بها تتوفر على شروط حسنالمضمنة في تصميم المشروع بالشكل الذي يجعلها 

شتنبر   05)مع رخصة تعديل التصاميم بتاريخ    2009دجنبر    29أما فيما يتعلق بتجزئة "الجبل" المرخص لها بتاريخ  

في غياب تهيئة   2013شتنبر  21بتاريخ  108/2013منح رخصة التسلم المؤقت رقم بالجماعة قامت (، فقد 2013

احات والمناطق الخضراء. كما تفيد الوثائق المدلى وتجهيز أغلب المناطق المدرجة في تصميم التجزئة المتعلقة بالس

 بها من لدن مصالح العمالة والجماعة أن المنطقة المغروسة بالعشب هي نتاج لتدخل مصالح العمالة.

 عدم إلحاق عقارات الحدائق المرتبطة بالتجزئات بملكية الجماعة 

ت العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،  المتعلق بالتجزئا  25.90من القانون رقم    18طبقاً لمضمون المادة  

جماعة بإحداث بعض التجزئات التي تتضمن تصاميمها مناطق خضراء. كما عمدت، بعد انتهاء األشغال، الرخصت 

من القانون  26إلى  22إلى إصدار رخصة التسلم المؤقت وفق ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في المواد من 

أن هذا التسلم المؤقت لم يكن متبوعاً بالتسلم النهائي كما هو منصوص عليه في المادة إال الذكر.  سالف 25.90رقم 

 القانون. ويتعلق األمر بالحاالت المبينة في الجدول بعده.نفس من  29

 الئحة التجزئات التي لم يتم الترخيص فيها بالتسلم النهائي 

 تاريخ التسلم المؤقت لخضراءمساحة الفضاءات ا تاريخ إصدار الرخصة التجزئة

 2013أكتوبر  07 تقريبا * متر مربع15000 2013ماي  24 "اليمن" 

 2013شتنبر  21 متر مربع 46  774 2013شتنبر  05و 2009دجنبر  29 "الجبل" 

 المصدر: ملفات التجزئات المسلمة للمجلس من طرف مصالح الجماعة
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 النهائي يترتب عنه تسليم على أن التسلمتنص المشار إليه  25.90من القانون رقم  29المادة  تجدر اإلشارة إلى أن

 طرق إلحاق المذكورة الشهادة تسليم على سليمة. ويتوقف حالة في هي الشبكات ومختلف الطرق أن تثبت شهادة

 العامة باألمالك المغروسة المبنية غير والمساحات والمجاري والكهرباء  الماء وشبكات السكنية المجموعة أو التجزئة

 يجب محضر محل للجماعة العامة باألمالك أعاله إليها المشار والمساحات والشبكات الطرق إلحاق للجماعة. ويكون

 التجزئة. موضوع للعقار األصلي العقاري في الصك باسمها قيده

عدد من المساحات الخضراء ضمن دائرة تدخل الجماعة  إقحامالمشار إليها أعاله وإجماالً، فقد ترتب عن الوضعية 

 . العامةدون أن تكون قد ألحقت بأمالكها 

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:عليهبناء 

 ؛العمل على تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمساحات الخضراء وتحفيظه -

 ؛عند إحداث الحدائق العمومية والساحات لجاري بها العملالقانونية االعمل على سلك المساطر  -

الحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يتعلق بعدم منح التسلم المؤقت للتجزئات   -

 ؛قبل تجهيز المساحات الخضراء المبرمجة بها

نح التسلم النهائي للتجزئات  الحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يتعلق بم -

 قصد التمكن من إلحاق المساحات الخضراء بممتلكات الجماعة.
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للمضيق 

 إليه.ي تم تبليغها تعقيب حول المالحظات التبأي  رئيس المجلس الجماعي للمضيقدل يلم 
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 "الحسيمة" جماعة
 

 

 .   2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،نسمة 56.716جماعة الحسيمة  ةبلغ تعداد ساكني

 درهم 55.075.243,83 ، من2016إلى سنة  2011خالل الفترة الممتدة من سنة ، انتقلت مداخيل التسيير المحققة 

، نفقات التسيير أما. بالمائة على مجمل الفترة 33, 22نسبة ناهز  ارتفاعادرهم مسجلة بذلك  67.374.636,02إلى 

درهم إلى  54.981.537,81بالمائة خالل نفس الفترة حيث انتقلت من  22,10بنسبة عامة بلغت ارتفعت فقد 

 درهم. 67.135.660,13

درهم   55.568.407,00 قيمة اجمالية قدرها نفقات التجهيز من تقلصت بخصوص الجزء الثاني من الميزانية، فقد و

 . 2016سنة فقط درهم  18.175.062,00 حجم إلى 2011سنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

والتوصيات تسجيل مجموعة من المالحظات عن  2017-2011الفترة  مراقبة تسيير جماعة الحسيمة برسمأسفرت 

 .تاليةالمحاور ال ضمنيمكن إجمالها 

 الجماعة  تحليل ماليةأوال. 
 المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.في إطار هذا المحور، سجل 

 ضعف نسبة الموارد الذاتية للجماعة واعتمادها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 

ما يقارب    2016–2011لجماعة الحسيمة خالل الفترة    ، بما فيها الرسوم المحولة الثالث،الموارد المالية الذاتية  شكلت

حصة الجماعة من الضريبة على القيمة  ظلت، في المعدل، من مجموع مداخيل التسيير. في حين في المائة 42نسبة 

بنية الرسوم  هذه الوضعية راجعة باألساس إلىبالمائة خالل نفس الفترة.  58للجماعة بنسبة  المورد الرئيسالمضافة 

الرسم المفروض على عمليات البناء   بضعف مردوديتها، باستثناء المتسمةالذاتية المأذون للجماعة باستخالصها 

 والرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية. 

 اعتماد الجماعة، أساسا، على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لتغطية نفقات التسيير 

ة من مجموع نفقات في المائ  63غطت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في المعدل، ما يقارب  

، في حين أن مساهمة المداخيل الذاتية للجماعة في تغطية هذه النفقات لم تتعد، في 2016-2011التسيير خالل الفترة 

، فإن المداخيل الذاتية المقبوضة مكنت خالل نفس الفترة وللتذكير في المائة خالل نفس الفترة. 27المعدل، نسبة 

 يقارب نصف كتلة األجور المؤداة.من تغطية ما  ،بالكاد  ،الجماعة

 ارتفاع حجم الباقي استخالصه 

، 2017مليون درهم عند متم سنة  39إلى أكثر من  2011مليون درهم سنة  23الباقي استخالصه من  انتقل إجمالي

ه ارتفاعا أما بالنسبة للباقي استخالصه المتعلق بالمداخيل الذاتية فقد عرف بدور في المائة. 69 نسبة تجاوزت زيادةب

مليون درهم. ويتعلق األمر هنا بتفاقم مستحقات  17مليون درهم إلى أكثر من  15خالل نفس الفترة، حيث انتقل من 

بالوعاء العقاري وتلك المرتبطة بواجبات  المتعلقةالجماعة الموجودة في ذمة الملزمين المرتبطة خصوصا بالرسوم 

 ماعة عن استغالل الملك العمومي بمختلف أشكاله. كراء الممتلكات الجماعية وكذا مستحقات الج

 تراجع مؤشر االستقالل المالي 

أن مؤشر االستقالل المالي، الذي يقيم مدى قدرة الجماعة على تحقيق موارد مالية ذاتية كفيلة بتلبية حاجياتها  لوحظ

في    35بنسبة تقدر بحوالي    2013من التمويل دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، قد سجل أحسن مستوياته سنة  

. وهو ما 2016في المائة سنة  25موالية ويستقر في نسبة المائة، ليعرف بعد ذلك انخفاضا خالل السنوات الثالث ال

مقابل تسجيل ارتفاع مهم في نفقات التسيير  2014يمكن تفسيره بتراجع المداخيل الذاتية للجماعة ابتداء من سنة 

 .2016و 2015خصوصا خالل سنتي 

  ضعف مؤشر االدخار الخام 

لتسيير المخصصة لتمويل نفقات االستثمار من خالل فائض أن مؤشر االدخار الخام، الذي يقيم حصة مداخيل ا  لوحظ

؛ حيث سجل، في المعدل، نسبة 2016-2011تذبذبا خالل السنوات المالية مضعيفا و ظلالجزء األول من الميزانية، 

، بسبب التراجع الذي عرفه  2016و  2015بالمائة. وقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا، خالل سنتي  9,30

الميزانية، كنتيجة لتراجع مداخيل التسيير المقبوضة من جهة، وارتفاع نفقات التسيير  من األول الجزء لمداخي فائض

 من جهة أخرى. 

  



 60 

  نسبة إلى مجموع النفقات المؤداة االستثمارتراجع نفقات 

في المائة  50بنسبة بلغت  2011األهم من نوعه سنة  ،ن مجهود الجماعة فيما يتعلق بنفقات االستثمار الفعلية كانإ

من مجموع النفقات المؤداة خالل نفس السنة، ليعرف بعد ذلك تراجعا ملحوظا خالل السنوات الموالية؛ حيث بلغ أدنى 

 في المائة على التوالي.  21و 19بنسبتي  2016و 2015مستوياته خالل سنتي 

 .  تدبير الموارد الماليةثانيا

 يفة تدبير الموارد الماليةالرؤية االستراتيجية والتنظيم اإلداري لوظ .1

 أبانت المراقبة بخصوص هذا الجانب عن النقائص التالية.

  ستراتيجية من أجل تدبير ناجع لمداخيل الجماعةاغياب رؤية 

، عدم قيام المصالح 2016-2011يالحظ، من خالل االطالع على محاضر دورات مجلس الجماعة عن الفترة 

ها الذاتية المرتبطة سواء بالرسوم الجبائية أو بممتلكات الجماعة، ببلورة أي الجماعية، بالرغم من محدودية موارد 

المالية يجسد التوجهات والرؤية العامة للمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير  هامخطط استراتيجي لتدبير موارد 

لمصلحة المعنية بتدبير المداخيل الجماعة في أفق تحقيق التنمية المحلية. كما أن تواصل المجلس التداولي للجماعة مع ا

على هامش مناقشة الحساب اإلداري )بيان تنفيذ الميزانية( عندما يتعلق األمر بتحديد أرقام المداخيل أو عند إعداد  يتم

 الميزانية قصد إعطاء التوقعات المتعلقة بالسنة المعنية. 

سوم المستحقة للجماعة ولم يتم إيالء األهمية من جانب آخر، تم إهمال التركيز على الرفع من مردودية مختلف الر

الالزمة للهوامش المتاحة للرفع منها، سواء عن طريق توسيع قاعدة الوعاء لمختلف الملزمين أو عن طريق برمجة 

 التصحيحات عند الضرورة. 

 غياب التنسيق بين مصلحة الموارد المالية والمصالح الجماعية األخرى ذات الصلة 

غياب التنسيق بين مصلحة الموارد المالية والمصالح األخرى ذات الصلة، برد جماعة الحسيمة تدبير موا يتسم

أثر سلبا على مالية الجماعة مما خصوصا قسم التعمير ومصلحة الممتلكات الجماعية ومصلحة الرخص التجارية، 

منحهم الشواهد اإلدارية المطلوبة   ما بذمتهم لدى شسيع المداخيل قبلكل  بعض الملزمين    أداءمن خالل عدم التأكد من  

 من طرفهم.  

ويتعلق األمر على وجه الخصوص ببعض الرسوم المرتبطة بالعقار، كالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  

والرسم على عمليات تجزئة األراضي، حيث لوحظ عدم أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة خزينة الجماعة قبل حصول 

تلك المتعلقة بالتسلم المؤقت  بة بالتحفيظ العقاري أو التقسيم أو ذات صلبالملزمين على شواهد إدارية متعلقة بالبيع أو 

 .ألشغال التجزيء

يؤثر  وهو عاملغياب أي تنسيق بين مصلحة الموارد المالية ومصلحة الرخص التجارية،  لوحظفي نفس اإلطار، 

سلبا على حصر الملزمين ببعض الرسوم )مثل الرسم على محال بيع المشروبات، ورسم االحتالل المؤقت للملك 

سجالت كاملة ومحينة للملزمين بشكل عداد وتوفير إ العمومي الجماعي(، إضافة إلى كون هذا الوضع ال يساعد على

 اآلجال القانونية.وفق يضمن تتبع أداءاتهم و

 ستوى هيكلة وتنظيم مصلحة الموارد الماليةنقائص على م 

رغم توفر الجماعة على تنظيم لمصلحة الموارد المالية، فإن توزيع مختلف المهام بين الموظفين المنتمين للمصلحة 

مما أدى في بعض الحاالت إلى جمع المهام والوظائف المتنافية المرتبطة بتدبير المداخيل  ،يتم دون معايير واضحة

للوعاء الضريبي وإثبات للديون العمومية وتصفية وإصدار لألوامر بالمداخيل وعمليات التحصيل، دون  من إحصاء

 ثانية.  من جهة مهام التحصيل واحترام مبدأ الفصل بين مهام اإلحصاء والتصفية من جهة 

 مستمر وخصاص في التجهيزات المكتبية ونقائص في األرشيف تكوين  افتقار موظفي المصلحة إلى 

أن استفادوا من تكوين في مجال الجبايات من أجل تحيين المكلفة بتدبير الموارد  موظفين العاملين بالمصلحة  لل  م يسبقل

معارفهم في المجاالت القانونية والمالية وتحديث المساطر المتبعة في عملهم اليومي وتصحيح األخطاء التي يمكن أن 

 تكون قد تكرست عن طريق الممارسة.

، حيث ال تتوفر المصلحة إال على أربعة واللوجيستية ، تم تسجيل نقص في وسائل االشتغال الماديةكفضال عن ذل

وتكوين المعطيات المعلوماتية معالجة وحاسوبين معطلين، مما قد يحد من عمليات  لالستعمالحواسيب صالحة 

ختلف الرسوم والوجيبات. كما أن المصلحة تسهيل عمليات التتبع والتواصل مع الملزمين بم  بما يكفل  هاوتخزين   هاتوثيقو

 ال تتوفر على محل خاص لحفظ األرشيف، ويتم في غالب األحيان االحتفاظ بالوثائق والملفات في مكاتب الموظفين. 
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 على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

ية ووضع آليات تمكن من تنسيق فعال بين بلورة رؤية استراتيجية لتنمية وتدبير المداخيل الجماع  -

 مصلحة الموارد المالية والمصالح واألقسام الجماعية ذات الصلة؛

وضع معايير واضحة لتوزيع موظفي المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل مع األخذ بعين االعتبار معايير   -

 المراقبة الداخلية؛

 االهتمام بالتكوين المستمر للموظفين المعنيين.  -

 الرسم على االراضي الحضرية غير المبنية دبيرت .2

 فيما يتعلق بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية، أظهرت المراقبة ما يلي.

  نقص في ضبط وتتبع الوعاء العقاري الخاضع للرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية

 أي إحصاء سنوي  عدم إجراءو

يتم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية فقط عند اإلدالء التلقائي باإلقرارات من طرف الملزمين لدى 

المصلحة؛ إذ يقتصر األمر في أغلب الحاالت على البقع األرضية غير المبنية داخل التجزئات. غير أنه عند تسليم  

أو بيعها أو تقسيمها أو التنازل عنها للغير، فإن مصلحة الموارد   الجماعة للشواهد اإلدارية لطالبيها بغاية تحفيظ األرض

إزاء هذا الرسم، مما يفوت على الجماعة  المعنيين بهذه الطلباتالملزمين حول وضعية أية معلومة  تفتقر إلى المالية 

 مبالغ مالية مهمة نتيجة لعدم فرض استخالص الرسم المعني.

وي لألراضي الحضرية غير المبنية يهم فقط البقع األرضية الموجودة بالتجزئات من جانب آخر، تبين أن اإلحصاء السن

موظف واحد، خالل شهر يناير من كل سنة، بإحصاء البقع غير  يتكلفالمسلمة داخل تراب جماعة الحسيمة، حيث 

 إلى إجراء عمليات لمالية  مصلحة الموارد ا  تبادرالمبنية الموجودة داخل التجزئات. أما فيما يتعلق بباقي األراضي، فال  

المتعلق  47.06من القانون رقم  49إحصائها، ولو بشكل تقريبي، لضبط المساحة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

 بجبايات الجماعات المحلية التي تلزم بإجراء إحصاء سنوي لألراضي الحضرية غير المبنية. 

 منح الجماعة إعفاءات لبعض الملزمين دون سند قانوني 

   2016من خالل االطالع على عينة من الشواهد المسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء خالل سنتي  ،تبين

 قطعة أرضية موضوع رسم عقاري غير مجهزة بالماء الشروب وبالتطهير السائل، اكتفاء الجماعة حالة، 2017و

  من الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية بها الملزمين كوثائق مبررة إلعفاء  المذكورة بقبول الشواهد  بشأنها

أن الوثيقة المسلمة تنص على عدم وجود شبكتي توزيع الماء الشروب والتطهير السائل بالعقار المعني  بالرغم من

المتعلق بجبايات   47.06من القانون رقم    42كما هو منصوص عليه في المادة  ،  وليس بالمنطقة التي تقع عليها األرض

 اعات المحلية سالف الذكر. الجم

  عدم إحصاء وفرض الرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة إلنجاز التجهيزات

 العمومية عقب انتهاء فترة اآلثار المترتبة عن إعالن المنفعة العامة

تهي اآلثار المترتبة على إعالن المتعلق بالتعمير على أنه "تن  12.90من القانون رقم    28تنص الفقرة الثانية من المادة  

سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصمم التهيئة في   10المنفعة العامة عند انقضاء أجل 

أنه "بمجرد انتهاء اآلثار المترتبة عن إعالن المنفعة العامة   ،في فقرتها الثالثة  ،الجريدة الرسمية"، وتضيف نفس المادة

لكن على أساس أن يظل استعمال تلك األراضي مطابقا للغرض المخصصة  ،ألراضي التصرف فيهايستعيد مالك ا

 له المنطقة التي تقع فيها". 

بتاريخ  4643تصميم التهيئة األول لجماعة الحسيمة الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم  انطالقا مما سبق، فإن

، وبالتالي فإن األراضي التي لم تنجز فيها مختلف 2008نونبر    29يخ  عنه بتار ، تنتهي اآلثار المرتبة1998نونبر    30

التجهيزات والمرافق العمومية المنصوص عليها في هذا التصميم، تصبح خاضعة، بعد انصرام أجل آثار تصميم  

راء أي إج اتخاذهافي هذا الصدد، يسجل على الجماعة عدم والتهيئة، للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية. 

 لها من موارد.  هاحتياطي األراضي العارية الحضرية وتقييم ما يمكن أن يوفر تحديد من شأنه 

وبتنسيق مع مصلحة الموارد المالية، وانطالقا من المعطيات الواردة في تصميم التهيئة المنتهية آثاره وتصميم    وعليه،

، تم احتساب مساحات األراضي بمختلف أحياء تراب جماعة 2016التهيئة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ خالل سنة 

، والتي كانت مخصصة 2015-2009اإلقرارات خالل الفترة الحسيمة، التي لم يتم إحصاؤها ولم يتم اإلدالء بشأنها ب

للتجهيزات حسب تصميم التهيئة األول. وقد تم التركيز، خالل عملية االحتساب هاته، على األراضي التي أصبحت 

عمارات من طابقين أو من ثالثة طوابق بمقتضى تصميم التهيئة الجديد. وقد بلغت  لمفتوحة للبناء، ذات التخصيص 

ومن خالل المعاينة الميدانية بتاريخ  ، . كما أنه2م 625.939حوالي  ، انطالقا مما سبق ،حة اإلجمالية المحتسبةالمسا

عمارات من لفي تصميم التهيئة منها ذات التخصيص ل، لعينة من هاته األراضي، تبين، بالنسبة 2017دجنبر  05
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 مناطق تتوفر فيها إحدى شبكات الماء أو التطهير السائل.طابقين أو ثالثة طوابق، وجودها في محيط أحياء سكنية أو 

رسم على األراضي الحضرية غير المبنية يمكن تقديرها الالجماعة فرض واستخالص مبالغ مالية ك ت فوتهكذا فقد و

حسب مقتضيات القرار الجبائي المعمول به من طرف الجماعة ابتداء   ²درهم/م  10دنى )أي بتطبيق سعر  األ  هاحد في  

 25.037.560,00، جزء منها مقدر بمبلغ  2017-2009درهم عن الفترة    56.334.510,00( في مبلغ  2008سنة    من

 درهم قد طاله التقادم. 

 لرسم على األراضي الحضرية غير المبنية منح شواهد إدارية تتعلق بعقارات دون التأكد من أداء ا

 المتعلق بها

، عددا من الشواهد اإلدارية لبعض الملزمين من أجل إجراء 2017-2012منحت جماعة الحسيمة، خالل الفترة  

عمليات مختلفة متعلقة باألراضي والتي تكون بمثابة إشهاد من الجماعة على أن إحدى هاته العمليات ال تدخل في 

، فالجماعة ملزمة عليهمنه(. و 61و 35سالف الذكر )حسب مقتضيات المادتين  25.90نطاق تطبيق القانون رقم 

قد أدوا ما بذمتهم كرسم على األراضي الحضرية غير  طالبيهالتأكد، قبل منح الشواهد اإلدارية المذكورة، من كون با

حيث    ،بسبب غياب التنسيق بين هذه المصالح  اتخاذهتم  يال    اإلجراء  هذا  غير أن  المبنية المستحق بشأن هذه األراضي.

رد المالية من أجل التأكد من وضعية المعني باألمر إزاء الجماعة يتم منح هذه الشواهد دون المرور عبر مصلحة الموا

على شهادة اإلبراء. وقد ترتب عن هذه العمليات تفويت فرض وتحصيل ما يناهز    ،بالتالي بشأن هذا الرسم والحصول

، دون احتساب جزاءات 2017 إلى 2014يمثل فقط أساس الرسم بالنسبة للسنوات من  ادرهم 572.560,00

 مات التأخير. وغرا

 بتجزئات مسلمة بتراب الجماعة البقع األرضية الموجودة عدم فرض واستخالص الرسم على عدد من 

فرض واستخالص الرسم المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية على بعض البقع إلى الجماعة  تعمد لم  

بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية غير تجزئة مسلمة. ويقدر المبلغ المتعلق  12األرضية المتواجدة ب 

،  ادرهم 1.588.800,00بما مجموعه  2017-2014المفروض وغير المستخلص من طرف الجماعة عن الفترة 

، في  2014يتضمن جزاءات التأخير. وتجدر اإلشارة إلى سقوط جزء من المبلغ، المتعلق بسنة  علما أن هذا المبلغ ال

 بمبلغسالف الذكر والذي يمكن تقديره  47.06من القانون رقم  160في المادة التقادم المنصوص عليه 

 درهم.  313.007,00

 عدم فرض الجماعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية بعد انصرام فترة اإلعفاء الكلي المؤقت 

تجزيء توقفت . غير أن أشغال ال2011و 2009و 2008مصالح الجماعة لثالث تجزئات خالل السنوات  رخصت

يتجلى في تفويت فرض وتحصيل المبالغ المطابقة للرسم المفروض على  ،بها، وهو ما ألحق ضررا بمالية الجماعة

، وذلك بعد استنفاذ فترة اإلعفاء المؤقت المحددة 2017إلى    2012من    األراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للسنوات

 47.06من القانون رقم  42سنة منح الرخصة حسب مقتضيات المادة  في ثالث سنوات ابتداء من السنة التي تلي

  .درهم 278.840,00في الضائعة سالف الذكر. ويمكن تقدير المبالغ 

 انطالقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

قاري الخاضع للرسم  لمعطيات المتوفرة في وثائق التعمير الحالية قصد ضبط الوعاء العل  أمثل  استغالل -

إحصاء شامل ودوري للوعاء  إجراءوتحيين المعلومات المتعلقة بمختلف الملزمين بالرسم وكذا 

 العقاري الموجود بتراب الجماعة؛

مراقبة فعالة إلدالء الملزمين بإقراراتهم والتتبع الدقيق  وإجراء المتاحةتحيين واستغالل المعطيات  -

 لوضعية األداءات.

 ات العمومية المتعلقة باألشغاليتدبير المشاريع والطلب. ثالثا

   تدبير المشاريع .1

مشروع ليعالج هذا المحور شقا عاما يرتبط بتدبير المشاريع سواء على مستوى الحكامة أو التخطيط، وشقا خاصا 

 إحداث المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي.

 يع الحكامة والتخطيط في مجال تدبير المشار 1.1

 أثار المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية.

  2016-2010مخطط الجماعي للتنمية خالل الفترة العدم استكمال الجماعة لمسطرة وضع 

من  36خطط جماعي للتنمية خالفا لما هو محدد بالمادة مإلى ( 2015يوليوز  06إلى  2010)من الجماعة  افتقرت 

المحدد لمسطرة  2011أبريل  28بتاريخ  2.10.504والمرسوم رقم  لمتعلق بالميثاق الجماعيا 78.00القانون رقم 

من القانون رقم    78إلى برنامج عمل وفق المادة   2016إلى    2015يوليوز    07)ومن    إعداد المخطط الجماعي للتنمية

خيص واقع الحال وإنجاز . فالبرغم من أن الجماعة انخرطت في إجراءات تش(2015يوليوز  07بتاريخ  113.14
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إال أنها لم تواصل باقي مراحل مناقشته داخل اللجان ومصادقة المجلس التداولي عليه.  ،مشروع المخطط الجماعي

وال تخفى أهمية هذه اآللية في الرفع من أداء الجماعة وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها وفق استراتيجية واضحة 

 األهداف.

 المسائل المرتبطة بتدبير المشاريع  إثارةلس الجماعي في محدودية دور المج 

، والوثائق المدلى بها من 2015و 2010جلسة ما بين  16بالرجوع إلى محاضر دورات المجلس، والتي بلغ عددها 

طرف الجماعة، تتبين محدودية دور المجلس الجماعي واللجان المختصة في مناقشة واختيار المشاريع المزمع 

نحصر دورها في المصادقة على ا حيث  ،ههاوكذا تتبع تقدم إنجازها وإيجاد حلول للصعوبات التي تواج اتخاذها،

االتفاقيات المرتبطة ببعض المشاريع المدرجة دون مناقشة السبل الكفيلة بضبط تقدم ومآل ووقع هذه المشاريع. مما 

 يعد قصورا في الدور المنوط بالمجلس التداولي لمراقبة وتتبع المشاريع المرتبطة بالتنمية المحلية وإجراء تقييم بشأنها.

 نخراط الجماعة في إنجاز عدة مشاريع بمساهمات تفوق قدراتهاا 

هذه عينة من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز بعض المشاريع بتراب جماعة الحسيمة، لوحظ أن  على إثر تفحص 

االتفاقية  ال تكون شريكا حقيقيا في تصور المشاريع التي تساهم بها؛ إذ تكتفي، أحيانا كثيرة، بالمصادقة على  األخيرة

ونذكر منها، على سبيل المثال ال الحصر،  دون القيام، من جهتها، بدراسة مسبقة لطبيعة مشاركتها وحجم مساهمتها.

درهم(،   22.728.198,00درهم(، وأشغال الطرقات ) 46.714.364,00مشاريع تهيئة كورنيش "مورو بييخو" )

هم( المندرجة في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة در  15.000.000,00وبناء وترميم شبكة التطهير السائل )

وكل من عمالة إقليم الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

 إلنجاز برنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة.

عوبات وقت تنفيذ التزاماتها من قبيل توفير الوعاء وقد كان من سلبيات هذا القصور أن واجهت الجماعة عدة ص

العقاري الالزم. وترجع أسباب هذا الوضع إلى غياب رصيد عقاري كاف لدى الجماعة وغياب استعدادها القبلي )أي 

المتعلق بنزع  7.81قبل المصادقة على االتفاقية( لتوفير عقار في احترام لإلجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 

ملكية ألجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت مما يوقعها في وضعية االعتداء المادي، وبالتالي يؤثر سلبا على مالية ال

 الجماعة ويرفع من كلفة مساهمتها.

المرتبطة بإنجاز بعض مشاريع تهيئة المجال ضد   وقد أسفرت هذه الوضعية عن رفع مجموعة من الدعاوى القضائية

، أدت إلى تنفيذ أحكام بالتعويض  2017- 2010على مدى سنوات  قضية، 61"الحسيمة" والتي بلغ عددها جماعة 

 درهما. 7.142.000,00منها، بلغ مجموع مبالغها  12صدرت في حق الجماعة بشأن 

 اإلعداد القانوني المسبق للمشاريع والنفقات المرتبطة بها قصور في 

ت المتعلقة بالدعاوى القضائية المرتبطة بإنجاز المشاريع، أن عدم االهتمام  لوحظ، من خالل جمع وتحليل المعطيا

باإلجراءات التحضيرية التخاذ القرارات، وعدم تفعيل آلية التشاور وطلب الرأي القانوني قبل مرحلة التنفيذ، ناهيك 

دم المشروعية وتعثر عن ضعف التواصل ما بين الجماعة وشركائها، كان من بين أهم أسباب وقوع الجماعة في ع

مشروع إحداث المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي  ذلكإنجاز بعض مشاريعها. وكأمثلة على 

والصفقة المرتبطة به وكذا مشروع تجديد وتوسيع شبكة التطهير السائل بمدينة الحسيمة وخاصة الصفقة رقم  

ن التي واجهت وقت تنفيذها تعرض السكان مما أدى إلى المتعلقة بأشغال التطهير السائل لحي الروما 02/2017

 ها.ئإلغا

  غياب مواثيق المشاريع 

ميثاق خاص بكل  لالجماعة وضع بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها والمتعلقة بمجموعة من المشاريع، لوحظ عدم 

الخاصة لمختلف مشروع على حدة واقتصارها فقط على وضع ورقة تقنية تعريفية به وبوضع دفاتر التحمالت 

 الصفقات المرتبطة به. 

أداة لتحديد نطاق المشروع، وأهدافه، والمشاركين فيه، ووقعه على المستفيدين منه، وتركيبته   يعتبرإن ميثاق المشروع  

كافة الفاعلين المفترضين ويؤطر سلطة مدير المشروع. من جانب  منوطة بلاالمالية. كما يحدد األدوار والمسؤوليات 

ير مواثيق المشاريع إلى القيود المرتبطة بها من جدولة زمنية، وتكلفة، واحتياجات من الخدمات والموارد، أخر، تش

 وكذا إلى المخاطر األولية المعروفة، ومؤشرات األداء الرئيسية دون إغفال ارتباطاتها بمشاريع سابقة أو الحقة.  

 تنفيذ عدة صفقات مماثلة دون ربطها بمشروع واحد متكامل 

، لوحظ أنه يمكن 2017و 2010ن خالل تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات األشغال التي أبرمتها الجماعة ما بين م

تفريعها إلى عدة مجاالت كبرى أهمها مجالي تهيئة وتأهيل الطرق من جهة، وتهيئة وتجديد وتوسيع شبكة التطهير 

ضع تصور واضح و عجزت عنين أن الجماعة وبالرجوع إلى مرحلة البرمجة، تب ،السائل من جهة أخرى. لكن

وفقا لبرامج محددة األهداف والوسائل؛ ذلك أن الجماعة عمدت إلى إبرام   واضحة،  إلنجاز هذه األشغال تلبية لحاجيات

المتعلق بأشغال تهيئة الطرق واألرصفة   هاموضوع  وحدةمجموعة من الصفقات مستقلة عن بعضها البعض بالرغم من  
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ينة الحسيمة ودون أي تكامل فيما بينها. فالجماعة، وهي تعتزم الشروع في مسطرة طلب العروض،  بمختلف أحياء مد 

لكلفة التقديرية لكل ل هالم تعمل على التحديد المسبق، إال في حاالت محدودة، لألماكن المستهدفة بالرغم من تحديد 

  المزمعاقتراح الشوارع على ، 2016/ 02رقم الجماعة، بالنسبة للصفقة  تعملصفقة على حدة. فعلى سبيل المثال، لم 

من أشغال التكسية بالزفت الساخن إال بعد استكمال كافة االجراءات المتعلقة بالصفقة وتبليغ األمر بالشروع  استفادتها

 في العمل لنائلها.

 عدم العناية بمرحلة تقييم المشاريع والصفقات 

مشاريع من أجل إجراء تقييم لمختلف المراحل التي مرت منها  الجماعة بمرحلة ما بعد إنجاز ال اهتماملوحظ عدم 

والنتائج واآلثار التي حققتها بهدف التوصل إلى خالصات من شأنها المساهمة في رسملة التجارب السابقة لتكون 

الشروط  مرجعا يعتمد في تحسين وتجويد األداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية. بل تكتفي بتتبع المساطر المحددة بدفتر

اإلدارية العامة من قبيل التسليم المؤقت والتسليم النهائي، والتي وإن كانت إجراءات قانونية لتنفيذ الصفقات فهي غير 

 كافية بمنظور تدبير المشاريع.

 لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 بتدبير المشاريع؛   تحسيس أجهزة الحكامة بأهمية تدارس النقاط المرتبطة  -

االستفادة من آليات الشراكة إلنجاز المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع جهات أخرى مع األخذ بعين  -

 ؛االعتبار القدرة المالية للجماعة ورصيدها العقاري

مصالح الجماعة كل من سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل عند نزع الملكية حفاظا على  -

 واألغيار؛ 

 وضع مواثيق للمشاريع المزمع إنجازها لتسهيل تدبيرها وتقييمها؛ -

 .تقييم المشاريع المنجزة بهدف رسملة التجارب السابقة لتحسين األداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية -

 مشروع إحداث المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي 2.1

بين المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة موقعة 

إلى إحداث وتجهيز المكتب الجماعي   تفاقيةاك وجماعة الحسيمة. وتهدف هذه االآنذ   تاونات-الحسيمة-تازةووالية جهة  

ية قدرها بكلفة إجمال  2014-2013لمحاربة الكالب الضالة خالل الفترة    ومحجزلحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي  

 .تنفيذ هذا المشروعاعداد ووفيما يلي، أبرز النقائص التي تم رصدها خالل  مليون درهم. 22

 غياب الدراسات القبلية وعدم إشراك كافة األطراف المعنية 

 تشركلم يخضع إحداث مكتب حفظ الصحة ومركز الطب الشرعي ألية دراسة قبلية من لدن الجماعة. كما أنها لم 

وعلى رأسها مندوبية الصحة  ذات الصلةالسيما المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية  ،كافة األطراف المعنية

 مدنية. ومندوبية التعمير والوكالة الحضرية ومصالح العمالة والوقاية ال

  عدم تفعيل لجنة التنسيق والتتبع 

بالرجوع إلى مقتضيات المادة التاسعة من االتفاقية سالفة الذكر، والتي تنص على إحداث لجنة للتنسيق والتتبع على 

مستوى العمالة يعهد إليها وضع برنامج عمل يحدد بالتفصيل األنشطة المزمع القيام بها والسهر على التنسيق والتتبع 

أن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها ولم تلعب أي دور من األدوار المنوطة بها طيلة  يتضحتقييم لتنفيذ برنامج العمل، وال

 مراحل إعداد وتنفيذ المشروع. 

 تأخر في إنجاز المشروع بسبب تعثره في مرحلة األشغال الكبرى 

ن تاريخ تسلم المقاولة نائلة الصفقة لألمر م ابتداءشهرا  12حددت مدة إنجاز الصفقة المتعلقة بإنجاز المشروع في 

 ، 2017وإلى حدود متم سنة    ،. غير أنه2013ماي    20والذي تم بتاريخ    ،بالخدمة من أجل الشروع في إنجاز األشغال

بالمائة من إجمالي   60ال زال المشروع في مرحلة األشغال الكبرى رغم أن مجموع مبالغ النفقات المؤداة تجاوز نسبة  

 صفقة. مبلغ ال

   عدم قدرة الجماعة على مواجهة الصعوبات التي عرفها تنفيذ الصفقة حال دون احترام آجال إنجاز

 األشغال 

أبريل  14المؤرخة في  99/15يستفاد من الوثائق والمراسالت المضمنة في ملف الصفقة، خصوصا الرسالة رقم 

قد واجهت هذا األخير، خالل مرحلة اإلنجاز،  والموجهة للجماعة من طرف نائل الصفقة، أن هناك صعوبات  2015

تتعلق بتقدير حجم بعض األشغال وإدخال تغييرات الحقة ومتكررة على بعض مكونات األثمان وصعوبة التواصل 

 .للجماعة مع المهندس المعماري
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ولم تطلب تدخل في ظل هذا الوضع، لم تعمل الجماعة على ممارسة دورها الرقابي، القانوني والتعاقدي، المنوط بها 

لجنة التنسيق والتتبع المنصوص عليها في المادة التاسعة من اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمشروع.  في المقابل، أبدت 

الجماعة، في رسالة وجهتها لنائل الصفقة في هذا الشأن، استعدادها للفسخ الودي للعقد من دون دراسة جدوى هذه 

في المائة من المبلغ اإلجمالي للصفقة التي ال  60 أزيد منن المشروع استهلك الخطوة وكلفتها المالية خصوصا وأ

 زالت في مرحلة األشغال الكبرى كما سلف الذكر. 

 لهذه االسباب يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 ؛ ا إنجازهع المزمع يراإجراء دراسات قبلية بمعية الشركاء من أجل وضع تصور متكامل للمش -

 الشراكة والحرص على انتظام أشغالها. اتتفعيل لجنة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في اتفاقي -

 تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة باألشغال .2

صفقة بمبلغ إجمالي قدره  39، ما يزيد عن 2017-2010أبرمت جماعة الحسيمة، خالل الفترة 

   األساسية التالية:تم الوقوف على المالحظات  ، عينة من هذه الصفقات  درهم. ومن خالل افتحاص 84.014.564,00

 غياب البرامج التوقعية للصفقات 

 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388من مرسوم الصفقات العمومية رقم  81خالفا لمقتضيات المادة 

الصادر في   2-12-349سوم رقم المر 14( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والمادة 2007 فبراير 5)

( المتعلق بالصفقات العمومية، تبين عدم قيام جماعة الحسيمة بإعداد 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8

 البرامج التوقعية للصفقات التي تعتزم طرحها. 

 عدم مسك سجل خاص باألوامر بالخدمة مرقم ومؤرخ 

ة مرقم ومؤرخ، وذلك خالفا لمقتضيات الفقرة األولى من سجل خاص باألوامر بالخدملالجماعة  مسكلوحظ عدم 

( بالمصادقة على دفتر الشروط 2000ماي    4)  1421محرم    29الصادر في    2.99.1087من المرسوم رقم    9المادة  

اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أن األوامر بالخدمة تكون كتابية 

 موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.و

  اختالالت في بعض الصفقات 

درهم والمتعلقة بأشغال تجديد وتوسيع شبكة  2.793.720,00بمبلغ  17/2010الصفقة رقم  .أ

 التطهير السائل بمدينة الحسيمة

 عدم احترام مسطرة الزيادة في حجم األشغال  ▪

  يلتزمبالرجوع إلى الوثائق المرتبطة بالزيادة في حجم األشغال المضمنة بملف الصفقة، لوحظ أن نائل الصفقة لم 

بإخبار صاحب المشروع، ثالثين يوما مقدما على األقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم األشغال الحجم 

قصد مواصلة األشغال  2011شتنبر  2بتاريخ  3/2011م الجماعة بأمر بالخدمة رق أبلغتهاألولي. وبالرغم من ذلك، 

بتاريخ  5/2011إلى ما بعد حدود الحجم األولي. وبعدها، بأيام قليلة، توصل بأمر بالخدمة ثان يحمل رقم 

 . 2011 شتنبر 7

 ا لماخالفإلى حجم األشغال الذي يتوقع صاحب المشروع زيادته  األمرين بالخدمة هذين كما لم تتم اإلشارة في صلب

( 2000 ماي  4)  1421محرم    29الصادر في    2.99.1087من المرسوم رقم    52هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة  

 بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة.  

 غياب ما يفيد تقديم نائل الصفقة لجدول تنفيذ األشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها  ▪

غال موضوع الصفقة وجدول تنفيذها تقديم مكونات األشعلى المقاول  يعملخالفا لبنود كناش التحمالت الخاصة، لم 

 والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض، وكذا الرسوم والبيانات المتعلقة باألزقة والشوارع المعنية بها.  

من المرسوم المذكور آنفا، لم يدل المقاول بالمذكرة التقنية لتنفيذ الصفقة   37، وفي مخالفة لمقتضيات المادة كما أنه

مما من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة المصالح الجماعية المختصة للقيام بالتتبع الدقيق  ،ة بالوثائق الضروريةمشفوع

والفعال لمراحل تنفيذ الصفقة وتحديد المسؤوليات عند االقتضاء. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد ضمن الوثائق 

 من لدن نائل الصفقة.  المضمنة بملف الصفقة ما يفيد مطالبة الجماعة بتقديمها 

درهم المتعلقة بأشغال تهيئة مقر المقاطعة الحضرية   885.360,00بمبلغ    2013/ 2الصفقة رقم   .ب

 الثانية

   مع تلك الواردة في كشوف الحساباتكميات الرخام المنفذة عدم مطابقة  ▪

المضمنة بكناش التحمالت الخاصة وللمقتضيات التقنية   الوارد بالبيان التقديري المفصل لألثمان  Bبالرجوع إلى الثمن  

، وبعد المعاينة الميدانية، لوحظ أن الكمية الواردة في الكشف 1كشف الحساب المؤقت رقم لوكذا للوضعية المترية و
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متر مربع ككمية منجزة  37,87)الموقع من طرف المهندس المعماري وتقني الجماعة والمقاول( حددت في  المتري

 متر مربع.   87,87والوضعية التي اعتمد عليها حددا الكمية في  2ساب المؤقت رقم فعليا في حين أن كشف الح

 احتساب كمية الرخام غير المبرر أداؤها 

 مربعالكمية الرخام المنجزة بالمتر 

 الفارق بالمتر المربع

ثمن المتر المربع 

حسب البيان 

التفصيلي لألثمان 

 بالدرهم

المبلغ غير المبرر 

حسب المسح  بالدرهمأداؤه  

 المتري

حسب كشف الحساب 

 واألخير 2المؤقت رقم 

37,87 87,87 50 950 47.500 

درهم المتعلقة بأشغال بناء المكتب الجماعي  10.621.080,00بمبلغ  2013/ 3الصفقة رقم  .ج

 لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي

 تخصص نائل الصفقةمع األشغال والتوريدات الطبية  طبيعةعدم تناسب  ▪

بالرجوع إلى كناش التحمالت الخاصة وخصوصا توصيف تجهيزات وأدوات مكتب حفظ الصحة ومركز الطب 

دات تدخل في إطار األشغال والتجهيزات الطبية والتي تخرج عن مجال الشرعي، لوحظ أنها تتعلق بأشغال وتوري

 تخصص صاحب الصفقة )أشغال البناء(.  

درهم المتعلقة بأشغال ترميم وتوسيع شبكة  1.648.080,00بمبلغ  2012/ 8الصفقة رقم  .د

 التطهير السائل بمدينة الحسيمة 

 في أداء مستحقات صاحب الصفقة تأخر ▪

بالرجوع إلى كشوف الحساب المؤقتة والحواالت المتعلقة بها، لوحظ عدم احترام الجماعة لآلجال القانونية عند أداء 

ات مالية في حال تطبيق فوائد التأخير طبقا لمقتضيات المرسوم كلفها تبعكان سيالذي من  مرمستحقات المقاول، األ

( المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة 2003نوفمبر    13)  1424من رمضان    18الصادر في    2.03.703رقم  

 بصفقات الدولة.

 احتساب مدة تجاوز األجل القانوني ألداء مستحقات نائل الصفقة

الفارق باأليام عن 

 األجل القانوني 

المدة الفاصلة 

 ( 1( و)2بين )

 كشف الحساب حوالة األداء 

 الرقم (1التاريخ ) المبلغ بالدرهم  الرقم (2التاريخ )

2 77 2013/07/16 642 838 520,53 2013/04/30 1 

12 87 2013/09/30 847 473 324,53 2013/07/05 2 

90 165 2013/12/20 1159 381 864,00 2013/07/08 3 

درهم المتعلقة بأشغال التطهير السائل لحي الرومان   938.880,00بمبلغ    2/2017الصفقة رقم   .ه

 بجماعة الحسيمة

 تأخر في إصدار األمر بالشروع في العمل ▪

 16بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف، لوحظ أن الجماعة، وبالرغم من توصلها بقرار المصادقة على الصفقة في  

، على إصدار األمر بالشروع في العمل، مسجلة بذلك تأخرا كبيرا 2017نونبر    21، لم تعمل، إلى حدود  2017يونيو  

 ناهز الستة أشهر.

وقد عزت الجماعة هذا التأخير إلى تعذر تسليم األمر بالخدمة لنائل الصفقة نظرا للصعوبات التي اعترت عملية إفراغ 

ناء فترة اإلفراغ، لحاالت اجتماعية ال تتوفر على اإلمكانيات المادية الكفيلة ساكنة حي الرومان بسبب ظهور، أث

بإيوائها خالل مدة إنجاز األشغال. وأضافت بأنه على الرغم من انتهاء المدة القانونية لتسليم األمر بالخدمة، لم يعرب 

 شكاية في الموضوع.  ةصاحب الصفقة عن أي

إلعداد القبلي للمشروع. ذلك أن الجماعة كان عليها إيجاد حل عملي لمشكل إن هذه الوضعية جاءت كنتيجة لعدم ا

إعادة إيواء ساكنة الحي بدل التسرع في إبرام الصفقة، مما أدى إلى هدر الوقت والجهد، ناهيك عن األثار المالية التي 

 قد تنجم عن هذا التوقف.
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 العراقيل التي حالت دون إنجاز الصفقةتنفيذ مسطرة طلب العروض مرتين دون تسوية  ▪

الجماعة بتنفيذ مسطرة طلب العروض مرتين دون تسوية العراقيل التي حالت دون إنجاز الصفقة في المرة  قامت

بحسب الوثائق، في عدم إيجاد حل يتمثل   يعد قصورا من قبل الجماعة وشركائها في تدبير هذا المشروع،  ممااألولى.  

 على إنجاز األشغال. لمسألة تعرض السكان

 لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 التحديد الجيد والمعقلن لحاجيات الجماعة قبل للجوء إلى تنفيذ مساطر طلبات العروض؛   -

التعامل مع نائلي الصفقات وفق مسطرة كتابية ومسك جميع األوامر بالخدمة بسجالت تعد لهذا   -

 الغرض؛  

 م المقتضيات المتعلقة بمسطرة الزيادة في حجم األشغال؛احترا -

ممارسة الجماعة لكافة صالحياتها في مراقبة وتتبع تنفيذ الصفقات والحرص على احترام نائلي  -

 الصفقات اللتزاماتهم التعاقدية؛

 التوفر على دفتر الورش وتضمينه جميع األحداث والزيارات، مع ضمان حضور المكلفين بالتتبع بصفة -

 منتظمة الجتماعات األوراش.
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للحسيمة 

 )نص الجواب كما ورد(

 مالية الجماعة .1

ن المجلس البلدي قام بمجهودات من أجل تنمية الموارد المالية كإحداث محطة طرقية، مركب تجاري، تحسين  إ

إال أنها تبقى غير كافية نظرا لتزايد التزامات البلدية عبر التدبير   حتية، فتح مناطق جديدة للبناء، الخ ...البنيات الت

وتجدر اإلشارة إلى أن خلق وحدات سكنية جديدة وتوسيع  .المفوض لشركة النظافة واإلنارة والتطهير السائل

 في تكاليف هذه الخدمات األساسية ااإلنارة العمومية وكذلك خلق مرافق رياضية واجتماعية خلقت ارتفاع

 للمواطنين والمواطنات.

كما يجب تسجيل تراجع مداخيل مهمة للجماعة من قطاعات تعيش نوع من الركود كقطاع السياحة والصيد 

 البحري.

 أما فيما يخص الباقي استخالصه فهناك نوعين: 

 النوع األول المتعلق برسوم الدولة تشرف عليه وزارة المالية؛  -

والنوع الثاني تتكلف الجماعة باستخالصه بالطرق الحبية ونظرا لألوضاع االقتصادية  -

واالجتماعية التي تجتازها المدينة وقطاع التجارة خاصة فيصعب الوصول إلى االستخالص  

رساله إلى القباضة من أجل االستخالص طبقا  ونضطر إلى إعداد أمر بالمداخيل للملزمين وإ

 لقانون مدونة التحصيل.

 تدبير الموارد المالية .2

جل تنمية الموارد وقامت بتحسين سعر جميع الرسوم بة على الجماعة قامت بمجهودات من اقإن المجالس المتعا

 بالرسوم التالية: األمر ويتعلق

 رخص البناء؛  -

 شغل الملك الجماعي ألغراض البناء؛  -

 اإلقامة في المؤسسات السياحية؛ -

 رخص سيارة األجرة؛ -

 واجب وقوف سيارات األجرة؛ -

 رسم بيع المشروبات؛  -

 رسم األراضي الحضرية غير المبنية.  -

 ما الرسوم المحددة بقانون فهي ضعيفة وعددها قليل.أ

في سنة  إال ن تصميم التهيئة لم يصادق عليهالمبنية فإغير الحضرية  ما فيما يخص الرسم على األراضيأ

 ما قبل ذلك فجل األراضي كانت غير صالحة للبناء أو ناقصة التجهيز وأيضا مجموعة من األراضي، أ2016

 ها مجهولين.هي غير محفظة ويبقى مالك

ن الجماعة قامت بإعداد األوامر بالمداخيل بشأنها وأرسلتهم الكائنة بالتجزئات فإ ما بخصوص القطع األرضيةأ

ذا بالمداخيل إ ن الخازن اإلقليمي ال يقبل تحمل أي أمرهنا بأ ل االستخالص وتجدر اإلشارةجالخازن من أ إلى

في   أشيرخر الجماعة من إعداد األوامر بالمداخيل الذي بعة من استحقاقه وهو السبب الذي ألم تحل السنة الرا

 السادسة. النقطة

 اإلدارة الجماعية .3

الجماعية ناتج عن ضعف برنامج التكوين وعدم استيعاب كل القوانين ن الضعف الذي تشكو منه اإلدارة إ

والمراسيم التي صدرت وخاصة فيما يتعلق بالهيكلة اإلدارية للجماعة حيث صادقنا في دورتين على هيكلة 

دون تعويضها د مجموعة من األطر تحال على التقاع مغايرة تماشيا مع التوجيهات التي نتوصل بها وكذلك

جماعات الترابية يؤثر  ن لغياب التحفيزات عن المسؤولية وغياب قانون خاص لموظفي اللتوظيف كما أوتوقيف ا

 دارة.سلبيا على أداء اإل
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 باألشغالتدبير المشاريع والطلبات العمومية المتعلقة  .4

 حداث المكتب الصحيمشروع إ 

صلح بينهما ولقد حاولنا عدة مرات الن الصراع الذي كان بين المهندس المعماري والمقاول أثر بشكل سلبي إ

تكم قمنا  شيء يتحقق وبفضل مالحظاتكم وتوصياننا وصلنا الى االتفاق لكن تمر األيام وال  كنا في كل مرة نعتقد أ

فك العقدة مع المقاول  محاولة صلح أخيرة، بعد ، العامل ة السيد س ي قررت برئابتفعيل لجنة التنسيق والتتبع والت

ونحن اليوم أمام صفقة جديدة نالتها مقاولة جديدة ستبدأ األشغال عما قريب أما بالنسبة للقضاء وهذا ما قمنا به 

 االبتدائي فقد حكم لصالح الجماعة وضد المقاولة التي أوقفت األشغال.

 (2/2013صفقة رقم )ال تهيئة المقاطعة الثانية أشغال 

القسم التقني للجماعة   حسب إفادةالحسابات:  كشوف    فيالرخام المنفذة مع تلك الواردة    حول عدم مطابقة كميات 

والتي تم  PERLATINOمتر مربع تخص كمية الرخام من نوع  37,87ن الكشف المتري والمحدد في إ

غفال الكمية المنجزة من إنجازها فعليا داخل البناية وأنه أثناء إدخال بيانات الكشف المتري إلى الحاسوب تم إ

متر مربع في    50لغة مساحتها  الموضوعة على الواجهة الرئيسية للبناية والبا  LABRADORالرخام من نوع  

مربع والتي  متر 87,87والوضعية التي اعتمد عليها حدد الكمية في  02 حين أن كشف الحساب المؤقت رقم

 .بينها الواقع القائم

حاليا والموقع من طرف درهم بالكشف المتري المعد  47.500,00والمقدر ب  ىويمكن تبرير المبلغ المؤد 

 المعماري والمقاول وتقني الجماعة.المهندس 

 شغال التطهير السائل بحي الرومانأ 

نظرا للتأخير الحاصل الذي أدى بالجماعة إلى عدم تسليم األمر لنائل الصفقة، السبب راجع إلى استحالة إفراغ 

 تتوفر على اإلمكانيات المادية إليوائها  ساكنة الرومان حيث ظهرت أثناء عملية اإلفراغ حاالت اجتماعية ال

شكال بطرق حبية واألشغال حاليا تجتازها المدينة تقرر معالجة اإل نجاز ونظرا للظروف التيخالل مدة اإل

 .01/03/2019 انطلقت منذ تاريخ
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 مزورن"إجماعة "

 (إقليم الحسيمة)
 

  ،2كلم 18يمتد نفوذها الترابي على مساحة إجمالية قدرها    ، حيثقليم الحسيمةبإ  1992مزورن" سنة  اأحدثت جماعة "

 .نسمة 33.844، ما يقارب 2014ويبلغ عدد سكانها، حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

مليون درهم، بينما بلغت نفقات التسيير، برسم نفس   38,60ما مجموعه    ،2017سنة    ، فيوقد سجلت مداخيل التسيير

 مليون درهم. 34,20السنة، حوالي 

، برسم نفس التجهيز ، فيما لم تتجاوز نفقات2017مليون درهم خالل سنة  18 التجهيز، فقد بلغت حوالي مداخيلأما 

 مليون درهم. 2 ما يناهز السنة،

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل العديد ، 2017-2013، فيما يخص الفترة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 ها كما يلي: أهم  يمكن تقديم ،من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات

 تدبير المشاريعأوال. 
نسوقها بحسب كل  ،وكذا المعاينة الميدانية إلى تسجيل جملة من المالحظات ،أدى افتحاص عينة من ملفات المشاريع

 مشروع كالتالي: 

 مشروع بناء مركب تجاري   .1

 لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

  غياب دراسة قبلية لتصور المشروع 

ع ألية دراسة لم يخض هإحداثاليومي، غير أن  بالسوق المزاولين التجار إيواء إعادة إطار في يندرج هذا المشروع

وكذا مدى استجابته للحاجيات  ،قبلية للوقوف على مدى مالءمته من حيث الموقع والمحتوى والجدوى وطرق تسييره

لوحظ عدم قيام المهندس المعماري المكلف باإلشراف على التصور الهندسي للمشروع بالتقدير الدقيق كما الحقيقية. 

 :مما أدى إلىلحجم األشغال 

وعرضها على مصالح المكتب   ،سة حول ربط المركب التجاري بشبكة التطهير السائلعدم إجراء دار -

مما أدى إلى عدم إنجاز األشغال المرتبطة به. وبالتالي، عدم قابلية المركب    الوطني للماء الصالح للشرب

 ؛التجاري لالستغالل

 ،إحداث باب رئيس بالطابق العلويبخصوص تصاميم المهندس المعماري  االعتبار بعينخذ األعدم  -

كما هو مضمن بمحضر االجتماع   ،مما جعل هذا الجزء من المركب التجاري غير قابل لالستغالل

 . 2016يناير  19المنعقد بتاريخ 

  عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المخصص إلنجاز المشروع 

ات الممسوك من قبل الجماعة، لوحظ عدم ورود العقار المقام عليه المشروع ضمن األمالك بالرجوع إلى سجل المحتوي

الجماعية سواء الخاصة منها أو العامة. كما أن الجماعة ال تتوفر على معطيات بخصوص الجهة مالكة العقار وال ما 

 يفيد قيامها بأي اجراء يهدف لتوضيح وضعيته القانونية وتسويتها.

حول  2010دجنبر  17بتاريخ  11884Dفي هذا الصدد، أن مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد  ،كيروجدير بالتذ 

مشروع   المزمع إنشاء أيتتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، تنص على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات  

 ائي لألشغال. التعرضات التي قد تقع عليه بعد اإلنجاز النهوتفاديا للمطالب بها 

 مشروع المركز االجتماعي لالستماع والتكوين وإدماج النساء   .1

ما بين جماعة "إمزورن" وعمالة إقليم الحسيمة  25/2013يندرج هذا المشروع، موضوع اتفاقية الشراكة رقم 

ج "محاربة اإلقصاء ، في إطار برنامادرهم  1.200.000,00والمندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بكلفة إجمالية قدرها  

وفي لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  الذي ينضوي بدوره في إطار ا"  2013  برسم سنة  الحضرياالجتماعي بالمجال  

 هذا الصدد، تم تسجيل المالحظات التالية:

  نقائص على مستوى إعداد وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة المؤطرة للمشروع 

 ة سالفة الذكر، تم الوقوف على ما يلي:على بنود االتفاقي االطالعبعد 
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نموذج لتأطير جميع المشاريع دون تعديلها لتتناسب مع خصوصيات كل مشروع -اللجوء إلى اتفاقية -

 على حدة؛

غياب دراسة مسبقة للمشروع من خالل رصد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتحديد أهداف واقعية قابلة   -

االتفاقية ال تشير لألهداف ذلك أن فعاليات المجتمع المدني. للتقييم بمشاركة مختلف الشركاء وكذا 

 حول السؤال يطرح  مما ،18في حين أنها تتحدث عن عملية تقييمه في مادتها  ،المرجوة من المشروع

 ؛ التقييم هذا سيتم أساس أي

وتوثيق ، 19المادة ص عليها في المنصو عدم تفعيل دور اللجنة التقنية لتتبع إنجاز المشروع وتدبيره -

 أنشطتها.

  تأخر الشروع في استغالل المركز 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين عدم الشروع في استغالل المركز بالرغم من انتهاء أشغال بنائه ولجوء الجماعة إلى 

المعدات والتجهيزات إبرام اتفاقية مع إحدى الجمعيات الموكل إليها مهمة تسييره. كما تم الوقوف على مجموعة من 

 خصوصا وأن االتفاقية لم تحدد الجهة المؤهلة الستالمها.  ،التي ال زالت معبأة في علب التلفيف

 مشروع المحطة الطرقية  .2

تم إنجاز المحطة الطرقية من طرف عمالة إقليم الحسيمة، بصفتها صاحبة المشروع، في إطار برنامج التأهيل 

 ذا الصدد، لوحظ ما يلي:وفي هالحضري لمدينة "إمزورن". 

 استغالل المحطة الطرقية  عدم الشروع في 

من و  .2015دجنبر    2عدم قدرة الجماعة على استغالل هذا المرفق بالرغم من تسلمها مفاتيح المشروع بتاريخ    وحظل

 ا فيما يلي: خالل الزيارة الميدانية، تمت معاينة مجموعة من النقائص على مستوى تهيئة المحطة الطرقة تتجلى أساس

 نظرا لضيقها وصعوبة الحركة بداخلها؛ ،عدم مالءمة باحة المحطة لولوج الحافالت -

السيما مع عدم تثنية الطريق وإنشاء معبر   ،مما يؤثر سلبا على انسيابية العبور، ضيق مدخل المحطة -

 واحد مخصص لكل من الحافالت وسيارات األجرة؛

 المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة؛ إغفال إحداث الولوجيات -

 غياب ممر يربط ما بين بناية المحطة وباحة وقوف الحافالت. -

 وقد كان من عواقب هذه الوضعية ما يلي: 

تعذر استصدار القرار الوزاري القاضي بإلزام أرباب حافالت النقل العمومي بالولوج للمحطة الطرقية   -

 ي استغاللها؛إلمزورن. وبالتالي، عدم إمكانية الشروع ف

وحرمان الجماعة من مداخيل كراء بعض مرافقها المتمثلة في محلين  ،انعدام حركية تجارية بالمحطة -

 مكاتب لبيع التذاكر ومستودع حفظ األمتعة وغيرها؛  6تجاريين ومقهى و

 من خدمات هذا المرفق.  ستفادةحرمان الساكنة من اال -

 ة بما يلي:وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماع

 إجراء دراسات قبلية بمعية الشركاء من أجل وضع تصور متكامل للمشروع المزمع إنجازه؛  -

 تقييم المشاريع المنجزة بهدف رسملة التجارب السابقة لتحسين األداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية؛ -

على انتظام أشغالها   والحرص  ،تفعيل دور لجنة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة -

 ؛أنشطتهاوتوثيق 

 اتخاذ التدابير الالزمة للشروع في استغالل المشاريع المنجزة بتراب الجماعة. -

 . تدبير الممتلكات الجماعيةثانيا
 وفيما يلي أهمها:   جملة من اإلكراهات وأوجه القصور التي يعرفها تدبير الممتلكات الجماعية.  إلى  هذا المحور  تطرقي

 في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي تأخر 

لى ، وبناء ع2004في إطار برنامج إعادة إيواء األسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم "الحسيمة" سنة 

، ما بين كل من وزارة الداخلية ووكالة تنمية األقاليم الشمالية وشركة "ي" وجماعة 2005االتفاقية المبرمة سنة 

"إمزورن"، قامت هذه األخيرة بالتنازل لفائدة شركة "ي" عن ملكها الخاص المخصص في السابق للسوق األسبوعي 

تجزئة "هـ". وكمقابل لهذا التنازل، ستستفيد الجماعة،  متر مربع، بغرض إحداث 54.165,87القديم بمساحة قدرها 
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( محل  80)عددها   تتكون من محالت تجارية  ،باإلضافة إلى عملية تأهيل السوق األسبوعي، من مجموعة من العقارات

 .  86الطابق السفلي للعمارة رقم ب المحالت المتواجدة ئة منابالم 50ومركب ثقافي ومركب إداري ومسجد و

قتضي منها تسوية الوضعية القانونية يوحسب بنود نفس االتفاقية، فإن استفادة شركة "ي" من هذا الملك الجماعي 

م الجماعة، فيما يخص يللعقارات المخصصة للجماعة عن طريق وضع رسوم عقارية لها. غير أن المالحظ هو تسل

محال تجاريا مخصصا لفائدة الجماعة لم تتم   40قاريا فقط، في حين أن ما يزيد عن رسما ع 36المحالت التجارية، 

تسوية وضعيته القانونية من طرف الشركة عبر وضع رسوم عقارية لها. وبذلك تكون الجماعة قد قصرت في اتخاذ 

 ا في الموضوع.وخصوصا شركة "ي" على التعجيل بتنفيذ التزاماته ،التدابير الضرورية لحث أطراف االتفاقية

  عدم ضبط األمالك الجماعية 

بالرجوع إلى سجل المحتويات المتعلق باألمالك الجماعية، تبين أنه ال يشمل مختلف العقارات المفترض إدراجها به. 

السند القانوني لملكية األمالك المدرجة. هذه الوضعية راجعة باألساس إلى عدم سلوك المسطرة  يفتقر إلىكما أنه 

 بالنسبة لكل ملك على حدة.  قانونية وتقنية ة بإحصاء األمالك الجماعية وتكوين ملفات المتعلق

  سجل جرد الممتلكات المنقولةوتحيين قصور في مسك 

في البداية، وجب التذكير بأنه تعذر على فريق المراقبة التوصل بأية وثيقة أو مستند كفيل بتبرير لجوء مصالح الجماعة 

سمح بحصر ومراقبة ممتلكاتها المنقولة وتحيين كافة المعلومات المرتبطة بها؛ حيث إن تدبير إلى إجراء أي إحصاء ي

الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر على مسك سجل للجرد ال يتسم بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها. فمن خالل 

 التالية:  مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة تم الوقوف على المالحظات

 ، 1992بالرغم من أن الجماعة قد أحدث منذ سنة    ،وما بعدها  2008سجل الجرد سوى فترة  عدم تغطية   -

 مما يتعذر معه معرفة مآل المنقوالت التي كانت تملكها الجماعة قبل هذه الفترة؛

راج مراجع من قبيل إد  ،كافة البيانات المتعلقة بقيمة االقتناء ومصدره وسندهلسجل الجرد عدم تضمن  -

الصفقات وسندات الطلب التي تم بموجبها االقتناء، واالقتصار فقط على اإلشارة إلى مبالغ ال يفهم منها  

 إن كان األمر يتعلق باقتناء أو معاوضة أو غيرها؛ 

حتى يتأتى تحديد المسؤوليات    ،توثيق حركيتها  عدم  وكذا  ،عدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنقوالت -

 ضياعها أو سرقتها أو إتالفها؛ في حال 

ها فعليا على هذه وضعتسجيل أرقام الجرد المخصصة للمنقوالت في سجل الجرد دون أن يتم  -

 ساعد على إجراء أية مراقبة لها؛ ي ال والمنقوالت، مما ال يمكن من تتبع مآل الممتلكات بعد اقتنائها، 

واالقتصار فقط على اإلشارة  ،ستعمالالمنقوالت التي لم تعد صالحة لالبسحب عدم تحرير محاضر  -

 .ضمن سجل الجرد  إلى وضعيتها

 لها عدم استغالل الجماعة لشاحنتين لجمع النفايات كانتا موضوع هبة  

، على هبة عينية من طرف بلدية "الميرو" بدولة هوالندا متمثلة في  2005حصلت جماعة "إمزورن"، في يناير 

. غير أن الجماعة لم تعمل على "VV-87-TR"و "VS-98-LJ" الترقيم األجنبي  ااتوشاحنتين لجمع النفايات، ذ 

، بتوجيه رسالة 2005من شتنبر  13حيث قامت، في  ،مباشرة تسوية وضعيتهما القانونية إال بعد مرور تسعة أشهر

عة بإمداده بمجموعة ، وبغية تسوية الوضعية القانونية للشاحنتين، طالب الجماالذي  واللوجستيك  للنقلللمكتب الوطني  

من بينها النسخة األصلية لشهادة الهبة. إال أن الجماعة تقاعست عن االتصال بالجهة المانحة قصد تسليمها   ،من الوثائق

هذه المالحظات بعد أن أصبحتا غير صالحتين  حدود توجيهن بالمستودع إلى ان مركونتاهذه الوثيقة، فظلت الشاحنت

 لالستعمال. 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،سبق تبعا لما 

اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير المتاحة لحث شركة "ي" على اإلسراع بتسوية الوضعية القانونية  -

 لبقية العقارات المخصصة للجماعة حسب بنود االتفاقية؛

زم للمصلحة المختصة مواصلة الجهود لضبط الممتلكات الجماعية العامة وتوثيقها وتقديم الدعم الال -

 إلنجاح هذا الورش؛ 

مسك سجالت جرد الممتلكات المنقولة، وفقا لقواعد حسن التدبير، بحيث يتم تضمينها جميع المعلومات  -

من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها وبيانات النفقات  ،المعدات والتجهيزات المقتناةالمتعلقة ب

وتحيين هذه   ،ها والمصلحة أو اإلدارة المستفيدة منهاموضوع اقتنائها، وأرقام الجرد الملصقة بو

 وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.  ،السجالت بشكل دوري
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 الشرطة اإلدارية اختصاصات وممارسة المرافق العمومية الجماعيةتدبير . ثالثا
أو  ،سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة للساكنة المحلية  ،يتناول هذا المحور مراقبة تدبير بعض المرافق الجماعية

 وفيما يلي أهم المالحظات الواردة بهذا الخصوص:  من حيث ممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية.

 عدم استغالل الخزانة الجماعية 

زات تتوفر جماعة "إمزورن" على فضاء مخصص للخزانة الجماعية، إال أنها غير مستغلة بسبب ضعف التجهي

التي تسهر على تدبيرها، علما أن مجلس الجماعة يتوفر على لجنة دائمة  والموارد البشريةوغياب الكتب والمراجع 

من الميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي   41المادة   من بين ميادين اشتغالها الجانب الثقافي. وللتذكير، فإن

هيزات االجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة المركبات الثقافية يقرر أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التج

من القانون التنظيمي رقم   87والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية. كما أن المادة 

 المتعلق بالجماعات أدرجت إحداث المكتبات الجماعية ضمن االختصاصات المشتركة مع الدولة. 113.14

 إلنارة العموميةمرفق اقصور في تدبير الصيانة االعتيادية ل 

 من خالل المعاينة الميدانية، وبعد االستماع إلى التقني المكلف بالصيانة الكهربائية، تم تسجيل المالحظات التالية:

،  هذا الغرض، حيث يشكو ضعفا في التنظيممع المستودع المخصص للعتاد الكهربائي عدم مالءمة  -

أن المقتنيات الجديدة وكذا المستعملة وحتى العتاد المعطل كلها ملقاة على األرض بطريقة  تبار على اع

 غير منظمة؛ 

مما ال يسمح بمراقبة الكميات   ،غياب سجالت لضبط وتوثيق عمليات دخول وخروج العتاد الكهربائي -

 وتلك التي تم إخراجها والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها؛  ،التي تم استالمها

لشبكة اإلنارة العمومية يوضح أماكن نصب األعمدة الكهربائية بتراب الجماعة، مما   غياب تصميم -

موضوع األعطال المتكررة، وبالتالي يتعذر تكوين فكرة حول األسباب الكامنة    تحديد النقاطيحول دون  

 عطاب المتواترة والحلول الممكنة لمواجهتها؛ وراء األ

عدم توثيق عمليات الصيانة )إصالح األعطاب وتغيير العتاد( ورصد البيانات الضرورية التي تمكن  -

من معرفة األعمدة موضوع التدخل وتاريخه وتوقيته والفريق الذي أشرف عليه ونوع ومرجع العتاد 

 المستعمل لإلصالح.

 وتدبير المستودع الجماعي نقائص على مستوى تنظيم 

 ها كالتالي: أهم نعرض ،تبين أن المستودع الجماعي يثير مجموعة من المالحظات ،المعاينة الميدانية خاللمن 

لى التجهيزات الضرورية والموارد وكذا عالمستودع الجماعي على إدارة منظمة ومهيكلة، عدم توفر  -

 ؛ البشرية المؤهلة )عون واحد يتولى جميع المهام( 

 االفتقار إلى أرشيف منظم يوثق مختلف العمليات التي يعرفها المستودع الجماعي؛ -

ي يتم إيداعها بمستودع عدم إحداث أجنحة مهيأة بشكل يتناسب مع طبيعة المواد والعتاد واآلليات الت -

ناح  جوجناح للعتاد الكهربائي وأدوات صيانة اإلنارة العمومية، ولجماعة )جناح لحظيرة السيارات، ا

 جناح لمواد البناء، الخ...(؛ولألدوات والمعدات المكتبية، 

مما يفضي إلى صعوبة الوصول إليه من قبل  ،غياب تشوير يدل على مكان المستودع الجماعي -

 الموردين؛

 عدم توفر المستودع الجماعي على شروط السالمة والوقاية من الحريق. -

 اية والسالمةقصور في تهيئة المحجز الجماعي وضعف شروط الوق 

من قبيل تخصيص فضاءات خاصة بكل نوع من أنواع المحجوزات،  ،لم يخضع المحجز الجماعي ألية عملية تهيئة

بناء الممرات الخاصة بتنقل  كذا ل الوصول إليها، ويتسهوووضع عالمات تشوير تساعد على ضبط أماكن تواجدها 

عة أرضية يتم وضع العربات وباقي المحجوزات فيها بشكل العربات. وعليه، فإن المحجز ال يعدو أن يكون مجرد قط

مخالفة لقانون السير تلك الحوادث السير والمتعرضة لسيارات الحيث توضع في نفس الحيز من المحجز  ،عشوائي

غير معبدة مما يحوله، عند تهاطل األمطار، إلى مستنقعات   وعربات متآكلة ومتالشيات أخرى. كما أن أرضية المحجز

 نقل المحجوزات منه وإليه.  وانسيابيةتحول 

 والمتمثلة أساسا في:  ،من خالل المعاينة الميدانية، ضعف في شروط الوقاية والسالمة داخل المحجز ،كما لوحظ

نبات فضاء المحجز ويجعله عرضة مما ال يسمح بتغطية كافة ج   ،وسوء توزيع أعمدة اإلنارة  عدم كفاية  -

 للسرقة؛
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 bouches)عدم توفر فضاء المحجز، في حال اندالع حرائق، على فوهات مائية لضخ الماء  -

d’incendie(   وال على قنينات إطفاء الحريق(extincteurs) . 

 المقابرو الجنائز عدم ممارسة اختصاصات شرطة 

من القانون رقم   50نتيجة لعدم ممارسة الجماعة الختصاصات شرطة الجنائز والمقابر، المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بالجماعات، تم تسجيل  113.14من القانون التنظيمي رقم  100المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة  78.00

 نعرضها كالتالي:  المالحظاتمجموعة من 

يمي للمقابر تحدد بموجبه اإلجراءات الالزمة لنقل ودفن الموتى بالشكل الالئق، عدم صدور قرار تنظ -

واألنظمة الجاري بها  مراقبة عمليات دفن واستخراج الجثث طبقا للكيفيات المقررة في القوانينعدم و

 العمل؛

 ن؛قيام الساكنة بعمليات الدفن في غياب تدخل الجماعة من أجل معاينة الوفاة والتصريح بالدف -

واقتصار الجماعة، في أحسن األحوال،  ،غياب وحدة إدارية أو حتى موظف مكلف بتدبير هذا المرفق -

 ؛ ذات الصلةعلى حارس المقبرة لتولي مختلف المهام 

 غياب سجالت لضبط وتوثيق عمليات الدفن؛ -

ص الممرات من قبيل تخصي  ، اقتصار الجماعة على تسييج المقابر دون اللجوء إلى إنجاز أشغال تهيئتها -

وتحديد أماكن الدفن، وكذا العناية بها بيئيا من خالل عمليات دورية للتنظيف والتشجير، ووضع صنابير  

 .للمياه

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:وعليه

سواء  ، يمكن من تأطير اإلجراءات التصحيحية لتدبير هذا المرفق  وضع تصور شامل لتدبير المحجز -

 ضبط اإلجراءات اإلدارية والقانونية المرتبطة به؛من حيث أو  ،من حيث تنظيمه وتهيئته

العمل على تجهيز المكتبة الجماعية بالكتب والمراجع والمعدات والموارد البشرية الضرورية قصد   -

 جعلها قابلة لالستغالل؛

 ؛ة بمرفق اإلنارة العمومية عبر تنظيمه وتوثيق مختلف عمليات الصيانة التي يعرفهاالعناي -

، وإصدار قرارات تنظيمية الجنائز والمقابر  اتخاذ كافة التدابير التي تقتضيها ممارسة صالحيات شرطة -

 .لمرفق نقل األموات ومراقبة عمليات دفن واستخراج الجثث

 الطلبيات العموميةتدبير رابعا. 
وفيما    .بكل طلبية على حدة  وأخرى خاصة  مالحظات عامةتم تسجيل    الطلبيات العموميةافتحاص عينة من ملفات    د بع

 يلي أهمها: 

 المالحظات المشتركة  .1

 في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

  التوقعية للصفقات عدم نشر البرامج 

من  87ك خالفا لمقتضيات المادة البرامج التوقعية للصفقات المزمع طرحها، وذل نشرلم تحرص الجماعة على 

( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات 2007فبراير  5) 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388مرسوم رقم ال

( المتعلق 2013مارس    20)  1434جمادى األولى    8الصادر في    2.12.349من المرسوم رقم    14المادة  كذا  الدولة، و

 بالصفقات العمومية.

  توثيق كافة المراسالت المرتبطة بالطلبيات العمومية بسجالت مكتب الضبطعدم 

ال تعمل الجماعة، خالل مختلف مراحل مسطرة تنفيذ الطلبيات، على توثيق كافة مراسالتها، سواء الصادرة عنها أو 

ن ملفات الطلبيات تلك الواردة عليها، بمكتب الضبط خالل التواصل مع مختلف المتدخلين. فمن خالل افتحاص عينة م

العمومية، تم الوقوف على حاالت لمراسالت واردة على الجماعة سواء من المقاول نائل الصفقة أو من مكاتب  

وال تحمل أي تاريخ توصل وال أي رقم يفيد إدراجها  ،الدراسات والمهندسين المتعاقد معهم لم تسجل بمكتب الضبط

 بسجالت الجماعة. 

على وثائق مضمنة بملفات الصفقات، من قبيل طلبات الزيادة في حجم األشغال أو طلبات إيقاف كما تم الوقوف أيضا  

مما  ،إذ تقتصر فقط على خاتم المقاولة ،وال تحمل حتى صفة الموقع ،األشغال واستئنافها، غير مؤرخة وغير مرقمة

 ارها وال صفة موقعها. ينزع عنها حجيتها وقيمتها القانونية ما دامت ال تمكن من معرفة تاريخ إصد 
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 المالحظات الخاصة بسندات الطلب .2

 لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

  نقائص على مستوى تدبير المقتنيات المتعلقة بلباس األعوان والمستخدمين 

مجموعة لى اقتناء ألبسة لفائدة األعوان والمستخدمين بموجب إ ،2017- 2013 على مدى سنواتعمدت الجماعة، 

 . إال أنه من خالل المعاينة الميدانية تبين ما يلي:  ادرهم 285.900,00بمبلغ إجمالي قدره  لبالطسندات من 

في مخالفة للفقرة األخيرة من المادة السابعة  ،عدم الوقوف على أية فئة من األعوان ترتدي بذلة موحدة -

إلضافية  بصرف تعويضات عن ساعات العمل ا 1986دجنبر  2بتاريخ  2.86.349من المرسوم رقم 

والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح مالبس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات 

 المحلية وهيئاتها؛ 

 والتي تفرض ارتداءهم للبذلة؛ ،غياب الئحة األعوان المستفيدين وطبيعة المهام الموكلة إليهم -

 عدم مسك سجل لتدبير مخزون المالبس المذكورة. -

 الصفقات العموميةب لخاصةا المالحظات .3

  01/2011الصفقة رقم  .أ

 تسجيل تم اإلطار، هذا درهم، وفي 10.553.088,00 بمبلغ قدره بإمزورن تجاري مركب تتعلق هذه الصفقة ببناء

 :التالية المالحظات

 عدم حضور كافة الجهات المعنية لبعض اجتماعات تتبع أشغال الورش   

من كناش التحمالت  31بالرجوع إلى دفتر الورش، لوحظ عدم انتظام حضور كافة الجهات المشار إليها في الفصل 

مكتب الدراسات التقنية والمهندس والمقاول ورئيس الورش، ممثل عن الخاصة، ويتعلق األمر بصاحب المشروع و

 غال.وعند االقتضاء، كل مكلف من قبل صاحب المشروع مؤهل لمراقبة األش

 فترة تنفيذ االشغال ملعدم تغطية دفتر الورش لكا 

( وتاريخ التسليم 2011أكتوبر    24لشروع في إنجاز األشغال )بابالرغم من أن المدة الفاصلة بين تاريخ األمر بالخدمة  

ث ال بحي ،يغطي كامل فترة تنفيذ األشغال سنوات، إال أن دفتر الورش ال 3تجاوزت قد ( 2015فبراير  10المؤقت )

 .2012شتنبر  3و 2011نونبر  2زيارة للورش أجريت خالل الفترة الممتدة ما بين  21يوثق سوى 

  المنفذة  المنشآت جردعدم اإلدالء بتصاميم 

سابقا، أقدمت الجماعة على  شار إليهالم 2.99.1087من المرسوم رقم  65المادة  ز" من-2الفقرة " خالفا لمقتضيات 

 . األشغال لتنفيذ  مطابقة  المنشآتتصاميم  يمهادون تسلاالستالم المؤقت 

فضال عن ذلك، أصدرت الجماعة شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي لفائدة المقاول، كما أرجعت له االقتطاع الضامن 

  تصاميم فعال الصفقة صاحب ، وذلك دون أن يسلمها2016ماي  25الصادر بتاريخ  127بموجب األمر باألداء رقم 

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  16خالف مقتضيات المادة  المنفذة، مما ي  المنشآت  جرد 

 سالف الذكر. الدولة لحساب المنجزة

 تأخر في أداء مستحقات صاحب الصفقة 

لفها تبعات مالية في لوحظ عدم احترام الجماعة لآلجال القانونية، عند أداء مستحقات المقاول، وهو ما من شأنه أن يك

تعلق بآجال األداء ي  2003  نوفمبر  13  في  الصادر  2.03.703حال تطبيق فوائد التأخير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  

 إنجاز  على  اإلشهاد   تاريخ  بين  ما  كأجل  يوما  75  مدة  تحدد مادته األولى  ، والتيوفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة

 الصفقة:  صاحب  مستحقات  القانوني ألداء  األجل  عن  باأليام   ويبين الجدول التالي الفارق  .داءباأل  األمر  وإصدار  الخدمة

 احتساب مدة تجاوز األجل القانوني إلصدار األمر بأداء مستحقات نائل الصفقة بخصوصجدول 

الفارق باأليام عن 

 األجل القانوني 

المدة الفاصلة 

 ( 1( و)2بين )

 كشف الحساب حوالة األداء 

 الرقم (1التاريخ ) المبلغ بالدرهم  الرقم (2التاريخ )

189 264 2013/04/8 75 1.684.930,64 18/07 /2012 3 

174 249 2013/04/8 76 3.507.283,07 2012/08/2 4 

294 369 2013/09/6 640 375.703,32 2012/09/2 5 

47 122 2015/06/12 254 369.875,88 2015/02/10 7 
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  DT/2014/04الصفقة رقم  .ب

 الصدد،  هذا  ، وفي ادرهم  4.595.172,00  يناهز  بمبلغ  بالجماعة  بأشغال تهيئة شوارع الحي الرابع  الصفقة  هذهتعلق  ت

 :لوحظ ما يلي

 قصور في إعداد الدراسة التقنية 

، عند إعداده تصاميم أشغال تهيئة شوارع الحي الرابع، مسألة استثناء جزء من االعتبار  بعين  لم يأخذ مكتب الدراسات

هذه االرتجالية أفضت إلى سوء تحديد الحاجيات وتوصيفها  حيث أن  هذا الحي لعدم توفره على شبكة التطهير السائل.  

ذي تزامن مع تواجد فريق وال ،2018مما أعاق تنفيذ الصفقة وتوقفها إلى غاية شهر يوليوز  ،كما وكيفا بشكل دقيق

 المراقبة بتراب الجماعة.

  لإنجاز األشغال موضوع تبرير األوامر بالخدمة بإيقاف األشغاعدم 

قامت الجماعة بأمر المقاول بتوقيف واستئناف األشغال على مرحلتين. ففي المرحلة األولى أمرت الجماعة صاحب 

إلشارة إلى األسباب الداعية لهذا التوقيف، لتأمره، بعد ما يزيد  دون ا  2014دجنبر    22الصفقة بإيقاف األشغال بتاريخ  

مارس  18في المرحلة الثانية، قامت الجماعة مرة أخرى، بتاريخ و .2016فبراير  25عن سنة، باستئنافها بتاريخ 

توجه له ، بأمر صاحب الصفقة بإيقاف األشغال بدعوى أشغال مرتبطة بشبكة التطهير السائل بالحي المذكور، ل2016

، أمرا بالخدمة باستئناف األشغال. إال أنه من خالل المعاينة الميدانية 2017غشت    7بعد ما يقارب سنة ونصف، بتاريخ  

، تبين لفريق المراقبة عدم إنجاز أية أشغال تتعلق بالتطهير السائل في الحي المذكور لتبقى  2018يوليوز  5بتاريخ 

 الصفقة متوقفة.  

 األشغال  تأخر كبير في إنجاز 

مقارنة بالمدة سنوات  3تجاوز هذه الصفقة تأخرا كبيرا  عرف إنجاز تين السابقتين، مالحظتبعا لما سبق ذكره في ال

أشهر تبتدئ من تاريخ األمر بالخدمة للشروع في   3من دفتر التحمالت الخاصة والمتمثلة في    12المحددة في الفصل  

 .2014أكتوبر  30األشغال الصادر بتاريخ 

  01/2013الصفقة رقم  .ج

 هذا ، وفيادرهم 948.642,00 قدره محالت تجارية بمركز إمزورن بمبلغ (10)  ببناء عشر هذه الصفقة تعلقت

 : يلي ما لوحظ الصدد،

  واألخير 4تأخر في أداء مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم 

واألخير، لوحظ أن األمر باألداء لم   4رقم  بالرجوع إلى الوثائق المثبتة المتعلقة بأداء مبلغ كشف الحساب المؤقت

يوما عن التسليم المؤقت الذي تم بتاريخ  185أي بعد مضي  ،2014مارس  6يصدر عن اآلمر بالصرف إال بتاريخ 

 سالف الذكر،  2.03.703المادة األولى من المرسوم رقم   . هذا التأخر في األداء يعد مخالفة لمقتضيات2013شتنبر    2

 يوما كأجل ما بين تاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة وإصدار األمر باألداء.  75مدة  األولى ادتهموالتي تحدد 

  إرجاع مبلغ االقتطاع الضامن في غياب تصاميم جرد المنشآت المنفذة 

من المرسوم رقم   65قيام المقاول بتسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المنصوص عليها في المادة  عدم بالرغم من

( بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على 2000ماي    4)  1421محرم    29صادر في    2.99.1087

صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، قامت الجماعة بإرجاع مبلغ االقتطاع الضامن لفائدته بواسطة حوالة األداء 

 من نفس المرسوم سالف الذكر. 16 في مخالفة لمقتضيات المادة 2014شتنبر  18بتاريخ  561رقم 

  DT/2014/05الصفقة رقم  .د

، وفي هذا اإلطار، لوحظ درهم  657.000,00  يعادل  أشغال التشوير األفقي والعمودي بمبلغإنجاز  ب  هذه الصفقة  تعلقت

 ما يلي: 

  دفتر الورش كافة فترة تنفيذ األشغالعدم تغطية 

( وتاريخ التسليم 2014أكتوبر  8لخدمة للشروع في إنجاز األشغال )بالرغم من أن المدة الفاصلة بين تاريخ األمر با

إذ ال يوثق سوى   ،يغطي كامل فترة تنفيذ األشغال ( تجاوزت السنتين، إال أن دفتر الورش ال2016نونبر    24الموقت )

 الجتماعين اثنين للورش.

  األشغال لتنفيذ مطابقة المنشآتغياب تصاميم  

، قامت الجماعة باالستالم المؤقت في غياب سالف الذكر 2.99.1087من المرسوم رقم  65خالفا لمقتضيات المادة 

والتي من شأنها أن تعتمد كأساس إلجراء المراقبات الضرورية للتأكد من  األشغال، لتنفيذ  مطابقة لمنشآتتصاميم ا

 شروط الخاصة. مدى مطابقة األشغال المنجزة للشروط المحددة في دفتر ال
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  التنسيق بين مختلف المتدخلين  عدمتعثر إنجاز الصفقة بسبب 

أدى عدم التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن تنفيذ األشغال بتراب الجماعة، خصوصا أشغال التهيئة الحضرية 

المشاريع المبرمجة في إطار وكذا األشغال المرتبطة بتنفيذ    ،لمدينة "إمزورن" التي تشرف عليها عمالة إقليم الحسيمة

برنامج "منارة المتوسط" الموكلة لوكالة تنمية األقاليم الشمالية، إلى انعكاسات سلبية أدت إلى تعثر تنفيذ الصفقة. 

 ويتجلى هذا األمر، أساسا، فيما يلي: 

بشارع "الدار استحالة تنفيذ األشغال المتعلقة بالتشوير األفقي وممرات الراجلين ومحددات السرعة  -

مما أدى إلى تأخر في تنفيذ الصفقة لما يقارب السنتين بسبب  ،البيضاء" بسبب أشغال تهيئة الطريق

 ؛2016نونبر  14وعدم استئنافها إال بتاريخ  ،2014دجنبر  22إيقاف األشغال بتاريخ 

بسبب اقتالع  األشغال ذ لتنفي مطابقةتعذر القيام بعملية التسليم النهائي للصفقة وإعداد تصاميم المنشآت  -

مجموعة من عالمات التشوير المنجزة في إطار الصفقة جراء األشغال المنجزة في إطار برنامج التهيئة 

 والتي همت تهيئة بعض الطرق بتراب الجماعة. ،الحضرية لمدينة "إمزورن"

  عدم تغطية شواهد التأمين لكامل فترة األشغال 

دجنبر   31الفترة ما بين فاتح يناير و تغط، حيث ضرورية المرتبطة بإنجاز الصفقةقام المقاول باكتتاب التأمينات ال

دجنبر    22من خالل افتحاص الوثائق المدرجة بملف الصفقة، تبين أن األشغال بعد أن توقفت بتاريخ    ،. غير أنه2014

. 2016نونبر  24إلى حين تاريخ إنجاز التسلم المؤقت في  ، واستمرت2016نونبر  14بتاريخ  استئنافها، تم 2014

ت الواجب عليه اكتتابها لتغطية األخطار إال أن الجماعة لم تدع صاحب الصفقة إلى تقديم نسخ من وثائق التأمينا

 2.99.1087من المرسوم رقم    24، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة  األخيرة  المرتبطة بتنفيذ الصفقة خالل هذه الفترة

 .شار إليه سلفاالم

 لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

قبلية الكفيلة بالتحديد الدقيق للحاجيات قبل اللجوء إلى إبرام القيام، عند االقتضاء، بالدراسات ال -

 الطلبيات العمومية؛

التنسيق المستمر وتبادل الوثائق والمعلومات ما بين المصالح الجماعية وباقي الجهات المعنية أثناء  -

 مختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية؛

سالت ما بين الجماعة وكافة المتدخلين في تفعيل دور مكتب الضبط بالجماعة لضبط وتوثيق المرا -

 مختلف مساطر تنفيذ الطلبيات العمومية؛

 ،تضمين دفاتر األوراش مختلف الزيارات واالجتماعات والقرارات المتخذة طيلة فترة تنفيذ األشغال -

 .مع ضمان حضور المكلفين بالتتبع بصفة منتظمة الجتماعات األوراش
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II. زورنجواب رئيس المجلس الجماعي إلم   

 )نص الجواب كما ورد(

 تدبير المشاريع  .أوال

 بناء مركب تجاري  مشروع .1

 غياب دراسات قبلية لتصور المشروع 

يؤثر بشكل كبير على  ذلك لم ،لكن .وبالوثائق المطلوبة نجاز دراسة قبلية كاملة لتصور المشروعإفعال لم يتم 

ما المدخل أ  .نجازه وفق تصاميم المهندس المعماريإثناء  أنجاز المشروع، حيث تم ربطه بشبكة التطهير السائل  إ

 حداث المركب.  إمدرج ضمن دفتر التحمالت وتصاميم الرئيسي للطابق العلوي فهو غير 

 نجاز المشروععدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المخصص إل 

مسطرة مزورن، وستعمل الجماعة على استكمال  إمساحة عقارية مملوكة لجماعة    ضمنالمركب التجاري يوجد  

 مالك الجماعية.تسجيل المركب ضمن األ

 النساء مشروع المركز االجتماعي لالستماع والتكوين وإدماج .2

  عداد وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة المؤطرة للمشروع إنقائص على مستوى 

جتماعي بعمالة الحسيمة دون إشراك الجماعة، م العمل االاالتفاقية تم إعدادها من طرف قس -

عتبار في إعداد وتوقيع االتفاقيات الخاصة بالمبادرة على أخذ المالحظة بعين اال  وسنعمل مستقبال 

 ؛الوطنية للتنمية البشرية

جتماعي، والحرص مستقبال على إعداد الدراسة مة سنعمل على تبليغها لقسم العمل االمالحظة قي   -

سبقة للمشاريع وتضمينها باالتفاقيات التي تكون الجماعة شريكا فيها، وتحديد أهداف المشاريع الم

 ؛وإشراك المجتمع المدني في ذلك

اللجنة تجتمع وتقوم بزيارات ميدانية من حين آلخر، لكنها ال توثق دائما أنشطتها وستعمل الجماعة  -

 هذه المالحظة وتبليغها لشركائها.  على تدارك

 استغالل المركز لشروع فيتأخر ا 

ي  فعال إلى حدود إعداد هذا التقرير لم يتم الشروع في استغالل المركز من طرف الجمعية التي تتولى تسييره وه

المعدات التي تمت معاينتها تم إيداعها بالمركز بتاريخ  ات والتجهيزجمعية أجيال لتنمية المجتمع، و

مزورن والجمعية المسيرة من مندوبية إف كل من جماعة بمحضر رسمي من طر ، بعد تسلمها22/03/2018

التعاون الوطني بالحسيمة، ولكون الموسم االجتماعي قد أوشك على نهايته، فقد تم تأجيل الشروع في تشغيل  

مام المستفيدات من خدماته ابتداء أبوابه أذا ما تم فعال حيث افتتح المركز وه .2018/2019المركز إلى موسم 

 . 2018من شهر شتنبر  

 مشروع المحطة الطرقية .3

ثرتموها حول مشروع المحطة الطرقية، وتداركها بصفقة أشغال أيح كل االختالالت والنواقص التي  لقد تم تصح

رباب  ألزام إالقاضي بن القرار الوزاري اكما ، 2018ملحقة تم إنجازها من طرف عمالة الحسيمة خالل سنة 

بالجريدة الرسمية عدد  2019فبراير  6صداره بتاريخ إتم النقل العمومي للمسافرين باستعمال الباحة الطرقية 

جراءات تشغيل المحطة ومرافقها بشكل  إاستكمال  ن الجماعة بصدد إف وبناء عليه 2019مارس  7ي ف 6758

 عادي.

 تدبير الممتلكات الجماعية .ثانيا

 تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي 

لعقارات الجماعية المتواجدة بتجزئة الهدى، ن الجماعة لم تدخر أي جهد لتسوية الوضعية القانونية لمجموع اإ

اتخذت عدد من  ،جل ذلكأومن  .حقوقها المحددة بمقتضى االتفاقيةعن مصالحها و الدفاع تتوانى فيوال 

 جراءات القانونية والمسطرية نذكر منها: اإل

لى إموجهة  26/12/2013بتاريخ  1366مزورن تحت عدد إمراسلة من رئيس مجلس جماعة  -

جراءات الضرورية للتسوية ح، وحثه فيها بالتعجيل في اإل.لعقاري بالحسيمة السيد مالموثق ا

  " يسرى "بامتناع شركة  05/04/2016ب الموثق العقاري بتاريخ أجاالقانونية لهذه العقارات، و



 79 

التوقيع على صك نقل الملكية المتعلقة بالعقارات موضوع المعاوضة، مدعية أن الجماعة قد أخلت 

 ؛سبوعي الجديد إلمزورنبالتزاماتها بالمساهمة المالية بجانب الشركة في تهيئة السوق األ

الذي وافق  05/02/2015بتاريخ  122تاونات رقم -الحسيمة-استصدرت قرارا لوالي جهة تازة -

داري إمحال تجاريا ومركبين أحدهما ثقافي واآلخر    80مزورن لحيازة  إمن خالله باإلذن لجماعة  

 ؛من االتفاقية المشار اليها أعاله 09والمادة  01مادة طبقا لل

بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة باالتفاقية، وتشبثها خالل كل  "يسرى"مزورن شركة إحث جماعة  -

االجتماعات بحقها في التسوية القانونية للعقارات سالفة الذكر، وكان آخر اجتماع انعقد بمقر عمالة 

مزورن، حضرته كل األطراف المعنية، وطالبتها باإلسراع في  إة قليم الحسيمة بطلب من جماعإ

لى حلول توافقية إمزورن، حيث تم التوصل إمالك باسم جماعة نقل الرسوم العقارية لهذه األ

جميع الخالفات وتمكين الجماعة من تسوية  يتسنى فضشكاالت العالقة حتى لمعالجة كل اإل

 وضعية كل ممتلكاتها. 

  الجماعيةعدم ضبط االمالك 

جراءات ضبط الملك الجماعي العام إالقصور الحاصل في عدم استكمال من أجل القيام بتصحيح واستدراك 

 جراءات التالية:اتخاذ اإلمة ستعمل الجماعة على وتوثيقه، وبناء على مالحظاتكم القي  

ين التطبيقي دنى من التكوالعمل بقدر ما تسمح به اختصاصاتنا وإمكانياتنا، على توفير الحد األ -

للنصوص القانونية المؤطرة لتدبير الممتلكات للموظفين العاملين بمصلحة الممتلكات، الستكمال 

متها مع الحاجيات، مع تعزيز ذلك بحاالت تطبيقية على النصوص ونماذج موحدة ءخبراتهم ومال

 ؛للقرارات والمساطر العملية

اجيات التكوين للموظفين العاملين بمصلحة قليم الحسيمة على تشخيص حإالعمل بتنسيق مع عمالة   -

طار المخطط السنوي للدورات إالممتلكات، واستفادتهم من تكوين تطبيقي في هذا المجال، في 

قليم الحسيمة بتنسيق مع مديرية  إالتكوينية الخاصة بموظفي الجماعات الذي تعده حاليا عمالة 

 ؛دارية والتقنية بوزارة الداخليةطر اإلتكوين األ

دارية الجديدة طار الهيكلة اإلإدارية جديدة في إعادة هيكلة مصلحة الممتلكات وتعزيزها بأطر إ -

شهر القادمة، بعد صدور دورية وزير الداخلية المتعلقة مزورن، والتي سيتم تفعيلها في األإلجماعة  

 دارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها. بتنظيم اإل

  الممتلكات المنقولةقصور في مسك وتحيين سجل جرد 

 يلي:  لى ماإمردها  سجالت جرد المنقوالت علىالمالحظات المسجلة  نإ

وتكفل مصلحة ،  2016ال بعد سنة  إبمصلحة الممتلكات لفترة طويلة،    لحاق سجل المنقوالتإعدم   -

ب الجرد والتسجيل، صع  ولى التوزيع إالحسابات بكل العمليات التي تهم المنقوالت، من االقتناء 

مهمة المصلحة بإعداد السجل الخاص بالجرد مع البيانات المطلوبة، ولم يتم تدارك ذلك إال  من

 ؛2008بعد سنة 

هي المشرفة على مسك سجل  2016لى حدود إإن مصلحة الحسابات كانت في فترة سابقة و -

قها في  دراج كل البيانات وتدقيإسندت لها، لم تتمكن من أالمنقوالت، وبحكم المهام الكثيرة التي 

سجل المنقوالت، وخاصة مع وجود خصاص في الموارد البشرية التي لم تتعدى موظفين 

 .بالمصلحة المذكورة

جراءات الكفيلة لضمان تدبير اتخاذ اإلولتدارك هذه النواقص موضوع مالحظاتكم، فإن الجماعة ستعمل على 

 يلي:  معقلن وسليم للمنقوالت الجماعية، من خالل ما

 ؛ بشكل دوري على تحيين دفتر الجرد للمنقوالت وضبطها وتتبع مسارهاالعمل  -

 ؛مسك المعلومات المتعلقة بالمكاتب والمصالح واألقسام التي تستفيد من العتاد  -

تثبيت االرقام المسجلة بدفتر الجرد على الممتلكات المنقولة كالتجهيزات وأدوات المكتب، وضم  -

 ؛ يف سجل جرد الممتلكاترشأصالح وصيانة العتاد ضمن إ ريفوات

 ؛خراجها من االستعمالإو التي تم  أالحرص على تحرير محاضر العتاد والممتلكات غير الصالحة   -

 حداث مستودع للمنقوالت بمواصفات مالئمة لتدبير المعدات والعتاد وتخزين السلع.إ -
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 عدم استغالل الجماعة لشاحنتين لجمع النفايات كانتا موضوع هبة لها 

المانحة لموافاتها  الجماعة إلحضار الوثائق المطلوبة لتسوية وضعية الشاحنتين، والتواصل مع الجهةسعت 

صلية من شهادة الهبة، إال أن المحاولة باءت بالفشل، نتيجة عدم توصل الجماعة بأي جواب، الشيء أبنسخة 

ال تقييدهما في سجل الممتلكات وغيلهما الذي أدى الى تعليق تسوية الوضعية القانونية للشاحنتين، وعدم تش

 الجماعية.

 تدبير المرافق العمومية الجماعية وممارسة اختصاصات الشرطة االدارية .ثالثا

 عدم استغالل الخزانة البلدية 

بوابها في وجه العموم، رغم ضعف التجهيزات وقلة المراجع أتقدم خدماتها بشكل منتظم وتفتح    الخزانة الجماعية

نلتمس  ،المطلوب. وعليهقبال وقلة عدد الرواد الذي يبقى دون المستوى نسجله هو ضعف اإللكن ما والكتب، 

المزيد من المراجع والكتب خاصة الحديثة المواكبة للتحوالت العالمية، وبعض التجهيزات التي تليق بهذا المرفق 

 الحيوي للمدينة. 

 لإلنارة العمومية االعتياديةنة قصور في تدبير الصيا 

موضوعية وهذا كله له صلة بنقص الموارد عتيادية لإلنارة العمومية  تكم الواردة في تدبير الصيانة االحظاإن مال

البشرية حيث تتوفر الجماعة على تقني واحد متخصص في مجال الكهرباء. كما أن هذه األمور ورثناها على ما  

 تتعلق بتقنيات تدبير هذا القطاع ة التينحن من خالل مالحظاتكم الموضوعيهي عليه على المجالس المتعاقبة و

أيضا العمل على تفعيل توصياتكم زة المرتبطة باإلنارة العمومية ووكذا تخصيص جناح خاص إليداع األجه

، توثيق بيانيةدخول وخروج العتاد، خريطة ، عتاد الكهربائي، سجالت الضبطسواء فيما يخص المستودع لل

 ساطر التخلص من العتاد غير الصالح. معمليات إصالح األعطاب، إجراءات و

 جماعينقائض على مستوى تنظيم وتدبير المستودع ال 

هذه الثغرات نحن مستعدون لتجاوز كثير من  مة وفي تقريركم مالحظات موضوعية وقي    ن المالحظات الواردةإ

وضع تشوير يدل ة للجماعة واآلليات التابعوالعتاد  توفير أجنحة تناسب المواد وب  المتعلقة بالهيكلة وكذا األرشيف

هيكلة المصالح وتوفير طار إفي وأيضا توفير شروط الوقاية والسالمة به. وسيأتي هذا  ،على موقع المستودع

 الموارد البشرية وإصالح موقع البناية بما يناسب أداء وظائفها.     التجهيزات و

 الجماعي وضعف شروط الوقاية والسالمة قصور في تهيئة المحجز 

بناء على مالحظاتكم سيتم العمل على تنظيم المرفق وفقا لوظائفه، والقيام بتحديد مساحته وتجهيزه بالتجهيزات  

ن الجماعة ستعمل على أكما الضرورية. وإصدار القرار التنظيمي المنظم لهذا المرفق وتحديد كيفية استغالله. 

ة بالمحجز، وتوفير نقط مائية لضخ الماء داخل المحجز في حالة الحرائق. وتوفير قنينات  ناراإلتوفير أعمدة 

 اإلطفاء وكذا حقيبة اإلسعافات األولية بالمحجز. 

 عدم ممارسة اختصاصات شرطة الجنائز والمقابر 

و القانونية أتدبير المقابر فإنها واضحة جدا سواء من الناحية اإلدارية من خالل مالحظاتكم بخصوص تنظيم و

قابر وهي خاضعة ألعراف القبائل والجماعة بالمفهوم  يعزى هذا أن الجماعة ورثت هذه المو و التنظيمية،أ

كأنها ليست هي المسؤولة على تنظيم المقابر وصيانتها.  المجالس المتعاقبة تتعامل معها وكانت أغلب التقليدي و

ذلك بصيانتها عن طريق تخصيص بالمقابر و ن لالهتمامأما نحن ومن خالل واليتنا هذه، فإننا نعمل جاهدي

 ميزانية سنوية هامة لذلك. 

 تدبير الطلبيات العمومية .رابعا

 المالحظات المشتركة .1

 نشر البرامج التوقعية للصفقات  عدم 

 ستتدارك الجماعة هذا المشكل بالعمل على نشر البرامج التوقعية مستقبال وفق القوانين الجاري بها العمل. 

  الضبطعدم توثيق كافة المراسالت المرتبطة بالطلبيات العمومية بسجالت مكتب 

 ومنذ هذا التاريخ  2017تداركته منذ سنة  قة إلى التنبيه إلى هذا المشكل ويشار إلى أن المصلحة التقنية كانت سبا

ه بوضوح الواردة تمر عبر مكتب الضبط بالجماعة، الشيء الذي ساهم فيأصبحت جميع المراسالت الصادرة و

 (. 30/11/2016بتاريخ   18/2016ها )قرار رقم مزورن وتحديد اختصاصاتإقرار تنظيم إدارة جماعة 
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 المالحظات الخاصة بسندات الطلب .2

 المستخدمينعوان وقتنيات المتعلقة بلباس األنقائص على مستوى تدبير الم 

ن الجماعة تبذل أالبس المستخدمين في محلها، فرغم المالحظات التي تم تسجيلها بخصوص عمليات اقتناء م

وقيع عداد الئحة المالبس والتإللحاجيات السنوية وتعمل على    اعوان على ارتدائها، واقتنائها وفق األ  مجهودا لحث

 ن مالحظاتكم ستبقى مرجعا لتصحيح القصور المسجل في هذا الصدد.إالمستخدمين، فعليها من طرف 

 المالحظات الخاصة بالصفقات العمومية .3

 مزورن إكب تجاري بالخاصة ببناء مر 01/2011الصفقة رقم  .أ

  شغال الورش أالمعنية لبعض اجتماعات تتبع عدم حضور كافة الجهات 

امة، جعلت من  مج التأهيل الحضري الذي جاء بمشاريع متعددة وهمرد ذلك الى تزامن هذا المشروع مع برنا

سنعمل جاهدين على تبعة لهاته المشاريع ال تتمكن من حضور جميع االجتماعات، وطر المتالنقص الكبير في األ

 تدارك مثل هذه النواقص.

  شغالالورش لكامل فترة تنفيذ األ عدم تغطية دفتر 

المشروع مع برنامج التأهيل الحضري الذي جاء بمشاريع متعددة وهامة، جعلت من  لى تزامن هذا إمرد ذلك 

 حضور جميع االجتماعات.  بعة لهاته المشاريع ال تتمكن من النقص الكبير في االطر المتت

 ت المنفذة آ دالء بتصاميم جرد المنشعدم اإل 

ت المنجزة الخاصة بها، وسنعمل على آا تقديم تصميم جرد المنشجباريإصبحنا نطلب أجميع الصفقات الحالية 

 جال.قرب اآلألتسوية هاته الوضعية في  مراسلة هاته المقاولة

 داء مستحقات صاحب الصفقةأأخر في ت 

اب الجماعة، مما لى تأخر ضخ القروض من طرف صندوق التجهيز الجماعي في حسإسبب هذا المشكل يعود 

 وبالتالي عدم تطبيق غرامات التأخير.وقاتها القانونية، أات في داءسلبا على األ ثرأ

 المتعلقة بتهيئة شوارع بالحي الرابع DT /2014 /4الصفقة رقم  .ب

  عداد الدراسة التقنيةإقصور في 

طار إالسائل لكون هذا القطاع فوت في  لى فصل التطهيرإر ن الدراسة لم تشأبسبب شغال فعال لقد توقفت األ

مشروع نجاز الإقدم للجماعة وعودا بالتدخل قبل    الوطني للماء الصالح للشرب الذيلى المكتب  إالمفوض  التدبير  

 في هذا القطاع ترشيدا للنفقات واحتراما لمقتضيات التعاقد مع المكتب المذكور. ن تتدخلأوال يمكن للجماعة 

  شغالالخدمة بإيقاف األوامر بألشغال موضوع تبرير انجاز األإعدم 

شغال بسبب شروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنفيذ مر بإيقاف األأصدار إتم  22/2/2014بتاريخ 

لمزمع تزفيتها مما  نه لم تشمل هاته التوسعة الشوارع اأطهير السائل بالحي المذكور، إال صفقة لتوسيع شبكة الت

وارع المتوفرة بالش  شغاللمواصلة األ  18/03/2016مر بالشروع في الخدمة بتاريخ  أصدار  إلى  إحدا بالجماعة  

شغال  مر جديد بإيقاف األأصدار  إشغال التكميلية تم  خرى، وبعد االنتهاء من هاته األساسية األعلى كل البنيات األ

وفير احتياجات السكان للبنيات جل تأبواب من  ك التاريخ والجماعة تطرق جميع األومنذ ذل  2016/ 25/02بتاريخ  

 هداف المرجوة.ختم الصفقة وفق األساسية قصد األ

  شغال نجاز األإتأخر واضح في 

 للمالحظات المهمة المقدمة. استعمل الجماعة على حل هذا المشكل وفق

 مزورن إة ببناء عشر محالت تجارية بمركز المتعلق 01/2013رقم  الصفقة  .أ

  واألخير 4داء مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم أتأخر في 

يناير وفبراير ومارس بسبب تأخر المصادقة على ميزانية   روت خالل شهداءالى تعثر األإخر  يرجع سبب هذا التأ

 الجماعة من طرف السلطات المختصة.

 ت المنفذة آالضامن في غياب تصاميم جرد المنشرجاع مبلغ االقتطاع إ 

 سنعمل مستقبال على تدارك هذه المالحظة الوجيهة.

 ي والعموديلمتعلقة بأشغال التشوير األفقا DT /2015/ 5رقم  الصفقة  .ب

 شغاللورش ال يغطي كافة فترة تنفيذ األدفتر ا 

 سنعمل على تدارك هذا المشكل وأخذ المالحظة بعين االعتبار لتطبيقها على كافة المشاريع مستقبال. 



 82 

  شغالتصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األغياب 

الترصيف حسب األولويات المسطرة، التزفيت وع المنتهية منها أشغال لقد كانت التدخالت تروم تجهيز الشوار

مما تعذر علينا وضع تصميم مسبق طالبنا به عند شهادة التسليم النهائي وتقدمت به المقاولة المكلفة لكن تم رفضه  

 وطلب تصميم تحييني يطابق واقع األشغال بمحضر لجنة معاينة ورسالة في نفس الموضوع. 

  سيق بين مختلف المتدخلينياب التننجاز الصفقة بسبب غإتعثر 

بتراب الجماعة وقبل إعطاء االنطالقة  وتهيئة الطرق ل الحضرييالصفقة تم إطالقها بالتزامن مع برنامج التأه

جالها. وسنعمل على تعزيز التنسيق آنجازها في إانعكس على  وهو ما ،ة لبرنامج الحسيمة منارة المتوسطالفعلي

 مع مختلف المتدخلين مستقبال لتفادي مثل هذه الهفوات. 

  األشغالعدم تغطية شواهد التأمين لكافة فترة 

 نجازات مستقبال.  يع وطيلة مدة اإلسنعمل على تدارك هذا المشكل وأخذه بعين االعتبار لتطبيقه على كافة المشار
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 "البيئة" الجماعات مجموعة

 (العرائش إقليم)
 

( جماعة تابعة 16، تم الترخيص لستة عشر )2005شتنبر    14الصادر بتاريخ    142بمقتضى قرار وزير الداخلية عدد  

( بإحداث مجموعة للجماعات تدعى "البيئة" هدفها تهيئة التراب وحماية 19إلقليم "العرائش" من أصل تسعة عشر )

المائة من الفائض السنوي لكل ب 10من نسبة  المذكورة ميزانية المجموعةكون وتت المجال البيئي والغابوي باإلقليم.

المائة من المنتوج الغابوي بالنسبة للجماعات التي تستفيد من المداخيل ب 20جماعة منضوية باإلضافة إلى نسبة 

  .الغابوية

درهم إلى  32.705.845,07مداخيل التسيير من تقلصت ، 2017إلى سنة  2013خالل الفترة الممتدة من سنة 

،  بدورها، تراجعتنفقات التسيير، فقد  أمابالمائة.  91درهم مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا تجاوز  2.905.569,43

درهم إلى  31.544.607,24من  تقلصتحيث  ،بالمائة، خالل نفس الفترة 99بنسبة أكبر، ناهزت 

 درهم.  377.410,78

درهم سنة  976.408,00 مبلغ إلى 2014درهم سنة  5.202.000,00 مبلغ نفقات التجهيز المؤداة من وقد انكمشت

 بالمائة. 81مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا تجاوز نسبة  2017

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة من  ،2016- 2008الفترة  التي شملت ،"البيئة" الجماعات مجموعة تسيير مراقبةأسفرت 

 .إجمالها في المحاور التالية والتوصيات يمكن المالحظات

 . تقييم أداء وإنجازات المجموعةأوال
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

  مكانياتها المتاحةإتكفل المجموعة بمهام تفوق 

 ، بادرت كما سيتم التطرق إلى ذلك الحقا ،من إشكال في جانبه القانوني والعملي األمرما يثيره هذا ع غض النظرب

األخيرة تدبير مرفق جمع النفايات    هذه  إبرام اتفاقية مع جماعة العرائش تفوض بمقتضاهاإلى  ،  2007المجموعة سنة  

ال على على الخبرة الالزمة وهذه األخيرة المنزلية وما شابهها بمدينة العرائش للمجموعة، بالرغم من عدم توفر 

مهنية وتوفير خدمة بكلفة معقولة للجماعة بطريقة مثلى وبكل المادية والبشرية لتدبير هذا المرفق الحيوي  اإلمكانيات

 جودة مقبولة للساكنة.بالمعنية و

تفويض هذا المرفق لفائدة شركة إلى ، 2008المجموعة، بدورها، ابتداء من سنة وكنتيجة لهذه الوضعية، لجأت 

"HINCOL  ولئن كان دور المجموعة يتمثل، خصوصا، في اإلشراف على تدبير قطاع .  تدبير مفوض" بموجب عقد

جمع النفايات المنزلية وما شابهها المفوض للشركة المذكورة من خالل التتبع والمراقبة، فإنها، ونظرا لضعف إمكاناتها  

طيلة مدة سريان العقد. إذ اقتصرت مهمة   المادية والبشرية وانعدام خبرتها، كما سلف الذكر، لم تقم بالدور المنوط بها

المجموعة على تلقي االعتمادات المالية من المفوض والجهات المانحة األخرى وتحويلها، عن طريق دفعات، للمفوض 

له مقابل الخدمات المقدمة المنصوص على أثمنتها في عقد التدبير المفوض. وعليه، فإن إنجازات المجموعة، بهذا 

 ر مهمة. الشأن، تبقى غي

، تم اتخاذ قرار من طرف المجموعة بفسخ عقد التدبير المفوض مع 2016يوليوز  29بتاريخ تجدر اإلشارة إلى أنه 

 ." وإرجاعه لجماعة العرائش صاحبة االختصاص األصليHINCOLشركة "

 عدم اشتغال المجموعة وفق األهداف المحدثة من أجلها 

عليها تلك المتعلقة بالدفعات المحولة لفائدة شركة   تتسيير هيمنالمصاريف  من خالل تحليل مالية المجموعة، تبين أن  

"HINCOL المفوض لها تدبير خدمات فرز وجمع ونقل النفايات وكذا معالجة وتنظيم المطرح العمومي بمدينة "

شكلت لعرائش"،  العرائش بموجب عقد التدبير المفوض. هذه الدفعات، المكونة أساسا من المساهمات المالية لجماعة "ا

  .2016إلى  2013بالمائة من مجموع مصاريف التسيير خالل السنوات من  97في المعدل، ما يزيد عن 

نسبة المصاريف المرتبطة بنشاط المجموعة، المتمثل، حسب قرار إحداثها، في تهيئة التراب وحماية   ظلتفي المقابل،  

 . 2016بالمائة المسجلة سنة  2أحسن األحوال نسبة في  لم تتعد المجال البيئي والغابوي، جد ضعيفة؛ إذ 

بقيمة   2016وكذا سيارة مصلحة سنة    2014مصاريف التجهيز، وباستثناء اقتناء المجموعة لقطعة أرضية سنة    بشأن

بالمائة كأعلى   5,5أن المجهود االستثماري للمجموعة يبقى ضعيفا؛ حيث ال يتعدى  بدرهم، يمكن القول    250.000,00
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ارتفاع نسبة االعتمادات المنقولة مقارنة باالعتمادات المفتوحة بميزانية  المنحى،. ومما يؤكد هذا 2016نة نسبة س

 تجهيز. ال اتنفقاتسمت بانعدام  2013سنة  كما أنبالمائة.   99ما يناهز   2015، مثال، سنة  بلغتالتجهيز والتي 

وضعية راجعة   وهيبالتذبذب وعدم االستقرار.    اتسمئة"  مجموعة الجماعات "البي  أداءبالنظر إلى ما سبق، يالحظ أن  

الهدف من وراء إحداث المجموعة والمتمثل في "تهيئة التراب وحماية المجال  شمولية وعدم وضوحباألساس إلى 

بسبب تشتيت مجهوداتها على عدة   2005أداء المجموعة منذ إحداثها سنة    نجاعةالبيئي والغابوي"، مما نتج عنه عدم  

 ت. مجاال

 عدم إنجاز مشروع إحداث مطرح النفايات 

قطعة أرضية تابعة للجماعة الساللية "أوالد يحيى" الواقعة بتراب جماعة ريصانة الجنوبية، بمبلغ  لمجموعةا اقتنت

درهم من أجل إقامة المطرح الموحد المراقب للنفايات الصلبة بإقليم العرائش على مساحة قدرها  5.202.000,00

بمبلغ  2013" خالل سنة H Cمكتب الدراسات " أعدهاوقد تم اختيار الموقع يناء على دراسة . اهكتار 30

لم  المذكورالعقار  علىأن المشروع المزمع إحداثه  إالدرهم تم تمويلها من طرف عمالة العرائش.  1.040.400,00

 .  ينجز بعد 

 قصور على مستوى توزيع وتتبع مآل حاويات جمع النفايات 

حاويات صغيرة لجمع النفايات الصلبة، بمبلغ إجمالي قدره   ،2016و  2011و  2010خالل السنوات    ،المجموعة  اقتنت

، بغرض توزيعها على مراكز بعض الجماعات المنضوية في إطار المجموعة. غير أنه من ادرهم 363.720,00

، تعذر على فريق 2018فبراير  12في بعض الجماعات المنضوية بتاريخ  أجريتخالل المعاينة الميدانية، التي 

، التأكد من مدى استفادة الجماعات منها آنذاك، 2011و  2010المراقبة، بالنسبة للحاويات التي تم توزيعها خالل سنتي  

حاوية   120والبالغ عددها    2016ما يتعلق بتلك التي تم اقتناؤها خالل سنة  يلعدم وجود ما يفيد اإلشهاد باالستالم. أما ف

لوحظ بالنسبة للجماعات الخمس  . وفي هذا الصدد،2016جماعات سنة    9درهم، فقد تم توزيعها على    198.720  بقيمة

 : ما يلي  التي تمت زيارتها ميدانيا

ما زالت مستغلة   فقط  ( منها08ثمانية )حاوية،  (  20عشرون )  التي تسلمت فيما يتعلق بجماعة الساحل، -

  الجماعة؛ وموضوعة في بعض نقاط جمع األزبال بتراب

مستغلة  ( غير20) عشرون ، منها( حاوية30ثالثين ) بالنسبة لجماعة ريصانة الشمالية، فقد تسلمت -

 ؛لم يتم العثور عليهاحاويات  (10عشر )  بأحد مستودعات الجماعة، فيما ومودعة

بخصوص جماعات بني كرفط وريصانة الجنوبية والسواكن، فالحاويات التي تم تسلمها خالل سنة  -

( حاويات لكل منها، موزعة على مقرات بعض المؤسسات العمومية تحت  10، والمقدرة بعشر )2016

 مسؤوليتها، وذلك بغرض المحافظة عليها كما صرح بذلك بعض مسؤولي الجماعات المعنية.  

 يئاختالالت شابت مساهمة المجموعة في تجهيز خزان ما 

درهم دون تحديد  199.320,00 مائي بجماعة الساحل بمبلغفي تجهيز خزان  ت مجموعة الجماعات "البيئة"ساهم

، لموقع 2018فبراير  12المعاينة الميدانية، بتاريخ  فعلى إثر إن كان استعماله يتماشى والغرض الذي أحدثت ألجله. 

" بالماء الشروب دون تجهيزه بالمضخة وباقي  أن األمر يتعلق بحفر ثقب مائي لتزويد دوار "قريمدة تبين الخزان

مما أدى إلى عدم  ،درهم 41.400,00بقيمة موضوع النفقة،  09/2012مستلزماتها الواردة في سند الطلب رقم 

رغم صرفها بالكامل، لم تحقق الهدف المتوخى منها أال وهو   فإن هذه النفقة  ،وبالتالي .2012استغالله منذ حفره سنة  

 ة بالماء الشروب. تزويد الساكن

 أداء نفقات لفائدة جماعة العرائش دون سند قانوني 

لفائدة جماعة "العرائش"، غير المنضوية في المجموعة، تتمثل في  بتنفيذ نفقات الجماعات "البيئة" مجموعة تكفلت

، وكذا ادرهم 318.450,00، بمبلغ إجمالي قدره 2016و 2015شراء األشجار واألغراس والزهور، خالل سنتي 

 . مادره 92.438,00توفير اليد العاملة الموسمية وتسخيرها في أشغال البستنة بذات الجماعة بمبلغ قدره 

 فيهاالجماعات المنضوية  تجاهأداء المجموعة  لى مستوىقصور ع 

استنادا إلى المعطيات المستقاة من االستمارة التي تم توجيهها إلى الجماعات المنضوية في إطار المجموعة، فإن نسبة  

جماعة(  13من أصل    11المائة من األجوبة المعبر عنها من طرف الجماعات التي تفاعلت مع االستمارة المعنية )ب  85

في المائة من الجماعات  77النشاط المحدثة من أجله داخل ترابها. كما أن نسبة  تمارسأشارت إلى أن المجموعة ال 

المستجوبة ترى أن تقييم عمل المجموعة داخل ترابها، حسب ما هو وارد في قرار إحداثها، يتراوح ما بين ضعيف 

 وضعيف جدا.

المجموعة   تتدخال  إطارسالفة الذكر، أكدت أن    التي أجابت عن االستمارةجماعات  باإلضافة إلى ما سبق، فإن غالبية ال

 ال يتالءم وحجم مساهماتها المالية، وذلك ألسباب متباينة نذكر منها بالخصوص: 
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 عدم برمجة المجموعة ألي تدخل في تراب الجماعات المعنية؛ -

 .ذات أولوية إهمال المجموعة القتراحات الجماعات المعنية باعتبارها غير -

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، صبت أجوبة غالبية الجماعات المنضوية، عند استفسارها عن اإلجراءات   ،من جهة أخرى

 اثنين:   المتوقعة من قبلها في حال عدم وفاء مجموعة الجماعات بالتزاماتها تجاهها، في اتجاهين

 التفكير في االنسحاب من المجموعة؛ -

 سنوية لفائدة المجموعة. رفض أداء المساهمة ال -

ن أكثر من نصف الجماعات التي تفاعلت مع االستمارة، ترى أن طريقة التدبير عبر آلية االنخراط في مجموعة غير أ

الجماعات ليست التنظيم األمثل للتعاون ما بين الجماعات، وعزت ذلك باألساس إلى عدم استفادتها من أي مشروع 

 طابع بيئي بترابها رغم أدائها للمساهمات السنوية المقررة لفائدة المجموعة. ي تنموي ذ 

 حكامة وأداء مجلس المجموعة ثانيا. 
 أسفرت المراقبة في هذا الباب عن تسجيل ما يلي.

  دون اللجوء إلى دراسة مسبقة وإحداث المجموعة في غياب رؤية استراتيجية 

تحليل المعطيات المستقاة من االستمارة الموجهة من طرف المجلس الجهوي من خالل االطالع على الوثائق المتوفرة و

اللقاءات مع بعض مسؤولي المجموعة، تبين أن عملية إحداث على ضوء للحسابات للجماعات المنضوية وكذا 

مؤسسة  بها باعتبارها المزمع االضطالعمجموعة لم تكن نتيجة دراسة قبلية تهدف إلى تحديد دقيق لمختلف المهام ال

لحجم الموارد المالية والبشرية الضرورية لالضطالع بالمهام المنوطة بها على  دقيقعمومية، وكذا وضع تصور 

أكمل وجه وتحقيق األهداف المنشودة، خصوصا فيما يتعلق بدور الجماعات المنضوية في توفير الموارد المالية الكافية 

لبشرية الضرورية الالزمة لتدبير شؤونها، وكذا وضع رؤية لتغطية مصاريف المجموعة، وفي توفير الموارد ا

  واضحة لألنشطة التي يمكن تدبيرها من طرف المجموعة المعنية.

 غياب إطار تعاقدي يوثق التزامات وحقوق كافة األطراف  

ين رهن من خالل االطالع على الوثائق المتوفرة وكذا من خالل اللقاءات مع رئيسة المجموعة والموظفين الموضوع

اتفاقية ما بين المجموعة والجماعات المنضوية  لم يتم إبرام أيةإشارتها، تبين أنه، باستثناء قرار إحداث المجموعة، 

 :بما يلي  خصوصا فيما يتعلق، بها، والتي من شأنها تحديد التزامات كافة األطراف

 نسب وطرق وآجال التمويل؛ -

عات رهن إشارة المجموعة بهدف التدبير والمراقبة  وضع الموارد البشرية والتقنية من طرف الجما -

 والتتبع والتقييم؛ 

 حجم ومجال التدخل؛ -

وذلك حتى ال تبقى المجموعة رهينة بمدى  ، مكن اتخاذها في حال اإلخالل ببنودهاماإلجراءات ال -

 استجابة باقي األطراف إلنجاز المشاريع المبرمجة بالكيفية المطلوبة وداخل اآلجال المحددة.

 بعض مناديب الجماعاتل متكررة وغير المبررة ال باتاغيالجيل انعقاد دورات مجلس المجموعة بسبب تأ  

 متكررة وغير مبررة غياب على حاالت ،خالل مراجعة محاضر مختلف دورات مجلس المجموعة تم الوقوف، من

ا الغياب على األقل أثرين . وقد كان لهذ عن أشغال هذه الدوراتبعض مناديب الجماعات المنضوية في المجموعة ل

 سلبيين هما:

وثالث دورات   2014تأجيل انعقاد عدد من الدورات لعدم اكتمال النصاب القانوني )دورتان خالل سنة   -

 عمل المجموعة؛على (، مما أثر سلبا 2015خالل سنة 

عنها، في نقل  الحد من دور األعضاء، باعتبارهم صلة الوصل بين المجموعة والجماعات المنتدبين  -

مما قد يؤثر سلبا على تحقيق األهداف المتوخاة من إحداث  ،حاجيات جماعاتهم والدفاع عن مصالحها

 78.00من القانون رقم  20المادة إن المجموعة وحسن تدبير وبرمجة تدخالتها. في هذا اإلطار، ف

ضو من المجلس الجماعي تبين اإلجراءات المتبعة في حالة عدم تلبية عالمتعلق بالميثاق الجماعي 

 االستدعاء لحضور ثالث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس.
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 لهذه األسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي المجموعة بما يلي:

تحديد الحاجيات الملحة والموارد المادية والبشرية الضرورية إلنجازها  بشأن إعداد دراسات مسبقة  -

 بالجودة المطلوبة وفي آجال معقولة؛ 

التزامات كافة األطراف كل   ضبط اإلطار التعاقدي بين المجموعة والجماعات المنضوية بها عبر تحديد -

 في مجال اختصاصه؛

ها من دور محوري في ضمان حسن تسيير عقد دورات مجلس المجموعة في اآلجال المحددة لما ل -

 المجموعة.

اختالالت شابت عملية تفويض تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة ثالثا. 

 العرائش 

 عدم استيفاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجموعة وجماعة العرائش لشروط عقد التدبير المفوض 

جلس جماعة العرائش، بصفتها صاحب االختصاص األصلي ومفوضا، ومجموعة تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين م

تدبير قطاع التطهير الصلب بمدينة العرائش، وذلك عبر  بموجبها هذه األخيرة الجماعات الترابية "البيئة"، تتولى

للقطاع، مقابل  اإلشراف والتتبع لجميع مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى تسخير كل الوسائل المتاحة لتدبير أفضل

 حساب مجموعة الجماعات "البيئة". لدرهم سنويا  ماليين 6التزام مجلس جماعة العرائش بتحويل مبلغ 

بالرجوع إلى مختلف مضامين اتفاقية الشراكة هاته، يتبين أنه ال يمكن اعتبارها عقدا للتدبير حسب مقتضيات  ،لكن 

 ويمكن تفسير هذا األمر كما يلي:  اق الجماعي،المتعلق بالميث 78.00من القانون رقم  39المادة 

سالف الذكر على أن المجلس الجماعي   78.00من القانون    39تنص الفقرة الفرعية األخيرة من الفقرة األولى من المادة  

يقرر في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طرق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة واالمتياز وكل طريقة  

وتعرف الفقرة األولى من   أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها.

على أنه عقد  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 2006فبراير  14بتاريخ  54.05المادة الثانية من القانون رقم 

، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته "المفوض"ى  يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسم 

، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين  "المفوض إليه  "إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى  

 أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

تسرد مختلف شروط وخاصيات عقد التدبير المفوض  54.05 رقم من نفس القانون 13و 12و 11كما أن المواد  

يبرم على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه وعلى أنه يتكون، حسب األسبقية، من االتفاقية ودفتر  بحكم أنه

تحقق في  تال ط وهي شرو أن مدة كل عقد تدبير مفوض يجب أن تكون محددة. فضال عن ،التحمالت والملحقات

، أي 2017دجنبر    27المصادق عليها بتاريخ    "البيئة"االتفاقية الموقعة ما بين جماعة العرائش ومجموعة الجماعات  

سالف الذكر حيز التنفيذ. ذلك أن االتفاقية المذكورة ال تحدد االلتزامات التعاقدية  54.05بعد دخول القانون رقم 

ليه. كما أنها ال تحدد مدة زمنية للتفويض وال تتضمن مقتضيات من شأنها األساسية لكل من المفوض والمفوض إ

 الحفاظ على التوازن المالي للعقد مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق العام واألجرة المنصفة للمفوض إليه.

 مرفق عمومي ال تتولى مسؤوليتهل "البيئة"مجموعة الجماعات  تفويض 

تفويض الخدمات الثالث، المتمثلة في الفرز األولي وجمع ونقل النفايات  على البيئة" مجموعة الجماعات " أقدمت

"، لمدة خمسة عشرة عاما، عن طريق HINCOLومعالجة وتنظيم المطرح العمومي، بمدينة العرائش، لفائدة شركة "

بمقتضى عقد للتدبير   التفاوض المباشر تحت ذريعة حالة االستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك

المفوض المبرم باسم المجموعة بصفتها "مفوضا"، والموقع من طرف الشركة المذكورة أعاله، بصفتها "مفوضا 

 . إليه"

هذا األمر تم بدون أي سند قانوني، ذلك أن مرفق جمع الفضالت المنزلية إلى البيئة" "مجموعة الجماعات  لجوءإن 

االختصاصات  ضمنوإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها بمدينة العرائش يعد من  والنفايات المشابهة لها ونقلها 

الفقرة األولى من الفصل األول من الباب الرابع من القانون رقم   وفق ،الذاتية للمجلس الجماعي لجماعة العرائش

يقرر في إحداث هذا هو الذي  هذا األخيركما أن  والذي يفصل اختصاصات المجلس الجماعي. ،سالف الذكر 78.00

كما هو  طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية سلكالمرفق العمومي المحلي ويقرر في طرق تدبيره، عن طريق 

 سالف الذكر. 78.00من القانون رقم  39في المادة   السيماطبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها، منصوص عليه 

قد تفويض التطهير الصلب بمختلف مرافقه مع طرف ثالث قد تم دون وعليه، فإن قيام مجموعة الجماعات بإبرام ع

أي سند قانوني، مادام أن مجموعة الجماعات ال تمتلك هذا االختصاص وال تتولى مسؤوليته، وال يمكن لها بالتالي 

الثانية من  سالف الذكر وكذا المادة 78.00من القانون  39تفويض هذا المرفق العمومي المحلي، استنادا إلى المادة 

  سالف الذكر. 54.05القانون رقم 
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والقاضي  3، القرار رقم 2016يوليوز  29بتاريخ تصحيحا لهذه الوضعية، اتخذت مجموعة الجماعات "البيئة"، و

" وإرجاعه لجماعة العرائش صاحبة االختصاص األصلي، بعد HINCOLبفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة "

 جاه الشركة. تسوية متأخرات المجموعة ت

 عدم احترام مجموعة الجماعات "البيئة" اللتزاماتها التعاقدية 

بغض النظر عن كل ما سبق، وفيما يتعلق بالتزامات مجموعة الجماعات "البيئة" تجاه الشركة المعنية، فإن المجموعة 

ترة سريان هذا األخير، خصوصا لم تنفذ أيا من التزاماتها الواردة في المادة السادسة من عقد التدبير المفوض طيلة ف

فيما يتعلق بالتتبع المستمر لتنفيذ الخدمات من طرف الشركة، سواء من خالل مجموعة من البرامج المعلوماتية 

logiciels)  التي كان من المفروض على المجموعة أن تستعملها ألجل التتبع والمراقبة، و( المنصوص عليها في العقد

الواقع من خالل المراقبة الميدانية للمظهر العام للنظافة بالمدينة بناء على برنامج معد أو التتبع على مستوى أرض 

 من طرف مصلحة مختصة تابعة للمجموعة أو بناء على شكايات الساكنة وعلى التقارير المالية والتقنية. 

  عدم التزام بعض الشركاء بالمبلغ الكلي للمساهمة المقررة 

مكن االطالع على الوثائق المالية المتوفرة لدى المجموعة، عالقة بالمبالغ المحولة لفائدة مجموعة الجماعات "البيئة"،  

كما هو مفصل في الجدول   2016إلى    2008من إعطاء فكرة عن الجهات المانحة ومبالغ مساهماتها خالل الفترة من  

 التالي:  

 )بالدرهم( 2016-2008عات البيئة خالل الفترة المبالغ المحولة لفائدة مجموعة الجما

 السنة
جماعة 

 العرائش 
 وزارة الداخلية 

مساهمات الجماعات 

المحلية المنضوية في  

 إطار المجموعة

مساهمة كتابة 

الدولة المكلفة  

 بالماء والبيئة 

حصة المجموعة من 

منتوج الضريبة على 

 القيمة المضافة

2008 5.500.000 - 511.355,24 - - 

2009 6.000.000 4.500.000 200.396,45 - - 

2010 6.000.000 4.500.000 1.343.486,79 5.500.000 - 

2011 6.000.000 5.000.000 845.690,86 - - 

2012 13.000.000 - 1.983.346,09 - - 

2013 13.000.000 - 1.161.494,51 - 18.500.000 

2014 13.000.000 - 1.524.872,25 - - 

2015 16.000.000 - 1.305.108,97 - - 

2016 9.800.000 - 3.239.231,69 - - 

البيئة قد بلغت، خالل فترة سريان العقد و ويتبين من خالل الجدول أعاله، أن مساهمات كتابة الدولة المكلفة بالماء

 درهم المقررة في االتفاقية.   7.000.000عوض  ادرهم 5.500.000المذكور، ما قدره 

 التزاماتها المالية تجاه المجموعة بالجماعات  رابعا. عدم وفاء
مستوى توفر المعلومات المتعلقة  قصور علىتجدر اإلشارة إلى أن مصالح مجموعة الجماعات "البيئة" تعاني من 

لمجموعة لتي ما تزال بذمتها مستحقات  ، خصوصا بالجماعات العات المنضوية لمساهماتها السنويةبتتبع تحويل الجما

سواء فيما يتعلق بالسنوات المعنية أو بالمبالغ المستحقة. فمن خالل االطالع على الوثائق المتوفرة وكذا المقابالت مع 

ها من طرف مصالح الخزينة اإلقليمية بالعرائش إليمسؤولي المجموعة، تبين أن هذه األخيرة تكتفي بالمبالغ المحولة 

المبالغ  مطابقةكل الجماعات المنضوية مساهماتها عن كل سنة ودون التأكد من  دفعكل سنة، دون التأكد من  خالل

في المائة من الفائض الحقيقي السنوي المحقق من  10تلك التي كان من الواجب دفعها، والمقدرة في نسبة لالمحولة 

 طرف كل جماعة.

لمجموعة والتي تهم أكثر من سنة، كما هو لؤد ما بذمتها من مستحقات من الجماعات المنضوية لم ت عددا وهكذا فإن

 مبين في الجدول التالي:
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 2016إلى  2010ما بذمتها لفائدة المجموعة عن الفترة من  أداء  بعدمالجماعات المعنية 

 السنوات المعنية بعدم أداء المساهمات لفائدة المجموعة الجماعة المعنية 

 2015 عياشة

 2015 عروس بني 

 2014إلى   2011من  تزروت

 2016و  2011و 2010 بني جرفط 

 2015و 2012 ريصانة الجنوبية 

 2016إلى   2012من  ريصانة الشمالية

 2015و  2011و 2010 تطفت

 2016إلى   2010من  سوق القلة

 2015و  2013و 2012 سوق الطلبة

 2016إلى سنة  2010من سنة  بوجديان 

 2016إلى   2014ومن  2012و 2010 أوالد اوشيح 

 2014و  2013و 2011 السواكن

 2016إلى   2010من  زوادة 

برمجة مساهماتها بميزانياتها   إلى حتى تعمد باإلضافة إلى ما سبق ذكره بهذا الصدد، تبين أن بعض الجماعات لم 

 2015- 2013 السنواتويتعلق األمر بجماعتي ريصانة الشمالية وزوادة عن  السنوية قصد دفعها الحقا للمجموعة،

 .2014سنة   برسموجماعة أوالد اوشيح  2014و 2013وجماعة سوق القلة عن سنتي 

خالص المساهمات المستحقة على الجماعات ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات المجموعة بالعمل على استلذلك

 بداية كل سنة واتخاذ اإلجراءات الضرورية في حال االمتناع أو التأخر عن األداء.المنضوية تحتها 
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II. البيئة جواب رئيسة مجلس مجموعة الجماعات 

 )نص الجواب كما ورد(

 قصور على مستوى توزيع وتتبع مآل حاويات جمع النفايات 

كم علما بأن المجموعة تكتفي فقط بتسليم الجماعات المنضوية في إطارها بحاويات نحيط،  بهذه النقطةفيما يتعلق  

 مسؤولية تتبع مآل هذه الحاويات.لجمع النفايات وال تتحمل 

 أداء نفقات لفائدة جماعة العرائش دون سند قانوني 

درهم لشراء أشجار وأغراس  198.450,00قد تم صرف مبلغ  2016فإنه خالل سنة  ،كتوضيح لهذه النقطة

  ،، تطفت، بني عروس، قصر ابجير، سوق الطلبة، السواكن، بوجديانجماعات الساحلوزهور تم توزيعها على  

 .جميعها منضوية في إطار المجموعة وهي ريصانة الجنوبية

غ بصرف مبل ،أثناء الفترة االنتدابية السابقة ،المجموعة فقد قام رئيس مجلس 2015خالل سنة أما 

 .مندوبية اإلنعاش الوطني بالعرائشتسليمها لفائدة درهم لشراء أشجار وأغراس و 120.000,00

 فيهاالجماعات المنضوية  تجاهأداء المجموعة  قصور على مستوى 

على تعميم كل أشكال الدعم لفائدة الجماعات المكونة له  ،خالل انتدابه الحالي ،لقد حرص مجلس المجموعة

أداء البعض منها مساهماتها السنوية( واالستجابة للطلبات الواردة على المجلس، وذلك إيمانا منه  )رغم عدم

حصيلة المنجزات والمكتسبات بدعم كل الجهود لحماية المجال البيئي على مستوى اإلقليم، وخير دليل على ذلك  

 نذكر البعض منها: قها ي حقتم تالتي 

على  اكز الجماعات حفاظابمرووضعها  النفايات المنزليةلتر لجمع  360توزيع حاويات من فئة  -

     ؛من مخاطر التلوثي البيئالمجال 

المجلفن  ذ لتر من الفوال 5000الماء الصالح للشرب من فئة  صهاريجالجماعات بجميع تزويد  -

 من جهة ثانية؛  الشروببالماء الساكنة د يتزو كذاومن جهة،  لمكافحة الحرائق

لتر وتجهيز حافالت النقل  30بعتاد صغير ورشاشات على الظهر من فئة  إمداد هذه الجماعات -

 ؛كلغ 9إطفاء الحريق من فئة  بقنيناتالمدرسي 

  ة مساهمة في تهيئة مساحالوكذا  ،  كز الجماعاتامتنوعة بمر أخرى  غرس أشجار النخيل وأشجار   -

 ؛جماعة ريصانة الشماليةب خضراء

مجلس المجموعة والمديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة  كما تم إبرام اتفاقية شراكة بين  -

 التصحر بالعرائش من أجل مكافحة الحرائق.

 غياب إطار تعاقدي يوثق التزامات وحقوق كافة األطراف  

فإننا نشاطركم الرأي على ضرورة ضبط اإلطار التعاقدي بين المجموعة والجماعات  ،بخصوص هذه النقطة

بر تحديد التزامات كافة األطراف كل في مجال اختصاصه، وذلك انسجاما مع مقتضيات  المنضوية تحتها، ع

المتعلق بالجماعات، لكنه إلى حد اآلن فإن مجلس المجموعة   113.14من القانون التنظيمي    142وأحكام المادة  

بأي طلب أو قرار قطاع  لم يتوصل بعد من اإلدارة المركزية الممثلة في وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على ال

 واالكتفاء فقط بقرار إحداث المجموعة.  يهم هذا الموضوع

  بعض مناديب ل متكررة وغير المبررة ال باتاغيالتأجيل انعقاد دورات مجلس المجموعة بسبب

  الجماعات

تفعيل وأجرأة  تولينا لرئاسة مجلس المجموعة خالل الفترة االنتدابية الحالية، أننا حرصنا على منذ أنه  نؤكد لكم

المتعلق بالجماعات، وذلك باحترامنا لآلجال القانونية  113.14من القانون التنظيمي رقم  33مقتضيات المادة 

العادية منها أو االستثنائية( سعيا منا إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة  مرتبطة بانعقاد دورات المجلس )ال

 من طرف المجموعة.

 اللتزاماتها المالية تجاه المجموعة عاتالجما عدم احترام بعض 

، فقد صادق أعضاء المجلس باإلجماع في اجع لهذا المشكل المطروحسعيا من مجلس المجموعة في إيجاد حل ن

على رفع ملتمس إلى السيد عامل إقليم العرائش  05/05/2017 المنعقدة بتاريخدورته العادية لشهر ماي إطار 

ية من أجل حثها على تحويل مساهمتها السنوية لفائدة مجموعة الجماعات البيئة. للتدخل لدى الجماعات المنضو

كما تم تذكير هذه الجماعات بضرورة تسوية وضعيتها المالية اتجاه المجموعة في أقرب اآلجال، إال أنه ومع 

ال يمكن استخالص  األسف الشديد وأمام غياب اآلليات القانونية الملزمة والتي ال تتوفر عليها المجموعة، فإنه
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المساهمات المستحقة، وال يمكن للمجلس أيضا أن يتخذ أي إجراء في حقهم في حالة االمتناع أو التأخر في  

 األداء.  

كل المبادرات التنموية ذات البعد البيئي، مستنيرين   نحو تفعيل وتسريع بأننا سنمضي قدما نؤكد لكم، ختاما

ة تأملية من  تحيلنا لوقف  تيجيا الستهداف الحكامة المتميزةبتوجيهاتكم ومالحظاتكم القيمة التي تكتسي طابعا استرا

    .حيث التتبع والتقييم
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  لجماعتي لتنميةا يمخطط وتنفيذ إعداد تقييم

 " زعرورة"و" عروس بني"

 )إقليم العرائش(
 

" في ظل مواصلة زعرورة " و"بني عروستأتي مهمة تقييم إعداد وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية لجماعتي "

لمراقبة دور الجماعات في مواكبة عملية التنمية القروية بحوض اللوكوس، عن الفترة الجهوي للحسابات المجلس 

لتخطيط االستراتيجي لهذه الجماعات ومدى استجابته لمتطلبات عمليات  . وتهدف هذه المراقبة إلى تقييم ا2015-  2010

التنمية القروية المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة بالنظر إلى االختصاصات الموكلة إليها قانونا في مجال التنمية 

لي بينها وبين باقي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذا تقييم مدى حرصها على تبني منهجية التخطيط التكام

الجماعات الترابية على المستويين اإلقليمي والجهوي وبين اإلدارات غير المتمركزة والمؤسسات العمومية وفق رؤية 

 شمولية.

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 رةـتـفـن الـو"زعرورة" عي "بني عروس" ـتـماعـجـية لتنمال ييذ مخططـفـنـم إعداد وتـييـة تقـبـراقـرت مـفـأس

 كما نوردها، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن مجموعة من المالحظات والتوصيات، 2010-2015

 .يلي

 . تقييم عملية إعداد المخططات والبرامج التنموية الجماعية أوال
 فيما يلي:  ، تتمثلالحظاتأفرز تقييم عملية إعداد المخططات والبرامج التنموية الجماعية مجموعة من الم

 تحديد األولويات وترتيبها دون إجراء دراسات تقنية ومالية 

، إجراء الدراسات التقنية والمالية المسبقة لجميع المشاريع مخططي التنمية للجماعتين المذكورتينلم يتم، أثناء إعداد 

ترتيبها حسب األولويات وتحديد كلفتها المالية الواردة بها حيث اقتصرت على سرد مجموعة من المشاريع دون 

 والجدولة الزمنية لتنفيذها وكذا المناطق المستهدفة.

لم يتم تبني سياسة االستثمار العقاري وتكوين احتياطي في هذا الصدد وتنميته بغرض توظيفه لخلق مشاريع  ،كما أنه

من قبيل توفير األوعية العقارية لبناء بعض المرافق  ،تنموية في المجالت الصناعية والفالحية والسياحية والخدماتية

العمومية. وتشمل هذه السياسة عملية تأهيل الوعاء العقاري بتسوية وضعيته القانونية وتحفيظه والزيادة في رصيده 

 إما بواسطة االقتناء أو المبادلة أو غيرها.    

 بلورةتم  ت الحصول عليه وآجال استحقاقه. كما لم  من جهة أخرى، لم يتم وضع تصور مسبق لمصادر التمويل وطرق  

وآليات التتبع  ينالمذكور ينتنفيذ المشاريع المدرجة بالمخططل المزمع توفيرهاأي تصور حول الموارد البشرية 

 الالزمة إلنجازها.

للموارد المالية إن إنجاز المشاريع واألنشطة المبرمجة بالمخططات الجماعية ال يتأتى إال عبر توفير وتوظيف عقالني  

والبشرية الالزمة انطالقا من الموارد الذاتية والموارد التي يمكن أن تنتج عن اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع 

اإلطار   تشكلال يمكن لمخططات من هذا القبيل أن    ،اإلدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية األخرى. وبالتالي

ده في إعداد وتنفيذ الميزانيات السنوية، والمعيار الذي يتم على أساسه تقييم المنجزات عند نهاية الموجه الذي يتم اعتما

 كل سنة.  

 للتنمية بالشمولية ينالجماعي ينعدم اتسام المخطط 

، أن عملية تحديد األهداف لم تشمل جميع المجاالت المرتبطة المذكورين ينإعداد المخطط بخصوصلوحظ، 

 في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية من قبيل:   تينعباختصاصات الجما

عدم خلق مناخ مشجع لالستثمار الخاص باعتباره أداة فعالة للدفع بالحركة االقتصادية التي من شأنها  -

الحد من ظاهرة البطالة والرفع  ،وبالتالي .أن تخلق الثروات وأن تخلق فرصا أكثر من مناصب الشغل

من المستوى االجتماعي للساكنة المحلية، حيث تم االقتصار على أهداف تروم االستثمار في التجهيزات 

 األساسية والبنيات التحتية ذات األبعاد االجتماعية؛

 تدامة؛ عدم األخذ بعين االعتبار البعد البيئي أثناء عملية التخطيط الجماعي لتحقيق التنمية المس -

عدم األخذ بعين االعتبار تفعيل االختصاصات المتعلقة بالشرطة اإلدارية الموكلة إلى رئاسة المجلس  -

الجماعي والمصالح الجماعية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تعتبر  
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لق بالسالمة الصحية الوسيلة األنجع ألسلوب الحكامة الجيدة من قبيل وضع مخططات وبرامج تتع

خصوصا مراقبة جودة المنتجات الفالحية ومراقبة وتتبع االستعمال العشوائي للمبيدات واألدوية السامة 

 بالقطاع الزراعي وكذلك تنظيم السير والمرور ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين.   

 للتنمية لخطط عمل بديلة   ينالجماعي ينعدم تضمن المخطط 

طيط لم تراع مسألة حدوث مستجدات أو وقائع طارئة والتي من شأنها أن تنحرف بالمخططات عن إن عملية التخ

مسار أهدافها سواء في مرحلة اإلعداد أو اإلنجاز كما لم تطرح حلوال مناسبة ومرنة لتجاوزها. يتعلق األمر، على 

ل عملية المرور من برنامج عمل لخطط عمل بديلة تسه ينالجماعي ينسبيل المثال ال الحصر، بعدم تضمن المخطط

عند أي مستوى من مستويات التنفيذ سواء بسبب قصور أو تأخر في عملية التمويل، أو  بديلإلى برنامج عمل  متعثر

عدم القدرة على توفير وتسوية الوعاء العقاري إلنجاز المشاريع المبرمجة، أو تعثر مسار اإلنجاز سواء على مستوى 

 عدم التزام المقاول. المصادقة اإلدارية أو

إن عملية التخطيط بصفة عامة لم تحدد المخاطر المحتملة المرتبطة بإشكاليتي التمويل واإلنجاز ولم تضع خططا بديلة 

 لتجاوز اإلكراهات التي قد تصادف بعض المشاريع.

 ينالجماعي ينعدم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمواكبة تنفيذ المخطط 

ظل االعتماد على نفس الهيكلة اإلدارية دون العمل على تكييفها ومالءمتها مع الوضع الجديد المتمثل في االنخراط 

في  في تنفيذ مخططات للتنمية سواء على المستوى الداخلي للجماعات أو في عالقاتها مع الجهات الخارجية األخرى. 

واألهداف المسطرة تحديد مراكز المسؤولية  المحققةالنتـائج بين  الفارقتستلزم المعايير التي تستهدف قياس حين 

وتنظيمها وصياغة نشاطات جميع المتدخلين في شكل قرارات تنظيمية يحدد فيها دور ومسؤولية كل مركز عند تنفيذ 

 ينإال أنه لوحظ غياب أية وثيقة مرفقة بالمخطط .الجزء المتعلق به من السياسة العامة، بشكل مضبوط ومحدد 

 للتنمية تبين مراكز المسؤولية وتحدد التزامات كل طرف.  ينلجماعيا

إن فعالية تنفيـذ المخططـات الجماعية ترتكز أساسا على عملية التنظيم باعتبار أن الهيكلة التنظيمية الرشيدة، بصفتها 

ى توزيع المهام  أداة ديناميكية، تتفاعل فيها مختلف مكوناتها لتحقيق األهداف المسطرة وذلك عبر القدرة عل

 والمسؤوليات وتحديد الصالحيات والتنسيق فيما بينها. 

 ينالجماعي ين عدم التوفق في إشراك كافة األطراف المعنية في جميع مراحل إعداد المخطط  

للتنمية لتحقيق التعاون والمشاركة في  ينالجماعي ينفي إشراك كل األطـراف المعنية بالمخطط انلم توفق الجماعت

عنيين بمشاريع م بالبرامج المسطرة حيث لم يحضر بعض الشركاء لعمليات التحضير واإلعداد رغم أنهم مااللتزا

تخص مجال تدخلهم واختصاصهم ولم يستجيبوا، في غالب األحيان، للدعوات الموجهة إليهم في هذا الصدد.  وتبعا 

 ف العديد من هؤالء الشركاء.لذلك، فإن المشاريع الواردة في المخططات الجماعية ظلت مجهولة من طر

إن من شأن إشراك كافة الفاعلين أن يمكن من معرفة مدى استجابة عملية التخطيط والبرمجة لسد النقائص وتلبية 

ات وتعطي الحاجيات كما تمكن من الوقوف على مدى احترام المعايير الموضوعية لتصنيف الحاجيات وفق األولوي

ت التقنية لتنفيذ المشاريع وتكون جسرا للتواصل وأداة فعالة لتحقيق التنسيق مع صورة عن حجم التكاليف واإلكراها

 . ةاألطراف الخارجي

 عدم إبرام اتفاقيات بخصوص المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع أطراف اخرى 

طراف إنجازها بتعاون أو بشراكة مع أ المزمعإلى إبرام اتفاقيات بخصوص بعض المشاريع  تانلم تعمد الجماع

سواء على مستوى نسبة وطريقة التمويل أو على  ،أخرى، والتي من شأنها حصر التزامات كل طرف على حدة

مستوى مجال التدخل، حتى ال تبقى رهينة بمدى استجابة هذه األطراف إلنجاز المشاريع المبرمجة بالكيفية المطلوبة 

 وداخل اآلجال المحددة.

من الضرورات األساسية لضمان نجاح أية عملية تدار بشكل يعدان مسؤوليات ضبط اإلطار التعاقدي وتحديد ال إن

تشاركي، خاصة عندما تتعدد األطراف المتدخلة من حيث طبيعتها القانونية والجهات المسيرة لها أو تلك الوصية 

إنجاز هذه األعمال عليها. فضبط اإلطار التعاقدي لألعمال المزمع إنجازها في إطار تشاركي والتحديد الواضح لشروط  

ومسؤوليات األطراف المتدخلة، كل في مجال اختصاصه، والنص على ذلك بشكل دقيق في بنود اتفاقيات الشراكة 

ا بموجب القوانين واألنظمة لتحقيق التنمية ملمهام الموكلة لهل تينالجماع مهمة أداءوالتعاون، ال يمكن إال أن ييسر 

 ا. مبترابه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ضعف آليات المواكبة والمراقبة والتقييم 

أية إجراءات تسمح بتتبع ومواكبة عملية تنفيذ البرامج والمشاريع بغرض رصد  لم يتضمنا ينالجماعي ينإن المخطط

بالتدابير الالزمة وإصدار قرارات بديلة بعد تقييم سـابقاتها وتعويضـها بأفضل منها عند انحرافها  قصد اتخاذ نتـائجها 
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زعرورة

المشاريع المنجزة المشاريع غير المنجزة

حيث لم يتم تسجيل أية عملية متابعة ألي مشروع قامت ، عن التوقعات وعدم استطاعتها إدراك أهدافها المرسومة

 أو القيام بدراسات اآلثار من أجل تقييمه.    تانبتنفيذه الجماع

  كفيللوحظ قصور على مستوى الرقابة الداخلية حيث لم تعمد إلى وضع نسق للمتابعة والرقابة    ن الجماعتان معا،بشأ

وذلك  ،للتنمية المخططين الجماعيينبإعطاء اإلشارات السلبية حول مسار تنفيذ وإنجاز المشاريع المرتبطة ببرامج 

الحصيلة ومستوى سير األشغال في لحظة معينة   يصعب معرفةإذ    .وفق لوحة القيادة ودليل المساطر على سبيل المثال

وتظل المعلومة المتعلقة بالمشاريع رهينة   ،معرفة المشاكل المرتبطة بأي مشروع في حينه بشكل سلس  تستعصي كما  

وع التأكد منها إال بالرج ال يتيسراإلداري والتقني و الجانبين تدبيرها مع التمييز في االختصاص بين بالمسؤول عن

 إلى الوثائق اإلدارية والمحاسبية. 

بالعمل بتنسيق مع اإلدارات المعنية، كل في مجال الجماعة لهذه األسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي 

 مبني على رؤية شاملة وأهداف واضحة، وذلك عبر:   برنامج عملإعداد  بما يضمناختصاصاته، 

 ء عملية التخطيط؛  إعداد دراسات جدوى مسبقة للمشاريع أثنا -

إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين العموميين والتواصل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني  -

 المحتملين في مجال التخطيط لضمان حسن التشخيص والبرمجة؛ 

 ؛   برنامج العملمالءمة الهيكلة اإلدارية مع األدوار والوظائف الجديدة المرتبطة بالمشاريع الواردة في   -

التزامات األطراف المتدخلة   ط اإلطار التعاقدي لألعمال المزمع إنجازها في إطار تشاركي عبر تحديدضب -

 كل في مجال اختصاصه؛

  وتقييم نتائجه. برنامج العملت واضحة لتتبع ومراقبة تنفيذ وضع آليا -

 عملية تنفيذ مشاريع المخطط تقييم. ثانيا
للتنمية ومدى انخراط   ينالجماعي  ينمستوى تنفيذ المشاريع الواردة في المخططتم، من خالل هذا المحور، تقييم ورصد  

ا  م، باعتبارهينوتقيد الجماعات وباقي األطراف المتدخلة بما ورد بها. وقد تمت هذه العملية عبر مقارنة المخطط

 . تينالمدلى بها من طرف الجماعاإلطار المرجعي للتخطيط، مع ما تم إنجازه على أرض الواقع كما تثبته البيانات 

 ينالجماعي ينضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط  

 الفترةللتنمية، عن    ينالجماعي  ينالمدرج بالمخطط  سقف التوقعات والبرمجةاتسم عدد المشاريع المنجزة بالمقارنة مع  

بالمائة  32,4اعة "بني عروس" وبالمائة بجم 23,3، بضعف نسبة اإلنجاز؛ حيث تراوحت، ما بين 2015- 2010

 .المبرمجةإلى عدم فاعلية ونجاعة عملية التخطيط   يؤشربجماعة "زعرورة"، مما 

 نسبة المشاريع المنجزة من إجمالي المشاريع الواردة بالمخططات االستراتيجية 

 2015- 2010لجماعاتي "بني عروس" و"زعرورة" 

  

 

 

ظا إذا ما تم احتسابها بمقارنة التكلفة المالية اإلجمالية للمشاريع المنجزة مع غير أن هذه النسبة ستعرف تراجعا ملحو

بالمائة  13,1ما بين  تين المحقق تين؛ حيث تراوحت النسبينالجماعي ينمجموع تكاليف المشاريع المدرجة بالمخطط

 بالمائة بجماعة "زعرورة".  5,2بجماعة "بني عروس" و

 يع، باألساس، إلى: ويرجع انخفاض نسبة تنفيذ المشار

بإنجازها بشكل  ا على تعبئة التمويالت الالزمة لتنفيذ بعض المشاريع التي تكلفت تينعدم قدرة الجماع -

"، و"الخريبة"،  انفرادي من قبيل تزويد جماعة "زعرورة" للدواوير "عين بيطة"، و"الطاين

 و"الحراقين" بالماء الصالح للشرب.  

بني عروس

المشاريع المنجزة المشاريع غير المنجزة
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ا المتمثلة في المساهمة في المشاريع المزمع إنشاؤها معلى الوفاء بالتزاماته تينعدم قدرة الجماع 

 بشراكة مع أطراف أخرى والمتمثلة، أساسا، في:  

االلتزامات 

المالية 

بالدرهم  

 لجماعتي

 بني عروس

 1.206.000,00الجماعة فتح وتهيئة وإصالح المسالك بتراب قيمة   -

 50.000,00بالمركز إحداث مطرح للنفايات قيمة  -

 100.000,00 إحداث مدرسة للتعليم األوليقيمة  -

 200.000,00 بناء وتجهيز دار الشبابقيمة  -

 391.000,00 مساهمة في بناء مآوى سياحية وخلق مداراتقيمة  -

 زعرورة 

 430.000,00الطرق وإصالح  فتح  قيمة -

 290.000,00بالكهرباء كانون  140ربط قيمة   -

 80.000,00 مجمع للصناعة التقليدية قيمة بناء -

. ونذكر على تينهم في إنجاز مجموعة من المشاريع لفائدة الجماعاتعدم وفاء باقي المتدخلين بالتزام -

 سبيل المثال:

بني  ماعةج

 عروس

ثانوية وداخلية بالمركز من طرف وزارة التربية الوطنية بكلفة مالية قدرها مشروع إحداث  -

 ؛ادرهم 26.000.000,00

مشروع ربط مجموعة من الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني   -

 .ادرهم 45.000.000,00للكهرباء والماء الصالح للشرب بكلفة مالية قدرها 

 ماعةج

 زعرورة 

مشروع بناء إعدادية ومدرسة جماعاتية من طرف وزارة التربية الوطنية بكلفة مالية إجمالية  -

 ؛ادرهم 35.000.000,00قدرها 

مشروع بناء دار الوالدة ومستوصفين للقرب من طرف وزارة الصحة بكلفة مالية إجمالية قدرها   -

 ؛ادرهم 1.470.000,00

بدوار "اورموث" من طرف مؤسسة محمد الخامس مشروع إحداث دار الطالب للمدرسة العتيقة 

 .ادرهم 16.000.000,00للتضامن بكلفة مالية قدرها 

حجم التكاليف المالية المستثمرة لتنفيذ مشاريع المخططات الجماعية فقد لوحظ أن نسبة  لنظر إلىمن جهة أخرى، وبا

المتوقعة لتنفيذ كافة مشاريع المخططات الجماعية االعتمادات المفتوحة بالميزانيات الجماعية بالمقارنة مع التكاليف 

 بالمائة بجماعة "زعرورة". 0,78بالمائة بجماعة "بني عروس" و 0,12للتنمية لم تتجاوز 

 ين أما فيما يتعلق باالعتمادات المفتوحة بالميزانيات الجماعية بالمقارنة مع التكاليف المتوقعة لتنفيذ مشاريع المخطط

بلغت نسبة االعتمادات كما  في المائة    79بتمويلها وبإنجازها كليا فلم تتجاوز، في المجمل، نسبة    نتاالتي تكلفت الجماع

في المائة. وهذا ما يفيد أن عملية إنجاز المشاريع لم تعرف مشاكل  45الملتزم بها بالمقارنة مع االعتمادات المفتوحة 

على إلزام الشركاء بتنفيذ التزاماتهم ومن عدم  تينماعكبيرة على مستوى تنفيذ النفقات بل تعاني من عدم قدرة الج

 ا لتمويل المخططات الجماعية للتنمية. ما على توفير الموارد المالية وتخصيصهمقدرته

 المحققة حسب كل جماعة على حدة.  النسب نعرض في الجدول أسفلهو

  برمجة وتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشاريع المنوطة بالجماعات والمرتبطة

 )بالدرهم(  2015- 2010بمخططاتها الجماعية 

 الجماعة
الميزانية المتوقعة 

 ( 1)بالدرهم 

االعتمادات  

بالدرهم المفتوحة 

(2) 

النسبة المئوية  

(1/2 ) 

االعتمادات الملتزم 

 ( 3)بالدرهم بها 

النسبة 

 ( 3/ 2المئوية )

 63,4 127.467,02 111,6 201.000,00 180.000,00 بني عروس 

 27,5 439.467,10 46,5 1.596.638,00 3.434.988,00 زعرورة
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 ينالجماعي  ينعدم التقيد بمشاريع المخطط 

للتنمية، بإنجاز  ةلوحظ أن جماعتي "بني عروس" و"زعرورة" قامتا، خارج ما تم تحديده في المخططات الجماعي

 كما يبينه الجدول بعده. ادرهم 4.285.874,28مشروعا بكلفة إجمالية قدرها  26

 2015-2010المشاريع المنجزة خارج المخططات الجماعية للتنمية 

 التنمية  مجال

 الميزانية بالدرهم  عدد المشاريع المنجزة أو في طور اإلنجاز

 زعرورة بني عروس  زعرورة بني عروس 

 1.672.954,80 2.254.359,48 12 11 البنيات التحتية 

 0,00 9.960,00 0 1 البيئة 

 0,00 348.600,00 0 2 مجاالت أخرى

 1.672.954,80 2.612.919,48 12 14 المجموع

 4.285.874,28 26 المجموع العام 

 من قبيل: البرمجةإن عدم التقيد بتنفيذ المخطط الجماعي كما هو مسطر، ينم عن بعض النواقص التي طالت عملية 

من أجل تحقيق كل األهداف النوعية التي تم تبنيها في إطار المخطط  دقيقةعدم إعداد برامج عمل  -

 الجماعي للتنمية؛

بالمعلومات والمعطيات   تينمد الجماع  قصد ي  عدم التواصل مع كافة األطراف المعنية بالمخطط الجماع -

والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم اإلدارة والمؤسسات العمومية 

 . تيناألخرى إنجازها فوق تراب الجماع

 ا إلى ذلكدعت ظروف متنفيذها عدة سنوات هو أمر ممكن، إذا  يستغرقإن تغيير الرؤى أثناء تنفيذ البرامج التي 

بشكل أفضل للحاجيات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، أو لظهور  اومالءمتهقصد إدخال تغييرات على الرامج المسطرة 

أو عدم استجابتها للحاجيات  المبرمجةعراقيل، قد تكون تقنية، تعيق إنجاز المشاريع، أو لتبين عدم جدوى المشاريع 

ن يبقى التغيير المذكور، ما أمكن، داخل نفس دائرة األهداف المسطرة في الحقيقية للجماعة. إال أن من المفترض أ

البرنامج األصلي وتتم مراعاة األولويات المحددة فيه، وذلك حتى تستجيب النتائج المحصل عليها للتطلعات التي كانت  

  وراء صياغة البرنامج المذكور.

 ؤشرات التنمية للساكنةمحدودية أثار المخطط والبرامج الجماعية على تطور بعض م 

للتنمية على   ينالجماعي  ينلوحظ، من خالل المعاينة الميدانية، محدودية أثار بعض المشاريع المنجزة الواردة بالمخطط

 الساكنة. ونذكر، على سبيل المثال، الحاالت التالية:

بني جماعة 

 عروس

األسبوعي من قبيل االكتظاظ وعرقلة السير معاناة الساكنة من سوء التنظيم الذي يطال السوق  -

والجوالن، باإلضافة إلى غياب المراقبة والسالمة الصحية في ظل عدم تفعيل المصالح الجماعية 

الختصاصاتها المرتبطة بالشرطة اإلدارية مما يبعث على الفوضى وخلق حالة من االحتقان 

 والتوتر؛

هكتار من أشجار الزيتون نظرا لغياب   300س  عدم تحقيق المردودية المتوخاة من مشروع غر  -

الحراسة والصيانة والعناية باألشجار خالل فترة الضمان، وكذا بسبب عدم المواكبة من قبل  

 للرعي الجائر ولتزايد نسبة الحرائق. االمصالح الجماعية مما أدى إلى تعرضه

جماعة 

 زعرورة 

الرابطة بين جماعة "زعرورة" ومدينة "القصر الكبير"   4403تردي حالة الطريق اإلقليمية رقم    -

لكثرة النقط السوداء المتمثلة في الحفر وانهيارات الحواف، والتي كانت موضوع مراسلة من 

رئيس المجلس الجماعي للمدير اإلقليمي لمندوبية النقل والتجهيز واللوجستيك بالعرائش تحت رقم  

 دون جدوى؛ 2016- 302

هكتار من أشجار الزيتون نظرا لغياب   450دودية المتوخاة من مشروع غرس  عدم تحقيق المر  -

الحراسة والصيانة والعناية باألشجار خالل فترة الضمان، وكذا بسبب عدم المواكبة من قبل  

 للرعي الجائر ولتزايد نسبة الحرائق؛ االمصالح الجماعية مما أدى إلى تعرضه

يوما فقط بعد  18ود" بسبب تعرضه لعطب تقني عدم استغالل مشروع معصرة "دار القرم -

 انطالق عملية تشغيله.
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 بما يلي: تينبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماع

ا الذاتية وموارد مختلف  ممشاريع الجماعية عن طريق تعبئة مواردهالتحسين مستوى إنجاز  -

 ا؛ مشركائه

 المحافظة عليها بعد إنجازها. الحرص على تتبع المشاريع والعمل على  -

 عملية التنمية الجماعية معيقات. ثالثا
تعرف عملية التنمية المحلية مجموعة من المعيقات منها ما هو قانوني ومنها ما هو تدبيري أو تنظيمي وفق ما انتهت 

والتنظيمية المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي إليه منهجية المراقبة التي تم االعتماد فيها على دراسة الترسانة القانونية 

ودراسة ومراجعة الوثائق والمعطيات والبيانات الجماعية واالستماع إلى بعض المسؤولين الجماعيين والمحليين، 

 والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 

 ضعف نسبة التأطير على مستوى الموارد البشرية 

بالمائة من الموظفين هم دون مستوى اإلجازة كما  80لوحظ أن ما يزيد عن  تينبعد استقراء الموارد البشرية للجماع

   يبين الجدول اسفله:

 نسبة التأطير لدى الموظفين

 بني عروس ج  زعرورةج 
 المستوى التعليمي

 العدد  (%النسبة المئوية )  العدد  (%النسبة المئوية ) 

 الحاصلون على شهادة اإلجازة وما فوق 4 13,8 6 19,3

 الحاصلون على شهادة الباكالوريا وما فوق  7 24,1 10 32,2

 المستوى الثانوي  7 24,1 7 22,6

 المستوى االبتدائي 9 31 6 19,3

 بدون 2 6,9 2 6,4

إن مسألة التكوين المستمر ال يتم إيالؤها االهتمام الذي تستحق وأن عمليات تحيين معارف الموارد البشرية وتحسين 

رهينة مجهوداتهم الشخصية وما يترتب عن مهام أجهزة الرقابة الخارجية وتقاريرها من عمليات تصويب ها تبقى  ئأدا

على  راهنتا تينتبين أن الجماع كن،ل علما أنه لم يتم تخصيص نفقات في الميزانيات الجماعية لهذا األمر. ،وتصحيح

على اتخاذ ما يقتضيه األمر من  أن تعمالوإنجاز مشاريعها، خالل فترة زمنية محدودة، دون  مخططيهماإعداد 

 إجراءات مواكبة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية بما من شأنه أن يحسن من أدائهم.

 الموارد المالية  ضعف 

  اكتفتا  إذ الموارد المالية الكافية لتحريك عملية التنمية المحلية،    تتمكنا من تعبئةلم    تينأن الجماع  لقد ثبت لفريق المراقبة

محاولة إعداد برامج ومخططات تحدد فيها النقائص على المستوى المحلي وتنتظر الموافقة من الهيئات المركزية ب

بناء على  التي تمت الموافقة عليها من طرف سلطة الوصاية ،اممقتصرا على تنفيذ برامجه تينليبقى دور الجماع

 ا المحلية في غالب األحيان. ما على االستثمار من مداخيلهمقدرته

ضعف القدرة على التمويل الذاتي نتيجة ضآلة نسبة مداخيل الرسوم المحلية بعلى االستثمار    تينقدرة الجماعلقد تأثرت  

بالمقارنة مع تفاقم مصاريف التسيير المتمثلة أساسا في ارتفاع نفقات أجور الموظفين. هذه الوضعية راجعة باألساس 

 إلى: 

بات والرسم  الذي ينحصر أساسا في الضريبة على محال بيع المشرو  تينضعف الوعاء الضريبي للجماع -

المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على النقل العمومي  

للمسافرين ومنتوج كراء المحالت التجارية والدور السكنية، والذي يعاني من قلة الملزمين وضعف 

ذا الغرض ومن عدم حصيلة االستخالص نتيجة التهرب الجبائي وقلة الموارد البشرية المخصصة له

 قدرة الجماعة على تحيين السومة الكرائية للمنتوجين المتعلقين باألكرية؛  

عدم تكافؤ األعباء مع الموارد المالية الذاتيـة، بالنظر إلى تطور حاجيات الساكنة المحلية وبالنظر إلى  -

ة مختلف المطالب توسع المهام واالختصاصات الموكلة للجماعات في مجال التنمية المحلية ومواجه

ا ما على االدخار وفاقم حجم عجزهممما قلل من قدرته  ،االجتماعية والثقافية والرياضية للساكنة المحلية

 ا؛مالتمويلي وأضعف حافز االستثمار لديه
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من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي تخصص  تينضـعف وعدم استقرار حصة الجماع -

 تثمار. للمساهمة في تمويل برامج االس

 بما يلي: تينتبعا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماع

 العمل على تبني سياسة التكوين المستمر للمنتخبين والجهاز اإلداري؛  -

 .تنمية الموارد المالية خاصة عبر توسيع الوعاء الضريبي -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني عروس   

 )نص الجواب كما ورد(

  " تاركة" جمعية إعداد المخطط الجماعي للتنمية من طرف الفريق التقني الجماعي بإشراف وتأطيرلقد تم  .1

وقد تم إشراك جميع الفاعلين  المعنية، ممركزة والمصالح الالالتي قامت بعملية التنسيق مع السلطة اإلقليمية 

 العموميين والمجتمع المدني وبحضور بعض المصالح الخارجية.

الهيكلة اإلدارية مع األدوار والوظائف الجديدة المرتبطة بالمشاريع الواردة بالمخطط الجماعي مة مالء .2

للتنمية، وهذا اإلجراء يتطلب توفير أطر كافية ومؤهلة للقيام بهذه المهام، وهو الشيء الذي تفتقر إليه الجماعة، 

 ن تقنيين.حيث تتوفر الجماعة على أربع أطر والباقي مساعدين إداريين ومساعدي

 أما بخصوص باقي التوصيات فسوف يتم أخذها بعين االعتبار وتداركها الحقا.   .3

III. جواب رئيس المجلس الجماعي لزعرورة   

 نص الجواب كما ورد()

 يشرفني أن أوافيكم ببعض التعقيبات على بعض التوصيات:

ثناء عملية التشخيص التشاركي لقد تم إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين العموميين والمجتمع المدني أ .1

 وبحضور بعض المصالح الخارجية.

مالءمة الهيكلة اإلدارية مع األدوار والوظائف الجديدة المرتبطة بالمشاريع الواردة في المخطط الجماعي  .2

قر  للتنمية: هذا اإلجراء يتطلب توفر الجماعة على أطر كافية ومؤهلة للقيام بهذه المهام، وهو الشيء الذي تفت

 أطر والباقي مساعدين تقنيين. 5إليه الجماعة، حيث تتوفر فقط على 

 أما بخصوص باقي التوصيات فسيتم األخذ بها. .3
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 جماعة "النكور"

 )إقليم الحسيمة(
 

. ويمتد ترابها على 1992سنة  ،جنوب مدينة الحسيمةعن كلم  30حوالي ب ، التي تبعد إحداث جماعة "النكور" تم

 .2014نسمة وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  8.963كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد سكانها  75مساحة 

  هانفقات تسيير وبلغت، ادرهم 5.056.940حوالي  2017سنة المحققة  مداخيل تسيير الجماعة بلغت

، فقد بلغت نفقات التجهيز ما مجموعه عن نفس السنة الميزانية. أما بخصوص الجزء الثاني من ادرهم 4.260.908

درهم من االعتمادات المرصودة للمشاريع، أي بنسبة   11.755.596من أصل    2017خالل سنة    ادرهم 1.564.252

 بالمائة. 13إنجاز بلغت 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 .األساسية التاليةالتوصيات وإلى تسجيل المالحظات  2017- 2014 التي شملت الفترةخلصت هذه المهمة الرقابية 

 . التوازنات المالية للجماعةأوال
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 اعتماد الجماعة أساساً على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في تغطية نفقات التسيير 

 93أن الجماعة تعتمد بنسبة تفوق  ، تبين  2017-  2014األرقام المتعلقة بمداخيل التسيير خالل الفترة    من خالل تحليل

بالمائة كمعدل على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص المداخيل المقبوضة. ويرجع األمر 

الفترة   طوالبالمائة    5,7الستقالل المالي معدل  يتجاوز مؤشر ا  لمحيث    ،باألساس إلى ضعف المداخيل الذاتية للجماعة

 .المذكورة

 اعتماد المداخيل الذاتية للجماعة على موارد محدودة من حيث الوعاء 

على موارد مالية ضعيفة مرتبطة بقطاعات محدودة من حيث الوعاء  ،فيما يخص المداخيل الذاتية ،تعتمد الجماعة

أغلب الفصول تعرف نوعاً من التذبذب بخصوص األرقام المسجلة كل سنة، كما أن  ومن حيث اإلمكانيات المتاحة.

باً. حيث ال يمكن للجماعة االعتماد على مورد معين. وهو ما يجعل إعداد توقعات دقيقة بخصوص المداخيل أمراً صع

النقل العمومي    قطاعويتعلق األمر في غالب األحيان بقطاعات تعرف نظرياً نوعاً من االستقرار كالمداخيل المتأتية من  

 للمسافرين أو نشاط المقالع أو المقاهي أو غيرها.

  تراجع االدخار الخام للجماعة 

 ،2014بالمائة من المداخيل برسم سنة    42  نسبة  حيث كانت تمثل  ،بشكل واضحلجماعة  الخام لدخار  االنسبة    تتراجع

، في الوقت الذي بقيت فيه المداخيل المقبوضة مستقرة نسبياً 2017بالمائة برسم سنة  15بينما انخفضت إلى نسبة 

ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من ارتفاع المداخيل، وهو ما قد إلى تراجع الفائض المحقق  عزىالفترة. وينفس  طوال

ترتب عن هذا التراجع عدم تمكن الجماعة من  وقد  ام تحسين مستوى التوازن المالي للجماعة مستقبالً. يشكل عائقاً أم

 خلق قدرة تمويلية كافية من أجل برمجة مشاريع استثمارية. 

 بما يلي: الجماعة للحسابات، يوصي المجلس الجهوي لهذه األسباب

 المالي؛تنمية الموارد الذاتية من أجل تحسين مستوى االستقالل  -

 ، في أفق تحسين مؤشرات التوازن المالي.مداخيلالمقارنة ب نفقات التسيير ضبط وتيرة ارتفاع -

 . تدبير الموارد المالية للجماعة ثانيا
 فيما يخص تدبير الموارد المالية للجماعة، لوحظ ما يلي.

 لمسافرينعدم اتخاذ إجراءات في حق الملزمين بأداء الرسمين المرتبطين بالنقل العمومي ل 

ملزماً من أرباب سيارات األجرة )الصنف   13من أصل    10في حق    الالزمةاتخاذ اإلجراءات  على  الجماعة    تعمللم  

 31بتاريخ  ادرهم 20.520,00األول( رغم تأخرهم في أداء ما بذمتهم لدى صندوق شسيع المداخيل بما مجموعه 

 درهم 9.840,00تعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ومبلغ ي درهم 10.720,00، منها مبلغ 2017دجنبر 

وقوف السيارات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، وذلك بغض النظر عن الزيادات  ن سبة للواجبات المترتبة عبالن

 وغرامات التأخير.

جميع أن  من جهة،لوحظ ه أن إال ،المعنيين باألمر عن طريق البريد  راسلتأن الجماعة  ،في هذا الصدد  تبينوقد 

المتعلق بالجبايات  47.06من القانون رقم  155و 152 ادتينا في المالمراسالت لم تحترم الشكليات المنصوص عليه
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المحلية حيث كانت في غالبيتها ذات طابع تحسيسي أو على شكل طلبات حضور إلى مصلحة الجبايات قصد أداء 

ا يفيد على م وفرتت الأن الجماعة ومن جهة أخرى،  الديون، وذلك دون تحديد المبالغ المستحقة وال آجال االستحقاق.

 . المعنيين باألمر بهاتبليغ 

  ،إعداد أوامر باالستخالص رفض القابض التكفل بها لعدة أسبابإلى  ،2017نهاية سنة في عمدت، الجماعة  كما أن

من قبيل ضرورة تعزيز األوامر المذكورة بالوثائق المبررة لمشروعية االستخالص وتحديد تاريخ الشروع في  

 .2013قطع التقادم خصوصاً بالنسبة لألوامر المتعلقة بديون السنة المالية  التحصيل واإلدالء بما يفيد 

  قرارات المتعلقة بهاواإل لرسم على محال بيع المشروباتا مراقبةالجماعة إغفال 

ً  17عددهم البالغ  ،رغم تصريح جميع الملزمين ،الجماعة تكتفي  ،بنفس المبلغ على أساس المداخيل السنوية ،ملزما

ذلك أن أغلب الملزمين   محتواها،مراقبة  دون أن تعمد إلى  اإلقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات  بتلقي  

درهم.   40يحققون رقم معامالت أسبوعي يقل عن    أي أنهمدرهم،    500يصرحون برقم معامالت ربع سنوي في حدود  

من القانون رقم   149في المادة  االمنصوص عليه تفعيل المراقبة تسعى إلىورغم ذلك، فإن المصالح الجماعية ال 

قتضي مراجعة مبالغ اإلقرارات وطلب توضيحات بخصوص األرقام  تي توال ،المتعلق بالجبايات المحلية 47.06

 المصرح بها وكذا مراقبة الوثائق المثبتة ألرباب المقاهي. 

 لمقالع عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم على استخراج مواد ا 

شركة استغالل مقلع للحصى والرمال على ، تولت 2015ترخيص لمدة ثالث سنوات ابتداء من سنة استنادا إلى 

متر مكعب. وقد قدمت الشركة إقرارات لدى مصلحة  40.000مستوى واد "النكور" في حدود كمية قصوى قدرها 

إلى حدود الربع  2015ة من الربع الثالث من سنة أداء ما بذمتها بخصوص الفترة الممتد قامت بالجبايات بالجماعة و

. 2017بالربع األول من سنة  و  2015من سنة    األخيربالربع    ين تباعاالمتعلق  ينباستثناء اإلقرار  2017الثاني من سنة  

المذكورين   الفصلينلكميات المستخرجة خالل  ل  المقابل الماليفي سبيل استخالص    تتخذ أي إجراءغير أن الجماعة لم  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  134تطبيقاً لمقتضيات المادة 

، فإن الزيارة الميدانية 2016نونبر    28، وبناء على محضر اللجنة اإلقليمية المكلفة بالمقالع المؤرخ في  فضال عن ذلك

اإلدالء بسجل مراقبة الكميات مكنت من رصد مجموعة من التجاوزات بالنظر إلى كناش التحمالت لعل أهمها عدم 

المستخرجة واالستغالل العشوائي للمقلع على طول واد "النكور". وعليه، قررت اللجنة إلزام مستغل المقلع بالتصريح 

بالكمية الحقيقية المستخرجة مع احتفاظ الجماعة بحق المتابعة عن الكميات غير المصرح بها. غير أن الجماعة 

فرض الرسم بصفة تلقائية بناء على مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة ب  كفيلاء  إجر  تقاعست عن اتخاذ أي

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  155

جهود من أجل تحصيل المداخيل في احترام بذل المزيد من البالجماعة ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لذا

 عن طريق تفعيل مسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق مراجعة اإلقرارات. للمقتضيات القانونية والتنظيمية

 . تدبير النفقات الجماعيةثالثا
 على مستوى النفقات، أظهرت المراقبة ما يلي. 

  تنفيذ نفقات في خرق لمساطر االلتزام ومعيار الخدمة المنجزة 

 الدراسات مصاريف  .أ

أن مكتب الدراسات  ،درهم 45.000,00بمبلغ  2015يوليوز  8المؤرخ في  5بخصوص سند الطلب رقم  ،لوحظ

بإعداد بعض التصاميم المسلمة للجماعة  تكفلالمكلف بإعداد التصاميم المرتبطة بمشروع تهيئة مسلك "تيزي مادة" 

 2015/ 02ن خالل اعتماد الصفقة رقم م تأكد برام سند الطلب. وهو ما سابق إلتاريخ  أي في، 2015ماي  6بتاريخ 

. وقد تم األمر بصرف 2015يونيو    8على التصاميم المذكورة قبل اإلعالن عن طلب العروض وفتح األظرفة بتاريخ  

، أي مباشرة بعد 2016فبراير  29الصادرة بتاريخ  51بواسطة الحوالة رقم  ،موضوع سند الطلب المذكور ،النفقة

 اص بالصفقة المذكورة. توقيع التسلم المؤقت الخ

وعليه، فإن الجماعة قامت بتكليف مكتب الدراسات بإعداد التصاميم المذكورة دون سند تعاقدي. كما أن هذا األمر  

ينقص من صدقية مسطرة المنافسة التي تم إجراؤها حيث لم يتم اللجوء إلى سند الطلب المذكور إال لتسوية جزء من 

 قتها. الخدمات التي كانت قد أنجزت و

 اقتناء الكتب نفقات .ب

طلب القتناء كتب قصد تقديمها كجوائز للتالميذ بما مجموعه   سندات  ةأربع  أبرمت الجماعة  2017و  2016خالل سنتي  

 13/20.60.10)المستوى االبتدائي( والعنوان المالي رقم    12/20.50.10في إطار العنوان المالي رقم    درهم  47.050

. غير أن المحاضر المتعلقة بتسليم الجوائز والموقعة من قبل مدراء المؤسسات التعليمية )المستوى الثانوي اإلعدادي(

يوليوز  4ماي و 20جاءت مؤرخة في الفترة الممتدة ما بين  2015/2016المعنية بخصوص نهاية السنة الدراسية 
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فس الشيء ينطبق على نهاية السنة . ن2016أكتوبر    20فيما لم يتم إبرام سندي الطلب المتعلقين بها إال بتاريخ    2016

بينما لم يتم إبرام سندي  2017يوليوز  4يونيو و 23حيث تشير المحاضر إلى الفترة ما بين  2016/2017الدراسية 

 .2017غشت  3الطلب المعنيين إال بتاريخ 

 إحداث موقع إلكترونيمصاريف  .ج

درهم مقابل  13.800,00بمبلغ  308رقم بصرف الحوالة  ، أمرا2016دجنبر  5بتاريخ  ،الجماعةرئيس  أصدر

. ومن خالل الولوج 2016نونبر    4المؤرخ في    20إحداث موقع إلكتروني خاص بالجماعة بناء على سند الطلب رقم  

(، لوحظ أن محتوى الموقع غير محين وتعود المعطيات www.nekour.comإلى الموقع على شبكة األنترنيت )

يوليوز   31و  2015يث إن أغلب المقاالت واألخبار تمت إضافتها ما بين فاتح أكتوبر  ح  ،المضمنة به إلى فترة إحداثه

، وهو تاريخ سابق لتاريخ إبرام سند الطلب. كما لوحظ بناء على وثيقة موقعة من قبل الشركة المكلفة بالخدمة 2016

 .2016يوليوز  27يخ بخصوص تفاصيل إحداث الموقع أنها قامت بخلق اسم الموقع على شبكة األنترنيت بتار

 غياب شواهد التأمين الضرورية المتعلقة بالصفقات العمومية 

، والتي تخص 2015/ 02غياب شهادة التأمين المتعلقة بالسيارات واآلليات بخصوص الصفقة رقم من جهة، لوحظ 

ً وأن موضوع الصفقة )فتح المسالك( يقتضي استعمال ا آلليات بصفة المقاولة المكلفة بإنجاز األشغال، خصوصا

لم تقدم ما يفيد اكتتابها  01/2016أن المقاولة المكلفة باألشغال في إطار الصفقة رقم تبين    ومن جهة أخرى،مستمرة. 

فبراير  20، خصوصاً وأن تنفيذ األشغال امتد إلى غاية 2016دجنبر  31للتأمينات الضرورية خالل الفترة ما بعد 

2017. 

تر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بالمرسوم من دف  24وحسب مقتضيات المادة  

المرسوم رقم  من  25وكذا مقتضيات المادة  (2000ماي  4) 1421محرم  29المؤرخ في  2.99.1087رقم 

ت المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقا  2016ماي  13بتاريخ  2.14.394

األشغال، فإن المقاول ملزم باإلدالء لصاحب المشروع بنسخ من وثائق التأمينات الواجب عليه االكتتاب فيها لتغطية 

األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة )أخطار الورش، المسؤولية المدنية، السيارات واآلليات(، وذلك قبل الشروع في  

 لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات المذكورة. أنهما دام قاول للمتسديد  إجراء أيتنفيذ األشغال، حيث ال يمكن 

 قصور في توثيق عملية تسليم الكتب المقتناة للجهات المستفيدة 

المكتبات   لفائدةدرهم من أجل اقتناء كتب    30.000بمبلغ    12سند الطلب رقم    2015يونيو    22الجماعة بتاريخ    أبرمت

 7)مستوى التعليم الثانوي(. وقد تم األمر بصرف النفقة المعنية بتاريخ  12/20.60.10ضمن العنوان المالي رقم 

. غير أن الجماعة ال تتوفر على مكتبة جماعية، كما أنها لم تقدم ما يثبت تسليم 191بواسطة الحوالة رقم    2015شتنبر  

 . لها الحق في االستفادة منها الكتب لفائدة جهات أخرى

 درهم 47.050,00قصد تقديمها كجوائز للتالميذ بما مجموعه  اكتب 2017و 2016الجماعة خالل سنتي  اقتنت كما 

في غياب ما يثبت توصل التالميذ أو المؤسسات التعليمية بهذه الكتب. ذلك أن الجماعة أدلت بمحاضر تسليم الجوائز 

ى نوع الكتب وال إلى عددها، وهو ما يجعل موقعة من قبل مدراء المؤسسات التعليمية المعنية دون أية إشارة إل

 المحاضر المدلى بها غير كافية لتبرير تسلم الكتب المقتناة كجوائز.

 تنزيل مالي غير صحيح لبعض النفقات 

 اقتناء عتاد التزيين .أ

ي من بالجزء الثان 16/12.10/10.10اقتناء عتاد الحفالت والتزيين باعتماد العنوان المالي رقم إلى الجماعة  عمدت

المبرم في  17الميزانية رغم أن العتاد المقتنى يدخل ضمن العتاد الصغير المستهلك. ويتعلق األمر بسند الطلب رقم 

بواسطة  2014دجنبر  2تم األمر بصرف النفقة المعنية بتاريخ  ، حيثدرهم 43.140,00بمبلغ  2014نونبر  10

ء الثاني من الميزانية بعدم توفر االعتماد الكافي بالجزء األول . وقد بررت الجماعة اللجوء إلى الجز283الحوالة رقم  

 وكذا حاجة الجماعة االستعجالية.

 اقتناء اإلسمنت .ب

طناً( بغرض  40باقتناء كميات مهمة من اإلسمنت )ما يفوق  2015و 2014قامت الجماعة خالل السنتين الماليتين 

اطنين المتضررين من الظروف الطبيعية وبعض توزيعها، حسب تصريحات مسؤولي الجماعة، على بعض المو

 21/20.90.20الجمعيات التي تعمل على بناء المساجد وبعض المؤسسات التعليمية، وذلك باعتماد العنوان المالي رقم  

المبرم    5المتعلق باقتناء مواد البناء الذي يندرج ضمن الباب المخصص لصيانة المقابر. ويتعلق األمر بسند الطلب رقم  

بمبلغ  2015أبريل  8المبرم بتاريخ  1درهم وسند الطلب رقم  29.925,00بمبلغ  2014أبريل  28اريخ بت

 درهم. كما أن الجماعة ال تتوفر على ما يفيد استالم الجهات المعنية للكميات المذكورة. 29.987,40
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 قصور في تدبير النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات 

تتوفر الجماعة على حظيرة للسيارات واآلليات مكونة من سيارتين مصلحيتين وثالث سيارات إسعاف وجرافة وسبع 

مسك سجالت تمكن من تتبع ومراقبة تنقالت كل سيارة والوقود  تعمل علىحافالت للنقل المدرسي. غير أنها ال 

مترتبة عن ذلك. كما أن التزود بالوقود يتم بطريقة المستهلك واإلصالحات التي تم القيام بها وكذا حجم المصاريف ال

مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، حيث لوحظ قيام الجماعة باقتناء ما يلزمها من الوقود عن طريق إبرام سندات للطلب 

خالل فترات معينة واألمر بصرف مستحقات المورد مباشرة بعد إبرام سند الطلب، فيما تبقى مرتبطة به عن طريق 

 نات التزود، علماً بأنها ال تتوفر على خزان لتخزين الكميات المقتناة من أجل استهالكها تدريجياً.أذو

 عدم تنفيذ نفقات إجبارية 

توفير اعتمادات كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات على  الجماعة    تحرصلم  

المتعلق   113.14من القانون التنظيمي رقم    181ة المنصوص عليها في المادة  رغم أنها تندرج ضمن النفقات اإلجباري

بالجماعات. ذلك أن مجرد امتالك الجماعة لسيارات واستغاللها يجعلها ملزمة بأداء الضريبة المذكورة سنوياً، وهو 

 ما يدخل ضمن الديون المستحقة على الجماعة. 

على سبيل المثال، فإن االعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية رقم   2017وبالرجوع إلى ميزانية السنة المالية 

درهم، وهو ما ال يكفي لتغطية   7.500,00المتعلق بالضريبة الخاصة على السيارات تنحصر في مبلغ    45/10.30.40

ذلك السيارات بما في  13سنوياً بالنسبة لجميع السيارات واآلليات التي تملكها وعددها على الجماعة المستحق  الدين

، فإن عناوين الميزانية األخرى المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات قد سجلت،  في المقابلالمخصصة للنقل المدرسي. 

اعتمادات ملغاة لم يتم استغاللها في أداء الضريبة المذكورة، وذلك بما  2017على سبيل المثال، خالل متم سنة 

 .درهم 143.358,80مجموعه 

 ان صفقة عموميةعدم مراجعة أثم 

نص   والتي ،درهم 404.361,36، بمبلغ 02/2015إبرام الصفقة رقم عبر  الجماعة تهيئة مسلك "تيزي مادة" تولت

 قابلة للمراجعة وفق الصيغة اآلتية: هاأثمان أنعلى  بهامن دفتر الشروط الخاصة المتعلق  13البند 

K= 0.15 + 0.85 (BAT6/BAT60) 

األثمان  وفقعملية األمر بالصرف لم تتطرق لمراجعة األثمان وفق ما هو متعاقد بشأنه. وبالتالي، فإن األداء تم لكن 

زائد ما تسبب في أداء الجماعة لمبلغ مواألخير المرتبط بالصفقة المذكورة،  1بالنسبة لكشف الحساب رقم األصلية 

 لرسوم(.درهم )مع احتساب ا 4.761,91بقيمة  لفائدة المقاولة

 ترشيد نفقات اإلنارة العمومية كفيلة بمجهودات  عدم بذل 

من أجل عقلنة تدبير النفقات المترتبة عن استهالك الكهرباء الخاص باإلنارة العمومية.   كافية  لم تبذل الجماعة مجهودات

انتقلت من مبلغ  ذلك أن هذه النفقات عرفت تزايداً من سنة إلى أخرى خالل الفترة التي شملتها المراقبة حيث

بذلك ارتفاعاً بنسبة عامة بلغت  سجلة، م2017درهم سنة  674.449,00إلى مبلغ  2014درهم سنة  424.148,00

أن الجماعة لم تعمل على تفعيل التوصيات الصادرة  كمابالمائة.  16,72بالمائة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره  59

 :LBCبرنامج النجاعة الطاقية بخصوص استعمال المصابيح االقتصادية )  وطنياً عن الوزارة المكلفة بالطاقة في إطار

Lampes à Basse Consommation  بدل المصابيح العادية، حيث يتبين من مختلف سندات الطلب المتعلقة )

 (. W 250بشراء مستلزمات اإلنارة العمومية أن أغلب المصابيح المقتناة هي من فئة )

 بما يلي:الجماعة س الجهوي للحسابات لما سبق، يوصي المجل تبعا

 استهالك الكهرباء المتعلق باإلنارة العمومية؛فيما يرتبط بترشيد النفقات  -

 تقييد كل النفقات اإلجبارية بمشروع الميزانية؛ -

 الحرص على تنزيل النفقات في أبواب الميزانية المطابقة؛ -

 المقتنيات للجهات الخارجية؛ تحرير محاضر ومسك سجالت بغرض تبرير وتوثيق عمليات تسليم -

المقتضيات التنظيمية والقواعد التقنية المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق احترام  -

 بجانب المراقبة الممارسة من قبل الجماعة كصاحبة مشروع أو بضرورة مراجعة األثمان.

 . تدبير المرافق العمومية الجماعيةرابعا
 مراقبة تدبير المرافق العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.في إطار 

  تشجيع الرواج االقتصاديب كفيلةعدم بذل الجماعة لمجهودات 

، خاصة بجماعة التسوق قصد لجماعات مجاورة  إلى التنقل ساكنتها يدفعما م ال تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي

إحداث سوق  الالزمة بهدفتدابير الالجماعة  تتخذ . وفي هذا الصدد، لم كيلومترات ةبخمس"بني بوعياش" التي تبعد 
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تضمن، في إطار تنظيم  2016-2011بالفترة  المتعلقأسبوعي أو مركز تجاري رغم أن المخطط الجماعي للتنمية 

ت وإحداث وتطوير األنشطة االقتصادية، مشروع إحداث مركز تجاري وسوق يومي بمركز الجماعة وبناء محال

 . ادرهم 2.500.000,00أكشاك تجارية بالمركز بكلفة إجمالية قدرها 

ً إال على دكان واحد يمكنها من مدخول سنوي محدود قدره  . درهم 600وجدير بالذكر أن الجماعة ال تتوفر حاليا

ة خصوصاً على مستوى تنمية نواة تجارية بالجماعة من أجل خلق دينامية اقتصادية واجتماعي  السعي إلىوعليه، فإن  

 ضرورياً لتنمية الموارد المالية للجماعة.مطلبا مركز الجماعة يعتبر 

 تعثر مشروع إحداث مرفق التطهير السائل 

  بشبكة للتطهير السائل، وذلك بسبب عدم التزام مختلف المتدخلين بتعهداتهم  هالم تتمكن الجماعة بعد من تجهيز مركز

مخطط الذي تضمنه ال ،ادرهم 15.000.000,00بكلفة إجمالية قدرها مشروع المخصص لهذا الغرض، ال زبإنجا

 . 2016-2011 للفترةلتنمية الجماعي ل

  همت ، فإن المشاريع المرتبطة بمرفق التطهير السائل 2022-2017وبالرجوع إلى برنامج عمل الجماعة للفترة 

بالخصوص توسيع الشبكة بمركز الجماعة وربطها بشبكة جماعة "بني بوعياش" المجاورة وإحداث مضختين 

، حيث يمكن لتسرب المياه على البيئة انعكاسات سلبيةوخزانين للتطهير السائل. هذا وقد يطرح تعثر المشروع عدة 

 ى مستوى مركز الجماعة أن يؤدي إلى تلوث حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابي.العادمة عل

 نقائص في تدبير مرفق جمع النفايات بمركز الجماعة 

، وبناء على قرار وزير الداخلية في الموضوع، انضمت جماعة "النكور" إلى مجموعة 2013فبراير  6انطالقاً من 

والتي تختص بتدبير مرفق جمع النفايات وطرحها   2005أبريل    20ا بتاريخ  غيس" التي تم تأسيسه-الجماعات "نكور

، توصلت مجموعة الجماعات 2013غشت    26وتدبير المجزرة الجماعاتية وسوق الجملة للخضر والفواكه. وبتاريخ  

ية تدبير  بمراسلة من الشركة المفوض لها تدبير المرفق حول تحديد المساهمة السنوية لجماعة "النكور" في ميزان

درهم بشكل جزافي بدعوى عدم إمكانية تطبيق التسعيرة المخصصة للطن نظراً لبعد   500.962,50المرفق في مبلغ  

الجماعة عن المطرح المراقب والواقع بتراب جماعة "أيت قمرة". ولم تحدد الشركة أو مجموعة الجماعات على أي 

نفايات فقط بتراب جماعة معينة لجمع ال آلياتال يتم تخصيص أساس تم تحديد المبلغ الجزافي المذكور، خاصة وأنه 

 "."النكور

، وذلك رغم  2017إلى غاية  2013درهم عن كل سنة ابتداء من  500.000,00دفع مبلغ على الجماعة  دأبتوقد 

صميم  مراسلتها عدة مرات لمصالح اإلقليم حول عدم التزام المجموعة بتعهداتها من حيث إعداد دراسة إحصائية وت

مديري حول قطاع النظافة وتوفير العدد الكافي من الحاويات لجمع النفايات ومد الجماعة بكناش التحمالت وتخصيص 

، عقدت المجموعة دورتها العادية لمناقشة وضعية 2017ماي  18أعوان نظافة دائمين بمركز الجماعة. وبتاريخ 

على أساس النسب المئوية المتعلقة  2018ماعات لسنة المطرح العمومي المراقب، حيث تقرر تحديد مساهمات الج

درهم بناء على نسبة   703.004,00مبلغ مساهمة جماعة "النكور" في    أفضى إلى تحديد بكمية إنتاج النفايات، وهو ما  

لم تتخذ أي إجراء من أجل  ، من خالل عضويتها بمجلس المجموعة،بالمائة من كمية النفايات. غير أن الجماعة 2

  كل من جماعة "النكور"بجمع نفايات تقوم شاحنات الشركة ، خاصة وأن تحديد النسب المذكورة كيفيةقق من التح

، وهو ما يجعل تحديد نسبة كمية إنتاج النفايات يفتقر والجماعات المجاورة في طريق عودتها إلى المطرح العمومي

 إلى الدقة المطلوبة.

 بما يلي:ماعة الج، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه

خلق نواة تجارية بمركز الجماعة من قبيل إحداث سوق أسبوعي أو مركز   إنجاز دراسة حول جدوى -

 تجاري؛ 

التطهير السائل بشكل يضمن  بمرفق  فعيل المشاريع المرتبطةتب الكفيلةاتخاذ اإلجراءات الضرورية  -

 حماية البيئة والفرشات المائية؛ 

لحجم االستفادة من خدمات المجموعة   المساهمات المالية التي تقدمها الجماعةالتأكد من مدى مطابقة   -

، وذلك عبر التحقق من صحة احتساب نسبة الجماعة تدبير مرفق جمع النفاياتوالشركة المفوض لها  

 .من إنتاج النفايات
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II.   للنكورجواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

ات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات فإنها ستعمل على تنفيذ ما جاء  وعيا من الجماعة بفحوى التوصي

 : بعض اإلجراءات المتمثلة فيبها، كما تجدر اإلشارة إلى أنه سبق لها أن بادرت للقيام ب

 . بخصوص تدبير الموارد المالية للجماعة1
العمومي للمسافرين وذلك إعادة النظر في طريقة تحصيل الباقي استخالصه المتعلق بموارد النقل   -

 عبر االستعانة بجميع الطرق القانونية المتاحة؛

 العزم على إعادة تحيين القرار الجبائي فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات؛  -

 المؤقت للملك العام الجماعي؛  لتحيين الرسوم المستخلصة عن رخص الحفر واالستغال -

من القانون التنظيمي رقم  100اإلدارية في ميدان المراقبة طبقا للمادة تفعيل دور الشرطة  - -

 المتعلق بالجماعات؛ 113.14

 ؛د تكليفهم بالمهام موضوع التوصياتقص ، قدر اإلمكان، بموظفين جدد دعم شساعة المداخيل -

 تفعيل مسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق مراجعة اإلقرارات.  -

 ومية الجماعية. بخصوص تدبير المرافق العم2
إن الجماعة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب الساكنة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها الذاتية وفق اإلمكانيات  

 عملت الجماعة على اتخاذ اإلجراءات التالية:  ،المتاحة. وفي هذا الصدد 

 ؛اعتماد عامل المقاربة التشاركية والتنسيق مع المصالح المعنية -

زير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشأن اقتناء القطعة األرضية الكائنة بمركز  مراسلة السيد و -

 الجماعة )دوار "امنود"( لبناء مركز تجاري أو سوسيو اقتصادي؛ 

 توسيع شبكتي الماء والكهرباء )في طور االنجاز(؛  -

في إطار برنامج   بناء ملعب للقرب ودار الشباب وتهيئة المعبر الطرقي واإلنارة العمومية بالمركز -

 الحسيمة منارة المتوسط؛

 " لحماية المركز من الفيضانات؛ تغزا"و "منود "اتهيئة وادي  -

 (؛لفك العزلة )وكالة تنمية أقاليم الشمال بناء طريق دائري معبد بمركز الجماعة -

 "؛ التعاونلقروية من طرف مجموعة الجماعات "صيانة المسالك ا -

 طار برنامج المغرب األخضر؛عة في إتشجير محيطات بتراب الجما -

من طرف مندوبية الفالحة وحفر بئرين لتوفير مياه الري    "امنزوو"  "اغزاركل من "بناء ساقية ب -

 ليم الحسيمة؛ بإق

مشروع بناء خزان للماء بمركز الجماعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتقوية  -

 (؛ احتياط الماء الشروب )في طور االنجاز

باستثناء تجهيز مضختي   التطهير السائل مشروعلجة اإلشكاالت المعرقلة إلتمام معا -

 .2و 1رقم  نخزانيالو sp2و  sp1الدفع

 )...( 
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 "إمرابطن" جماعة

 (الحسيمة إقليم) 
 

كلم جنوب مدينة الحسيمة. يمتد نفوذها الترابي على  35، على بعد حوالي 1963، المحدثة سنة تقع جماعة إمرابطن

نسمة، وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى   8.715كيلومتراً مربعاً، ويصل تعداد ساكنتها    108مساحة إجمالية تناهز  

 . 2014لسنة 

، بينما عرفت نفقات التسيير 2017سنة    ادرهم  5.779.915و  2014سنة    ادرهم  5.780.140بلغت مداخيل التسيير  

أما . ادرهم 5.427.887درهم إلى  4.740.088الفترة حيث انتقلت من مدى نفس بالمائة على  14,5ارتفاعاً بنسبة 

من أصل  ادرهم 1.082.945ما مجموعه  2017سنة منها ميزانية التجهيز، فلم تتجاوز النفقات المؤداة 

 46نسبة إنجاز تناهز    تبالمائة، بعد أن سجل  33عتمادات المفتوحة، أي بنسبة إنجاز بلغت  درهم من اال 3.298.693

 .2014بالمائة سنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 .، إلى تسجيل المالحظات والتوصيات التالية2017-  2014  برسم الفترةإمرابطن،  مهمة مراقبة تسيير جماعة  خلصت  

 التوازنات المالية للجماعة. أوال
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 اعتماد الجماعة بشكل شبه كلي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 

ة بالمائة كمعدل سنوي على حصتها من منتوج الضريبة على القيم 95تعتمد الجماعة في مداخيلها بنسبة تناهز 

بالمائة على طول  6المضافة، وهو ما يؤكد ضعف المداخيل الذاتية حيث ال يتجاوز مؤشر االستقالل المالي معدل 

 الفترة المذكورة.

ومن بين المخاطر المرتبطة بهذه الوضعية عدم تمكن الجماعة من مواجهة جزء من نفقات التسيير انطالقاً من مواردها 

تبعية للتحويالت المتوصل بها من السلطة المكلفة بالمراقبة اإلدارية على أساس  وهو ما يجعلها في حالة  ،الذاتية

أن النفقات ترتفع بوتيرة مهمة مقابل استقرار في مستوى والحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خاصة 

 المداخيل.

  تراجع االدخار الخام وضعف المجهود االستثماري للجماعة 

بينما    2014بالمائة من المداخيل برسم سنة    18ر الخام بشكل واضح حيث كانت تمثل ما يقارب  تراجعت نسبة االدخا

. ويفسر تراجع هامش التمويل الذاتي بارتفاع النفقات بوتيرة مهمة 2017بالمائة برسم سنة  6انخفضت إلى نسبة 

 مقابل استقرار المداخيل، وهو ما قد يهدد التوازن المالي للجماعة مستقبالً. 

تراجع ، حيث وقد ترتب عن ذلك عدم تمكن الجماعة من خلق قدرة تمويلية كافية من أجل تنفيذ نفقات االستثمار

. وبالرجوع إلى نفقات  2017بالمائة سنة    17إلى نسبة    2014بالمائة سنة    31المجهود االستثماري للجماعة من نسبة  

ة منها تم صرفه على شكل دفعات إلدارات أخرى كمساهمة في  بالمائ 58نسبة ما يعادل التجهيز التي تم تنفيذها، فإن 

االنخراط في إنجاح البرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية القروية، وهو ما يجعل االستثمارات  وأميزانية جماعات ترابية 

ما يحد من تنفيذ بالمائة من نفقات الجزء الثاني من الميزانية، م  42التي تنفذها الجماعة بشكل مباشر تنحصر في نسبة  

 االستثمارات.

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 العمل على تنمية الموارد الذاتية في سبيل تحسين مستوى االستقالل المالي؛ -

 الرفع من مستوى تنفيذ نفقات التجهيز في أفق تحسين المجهود االستثماري للجماعة. -

 الموارد المالية. تدبير ثانيا
 فيما يخص تدبير المداخيل، أظهرت المراقبة النقائص التالية. 

 عدم اتخاذ التدابير الكافية من أجل استخالص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين 

م للمسافرين النقل العل  العربات المعدةالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف  أداء  إن أغلب الملزمين ب

بخصوص يعتبرون في وضعية غير سليمة تجاه الجماعة، إذ ناهزت المبالغ غير المستخلصة من قبل شسيع المداخيل  

. ويذكر أن جزءا مهماً من هذه المبالغ قد طاله درهم  42.280,00  درهم  43.200,00هاذين الرسمين، على التوالي،  



 106 

بالنسبة  درهم 22.680,00بالنسبة للرسم األول و درهم 22.800,00 بما قيمته، 2017التقادم الرباعي عند متم سنة 

 للرسم الثاني.

 عدم اتخاذ التدابير الكافية من أجل استخالص الرسم على محال بيع المشروبات 

حيث تم   ،بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات 2017-2014وضة خالل الفترة لوحظ ضعف المداخيل المقب

المداخيل خالل سنة هذه ثم انخفضت  2015و 2014خالل كل من سنتي  درهم 1.300,00استخالص ما قدره فقط 

 تجراءاألية إ. ويرجع ذلك أساساً إلى عدم اتخاذ الجماعة 2017سنة  درهم 400,00ودرهم  900,00إلى  2016

ملزماً يوجدون في وضعية غير  13من أصل  12ذلك أن  ،من أجل استخالص المداخيل المتأتية من الرسم المذكور

  سليمة من حيث اإلقرار واألداء.

المتعلق  47.06من القانون رقم  67ورغم أن الرسم يؤدى عن طريق اإلقرار كما هو منصوص عليه في المادة 

من  158أن الجماعة مطالبة بتفعيل مسطرة اإلشعار والفرض التلقائي طبقاً للمادة بجبايات الجماعات المحلية، إال 

ً على تطور النشاط  نفس القانون، وذلك بتقدير المبالغ المستحقة بناء على ما توفر لديها من إقرارات سابقة وقياسا

 القانون سالف الذكر.من  147و 135و 134التجاري، مع مراعاة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد 

  ودون استفادة الجماعة من المداخيل المتعلقة بها دون ترخيصاستغالل بعض المقاوالت مقالع 

قامت بعض المقاوالت التي تربطها مع أجهزة عمومية صفقات أشغال، خاصة في إطار تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية 

باستغالل الرمال والحصى من "واد بوهرون" و"واد غيس" للتنمية البشرية وبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، 

بتراب الجماعة دون ترخيص من السلطات المختصة ودون استفادة الجماعة من مداخيل الرسم المتعلق باستخراج 

. ورغم حصول بعض هذه المقاوالت على رخص استثنائية 2017-2014مواد المقالع التي ظلت منعدمة طول الفترة  

، إال أن الجماعة لم تتمكن من استخالص الرسم المذكور أو فرضه بصفة تلقائية سواء بالنسبة 2018خالل سنة 

 . 2018للسنوات السابقة للترخيص االستثنائي أو بالنسبة للربع األول من سنة 

كات  المتعلق بالمقالع حيث يتوجب على الشر 27.13إن استغالل مواد المقالع يخضع حالياً لمقتضيات القانون رقم 

المستغلة للمقالع االلتزام بمجموعة من الشروط التقنية واإلدارية قبل مباشرة عملية االستغالل، وهو ما لم يتم احترامه 

في أغلب الحاالت. وعموماً، فإن مسؤولية الجماعة تبقى قائمة بالرغم من كون الترخيص بإنشاء المقالع ومراقبتها 

زًءا مهماً من موارد الجماعة يضيع نتيجة عدم تتبعها بشكل دقيق قصد يبقى من اختصاص إدارات أخرى. ذلك أن ج

 حث السلطات المختصة على التحرك لوضع حد الستنزاف وإهدار المؤهالت الطبيعية للمنطقة دون رقابة.

  قصور في استغالل رخصة سيارة األجرة الممنوحة للجماعة 

، 1981ماي    4بتاريخ    81/106صادرة باسمها تحت رقم  تتوفر الجماعة على رخصة سيارة أجرة من الصنف األول،  

كان  ،عن طريق عقود كراء يتم تجديدها كل ثالث سنوات 1987تم تفويت استغاللها لفائدة أحد الخواص منذ سنة 

. وقد تم تحديد الواجب الشهري خالل آخر 2005ومتم أبريل    2002آخرها العقد الذي يسري مفعوله ما بين فاتح ماي  

، وفي غياب ما يثبت فسخه، فإن 2005درهم. غير أنه بعد انقضاء مفعول العقد بتاريخ فاتح ماي  990مبلغ عقد في 

بنوده بقيت مستمرة نتيجة التجديد الضمني طبقاً للفصل الثاني من كناش التحمالت المتعلق بكراء الرخصة المذكورة. 

 واجباته تجاه الجماعة منذ ذلك التاريخ. وفي هذا الصدد، استمر المكتري في استغالل الرخصة دون أداء

وقد قامت الجماعة بتعديل كناش التحمالت الخاص بكراء سيارة األجرة خالل دورة المجلس االستثنائية المنعقدة 

حيث تم االستغناء عن البند المتعلق بالتجديد الضمني لعقد الكراء واقتراح مراجعة السومة  2012مارس  19بتاريخ 

مستمراً في  ظلخ عقد الكراء مع المكتري الحالي. غير أن استغالل الرخصة من قبل المكتري المذكور الكرائية وفس

درهم من مداخيل الكراء خالل الفترة  47.520,00غياب أية مداخيل، وهو ما جعل الجماعة تفوت ما ال يقل عن 

 بغض النظر عن الزيادات المحتملة. 2014-2017

 لحسابات الجماعة بما يلي:لذا، يوصي المجلس الجهوي ل

 وتتبع نشاطها؛ تهاتنمية الموارد المتأتية من استغالل المقالع عن طريق مراقب -

 الحرص على االستفادة من المدخول المتأتي من منتوج كراء رخصة سيارة األجرة؛  -

 تفعيل المقتضيات المرتبطة بتحصيل المداخيل خاصة ما يتعلق بمسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق -

 المراقبة على اإلقرارات.
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 . تدبير النفقات الجماعيةثالثا
 مكنت مراقبة تدبير النفقات من رصد االختالالت التالية.

 عدم تنفيذ نفقات إجبارية 

  ، لم تعمد الجماعة إلى توفير اعتمادات كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

المتعلق بالتنظيم   45.08من القانون رقم  41رغم أنها تندرج ضمن النفقات اإلجبارية المنصوص عليها في المادة 

 المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

على سبيل المثال، تبين من جهة، أن االعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية   2016وبالرجوع إلى ميزانية السنة المالية  

درهم، وهو ما ال يكفي لتغطية المبلغ المستحق   5.000,00بالضريبة الخاصة على السيارات تنحصر في مبلغ    المتعلق

سنوياً بالنسبة لجميع السيارات واآلليات التي تملكها الجماعة وعددها ستة. ومن جهة أخرى، فإن عناوين الميزانية 

اعتمادات ملغاة لم يتم    2016ل المثال، خالل متم سنة  األخرى المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات قد سجلت، على سبي

 .ادرهم 73.399,64استغاللها في اتجاه أداء الضريبة المذكورة، وذلك بما مجموعه 

  قصور في تدبير نفقات الوقود 

في حين أن فترات أخرى ال يتم تبرير مصدر   تتزود الجماعة بالوقود عن طريق إبرام سندات طلب خالل فترات معينة

. ويقدم الجدول أسفله تفاصيل حول نفقات لوقود المستعمل خاللها، خاصة وأن الجماعة ال تتوفر على خزان للوقود ا

 .2017-2014الوقود خالل الفترة 

 سند الطلب
 كمية الغازوال )باللتر( تاريخ الفاتورة

 المبلغ )بالدرهم(  التاريخ الرقم

 912 2014ماي  14 7.995,95 2014يناير  2 01/2014

 3127 2014نونبر  3 31.026,09 2014أكتوبر  15 12/2014

 2189 2014دجنبر  18 21.719,25 2014دجنبر  9 17/2014

 3373 2015غشت  31 29.608,19 2015غشت  5 15/2015

 3468 2016يناير  19 28.420,26 2015دجنبر  14 26/2015

 1560 2016أبريل  22 11.943,36 2016أبريل  11 03/2016

 6590 2016دجنبر  26 50.453,04 2016نونبر  30 14/2016

 2730 2017دجنبر  19 26.699,99 2017دجنبر  11 24/2017

الجماعة لم تبرر مصدر الوقود المستعمل خالل الفترات التي تفصل بين تاريخ تنفيذ   فإنومن خالل معطيات الجدول،  

أو فترة  ،2014أكتوبر  15و 2014ماي  14سند طلب وإبرام سند الطلب الموالي، كفترة الخمسة أشهر مثالً ما بين 

نونبر  30و 2016أبريل  22أو فترة السبعة أشهر ما بين  ، 2015غشت  5و 2014دجنبر  18الثمانية أشهر ما بين 

وعليه، فإن األمر يتعلق إما باقتناء   .2017دجنبر  11و 2016دجنبر  26أو الفترة التي قاربت السنة ما بين ، 2016

الوقود خالل فترة معينة وتسوية النفقة بعد ذلك عن طريق إبرام سند الطلب وأداء الفاتورة، وإما بإبرام سند الطلب 

 متعاقد بشأنها قبل تسلمها فعلياً.وأداء مقابل الكميات ال

 تسلم أشغال رغم عدم مطابقتها لمحتوى سند الطلب المتعلق بها 

درهم مقابل تجهيز قاعة   15.552,00بمبلغ  2017دجنبر  11بتاريخ  20قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم 

معاينته بالقاعة المذكورة ال يتطابق   (، غير أن ما تمتparquetمتراً مربعاً بأرضية خشبية )  72اجتماعات مساحتها  

 (. Vinyle imitation parquetمع موضوع النفقة حيث تم تجهيزها بأرضية بالستيكية شبيهة بالخشب )

 به تينالمرتبط تينعدم توافق فترة تنفيذ سند الطلب المتعلق بالدراسات مع فترة إبرام وتنفيذ الصفق 

مع مكتب للدراسات من أجل  ،درهم 40.000,00بمبلغ  2015غشت  3بتاريخ  8أبرمت الجماعة سند الطلب رقم 

إعداد دراسات التنفيذ وملفات االستشارة بخصوص أشغال تهيئة مسلك بدوار "آيت القاضي العليا" ومسلك رابط بين 

. وقد لوحظ 2015غشت    18دوار "آيت محند أوحماد" ومسجد "إعزوزن"، حيث تم األمر بأداء النفقة المعنية بتاريخ  

 11جلسة فتح األظرفة بتاريخ  انعقدتحيث  ،أن فترة تدخل المكتب المذكور جاءت سابقة لتاريخ إبرام سند الطلب

  ،التي تخص تهيئة مسلك بدوار "آيت القاضي العليا"، 03/2014بخصوص كل من الصفقة رقم  2014دجنبر 
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ار "آيت محند أوحماد" ومسجد "إعزوزن"، وهو ما المرتبطة بتهيئة مسلك رابط بين دو، 02/2014والصفقة رقم 

 يستوجب توفر الجماعة آنذاك على الدراسات المنجزة وملفات االستشارة.

 03/2014كما تبين كذلك استمرار تدخل مكتب الدراسات بشكل متواتر خالل مختلف أطوار إنجاز الصفقتين رقم 

تاريخ للخدمة المنجزة بالنسبة لسند الطلب، وذلك مثالً ك  2015غشت    18المذكورتين، أي بعد تاريخ  02/2014ورقم  

 ،2016أبريل  28( بتاريخ P.V. d’implantationخالل مرحلة انطالق األشغال )  03/2014بالنسبة للصفقة رقم 

ً بتاريخ  ن استمرار تدخل مكتب الدراسات خالل تنفيذ الصفقتين  إ. 2016يوليوز  21أو خالل تسلم األشغال مؤقتا

رتين، ولئن أعتبر مطابقاً لبنود دفتر الشروط الخاصة، إال أنه جاء بعد اإلشهاد على إنجاز الخدمة بالنسبة لسند المذكو

 الطلب واألمر باألداء، وهو ما يعد مخالفاً لقواعد تنفيذ النفقات. 

 تنفيذ أشغال عن طريق سند طلب عوض صفقة عمومية 

من أجل إنجاز أشغال بناء منشأة  ،2014فبراير  14بتاريخ  2014/ 05أقدمت الجماعة على إبرام سند الطلب رقم 

أن إحداث منشآت جديدة ال يدخل ضمن األعمال   ، في حيندرهم  189.251,29فنية على مستوى واد "عرنوق" بمبلغ  

المحدد لالئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع  4الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب. ذلك أن الملحق رقم 

ً لمقتضيات المادة  المتعلق  2013مارس  20المؤرخ في  2.12.349من المرسوم رقم  88سندات الطلب، تطبيقا

 بالصفقات العمومية، ال يشير إلى بناء المنشآت بل يتضمن فقط تهيئة وإصالح وصيانة منشآت موجودة سلفاً.

مية، مجموعة من المخاطر من قبيل عدم إن هذا األمر يحمل في طياته، باإلضافة إلى عدم احترام مقتضيات تنظي

التمكن من التنصيص في سند الطلب على بنود مهمة بالنسبة ألشغال من هذا النوع كاألجل المحدد لإلنجاز وجودة 

األشغال والتفاصيل التقنية للتنفيذ، باإلضافة إلى عدم التمكن من اعتماد نظام واضح للتمييز بين مختلف عروض 

 األثمان المقدمة.

 العمومية اتالصفقلتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ أشغال بعض ياب شواهد التأمين الضرورية غ 

 03/2014لوحظ غياب شواهد التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية وبالسيارات واآلليات بخصوص الصفقة رقم 

تح المسالك( يقتضي استعمال المتعلقة بتهيئة مسلك بدوار "آيت القاضي العليا"، خصوصاً وأن موضوع الصفقة )ف

المرتبطة بتهيئة  ،  02/2014اآلليات بصفة مستمرة. كما لوحظ أن المقاول ذاته المكلف باألشغال في إطار الصفقة رقم  

لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات الضرورية خالل ، مسلك رابط بين دوار "آيت محند أوحماد" ومسجد "إعزوزن"

 .2016أبريل  27، علماً أنه شرع في تنفيذ األشغال ابتداء من 2016و الفترة ما قبل فاتح يوني

، فإن المقاول 2000لسنة    من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  24وحسب مقتضيات المادة  

طار المرتبطة بتنفيذ  ملزم باإلدالء لصاحب المشروع بنسخ من وثائق التأمينات الواجب عليه االكتتاب فيها لتغطية األخ

الصفقة )أخطار الورش، المسؤولية المدنية، السيارات واآلليات(، وذلك قبل الشروع في تنفيذ األشغال، حيث ال يمكن 

 صرف أية نفقة لفائدة المقاول ما دام لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات المذكورة.

 بما يلي:الجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 تقييد كل النفقات اإلجبارية بمشروع الميزانية؛ -

 إطار بأقساط اشتراطية؛-العمل على تنفيذ نفقات شراء المحروقات بواسطة الشيات أو بواسطة صفقات  -

 الحرص على تسلم األشغال أو التوريدات بناء على ما ورد في سند الطلب من خصائص تقنية؛ -

 بناء على سند تعاقدي؛إال الشروع في اإلنجاز الحرص على عدم  -

المراقبة والتتبع لشواهد التأمين المتوصل بها في إطار تنفيذ الصفقات العمومية بما يضمن إعمال  -

 تغطيتها لكافة مراحل إنجاز األشغال.

 . تدبير المرافق العمومية الجماعيةرابعا
 بخصوص تدبير المرافق العمومية، لوحظ ما يلي.

 من برنامج العمل لمعطيات دقيقة بخصوص مشاريع متعلقة بالمرافق العموميةعدم تض 

ً من المشاريع لتغطية مختلف حاجياتها من الخدمات   2022-2017تضمن برنامج عمل الجماعة للفترة  عدداً مهما

. غير أنه 2017ونيو ي 30والبنية التحتية. وقد تم اعتماده خالل الدورة االستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 

بعد مضي سنة، لم يتم الشروع في تنفيذ أغلب المشاريع المضمنة به، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالخدمات والمرافق 

العمومية المحلية.  كذلك، لم يتم تحديد كلفة جزء مهم من هذه المشاريع، وهو ما يجعل تنفيذها أمراً صعباً بالنظر إلى 

 ركاء والجماعة.عدم تحديد مساهمة الش

وكمثال على ذلك، فقد تمت برمجة مشروع ترميم قنوات توزيع الماء الصالح للشرب بمركز "تامسينت" من أجل 

إنجازه مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دون تحديد كلفته اإلجمالية. كما تمت برمجة أربع مشاريع 
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ببناء المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية وإعادة بناء الحجرات الدراسية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية متعلقة 

المفككة وبناء مدرسة فرعية ابتدائية وإضافة حجرات دراسية ببعض الدواوير دون تحديد الدواوير المستفيدة وال كلفة 

 اإلنجاز.

 غياب رؤية مستقبلية لتدبير مرفق جمع النفايات 

للمواطنين، خاصة بمركز "تامسينت"، اعتماداً على وسائلها الخاصة،   جمع النفاياتم خدمة  تتكفل الجماعة حالياً بتقدي

حيث تتوفر على آلية لنقل النفايات يتكلف بالعمل بها عونان جماعيان، غير أنها لم تعمل على إعداد تصور واضح 

مختلف دورات المجلس، خاصة  نقاش خالللأخضعت الموضوع لأن مرفق، كما لم يسبق لها هذا الحول كيفية تدبير 

مام إلى مجموعة ، تم طرح مسألة االنض2017. وخالل سنة 2016و 2014خالل الفترة الممتدة ما بين سنوات 

 غيس" التي تتكلف بمهام متعددة منها خدمات جمع النفايات وتدبير المطرح العمومي المراقب.-الجماعات "النكور

ماعة لم يعتمد على أية دراسة تمكن من إجراء المقارنة بين التسيير المباشر وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن مجلس الج

والتسيير عن طريق مجموعة الجماعات، سواء من ناحية الكلفة أو من ناحية االمتيازات التي يمكن أن يتضمنها كل 

شتنبر   20تماعاً بتاريخ نمط تدبير على حدة. كما أن اللجنة الدائمة المختصة بالمرافق العمومية والخدمات عقدت اج

 3انتهى بالموافقة على مسألة االنضمام دون مناقشة، وهو ما تم تأكيده خالل دورة المجلس العادية بتاريخ  2017

 حيث اكتفى مستشارو الجماعة بالمرور مباشرة للتصويت. 2017أكتوبر 

طهير الصلب جاءت محددة في  وجدير بالذكر أن األهداف المسطرة في برنامج عمل الجماعة بخصوص قطاع الت

ضرورة اقتناء الجماعة آللية أخرى لنقل النفايات، وهو ما ال يتماشى وتوجهات االنضمام لمجموعة الجماعات 

 .وعليه، فإن الجماعة لم توحد الرؤية من أجل الرفع من مستوى أداء هذا المرفق الحيوي .غيس"-نكورال"

 الجماعة تعثر في إطالق خدمة التطهير السائل بمركز 

عمل مجلس الجماعة على طرح موضوع توفير خدمة التطهير السائل بمركز الجماعة خالل الفترة ما بين يوليوز 

للنقاش، حيث صادق على توفير القطع األرضية المخصصة لمحطتي الضخ ومحطة تصفية  2017وفبراير  2014

ي األراضي أو عبر اقتراحات لنزع الملكية، غير أن المياه العادمة، سواء من خالل قبول الجماعة لهبات من لدن مالك

 الرئيس لم يتخذ أي إجراء لتفعيل مقررات مجلس الجماعة في الموضوع.

تضمن مشروعاً واحداً يهدف  2022-2017وبخصوص شبكة الصرف الصحي بالجماعة، فإن برنامج العمل للفترة 

، بشراكة مع وكالة اإلنعاش درهم ماليين 4إلى توسيع قنوات الصرف الصحي بمركز الجماعة بتكلفة إجمالية قدرها 

والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عماالت وأقاليم الشمال بالمملكة. وقد تمت برمجة المشروع على أساس إنجازه 

، لم 2018ي إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط". غير أنه، إلى حدود منتصف سنة  ف  2019-2016خالل الفترة  

تجاوز التعثر الذي يعرفه  يتم الشروع بعد في مرحلة التنفيذ. كما أن الجماعة لم تتخذ أية إجراءات ملموسة من أجل 

 .المشروع

 تعثر تنفيذ اتفاقية شراكة حول فتح المسالك 

 ،2013نونبر  25اكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل وعمالة إقليم الحسيمة بتاريخ أبرمت الجماعة اتفاقية شر

بهدف إنجاز مشروع توسيع وإصالح المسالك الترابية بجماعة "إمرابطن" في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

. وتتضمن هذه االتفاقية  درهم 4.831.890,00( بمبلغ إجمالي قدره 2013)برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي 

( وإنجاز أشغال توسيع وإصالح Niveleuseثالث نقاط: إعداد الملف التقني للمشروع واقتناء آلية مسوية للطرق )

 (. 2018-2014المسالك لمدة خمس سنوات )

رقم  وفي هذا الصدد، عملت الجماعة على إجراء مسطرة المنافسة عن طريق عروض األثمان في إطار الصفقة

قبول عرض أحد  2014فبراير  10( حيث تم بتاريخ Niveleuseمن أجل اقتناء آلية مسوية للطرق ) 01/2013

درهم. غير أن عدم فتح الحساب الخصوصي المنصوص عليه في االتفاقية حال  1.428.000,00المتنافسين بمبلغ 

، أغفلت 2014ماي  22ز هذا المشكل بتاريخ دون المصادقة على الصفقة من لدن المصالح اإلقليمية. لكن بعد تجاو

الجماعة مراسلة المتنافس صاحب العرض األفضل حول مدى قبوله للتعاقد بنفس الشروط التي استقرت عليها 

مسوية للطرق مع  ، إلى عقد لجنة أخرى لفتح األظرفة قصد اقتناء آلية2014ماي  29المنافسة. بل عمدت، بتاريخ 

 29واسطة عقد خاضع للقانون الخاص عوض الصفقة المذكورة. وقد تمت المصادقة بتاريخ  ، وذلك بتحديد نوع معين

درهم. وتم تسلم   2.100.000,00على العقد المذكور مع المورد الحصري لهذا النوع من اآلليات بمبلغ    2014غشت  

 .2014أكتوبر  30اآللية بتاريخ 

بالشكل المطلوب،  المذكورة  يذ البرنامج المسطر في االتفاقية  ، لم يتم تنف2018وقد لوحظ أنه، إلى حدود منتصف سنة  

 100خاصة فيما يتعلق بتغطية الدواوير المعنية بأشغال اإلصالح، حيث تعتبر الجماعة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت  

التنصيص على بالمائة بمجرد اقتناء اآللية وتوفير مصاريف اشتغالها )الوقود والصيانة واإلصالح(. كما أنه لم يتم 

 الدراسات القبلية وال على الموارد المالية المرصودة لها. 
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 لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

تتبع بالمشاريع بدقة، خاصة بمناسبة تعديل برنامج العمل، بشكل يسمح بتدبيرها ومحتوى تحديد  -

 إنجازها وفق الجدولة الزمنية المحددة؛ 

صة جمع النفايات ستراتيجية واضحة حول كيفية تدبير المرافق المحلية بفعالية ونجاعة، خاتبني ا -

 .والتطهير السائل
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II. رئيس المجلس الجماعي إلمرابطن  جواب 

 إليه.ي تم تبليغها تعقيب حول المالحظات التبأي  إلمرابطنرئيس المجلس الجماعي دل يلم 
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 " بوفراح بنيجماعة "

 الحسيمة()إقليم 
 

بموجب التقسيم اإلداري  كلم من مدينة الحسيمة، 56، الواقعة بالطريق الساحلي على بعد أحدثت جماعة بني بوفراح

حسب اإلحصاء العام    نسمة  9.653  ، ويبلغ عدد سكانها²كلم  160على مساحة    يترابنفوذها اليمتد  . حيث  1960لسنة  

 .2014للسكان والسكنى لسنة 

بخصوص أما . 2017سنة  مليون درهم 11,37 إلى  ، 2014مليون درهم سنة  8,40 منالجماعة  لمداخيوقد انتقلت 

 .مليون درهم 5,38مليون درهم إلى  5,68من  ، خالل نفس الفترة،تراجعت بشكل طفيفنفقات المؤداة، فقد ال

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

والتوصيات إلى تسجيل المالحظات    2017-2014تسيير جماعة بني بوفراح التي شملت الفترة  بة  اقرم خلصت مهمة  

 :األساسية التالية

 . المجهود التنموي والتخطيطأوال
 بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي: 

 المشاريعب ومناقشة المواضيع المرتبطة إثارةفي  دور المجلس الجماعي محدودية 

تبين محدودية دور المجلس الجماعي واللجان المختصة في مناقشة واختيار يالمجلس، بالرجوع إلى محاضر دورات 

ا في  محيث ينحصر دوره  ،وكذا تتبع تقدم إنجازها وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها  ،المشاريع المزمع القيام بها

ا، لمناقشة مجدول أعمالهالمصادقة على االتفاقيات المرتبطة ببعض المشاريع المدرجة دون تخصيص حيز، داخل 

 السبل الكفيلة بضبط تقدم ومآل ووقع هذه المشاريع.

 المخطط الجماعي للتنميةبمشاريع المدرجة ال إنجازنسبة  ضعف 

، بالمئة 90و 80بين ما بنسبة تتراوح  ، والتي تم إنجازهاالمتعلقة بقطاع الشباب والرياضة المشاريعبعض  ءباستثنا

-2011عن الفترة  بالمقارنة مع إجمالي المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية ،المشاريع المنجزةاتسم عدد 

 .في أفضل الحاالت ئةابالم 48,8 نسبة  ،2017إلى غاية متم سنة ، تتخطوالتي لم  ،بضعف نسبة اإلنجاز ، 2016

  الوعاء العقاري الضروريتوفير عة على ، وإلى عدم قدرة الجماموارد الماليةالضعف  ويرجع ذلك، باألساس، إلى

لمشاريع المزمع إنشاؤها متدخلين بالنسبة لضعف التنسيق والتواصل بين مختلف ال، وكذا إلى إلنجاز بعض المشاريع

األولويات بترتيب المشاريع حسب  القبلية الكفيلةدراسات الإنجاز  عدم ، باإلضافة إلىبشراكة مع أطراف أخرى

 .الية والجدولة الزمنية لتنفيذها وكذا المناطق المستهدفةوتحديد كلفتها الم

 الجماعة عمل برنامج مشاريع تنزيل فرص ضمان تحسين  قصدإجراءات  اتخاذ عدم 

  قيمتهما  2021-2016 الجماعة المتعلق بالفترة مجموع المشاريع المدرجة ببرنامج عمل ناهز

الجماعة بمنهجية تعتمد التواصل والتفاعل مع المنخرطين في برنامج   عملتغير أنه، ولئن  .  ادرهم 29.777.468,00

 عملها قصد تحيين مضامينه، إال أنه تبين ما يلي: 
 الجماعي لتقديم حصيلة تنفيذ برنامج عملن الدائمة للمجلس ادم تنظيم أي اجتماع دوري مع اللجع -

لق بتحديد مسطرة إعداد برنامج المتع 2.16.301من المرسوم رقم  15و 14لمادتين ل، طبقا الجماعة

 ؛عمل الجماعات وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

كل برمجة سنوية مع المصالح الخارجية المنخرطة، طبقا لما تم  بمناسبةدم تنظيم لقاءات خاصة ع -

 االلتزام به ضمن برنامج عمل الجماعة؛

 المحتملين للحصول على تمويالت إضافية.  ع الممولينمقاءات السعي إلى عقد لدم ع -

 العمل المذكور. برنامج مشاريع وهو ما من شأنه أن يؤثر على حسن تنزيل

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: لذا،

النقاط المرتبطة بتدبير  طرح ومناقشة حث المجلس الجماعي واللجان المختصة على ضرورة -

 ، وتقديم مقترحات بشأنها؛المشاريع

 التخطيط لضمان حسن التشخيص والبرمجة؛ مرحلةإشراك جميع الفاعليين المحتملين في  -
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 ؛عند االقتضاء لمشاريع المزمع إدراجها ضمن برنامج عملهال القبليةدراسات  الإنجاز  -

 ؛تشاركي إطاري المزمع إنجازها ف  مشاريعضبط اإلطار التعاقدي لل -

تقديم حصيلة تنفيذ برنامج العمل عن كل  قصدن الدائمة للمجلس امع اللج  دورية اتتنظيم اجتماع -

 سنة.

 الممتلكات ثانيا. تدبير
 ترتبط أهم المالحظات الواردة في هذا الباب بما يلي: 

 قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة 

حيث  تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة على مسك سجل للجرد ال يتسم بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها.  يقتصر  

 : ما يلي ،من خالل مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعةلوحظ، 

 مراجع إدراج قبيل من ،االقتناء وسند  ومصدر بقيمة المتعلقة البيانات كافةل الجرد  سجلعدم تضمن  -

  منها  يفهم  ال  مبالغ  إلى  اإلشارة  على  فقط  واالقتصار  االقتناء،  بموجبها  تم  التي  الطلب  وسندات  الصفقات

  غيرها؛ أو معاوضة أو باقتناء يتعلق األمر كان إن

  في   المسؤوليات  تحديد   يتأتى  حتى  ،حركيتها  توثيق  وكذا  ،المنقوالت  هذه  من  المستفيدة  الجهة  تحديد   عدم -

 إتالفها؛  أو سرقتها أو ضياعها حال

 هذه على فعليا وضعها دون الجرد  سجل  في للمنقوالت المخصصة الجرد  أرقام بتسجيل  االكتفاء -

   لها؛ مراقبة أية إجراء أو اقتنائها بعد  الممتلكات  مآل تتبع يتيح ال  مما المنقوالت،

 اإلشارة على فقط واالقتصار ،لالستعمال صالحة تعد  لم التي المنقوالت بسحب محاضر تحرير عدم -

 .في سجل الجرد  وضعيتها إلى

  جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد مستودعغياب 

المعدات واألدوات  الستقبالجماعي منظم  مستودعال تتوفر على  الميدانية، أن الجماعة معاينةالمن خالل  ،لوحظ

تدبير مخزون فإن  من جهة أخرى، ويره. بتد وكذا على الموارد البشرية المؤهلة ل المواد المملوكة للجماعة،مختلف و

والتي تم  ،كميات التي تم استالمهااليمكن من مراقبة  المواد  محاسبةل اال يعتمد نظام ة من المواد والمعداتالجماع

 إخراجها والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها. 

 واآلليات السيارات حظيرة  قبةومرا لتتبع نظام غياب 

 ال تقوم بمسك سجالت ها، لوحظ أناتعرب 9على عدد من السيارات واآلليات الجماعية يناهز  الجماعةرغم توفر 

(carnets de bord)  خاصة بكل سيارة أو آلية جماعية تظهر تواريخ التنقالت والمسافة المقطوعة وحجم الوقود

د به في كل  مرة والصيانة واإلصالحات التي تم  القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها  والزيوت الذي تم  التزو 

  وكذا كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن حالتها الميكانيكية وقيمتها المحاسبية.

 المحتويات سجل مسك مستوى علىص ائنق 

سواء تعلق  ،به المدرجة إلى السند القانوني لملكية األمالك فتقرت الجماعة بالرجوع إلى سجل المحتويات، تبين أن

باألساس إلى عدم سلوك المسطرة المتعلقة   التي تعود  ،هذه الوضعيةحيث أن . األمر باألمالك العامة أو الخاصة

الت ، أدت إلى عدم خضوع هذه السجبإحصاء األمالك الجماعية وتكوين ملفات إدارية بالنسبة لكل ملك على حدة

 لتأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة اإلدارية.

 تدويندون  موضوع كراءنها أعلى اإلشارة إلى  المكراة،العقارات ومن جهة أخرى، اقتصرت هذه السجالت، بشأن 

 . الحالية تهاووضعي ا ومبلغ سومتها الكرائيةكراء ومدة صالحيتهالد وجع عقامن قبيل مر تخصها، بيانات أساسية

 المحالت السكنية والتجارية كراء عمليات تدبيرفي  قصور 

 أسفر تقييم عمليات كراء الجماعة لمحالتها السكنية والتجارية عن مجموعة من المالحظات، نورد أبرزها كما يلي:  

  سعي  وعدم  التجارية،  المحالت  كافة  بخصوص  كتابي  محرر  بموجب  كراء  عقود   إبرام  إلى  اللجوء  عدم -

 الوضعية؛ هذه بتصحيح الكفيلة اإلجراءات اتخاذ  إلى الجماعة

 إلى الجماعة سعي دون شهريا، درهم 250و 50 بين ما عموما تتراوح التي الكرائية السومة ضعف -

 الحقيقية؛  قيمتها يعكس ما وفق مراجعتها

  القضائية المساطر مباشرة إلى الجماعة لجوء وعدم األكرية،  لمنتوج استخالصه الباقي حجم تراكم -

 .الكراء واجبات أداء عن المتقاعسين المستغلين إلفراغ
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 بما يلي: الجماعةيوصي المجلس الجهوي للحسابات  وعليه،

مسك سجالت جرد الممتلكات المنقولة، وفقا لقواعد حسن التدبير، بحيث يتم تضمينها جميع المعلومات  -

 ي؛ بشكل دور هاوتحيين الجماعيةعن المعدات والتجهيزات 

 ،مسك محاسبة المواد عبر سجالت ضبط حركة دخول وخروج الموادو الجماعي، ودعالمست تنظيم -

بطاقات المخزون بما من شأنه تكوين رؤية واضحة عن الحاجيات الحقيقية لإلدارة وتوظيفها  كذاو

 ؛ومن ثمة ترشيد صرف النفقات المتعلقة بها ،أثناء برمجة االعتمادات الالزمة في الميزانية

 ؛بع ومراقبة حظيرة السيارات واآلليات الجماعيةلتت نظامإرساء  -

وتوثيق كافة المعلومات األساسية المتعلقة بالعقارات  ،القانونية  الضوابط وفق   المحتويات  سجل  مسك -

 الجماعية؛

عن طريق إبرام عقود كتابية واتخاذ جميع التدابير من أجل تحصيل  المكراة تسوية وضعية المحالت  -

 .كرائها منتوج من الجماعة مستحقات

  والخدمات المرافق تدبيرثالثا. 
 ترتبط أهم المالحظات الخاصة بهذا المحور بما يلي: 

  العمومية اإلنارة لشبكة االعتيادية الصيانة تدبيرقصور في 

وتنعكس سلبا على خدمة  تؤثر على حسن سيره العاديالتي شوائب مجموعة من الالمرفق يتسم بلوحظ أن تدبير هذا 

 من قبيل: المرتفقين

 سندات إبرام  إلى  اللجوء  إلى الجماعة  يدفع   مما  الصيانة،  عمليات  إلنجاز  الضروري  العتاد   االفتقار إلى -

 الجماعات  لحث اإلقليم عامل تدخل التماس أو مختصة شركات خدمات على الحصول قصد  طلب

 المستعجلة؛ التدخالت  بعض في مساعدتها قصد " ترجيست" بلدية وخاصة المجاورة،

 هذه على لإلشراف الكهرباء في مختص تقني على البشرية، مواردها بين من الجماعة، توفر عدم -

 األشغال؛

 الفورية للمعالجة الضروريين الصغير والعتاد  المصابيح من لمخزون الجماعي المستودع حاجة -

  الخدمة؛ توفير استمرارية على سلبا ينعكس مما الفجائية، لألعطاب

 دون يحول مما بالكهرباء، تزويدها ونقط الجماعة بتراب لشبكة اإلنارة العمومية بيانية خريطة غياب -

 األسباب  حول  فكرة  تكوين  يتعذر  وبالتالي،.  لألعطاب  كبيرا  ترددا  تعرف  التي  الكهربائية  األعمدة  تحديد 

 لمواجهتها؛ الممكنة والحلول المتكررة األعطال وراء الكامنة

 تمكن التي الضرورية البيانات ورصد ( العتاد  وتغيير األعطال إصالح) الصيانة عمليات توثيق عدم -

 العتاد  ومرجع ونوع عليه المشرف والفريق وتوقيته وتاريخه التدخل موضوع األعمدة تحديد  من

 .لإلصالح المستعمل

 غياب مكتب جماعي لحفظ الصحة 

" لمكتب لحفظ الصحة دون ممارستها لصالحيات الشرطة اإلدارية في بعدها الصحي بني بوفراح افتقار جماعة "  يحول

يات كمعاينة الوف ،والمتمثلة، بصفة عامة، في اإلشراف على مختلف التدابير الصحية سواء الوقائية منها أو العالجية

هذه الوضعية تجبر الساكنة في حال تعرضها ومراقبة مدى احترام المطاعم والمحالت التجارية للمعايير الصحية. 

كلم، من أجل تلقي اللقاحات  30لعضات الكالب أو الزواحف على التوجه لبلدية "ترجيست"، التي تبعد بحوالي 

 م التدخل العاجل.الالزمة مع ما تشكله ظروف التنقل من مخاطر صحية بسبب عد 

 تدبير سيارتي اإلسعاف  في قصور 

شارتها من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال ومندوبية إسعاف وضعت رهن إتتوفر جماعة بني بوفراح على سيارتي 

لتنقل الطاقم الطبي بالمركز الصحي للجماعة لمختلف  وكذااستعمالهما لنقل المرضى للمستشفيات،  بغرضالصحة 

نساء لرضع واألطفال والفائدة اعمليات التلقيح الدورية ل  وخصوصا منها  ،الخدمات الطبية  مختلف  د تقديمالدواوير قص

 ومن أهم المالحظات المثارة في هذا الباب، نذكر ما يلي:  . الحوامل

 ساعة وكذا اإلسعاف، سيارتي  عبر التنقل من المستفيدين هويات لتوثيق مخصص سجل مسك عدم -

 يصبح  مما  االقتضاء،  عند   الصحي  بالمركز  المكلف  الطبي  الجهاز  وتوقيع  المقصودة  والوجهة  االنطالق،

 مستعصيا؛ أمرا الستعماالتهما مراقبة أو تتبع كل إجراء معه
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 التنظيف   لعمليات  بتاتا  تخضعان  ال  السيارتين  أن  إذ   الوقائي،  للهاجس  الجماعة  مسؤولي  استحضار  عدم -

 والمرافقين؛ والسائقين المرتفقين وسالمة صحة على حفاظا الدورية، والتعقيم

 لما  خالفا وذلك األكسيجين، كقنينات توفرها الواجب األساسية الطبية المعدات لبعض السيارتين افتقار -

 . باقتنائها المتعلقة الوثائق في  به االلتزام تم

  النفايات المنزلية جمع ةخدم تردي 

معتمدة على إمكانياتها الخاصة والمتكونة من   عن طريق التدبير المباشر،النفايات المنزلية    عة جمتتولى الجماعة خدم

تم الوقوف على  ،وبعد افتحاص الوثائق المدلى بها ،المعاينة الميدانية فمن خاللستة عمال وآليتان )شاحنة وجرار(. 

 ت يتجلى أهمها فيما يلي: مالحظامما يثير مجموعة من ال ،تردي تدبير هذا المرفق

 وطبيعتها؛  النفايات حجم حول لمعطيات الجماعة افتقار -

 السكنية التجمعات من بالقرب النفايات لتجميع األحجام بمختلف حاويات وضع إلى الملحة الحاجة -

  أزقتها،  النفايات  جمع  آليات  تلج  ال  التي  الساكنة،  لجوء  لتفادي  وغيرها،  واإلدارات  التعليمية  والمؤسسات

   وبيئية؛  صحية  مخاطر  من  ذلك  يشكله  وما   لجمعها  اآلليات  مرور  حين  إلى  للنفايات  العشوائي  اإليداع  إلى

 وجود  عدم  جراء"  حريزة  بني"  بمنطقة  عشوائي  مطرح  في  المجمعة  النفايات  حرق  إلى الجماعة  لجوء -

 ومعالجتها؛  النفايات لطرح ومراقب منظم مطرح

  ، (مالئمة  وأحذية  وقفازات،   وخوذات،  بدالت،)  الضرورية  العمل  بمستلزمات  النظافة  عمال  تجهيز  عدم -

 مهنية؛ وأخطار صحية لمشاكل  يعرضهم قد  مما

 بمبلغ  للحاويات اآللي اإلفراغ  بنظام تشتغل المنزلية النفايات لجمع شاحنة  اقتناء  إلى الجماعة لجوء -

 ،2018 مارس شهر بداية تسلمها من بالرغم استعمالها، من التمكن دون درهم مليون نصف يناهز

  بالقرب  ركنها إلى أدى مما النفايات، لتجميع بها خاصة حاويات على الجماعة توفر عدم وذلك بسبب

 .للتلف عرضة وجعلها الجماعة مقر مدخل من

  إنجاز مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية  فيتأخر 

تتوفر جماعة "بني بوفراح" على سوق أسبوعي ومجزرة يوجدان في حالة جد متردية، مما استدعى إعادة هيكلتهما  

ى ، على أن تتول2017مارس   16في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؛ حيث تم إعداد التصميم األول بتاريخ 

وكالة تنمية أقاليم الشمال إبرام صفقة األشغال المرتبطة به، والتي توقفت في مرحلة اإلنجاز جراء تعرض الساكنة 

، لم يتم التوصل بشأنه إلى 2018على التصميم، والذي، إلى غاية تاريخ تواجد فريق المراقبة بالجماعة منتصف سنة  

إنجاز المشروع أدى إلى حرمان الساكنة من مرفق عصري  صيغة نهائية ترضي جميع األطراف. هذا التأخر في 

يستجيب لمتطلبات الرقي بجودة الخدمات، مما أثر سلبا على حركية المرتفقين داخل السوق القديم وتزويدهم بالمواد 

 الغذائية األساسية، باإلضافة إلى افتقار الفضاء المخصص لعمليات الذبح ألدنى شروط السالمة الصحية.

من هذه الوضعية، لم تعمل الجماعة على السعي الحثيث للتسريع بإنجاز هذا المشروع، خصوصا وأنه، وبالرغم 

 باإلضافة إلى ما سبق ذكره، سيعمل على تنمية الموارد المالية لميزانية الجماعة.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: األسباب، لهذه

سواء  ،وتوفير العتاد الضروري ،ص في الكهرباءصختلجماعة بتقني ملدعم الموارد البشرية  -

خرين آاتفاقيات شراكة مع الجماعات المجاورة وفاعلين  بإبرامة أو ذاتيمكانيات الاإلباالعتماد على 

 ؛ لنفقاتل امن أجل الرفع من جودة التدخالت وترشيد

 أنجع؛ تدبير أجل من اإلسعاف سيارات استعمال ومراقبة لتتبع آليات اعتماد -

بشكل   جمع النفايات  خدمةبما يكفل أداء  شاحنة التفريغ اآللي    تتالءم ونوعيةاقتناء حاويات بمواصفات   -

 ؛أفضل

 مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية. إلنجازالجهود  مضاعفة -

 البشرية الموارد رابعا. تدبير
 هم المالحظات الواردة بخصوص هذا المحور كما يلي: يمكن تلخيص أ

 عدم تعيين مدير المصالح 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  126رض ومقتضيات المادة المصالح، مما يتعلعلى مدير  الجماعة ال تتوفر

 ،هذه المؤسسة  . وتتجلى أهميةوجوب توفر إدارة الجماعة على مديرية للمصالح  تنص على  والتي  ،لمتعلق بالجماعاتا
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اإلشراف على تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، في كونها تتولى،  القانون، نفسمن  128المادة  مقتضياتمن خالل 

  إدارة الجماعة، وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.

  التأطير نسبةخصاص في الموارد البشرية المؤهلة وضعف 

، بالرغم من توفرها "بني بوفراح"لوحظ أن جماعة  ،المعطيات المتعلقة بالموارد البشريةمن خالل االطالع على 

بالمائة. كما أنه، وبالرجوع إلى طبيعة  11موظفا وعونا، إال أن نسبة التأطير تبقى جد محدودة بما يناهز  36على 

  التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات،، في ظل النقلة النوعية انيعت تكوينها، تبين أن الموارد البشرية الجماعية

خصوصا تلك ، التقنية والقانونية الضرورية لممارسة الجماعة لصالحياتها من الخصاص في بعض التخصصات

 المرتبطة بتدبير الممتلكات والمنازعات، وتلك المتعلقة باألشغال والصحة العمومية وقطاع التعمير.

 لتكوين المستمرا برامجل الالزمة العناية إيالء عدم 

التكوين المستمر ال يتم إيالؤها  مسألة في الموضوع، لوحظ أن عقدتالتي  واللقاءاتمن خالل الوثائق المدلى بها 

على  فقطتقتصر أنها و ،أن الجماعة لم ترصد أي اعتمادات مخصصة للتكوين ستحق؛ حيث تبينت االهتمام الذي 

 ثالثةمشاركة    تم من خاللهاالتي  و  ،أو من المديرية العامة للجماعات المحليةالمبادرات التي تأتيها من مصالح العمالة  

 .2018-2014 الفترة فقط على طول نموظفي

 بما يلي: الجماعةلما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  تبعا

 اآلجال؛ لمصالح في أقرب لتعيين مدير ب إلسراعلعمل على اا -

وتمكنها من  ،المتوفرة بكفاءات جديدة تساهم في الرفع من أداء الجماعةتدعيم الموارد البشرية  -

 ممارسة كافة صالحياتها؛

 والبحث عن شراكات في الموضوع لتوحيد الجهود واإلمكانيات. ،تعزيز دور التكوين المستمر -

 نفقات ال تدبيرخامسا. 
 :في هذا الصدد، تم تسجيل المالحظات التالية

 لياتبصيانة وإصالح السيارات واآل متعلقةتضخم المصاريف ال 

  "Peugeot Partnerمن نوع " سيارة المصلحةوإصالح  صيانة افتحاص الوثائق المثبتة المتعلقة بنفقاتمن خالل 

تبين  ،درهم 96.010,00، بمبلغ إجمالي قدره 2017-2013، خالل الفترة 160549 ج الحاملة للوحة المعدنية رقم

   ما يلي:

 محرك  وتركيب  اقتناء  ثم  درهم،  15.300,00  بمبلغ  بكامله  المحرك  بإصالح  ،2014  سنة  الجماعة،  قيام -

  كانت  المعنية  السيارة  أن  العلم  مع  مبرر،  أي  تقديم  دون  درهم  10.200,00  بمبلغ  الموالية  السنة  في  أخر

 شهر  خالل الجماعة بمقر  المراقبة فريق تواجد  فترة خالل المحرك، إلصالح  بدعوى حاجتها معطلة،

 ؛2018 لسنة ماي

 2014و 2013 السنوات خالل ادرهم 10.035,00 قدره إجمالي بمبلغ  وتركيبها عجلة 26 اقتناء -

 .السنة في عجالت 8 عن يزيد  بمعدل إي ؛2015و

" KIAومن جهة أخرى، لوحظ لجوء الجماعة القتناء بطاريتين في أقل من خمسة أشهر بالنسبة للشاحنة من نوع "

" BILARUS، وبطاريتين أخريين في آن واحد بالنسبة للجرار من نوع "160550الحاملة للوحة المعدنية رقم ج 

. هذا األمر يتنافى وقواعد حسن التدبير من حيث أن البطاريات يتم اقتناؤها 135328الحامل للوحة المعدنية رقم ج 

 ل.مع توفير ضمان صالحية االستعمال لمدة سنة واحدة على األق

 الجرار عن التأمين اكتتاب عدم 

لم تقم الجماعة باكتتاب التأمين عن الجرار، منذ تاريخ اقتنائه، بالرغم من استعماله لجمع النفايات المنزلية. وبذلك، 

فإن هذه الوضعية من شأنها أن تثير مسؤولية الجماعة في حال وقوع حادثة، مع ما قد يترتب عن ذلك من تحمالت 

 .هي في غنى عنها  على ميزانيتها

 واآلليات السيارات وإصالح بصيانة المتعلقة النفقات ترشيديوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب لذا،

 .الجماعية
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 التعمير قطاع تدبيرسادسا. 
 لوحظ، في هذا اإلطار، ما يلي: 

  الرأيالترخيص لمشاريع بناء دون إحالة ملفاتها على الوكالة الحضرية إلبداء 

على  أقدمت، تبين أن الجماعة 2017-2014خالل الفترة  تي تم إصدارهامن خالل دراسة ملفات رخص البناء ال

رأيها في    بداءالترخيص لبعض المشاريع المعروضة عليها دون عرض الملفات المتعلقة بها على الوكالة الحضرية إل

ربيع  22، الصادر بتاريخ 1.93.51 رقم  ظهير بمثابة قانونلفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الل خالفا الموضوع

( والقاضي بإحداث الوكاالت الحضرية، وهو الرأي الذي يكون ملزما للجماعة حسب 1993شتنبر    10)  1414األول  

 مقتضيات نفس المادة.

 القائمة  اتغياب شهادة الثبات للبناي 

ين عولمشر  ينترخيص  اعة منحتالجم  تبين أن  ،2017- 2014ملفات رخص البناء الخاصة بالفترة    افتحاصمن خالل  

التأكد   قصد شهادة الثبات التي يتم إعدادها من طرف مكتب مختص  ب  يتعلقان ببناء طوابق إضافية دون إدالء أصحابها

 تعلية.المن قدرة البناء القائم على تحمل 

 الضرورية،   ائق الوث  كافة  تتضمنإعداد ملفات لمشاريع البناء  يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب  وعليه،

 .المتعلقة بها البناء رخص منحقبل  المعنية الجهات على وعرضها
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني بوفراح 

 )نص الجواب كما ورد(

 المجهود التنموي والتخطيطأوال. 
على عاتقه العمل مستقبال على تنفيذ كل هذه التوصيات التي من شأنها   ذ إن مجلس جماعة بني بوفراح قد أخ

 تصحيح العمل الجماعي والرقي به.

 اتكتدبير الممتلثانيا. 
ا ءننا باشرنا في تنفيذ مجموعة من هذه النقاط بد أبخصوص هذه التوصيات نبلغ المجلس الجهوي للحسابات 

 إعداد سجل لتنظيم حظيرة السيارات واآلليات. ، ووترقيمهابتحيين سجل الممتلكات المنقولة 

فيما يخص تسوية وضعية المحالت المكراة سنباشر في تسوية وضعيتها مع المستغلين وذلك بوضع كناش 

 للتحمالت وإبرام عقود كتابية مع المكترين.

 المرافق العمومية  تدبيرثالثا. 
ن المجلس خصص مبلغ مالي القتناء رافعة خاصة  إرة العمومية فبالنسبة للنقطة المتعلقة بصيانة شبكة اإلنا

 شغال اإلنارة العمومية.أب

 .2019فبراير  لشهر كما خصص المجلس اعتماد القتناء حاويات لجمع النفايات وذلك خالل دورته العادية

ل الكبرى تجاوزت  ن األشغال جارية وبوثيرة أسرع حيث أن نسبة تقدم األشغاإوفيما يتعلق بالسوق األسبوعي ف

 الخمسون بالمائة.

 تدبير الموارد البشريةرابعا. 
بالفعل تعاني إدارة جماعة بني بوفراح من خصاص كبير في الموارد البشرية وخاصة فيما يتعلق بالكفاءات مما 

 ا بتوصياتكم سنعمل جاهدينذ خأكراهات في الرفع من مرد ودية العمل الجماعي. وعليه ويطرح مجموعة من اإل

 في دعم الموارد البشرية الجماعية بالكفاءات الضرورية، وتدعيم الموارد المتوفرة بالتكوين المستمر.

 تدبير النفقات خامسا. 
خالل الفترة  "بوجـو بارتنير"بخصوص هذه النقطة نالحظ جميعـا ارتفاع تكاليف صيانــة سيارة المصلحـة 

السيارة الوحيدة المتوفرة لدى الجماعة، وكانت تعرف ضغطا شديدا كونها كانت  2017لى إ 2013الممتدة من 

زد على ذلك وضعية الطرق والمسالك الجماعية التي توجد   ،على استعمالها من طرف جميع المصالح الجماعية

 في وضعية غير صالحة االستعمال.

لسيارات واآلليات وسنستمر على  كما نؤكد لكم أننا خالل السنتين المنصرمتين عملنا على ترشيد نفقات صيانة ا

 هذا المنوال للفترة المتبقية من واليتنا لهذا المجلس.

 رتدبير قطاع التعميسادسا. 
ن هذه الجماعة تسلم رخص البناء بعد اكتمال الوثائق الضرورية لملف البناء وعرضها إبخصوص هذه النقطة ف

الترخيص بالبناء بصفة أحادية كانت في مرحلة  ن الحالة المسجلة والتي تم فيهاأو على المصالح المختصة.

 شغور تصميم النمو للمركز. وعليه سنعمل مستقبال على عدم تكرار مثل هذه األخطاء. 
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 جماعة "الساحل الشمالي"

 أصيلة(-)عمالة طنجة
 

يبلغ عدد سكانها و 1992أصيلة جنوب مدينة أصيلة، سنة -أحدثت جماعة الساحل الشمالي، الواقعة بعمالة طنجة

 .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  5358

مليون درهم   3,71إلى  3,15، انتقلت مداخيل تسيير الجماعة من2017إلى سنة  2013خالل الفترة الممتدة من سنة 

مليون درهم. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فإن مداخيلها انتقلت،   2,18إلى  1,65ا ارتفعت نفقات التسيير، من  فيم

 مليون درهم. 10,75إلى مليون  6,29خالل نفس الفترة، من 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 .وأسفرت عن المالحظات والتوصيات التالية  2017إلى سنة    2013مراقبة التسيير الفترة الممتدة من سنة    مهمةشملت  

 التنظيم اإلداري وتدبير الموارد البشريةأوال. 
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

  اعية  على المقرر القاضي بتنظيم اإلدارة الجم التأشيرةغياب 

، 2016نونبر  28القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها في  389/16اتخذ رئيس الجماعة المقرر رقم  

المتعلق بالجماعات، بعد موافقة المجلس الجماعي  113.14من القانون التنظيمي رقم  94وفق ما تنص عليه المادة 

وتحديد اختصاصات مصالحها، في إطار دورته العادية المنعقدة  على الهيكل التنظيمي المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة

.غير أن هذا المقرر لم يتم التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو من ينوب عنه خالفا 2016أكتوبر  19بتاريخ 

 من القانون التنظيمي المشار إليه حتى يصبح قابال للتنفيذ. 118لمقتضيات المادة 

 عدم مسك محاسبة المواد 

الجماعية سجالت للمحاسبة المادية تُبي ن كميات مدخالت ومخرجات المخزن والجهة المستفيدة منها المصالح  ال تمسك  

من المرسوم رقم   111وأوجه استعمالها، حتى يتسنى حصر المتبقي منها، وذلك خالفا لمقتضيات المادة رقم 

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  ( بسن نظام2010يناير  03)  1431محرم  17الصادر في  2.09.441

( 2017نونبر  23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.449من الموسوم رقم  117ومجموعاتها، والمادة رقم 

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها.

 عدم تمكين موظفي وأعوان وأعضاء المجلس الجماعي من التكوين المستمر 

على مخطط للتكوين المستمر، كما أنها لم تعمل على تنظيم برنامج تكويني لفائدة موظفيها او مستشاريها،  تفتقر الجماعة  

واألنظمة  ةالقانونيالنصوص من أجل إنماء الخبرات وتجديد المعارف وتصحيح الممارسات اإلدارية، خاصة وأن 

 المتعلقة بالجماعات الترابية تشهد تعديالت وتغييرات متواترة.

 :الجماعة بما يلي يوصي المجلس الجهوي للحسابات ،لذا

الحرص على أن يتم التأشير من قبل السلطة اإلدارية المختصة على قرار رئيس الجماعة القاضي  -

 بتنظيم المصالح الجماعية وتحديد اختصاصاتها وكذا الهيكل التنظيمي حتى يتسنى العمل على تنفيذه؛ 

مختلف المقتنيات المسلمة بشكل يسمح بتتبع حركيتها من  مسك محاسبة المواد عبر تدوين وتتبع -

 مدخالت ومخرجات قصد تحديد مآلها وحمايتها؛

 توفير التكوين المستمر لفائدة المستشارين والموظفين الجماعيين. -

 تدبير المداخيلثانيا. 
 فيما يخص تدبير المداخيل، أظهرت المراقبة ما يلي.

  واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسم على محال بيع المشروباتقصور في إحصاء الملزمين 

تبين أن مجموعة من المقاهي تشتغل دون توفرها على رخصة مسلمة من الجهات المختصة ودون أن تقدم إقراراتها 

خالفا   ،عن مزاولة نشاطها التجاري، السيما الرسم على محال بيع المشروبات ةترتبالرسوم الم وتؤديالجبائية 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    47.06من القانون رقم    67لمقتضيات المادة  

 (.  2007نونبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ  1.07.195
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في وضعية   يعتبرونأما بخصوص إجراءات التحصيل المرتبطة بالرسم على محال بيع المشروبات، فإن كل الملزمين  

المشار إليه  47.06من القانون رقم  67غير سليمة تجاه الجماعة بالنسبة لألداء، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 

أوامر بالمداخيل بشأنها وإرسالها إلى   أن تصدرالجماعة    علىأعاله. وتفاديا لسقوط هذه المداخيل في التقادم، يتعين أن  

على تفعيل مسطرة التحصيل الجبري للرسم وفق  ، عند االقتضاء،ها، وأن تعملالمحاسب المكلف بالتحصيل للتكفل ب

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  15.97ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 

 (.   2000ماي  3) 1421محرم  28بتاريخ   1.00.175رقم 

  الرسمين المتعلقين بسيارات النقل العمومي للمسافرين اإلجراءات الكفيلة باستخالص اتخاذعدم 

الرسمين في وضعية غير سليمة تجاه الجماعة بالنسبة لألداء، وهو ما يخالف مقتضيات  بهاذينيوجد كل الملزمين 

ائب المحدد بموجبه نظام للضر  30.89من القانون رقم    69المشار إليه أعاله والمادة    47.06من القانون رقم    88المادة  

من ربيع اآلخر  21بتاريخ  1.89.187المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (، 1989نونبر  21) 1410

تم االستجابة توفي هذا السياق، اقتصر عمل الجماعة على إرسال بعض اإلشعارات إلى الملزمين المعنيين والتي لم 

صدار أوامر بالمداخيل بشأنها وترسلها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل للتكفل بها وليعمل، لها، من دون أن تتبع ذلك بإ

بمثابة مدونة   15.97عند االقتضاء، على تطبيق مسطرة التحصيل الجبري وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم  

 تحصيل الديون العمومية.

 بالمؤسسات السياحية الرسم على اإلقامة ياب اإلقرارات السنوية بمستحقات غ 

من خالل تفحص اإلقرارات المتعلقة بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية المودعة لدى شساعة المداخيل من 

طرف دور الضيافة األربع الموجودة بتراب الجماعة، تبين أن جميعها ال تدلي باإلقرارات السنوية المنصوص عليها 

 المذكور سابقا.   47.06من القانون رقم  74في المادة 

 بما يلي:  الجماعة للحساباتبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي 

 إحصاء جميع الملزمين وحملهم على أداء الرسم على محال بيع المشروبات؛  -

تفعيل اإلجراءات القانونية بما يضمن استخالص الرسوم المتعلقة بالرسوم على محال بيع المشروبات   -

 سقوط المداخيل المستحقة في التقادم؛ تفاديا لوعلى سيارات النقل العمومي للمسافرين 

  مراقبة وتتبع اإلقرارات المتعلقة بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية ووضع سجل خاص لهذا -

 الغرض. 

 الصفقات العمومية  تدبيرثالثا. 
 أسفرت المراقبة في هذا المجال عن المالحظات التالية.

 2016و 2014 تيسن برسم اتعدم نشر البرنامج التوقعي للصفق 

(، غير أنها لم  1/2016و 1/2014)رقم  2016و 2014أبرمت الجماعة صفقتين سنتي  2017-2013خالل الفترة 

الصادر   2.06.388من المرسوم رقم    87ها التوقعي بهذا الخصوص، خالفا لمقتضيات المادة  تعمل على نشر برنامج

 2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  14وكذا مقتضيات المادة  2007فبراير  5بتاريخ 

 المتعلقين بالصفقات العمومية.

 عدم مسك سجل أوامر الخدمة 

 9إلى مسك سجل خاص بأوامر الخدمة خالفا لمقتضيات المادة الجماعة بخصوص الصفقتين سالفتي الذكر  لم تعمد 

المتعلقة   2.14.394من المرسوم رقم    9وكذا مقتضيات المادة    2000ماي    04بتاريخ    2.99.1087من المرسوم رقم  

 ب الدولة. بدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحسا

 عدم مسك سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسين 

خالفا   ،إلى مسك سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسينبخصوص الصفقتين المشار إليهما أعاله لم تسع الجماعة 

المتعلقين  2.12.349من المرسوم رقم  31وكذا مقتضيات المادة  2.06.388من المرسوم رقم  30المادة  لمقتضيات

العمومية، والتي تنص على ضرورة "تسجيل األظرفة عند استالمها، من طرف صاحب المشروع، حسب   بالصفقات

 ترتيب وصولها في سجل خاص، ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.

 1/2016ورقم   1/2014 رقم نقائص في تنفيذ الصفقتين 

 2014/ 1الصفقة رقم  .أ

المبرمة من أجل اقتناء وتثبيت مرافق عمومية مفككة في شواطئ  01/2014تفحص ملف الصفقة رقم من خالل 

 : ما يلي درهم، تبين  800,00 .892"الرميالت" و "سيدي مغايت" بمبلغ 
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 غياب شهادات التأمين المتعلقة باآلليات وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية ▪

للصفقة التي توجب أن يوجه المقاول لصاحب المشروع قبل البدء في   من دفتر الشروط الخاصة 17خالفا للمادة 

األشغال، نسخا من شواهد التأمين الواجب عليه االكتتاب فيه لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة طبقا ألحكام  

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. 24المادة 

  2017خالل الفترة الصيفية  لمقتناةالمرافق ا استغاللعدم  ▪

عند استفسار مسؤولي الجماعة حول طريقة نقل وتثبيت المرافق المفككة في موسم االصطياف، أفادوا أن الجماعة ال 

تتوفر على اآلليات المناسبة لنقلها وتثبيتها بل يتم اللجوء إلى شركات خاصة من أجل إسداء هذه الخدمة مجانا للجماعة 

، فلم تستجب أي شركة خاصة ألداء هذه الخدمة لفائدة الجماعة، حيث  2017. أما في صيف  2016و  2015في صيف  

 ظلت تلك المرافق مفككة في مخزن الجماعة ولم يتم نقلها للشاطئ نظرا لتعذر توفير تكلفة النقل والتثبيت به.

 ئبالشاط استغالل المرافق الصحية عدم ▪

ليتم استغاللها أثناء فترة االصطياف، لكنها ظلت مقفلة  1/2014ار الصفقة رقم تم اقتناء ثمانية مرافق صحية في إط

، بالنظر إلى أن الجماعة لم تعمل على جلب الماء عن 2016و 2015الالزم رغم تثبيتها في سنتي  لعدم توفير الماء

 طريق حفر اآلبار أو الربط بالشبكة المائية.

 2016/ 1الصفقة رقم  .ب

درهم،    850,20 825المتعلقة بإصالح وتهيئة مسالك المداشر بالجماعة بمبلغ    1/2016أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

 وبعد مراجعة ملف الصفقة تمت مالحظة ما يلي: 

 فترة إنجاز األشغالشهادات التأمين  تغطيةعدم  ▪

هادة التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية تاريخ االستالم الموقت، فش  2017أبريل    08ن األشغال امتدت إلى غاية  إحيث  

. أما 08/04/2018عوض أن تمتد إلى غاية االستالم النهائي لألشغال أي في  04/04/2017انتهت صالحيتها في 

، 08/04/2017بالنسبة لشهادات التأمين على اآلليات، فقد انتهت صالحيتها قبل االستالم المؤقت لألشغال الذي تم في  

إلى  08/01/2017ال تغطي الفترة الممتدة من  PEUGEOTة التأمين على االلية من نوع وعليه فشهاد 

 03/05/2016ال تغطي الفترة الممتدة من  MITSUBICHIمن نوع  ، وشهادة التأمين على اآللية08/04/2017

 ال تغطي الفترة الممتدة من CATERPILLAR، وشهادة التأمين على االلية من نوع 08/04/2017إلى 

من دفتر  24المنصوص عليها في المادة  األمر الذي يتنافى مع المقتضيات .08/04/2017إلى غاية  08/11/2016

 . 2000ماي  04 الموافق ل 1421محرم  29الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال الصادر في 

 جداول المنجزات عدم توقيع  ▪

من دفتر  56من المادة رقم  7و 4عة خالفا لما تنص عليه الفقرتين سواء من طرف المقاولة أو من طرف الجما

 . 2000ماي  04الموافق ل  1421محرم  29الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال الصادر في 

 عدم إجراء تجارب قبل قبول المواد ▪

قة، حيث ال يحتوي ملف الصفقة على من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصف 23خالفا لما تنص عليه المادة رقم 

 تثبت ذلك. وثيقة

 عدم التنصيص على مؤشر مراجعة األثمنة المعتمد في دفتر الشروط الخاصة ▪

 رر األساس الذي اعتمدته في ذلك. دون أن تب TR1في حين طبقت الجماعة، عند مراجعتها األثمنة المؤشر 

 :بالعمل على الجماعة للحسابات، يوصي المجلس الجهوي لذا

 نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية؛ -

 بالمتنافسين؛ ةمسك سجلي أوامر الخدمة وإيداع األظرفة الخاص -

 التأكد من توفر التأمينات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات؛ -

 بالصفقات؛ إجراء التجارب المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة  -

التقيد بمراجعة األثمنة وفق أحكام دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات ودفاتر الشروط اإلدارية العامة  -

 .المطبقة على صفقات األشغال
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 تدبير الممتلكات الجماعيةرابعا. 
 يتعلق بتدبير الممتلكات، سجل ما يلي. فيما

 عةعدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجما 

بنيت جميع الممتلكات العقارية للجماعة فوق أراض ساللية. وتشمل هذه الممتلكات مقر الجماعة وبناية إدارية مجاورة 

دون إبرام اتفاقية في هذا هذه األخيرة ا متسلمتهو1992 له، تم بناؤهما من ميزانية العمالة وقت إحداث الجماعة سنة

 من ميزانية الجماعة. 2015سنة  كما تم بناء أربعة دكاكين .الملكيةالصدد أو إنشاء سند لتأسيس 

وقد لوحظ عدم اتخاذ الجماعة أية إجراءات القتناء القطع األرضية المعنية، من أجل تحفيظ أو تقييد هذه الممتلكات 

 113.14التنظيمي رقم  من القانون    94لدى المحافظة العقارية لتسوية وضعيتها القانونية، مما يخالف مقتضيات المادة  

المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي أن يعمل على تدبير أمالك الجماعة 

والمحافظة عليها، وتحيين سجل محتويات أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع األعمال التحفظية المتعلقة 

 .بحقوق الجماعة

 المختصة لى سجل الممتلكات العقارية من طرف السلطة اإلداريةعدم التأشير ع 

، المختصة من خالل االطالع على سجل الممتلكات العقارية، تبي ن أنه غير مؤشر عليه من طرف السلطة اإلدارية

مال ، والتي تنص  على أن يتول ى الع1993أبريل  20الصادرة بتاريخ  248خالفاً لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 

في العماالت واألقاليم مراقبة مدى مالءمة التقييدات الموجودة بالسجالت، وذلك مرتين في السنة، األولى في األسبوع 

 األول من شهر يناير، والثانية في األسبوع األول من شهر يوليوز.

 قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة 

المتعلق بالجماعات، على أنه من اختصاصات رئيس المجلس  113.14من القانون التنظيمي رقم  94نصت المادة 

الجماعي أن يعمل على تدبير أمالك الجماعة والمحافظة عليها، خصوصاً عن طريق تحيين سجل المحتويات. كما أن 

قواعد حسن التدبير تقتضي أيضاً مسك سجالت جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب. غير أن الجماعة ال تراعي 

 ه المعايير في تدبيرها لممتلكاتها المنقولة حيث لوحظ:هذ 

 عدم مسك سجل لجرد المنقوالت؛ -

ا ال يسمح بتتب ع   - عدم وضع أرقام الجرد على بعض التجهيزات المكتبية والمعلوماتية واإللكترونية، مم 

 مآلها أو إجراء مراقبة لماديتها؛ 

 تعلقة باقتنائها؛ عدم تدوين أرقام جرد المنقوالت على ظهر الفواتير الم -

حتى   ،عدم تحديد المصلحة المستفيدة من المنقوالت وكذا توثيق حركتيها عبر إعداد أوراق إبراء الذمة -

 يتأت ى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتالفها. 

  نقائص شابت عقود كراء المحالة التجارية 

بين   3و  2المبرمة من قبل الجماعة لوحظ تبادل المحلين رقمي  من خالل تفحص عقود كراء المحالة التجارية األربعة  

في مخالفة للفصل السادس من العقد الذي ينص على أنه ال يحق وذلك ثنين دون إبرام عقدي كراء جديدين، ا متكريين

 ال.الجماعة أي إجراء في هذا المجودون أن تتخذ ، للمكتري تفويت المحل وال كرائه للغير بأي حال من األحوال

 :بما يليالجماعة  ، يوصي المجلس الجهوي للحساباتلذا

 اتخاذ اإلجراءات القانونية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية؛ -

 الممتلكات العقارية؛  على سجل تأشيرة السلطة اإلدارية المختصةالسعي إلى استصدار  -

ً فيما يتعلق بالترقيم والتدوين مع اإلشارة إلى مراجع   - ضبط وتتبع الممتلكات المنقولة، خصوصا

 عند االقتضاء؛ الجرداالقتناء، وكذا توثيق عملية اإلسقاط من سجل  

  .عقود الكراء التي تحفظ حقوق الجماعة الحرص على تطبيق بنود -

 التعميرقطاع تدبير خامسا. 
، يغطي غالبية دواويرها، بينما تطبق ضابطة 2012أكتوبر   16تهيئة مصادق عليه في لل على تصميم الجماعةتتوفر 

 المالحظات التالية:تسجيل التعمير بالجماعة قطاع مراقبة تدبير  وقد أسفرتالبناء العام في باقي الدواوير. 

 "تصاميم ال تحمل عبارة "غير قابل للتغيير 

ضمنة تغير مالمرفقة بها  اء المسلمة خالل فترة المراقبة، تبين أن التصاميم  من خالل مراقبة عينة من ملفات رخص البن

 2013 ماي  24الصادر في    2.13.424من المرسوم رقم    39خالفا لمقتضيات المادة    ، وذلكعبارة "غير قابل للتغيير"ل
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جب النصوص التشريعية  بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بمو

 المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 رخص البناءبعض لوكالة الحضرية عند منح ارأي  تجاوز 

بناء مخالفة آلراء  رخصة  19، بمنح 2015يوليو  6إلى حدود  2013قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من سنة 

 32المتعلق بالتعمير والمادة    12.90  من القانون رقم  43اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يتناقض مع مقتضيات المادة  

الصادر بتطبيقه ودوريتي الوزير األول والوزير المكلف بإعداد التراب والتعمير  2.92.832من المرسوم رقم 

، 2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500ورقم  2000أكتوبر  2بتاريخ   2000/14 واإلسكان والبيئة على التوالي رقم

المتعلق بإحداث الوكالة  1993شتنبر  10الصادر في  1.93.51من الظهير الشريف رقم  3ومقتضيات المادة 

 الحضرية والتي تنص على إلزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات.

التي المتعلق بالجماعات  113.14من القانون، التنظيمي رقم  101مادة للمن دون مراعاة  رخصة 51تم منح كما 

رئيس المجلس الجماعي، بمناسبة منحه رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، التقيد تحت   تلزم

 سيما بالرأي طائلة البطالن، بجميع اآلراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل وال

 الملزم للوكالة الحضرية المعنية.

  عدم عرض ملفات طلبات رخص البناء على أنظار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص 

إذن بناء و/أو إصالح دون عرض  160، ما مجموعه 2017إلى  2013منحت الجماعة خالل الفترة الممتدة من 

من المرسوم   18لفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، في مخالفة لمقتضيات المادة  على اللجنة المك  المتعلقة بهاملفات  ال

 المذكور سالفا.  2.13.424رقم 

 عدم تسليم رخص السكن 

رخصة بناء تم تسليمها   205تبين أن الجماعة، ولئن كانت قد أصدرت خالل الفترة المعنية بالمراقبة ما مجموعه 

، سوى رخصة سكن واحدة، بالرغم من أن جل المباني 2018حدود نهاية ماي    للمعنيين بها، لم تصدر في المقابل، إلى

 المعنية يقطنها أصحابها.

للمسطرة المتعلقة بضرورة الحصول على  التي يتم منحها عوض رخص السكن خرقاويشكل تسليم الشواهد اإلدارية 

من القانون  55ي المعنية حسب المادة رخص السكن عند االنتهاء من أشغال البناء وقبل الشروع في استغالل المبان

حمل المشار إليه أعاله. لذا فالجماعة مطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال حتى تتمكن من   12.90رقم 

 احترام تصاميم البناء وبالتالي المحافظة على نسق عمراني متجانس.على الساكنة 

  عدم اإلبالغ عن مخالفات البناء 

، لم يحصلوا على رخص البناء، مما يدل على أن الجماعة بغرض السكنلبي الشواهد اإلدارية الممنوحة تبين أن طا

من القانون رقم   66ولم تعمل على اإلبالغ عنها للجهات المعنية خالفا لمقتضيات المادة  اتعلى علم بالمخالف

 التعمير والبناء. في مجالالمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات  66.12

 :بما يلي، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة لذا

تضمين ملفات الرخص لعبارة "غير قابل للتغيير" المنصوص عليها في النصوص التشريعية  -

 ؛والتنظيمية

 منح الرخص طبقا للقانون؛قبل احترام رأي الوكالة الحضرية  -

 بدراستها؛عرض جميع ملفات رخص البناء على أنظار اللجنة المكلفة  -

ميم الموضوعة وإصدار رخص السكن المتعلقة اضبط ومراقبة أشغال البناء والتأكد من مطابقتها للتص -

 بها والتبليغ الفوري عن المخالفات المرتكبة في مجال البناء.
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II. المجلس الجماعي للساحل الشمالي  رئيس جواب 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 الموارد البشريةالتنظيم اإلداري وتدبير أوال. 

 التأشيرة على المقرر القاضي بتنظيم اإلدارة الجماعة  غياب 

تم توجيه المقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها قصد التأشير عليه إلى السيد والي جهة 

زالت الجماعة من القانون المذكور ، لكن ولغاية تاريخه ال  118طنجة تطوان الحسيمة طبقا لمقتضيات المادة 

سواء بعد التأشير عليه أو برفض التأشير وقد كان على المجلس اتخاذ مقرر جديد في هذا   القرارلم تتوصل بهذا  

قصد مالءمة مشروع التنظيم الهيكلي مع المستجدات التي  2019الموضوع خالل دورته العادية لشهر فبراير

اصب العليا حول كيفية التعيين في المن2018يوليوز31بتاريخ  D  4790وردت بمنشور وزير الداخلية عدد 

بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ، كما تم توجيه المقرر الجديد من اجل التأشير إلى السيد عامل عمالة طنجة 

 اصيلة . –

 عدم مسك محاسبة المواد 

نظرا لمحدودية حجم المواد المقتناة من طرف الجماعة وسهولة التحكم في حركيتها وضبطها لم تر المصالح 

ة في مسك محاسبة لهذه المواد. لكن وبناء على توصية المجلس الجهوي للحسابات التي أبرزت الجماعية ضرور

أهمية مسك محاسبة المواد كأداة من أدوات التدبير الحديث تمكن الجماعة من تتبع مقتنياتها وتحديد حاجياتها 

سجل لمحاسبة المواد وضبط كل   ن الفترة المقبلة على إعداد ومسكبدقة، فان المصالح الجماعية ستعمل ابتداء م

 اإلجراءات المتعلقة بالتسلم واالستعمال والتخصيص.

 تمكين موظفي وأعوان وأعضاء المجلس الجماعي من التكوين المستمر عدم 

دور كبير في تأطير الموظفين عن طريق عمليات التكوين  ة تكوين األطر اإلدارية والتقنيةلقد كان لمديري

، إال أن هذا الدور عرف تراجعا كبيرا في  م في شتى مجاالت التدبير الجماعيظم لفائدته المستمر التي كانت تن

المتعلق بالجهات   11.141السنوات األخيرة. وينتظر أن يتم تجاوز هذا النقص بعد تخويل القانون التنظيمي رقم  

لجماعات الترابية )المادة خبين وموظفي الهذه األخيرة صالحيات تنظيم عمليات التكوين المستمر لفائدة المنت

(. أما بالنسبة للجماعة فان تنظيم هذه العمليات يقتضي تخصيص اعتمادات مهمة بالميزانية وهو األمر الذي 82

مة المضافة يتعذر على الجماعة في ظل تواضع مواردها المالية الذاتية واستقرار حصتها من الضريبة على القي

 .التي لم تعرف أية زيادة مند سنوات

 تدبير المداخيلثانيا. 

  قصور في إحصاء الملزمين واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسم على محال بيع

 المشروبات 

نظرا للوضعية الغير قانونية لهذه المحالت التي ال تتوفر على ترخيص من الجماعة لممارسة نشاطها فان 

محلية على دعوة أصحاب هذه المحالت إلى تسوية الجماعة ستعمل في القريب العاجل وبتنسيق مع السلطة ال

وضعيتهم القانونية في أقرب اآلجال تحت طائلة توقيف أنشطتهم بصفة نهائية وسيتم إحصاء كل من سوى 

 وضعيته القانونية من أجل أداء الرسوم المستحقة للجماعة.

على النقص في االطالع ضعف التكوين و ويرجع القصور باستخالص الرسم على محال بيع المشروبات إلى

النصوص القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية والمساطر التي حددتها لالستخالص، وقد تم توجيه تعليمات إلى 

الموظف الجديد المسؤول عن وكالة المداخيل للقيام بصفة فورية بإعداد أوامر المداخيل بالنسبة لكل الملزمين 

والذين لم يستجيبوا للمساعي الحبية للجماعة من أجل استخالص الرسوم  ،لذين ال يوجدون في وضعية قانونيةا

بالرسم على محالت بيع   المستحقة والعمل على توجيهها إلى مصالح القباضة في أقرب اآلجال، ويتعلق األمر

 .المشروبات

  ينعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسمين المتعلقين بسيارات النقل العمومي للمسافر 

ضعف التكوين والنقص  يرجع القصور باستخالص الرسمين المتعلقين بسيارات النقل العمومي للمسافرين إلى

على النصوص القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية والمساطر التي حددتها لالستخالص، وقد تم في االطالع 

المداخيل للقيام بصفة فورية بإعداد أوامر المداخيل توجيه تعليمات إلى الموظف الجديد المسؤول عن وكالة 

، والذين لم يستجيبوا للمساعي الحبية للجماعة من لذين ال يوجدون في وضعية قانونيةبالنسبة لكل الملزمين ا

 أجل استخالص الرسوم المستحقة والعمل على توجيهها إلى مصالح القباضة في أقرب اآلجال.
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، حيث تم توجيه إشعار إلى كل الملزمين المتقاعسين لشروع في تفعيل هذه التوصيةتم ا وتجدر اإلشارة إلى انه

، وسيتم إدراج كل من ال يقوم ات المترتبة عليهم داخل اجل محدد عن األداء من اجل تسوية وضعية المستحق

 .يل الذي سيوجه إلى مصالح القباضةبعملية التسوية بقائمة األمر بتحصيل المداخ

 على اإلقامة بالمؤسسات السياحية  الرسماإلقرارات السنوية بمستحقات  غياب 

تعليمات واضحة إلى وكيل المداخيل من أجل الحصول على اإلقرارات السنوية   فيما يخص هذا الرسم تم توجيه

 لدور الضيافة التي تمارس نشاطها داخل تراب الجماعة والتأكد من صحتها وتتبعها بصفة دورية.

إلجراءات المتخذة قامت اثنتان من د ور الضيافة الموجودة بتراب الجماعة بوضع إقراراتهما لدى وتفعيال ل

 .تسوية المستحقات المترتبة عليهماشساعة المداخيل و

 الصفقات العمومية  تدبيرثالثا. 

  2015و 2014عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم سنتي 

، أغفلت المصلحة ية المؤطرة لعملية إبرام الصفقاتاصيل النصوص القانوناعتبارا لعامل التكوين واإللمام بتف

وهو أمر تم تداركه خالل السنوات  2015 –  2014المختصة نشر البرنامج التوقعي للصفقات خالل سنتي 

 التوقعية للصفقات مند بداية كل سنة مالية بدون أي تأخير.  حرص هذه المصلحة على نشر البرامجوست  الالحقة.

 مسك سجل أوامر الخدمة  دمع 

مة ومؤرخة ، فهي أوامر مكتوبة ومرقالعمليراعى في انجاز أوامر الخدمة المقتضيات القانونية الجاري بها 

، إال أن اإلدارة ال تمسك سجال خاصا بها حيت تسجل مثل جميع المراسالت الصادرة وموقعة من رئيس المجلس

 صلحة المختصة مستقبال على تخصيص سجال لهذه األوامر. عن الجماعة في سجل الصادرات. وستعمل الم

  سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسين مسكعدم 

سجال خاصا بأظرف عروض  خالفا لما ورد بالتقرير فان المصلحة الجماعية المختصة بتدبير الصفقات تمسك 

 قيع المتنافسين  ، تسجل به أظرفة العروض بالترتيب حسب تاريخ وصولها ويتضمن كذلك توالمنافسين

  1/2016ورقم   1/2014نقائص في تنفيذ الصفقتين رقم  

 2014/ 1الصفقة رقم  .أ

تجدر اإلشارة إلى أن حوادث الشغل والمسؤولية المدنية:  غياب شهادات التأمين المتعلقة باليات و -

النص على شهادة التأمين في نص هذه الصفقة كان خطأ غير مقصود بالصفقة لم تكن تتعلق 

 شهادة التأمين. ا بتوريدات ولذلك لم يتضمن الملفبأشغال وإنم

ند اقتناء هذه المعدات وتسلمها في : 2017خالل الفترة الصيفية  عدم استغالل المرافق المقتناة -

تكفلت الشركة الموردة بنقل وتهيئ هذه المعدات للمصطافين، إال أنه تعذر خالل   2016سنة 

 70.000.00استغالل هذه المعدات حيث أن كلفة هذه العملية تصل إلى  2017الفترة الصيفية 

ا المشكل بفضل م تجاوز هذ ، وقد تتكن ميزانية الجماعة تتوفر عليهادرهم وهي اعتمادات لم 

 . اتفاقية الشراكة )شواطئ نظيفة( التي أبرمتها الجماعة

دورات المياه في غياب  لم يكن من الممكن استغالل : عدم استغالل المرافق الصحية بالشاطئ -

اشر الجماعة أن هذا الوضع مؤقت في انتظار تنفيذ برنامج تزويد عدد من مد ، إال توفر الماء

مما  ة المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج ، وقد تم الشروع في إجراءات الصفقللشرب بالماء الصالح

 سيمكن الجماعة من توفير الماء واستغالل التجهيزات المذكورة.

 2016/ 1الصفقة رقم  .ب

عند إبرام عقد هذه الصفقة كانت شهادات التأمين ادات التامين فترة انجاز األشغال:  عدم تغطية شه -

المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة إال أن سوء األحوال الجوية وغزارة التساقطات تغطي كامل الفترة 

)يوجد  12/01/2017إلى  13/12/2016المطرية أدت إلى توقف األشغال بصفة مؤقتة من 

رفقته أمر التوقف عن األشغال وأمر استئنافه(، وكان من نتيجة ذلك أن األشغال امتدت خارج  

وستحرص المصلحة المختصة  الصفقة وبالتالي خارج فترة التأمين.المدة التي تم إقرارها في 

 على مراجعة شواهد التأمين في المستقبل كلما توقفت األشغال للتأكد من تغطيتها لفترة األشغال.

نظرا لنقص التكوين لدى موظف المصلحة تم إغفال توقيع جداول توقيع جداول المنجزات:  عدم -

، وسيتم الحرص مستقبال على أن توقع هذه مقاول المنفذ للصفقةالجماعة وال  المنجزات من طرف

، ولنفس  القانونية المؤطرة لهذه العملياتالجداول من طرف الجماعة والمقاول طبقا للمقتضيات 
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. وسيتم TR1االعتبارات تم إغفال تجارب قبول المعدات وتوضيح مؤشر مراجعة األثمنة 

لنقائص التي تمت اإلشارة إليها في التقرير والتقيد الحرص مستقبال على تفادي حصول مجموع ا

 بتوصية المجلس الجهوي للحسابات.

اعتبارا لقلة التجربة لدى الموظف المسؤول تم إغفال عملية  :  عدم إجراء تجارب قبل قبول المواد  -

السهر مستقبال على تفادي هذا القصور و ، وسيتم الحرصاء التجارب على المواد المستعملةإجر

 .نفيذ الدقيق لدفتر الشروط الخاصةالتعلى 

هذا القصور : عدم التنصيص على مؤشر مراجعات األثمنة المعتمد في دفتر الشروط الخاصة -

يرجع أيضا الى ضعف اإللمام بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية وهو ما أدى إلى اعتماد مؤشر 

 واحد في عملية مراجعة األثمنة رغم تنوع األشغال. 

 ير الممتلكات الجماعيةتدبرابعا. 

 عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة 

خالل هذه الوالية عقد المجلس عزمه على تسوية وضعية هذه العقارات حيت اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع  

. لقد قامت المصالح المختصة بوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة بتحديد اإلقليمية للشروع في هذه التسويةالسلطة  

الجماعي تحديد القيمة المالية للعقارات من هذه العقارات وضبط كل المعطيات المتعلقة بها. وينتظر المجلس 

عقارية  اجل برمجة االعتمادات المناسبة وإتمام مسطرة التملك وبالتالي تقييد هذه الممتلكات لدى المحافظة ال

 .لتسوية وضعيتها القانونية

  سجل الممتلكات العقارية من طرف السلطة اإلدارية المختصة علىعدم التأشير 

جل الممتلكات يرجع إلى عدم قيام مصالح العمالة بتفعيل مقتضيات الدورية الوزارية عدد غياب التأشير على س

 .1993أبريل  20الصادرة بتاريخ  248

 تدبير وضبط الممتلكات المنقولة في قصور 

خالفا لما ورد بالتقرير فان المصلحة المختصة تتوفر على سجل لجرد المنقوالت كما أنها تقوم بإلصاق أرقام 

د على هذه الممتلكات المنقولة. أما التجهيزات التي ال تحمل هذه األرقام فهي تجهيزات جديدة تم اقتناؤها الجر

في الفترة األخيرة ولم تتمكن المصلحة من انجاز العملية الخاصة بإلصاق أرقام الجرد في الوقت المناسب يرجع  

. وفي نفس الوقت تم  تداركه في اآلونة األخيرة لذي تمباألساس إلى عدم تسوية وضعيتها المالية، وهو األمر ا

 ضبط المعطيات المتعلقة بتخصيصها من أجل تتبع حركيتها وحمايتها. 

 نقائص شابت عقود كراء المحالت التجارية 

للنص على المراجعة الدورية لثمن   الجماعة لكراء الدكاكين األربعة  رغم عدم تضمن عقود الكراء التي أبرمتها 

. ومن جهة ثانية فان مدة لعملية الكراء يتضمن هذا المقتضىاش التحمالت الذي اعتمد كمرجع الكراء فان كن 

الكراء محددة في سنة واحدة قابلة للتجديد ولذلك يمكن للجماعة عند االقتضاء اشتراط الزيادة في السومة الكرائية 

 قبل تجديد العقد.

 التعميرقطاع تدبير خامسا. 

 ال تحمل عبارة "غير قابل للتغيير" تصاميم 

ك عدم حمل الملفات المرخصة لعبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المكتوبة والمرسومة كما ينص على ذل

 .صة بذلك، وقد تم تدارك هذه المالحظة بحصول المكتب التقني على الطوابع الخاقانون التعمير لم يكن إال سهوا

  ية عند منح رخص البناءكالة الحضرالو رأيتجاوز 

يرجع عدم احترام رأي الوكالة الحضرية في بعض الملفات المعروضة على أنظار اللجنة التقنية إلى الشطط في 

 اتخاذ القرار، خاصة أن الوكالة الحضرية تنفرد بالبث في الملفات المعروضة دون اعتبار لباقي أعضاء اللجنة.

  أنظار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص عدم عرض ملفات طلبات رخص البناء على 

، بحيث ال يكون مجملها ملفات تتعلق بأشغال طفيفةالملفات التي ال يتم عرضها على أنظار اللجنة التقنية هي 

 منه. 54وخاصة المادة  12 – 90ذلك القانون  ا تدخل المهندس المعماري إلزاميا، كما ينص علىفيه

 تسليم رخص السكن غياب 

، فإنجاز محل للسكنى بعد من الفئات الفقيرة يعتبر النسيج االجتماعي المكون لسكان جماعة الساحل الشمالي،

، ويمكن تحت على عدة مراحل ويستغرق مدة زمنية، بحيث ينجز  إذن البناء ال يتم في مدة قصيرة  الحصول على

 ضغط الحاجة استعمال هذا المبنى دون إتمامه.
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 لفات البناء عدم اإلبالغ عن مخا 

نظرا لعدم وجود إمكانيات المراقبة لدى الجماعة واتساع مجالها الجغرافي فان من الصعب رصد كل المخالفات 

منه قد أعفت الجماعات الترابية  66وخاصة المادة  66 – 12المرتكبة في هذا المجال، كما أن القانون الجديد 

 من انجاز ومتابعة ملفات المخالفة.

 )...( 
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 "تنقوب" جماعة

 (شفشاون إقليم)
 

ويقوم بتسيير شؤونها مجلس  1961كيلومتر مربع، سنة  200على مساحة  يمتد ترابهاأحدثت جماعة تنقوب، التي 

 .عضواً من ضمنهم الرئيس 15مكون من 

التي انتقلت من  بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة تعتمد الجماعة في مواردها

في حين عرفت المداخيل الذاتية للجماعة ؛  2016درهم سنة    2.805.000,00إلى    2013درهم سنة    2.035.000,00

تراجع منتوج وذلك بسبب  ،  2016درهم سنة    388.656,00إلى    2013درهم سنة    2.023.452,00تراجعا كبيرا من  

 بيع الملك الغابوي.

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المالحظات والتوصيات   نوأسفرت ع  2017إلى    2013الفترة الممتدة من  جماعة   تنقوب  تسيير    مة مراقبةشملت مه

 .األساسية التالية

 أجهزة ومنظومة الحكامة أوال. 
 .يتناول هذا المحور بعض الجوانب المتعلقة بتقييم المنظومة العامة للحكامة، حيث تم تسجيل المالحظات التالية

 الجماعي لسجالت المتعلقة بعقد دورات المجلسنقائص في مسك ا 

مسك السجالت المتعلقة بتوثيق جلسات المجلس، غير أنها ال تحرص على تأشير كل من الرئيس وكاتب  بالجماعة    تقوم

من القانون التنظيمي رقم    47المجلس على صفحات هذا السجل التي يجب أن تكون مرقمة ومؤشرا عليها طبقا للمادة  

تعلق بالجماعات. كما أنه ال يتم تضمين سجل الحضور طبيعة بعض الغيابات من قبيل هل بعذر أو بدون الم  14-113

أيام بعد انتهاء   5من جهة أخرى ال يتم إرسال نسخة من سجل الحضور إلى عامل اإلقليم داخل أجل  .عذر من جهة

 من القانون التنظيمي سالف الذكر. 67دورة المجلس، وذلك طبق المادة 

 أعضاء المجلس عن تأمينالدم ع 

لم تعمل الجماعة على االنخراط في نظام لتأمين أعضاء المجلس الجماعي عن األضرار الناجمة عن الحوادث التي  

لها أثناء أدائهم لكل المهام الموكلة إليهم لفائدة الجماعة، باعتبار هذه األخيرة مسؤولة عنها بمقتضى  نقد يتعرضو

 المتعلق بالجماعات المذكور سالفا. 113-14التنظيمي رقم من القانون  54المادة 

  عدم نشر قرارات رئيس الجماعة ووثائق المجلس الجماعي ذات الصلة بالجريدة الرسمية للجماعات

 الترابية

ال تعمل الجماعة على نشر مجموعة من الوثائق المنصوص عليها بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، طبقا  

 المذكور سابقا، ويتعلق األمر بما يلي:  113-14من القانون التنظيمي رقم   277مادة لمقتضيات ال

 القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛  -

 القرارات المتعلقة بتنظيم اإلدارة وتحديد اختصاصاتها؛  -

 قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛ -

 قرارات التفويض. -

، أن حث مصالح الجماعة على 2017دجنبر  6بتاريخ  م ج. /ق.12552في مراسلته رقم  هذا وقد سبق لعامل اإلقليم

 موافاة مصالحه بهذه الوثائق قصد تفعيل مقتضيات المادة سالفة الذكر.

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 ؛الجماعة تجاوز النقائص المسجلة في مسك السجالت المتعلقة بعقد دورات مجلس -

 اكتتاب تأمين عن األخطار لفائدة أعضاء المجلس؛ -

إعمال المقتضيات القانونية فيما يخص تبليغ ونشر قرارات رئيس الجماعة ووثائق المجلس الجماعي  -

 ذات الصلة.
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 التدبير اإلداري والمحاسبي ثانيا. 
 تتجلى أهم المالحظات المسجلة في هذا المجال فيما يلي: 

 حاسبة اآلمر بالصرف نقائص في مسك م 

ال تتوفر الجماعة على جميع السجالت والدفاتر المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من المرسوم رقم 

، كما أنه لم يتم تقديم هذه السجالت للجنة المراقبة في عين المكان بالجماعة أو 2010يناير  3بتاريخ  2.09.411

 إرفاقها بتعقيب رئيس الجماعة.

 عدم مسك محاسبة المواد 

ال تمسك الجماعة محاسبة المواد لتقييد ما يرد على المخزن من مدخالت وما يسحب منه من مخرجات، خالفا  

بسن نظام العام للمحاسبة   2010يناير    3بتاريخ    2.09.411لمقتضيات الباب الرابع من القسم الثالث من المرسوم رقم  

 تها.العمومية للجماعات المحلية ومجموعا

 نقائص في مسك محاسبة ممتلكات الجماعة المنقولة 

النصوص مقرر في  وذلك خالقا لما هو ،ال تعمل الجماعة على إجراء عملية جرد ممتلكاتها المنقولة مرتين في السنة

 .المتعلقة بالجرود والمحافظة على األمالك التي توجد في ملكية الدولة التنظيمية الجاري بها العمل

 حاسبة مضبوطة لحظيرة السيارات عدم مسك م 

سيارات، غير أنها ال تتوفر على بطاقة خاصة بكل سيارة للتتبع الفعلي لجميع اإلصالحات وكذا  6تمتلك الجماعة 

استهالك الوقود والزيوت، مما أدى إلى تعذر التأكد من صحة الخدمة المنجزة بخصوص جميع اإلصالحات وشراء 

، والتي بلغت قيمتها 2017و 2013المثبتة للنفقات، خالل الفترة الممتدة ما بين  الفواتيرقطع الغيار المتضمنة في 

 درهم.  114.526,00

سندات للتزود بالوقود من طرف الممون، الفضال عن ذلك، تبين أن رئيس المجلس الجماعي حصل على مجموعة من  

ء بها إلى محطة الوقود أثناء التزود بالمحروقات،  يقوم بتسلميها لألطراف المستعملة للسيارات الجماعية قصد االدال

الديون المترتبة عن ذلك بناء على فاتورة توازي مجموع المبالغ المستهلكة، بعد أن يتم إعداد سند طلب قصد   ويتم أداء

 مباشرة عملية األداء لفائدة المزود.

ط وتسجيل استعمال هذه السندات، على أن تحدد في المقابل، ال يحتفظ رئيس الجماعة بالوثائق والبيانات الكفيلة بضب

 على األقل السيارة المستفيدة، وذلك قصد التتبع الدقيق الستهالك الجماعة من المحروقات. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

 مع اعتماد مساطر واضحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العملمسك السجالت المحاسبية  -

 ودقيقة لتدبير المخزون من التوريدات؛ 

 إجراء عملية جرد الممتلكات المنقولة بشكل دوري؛  -

االحتفاظ بالوثائق المثبتة لعملية التزود بالمحروقات ووضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بالتأكد من  -

وحات صحة الخدمة المنجزة فيما يخص نفقات المحروقات وقطع الغيار، مع مسك منتظم لدفاتر ل 

القيادة وسجالت الوقود وقطع الغيار الخاصة بالسيارات الجماعية والبطائق الخاصة بالصيانة 

 االعتيادية لكل سيارة.  

 الممتلكاتثالثا. 
 فيما يخص تدبير الممتلكات، أثار المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 هامهعدم تأهيل المسؤول عن تدبير األمالك الجماعية للقيام بم 

من أي تكوين مستمر في مجال تدبير  توليه هذا المنصب،منذ  ،لم يستفد المسؤول عن مصلحة األمالك الجماعية

بتاريخ  مج. م.ع.ج.م/م.م. 0248األمالك الجماعية، على الرغم من أن مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

تلزم الجماعة بتوفير تكوين قانوني جيد ودراية في دراسة الملفات وتتبعها لفائدة المسؤول عن هذه  20/4/1993

 المصلحة.

  القانونية ألمالك الجماعة عدم تسوية الوضعية 

توفر الجماعة على سندات ملكية كل العقارات التي تتصرف فيها فقط على أساس حيازة حق السطحية والتي تال 

تتصرف بشأنها عن طريق الكراء أو االستغالل المباشر، بالنظر لكونها مشيدة فوق الملك الخاص للدولة؛ مما يجعل 

غير واردة من الناحية القانونية في ظل عدم سعي الجماعة لتسوية هذه الوضعية مع   حتى االستناد على الحيازة مسألة

 مديرية أمالك الدولة.  بالموازاة مع ذلك، لم تقم الجماعة باإلجراءات الكافية قصد تصفية الوضعية القانونية لممتلكاتها

 .1998أبريل  21بتاريخ  مج.. م.م/57ثم تحفيظها، كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم  ومن
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 الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: يوصي المجلس ،لذا

تمكين المسؤول عن تدبير األمالك الجماعية من تكوين مستمر قصد إلمامه بالجوانب القانونية قصد  -

 تأهيله ألداء مهامه على أكمل وجه؛ 

لألمالك التي تتصرف فيها، وضبط استغالل الملك تخاد التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية ا -

الجماعي الخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته القانونية، عبر تصفية األوعية 

 . العقارية المحتضنة له والمبادرة إلى تحفيظه

 إدراج خاطئ لبعض األمالك الخاصة بسجل الملك العام الجماعي 

صة المقامة بالسوق األسبوعي في سجل األمالك العامة كمحالت بيع اللحوم بالسوق ذات تم إدراج بعض األمالك الخا

 21/ 1إلى  1/8، والدكاكين التجارية المبنية بالسوق ذات أرقام التقييد من 1/7و 1/6و 1/5و 1/4و 1/3أرقام التقييد 

على الرغم من أنها بطبيعتها ليست   ؛ 1/22دكان(، والمقهى المشيد بالسوق ذي رقم التقييد    18)  1/27إلى    1/23ومن  

مخصصة لالستغالل غير المقيد من طرف العموم، وبالتالي وجب إدراجها ضمن األمالك الخاصة الجماعية. حيث  

دأبت الجماعة على إضفاء تصنيف السوق األسبوعي ضمن الملك العام الجماعي على طبيعة هذه المحالت، وذلك 

بره الجماعة ملكا عاما، في حين تعتمد إبرام عقود كراء من أجل استغالل هذه لمجرد وجودها ضمن وعاء عقاري تعت

 المحالت. 

  عدم إدراج ثمان محالت تجارية تكفلت الجماعة ببنائها ضمن سجل المحتويات الذي تبين عدم تحيينه

 بشكل دوري 

لنظر عن الوضعية القانونية رغم تقييد الجماعة لكل األمالك التي تحوزها وتتصرف فيها في سجل المحتويات بغض ا

، بل قامت  2/2012لوعائها العقاري، إال أنها لم تدرج ثمان محالت تجارية تكفلت ببنائها عن طريق الصفقة رقم 

بحيازتها فعليا، في انتظار تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المبنية فوقه. بالموازاة مع ذلك، ال تعمد الجماعة 

محتويات وإرساله بشكل سنوي إلى سلطة المراقبة اإلدارية قصد إجراء المراقبة الضرورية، حيث إلى تحيين سجل ال

)الرسالة  26/06/2014، وآخر مراقبة لسلطة المراقبة اإلدارية كانت بتاريخ 2014تبين أن آخر تحيين تم في سنة 

 (. 6233رقم 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،لذا

لمسؤول عن تدبير األمالك الجماعية من تكوين مستمر قصد إلمامه بالجوانب القانونية قصد تمكين ا -

 تأهيله ألداء مهامه على أكمل وجه؛ 

تخاد التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية لألمالك التي تتصرف فيها، وضبط استغالل الملك ا -

ية وضعيته القانونية، عبر تصفية األوعية الجماعي الخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسو

 العقارية المحتضنة له والمبادرة إلى تحفيظه؛ 

تحيين سجل الممتلكات، وعرضه على السلطة اإلدارية المختصة قصد إبداء رأيها حول طبيعة ومصدر   -

 األمالك المضمنة بالسجل.

 ة الجماعيةر المجزرابعا. 
السيما غياب مواد تعقيم    ،عن مالحظة غياب شروط النظافة الضرورية بها  أسفرت المعاينة الميدانية لمجزرة الجماعة

األيدي واألدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح، وعدم ارتداء الجزارين بدالت خاصة معدة لهذا 

تضيات المرسوم الغرض. بالموازاة مع ذلك، تحتضن المجزرة قاعة ذات أبواب حديدية يعلوها الصدأ، مما يخالف مق 

المتعلق بالسالمة الصحية  28.07بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  2011شتنبر 6الصادر في  2.10.437رقم 

للمنتجات الغذائية، السيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي باالعتماد على المستوى الصحي،  

ة الصحية للمنتجات األولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السالم

الحيوانات. ذلك أن القاعة الوحيدة المعدة إلجراء عملية الذبح غير مغطاة بشكل كامل، كما أنها تفتقر للشروط المطلوبة 

ذي يتم في أحواض ضيقة لعزل األماكن الخاصة بمختلف عمليات الذبح بما في ذلك قاعة خاصة بغسل األحشاء؛ وال

 ومتسخة تتواجد بنفس قاعة الذبح.

قناة مكشوفة عوض إنجاز حفرة صحية في صرفها  إلىأما بشأن المخلفات والمياه العادمة للمجزرة فتلجأ الجماعة 

لتفادي تأذي المرتفقين والحيوانات من أضرارها وروائحا؛ بل يتم تصريف هذه المخلفات في مجرى "واد الحومر"،  

الذي تستعمل مياهه كذلك للسقي وشرب البهائم، مع ما يمثله ذلك من أخطار بيئية، وقد بينت المعاينة الميدانية عدم 

 سبب في تلويث محيط المجزرة.تمذكورة لتصريف المياه العادمة مما يفعالية القناة ال
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من ناحية أخرى، يتم جمع ومراكمة المخلفات الصلبة داخل المجزرة، في انتظار نقلها عبر آلية جمع النفايات من نوع 

األسبوع  بيكوب ذات طاقة استيعابية صغيرة تابعة "لمجموعة الجماعات األخماس"، والتي تخصص مرة واحدة في

 .من أجل جمع كل نفايات المركز الصلبة بما في ذلك نفايات المجزرة

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتأهيل البناية المخصصة للذبح بما يتطابق والمعايير والشروط   ،لذا

ال سيما باختيار  ،الصحية والوقائية األساسية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المتعلقة باستغالل المجازر

الموقع المناسب وتوفير المرافق الالزمة واعتماد الطرق المالئمة للتخلص السليم من المخلفات بما يحافظ على 

 الساكنة. البيئة وسالمة

 التعميرخامسا. 
 في مجال التعمير تم الوقوف على ما يلي. 

  رخص البناء دون احترام الضوابط القانونيةبعض تسليم 

قبل اجتماع اللجنة اإلقليمية للتعمير  28/07/2015بتاريخ  51/2015ماعة أصدرت رخصة البناء رقم تبين أن الج

المتعلق  12.90من القانون رقم  43من أجل الدراسة الثانية، مما يخالف مقتضيات المادة  2015/ 30/09بتاريخ 

االلتزام بالرأي غير المطابق دون  2017- 2013بالتعمير. كما أصدرت الجماعة عشر رخص بناء خالل الفترة 

الصادر عن الوكالة الحضرية في موضوع ملفات طلبات الحصول على الرخص المعنية؛ مما يخالف مقتضيات المادة 

المتعلق بإحداث الوكاالت   1993شتنبر  10الصادر في  1.93.51من الظهير رقم  3من نفس القانون والمادة  43

من القانون  101أي الذي تبديه هذه األخيرة. وهو ما كرسته مقتضيات المادة الحضرية التي تنص على إلزامية الر

المشار إليه أعاله والتي تنص على أنه يتعين على رئيس المجلس الجماعي التقيد، تحت طائلة   113.14التنظيمي رقم  

وال سيما بالرأي الملزم البطالن، بجميع اآلراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل،  

 للوكالة الحضرية المعنية في مجال التعمير.

  عدم استصدار رخصة البناء لمشروع الجماعة 

، دون تطبيق 2/2012قامت الجماعة بعملية بناء ثمان محالت تجارية بالسوق األسبوعي عن طريق الصفقة رقم 

تصميم معماري، ودون أخذ رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير  مسطرة استصدار رخصة البناء، وبالتالي دون الحصول على  

 بما في ذلك الوكالة الحضرية.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: ،لذا

االلتزام، عند الترخيص بالبناء، بجميع اآلراء اإلدارية والتقنية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة  -

 ي الملزم للوكالة الحضرية المختصة؛الجاري بها العمل والسيما الرأ

اعتماد الجماعة مسطرة استصدار رخصة البناء، وبالتالي الحصول على تصميم معماري، وأخذ رأي  -

 اللجنة اإلقليمية للتعمير بما في ذلك الوكالة الحضرية، عند قيامها بمشاريع البناء. 

 النفقاتسادسا. 
 سجلت في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 اتعدم تتبع اإلعانات المقدمة للجمعي 

مقتضيات الفصل   نصتحيث    ،ال تتوفر الجماعة على أية آلية لتتبع كيفية صرف اإلعانات التي تقدمها لفائدة الجمعيات

يضبط بموجبه حق تأسيس  1958نونبر  15الصادر في  1.58.376المكرر مرتـيـن من الظهـيـر الشريف رقم  32

آالف   10جمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ينص على "يتعين على ال

درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات 

عاة مقتضيات اآلنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها اإلعانات المذكورة مع مرا

القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية". وهو ما يفرض ضرورة مطالبة الجماعة الجمعيات المستفيدة بالحسابات 

 المبينة ألوجه صرف الدعم. 

 نقائص تشوب تنفيذ مشروع بناء محالت تجارية 

، 2/2012الصفقة رقم اتسم مشروع بناء ثمان محالت تجارية بالسوق األسبوعي من طرف الجماعة، عن طريق 

 عدة اختالالت وهي: ب

نه، ولئن سبق لرئيس الجماعة أن أصدر إإقامة بناء فوق أرض قبل تسوية وضعيتها القانونية، حيث  -

على أن الجماعة تتصرف في هذه القطعة األرضية  23/05/2010بتاريخ  100الشهادة اإلدارية رقم 

/ح موضوع الرسم 414من ملك الدولة الخاص عدد  ض  تظلتصرفا تاما، فإن القطعة األرضية المعنية  

 ؛  68268/19العقاري عدد 
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 تتبع األشغال بواسطة محاضر وجداول منجزات غير مؤرخة؛  -

، ال يحمل 11/2012/ 26الموقع من طرف رئيس الجماعة بتاريخ  77/2012مقترح االلتزام رقم  -

ة ببدء األشغال بتاريخ تأشيرة القابض، وجاء بعد الشروع الفعلي في األشغال )أمر الخدم

 .(26/12/2012(، أي مع اقتراب انتهاء األشغال )التسلم المؤقت بتاريخ 11/06/2010

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا، 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتتبع صرف الدعم المقدم لفائدة الجمعيات، وذلك من خالل حث  -

تقديم الحسابات والبيانات آالف درهما على 10من إعانات يفوق مبلغها ة الجمعيات المستفيد

 الضرورية؛

تسوية الوضعية القانونية للعقارات المحتضنة للمشاريع الجماعية، وكذا تتبع األشغال بواسطة محاضر  -

ء وجداول منجزات مؤرخة تتضمن المعلومات الكافية إلجراء المراقبات الالزمة، وتصفية النفقات بنا

 على ذلك.
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II. المجلس الجماعي لتنقوب رئيس جواب 

أنه "ليس لديه أي تعقيبات على مشروع المالحظات  جوابهفي  رئيس المجلس الجماعي لتنقوبأفاد رئيس 

 المسجلة من لدن المجلس الجهوي للحسابات الواردة في تقريره الخاص عن الجماعة تنقوب". 
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 "لغدير" جماعة

 (شفشاون إقليم)
 

 ويبلغ كلم مربع 125,73بحوالي  تهامدينة شفشاون، تقدر مساح منكلم  27تقع جماعة لغدير بمنطقة جبلية على بعد 

 .نسمة 7328حوالي  2014لسنة  العام للسكان والسكنىحسب اإلحصاء  اهسكان عدد 

مليون درهم  3,025زيادة طفيفة من  2017إلى  2014 على مدى السنوات منمداخيل التسيير المحققة  حققت

درهم   مليون 2,835  حيث انتقلت من ،؛ في حين عرفت نفقات التسيير المؤداة زيادة ملحوظةمليون درهم 3,157إلى

ا، خالل نفس تراجع  سجلتمداخيل التجهيز    في حين أن.  2017برسم سنة    مليون درهم  3,153  إلى  2014برسم سنة  

اتسمت بتقلص ملحوظ إذ ، بدورها نفقات التجهيز، و2017 سنة درهممليون  1,435 إلى مليون 2,453 من الفترة،

 .2017درهم سنة مليون  0,165لى حدود مبلغ إ 2014سنة مليون  1,134 من مرت

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

، عن مجموعة من المالحظات والتوصيات،  2017-  2014الفترة  برسم تسيير جماعة لغديرأسفرت مهمة مراقبة 

 .يمكن إجمالها فيما يلي

 التنمية الجماعيةأوال. 
 بالتنمية الجماعية، رصد المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية. على مستوى المجهودات المبذولة للنهوض 

 تراب الجماعة على مستوىفي تهيئة المسالك والقناطر  خصاص 

إنشاء الطرق والمسالك بتراب الجماعة وتواجد جزء من الطريق الوطنية مجال في  المبذولةبالرغم من المجهودات 

 22الجماعة من حدودها الشمالية إلى حدودها الشرقية على مسافة  التي تعبربين شفشاون ووزان  الرابطة 13 رقم

إلى  التي تؤديالمطرية  نظرا للتساقطاتإال أن أغلب الدواوير ال زالت تعاني من العزلة خالل فصل الشتاء ، كلم

  هيل العبور.المسالك في غياب قناطر منجزة لتس وبالتالي توحلارتفاع منسوب المياه، 

 "قصور يعتري تدبير اتفاقية تهيئة المسالك مع مجموعة الجماعات " التعاون 

مع مجموعة الجماعات " التعاون" بإقليم شفشاون من أجل  01/2014اتفاقية شراكة رقم  بإبرام قامت جماعة لغدير 

المذكورة التزمت الجماعة بمقتضاها بإعداد وإبرام الصفقة    والتيتهيئة المسلك الرابط بين مركز سوق األحد والحرارة  

 إلنجازشارة الجماعة إعها رهن ، في حين التزمت مجموعة الجماعات بتوفير اآلليات المتوفرة لديها ووضأعاله

عدم  السبب يعود إلىومن خالل مراجعة مكونات ملف الصفقة، تبين أن  ،لم يتم إنجازها شغالاألالمشروع. إال أن 

توخي الدقة عند صياغة االتفاقية؛ حيث لم يتم تحديد نوعية اآلليات المطلوبة، إضافة إلى نقص في التنسيق بين طرفي  

 نودها.نجاز بإل االتفاقية 

 خصاص في البنية الصحية بتراب الجماعة 

إال أن ذلك يعتبر  "،اغرنقاضي "بالرغم من توفر الجماعة على مركز صحي بمركز سوق الحد ومستوصف بدوار 

دوار متواجد في  25موزعة على نسمة  7328 ما يناهز 2014سنة  غير كاف بالنسبة لجماعة يبلغ عدد ساكنتها

، والتي تتميز بصعوبة تضاريسها في حين أن أقرب مستشفى اقليمي امربع اكيلومتر 125,73منطقة تبلغ مساحتها 

فإن  عداد لبرنامج عمل الجماعة،تراب الجماعة. فوفقا للتشخيص المنجز في إطار اإل منكيلومتر  27على بعد يقع 

ض لها األمهات خالل فترة كثرة الحاالت االستشفائية التي تتطلب تدخال فوريا وكذا المخاطر التي يمكن أن تتعر

إضافية، مجهزة   استشفائيةالحمل والوالدة مع توفر الجماعة على سيارة إسعاف واحدة تجعل الحاجة إلى إنشاء وحدات  

بحسب  الصحي وموزعةالبشري واللوجستيكي واألجهزة الطبية الالزمة لتوفير الخدمات في المجال  ينبالعنصر

 الدواوير، أمرا ملحا وضروريا.الكثافة السكانية لكل مجموعة من 

  تدبير روض األطفالالمتعلقة بتفاقية اال تنفيذقصور في 

" من أجل أ. ر. ت. " و"جمعية ش.بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع "جمعية  2012أبريل  02قامت الجماعة بتاريخ 

. وقد أ. ر. ت"جمعية  "شارة  إالجماعة من وكالة تنمية االقاليم الشمالية رهن    اوضع بناية روض األطفال الذي تسلمته

بتوفير الوثائق المتعلقة بتسيير روض األطفال وتسييج وترصيف وتشجير  هذه األخيرةنصت االتفاقية على أن تلتزم 

إحداث لجنة مشتركة بين  مل علىتعن األطراف المعنية لم ألم تف بالتزاماتها التعاقدية. كما  هاإال أن ،محيط المؤسسة

 نجازها وتتبع وتقويم تسيير مؤسسة الروض.إمن أجل وضع البرامج السنوية لألنشطة المقرر  ةالجماعة والجمعي

 خصاص في مجال التعليم بتراب الجماعة 

اتها ال تتوفر  تعاني الجماعة من مجموعة من المشاكل فيما يخص التعليم االبتدائي؛ فأغلب المدارس االبتدائية وفرعي

ر التربوية ال تتوفر على طكما أن األ .على مرافق صحية وصهاريج الماء الضروريين في الحياة المدرسية للتلميذ 
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أن أغلب الوحدات الدراسية غير مسيجة  باإلضافة إلىاستمرارية المرفق، االستقرار لهم وين لضمان درسسكن للم

فإن التالميذ يعانون من صعوبة  فضال عن ذلك،في المحيط المدرسي.  لحماية التالميذ من األخطار الممكن حدوثها

التنقل للمؤسسات التعليمية نظرا لبعد الدواوير عن الوحدات الدراسية وعدم توفر الجماعة على وسائل النقل المدرسي. 

بتراب الجماعة التي   ةد عدادية الثانوية الوحيمشكل التنقل إلى اإل فبدوره يشكو منعدادي، أما فيما يخص التعليم اإل

مما يعاني منها التالميذ في حالة عدم استفادتهم من القسم الداخلي أو دار الطالبة ذات الطاقة االستيعابية المحدودة، 

 التالميذ.  بمعضلة اكتظاظ األقسام  طرحيطرح 

 سكان الجماعة بالماء الصالح للشرب   تزويدفي  نقص 

وذلك راجع باألساس لقلة   .رة المياه الصالحة للشرب خصوصا في فصل الصيفمشكلة ند   منتعاني أغلبية الدواوير   

من  لالستفادةاآلبار المحفورة والمجهزة بتراب الجماعة وعدم اللجوء إلى توفير احتياطي للمياه عبر بناء صهاريج 

 وكذا عدم تهيئة المنابع المائية. ،خاصة في فصل الشتاء  ،التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة

 اإلنارة العموميةوصيانة ربط المنازل المشتتة بشبكة توزيع الكهرباء يعتري  نقص 

فإن نقص الصيانة  ،الجماعة اي استفادت منهتبالرغم من المجهودات المبذولة في إطار كهربة العالم القروي وال

التيار الكهربائي خاصة في فصل الشتاء،   ات متكررة فيانقطاعالدورية لألعمدة والتجهيزات الكهربائية يؤدي إلى 

ويبقى المشكل األكبر الذي ال زال مطروحا هو كيفية ربط المنازل المشتتة بشبكة الكهرباء خاصة على مستوى العديد 

 من دواوير الجماعة.

ذات الصلة والهيئات  ، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بالعمل، بشراكة مع قطاعات الدولةالذ

 ، على: وفي احترام تام الختصاص كل سلطة على حدة  األخرى المعنية

 تعزيز الوحدات االستشفائية بما يتالءم وتوزيع الكثافة السكانية بالجماعة؛ -

 تفعيل بنود اتفاقية تدبير روض األطفال؛  -

افق صحية وصهاريج ماء  تجهيز الوحدات الدراسية بالتجهيزات الضرورية الستقبال التالميذ من مر -

وتسييج محيط الوحدات لضمان أمانهم وتوفير وسائل النقل لهم في إطار ما تتيحه المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية؛

 نجاز صهاريج لتكوين احتياطي للمياه؛ إتجهيز آبار ونافورات للماء الصالح للشرب و -

 ة الدورية لألعمدة والتجهيزات الكهربائية.استكمال ربط المنازل بشبكة الكهرباء والعمل على الصيان -

 التنظيم اإلداري وتدبير الموارد البشريةثانيا. 
 على مستوى التنظيم اإلداري وتدبير الموارد البشرية، سجل ما يلي.

 ضعف نظام المراقبة الداخلية 

 إذ  .لى نظام للمراقبة والضبط الداخليإمصالح الجماعة   اختالالت تتجلى في افتقارتسجيل  عن  أسفرت مهمة المراقبة  

غياب دليل لإلجراءات والمساطر الداخلية بالجماعة وعدم توثيق خروج التوريدات والمواد على سبيل المثال  لوحظ

استالم وتوزيع األدوات والمواد والعتاد المقتنى من  عمليات توثيق مسؤول عنفي سجالت المخزن وعدم تكليف أي 

ة بكل كما سجل  ها.واستعمال هاتتبع مآلل عدم إحداث آلياتباإلضافة إلى بل الجماعة، ق غياب دفاتر وسجالت خاص 

 سيارة جماعية وقصور في مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة. 

 قصور في مجال التكوين المستمر 

نهم لم يستفيدوا من أية دورة تكوينية خالل السنوات إيعاني موظفو الجماعة من خصاص في التكوين المستمر، حيث 

أن  علما ،األربع السابقة، وذلك من أجل تحسين أدائهم ومالءمة كفاءاتهم مع المتغيرات المتعلقة بالتدبير الجماعي

 المستمر.اعتمادات مالية للتكوين  دأبت على عدم رصد الجماعة 

 لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:  

 تعزيز نظام مراقبة داخلية فعال بحيث يكفل توثيق كافة اإلجراءات اإلدارية المتخذة من طرف مصالحها؛  -

 العمل على توفير تكوين مستمر لمواردها البشرية، بما يضمن تحسين مداركها وتجويد عملها. -
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 تدبير المداخيل والنفقاتثالثا. 
 مكنت المراقبة في إطار هذا المحور من رصد مجموعة من االختالالت، نوردها كما يلي. 

 تجاوز سقف صندوق شساعة المداخيل وآجال الدفع القانونية 

ين عن والي تطوان والقاضي بتعي 2012ماي  22الصادر بتاريخ  02/25بناء على الفصل الثاني من القرار رقم 

لمداخيل، تم تحديد سقف المبالغ التي يمكن االحتفاظ بها، في صندوق وكالة المداخيل، في ألف درهم. كما حدد لشسيع  

نفس الفصل أجل خمسة أيام لدفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي. إال أن المالحظ أن شسيع المداخيل يتجاوز 

ويبين الجدول أسفله، الحاالت التي   .ما قانوناالمنصوص عليهحتفاظ به  أحيانا كال من السقف المالي للتحصيل وأجل اال

 ا الشأن:ذ تم الوقوف عليها في ه

 نماذج لحاالت تجاوز سقف صندوق شساعة المداخيل واألجل القانوني للدفع

 مبلغ الدفع )بالدرهم(  تاريخ دفع المداخيل المحصلة للقابض

 18.947,00 2017فبراير  08

 10.957,40 2017فبراير  20

 12.929,50 2017مارس  07

 13.419,68 2017أبريل  17

 19.804,40 2017ماي  22

 10.191,00 2017يونيو  08

 16.714,60 2017يونيو  19

 10.574,10 2017يوليو  10

 11.184,00 2017يوليو  21

 11.030,50 2017غشت  02

 13.327,30 2017شتنبر  20

 22.933,20 2017أكتوبر  09

 13.723,60 2017أكتوبر  23

 13.248,60 2017نونبر  09

 16.960,20 2017نونبر  21

 15.917,40 2017دجنبر  11

 11.832,00 2017دجنبر  20

 تأخر شسيع المداخيل في إرجاع كنانيش إيصاالت مستهلكة إلى القابض الجماعي 

لإليصاالت تم استنفادها  تبخمسة سجالأن شسيع المداخيل ما زال يحتفظ  الرقابية،نجاز هذه المهمة إ، على ثر تبين

لنصوص المنظمة لعمل وكالة المداخيل، حيث أن تاريخ انتهاء العمل ل وفقا ،إرجاعهما إلى القابض الجماعي دون

 . 2016يونيو  05بأحد هذه السجالت يعود إلى 

 عدم استخالص واجبات أكرية المحالت الجماعية 

المحالت   من مستغليأن عددا    تبينالمتعلقة بالمداخيل المستحقة لفائدة الجماعة،    االستخالصمن خالل مراجعة وضعية  

 2016و  2015برسم سنوات    حيث بلغ الباقي استخالصه  ،منذ مدة طويلة  الكراءأداء واجبات    يعمدوا إلىرية لم  التجا

رئيس الجماعة يفعل أن  دون ا،درهم 77.958,14و درهما 21.580,00و ادرهم 5.975,00 على التوالي 2017و

 مستحقات. هذه التحصيل  قصد إجراء قانوني  أي

  الرسم على محال بيع المشروباتتطبيق قيمة جزافية بشأن 

% على رقم  5لى أن الجماعة تطبق نسبة إفيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات، يشير القرار الجبائي 

غير أنه تبين أن  .المعامالت المحقق كل ربع سنة جراء بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
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،  هذا األخيرحيث يكتفي  ،إلى شساعة المداخيل المحققة هممداخيلبارات الضريبية قرمستغلي المقاهي ال يودعون اإل

  رقم   من القانون  67مقتضيات المادة  مع    األمر الذي يتنافىلملزمين.  هؤالء ال  ةالشفوي  ات حسب تصريحه، فقط باإلقرار

نفس القيمة الجزافية للرسم على   تعميمفي نهاية المطاف إلى    ىالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وهو ما أد   47.06

 عن كل فصل.  درهم 40ودرهم  20تتراوح بين  2014/2017لفترة طيلة ا ينملزمالكل 

 للسوق األسبوعي الوقوف المحاذيةاستخالص واجبات وقوف السيارات بمحطة  عدم 

 تم تحديد واجبات وقوف السيارات بجانب السوق 2016يوليو  25بتاريخ الصادر  73على القرار الجبائي رقم  بناء

تبين أن الجماعة  ، ورغم الرواج التجاري الذي يمتاز به السوق،. إال أنهعن كل سيارة دراهم 5بتسعيرة  األسبوعي

 هذا الرسم. تستخلص واجباتها عنال 

 ديد حصة الجماعة من ثمن بيع المنتوج الغابويغياب محاضر السمسرة لتح 

ثمن تفويت استغالل الملك الغابوي التابع  اي يحدد فيهتلوحظ أن الجماعة ال تتوفر على محاضر عملية السمسرة ال

حصتها   بتلقي  بل إنها تكتفيالسمسرة.    اتمن عملي  تهاالمداخيل المحصلة لحص  مطابقة  التأكد من  قصد   ،لمجالها الترابي

بناء على محاضر السمسرة التي  وصحة ما تتوصل به صدقيةعن طريق تحويل بنكي، دون أن تعمد إلى التأكد من 

 قليمية للمياه والغابات.المندوبية اإل تنجزها

 حسابات تصفية بعض الحواالت أخطاء على مستوى 

مع  2015برسم سنة  213و 120 ي مورق 2014برسم سنة  326و 210 يرقم  ينلغ الحوالتامبلالجماعة أداء لوحظ 

% كضريبة على القيمة المضافة عوض تطبيق االعفاء أو السعر الخاص بكل صنف من المواد المقتناة  20تطبيق سعر  

 من المدونة العامة للضرائب كما جرى تغييرها وتتميمها.  99و 91طبقا لمقتضيات المادتين 

 :   بالحرص على لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة

تحيين   ،عند االقتضاء  ،أو  ها للقابضاحترام سقف المداخيل المودعة لدى شساعة المداخيل وآجال دفع  -

 بما يتناسب مع إكراهات الجماعة؛  الشساعةقرار إحداث 

االيصاالت المستهلكة إلى القابض الجماعي فور إبراء ذمته بخصوص   تسليم شسيع المداخيل لكنانيش -

  ؛ آخر دفع قام به

 استخالص واجبات كراء المحالت التجارية الجماعية، بما في ذلك الدكاكين والمقاهي؛ -

التأكد من أسس تصفية حصة الجماعة من منتوج الملك الغابوي مع ضرورة توفرها على الوثائق  -

 المثبتة لذلك.

 تدبير الممتلكاتا. رابع
 فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، سجل ما يلي.

  قطعة أرضية محل نزاع علىانعقاد السوق األسبوعي 

  ، مرفق السوق االسبوعي ليس مصفى  أوييي  ذ ال  وعاء عقاريالمن خالل مراجعة ملفات منازعات الجماعة، تبين أن  

أن   ،المراسالت  استنادا إلى  ،له. إال أنه تبين  يتهمملك  يدعون  أغيارمن طرف    1982موضوع تعرض منذ سنة    وبل ه

القباضة التأشير على  بسبب رفضلم تكتمل  1977مسطرة االقتناء كما أنجزت مع نائب ورثة القطعة األرضية سنة 

رسمية كملكية خاصة للمالكين األصليين. وعليه، مسجلة بطريقة    غيرالبقعة األرضية غير موثقة و  أن  بدعوىالحوالة  

تم تصفية هذا النزاع، في حين استمرت الجماعة في استغالل هذه البقعة األرضية تفإنه منذ تاريخ التعرض األول لم 

 دون أن تضمها إلى أمالكها العامة.

  الجماعية المحالت بعض بنود عقود كراء  تنفيذقصور في 

 أداءلى أن عدم  عوالذي ينص    ،تطبيق الفصل الثالث من عقود كراء المحالت الجماعية  علىتعمل  تبين أن الجماعة لم  

في حق مجموعة   اإلجراء لم يتخذ   . هذاالمكتري لواجبات الكراء لمدة ثالثة أشهر يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعقد الكراء

، إن الجماعة  األجل المحدد في العقد. بل  نتزيد عما بذمتهم لفائدة الجماعة منذ مدة    تخلفوا عن تسديد من المكترين الذين  

 .هاقبل تاريخ إعادة تجديد   لهم حتىعقود الكراء  تمديد ت إلى د عم على العكس من ذلك،

 العقارات التي تتصرف فيها ملكيةلى سندات إالجماعة  افتقار 

بسجل الممتلكات الجماعية سواء العامة لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على سندات الملكية المتعلقة بالعقارات الواردة 

لذلك،  المالية الالزمة االعتمادات توفيرإجراء من أجل تحفيظ هذه األمالك أو  تتخذ أيلم  هامنها أو الخاصة. كما أن

 بتاريخ 57 الوزارية عدد  الدورية لمقتضيات وفقا وذلك الغير، قبل منعليها   ترام أو اعتداء مخاطر من وذلك لحمايتها

  .اتهائالمحلية وهي للجماعات العقارية الممتلكات بتحفيظ والمتعلقة 1998 أبريل 21
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  على سجل الممتلكات العقارية السلطة اإلدارية المختصةغياب تأشيرة 

على تولي العمال في العماالت واألقاليم    1993أبريل    20الصادرة بتاريخ    248تنص مقتضيات الدورية الوزارية رقم  

مدى مالءمة التقييدات الموجودة بسجالت الممتلكات، وذلك مرتين في السنة، األولى في األسبوع األول من مراقبة 

من  غير مؤشر عليهسجل الممتلكات العقارية تبين أن  هإال أن .شهر يناير، والثانية في األسبوع األول من شهر يوليو

 الفة الذكر. تطبيقا لمقتضيات الدورية س المراقبة االداريةلدن سلطات 

 :، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يليالذ

 استغالله بصفة قانونية؛ قصدالعقاري من أي نزاعات أو تعرضات  ئهاالعمل على تصفية وعا -

بعدم وفاء   منها  المتعلقة  السيماالجماعية    المحالتتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في عقود كراء   -

 تهم المالية؛المكترين بالتزاما

 تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة مع العمل على تحفيظها؛ -

العمل على استيفاء سجل الممتلكات للشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية  -

 المعمول بها.

 التعميرخامسا. تدبير قطاع 
  يلي.في مجال التعمير، تم الوقوف على ما 

 بعض الوحدات السكنية في غياب رخص البناء بناء 

بنايتين للسكن  تشييد من خالل المعاينة الميدانية لبعض المناطق في تراب الجماعة المحددة في تصميم التنمية، لوحظ 

خالفا  وذلك  ،من طرف المصالح الجماعية ئهمابنا تيرخص استصدارطابق واحد في مركز الجماعة دون  من

بناء دون الحصول على  عملية ةأيوالتي تمنع  ،كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم من القانون 40المادة  لمقتضيات

رخصة لمباشرة ذلك في التجمعات القروية الموضوع لها تصميم النمو على طول طرق المواصالت غير الطرق 

 ابتداء من الطرق اآلنفة الذكر. واحد  الجماعية إلى غاية عمق كلم

 تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة ضوابط الجماعة للمقتضيات القانونية المتعلقة ب مخالفة 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل  2013ماي  24بتاريخ  2.13.424من المرسوم رقم  42المادة  تنص

وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية 

أنه "تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة   والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على

ال يمكن للمالك أن يستخدم المبنى إال بعد  وعليه، .بعد إجراء معاينة للتحقق من أن األشغال أنجزت وفق ما يجب"

 ،بصفة نهائيةتعمد، إال أنه لوحظ أن الجماعة لم  .انتهاء األشغال فيه والحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة

 رغم ،هذا النوع من الرخص أو الشواهد بالنسبة لمجموع ملفات البناء التي استصدرت فيها رخص للبناء تسليمإلى 

 البدء باستغاللها. وبنايات تم االنتهاء من األشغال فيها الأن 

المتعلقة برخص السكن وشواهد  القانونيةمقتضيات ال، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بتفعيل الذ 

 .ابقةالمط

 الشرطة اإلداريةسادسا. تدبير المرافق الجماعية و
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 عدم تأهيل السوق األسبوعي للجماعة 

حيث   ،كل يوم أحد. إال أن تأهيل هذا المرفق العمومي يعرف قصورا كبيرا ينعقد تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي 

نظرا  ه،محيط وتسييج وغياب المرافق الصحية فيه إلى التجهيزات الضرورية كترصيف مساحات البيعوق السيفتقر 

إلى  ، الذي يؤدي من جهة األمر .تعليمية منشأةسكنية و بناياتبجوار و 13الطريق الوطنية رقم  بمحاذاةلوجوده 

هذه المصالح  عجزإلى  ،ومن جهة أخرى ،تنظيم السوق األسبوعيفي إضعاف قدرة مصالح الجماعة على التحكم 

 مما يؤثر سلبا على تثمين قيمة السوق عند تقدير ثمن تفويض تدبيره.  عليه،ضبط الوافدين  نع

 في تدبير النفايات الصلبة  قصور 

بل ، ال على الموارد البشرية الالزمة لذلكمنتظم ونفايات الصلبة تعمل بشكل على آلية لنقل ال الال تتوفر إن الجماعة 

تعتمد في تأمين هذه الخدمة على شاحنة لنقل النفايات تابعة لمجموعة جماعات "األخماس" التي تعمل فقط ليوم واحد 

انبعاث وشاحنة المجموعة  تراكم النفايات طيلة األسبوع إلى حين حضور    يفضي إلىمما    ،في األسبوع بمركز الجماعة

 بفعل الرياح على ضفة وادي اللوكوس وفي مركز سوق األحد.  تنتشركريهة روائح 

لمصالح عمالة  ،في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وقد سبق للجماعة أن تقدمت بمشروع في هذا الشأن

تم تلبية طلبها تلنقل النفايات الصلبة دون أن  ، من أجل طلب المساهمة في اقتناء آلية21/09/2017شفشاون بتاريخ 
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تهيئة مطرح عمومي منظم ومراقب للنفايات  وتخصيص على بعد  تعملبهذا الخصوص. كما تبين أن الجماعة لم 

 الصلبة.

  وجود مشاكل تتعلق بتدبير شبكة التطهير السائل بمركز الجماعة 

يؤدي إلى تصريف المياه العادمة في الوديان القريبة من  لذياألمر ا .نظام التطهير السائل إلىتفتقر جماعة لغدير 

يؤثر سلبا على جودة مياه قد مما  ،الدواوير والتي تصب بدورها في واد اللوكوس العابر للمجال الترابي للجماعة

 . المذكور ومحيطه االيكولوجي للواد  مجالالشرب وال

  لتدبير مخلفات معاصر الزيتون  منظومةغياب 

بمركز سوق األحد مجموعة من معاصر  تنظرا لتوفر المنطقة على زراعة مهمة من شجر الزيتون، فقد انتشر

 يلحق ، كما أن نشاطها من جهة أخرى .على رخص لمزاولة نشاطها ، إال أنه تبين أنها ال تتوفر من جهة .الزيتون

  البقايا بل إن هذه  ،المعاصر على أنظمة لمعالجة مخلفات عملية عصر الزيتون لبيئة نظرا لعدم توفر هذهباأضرارا 

 مما يؤثر على الحياة البيئية بتراب الجماعة.  ،وخاصة السائلة منها يتم توجيهيا نحو واد اللوكوس من أجل التخلص منها 

 13بناية مهملة تتوسط الطريق الوطنية رقم  وجود 

الرابطة بين شفشاون ووزان يطلق عليها اسم   13دير بناية بالطريق الوطنية رقم  يتوسط مركز سوق األحد بجماعة لغ

"Pont de Loukous  نشاؤها في عهد االستعمار االسباني وكانت بمثابة نقطة إ". وهي عبارة عن بناية كبيرة تم

 وضعهاسي. إال أن حدود وهمية تفرق بين المناطق الخاضعة لالستعمار االسباني وتلك الخاضعة لالستعمار الفرن

. 13ومستعملي الطريق الوطنية رقمكبناية مهجورة سقفها آيل للسقوط أصبحت تشكل خطرا على الساكنة  الراهن

وعلى الرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تبادر في إطار ممارسة الصالحيات المرتبطة بالشرطة اإلدارية إلى إيجاد حل 

 ات الصلة.لهذه المعضلة بالتنسيق مع جميع الجهات ذ 

 ، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:الذ

 وتحسين مردوديته؛  اتخاذ التدابير الضرورية لتأهيل السوق األسبوعي -

 لمراقبةالتدابير الضرورية  اإلدارية، سيما باتخاذالشرطة  صالحيات رئيس الجماعة في مجالتفعيل  -

منظمة وتطهير التنظيم األنشطة التجارية غير كذا و بتعاون مع الجهات المعنية، البنايات المهجورة

 قنوات الصرف الصحي والسهر على نظافة مجاري المياه. 
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II.  المجلس الجماعي للغدير  رئيسجواب 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التنمية الجماعيةأوال. 

 في تهيئة المسالك والقناطر في تراب الجماعة خصاص 

ياه بسب ارتفاع منسوب الم "تونات "و ،"المنقرة" ،"أكرباون"بالنسبة للمالحظة المتعلقة بعزلة الدواوير  -

المتعلقة بمشروع بناء   تم فتح األظرفة 2018دجنبر  31بتاريخ وغياب قنطرة على واد الحرارة، أخبركم أنه و

لفالحة حيث أرست الصفقة على لوزارة ا رارة" من طرف المديرية اإلقليميةالحوكوس "قنطرة على واد الل

   " .M. méd " .شركة 

 وأرست الصفقة على شركة 2018 دجنبر 4أما بالنسبة  للمالحظة الثانية فقد تم فتح األظرفة بتاريخ  -

 " EL H. "  درهم و وبالنسبة للمالحظة الثالثة  والربعة والمتعلقة بالمسلك  5.737.783,5بغالف مالي قدره

فقد تم   "تينزة"و "بني والل"، و"الدشريين"و "تاج ناصر"و "تونيث"و "تنكرامة" المؤدي الى كل من دوار

اعة توسيع هذه المسالك بواسطة اليات مجموعة الجماعات "التعاون" في اطار البرنامج السنوي المخصص لجم

" تم  أيال"و "تدغوت "، "المزاديين"( ، أما فيما يخص المسلك الربط بين دوار ...) 2018لغدير برسم سنة 

الى دوار "بوحامد" تم  المنشئات الفنية من طرف المديرية اإلقليمية للفالحة . والمسلك المؤدي تهيئتها  بالتفنة و

 .2019حة برسم سنة اإلقليمية للفالبالتفنة من طرف المديرية  برمجت تهيئته

 األطفال روض تدبير اتفاقية تدبير في قصور 

ل وضع نقطتين بجدول أعما المجلس وبتعاون مع اعضاء المكتب لمجلس جماعة لغدير على رئاسة عملت

ألطفال حول وضعية روض ااالولى تتعلق بعرض لرئيس الجمعية المسيرة  2019الدورة العادية لشهر ماي 

جمعية اجيال للرياضة الجماعة و  بمركز سوق األحد والثانية متعلقة بدراسة ومناقشة مشروع اتفاقية الشراكة بين

مالحظتكم في  على االلتزام بجميع رص الجماعة والتنمية لتسير روض االطفال بمركز سوق االحد حيث ستح

 (. ...) هذا الشأن

 التنظيم اإلداري وتدبير الموارد البشريةثانيا. 

  الداخلي الضبط نظام ضعف 

جراءات والمساطر الداخلية للجماعة عملت هذه األخيرة االولى والمتعلقة بغياب دليل اإل بالنسبة للمالحظة -

جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الشواهد، الرخص، اجل تمرير على وضع شاشة اليكترونية من 

 (.…والقرارات االدارية للمرتفقين ) 

جيل استالم وتوزيع اي من بتوثيق وتس نسبة للمالحظة الثانية والثالثة قامت الجماعة بتعين موظف مكلفبال -

واد من قبل أي جهة داخل والموتتبع واستعمال هذه االدوات والعتاد المقتنى من قبل الجماعة والمواد  األدوات

اصة بالمخزن بشكل دوري وبمسك سجالت المخزن والقيام بعمليات الجرد واستخراج النتائج الخالجماعة 

 (. ومنتظم )...

بخصوص المالحظة الرابعة فإن الجماعة تتوفر على سجالت خاصة باآلليات الجماعية تظهر تواريخ وجهات   -

( اما فيما يتعلق بكميات الوقود والزيوت التي تم التزود بها في كل مرة والصيانة ...التنقالت والمسافة المقطوعة )

إعطاء فكرة   ذا كافة المعلومات التي من شأنهاوك  ها ومبلغ المصاريف المترتبة عنهاواإلصالحات التي تم القيام ب

 .لكل هذه العملياتواضحة عن الحالة الميكانيكية لكل الية ستعمل الجماعة على وضع سجل مفصل 

على تتوفر    أما بالنسبة المالحظة الخامسة والمتعلقة بقصور في مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة فالجماعة  -

وأما بالنسبة لألرقام  لمتعلقة بمراجع سند الطلب  انات ا حيث يحتوي على جميع   البيسجل جرد الممتلكات المنقولة  

سلسلية لجميع العتاد المقتنى مع ووضعت أرقام تت الجماعة على تحيين هذا السجل التسلسلية للعتاد فقد عمل

 متطابقة مع السجل جرد الممتلكات المنقولة. بطائق تعريفية له 

  نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين 

 -المديرية العامة للجماعات المحلية مع  اتفاقية شراكة  ت الجماعة عقد ن المستمر للموظفين بخصوص التكوي

باعتبار دورها الريادي في مجال التكوين، لمواكبة هذا العمل الهام،  -مديرية تأهيل االطر اإلدارية والتقنية 

فقد انخرط موظفي الجماعة في تعبئة  وتنفيذا لمقتضيات هذه االتفاقية وبرسم برنامج التكوين وتنمية القدرات 

 مجال تخصصهم، في بطائق التسجيل الفردية للتكوين قصد االستفادة من دورات تكوينية المزمع تنظيمها  
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وكذلك تم عقد اتفاقية شراكة أخرى مع المجلس اإلقليمي لشفشاون  لتكوين الموظفين  الجماعيين في مختلف  

عدة تكوينات وفي   لف المصالح. حيث استفاد جل موظفي الجماعة منلمخت الميادين حسب الهيكلة الجديدة

 تخصصات مختلفة  

 تدبير المداخيل ثالثا. 

 في إرجاع سجالت اإليصاالت مستهلكة التي تم استنفادها إلى الخازن  تأخر شسيع المداخيل

 االقليمي

فادها إلى السيد الخازن ت التي تم استنجميع سجالت االيصاال  هذا الشأن وتم إرجاع  فيلقد تم االلتزام بتوصياتكم  

 . 17/05/2018بتاريخ:  اإلقليمي

 استخالص واجبات أكرية الدكاكين الجماعية عدم 

بين الفترة الممتدة ما   التابعة للجماعة الترابية لغدير  فيما يتعلق بالباقي استخالصه برسم كراء المحالت التجارية

، تجدر اإلشارة إلى أن مصالحنا المختصة ’ وبوسائلها البسيطة استطاعت أن تخفض من 2017و 2014بين 

ي استخالصه الجديد درهم. أما الباق 105513.14حجم الباقي استخالصه. الباقي استخالصه القديم األول هو: 

 .% 54بالنسبة  57426.34درهم. المحققة:  48886.80هو: 

نثير انتباهكم بأننا في مراحل جد متقدمة فيما يتعلق بمشروعنا الطموح ع هذا العمل والتزاما بتوصياتكم  وموازاة م

. خمس منها  حالة 11محل تجاري بدون استثناء. حيث لم يتبق منها إال  64ء لــ والشجاع في تحيين عقود كرا

 أمل ضخ أموال ذاتية إضافية لصالح ميزانيتنا الجماعية.  حالة وفاة. ونحن سائرون بخطوات ثابتة وحثيثة على 

 .عدم استخالص واجبات وقوف بجانب السوق 

تم تعيين قابضين من أجل استخالص هذه  استخالص واجبات وقوف السيارات بجانب السوق بخصوص

 الوجبات.

 تدبير النفقاترابعا. 

  وجود خطا في حسابات تصفية لبعض الحواالت 

الغ المؤداة توصياتكم الكاملة السترجاع المبة فقد عملت الجماعة على االلتزام بتنفيذ بخصوص هذه المالحظ

، بحيث أعدت أمر باالستخالص وأمر بالدفع في اسم المزودين المعنيين السترجاع مبالغ  خطأ لفائدة الممونين

ك فقاموا بأداء تلك المبالغ موضوع ، وقد استجاب المعنيون بذلة المضافة المؤداة لم خطأى القيممن الضريبة عل

 لفائدة حساب جماعة لغدير لدى الخازن االقليمي شفشاون  االمر بالدفع

  ة بالميزانيةإجباري نفقات برمجةعدم 

 :مالحظة واتخذت االجراءات التاليةالتزمت الجماعة بهذه ال بخصوص هذه المالحظة

 ؛2019واليد العاملة برسم ميزانية الخاصة بتأمين أعضاء المجلس  برمجة االعتمادات -

الخاص بأعضاء المجلس واليد العاملة بالجماعة )وتجدون رفقته  ابرمت الجماعة عقد التأمين -

 .نسخة من كل عقد(

 اإلدارية الشرطة واختصاصات التعميرخامسا. تدبير قطاع 

 بةالصل النفايات تدبير في قصور 

رئيس اللجنة االقليمية بين جماعة لغدير و  26/09/2018اكة بتاريخ  بخصوص هذه المالحظة تم ابرام اتفاقية شر

مبادرة طار الايات المنزلية بتراب جماعة لغدير في إللتنمية البشرية من أجل اقتناء شاحنة صغيرة لجمع النف

  .الوطنية للتنمية البشرية )...(

 الزيتون معاصر مخلفات لتدبير منظومة غياب 

وقوفا على توصياتكم بخصوص تفعيل صالحيات رئيس الجماعة  في  مجال الشرطة اإلدارية المنصوص عليها 

المتعلق بالجماعات ، تعتزم الجماعة على استصدار قرار  تنظيمي    113.14من القانون التنظيمي    100في المادة  

حت تحدثه الوحدات االنتاجية لزيت الزيتون على المجال البيئي جماعي يستهدف التصدي  للتلوث الذي اصب

وفي هذا الصدد وجهت رسالة للسيد عامل االقليم في اطار سلطة المواكبة الستدعاء لجنة متكونة من   ،بالجماعة

جميع المتدخلين في هذا الشأن  وابداء مقترحاتهم التوجيهية حول العناصر الضرورية الواجب توفرها في هذا  

القرار، كما قامت رئاسة بتوجيه طلب لرئيس المحكمة االبتدائية حول األعوان المحلفين وذلك ألداء القسم 

 لموظف جماعي الكتساب الصفة القانونية لمعاينة وضبط المخالفات في مجال البيئة 

 )...( 
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 ''الزيتون''جماعة 

 )إقليم تطوان(
 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة   10.481ويبلغ عدد سكانها    ،1992أحدثت جماعة الزيتون في سنة  

 نفقاتها في نفس السنة  بلغت ، فيما  ادرهم  .003.564.605  ما مجموعه  2017. وقد بلغت مداخيل الجماعة سنة  2014

 درهم. 3.462.109,00 حوالي

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

عن تسجيل المالحظات والتوصيات األساسية   2017-  2014مهمة مراقبة تسيير جماعة "الزيتون" عن الفترة   أسفرت

 التالية:

 أوال. تدبير مداخيل الجماعة
مما يجعل  ،%90بنسبة تقارب  ،يشكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة أكبر حصة من مجموع مداخيل الجماعة

المتعلق بالمنتوج الغابوي  الدخليأتي بعد ذلك وذلك، رهينا بهذا المورد.  رتب عنتتسيير المصالح الجماعية، وما ي

 وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:. الموارد الذاتية األخرى وبعض

 حصتها من منتوج الملك الغابوي تصفية  صحة من الجماعة أكدعدم ت 

، وتدر ²كلم 24، أي بمساحة تزيد عن هاتراب% من المساحة اإلجمالية ل46,6نسبة  بالجماعة  يغطي المجال الغابوي

 : كاآلتي 2017-2014مداخيل مالية يمكن إجمالها حسب السنوات المتعلقة بالفترة  عليها هذه الثروة

 2017- 2014حصة جماعة الزيتون من منتوج الملك الغابوي خالل الفترة 

 2017 2016 2015 2014 السنة المالية

 326.230,00 244.195,00 276.940,00 161.924,00 )بالدرهم(  منتوج الملك الغابوي

أن ، مع العلم يعرف تغيرا من سنة ألخرى الغابوي بالمنتوج المتعلق أن المدخول ، من خالل هذا الجدول،ويتبين

من قبيل محاضر  ،على ما يثبت أن هذه المبالغ تشكل النسبة الحقيقية لحصتها من عملية السمسرة تتوفر ال الجماعة

عملية السمسرة التي يحدد فيها ثمن تفويت استغالل الملك الغابوي التابع لمجالها الترابي. وفي غياب هذه المحاضر، 

 . هالبنكية دون أن تتأكد من أسس تصفية مبالغالتحويالت االتوصل بعائداتها من هذا المجال عبر تكتفي الجماعة ب 

  الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرينواستخالص  تطبيق عدم 

يخضع لهذا الرسم إحدى عشر ملزما يتوفرون على رخص من أجل نقل المسافرين بواسطة سيارات أجرة من الصنف 

 ويجعلون من تراب جماعة الزيتون نقطة انطالقهم.  ،األول

 عن سهاتقاعوذلك بسبب  ،2017-2014من محصول هذا الرسم خالل الفترة  تستفد  لمالجماعة أنه لوحظ أن غير 

سلك مساطر المراقبة وفرض الرسم بصورة تلقائية المنصوص عليه اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وخاصة ما يتعلق ب

 تفويت ، مما نتج عنه الجماعات المحليةالمتعلق بجبايات  47.06 رقم بالقسم األول من الجزء الثاني من القانون

عين االعتبار النسبة ب) أخذا  درهم خالل األربع سنوات المذكورة 21.120,00 حواليقدر بتعليها  ةماليستحقات م

درهم لكل سيارة أجرة من الصنف األول عن  120المنصوص عليها في القرار الجبائي المعمول به  بالجماعة وهي 

 . كل ربع سنة(

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات واستخالص ضفر عدم 

 : 2017-2014يلخص الجدول التالي المبالغ المستخلصة بمناسبة تطبيق هذا الرسم بتراب الجماعة خالل الفترة 

 2017 2016 2015 2014 السنة المالية

 5.589,00 10.247,00 5.196,00 6.644,00 المبالغ المستخلصة )بالدرهم(

 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 الباقي استخالصه )بالدرهم(
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أنه، كما  .درهم 2.160,00 الباقي استخالصه المحدد في مبلغمستحقاتها من استخالص لم تعمد إلى الجماعة  إن

تكفل المحاسب  قصد المسطرة القانونية  تعمل على استكماللم وبالرغم من توجيهها إلشعارات للمعنيين باألمر، 

 .ةماليال جزء من مواردهامما أدى إلى تقادمه وضياع  ،بتحصيله العمومي

بقيمة المقدرة    تحقاتهاأي إجراء في حق ثمانية ملزمين بهذا الرسم من أجل استخالص مسلم تتخذ  الجماعة    تبين أنكما  

 .درهم 9.063

 والمالية الشخصية مسؤوليته عن التأمين عقد على المداخيل عدم توفر شسيع 

التأمين عن مسؤوليته الشخصية والمالية المنصوص  عقد ، على 2015ال يتوفر شسيع المداخيل، منذ تعيينه في سنة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010 يناير 3يخ الصادر بتار 2.09.441 رقم من المرسوم 48عليه في المادة 

 للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 الجماعة  نفقات تدبير. ثانيا
 : يلي بما الباب هذا في الواردة المالحظات أهم ترتبط

 التأمين عن سيارة متوقفة عن العمل 

ومع ذلك كانت  كليا،جماعة أنها متوقفة عن العمل وحالتها الميكانيكية مهترئة تابعة للمعاينة سيارة على إثر تبين 

 ذه السيارةه المتعلقة بتأمين تعتبر النفقات ،وبالتالي . تأمينهانظير بأداء مستحقات  تدأب على إصدار أوامرالجماعة 

 . درهم  3.400,10قيمة    2017  سنةعن  و  ،2014سنة    عن  ادرهم  3.070,76  ما يعادلقيمتها    وقد بلغت  .غير مبررة

  عدم أداء نفقات إجبارية 

 السيارات على السنوية الخصوصية الضريبة أداء إلى تعمد  ال أنها تتوفر الجماعة على خمس سيارات وشاحنتين. إال

من المدونة العامة للضرائب التي لم تنص على إعفاء سيارات الجماعات الترابية من  259المادة  مقتضياتل تطبيقا

  نفقة  ، باعتبارهاالسنويةلضريبة الخاصة على سياراتها بميزانيتها  لج الجماعة  ادرويعزى ذلك إلى عدم إ.  الضريبةهذه  

 للجماعات المالي بالتنظيم المتعلق 45.08 رقم  القانون من  42و 41 انالمادت عليه نصت ا م لفايخ ما  وهو إجبارية،

 .بالجماعات المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 181 المادة وكذا ،ومجموعاتها المحلية

مقتضيات األعوان العرضيين المستخدمين لديها خالفا ل لفائدة الشغل حوادث عن تأمين عقد  بإبرامكما لم تقم الجماعة 

وقد بلغ عدد األعوان العرضيين الذين  .حوادث الشغلالتعويض عن المتعلق ب 18.12رقم القانون  من 29لمادة ا

كما أن . 2017عونا سنة  65و 2016عونا سنة  52و 2015عونا سنة  62و 2014عونا سنة  45اشتغلوا بالجماعة 

 بالميزانية. ات  النفقاعتمادات هذه  رغم إدراج  وذلك  أقساط تأمين أعضاء المجلس الجماعي،  أداء    تعمل علىالجماعة لم  

 مخالفة بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإنجاز مجموعة من الصفقات العمومية 

 1/2013 بشأن الصفقة رقم .أ

لوحظ بخصوص حيث  .  ادرهم  486.468,00تتعلق هذه الصفقة بأشغال بناء قنطرة على واد كيتان بمبلغ إجمالي قدره  

 هذه الصفقة ما يلي: 

من دفتر الشروط الخاصة، لم يقم المقاول بتسليم الجماعة تصاميم   "18-4"البند  عليه خالفا لما ينص  -

األخيرة يوما الموالية لتاريخ التسلم المؤقت، كما أن هذه    30داخل أجل    المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال

  الخاصة؛ الشروط دفتر% من مبلغ الصفقة تطبيقا لمقتضيات 1ل تقم باقتطاع مبلغ يعاد  لم

لصفقة عقود التأمين لتغطية المخاطر المشار إليها في الفقرة األولى من با المضمنةال تتضمن الوثائق  -

دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال والمصادق عليه بمقتضى من  24المادة 

أن مقتضيات هذه المادة  ،في هذا اإلطار ،نذكرو. 2000ماي  4بتاريخ  2.99.1087المرسوم رقم 

 ؛تمنع كل أمر بالصرف لمستحقات الصفقة في غياب عقود التأمين المذكورة

إلى تواريخ بعض الوثائق الموثقة لبعض العمليات كتاريخ منح رفع اليد عن الضمان  عدم اإلشارة -

 المؤقت.

  1/2017و  1/2014 يبشأن الصفقتين رقم .ب

درهم.  379.772,40نارة العمومية بمبلغ إجمالي قدره  بأشغال تركيب أعمدة وأسالك اإل  1/2014  رقمتتعلق الصفقة  

  درهم. 381.231,37فتتعلق ببناء ملعب قرب بدوار بني صالح بمبلغ إجمالي قدره  ،1/2017رقم  أما الصفقة 

التأمين لتغطية المخاطر المشار إليها في الفقرة األولى من المادة   بخصوص هاتين الصفقتين، غياب عقود وقد لوحظ،  

  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال 24
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 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

 الحرص على إدراج النفقات اإلجبارية بالميزانية واألمر بصرفها؛ -

 خالص الرسوم المتعلقة بمحال بيع المشروبات والنقل العمومي للمسافرين. الحرص على فرض واست -

 ا. المجهود االستثماري والتنموي للجماعةلثثا
 في هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:

 تراجع المجهود االستثماري للجماعة 

 : 2017- 2014لجماعة خالل الفترة ا ات المبذولة من أجل تنميةيلخص الجدول أسفله المجهود

نسبة المجهود االستثماري 

 ( 1( / )2( = )3للجماعة )

مجموع النفقات)بالدرهم( 

(2) 

نفقات التجهيز )بالدرهم( 

(1) 
 السنة المالية

31,12 %  4.872.708,00 1.516.789,00 2014 

16,44%  3.834.598,00 630.740,00 2015 

7,55%  3.903.193,00 294.992,00 2016 

1,5%  3.462.109,00 51.944,00 2017 

، 2017و  2014أن المجهود االستثماري للجماعة عرف تراجعا كبيرا ما بين    ،من خالل معطيات هذا الجدول  ،يتضح

 %.97حوالي  2017إلى  2014حيث بلغت نسبة هذا االنخفاض، 

  من المشاريع المبرمجة في مخطط تنمية الجماعة  مجموعة إنجازعدم 

 2012لم تنجز الجماعة مجموعة من المشاريع المهمة الواردة في مخططها للتنمية الذي يشمل الفترة الممتدة ما بين 

حسب ما هو مبين في وذلك ، كما أن نسبة اإلنجاز بالنسبة لمجموعة أخرى من المشاريع الزالت ضعيفة، 2017و

 الجدول التالي:

 المشروع
المبلغ المرصود  

 (إلنجازه )بالدرهم

تاريخ توقع  

 انتهاء األشغال

نسبة 

 اإلنجاز
 مصدر التمويل 

إصالح الطريق الرابطة بين الدافعة التلفزية 

 والدواوير الجبلية
 الجماعة % 20 2013يناير  545.832,00

بناء منشأة فنية على طول المسلك المؤدي إلى 

 دوار دار الحلقة
 الجماعة % 30 2012نهاية سنة  390.000,00

تهيئة وتقوية األزقة بالدواوير القريبة من 

 وكيتان( ،بني صالحوالمركز )الطوب، 
 الجماعة % 00 2013فبراير  700.000,00

جلب المياه من الينابيع المائية أو من اآلبار 

دار ولساكنة الدواوير الجبلية )دار الحلقة، 

دار واسعادنر دار الراعي، وبنعيسى، 

 الخنوس(

 الجماعة % 00 2014يناير  368.756,00

 % 00 2014فبراير  2.205.744,00 تهيئة منطقة الزرقة السياحية 
الجماعة ووزارة 

 الداخلية 

  6توفير بنية تحتية سياحية )مدار جبلي و

 مآوي لالستقبال(
 الجماعة والجهة % 00 2014نهاية  1.800.000,00

درهم، كان من   3.138.648,50  ةلجماعة والبالغل  المتاحة  ةالذاتي  يةالتمويلالقدرة  أن    ،في هذا اإلطار  ،ويجدر التذكير

 تمويل أغلب هذه المشاريع. اشأنه

  .استثمار التمويل المتوفر في إنجاز المشاريع المبرمجةب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة لذا
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للزيتون 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 أوال. تدبير مداخيل الجماعة

 حصتها من منتوج الملك الغابويتصفية  من صحة الجماعة أكدعدم ت 

 المندوبية بمصالح باالتصال قمنا فإننا حينها، في العمومية السمسرة عملية محاضر من بنسخ تمكيننا  عدم رغم

 الالزمة بالوثائق بمدنا مشكورة قامت التي الحسيمة – تطوان – طنجة بجهة والتصحر والغابات للمياه الجهوية

 .لتطوان اإلقليمي الخازن مع بالتنسيق العملية هذه على المفروض الرسم تصفية أسس من للتأكد 

  الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين عدم فرض واستخالص 

للتأكد من   المختصة  المصالح  طرف   من   وقتها  في   النموذجية  العقود   من  بنسخ  المداخيل  رغم عدم توصل شساعة

  ثم  باألداء، إشعارهموالحصول على معطياتهم الشخصية و بإحصائهممصالحي  قامت ،بيانات وهوية الملزمين

 .الستخالصها لتطوان اإلقليمي للخازن وجهتها التي االستخالص أوامر أعدت

 والمالية الشخصية مسؤوليته عن التأمين عقد على المداخيل عدم توفر شسيع 

ولم ترد  ،هذه النفقة اإلجبارية فيه إدراجلي بميزانية الجماعات الترابية لم يرد به فصل يمكن التنزيل الما إن

 العادي القانون اتفاقات أو عقود  موضوع تكون أن الممكن األعمال بالئحة المتعلق ( 5) رقم الملحقضمن 

  بتاريخ  2-12- 349 رقم المرسوم من 4 المادة)والجماعات  واألقاليم الجهات والعماالت طرف من المبرمة

 . العمومية( بالصفقات المتعلق (2013مارس 20) 1434 األولى جمادى 8

 الجماعة  نفقات تدبير. ثانيا

 التأمين عن سيارة متوقفة عن العمل 

على سيارات وشاحنات الجماعة بما فيها سيارة اإلسعاف الممنوحة لنا في إطار هبة   أمينأداء مستحقات التتم 

إلى   اإلجبارية النفقات سياق في  ألنها تدخل ،2008من إحدى مؤسستا المجتمع المدني بالمملكة االسبانية سنة 

 من حظيرة السيارات الجماعية.  هاته السيارات حين صدور مقرر يقضي بإخراج

 قات إجبارية عدم أداء نف 

السيارات والشاحنتين التي تتوفر عليها الجماعة بالميزانية والتي  علىالضريبة الخاصة  إدراج عدم عن أما

 .الوضعية لتصحيح الخطأ هذا تدارك على سأعملني  إف للدولة، مستحقا ديناتعتبر 

 ةمخالفة بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإنجاز مجموعة من الصفقات العمومي 

إجمالي قدره  بمبلغ  كيتانالمتعلقة بأشغال بناء قـنطرة على واد  2013/ 1:  رقم الصفقاتن أبش أما

 المتعلقة 1/2014 رقم والصفقة البشرية للتنمية المحلية الوطنية المبادرة معدرهم بالشراكة  486.468,00

 المتعلقة 2017/ 1 رقم والصفقة 379.772,40 قدره إجمالي بمبلغ العمومية اإلنارة وأسالك أعمدة بتركيب

  نقم لم فيما ، بها الخاصة التأمين عقود على نتوفر فإننا ،381.231,37 قدره إجمالي بمبلغ القرب ملعب ببناء

  أننا  بالرغم من يوم 30 اجل داخل المنشآت تصاميم  الجماعة المقاول تسليم بعدم   المتعلقة%1 نسبة  باقتطاع

 بها.  نلتزم التي المالحظات وهي عليها، نتوفر

 ا. المجهود االستثماري والتنموي للجماعةلثثا

 تراجع المجهود االستثماري للجماعة 

كان مجلس جماعة الزيتون  وان ،متدخلين عدة نموه في يتدخل الزيتون لجماعة االستثماري المجهود  تطور إن

والثقافية   واالجتماعية االقتصاديةتنمية محلية ذات األبعاد  إلىلتطلع ا فيرادة المواطنين إ عن األساسي المعبر

 طموحاتنام في تحقيق  تتحكعوامل    هناك  فإن.  الحروالتدبير    الديمقراطيةمن الممارسة    يتجزأ  ال  كجزءوالرياضية  

 المعروضة، القضايالي العديد من المشاكل وتدارس الحاالمجهودات التي قمنا بها، حيث ناقش المجلس  رغم

خطط الجماعي للتنمية للمو خالل عملية تقييمه  أ  واالستثنائية، العاديةنظاره سواء بمناسبة انعقاد الدورات  أ  على

 إيجاد  في الجماعة واجهتشكاالت وصعوبات إ عدة. ووقوفه على الجماعي العملعداد برنامج إ أوراش داخل

 اعة على تمويلها الستثماراتها. الجمقدرة  رأسها وعلى المحليةسبة لتحقيق التنمية الحلول المنا

 مداخيلنا، تنمية طريق عن مستدامة تنمية بتحقيق المتعلقةدا في تحمل مسؤولياتنا القانونية جه ندخر لن كما

 .شراكات عقد  أو الذاتية إمكانياتنا على باالعتماد  مشاريع وانجاز
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  من المشاريع المبرمجة في مخطط تنمية الجماعة  مجموعة إنجازعدم 

 استهالكه  يتم   2017دجنبر  31  غاية  إلى  درهم  3.138.648,50  والبالغ  الجماعة،  لدى  المتوفر  الذاتي  التمويل  إن

 وجلب العمومية اإلنارة وأسالك أعمدة ومد  الزيتون جماعة بمركز  والطرقات المسالك تهيئة تهم  مشاريع في

 .الجبلية للدواوير الينابيع من المياه

 )...( 
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 جماعة "السحتريين"

 (إقليم تطوان)
 

ويبلغ عدد سكانها   ²كلم 10.920. وتقدر مساحتها بحوالي 1992ت جماعة "السحتريين" بإقليم تطوان سنة ثأُحدِّ 

 .2014نسمة حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  8.036

درهم  3.259.930,00 ، من2017إلى  2014خالل الفترة الممتدة من  ،الجماعةانتقلت مداخيل تسيير 

درهم إلى  2.038.147من  منتقلةكما سجلت نفقات التسيير ارتفاعا طفيفا  درهم. 3.163.448,00إلى

مبلغ  من إذ تراجعت خالل الفترة المذكورة،فتقلصت، درهم. أما نفقات التجهيز،  2.658.607,00

   .درهم  393.150,00م إلىدره 656.075,00

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

الفترة الممتدة بين  لتسيير جماعة السحتريين خاللأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات 

 .عن تسجيل عدة مالحظات وإصدار توصيات بشأنها يمكن تقديمها كما يلي 2017وسنة  2014سنة 

 أوال. النفقات والمداخيل

 التمويلية للجماعة القدرة .1

 بخصوص القدرة التمويلية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

  الفائض المحقق في انخفاض مستمر 

 : 2017- 2014له القدرة التمويلية للجماعة خالل الفترة الممتدة ما بين سنوات يلخص الجدول أسف

 قدرة التمويل الذاتية للجماعة

 القدرة التمويلية الذاتية 

 (2)-(1)بالدرهم( )

النفقات الحقيقية التسيير 

 (2)بالدرهم( )

المداخيل الحقيقية للتسيير 

 (1)بالدرهم( )
 السنة المالية

1.221.783,54 2.038.147,18 3.259.930,72 2014 

1.174.895,73 2.016.315,46 3.191.211,19 2015 

1.171.429,08 2.010.626,97 3.182.056,05 2016 

504.841,41 2.658.607,15 3.163.448,56 2017 

كانت القدرة التمويلية الذاتية للجماعة قد عرفت استقرارا يتبين من خالل المعطيات الواردة في الجدول أعاله، أنه وإن  

، حيث بلغت 2017إال أنها انخفضت بشكل كبير إبان السنة المالية    2016إلى    2014نسبيا خالل السنوات المالية من  

 . 2017- 2014ت % على مدى سنوا 59نسبة هذا االنخفاض حوالي 

يتضح كذلك أن مداخيل التسيير اتسمت بانخفاض نسبي على مدى السنوات المالية األربع. أما نفقات التسيير، ففي كما  

بنسبة ، فقد ارتفعت 2016و 2015و 2014الوقت الذي سجلت فيه تقلصا جد طفيف إلى حد االستقرار خالل سنوات 

. ويمكن تفسير االنخفاض الملحوظ للقدرة التمويلية الذاتية للجماعة 2017ة بشكل كبير خالل السنة الماليبالمائة  24

 ة، بالتطور الذي عرفته نفقات التسيير والذي لم يواكبه تطور لمداخيل تسيير الجماعة المسجل2017خالل السنة المالية  

 داخل هذه السنة.

نفقات، تبقى القدرة التمويلية للجماعة عرضة التسيير ونمو الوبالتالي، يمكن القول أنه، في ظل استقرار مداخيل 

للتراجع، مما يتطلب اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح هذه الوضعية إذا ما أرادت الجماعة االستمرار في تغطية نفقاتها  

 وتسخير الفائض لالستثمار.

 ةتسيير الجماع نفقات .2

 النفقات موضوع المالحظات التالية:شكلت هاته 

  نفقات إجبارية  تنفيذعدم 

، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها 45.08من القانون رقم  42و 41خالفا لمقتضيات المادتين 

ضرورة تضمين  التي تنص علىالمتعلق بالجماعات و 113.14من القانون التنظيمي رقم  189و 181والمادتين 
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ميزانية الجماعات المحلية مجموعة من النفقات اإلجبارية، وتلزم سلطة المراقبة اإلدارية بتسجيل كل نفقة إجبارية لم 

يتم إدراجها بميزانية الجماعة ضمانا للسير العادي للمرافق العمومية، فإن الجماعة ال تحرص على إدراج بعض 

   ية، ويتعلق األمر بالنفقتين التاليتين:النفقات اإلجبارية بالميزانية السنو

عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات والشاحنة التي تتوفر عليها الجماعة والتي تعتبر دينا مستحقا   -

من القانون التنظيمي  181والمادة  المشار إليه أعاله 45.08من القانون رقم  41للدولة طبقا للمادة 

من المدونة العامة للضرائب نصت صراحة   259أن المادة  ب. ويجب التذكير، في هذا اإلطار،  المومأ إليه

 ؛على ضرورة أداء هذه الضريبة

عدم تأمين األعوان العرضيين عن المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم بمختلف  -

من القانون رقم   29كالنظافة واألشغال وغيرهما، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  الجماعية المرافق

 ؛المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12

 113.14من القانون التنظيمي رقم    54عدم اكتتاب تأمين لفائدة أعضاء المجلس الجماعي خالفا للمادة   -

راط في نظام لتأمين أعضاء المجلس عن والتي تنص على أنه يتعين على الجماعة االنخالمشار إليه 

األضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة مزاولة مهامهم، رغم إدراج هاتين 

النفقتين بالميزانية. نشير في هذا اإلطار إلى أن عدد األعوان العرضيين الذين اشتغلوا بالجماعة بلغ 

 .2016عونا سنة  35و 2017عونا سنة  42

 يل تسيير الجماعةمداخ .3

 أظهرت مراقبة مداخيل التسيير النقائص التالية.

 القيمة المضافة على مداخيل الجماعة هيمنة حصة الجماعة من الضريبة على 

%، مما يجعل 90يشكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة الحصة األكبر من مجموع مداخيل التسيير بنسبة تتجاوز  

بنسبة ال تتجاوز الموارد الذاتية  أتي بعد ذلكتما يتبع ذلك من نتائج، رهينا بهذا المورد. تسيير المصالح الجماعية، و

 .2017وسنة  2014تراجعا مطردا في الفترة الممتدة ما بين سنة  تي سجلت% في أحسن األحوال، وال7

 ضياع جزء من مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بسبب غياب المراقبة 

بتراب جماعة السحتريين مقلع الستخراج مواد بناء، مشترك مع جماعتين مجاورتين، يتم استغالله من طرف يوجد 

شركة خاصة وتعاونية. وقد بلغت حصة جماعة السحتريين من الرسم المفروض على هذا االستغالل مبلغ 

من هذا المدخول خالل  الجماعة ؛ ولم تستفد 2013درهم سنة  81.302,40ومبلغ  2012درهم سنة  93.614,40

 . 2016درهم فقط سنة  45.000، في حين استفادت من مبلغ 2017و 2015و 2014سنوات 

إلى عدم إجراء الجماعة للمراقبات الميدانية والقانونية الضرورية لحصر  أساسا وترجع أسباب عدم االستفادة هذه

بأماكن دخول وخروج الشاحنات ومراقبة وزنها    الكميات المستخرجة، من قبيل وضع مراقبين بعين المكان واإلحاطة

إضافة إلى فرض الرسم بصورة تلقائية وفق ما هو منصوص عليه في القسم األول من الجزء الثاني من القانون رقم  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06

ل الفترة الممتدة ما بين وعلى سبيل المثال، إذا اعتمدنا فقط على الكميات المستخرجة من طرف الشركة المعنية خال

التجهيز    لوزارة  مندوبية اإلقليميةال، استنادا إلى معطيات محصل عليها من لدن  2016غشت    08  إلى  2015شتنبر    10

دراهم المنصوص عليه  4إن طبق عليها سعر  ،3م 259.773,73، تبين أنها بلغت حجم والنقل واللوجستيك والماء

، بالنسبة للجماعات جبائي لجماعة السحتريين، فيمكن تحديد الموارد المالية المهدورةفي المادة السابعة من القرار ال

 درهم. 1.039.094,92في قيمة  الثالث،

 مدخول الرسم على عمليات البناء غير منسجم مع الوتيرة العمرانية بالجماعة 

عدم انسجام مبلغ الموارد المتأتية من هذا  على إثر المعاينة الميدانية التي أجراها فريق المراقبة لتراب الجماعة، تبين

وبعد تجميع ودراسة المعطيات المتعلقة  .الرسم مع الوتيرة العمرانية التي شهدتها الجماعة خالل السنوات األخيرة

تبين أن سبب ذلك يعزى باألساس إلى غض الطرف على عمليات البناء، الرسم ببالوعاء الضريبي وقائمة الملزمين 

 .على الرخص القانونية تتم دون التوفرعن عمليات بناء 

 عدم إعمال المراقبة والفرض التلقائي بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين 

الصنف  يخضع لهذا الرسم تسعة ملزمين يتوفرون على رخص من أجل نقل المسافرين بواسطة سيارات أجرة من

من عائدات هذا الرسم   2016األول ويجعلون من تراب الجماعة نقطة انطالقهم، غير أن الجماعة لم تستفد قبل سنة 

من القانون  88و 87نظرا لعدم إدالء الملزمين بالتصريح بالـتأسيس وأداء الرسم تلقائيا كما نصت على ذلك المادتين 

 .ار إليه أعالهالمتعلق بالجبايات المحلية المش 47.06رقم 
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المنصوص عليها وعلى أحكامها بالقسم األول   ،ن تقاعس الجماعة عن أعمال المراقبة وفرض الرسم بصورة تلقائيةإ

درهم،   3.600,00ضيع عليها مكسبا ماليا سنويا يقدر بمبلغ  ،سالف الذكر 47.06من الجزء الثاني من القانون رقم 

 درهم حسب القرار الجبائي. 100األجرة من الصنف األول هو علما أن سعر الرسم المفروض على سيارات 

 :بما يلي الجماعةلذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 ؛ والحرص على األمر بصرفها الميزانيةمشروع إدراج النفقات اإلجبارية ب -

 تعميم تحصيل الرسوم الضريبية على جميع الملزمين الخاضعين للرسم على عمليات البناء؛ -

 الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على الكميات المستخرجة فعليا. استخالص -

 ثانيا. المجهود االستثماري والتنموي للجماعة
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 تراجع المجهود االستثماري للجماعة 

 2017و 2016ستثماري للجماعة عرف تراجعا كبيرا سنتي يتضح من خالل معطيات الجدول أدناه أن المجهود اال

، حوالي 2014، حيث بلغت نسبة هذا االنخفاض، مقارنة مع سنة 2015و 2014بعدما كان مستقرا خالل سنتي 

يعزى باألساس إلى انخفاض نفقات التجهيز سيما على مدى السنتين و  .2017% سنة    45,88و  2016% سنة    70,13

 ن.الماليتين األخيرتي

 2017-  2014المجهود االستثماري للجماعة خالل الفترة 

نسبة المجهود االستثماري للجماعة 

(1( / )2( = )3 ) 
 ( 2مجموع النفقات )بالدرهم( )

 نفقات التجهيز )بالدرهم(

(1) 
 السنة المالية

18,32% 2.038.147,18 656.075,08 2014 

%32,80 2.016.315,46 661.547,01 2015 

%2,88 2.010.626,97 57.987,08 2016 

%14,78 2.658.607,15 393.150,03 2017 

 عدم استغالل األموال المتوفرة إلنجاز مشاريع المخطط الجماعي للتنمية 

ناتجة عن تراكم   ادرهم 7.219.831,43ما يعادل  2017دجنبر  31بلغت األموال المتوفرة للجماعة إلى حدود 

ويظهر تحليل الكيفية التي مولت بها الجماعة استثماراتها أنها اعتمدت على  الفائض السنوي للسنوات المالية السابقة.

 قدرة التمويل الذاتية كمصدر وحيد من أجل تمويل نفقات االستثمار كما يبين ذلك الجدول التالي:

 تغطية القدرة التمويلية لنفقات التجهيز

 السنة المالية
قدرة التمويل الذاتي للجماعة 

 (   1) )بالدرهم(
 (2) نفقات التجهيز )بالدرهم(

 نسبة تغطية القدرة التمويلية  

   (1)/  ( 2) لنفقات التجهيز

2014 1.221.783,54 656.075,08 1,86 

2015 1.174.895,73 661.547,01 1,76 

2016 1.171.429,08 57.987,08 20,2 

2017 504.841,41 393.150,03 1,28 

كما لم تعمل الجماعة على استغالل األموال المتاحة إلنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية 

قنطرة صغيرة ومتوسطة  13بناء يمكن ذكر المشاريع المبرمجة وغير المنجزة  بينومن . 2017-2012للفترة 

المنتوجات الفالحية المحلية وإصالح وتجهيز العيون، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى وإحداث سوق لعرض 

والمقدرة  2017دجنبر  31ألموال المتوفرة للجماعة إلى حدود ادرهم، وأخذا بعين االعتبار فقط  10.150.000,00

 % من هذه المشاريع.70درهم، فإنها تغطي تمويل أزيد من  7.219.831,43بمبلغ 

 الجماعةبالمشاريع التنموية العديد من إنجاز  رصةتفويت ف 

، ال زال المجال الترابي للجماعة يشكو من خصاص في البنيات التحتية والمشاريع ذات البعد االقتصادي واالجتماعي

جراء عدم استثمار األموال المتوفرة لدى هذه األخيرة من أجل إنجاز مشاريع وتجهيزات تنموية من شأنها حل  وذلك

كما أن إجراء مقارنة بين ما جنته الجماعة مقابل قرارها بالحصول على  .موعة من المشاكل ذات الطبيعة اآلنيةمج
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تحقيق معدل تنموي جد مهم لو أنجزت لعلى نفسها من فرصة    هدرهم، وما فوتت  50.000فوائد دائنة بقيمة سنوية تبلغ  

 يلي:يتضح من خالل ما مشاريع برنامجها التنموي، 

بما أن مقر الجماعة الحالي مشيد فوق أرض ساللية، فإن حرمان الجماعة من امتالك قطعة أرضية   -

 مما قد  ، ها في أي وقتببصفة نهائية قصد بناء مقر لها قد يجنبها احتمال مطالبة مالكي هذه األرض 

المرفق العمومي برمته. وفي هذا اإلطار، فإن الجماعة دأبت  سيريفضي إلى نزاعات قد تعرقل حسن 

درهم من أجل شراء قطعة أرضية  225.990,00على رصد اعتمادات مالية قدرها  2013منذ سنة 

  لهذا الغرض، غير أنها في نهاية المطاف تنتهي بترحيلها من سنة إلى أخرى؛

 اعة بسبب صعوبة المسالك وضيقها وعدم بناء القناطر؛ عزلة دواوير الجم -

بعد دواوير الجماعة والمؤسسات التعليمية والمركز الصحي عن مصادر المياه نتيجة لعدم إصالح  -

الجماعة لمجموعة من العيون والمنابع من قبيل "عين بوشكة" و"عين بيار سمار" بدوار "عين هابط" 

و"عين اغزارن" و"عين الغدير" و"عين الصفصاف" ب »دوار   وعين ونقط الماء "بدوار عين هابط"

الحليمش."...إلخ، باإلضافة إلى عدم حفر مجموعة من اآلبار بالقرب من مجموعة من الدواوير وبناء 

 خزانات لتجميع المياه؛

مبرمجا إحداث كان حيث  ،شكوى الساكنة من تلوث مياه اآلبار والعيون القريبة من الحفر العادمة -

ين للصرف الصحي بدواري "أمزال" و"منكال" وكذا حفر صحية جماعية بباقي الدواوير وهو شبكت

 ما لم تلتزم به الجماعة؛

االفتقار إلى مجموعة من األنشطة المذرة للدخل كغياب سوق أسبوعي وتعاونيات وجمعيات متخصصة  -

 إلخ؛في مجاالت عدة كتربية الماشية والصناعة التقليدية والسياحة الجبلية...

 رياضية من قبيل دار للشباب أو للطالب ...إلخ.-غياب منشآت ثقافية وسوسيو -

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالسعي إلى:

استثمار األموال المتوفرة قصد إنجاز التجهيزات األساسية ومشاريع تنموية لفائدة الساكنة ومجالها  -

 الترابي؛

األخذ بعين االعتبار، عند إعداد ميزانية الجماعة، مدى مالءمة االعتمادات المرصودة للتجهيز لألهداف   -

 المؤطرة لها مع الحرص على تنويع وتطوير مداخيل التسيير التي تعتبر جد ضئيلة.
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II.   للسحتريينجواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 أوال. النفقات والمداخيل

 مداخيل تسيير الجماعة .3

 ضياع جزء من مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بسبب غياب المراقبة 

 طرف من باألودية الموجودة والرمال الحجارة استخراج يتم بل قار، مقلع على تتوفر ال السحتريين جماعة إن

  الرسم  فرض  للجماعة   يمكن  وال  للكوس،  المائي  الحوض  من  المسلمة  االستغالل  رخصة  من  المستفيدة  الشركات

 استخراج  حالة  في  ألنه  ،47.06  القانون  من  91  المادة  على  بناء  له  مرخصا  يكن  لم  إذا  الملزم  على  تلقائي  بشكل

 ويؤدي للكوس المائي الحوض طرف  من مخالفة محضر تحرير إلى اللجوء يتم ترخيص دون المقالع مواد 

 .قانونيا المحددة الغرامات المخالف

 المستخرجة  الكميات  فإن  وبالتالي  مرييل،  سد   بناء  بمشروع  مرتبطا  كان  نشاطها  ط.ش فإن  المسماة  الشركة  أن  كما

 استخراج عن الشركة نشاط توقف  فعاينت 2014 سنة إقليمية لجنة خرجت وقد . المشروع حاجيات حسب تتم

 (. .... )المذكور المواد  من المقالع مواد 

 من المستخرجة الكمية حول للتجهيز اإلقليمية المندوبية طرف من عليها حصلتم التي ياتللمعط بالنسبة اما

  جماعة فقط يهم  كان المستخرجة الكمية هذه من مهما جزءا أن إلى اإلشارة فتجدر المعنية، الشركة طرف

  وبنقريش،  والزينات السحتريين وهي جماعات، ثالث بين موزعا كان الكمية هذه من المتبقى والجزء الزينات،

 . بينها مشترك الواد  أن بحكم

 للجماعة والتنموي االستثماري المجهود. ثانيا

 الجماعةبالمشاريع التنموية العديد من إنجاز  تفويت فرصة 

إن عدم إنجاز الجماعة لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية، وخصوصا فيما 

يتعلق بإصالح العيون واآلبار فيرجع إلى استفادة الجماعة من مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح 

 للشرب. 

 )...( 
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 "المالليين" جماعة

 (تطوان إقليم)
 

نسمة حسب   9.177، ويبلغ تعداد ساكنتها  2ملك  61,73على مساحة إجمالية قدرها  رابي لجماعة الماللين  يمتد النفوذ الت

قطاع الفالحة حيث تشكل مساحة  حولاالقتصادية  تهمتتمحور أنشط ،2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 التجارة الصغرى.ووتربية المواشي  الجماعة،  ةفي المائة من مساح 46,62األراضي الصالحة للزراعة حوالي 

موظفا وعونا جماعيا. وقد بلغت مداخيلها  19طاقم إداري يضم وعضوا  17من  مكونمجلس  الجماعةيدير شؤون 

 درهم. 8.348.463,00رهم في حين سجلت النفقات مبلغ  د  24.031.723,00حوالي  2017برسم سنة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن مجموعة من 2017و 2012الفترة الممتدة بين سنة  برسمأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة المالليين 

 المالحظات والتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي. 

 . مجلس الجماعة أوال

 الجماعة  مجلس .1

 :التالية المالحظاتهيئاته عن  بمختلف الجماعة مجلسمراقبة أنشطة  أبانت

  نقائص في طريقة اشتغال المجلس 

 ،الجماعة جميع دوراته مجلس عقد بالجماعات  المتعلق 113.14من القانون التنظيمي قم  33عمال بمقتضيات المادة 

 في:  تتمثلغير أنه لوحظ وجود بعض النقائص في طريقة اشتغال المجلس 

غياب الوثائق المثبتة لتوجيه جدول أعمال الجلسات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بتقارير اللجان  -

ذلك  علىتنص  كما ،والوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة فيه عشرة أيام على األقل قبل انعقاد الدورة

 بالجماعات؛ المتعلق    2015دجنبر    07بتاريخ    113.  14قم  رمن القانون التنظيمي    35دة  مقتضيات الما

الهيئة االستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع طبقا -رغم إحداث -

ريخ إال أنها لم تباشر عملها إلى حدود تا الذكر،سالف 113.14من القانون رقم  120لمقتضيات المادة 

االنتقال إلى عين المكان وظل أمر إحداثها صوريا حيث لم تقم بتقديم أي اقتراح على المجلس ولم 

 تشارك في أشغاله باستثناء حضور بعض أفرادها بشكل شخصي؛

والجمعيات المدنية من المساهمة  الجماعة ساكنةعدم إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين  -

 الداخلي القانون من 87إلى  82من  المواد  لمقتضيات طبقا وتتبعه الجماعة عملفي إعداد برنامج 

 .للمجلس

 قصور في عمل اللجان الدائمة  أوجه 

حدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة في لجنتين األولى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعمير  

ة المرافق العمومية والخدمات والتنمية المحلية. وقد لوحظ بخصوص عمل هذه والثانية لجن ،وإعداد التراب والبيئة

 اللجان ما يلي:

اقتصار عمل اللجنة األولى على إعداد الميزانية والبرمجة وانعقاد اجتماعاتها بمناسبة التحضير للدورة  -

، أما اللجنة الثانية حيث لم يتجاوز عدد اجتماعاتها سبعة منذ إحداثها ،التي تدرج بها ميزانية الجماعة

 ربع مرات منذ إحداثها؛أفقد اجتمعت 

 غياب سجل محاضر جلسات اللجان.  -

 تدبير الموارد البشرية .2

رهن إشارة السلطة   اثنين  موظفا وعونا من ضمنهم موظفين  19بلغ عدد الموظفين واألعوان التابعين لميزانية الجماعة  

 .يلي ماالموارد البشرية  هذهية )القيادة(. وقد لوحظ، فيما يخص طريقة تدبير لالمح

 الشاغرة  المنصب بعض من االستفادة عدم 

في المائة من العدد اإلجمالي للموظفين واألعوان  27أي ما يقارب  ،وجود خمسة مناصب شاغرة غير مستغلة سجل

في بعض التخصصات من قبيل تدبير الموارد وتدبير  سجلالمبالرغم من الخصاص  ،الجماعيين التابعين للجماعة
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المصاريف وممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية الموكلة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى القوانين واألنظمة 

 الجاري بها العمل.

 المستمر للتكوين مخطط غياب 

لم يستفيدوا من أية دورة  الذيناعيين لمستشارين الجمل بالنسبة سواءلوحظ غياب مخطط للتكوين وتقوية القدرات، 

الموظفين الذين لم يستفد إال تسعة منهم من دورات تكونية منظمة من طرف اإلدارة المركزية لوزارة  أو ،تكوينية

المتعلق بالجماعات والمرسوم   113.14رقم    انون التنظيميقالداخلية. ويخالف هذا النقص ما هو منصوص عليه في ال

 المتعلق بتنظيم الدورات التكوينية لفائدة مستشاري الجماعات الترابية. 2016يونيو  29بتاريخ  2. 16.297 رقم

 . تدبير اختصاصات الشرطة اإلدارية ثانيا

 والسكن التعميرقطاع  .1

على وثيقة التصميم والنظام المتعلق بتهيئة مركز الجماعة واإلعالن  2014أكتوبر  10تتوفر جماعة المالليين منذ 

السنوات األخيرة تطورا  فيالتي تمتد صالحياتها لمدة عشر سنوات. وتشهد الجماعة  ،عامةالالمنفعة  عناها بمقتض

 سجلت. وقد  األخيرةحيث أضحى امتدادا طبيعيا لهذه    ،عمرانيا نسبيا باعتبار موقعها الجغرافي المجاور لجماعة تطوان

 .التالية األساسية المالحظات القطاع هذا تدبير مراقبة خالل من

 منح األذون بالقسمة واالستخراج بشكل غير قانوني 

العقارية والمجموعات السكنية    بالتجزئاتالمتعلق    25.90من القانون رقم    58بموجب المادة    ،تقسيم العقارات  يتوقف

ارها منطقة على إذن سابق للتقسيم. وتدخل جماعة المالليين ضمن نطاق منح اإلذن في التقسيم باعتبات،  العقاروتقسيم  

 تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها.

وفي هذا السياق يجب أن يسلم رئيس المجلس الجماعي اإلذن بالتقسيم بعد استطالع رأي المصالح الخارجية التابعة 

إذا كانت األرض محل التقسيم واقعة خارج دائرة اختصاص وكالة حضرية  ،للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير

 أنه غيركما يجب أن يوجه طلب اإلذن في التقسيم إلى مقر الجماعة.  ؛والمحافظة على األمالك العقارية المختصة

تم   حيث ،لوحظ بهذا الشأن، أن رئيس المجلس قام بمنح بعض األذون بالتقسيم دون احترام المساطر السالفة الذكر

 .2016سنة  35و 2015حاالت سنة  ثالثرصد 

 سجل ما يلي: كما

تم االكتفاء بتقديم طلب في الموضوع يو ،عدم تقديم ملفات قانونية متوفرة على جميع الوثائق المطلوبة -

 ا بنسخة من أصل الملكية مباشرة إلى مكتب الضبط بالجماعة دون منح وصل التسلم؛  مشفوع

 عدم عرض الطلب على اللجنة التقنية؛   -

 عدم منح اإلذن بالتقسيم مقابل وصل بالتسلم؛  -

غير منصوص   تكان  وإن  ،كما تبين أن رئيس الجماعة قام بمنح أذون باالستخراج علما أن هذه الشهادة -

من اإلذن  انوع تشكلإال أنها من حيث الواقع  ،وانين الجاري بها العمل في مجال التعميرفي الق اعليه

بالتقسيم وتترتب عليها نفس اآلثار القانونية وقد تم منحها بنفس الطريقة وبنفس االختالالت المتعلقة 

 باألذون بالتقسيم المذكورة سالفا.

وال تتوفر على  تقسيمالجماعة لم تصدر رخص التجزئة وال فإن ،تعرف حركة عمرانية هاوهكذا، وبالرغم من كون

ملفات قانونية بهذا الصدد تحدد اسم المشروع ورقم الرخصة وتاريخها ووضعية اإلنجاز وتاريخ العرض على اللجنة 

 التقنية. 

 في منح رخص البناء   نقائص 

 تدبير رخص البناء عن المالحظات التالية:  مراقبة أسفرت

 ؛رأي الوكالة الحضرية غير مطابق أن رغم  2015ناء سنة منح رخصتين للب -

الحصول على  تستوجبن طبيعتها أفي حين  2017 وسنة 2014رخص لإلصالح بين سنة  35منح  -

 البناء وفي مخالفة لراي القسم التقني في بعض الحاالت؛ برخص 

بلغ في بعض الحاالت ما يناهز خمس سنوات كما يبينه الجدول  ،تأخر في منح بعض رخص البناء -

 .بعده
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 منح رخص البناء  فينماذج لحاالت تأخر 

المدة الفاصلة بين الطلب ومنح  

 )بالشهور( الرخصة
 تاريخ تقديم الطلب تاريخ منح الرخصة أو رفضها

22,8 19/01 /2017 26/02 /2015 

6,8 27/01 /2017 04/07 /2016 

8,1 13/02 /2017 10/06 /2016 

11,6 31/03 /2017 14/04 /2016 

3,4 03/04 /2017 20/12 /2016 

9,3 19/04 /2017 11/07 /2016 

7,6 24/05 /2017 05/10 /2016 

3,7 28/06 /2017 06/03 /2017 

20,1 30/06 /2017 27/10 /2015 

56,2 04/08 /2017 28/11 /2012 

14,1 13/10 /2017 11/08 /2016 

7,9 28/11 /2017 31/03 /2017 

في حالة سكوت رئيس مجلس  ،المتعلق بالتعمير تنص على أنه 12.90من القانون  48ن المادة ى أوتجدر اإلشارة إل

 إيداع طاب الحصول عليها. ختعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاري ،الجماعة

 العقودتصحيح اإلمضاء على  .2

  المتعلق بمدونة الحقوق العينيةعدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية 

بعض الحاالت بتصحيح توقيعات على عقود عرفية تتعلق بعمليات تفويت وتنازالت    فيأحد نوابه  وقام رئيس الجماعة  

الحاالت المشار إليها بمر في غياب األهلية وفي مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتعلق األ

 هفي الجدول بعد

 الت تصحيح إمضاءات على عقود في غياب األهليةاح

 رقم العقد  موضوع العقد

 2016- 2226 بيع شقة 

 2016- 1934 بيع قطعة أرضية

 2016- 1681 اعتراف ببيع قطعة ألرضية 

 2015- 1908 عقد بيع منزل قصديري وقطعة أرضية

 2017- 1962 عقد شراء منزل

 2016- 643 عقد هبة

 2017- 312 عقد هبة

 2017- 314 اعتراف ببيع قطعة ألرضية 

 2017- 239و 2017- 2167 عقد كراء أرض حبسية

 2017- 2548 عقد كراء دكان تابع لألحباس

 2016- 2704 عقد استغالل أرض حبسية 

 2016- 1810و 2015- 782و 2016- 2280 بيع قطعة أرضية



 155 

- إجراءعلى أنه يجب  نصت المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08من القانون رقم  4اإلشارة إلى أن المادة  تجدر

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو -تحت طائلة البطالن 

  ،يخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقضرسمي أو بمحرر ثابت التار  رإسقاطها بموجب محر

على وجوب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف  نفس المادة كما نصت ؛ما لم ينص قانون خاص على خالف ذلك

أيضا على أن تصحح   ذات المادة  محام والتأشير على جميع صفحاته من األطراف ومن الجهة التي حررته. كما نصت

ءات األطراف من لدن السلطات المحلية المختصة وعلى أن يتم التعريف بإمضاء المحام المحرر للعقد من لدن إمضا

 رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها.

إن من شأن المصادقة على توقيع العقود موضوع المالحظة أن تترتب عليها حقوق عينية لألغيار على أمالك ليست 

مما قد  ،ي ملكية من فوتها أصال، أو دون توفرها على الشروط المطلوبة قانونا تحت طائلة اإلبطال أو البطالنف

يعرض األطراف منهم للتدليس والغبن وضياع الحقوق. كما أن تصحيح اإلمضاءات على العقود العرفية بهذه الطريق 

 م التسجيل والتبر المستحقة لها.قد يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة للمملكة من مداخيل رسو

 والنفقات. تدبير المداخيل ثالثا

 المداخيل تدبير .1

تتوفر الجماعة على موارد مالية ذاتية باإلضافة إلى موارد مالية ترصدها لها الدولة. وقد تبين من خالل تحليل قيمة 

 وطبيعة الموارد الذاتية وكذا تدبيرها ما يلي:  

  للجماعةضعف الوعاء الضريبي 

في حين ال تتوفر   ،وباتملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشر 07الوعاء الضريبي للجماعة  يتجاوز ال

 . األسبوعيالجماعة على مداخيل األمالك الخاصة وال على مداخيل السوق 

  على النقل العمومي للمسافرينعدم قيام الجماعة بالتكفل بالرسم  

 الملزمين  حق  في  وذلك  ،على النقل العمومي للمسافرينجميع التدابير الالزمة الستخالص الرسم    باتخاذ تقم الجماعة    لم

من والية تطوان بقائمة  2009غشت  31الجماعة منذ  توصلت وقد . 2018إلى نهاية أبريل  19الذين بلغ عددهم 

وغاية ما قامت به من أجل استخالص   ترابها،  علىانطالقها    نقطرخص سيارات األجرة من الصنف األول التي توجد  

من أجل تسوية وضعيتهم   2010مارس  16ها بتاريخ المداخيل المتعلقة بها هي مراسلة الملزمين الواردة أسماؤهم ب

 وقد تعذر عليها تبليغهم. 

 المداخيل تدبير علىنظام المراقبة الداخلية  ضعف 

 في هذا الصدد في:   المسجلةوتتلخص المالحظات 

 مداخيل؛المما أدى إلى عدم ضبط تسيير  محاسبيةسجالت  مسك عدم -

 ومراقبة احتساب الرسوم واستخالصها من طرف شسع المداخيل؛الجمع بين مهام تدبير الوعاء  -

  .ع المداخيليغياب مراقبة اآلمر بالصرف على شس -

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بلذا، 

 ؛ للجماعةضبط الوعاء الجبائي الخاص بالموارد المالية  -

 ى عبر عقد شراكات؛العمل على الرفع من الموارد الذاتية والبحث عن تمويالت أخر -

 توثيق المسطرة بين القابض الجماعي والجماعة من أجل استصدار أوامر بالتحصيل. -

 تدبير النفقات  .2

شكلت فيها نسبة أداءات  ؛ادرهم 4.918.311,38، ما مجموعه 2012بلغ مجموع الحواالت الصادرة برسم سنة 

 درهم.   5.830.442,13بمبلغ  2017المائة سنة ب 25,70حين تراجعت هذه النسبة إلى  في بالمائة، 41,90التجهيز 

جه تأن ت  قبل  2012  سنةبالمائة    59حيث بلغت نسبتها    ،وقد استحوذت أجور الموظفين واألعوان على ميزانية التسيير

 .2017في المائة سنة  51نسبة إلى نحو االنخفاض لتصل 

 واإلعانات الممنوحةاإلمدادات  1.2

جمعية كما يبين  18درهم لفائدة  801.400,00إعانات ومنح بلغت  2017- 2012منحت الجماعة خالل الفترة 

 .الجدول التالي ذلك
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 2017-2012اإلمدادات واإلعانات الممنوحة للجمعيات خالل الفترة 

 الماليةالسنة  عدد الجمعيات المستفيدة )بالدرهم( مبلغ الدعم

121.250,00 03 2012 

150.000,00 02 2013 

90.000,00 01 2014 

174.800,00 05 2015 

115.350,00 02 2016 

150.000,00 05 2017 

801.400,00 18 2012 -2017 

 االقتداءمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وكذا عدم للتم تسجيل مجوعة من المالحظات والتجاوزات  وقد 

 : يلي ماالمسجلة في هذا اإلطار نورد . ومن أهم هذه المالحظات الميدانبالممارسات الجيدة في هذا 

 توزيع المنح لفائدة الجمعيات فيمعايير محددة بشكل موضوعي  غياب  

ايير موضوعية من أجل تنقيط وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية اللجنة المكلفة بمنح الدعم للجمعيات على مع ال تتوفر 

ما يفسر اختالف  ووه ،يتم تحديد مبالغ الدعم بناء على تقديرات شخصية ال تضمن توزيعا عادال للمنح إذ  ،على حدة

هم در 90.000,00  فعلى سبيل المثال يتراوح مبلغ المنح المخصصة للجمعيات من  .مبالغ الدعم من جمعية إلى أخرى

 درهم كحد أدنى.  6.000,00كحد أقصى و

  عدم اإلعالن للعموم عن فتح باب الترشح لالستفادة من الدعم المخصص للجمعيات 

لوحظ، أن الجماعة ال تقوم بنشر اإلعالن عن فتح الترشح لالستفادة من الدعم ونشره على صعيد الجماعة حتى يتسنى 

 .دعم وضع ملفاتها لدى مصالح الجماعةلجميع الجمعيات الراغبة في االستفادة من ال

 للجمعيات  قدمةتتبع ومراقبة أوجه صرف المنح الم عدم 

تبين، أن مصالح الجماعة ال تتوفر على أية مسطرة تمكنها من التأكد من قانونية صرف المنح من طرف الجمعيات 

كما لوحظ أن هذه األخيرة تكتفي بوضع ملفها القانوني دون البيانات المالية والتقارير األدبية الالزمة للتأكد   ،المستفيدة

جمادى  03الصادر في    1.58.376وهو ما يخالف مقتضيات الظهير الشريف رقم    ،من طرق صرف المنح العمومية

مكرر مرتين على أنه  32ينص في مادته  يذ ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ال1958نونبر  15)  1378األولى 

آالف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو  10يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها "

المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية اآلنفة الذكر في رأسمالها كليا 

تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها اإلعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة أو جزئيا أن 

  "المحاكم المالية.

 يات العموميةبتدبير الطل 2.2

  سند طلب وصفقة عمومية بمبلغ إجمالي حدد في 280بإبرام أزيد من  2017- 2012ترة فالقامت الجماعة خالل 

سند(  262اقتناءات الجماعة عن طريق سندات الطلب، سواء من حيث العدد ) يمنتوقد هدرهم.  9.393.897,00

 فيما يلي:في هذا الباب  درهم( على حجم نفقات الجماعة. وتتمثل أهم المالحظات المسجلة    6.631.551,30أو المبلغ )

 يات العمومية بالطل لتدبير الداخلية المراقبة في نقائص 

 : يلي فيما النواقص هذه مجمل تتمثل

 ؛ لطلب الحاجياتداخلية اب مسطرة غي -

 بشكل كاف؛ وسائل العمل  عدم توفر -

 ؛ الجمع بين وظائف متنافية كالجمع بين طلب الحاجيات وتسليمها وإخراجها من المخزن -

دائه وتحديد أبطائق الوصف الوظيفي الذي تحدد المهام المنوطة بكل موظف من أجل تقييم  غياب -

 مسؤولياته في مجال االقتناء؛ 

(  devisعدم وضع التواريخ التي تبين تاريخ إصدار سندات الطلب وتاريخ إصدار سندات المقايسة ) -

 د تنفيذ االلتزام بالنفقات؛ التأكد من مدى احترام قواع يحول دونعلى جميع سندات الطلب، مما 
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عدم لجوء مصالح الجماعة إلى توثيق جميع رسائل االستشارة المتعلقة بعمليات المقايسة بخصوص  -

حيث تم تسجيل سبع حاالت فحسب من أصل مجموع سندات الطلب  ،2017سندات الطلب برسم سنة 

 (، كما دلت عليه الوثائق المضمنة بالملفات المتعلقة بها؛ 46)

في حين يتم اعتماد تاريخ هذه العمليات في   ،إلشارة إلى تواريخ إنجاز العمل في محاضر التسلمعدم ا -

على وجه يتم القبول به من طرف القابض الجماعي دون اعتبار اآلثار الكتابية لمسطرة  GIDبرنامج 

ند الطلب رقم  سموضوع عدم تطابق تاريخ تسلم المواد بيتعلق األمر على سبيل المثال . وتنفيذ النفقات

 GID( وتاريخ إنجاز العمل المنصوص عليه في برنامج  2017دجنبر    12حسب محاضر التسلم )  34

 ؛  (2017شتنبر  25( وتاريخ صدور الفاتورة )2017دجنبر 04)

بالتوريدات أو  األمر انفراد رئيس المجلس الجماعي باإلشهاد على صحة إنجاز العمل سواء تعلق -

 ميع سندات الطلب(؛الخدمات أو األشغال )ج

عمليات التوريدات بواسطة سندات الدخول والخروج من المخزن لجميع لمصالح الجماعة توثيق عدم  -

 سندات الطلب وعدم قيامها بعمليات الحصر والجرد السنوي للمخزن.

 االلتزام ببعض المقتضيات القانونية أو الممارسات الجيدة في تدبير النفقات  عدم 

 :المثال سبيل على القانونية، القواعد  بعض  احترام عدم يخص  فيما ،هنا نذكر أن يمكن

توريد بعض المواد والمعدات السيما المتعلقة بأشغال الكهربة إلى سندات ب القيام عند لجوء الجماعة  -

سند دين  18على سبيل المثال إ.م شركة )موردين كما أدلى بذلك العون المكلف بالمخزن ال لدىالدين 

 مؤرخ(؛ غير 

حيث تم توقيع كشف  02/2014ما بخصوص الصفقة رقم يالتأخير في صرف نفقات المقاول الس -

ولم يوقع رئيس المجلس  2016يناير  26األخير من طرف المصلحة التقنية في والحساب المؤقت 

 أي بعد مرور أربعة أشهر. 2017ماي  26الجماعي عليه إال بتاريخ 

 : يلي بما االستشهاد  فيمكن الميدان في الجيدة الممارسات عضبب قتداءاال لعدم بالنسبة أما

المتعلقة بإصالح الطرق البرج كولينور   02/2014رقم    الصفقةفي تنفيذ  غياب دراسة أولية قبل الشروع   -

أوامر  بفعلمما سبب في تأخر في مدة إنجاز العمل  المعنية،وعدم النسيق مع الجهات  أعاله واد الليل

 ؛تطهير وشبكة الماء الصالح للشرب لشركة أمانديسالأشغال شبكة ب تتعلقتوقف عن العمل 

لموردين عن طريق سندات الطلب والعقود واالتفاقيات مما يحد من خاص بابنك معلومات    إلى  االفتقار -

 الفعالية.و المنافسة

 جهوي للحسابات الجماعة بما يلي:، يوصي المجلس الالذ

 بها؛ وااللتزامتوزيع المنح لفائدة الجمعيات ل ةمعايير موضوعي وضع -

  ؛المستفاد منها وفق األهداف المسطرة والمخصصة لها للمنح الجمعيات راقبة مطابقة صرف م -

وإصدار سندات توثيق جميع رسائل االستشارة المتعلقة بعمليات المقايسة وتواريخ إنجاز العمل  -

 الطلب؛ 

بالتوريدات  األمر تفادي انفراد رئيس المجلس الجماعي باإلشهاد على صحة إنجاز العمل سواء تعلق  -

 أو الخدمات أو األشغال؛

توثيق عمليات التوريد بواسطة سندات الدخول والخروج من المخزن والقيام بعمليات الحصر والجرد   -

 السنوي للمخزن.

 اتيةيميزانوالالمحاسبة اإلدارية  .3

 أبانت المراقبة في هذا المجال عن النقائص التالية.

 عدم مسك محاسبة المداخيل 

من  107تبين من خالل المراقبة التي تم القيام بها في هذا المجال عدم مسك محاسبة المداخيل طبقا لمقتضيات المادة 

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية المتعلق بنظام  2010يناير  03الصادر في  2.09.441المرسوم رقم 

إذ يكتفي اآلمر بالصرف بإصدار أوامر بمداخيل " التسوية" بعد إبالغه من طرف القابض الجماعي  ،ومجموعاتها

من نفس المرسوم. كمل سجل غياب دفتر االعتمادات المفتوحة بواسطة  43بمبلغ المداخيل المنجزة طبقا للمادة 
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من  123ع المحاسبة اإلدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز المنصوص عليها في الفصل ترخيصات في البرامج لتتب

 ذات المرسوم.

 خلل في مسك محاسبة المواد 

 : يلي ما على الوقوف تم فقد  ،محاسبة المواد ل بالنسبة أما

الموظف المكلف يحدد بشكل دقيق اختصاصات الجماعة عدم اتخاذ أي قرار من طرف رئيس مجلس  -

 ؛ك محاسبة المواد بمس

 عدم مسك بطائق المخزون المتعلقة بالتوريدات؛  -

وهو ال يربط التوريدات بمراجع  2017ماي  23عدم توفر الجماعة على سجل المخزن إلى حدود  -

كما أنه  .والتأكد من صدقيتهاحركة المواد تتبع  يصعب معهمما  ،سندات الطلب أو الصفقات العمومية

لم يتم تقييد أي توريد برسم هذه   2018عين المكان منتصف شهر أبريل من سنة    إلى تاريخ االنتقال إلى

 السنة؛

أما باقي التوريدات  ،لتوريدات ذات االرتباط بأشغال الكهربة والتزيينا علىسجل المخزن  اقتصار -

 فيتكفل بها رئيس المجلس الجماعي.

بمسك محاسبة إدارية كما هو منصوص عليه في نظام المحاسبة  الجماعة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الذ

 العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
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II.   للمالليينجواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

  )...( 

 . تدبير اختصاصات الشرطة اإلداريةثانيا

 في منح رخص البناء   نواقص 

، وفي نفس تاريخ  ملف الرخصة من قبل المعني باألمراإلدارة ليتم معالجة ملفات طلبات الترخيص فور تسلم 

تسلمه يتم إحالته على اللجنة اإلقليمية للتعمير، التي على ضوء مالحظاتها نرسل للمعني باألمر جواب اللجنة 

، في حين أن بعض الملفات قد تأخذ أكثر من توصلنا به عن طريق السلم اإلداريالموقع عليه رسميا بمجرد 

. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة عرفت  ذكرهامن قبل اللجنة السالف    المثارةالستيفاء كافة المالحظات    جلسة

. مما نتج عنه تأجيل البت في بعض  استغرقت أزيد من سنة تقريبا فترة إعداد لتصاميم إعادة الهيكلة، والتي

، حيث عادت مباشرة  ، وذلك إلى حين المصادقة عليهاالهيكلةالملفات الواقعة في هذه المناطق الخاضعة إلعادة 

 . الرخص إلى سيرها العادي بعد ذلك مسطرة منح

 :  طعتها الملفات المذكورة بالتقرير هذا وتجدون أسفله جدوال يبين مختلف المراحل التي ق

تاريخ تسليم 

 الرخصة

تاريخ األداء 

في الوكالة 

 الخضرية

تاريخ جواب المعني 

 باألمر

اريخ استالم ت

 الرد

تاريخ انعقاد 

لجنة دراسة 

 الملفات

تاريخ إرسال 

الملف على 

المصالح 

 الخارجية

 تاريخ وضع الملف

13/01 /2017 

ال يتم األداء 

بالنسبة 

للمساحات 

 الصغيرة

19/03 /2015 

19/03 /2015 

 

03/08 /2016 

12/03 /2015 

 

28/07 /2016 

26/02 /2015 

 

16/06 /2016 

 26/02/2015أول مرة: 

 

 16/06/2016بعد المالحظات:

27/01 /2017 12/01 /2016 16/08 /2016 

02/08 /2016 

 

03/01 /2017 

28/07 /2016 

 

29/12 /2016 

04/07 /2016 

 

20/12 /2016 

 04/07/2016أول مرة: 

 

 20/12/2016بعد المالحظات:

13/02 /2017  23/08 /2016 

23/08 /2016 

 

10/01 /2017 

18/08 /2016 

 

05/01 /2017 

10/06 /2016 

 

23/12 /2016 

 10/06/2016أول مرة: 

 

 23/12/2016بعد المالحظات:

31/03 /2017 22/03 /2017 

 

 

 

06/06 /2016 

.................... 

 

 

 

 

20/09 /2016 

11/11 /2016 

23/01 /2017 

 

09/05 /2016 

 )تأجيل البت(

 

02/06 /2016 

 

30/08 /2016  

 )تأجيل البت(

07/09 /2016 

 )تأجيل البت(

15/09 /2016 

11/11 /2016 

20/01 /2017 

22/03 /2017 

05/05 /2016 

 

 

26/05 /2016 

 

25/08 /2016 

 

01/09 /2016 

 

08/09 /2016 

03/11 /2016 

12/01 /2017 

09/03 /2017 

14/04 /2016 

 

 

16/08 /2016 

 

26/10 /2016 

 

26/12 /2016 

 

24/02 /2017 

 14/04/2016أول مرة: 

 

 

 16/08/2016المالحظات:بعد 

 

26/10 /2016 

 

26/12 /2016 

 

24/02 /2017 

03/04 /2017 13/03 /2017 

 

13/01 /2017 10/01 /2017 

08/03 /2017 

05/01 /2017 

02/03 /217 

20/12 /2016 

20/02 /2017 

 12/2016/ 20أول مرة:

 20/02/2017بعد المالحظات:

19/04 /2017 20/03 /2017 16/08 /2016 

 

03/08 /2016 

19/10 /2016 

 

28/07 /2016 

13/10 /2016 

 11/07/2016أول مرة:  2016/ 11/07

24/05 /2017 

ال يتم األداء 

بالنسبة 

للمساحات 

 الصغيرة

 

 

11/11 /2016 

 

02/11 /2016 

 )تأجيل البت(

09/11 /2016 

19/05 /2017 

12/10 /2016 

 

03/11 /2016 

11/05 /2017 

05/10 /2016 

 

 

03/05 /2017 

 05/10/2016مرة: أول 

 

 

 03/05/2017بعد المالحظات:

28/06 /2017 07/06 /2017  

22/03 /2017  

 )تأجيل البت(

03/05 /2017 

16/03 /2017 

 

27/04 /2017 

06/03 /2017 

 

19/04 /2017 

 06/03/2017أول مرة: 

 

 19/04/2017بعد المالحظات:

30/06 /2017 19/05 /2017 12/11 /2015 

10/11 /2015 

22/03 /2017 

 )تأجيل البث(

03/05 /2017 

05/11 /2015 

16/03 /2017 

 

27/04 /2017 

27/10 /2015 

 

 

07/03 /2017 

 27/10/2015أول مرة: 

 

 

 07/03/2017بعد المالحظات:
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 والنفقات. تدبير المداخيل ثالثا

 النفقات  تدبير .2

 اإلمدادات واإلعانات الممنوحة 1.2

. والذي هو درهم( سنويا 90.000نقل المدرسي )من قبل الجماعة يتم منحه لجمعية ال إن أغلب الدعم المقدم

المستفيدة من الدعم بتقديم ، حيث تلتزم هذه الجمعية لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةموضوع اتفاقية شراكة مع ا

 .ها وهي تقارير موثقة لدى الجماعةتقارير دورية )كل ثالثة أشهر(، تتضمن تفاصيل مصاريف

، حيث  درهم  801.400هو    2017-2012هذا وتجدر اإلشارة أن مجموع ما قدم من دعم للجمعيات خالل الفترة  

 .56%درهم أي  450.000 صيب جمعية النقل المدرسي منه هوكان ن

قية  لإلشارة أيضا فإن الجماعة ارتبطت بموجب اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات في إطار تنفيذ اتفا

ن ، وقد كا2015و 2012ت: لتنزيل البرنامج اإلقليمي لمحو األمية، وذلك ما بين سنوا إطار مع نيابة التعليم،

. فيما حصلت جمعية األعمال الدعم المقدممن  18,2%، أي درهم 146.050الدعم المقدم في هذا اإلطار هو: 

. وهو ما الدعم المقدم من 22,5%درهما أي 180.000االجتماعية لموظفي الجماعة خالل نفس الفترة على 

صادق عليها من الدعم المقدم تم منحه لجمعيات ارتبطت مع الجماعة بموجب اتفاقيات شراكة م 97%يعني أن

ي التي تم توزيعها على باقي الجمعيات بعد استجابتها لكافة المعايير  فقط ه 3%، و من قبل سلطات الوصاية

التي حددها مجلس الجماعة بموجب مقررات سابقة تتضمن مختلف الشروط التي يتعين عليها تقديمها للحصول 

 على الدعم المذكور. وهو ما يبينه الجدول أسفله: 

 المالية السنة
 المقدم  الدعم مبلغ

 بالدرهم
 المرجع المجال 

2012 

60.000 

 

61.250 

 لموظفي االجتماعية األعمال

 .الجماعة

 .األميـة محو

 التعليـم  نيابة مع شراكة اتفاقية -

2013 

90.000 

60.000 

 .المدرسـي النقل

 لموظفي االجتماعية األعمال

 .الجماعة

)المبادرة  العمالـة مع شراكة اتفاقية-

 ) الوطنية للتنمية البشرية

2014 
المبادرة العمالــة ) مع شراكة اتفاقية- .المدرسـي النقل 90.000

 (الوطنية للتنمية البشرية

2015 

90.000 

84.800 

 .المدرسـي النقل

 .األميـــة محو

المبادرة ) العمالـة مع شراكة اتفاقية -

 (الوطنية للتنمية البشرية

 التعليــم  نيابة مع شراكة اتفاقية-

2016 

90.000 

 

25.350 

 .المدرســي النقل

 

 جمعويـة أنشطة

  العمالــــــــــــة مع شراكة اتفاقية-

 ) .البشرية)المبادرة الوطنية للتنمية 

 عن المنبثقة االختيار لجنة محضر -

 7 )النقطة الجماعة مجلــــــــــــس

 بتاريــخ) أكتوبر دورة مـن

19/10 /2016 . 

2017 

90.000 

60.000 

 .المدرسـي النقل

 لموظفي االجتماعية األعمال

 .الجماعة

-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -

 العمالــــــــــــــــة  مع شراكة اتفاقية

 الجماعـــــة مع شراكة اتفاقية-

(7/6/2017 ) 

 )...( 

23/07 /2017 04/08 /2017 

21/01 /2013 

20/01 /2016 

04/11 /2016 

24/02 /2017 

11/12 /2012 

22/01 /2016 

02/11 /2016 

16/02 /2016 

03/12 /2012 

14/01 /2016 

27/10 /2016 

02/02 /2017 

11/05 /2017 

28/11 /2012 

31/12 /2015 

18/10 /2016 

16/01 /2017 

03/05 /2017 

 28/11/2012أول مرة: 

 31/12/2015بعد المالحظات:

18/10 /2016 

16/01 /2017 

03/05 /2017 

13/10 /2017 02/08 /2017 08/09 /2016 
30/08 /2016 

31/05 /2017 

25/08 /2016 

25/05 /2017 

11/08 /2016 

03/04 /2017 

 11/08/2016أول مرة: 

 03/04/2017بعد المالحظات:

29/11 /2017 30/10 /2017 12/05 /2017 10/05 /2017 
04/05 /2017 

05/10 /2017 

31/03 /2017 

21/09 /2017 

 31/03/2017أول مرة: 

 21/09/2017بعد المالحظات:



 161 

 "امزفرونجماعة "

 )إقليم وزان(
 

 6.973، وتقطنها ساكنة قدرها  ²كلم  109,09بإقليم وزان، ويمتد ترابها على مساحة إجمالية تبلغ    امزفرونتقع جماعة  

 دوارا. 17، موزعين على 2014نسمة، حسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

حين ، في 2017ون درهم سنة ملي 5,700 إلى 2013مليون درهم سنة  3,935المحققة من  الجماعة مداخيل تانتقل

 مليون درهم.  4,407إلى  3,935، خالل نفس الفترة، من هانفقات  ارتفعت

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن مجموعة من المالحظات والتوصيات، نجملها 2017-2013أسفرت مراقبة تسيير جماعة امزفرون برسم فترة  

 فيما يلي. 

  التنموي والمجهود جماعي ال المجلس تسيير .أوال
 :يلي بما المحور بهذا المتعلقة المالحظات أهم ترتبط

 المالية برمجة مشاريع ضمن برنامج عمل الجماعة بكلفة تتجاوز إمكانات الجماعة 

 6,430، حوالي  2021-2017خالل الفترة    ،التكلفة اإلجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة  تبلغ

بكثير اإلمكانيات الذاتية للجماعة، حيث أن مجموع ميزانية المشاريع المبرمجة وبذلك يالحظ أنها تفوق  مليون درهم،  

، والتي ال تتجاوز الفوائض المالية المتوقعة خالل نفس الفترةوالمتكفل بها من طرف الجماعة يتجاوز بكثير توقعات 

 ألف درهم.  746ما مجموعه 

 ببرنامج العمل واردةاتفاقيات الشراكة المؤطرة للمشاريع المشتركة ال غياب  

 متعلقال  113.14من القانون التنظيمي رقم    150المادة  مقتضيات  لم تعمد الجماعة إلى إبرام اتفاقيات الشراكة، عمال ب

الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها  ،على وجه الخصوص ،تنص على أن هذه االتفاقيات تحدد  والتي ،بالجماعات

سواء   ،من تحديد االلتزامات المالية لكل طرف على حدة  ذلك  مكنحيث يمن أجل إنجاز المشاريع أو النشاط المشترك،  

 تدخل. لكل جال التدخل وتحديد اآلجال الزمنية أو على مستوى م ،مساهمةالعلى مستوى نوعية أو مبلغ 

  الموضوع فيتعاقد  دونبرمجة مجموعة من المشاريع  

كيلومتر من المسالك  14أقدمت الجماعة على برمجة رزمة من المشاريع في برنامج عملها، تتعلق بإنجاز وصيانة 

القروية، وذلك بشكل منفرد دون أن يتم إبرام اتفاقيات شراكة في الموضوع مع إقليم وزان أو مع المديرية اإلقليمية 

من   79المادة    مقتضيات  اختصاص ذاتي للعماالت واألقاليم وفقهو    الجماعية  للتجهيز. بيد أن إنجاز وصيانة المسالك

المتعلق بالعماالت واألقاليم، واختصاص مشترك بالنسبة للجماعات وفق مقتضيات   112.14القانون التنظيمي رقم 

 وال يمكن ممارسته إال بشكل تعاقدي كما تنص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  87المادة 

  من نفس القانون. 88على ذلك مقتضيات المادة 

  وثائق الالجماعة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة دون إرفاقها ب ميزانيةعرض

 الضرورية

تضطلع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بدراسة جميع المسائل والقضايا التي لها عالقة بمالية الجماعة، إال 

، وخالفا لمقتضيات المرسوم 2017المالحظ، وفق ما هو مضمن بمحاضر الجماعة وخاصة محضر دورة أكتوبر  أن  

بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على   2016يونيو    29الصادر في    2.16.316رقم  

 الميزانية لجنة على تها ميزاني مشروع عرض م بتقو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، هو أن الجماعة ال

 الوثائق الضرورية، والمتمثلة في الوثائق التالية:ب رفقالدراسته م والبرمجة المالية والشؤون

 مشروع نجاعة األداء برسم السنة المعنية؛ -

ضمانات  بيان خاص عن االلتزامات المالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة وال -

 الممنوحة؛

بيان خاص عن األقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية )األقساط المتعلقة  -

 بقرض السوق األسبوعي(؛ 

 بيان عن القرارات واألحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة )حالة واحدة(؛ -

الصها بعد، خالل السنتين المنصرمتين، بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخ -

 وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
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برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خالل السنتين  بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة -

 المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛

مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة  -

 ا تطور عدد الموظفين.المالية المعنية والسنة الموالية، وكذ 

 أعضاء المجلس الجماعي  دىل الصلة والمراسيم ذات القوانين والمعرفة بمستجدات التكوين نقص 

جاءت   التيو  ،2017-2015خالل الفترة    ،امزفرونوفق دراسة تحليلية لعينة من الوثائق الصادرة عن مجلس جماعة  

ترابية والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، والمتعلقة على التوالي إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات ال بعد 

بمحاضر دورات المجلس ومحاضر دورات اللجان الدائمة والمقررات الصادرة عن المجلس وقرارات رئيس المجلس 

التكوين والمعرفة الضرورية بمستجدات  ملجماعة ينقصهاألعضاء المكلفين بتسيير شؤون االجماعي، لوحظ أن 

غياب سجل مداوالت كانين والمراسيم المذكورة، مما يجعلها ال تتخذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية الالزمة ، القو

غياب تقديم  و يناير من السنة الموالية 31غياب عملية حصر الميزانية قبل نهاية  و مرقما ومؤشرا عليه المجلس

ب نشر المقررات التنظيمية بالجريدة الرسمية للجماعات وغيا  المنجزات من طرف رئيس المجلس خالل بداية كل دورة

 .الترابية

 : ما يلي لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على

ا وحسب إمكاناتها يوفق جدولة زمنية محددة قانونيا وتنظيم هاتحديد ووضع الجماعة لبرنامج عمل -

 ؛ي يخولها لها القانونالمالية الممكن تعبئتها، وذلك ضمن االختصاصات الذاتية الت

المنصوص عليها في الوثائق ب الحرص على عرض مشروع الميزانية على اللجنة المختصة مرفقا  -

بتحديد قائمة الوثائق الواجب   2016يونيو    29الصادر في    2.16.316المرسوم رقم    المادة االولى من

 إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ 

، أخذا بعين االعتبار لمقتضيات المرسوم رقم يالجماع المجلسبرمجة دورات تكوينية ألعضاء  -

ديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجلس الجماعات المتعلق بتح 2.16.297

 الترابية.

 الموارد البشريةتدبير التدبير اإلداري و .ثانيا
 ات المثارة ضمن هذا المحور في النقاط التالية: حظالمأهم ال تتجلى

 موظفين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى مباشرة بعد توظيفهم في الجماعة وضع 

نت الجماعة قد وضعت رهن إشارة بعض اإلدارات العمومية ثالثة موظفين، مباشرة بعد توظيفهم بمصالحها، مما كا

يبين أن عملية التوظيف بالجماعة لم تملها الحاجة إليهم بقدر ما شكلت غطاء لتوفير موظفين قصد وضعهم رهن إشارة 

 إدارات أخرى مع تحميل ميزانيتها مصاريف رواتبهم. 

 ظفين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون احترام اإلجراءات القانونية المنظمة لذلكمو وضع 

على وضع خمسة من موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون احترام اإلجراءات  امزفرونجماعة  أقدمت

  المكرر  46  الفصل  تطبيق  كيفيات  بتحديد   2014  يناير  30  في  صادرال  2.13.422  رقم  المنصوص عليها في المرسوم

 للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة 1958 فبراير 24 في الصادر 1.58.008 رقم  الشريف الظهير من مرتين

 : حيث لوحظ ما يلي، اإلشارة رهن بالوضع المتعلق العمومية

 طلبا في الموضوع؛ اإلدارية العمومية المستقبلةالوضع رهن اإلشارة دون تقديم  -

 الموافقة الكتابية للموظفين الموضوعين رهن اإلشارة؛غياب  -

بعد مضي  اإلشارة رهن الوضعتجديد قرارات عدم و ،عدم تحديد المدة الزمنية للوضع رهن اإلشارة -

 ثالث سنوات؛

 .تهاتقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن إشار المستقبلة العمومية إلدارةا عدم إعداد  -

 الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير ملفات األعوان العرضيين احترام عدم 

  ،أثناء افتحاص ملفات األعوان العرضيين الذين تلجأ الجماعة إلى خدماتهم ضمن مختلف مرافقها، والذين يبلغ عددهم

ها لخيصت  يمكنعلى مجموعة من المالحظات،    الوقوف  تم،  2015عونا ابتداء من سنة    30و  20ما بين    ،سنةكل  حسب  

 كالتالي: 
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  30عدم منح التعويضات العائلية لألعوان العرضيين عمال بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في   -

ياومين في تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية لألعوان المؤقتين والم 1959مارس 

 والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية؛ 

من  7لمادة مقتضيات اعدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة األعوان العرضيين خالفا ل -

 ؛2014دجنبر  29حوادث الشغل الصادر في التعويض عن المتعلق ب 18.12 رقم القانون

  الثاني  وفقا ألحكام الفصل وذلك وان العرضيين في النظام الجماعي لمنح التقاعد،التصريح باألع عدم -

المتعلق  1977أكتوبر  4بتاريخ الصادر  1.77.216 بمثابة قانون رقم معتبر من الظهير الشريف

 جماعي لمنح التقاعد.النظام البإحداث 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 ؛ احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية الوضع رهن اإلشارة -

 .العمل على ضبط ملفات األعوان العرضيين وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل -

 تدبير المداخيل .ثالثا
 : يلي بما المحور بهذا الخاصة المالحظات أهم ترتبط

 م وواجبات مستحقةوص رسفي إصدار األوامر باستخال تأخر 

إعداد أوامر بالمداخيل وتضمينها بالبيانات التامة والمحينة للملزمين، خاصة منها عناوينهم    تتأخر فيتبين أن الجماعة  

ومعطيات بطائقهم الوطنية. ويتعلق األمر بمستحقاتها من الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف 

م للمسافرين ومنتوج كراء كل من بنايات السكنى والمحالت التجارية  المخصصة للنقل العالمترتبة عن السيارات ا

ومنتوج إيجار األسواق األسبوعية. وذلك، إلحالتها على القابض الجماعي قصد التكفل بها والشروع في مسطرة 

ذلك بهدف تفادي سقوطها بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. و 15.97التحصيل كما هي محددة في القانون رقم 

 درهم. 178.985,75ما مجموعه  2017ه المستحقات غير المستخلصة إلى متم سنة ذ في التقادم. وقد بلغت ه

 عدم تمكين القابض الجماعي من بيانات محينة عن المدينين قصد تحصيل الباقي استخالصه المتكفل به 

أن الجماعة ال تعمل على مد القابض الجماعي بالبيانات المحينة للملزمين، وذلك قصد إتمام اإلجراءات القانونية لوحظ  

قيمة  2017لتحصيل الباقي استخالصه المتكفل به من طرف هذا األخير، والذي بلغ إلى حدود نهاية السنة المالية 

 ميزانية.، حسب بيان تنفيذ الدرهم 293.805,74إجمالية حددت في 

حصر لوائح الملزمين بأداء الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة بلذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 .وبياناتهم بما يضمن إصدار األوامر بالمداخيل ومباشرة مسطرة تحصيلها

 رابعا. تدبير النفقــات
 : يلي ما لوحظ المحور، هذا بخصوص

 نفقة إجباريةباعتبارها رات عدم أداء الضريبة السنوية على السيا 

خالل المدة الممتدة يها إال أنها لم تعمد إلى أداء الضريبة الخصوصية السنوية عل عربات،تتوفر الجماعة على ثالث 

للسنوات   لضرائبل  العامة  مدونةالمن القسم الثاني من    259، كما تنص على ذلك المادة  2017إلى سنة    2013من سنة  

ها بمثابة فإن هذه الضريبة تصبح دينا مستحقا على الجماعة لفائدة الدولة، مما يجعل ،وبالتالي. 2017إلى  2013من 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية  45.08رقم  من القانون 41ات المادة واقعة تحت مقتضي  جباريةإ ةنفق

 .بالجماعات المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 181 المادة وكذا ،ومجموعاتها

 تتبع استعمال المنح المخصصة للجمعيات عدم 

، 2017و  2013  تيللجمعيات، خالل المدة الفاصلة بين سنآالف درهم الممنوحة    10بلغت المساعدات التي تفوق قيمتها  

في    ، . إال أنه، يالحظ أن الجماعة لم تتخذ بشكل دوري  استفادت منها أربع جمعيات  ادرهم  383.000,00ما مجموعه  

مقتضيات أي إجراء يتيح مراقبة كيفية صرف الجمعيات لألموال، موضوع اإلعانات الممنوحة، خالفا ل ،هذا اإلطار

بتنظيم حق تأسيس  1958نونبر  15صادر في ال 1.58.376 رقم شريف ظهيرمن المكررة مرتين  32دة لماا

آالف درهم من   10للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها  "يتعين علىالتي تنص على أنه و ،الجمعيات

 والمؤسسات اآلنفة الذكر  الجماعات  ولة أوالد   إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم

التي تمنحها اإلعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون  حساباتها للهيـآت أن تقدم، كليا أو جزئيا في رأسمالها

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية".
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  2014خالل سنة   قرضالنفقات اإلجبارية المتعلقة بأقساط  برمجةعدم 

ستحقة  يعتبر سداد أصل القروض والفوائد المترتبة عنها من النفقات اإلجبارية، إال أن الجماعة لم تبرمج األقساط الم

صندوق التجهيز الجماعي، مما يعتبر  نم ، والذي تم الحصول عليهالمتعلق بإحداث السوق األسبوعي القرضعن 

من  181المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذا المادة  45.08 من القانون رقم 41إخالال بمقتضيات المادة 

التي تصنف أقساط القروض والفوائد المترتبة عنها من بين  المتعلق بالجماعات، 113.14القانون التنظيمي رقم 

يونيو  15بتاريخ  ،بمراسلة من عامل إقليم وزان تتوصل كانت قد  النفقات اإلجبارية. ويالحظ كذلك، أن الجماعة

في والبالغة  ،2014عن أقساط القرض سالف الذكر عن سنة  امستأخراتهبرمجة وأداء يدعوها فيها إلى  ،2015

درهم كفوائد الدين(، إال أنها  44.184,27درهم كأصل الدين و 222.047,26)منها درهم  266.231,53ها مجموع

، مما أدى إلى تحمل 07/07/2017بتاريخ    106بواسطة الحوالة رقم    2017لم تعمد إلى األداء إال خالل السنة المالية  

 ض في آجالها.أقساط القروأداء الوفاء بعدم الجماعة لفوائد تأخير ناجمة عن  

  عدم احترام قواعد المراقبة الداخلية أثناء إعداد وتنفيذ النفقات 

ال تبين للمجلس الجهوي للحسابات، من خالل فحص سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة، أن هاته األخيرة 

سندات الطلب، المبادئ األساسية للمراقبة الداخلية، ويتجلى ذلك في عدم  النفقات بواسطة تحترم أثناء إعداد وتنفيذ 

 توثيقها لرزمة من اإلجراءات المتخذة خالل التنفيذ، حيث يالحظ ما يلي: 

 إغفال إشعار المتنافسين برسائل، مسجلة بمكتب الضبط، تحدد الحاجيات بشكل دقيق؛ -

 الضبط؛عدم تسجيل عروض المتنافسين بسجل الواردات بمكتب  -

 عدم احترام الترقيم التسلسلي لسندات الطلب؛ -

 عدم اإلشهاد على مقترح االلتزام قبل التنفيذ الفعلي للنفقات؛  -

 غياب سندات التوريد بالنسبة للتوريدات؛ -

   منها؛المستفيدين  عدم اإلشارة إلى رقم جرد المقتنيات وتخصيصها أو -

 غياب سجل تتبع التوريدات وجذاذات المخزن. -

 توريدات قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها استالم 

يالحظ أن الجماعة، لتلبية حاجياتها من الوقود، تتزود مباشرة من محطة البنزين التي تتعامل معها، وذلك عن طريق 

أذونات تسلم للمورد مقابل التزود بالوقود، وبعدها تعد الجماعة سندات طلب لتسوية وضعيتها المالية تجاه المورد. 

من  الثاني الفرع في عليها المنصوص ةيالمال المراقبة ممارسة فياتيبك المتعلقة مقتضياتالذلك في خالف تام مع و

بسن نظام للمحاسبة العمومية لجماعات المحلية  2010يناير  3بتاريخ  2.09.441المرسوم رقم  من الثاني الباب

  في  الشروع قبل بالصرف، اآلمرين على يتعين" أنه على تنص التي منه 65 المادة مقتضيات وخاصةومجموعاتها، 

  المعني،  الخدماتي  أو  المورد  أو  المقاول  إلى  المصادقة  مع  يبلغوا  أن  التوريدات،  تسليم  أو  الخدمات  أو  لألشغال  تنفيذ   أي

 والعقود واالتفاقات الطلب وسندات بالصفقات المتعلقة" اإلرساليات بطاقات" على وضعه تم الذي اإلشهاد  مراجع

 ."وجدت إن الملحقة بالعقود  وكذا

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي: 

، باعتبارها نفقة إجبارية  في ميزانية الجماعة  الضريبة السنوية على السياراتالعمل على إدراج نفقات   -

 والحرص على األمر بصرفها؛

الجماعة، وذلك بحملها من طرف  الممنوحة الجمعيات لإلعانات واستعمال العمل على تتبع توظيف -

 لها وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ حساباتهالى تقديم ع

ة الجماعة تفاديا إلثقال كاهل ميزاني في اآلجال المقررةالقروض  مستحقات  الحرص على سداد -

 ؛في ميزانيتها النفقات اإلجبارية المتعلقة بأقساط القرضإدراج ، وااللتزام ببالغرامات والزيادات

من قبيل تسجيل رسائل االستشارة   ة الداخلية الالزمة أثناء إعداد وتنفيذ النفقاتإرساء آليات المراقب -

وعروض المتنافسين بكتابة الضبط، واالحتفاظ بسندات التوريد ومسك سجل تتبع التوريدات وجذاذات 

 المخزن.
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II. المزفرون رئيس المجلس الجماعي   جواب 

 )نص مقتضب(

 )...( 

  التنموي والمجهود الجماعي  المجلس تسيير .أوال

 مشاريع ضمن برنامج عمل الجماعة بكلفة تتجاوز إمكانيات الجماعة المالية  برمجة 

اتها الذاتية وذلك تمت برمجة بعض المشاريع ببرنامج عمل الجماعة رغم أن تكلفتها اإلجمالية تتجاوز إمكاني

إدراجها بهذا البرنامج كان الهدف منه هو البحث . كما أن رغبة في االستجابة لطلبات السكانو ، نظرا ألهميتها

أو  ح،سواء من طرف المصالح الخارجية أو في إطار الشراكة بين الجماعة وهذه المصال ،عن تمويل إلنجازها

ماعة فقط على . أما إذا اعتمدت الجرى كالمجلس اإلقليمي ومجلس الجهةألخا بينها وبين الجماعات الترابية

 فقد ال تتمكن من إحداث نسبة مهمة من المشاريع المبرمجة نظرا لضعف مواردها المالية.  ،إمكانياتها المالية

 للمشاريع المشتركة الواردة ببرنامج العمل  المؤطرةالشراكة  اتفاقيات غياب 

على  امزفرون وافقت الجماعة الترابية ،كة المبرمجة ببرنامج عمل الجماعةإطار تنفيذ المشاريع المشتر في

. واتفاقية شراكة إطار 2019- 2017. وذلك كاتفاقية شراكة تخص برنامج التنمية اإلقليمي بعض االتفاقيات 

. كما صادقت على ملحق اتفاقية شراكة لتأسيس 2020–2019–2018قليمي لوزان تتعلق ببرنامج التنمية اإل

ق والمسالك يات الخاصة بفتح وإصالح الطرمجموعة الجماعات الترابية " الوحدة " القتناء وصيانة اآلل

من أجل تهيئة  امزفرون. كما صادقت على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم وزان وجماعة الجماعية بإقليم وزان

. كما تمت المصادقة على اتفاقية  2018/2020تنمية اإلقليمي لوزان  المسالك بتراب الجماعة في إطار برنامج ال

في إطار المبادرة الوطنية   امزفرونعلق بتهيئة ملعب رياضي بمركز الجماعة الترابية  تت  2018/ 26شراكة رقم  

المشاريع . كما ستعمل على عقد اتفاقيات شراكة أخرى قصد التمكن من إنجاز  البرنامج األفقي  –  للتنمية البشرية

 .المقترحة ببرنامج عملها

 مجموعة من المشاريع دون تعاقد في الموضوع  برمجة 

ستعمل الجماعة على عقد اتفاقية تعاون   الطرقية،وفيما يتعلق بإنجاز وصيانة المسالك  ،يخص هذه النقطة فيما

. وسيكون موضوع هذه االتفاقية هو بناء وصيانة الطرق طار كما هو الشأن ببعض األقاليموشراكة في هذا اإل

 والمسالك الجماعية. 

 ون المالية والبرمجة دون إرفاقها بالوثائق الجماعة على لجنة الميزانية والشؤ ميزانية عرض

 الضرورية 

يتم تزويدها  ،الشؤون المالية والبرمجة لدراستهعرض مشروع ميزانية الجماعة على لجنة الميزانية و خالل

 المداخيلوخاصة الوثائق المتعلقة بباب  ،متوفرة خالل اجتماع هذه اللجنة بالمعلومات والوثائق التي تكون

واألقساط السنوية  ،إخبار أعضائها باالتفاقيات والعقود التي تنتج عنها التزامات مالية للجماعةو ،والنفقات

والمبالغ المالية المطلوب من الجماعة أداؤها بموجب قرارات وأحكام قضائية.    ،للقروض إن كانت هناك قروض 

المستخلصة وتلك التي لم يتم استخالصها بعد خالل السنتين  المداخيلأما فيما يتعلق بالبيان الخاص عن 

ان الخاص عن والبي ،من السنة الجارية  شتنبرإلى غاية شهر  والمؤداة بهاوكذا النفقات الملتزم  ،المنصرمتين

وكذا النفقات الملتزم   المنصرمتين،برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خالل السنتين  والمؤداة بهاالنفقات الملتزم 

اللجنة تجتمع قبل متم   هذهمن السنة الجارية فال يكونان متوفران نظرا ألن  شتنبرإلى غاية شهر  والمؤداة بها

أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد   10بخصوص مشروع الميزانية  ألنها يجب أن تضع تقريرها ، شتنبر شهر 

. على أن هذه الدورة تعقد في امزفرونمن النظام الداخلي لمجلس جماعة  57الدورة طبقا لمقتضيات المادة 

المتعلق  113.14مي رقم من القانون التنظي 33ات المادة ياألسبوع األول من شهر أكتوبر طبقا لمقتض

 .بالجماعات

 التكوين والمعرفة بمستجدات القوانين والمراسيم ذات الصلة لدى أعضاء المجلس الجماعي  نقص 

. وبالنسبة ألعضاء عة من عدة دورات للتكوين المستمر. وقد استفاد بعض موظفي الجماالتكوين مسألة جد مهمة

ء من خالل عقد سوا ،التكوينمن خاللها االستفادة من  سيتم البحث عن الكيفية التي يمكنهم المجلس الجماعي،

 . جماعة الذاتية. أو من خالل االعتماد على إمكانيات الشراكات في الموضوع
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 . التدبير اإلداري وتدبير الموارد البشرية ثانيا

 رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون احترام اإلجراءات القانونية المنظمة لذلك  موظفين وضع 

. نية التي تنظم الوضع رهن اإلشارةالنصوص القانو امزفرونستطبق الجماعة الترابية  ،لهذين النقطتين بالسنة

رت الجماعة إنهاء قر ،ماعية على مستوى الموارد البشريةالتي تعاني منه اإلدارة الج للخصاصكما أنه نظرا 

. وتمت ين رهن إشارة إدارات عمومية أخرىالوضع رهن اإلشارة للموظفين التابعين لميزانيتها والموضوع

 30) 1435من ربيع األول  28صادر في  2.13.422رقم  من المرسوم 10مقتضيات المادة مراسلتهم طبقا ل

الصار في  1.58.008ن الظهير الشرف رقم المكرر مرتين م 46تطبيق الفصل  كيفيات( بتحديد 2014يناير 

ستئناف عملهم  ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية من أجل ا1958فبراير  24) 1377شعبان  4

 .بإدارة الجماعة

 العرضيين األعوان ملفات بتدبير المرتبطة والتنظيمية القانونية الضوابط احترام عدم 

بعض   وفيبالجماعة.  في المرافق المرتبطة للعملأعوان عرضيين  تشغيلة يتم في بعض المناسبات من السن

يتعذر على الجماعة تخويلهم االستفادة من  ،ال تتعدى مدة عملهم ثالثة أسابيع أو أقل من ذلك. لذا ،األحيان

التعويضات العائلية. لكن الجماعة ستعمل على منح التعويضات لبعض األعوان الذين يعملون لديها بانتظام. 

درهم بميزانيتها    5.000,00قامت الجماعة ببرمجة مبلغ    ،للفئة التي تستفيد من خدماتها  التأمينإبرام عقد    وقصد 

والعرضيين فـي النظام الجماعـي لمنح رواتب   المياومينبجميع أعوانها    التصريحرعت في  . كما ش2019لسنة  

درهم بميزانية سنة    5.000.00  مبلغ  الغاية  لهذه  خصصت  حيثالعمل.    بهاوذلك طبقا للقوانين الجاري    ،التقاعد 

 . 2019درهم بميزانية سنة  20.000.00. كما برمجت مبلغ 2018

  المداخيل. تدبير ثالثا

 في إصدار األوامر باستخالص رسوم وواجبات مستحقة  تأخر 

بالنسبة  بالجماعة من قلة الموارد البشرية كما هو الشأن المداخيل شساعةتعاني مصلحة  ،بالنسبة لهذه النقطة

من أجل  مجهوداتتبدل عدة  ،ورغم ذلك ،وهذا ينعكس على أداء هذه المصلحة. لكن. لباقي المصالح اإلدارية

. وتمت مراسلتهم  ين وتحيين البيانات المتعلقة بهم. حيث تم وضع سجل للملزمص مستحقات الجماعةاستخال

جميع اإلجراءات القانونية من  امزفرونقصد مطالبتهم بأداء مستحقات الجماعة. كما ستتخذ الجماعة الترابية 

 أجل تحصيل هذه المستحقات.

 عن المدينين قصد تحصيل الباقي استخالصه  محينةالجماعي من بيانات  القابضتمكين  عدم

 بهالمتكفل 

. وستقوم الجماعة وتم تحيين البيانات المتعلقة بهم ،المطالبين بأداء مستحقات الجماعةوضع سجل للملزمين  تم

تحصيل الباقي والتنسيق معه من أجل  ،وزان بهذه البيانات قباضةبإمداد السيد قابض  امزفرونالترابية 

 العمل. بهااستخالصه طبقا لإلجراءات القانونية الجاري 

 النفقاتتدبير  .رابعا

 إجبارية نفقة باعتبارها السيارات على السنوية الضريبة أداء عدم 

. حـيـث كانـت قــد 2019ة سنـ خـاللبأداء الضريبة السنوية على السيارات  امزفرون الترابيةستقوم الجماعة 

. كما تمت برمجة نفس  2018بميزانية الجماعة برسم سنة  درهم 5.000,00لهذه المصاريف مبلغ  برمجت

 .2019بميزانية هذه الجماعة لسنة  المبلغ

 تتبع استعمال المنح المخصصة للجمعيات  عدم 

شرعت   ،درهم 10000.00 ااستعمال المنح المخصصة للجمعيات التي يفوق مبلغهو صرفتتبع  إطارفي 

وتمت مطالبتها بتقديم تقريرها المالي   التي سبق لها االستفادة من دعم الجماعة.  بالجمعيات لجماعة في االتصال  ا

 لإلدارة الجماعية. هذا التقرير يجب أن يتضمن المجاالت التي صرفت فيها األموال التي منحت لها. 

 2014قرض خالل سنة  رية المتعلقة بأقساط برمجة النفقات اإلجبا عدم  

  به،  خاصةفائدة  وآخر. مزفرونالالقرض المتعلق ببناء السوق األسبوعي ب المتعلقةلقد تم أداء كل المستحقات 

 .2018 سنةتم أداؤها 

 النفقات وتنفيذ إعداد أثناء الداخلية المراقبة قواعد احترام عدم 

. حيث يتم حاليا  المنفذة بواسطة سند الطلبلنفقات تم الشروع في االستشارة الكتابية للمتنافسين فيما يخص ا

ى . كما أن عروضهم الواردة علمراسالت بعد تسجيلها بمكتب الضبطإشعار هؤالء المتنافسين عن طريق 

. كما يتم العمل بسندات طلب بعد ترقيمها. وتم وضع سجل خاص لتتبع الجماعة تسجل كذلك بهذا المكتب
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المراقبة الداخلية الالزمة خالل إعداد وتنفيذ النفقات بواسطة سندات  ياتآل. وستقوم الجماعة بإرساء التوريدات

 الطلب.

 بهاقبل إصدار سندات الطلب المتعلقة  توريدات استالم 

برام اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك القتناء  بإفي بداية السنة  امزفرونقامت الجماعة الترابية 

 د والزيوت وإصالح السيارات وشراء قطع الغيار.الشيات المخصصة لشراء الوقو

 )...( 
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 بوقرة"  قلعة" جماعة

 (وزان إقليم)
 

كيلومتر مربع،    100إلى إقليم وزان، وتمتد على مساحة تبلغ    1992تنتمي جماعة "قلعة بوقرة"، التي تم إحداثها سنة  

 . 2014المنجز سنة نسمة، حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  16.163فيما تبلغ ساكنتها 

 ما مليون درهم، فيما وصلت مداخيل التجهيز إلى 4,21حوالي 2017مداخيل تسيير الجماعة المحققة سنة  تبلغوقد 

 مليون درهم خالل نفس السنة. 7,46ته قيم

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، عن إثارة أهم المالحظات والتوصيات 2017-2013الفترة أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة "قلعة بوقرة" برسم 

 التالية:

  أوال. المجهود التنموي
 : يلي بما الباب هذا في الواردة المالحظات أهم ترتبط

  افتقار الجماعة إلى تصميم النمو 

ومن ضمنها تصميم النمو، مما يحد من تأطير وضبط التطور   ،ال تتوفر الجماعة على أي من وثائق التعمير األساسية

 ويحول دون المساهمة في خلق دينامية تطوير المشاريع التي يتم الترخيص لها فوق ترابها.  ،العمراني بها

   نقص في استفادة سكان الجماعة من الماء الصالح للشرب 

، حول تمويل وإنجاز مشروع 2009ماي    25رب بتاريخ  أبرمت الجماعة اتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للش

 47.300.000,00كلفة إجمالية قدرها  بدوارا تابعا للجماعة بالماء الصالح للشرب بواسطة السقايات،    24يروم تزويد  

لم يتم االنتهاء من هذا المشروع، في حين أن أغلبية الدواوير تعاني   ،2018أكتوبر  17 درهم، غير أنه، وإلى حدود 

من مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، خصوصا في فصل الصيف. كما لوحظ، في مقابل ذلك، عدم حفر وتجهيز  

 الجماعة آلبار فوق ترابها. 

 وغياب منظومة لتتبعه نقائص في إعداد برنامج عمل الجماعة 

المتعلق  113.14م من القانون التنظيمي رق 78عملت الجماعة على وضع برنامج عمل تطبيقا لمقتضيات المادة 

من طرف السلطات المختصة، حيث عرف برمجة  2017ماي  29بالجماعات، وقد تمت المصادقة عليه بتاريخ 

. إال أن عملية برمجة 2021-2017مليون درهم موزعة على الفترة  22,55مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بقيمة  16

الشركاء في تمويلها تنقصها الواقعية والدقة، حيث أنها قامت ببرمجة المشاريع ومساهمات كل من الجماعة وباقي 

 مشاريع بمبالغ مالية مهمة في غياب ما يفيد استعداد الشركاء وقدرتهم على المساهمة في تنفيذها. 

ها  من نفس القانون التنظيمي بشأن وضع منظومة لتتبع البرامج والمشاريع تحدد في  271وخالفا لما نصت عليه المادة  

اتخاذ أي إجراء بهذا الجماعة على  رئيس مجلس عمل ياألهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، لم 

حول تقييم تنفيذ برنامج   سنوي  تقرير  بإعداد رئيس المجلس  عدم قيام  على    ، فضال عن ذلك،. كما تم الوقوفالخصوص

بتحديد  2016يونيو  29صادر في  2.16.301لمرسوم رقم من ا 14تطبيقا لمقتضيات المادة  ، وذلكعمل الجماعة

 . الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده إعداد برنامج عملمسطرة 

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

لعمرانية القروية لحيز مخطط تنمية الكتلة ا العمل على التنسيق مع الجهات المعنية للتسريع بإخراج -

 لوجود؛ا

بتشاور مع الجهات المعنية، ووضع آليات لتتبعه ومراقبته الجماعة  برنامج عمل  الحرص على واقعية   -

 وتقييمه.

 تدبير المداخيل  ثانيا.
 : يلي ما لوحظ المحور، هذا بخصوص

 سقف صندوق شسيع المداخيل وآجال دفعها تجاوز 

المداخيل يتجاوز في أغلب األحيان المبلغ األقصى المسموح االحتفاظ به في الصندوق والمحدد في  لوحظ أن شسيع

أجل الدفع المحدد في خمسة أيام، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل الثاني    ،أحياناً أخرى  ،درهم، كما يتجاوز  آالفخمسة  

داث شساعة المداخيل بجماعة "قلعة الصادر عن وزير الداخلية، والقاضي بإح RF/121/DFLمن القرار رقم 
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في الموضوع، وأشعره بعدم  ةقد سبق لوكيل المداخيل أن راسل رئيس مجلس الجماعفبوقرة". وفي هذا اإلطار، 

تمكنه من إيداع المبالغ المالية المحصلة من قبله لدى الخازن اإلقليمي بوزان في اآلجال المحددة، والذي بدوره ينبه 

 أخير الحاصل.شسيع المداخيل بالت

  عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسم المتعلق بسيارات النقل العمومي للمسافرين وواجبات

 الوقوف

، على استخالص مستحقاتها من الرسم على النقل العمومي 2016إلى  2014برسم السنوات من  الجماعة،لم تعمل 

أجرة. حيث لم يتم الشروع في تحصيل المستحقات ذات  سيارات خمس  للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن

على النقل العمومي للمسافرين من الرسم  درهم 13.462,50تم فيها تحصيل مبلغي التي  2017سنة  الصلة إال في

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  88واجبات الوقوف، مما يخالف مقتضيات المادة من  درهم 7.036,00و

المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من القانون رقم  69حلية والمادة الجماعات الم

 .39.07 رقم القانون بموجب المفعول سارية مقتضياته بعض الزالت والذي ،وهيئاتها

  ،ى التواليعل ،لنقل المزدوج، مرقمتينتهم اسيارة أجرة وأخرى تخص واحدة  للنقل العمومي، كما تبين أن رخصتين

خ، لم يبادر مستغالها إلى وضع تصريحهما المنصوص يربدون تا  3793رقم  و  ،05/04/2006بتاريخ    357تحت رقم  

 القانون  71، باإلضافة إلى اإلقرار المنصوص عليه في المادة  سالف الذكر  47.06  رقم  القانون  من  87المادة    عليه في

  المشار إليه أعاله. 30.89 رقم

  ءاتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص واجبات الكراعدم 

محال مخصصا لمزاولة النشاط  24و ،معد للسكنىمحل  (05) خمس منها ،محل مكترى 29تتوفر الجماعة على 

من خالل عير أنه،  .  ادرهم  45.376 ،00ما مجموعه    2017التجاري. وقد بلغ منتوج كراء هذه المحالت خالل سنة  

األكرية، سواء تلك المعدة للسكنى أو تلك المتعلقة بمزاولة نشاط تجاري، تبين أن معظم تعلقة بالمملفات الافتحاص 

حيث  جبات الكرائية المستحقة عليهم. امستغلي هذه المحالت ليسوا في وضعية سليمة إزاء الجماعة من حيث أداء الو

بلغ مجموع   إذ لم يؤدوا كل ما بذمتهم،    بخصوص المحالت المعدة لممارسة أنشطة تجارية، أن جميع المكترينلوحظ،  

 .ادرهم 304.340,00، ما قدره 2018أبريل  30األكرية المستحقة عليهم، إلى حدود 

، ء للجماعةالمعدة للسكنى، فقد تبين أن مستغليها بدورهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكرا محالتالفيما يخص أما 

، إال أن الجماعة لم تسع إلى تطبيق المسطرة الالزمة ادرهم  16.259,84قدره    تها مابرسم نفس الفترة، والتي بلغت قيم 

العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري  المتعلق بتنظيم 67.12المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 

 قصد معالجة هذا الوضع.للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني، 

 العام عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل منتوج اإلتاوات عن االحتالل المؤقت للملك الجماعي 

 المتعلقة بالفترة سنواتال، وذلك برسم العام قرارا لالحتالل المؤقت للملك الجماعي 42عملت الجماعة على إصدار 

، وذلك إلقامة دكاكين قصد ممارسة أنشطة تجارية بها، كما جاء في القرار الصادر عن المجلس 2000-2002

 العملية بين ما يلي: هذه الجماعي، غير أن افتحاص األوراق المحاسبية واإلدارية المتعلقة ب

تحصيل منتوج اإلتاوات المتأتي عن االحتالل المؤقت للملك الجماعي، حيث أن عدم قيام الجماعة ب -

توضح أن جل المستفيدين من القطع األرضية إلقامة   2018وضعية الملزمين المحصورة في ماي 

ممارسة أنشطة تجارية، لم يؤدوا اإلتاوة الشهرية للجماعة المحددة في درهمين للمتر من أجل دكاكين 

 213.360,00، ما قدره 2018ماي  31إلى حدود  ،أن الديون المستحقة عليهم بلغتالمربع. ذلك 

 ؛درهم، دون أن تتخذ الجماعة إجراءات قانونية الستخالص المبالغ المستحقة

تجديد قرارات االستغالل رغم أن أغلبيتها انتهت مدة صالحيتها المحددة عدم عمل الجماعة أيضا على   -

بها لقرارات االستغالل حتى تسوية الوضعية المالية للمعنيين باألمر  عدم سحكذا سنوات، و 10في 

 تجاهها. 

 تصفية الرسم األصلي على عملية الذبح بشكل مخالف للقرار الجبائي 

على أساس عدد الرؤوس، في حين أن  المفروض على الذبح في المجازر  تبين أن شسيع المداخيل يحتسب الرسم

المعمول به، ينص على أن سعر الرسم األصلي على الذبح في  38/2008ي رقم الفصل الخامس من القرار الجبائ

درهم للكيلوغرام الواحد، وفي حالة اللحوم الفاسدة وغير الصالحة لألكل يتم خصم النصف  0,5المجازر محدد في 

القرار الجبائي  من الرسم. وعليه، فإن الجماعة تكون مطالبة بتصحيح الوضعية بتزويد المجزرة بميزان أو بتغيير 

 المعمول به.
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 سعاف اإلالنقل بواسطة سيارات خدمة  مداخيلفي تدبير  خلل 

تتوفر الجماعة على سيارتين مخصصتين لإلسعاف، إضافة إلى سيارة أخرى تعمل كوحدة متنقلة، ومن خالل االطالع 

 تبين ما يلي:  ذه السياراتعلى الوثائق والملفات المتعلقة به

على تعديل القرار الجبائي المتعلق بالمداخيل، حتى يتسنى لها تحصيل مبالغ مقابل  عدم عمل الجماعة  -

 ؛ هاوتحسين شروط تقديم خدمةالخدمات المقدمة، وبالتالي ضمان استمرارية ال

العمليات المنجزة من طرف كل سيارة على حدة، من قبيل سجل فردي يتضمن توثق غياب سجالت  -

درتها وإيابها واألشخاص المستفيدين من خدماتها ومرافقيهم، وطبيعة تحركاتها ووجهاتها ومواقيت مغا 

 تنقالتهم إن كانت مجانية أو بعوض، إضافة إلى المبالغ المستخلصة لقاء كل عملية.

 عدم مطالبة بعض الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات 

مين بالرسم المفروض على محال بيع من خالل المعطيات المقدمة من طرف مصالح الجماعة، تبين أن ملز

من ديون تجاهها. ويبين الجدول بعده  اتجاه الجماعة وتأدية ما بدمتهم االمشروبات، لم يعمدا إلى تسوية وضعياتهم

 الحاالت المسجلة في هذا اإلطار.  

 حاالت الملزمين الذين لم يسووا وضعياتهم تجاه الجماعة

 تاريخ آخر أداء  تاريخ الرخصة الرخصةرقم  العنوان  اسم الملزم

 2017/ 17/04 2001/ 08/08 12/2001 دوار يونان م.ع

 2017/ 26/04 2014/ 19/09 04/2014 دوار الزاوية س.م

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

واجبات كذا  و  ،النقل العمومي للمسافرينعلى  اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الممتنعين عن أداء الرسم   -

 كراء المحالت التجارية والسكنية؛ 

تطبيق ما جاء في القرار الجبائي بشأن تصفية الرسم األصلي على حتى يتأتى  تزويد المجزرة بميزان -

 الذبح أو تعديل القرار الجبائي عند االقتضاء؛ 

وتعديل القرار الجبائي الستخالص   ،توثيق استعمال سيارات اإلسعاف بوضع سجل خاص بكل سيارة -

 ؛ خدمةمبالغ الخدمات المقدمة وضمان استمرارية ال

اءات القانونية ضد الممتنعين عن اإلقرار بمداخيلهم المتأتية من بيع المشروبات العمل على اتخاذ اإلجر -

 وأداء الرسم المستحق.

 تدبير النفقات  ثالثا.
 : يلي بما المحور بهذا الخاصة المالحظات أهم ترتبط

  عدم مسك محاسبة المواد من طرف الجماعة 

من المرسوم رقم   111ية خالفا لما تنص عليه المادة لوحظ أن المصالح الجماعية ال تمسك سجالت للمحاسبة الماد 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2010يناير  03)  1431محرم  17الصادر في  2.09.441

 .ومجموعاتها

 عدم تنفيذ نفقات إجبارية 

المتعلق   45.08القانون رقم    من  41المنصوص عليها في المادة    لم يتم تنفيذ مجموعة من النفقات ذات الطابع اإلجباري

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  181المادة كذا و ،بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

 ،بالجماعات، وذلك بالرغم من أن االعتمادات المالية الخاصة بها تكون مفتوحة في ميزانيات الجماعة. كما تبين أنه

، وذلك خالفا لمقتضيات في حاالت أخرى، ال يتم فتح أية اعتمادات مالية في ميزانية الجماعة لتنفيذ مثل هذه النفقات

ويتعلق  المومأ إليه 113.14من القانون التنظيمي رقم  189المشار إليه والمادة  45.08من القانون رقم  42المادة 

 األمر بالحاالت التالية: 

حيث لم تعمل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،    ، فيألعوان الموسميينالنسبة ل، بالجماعةمساهمة   -

بالرغم من وذلك ، تها فيهفتح اعتمادات ألداء مساهمبم قكما لم ت على التصريح بهم لدى هذا النظام، 

ما  التطور الملحوظ الذي عرفه اللجوء إلى هذه الفئة من األعوان خالل الفترة موضوع المراقبة. وهو

 1977أكتوبر  4الصادر بتاريخ  1.77.216يخالف مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 
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المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف  و

 ؛ 1993شتنبر  10بتاريخ   1.93.272رقم 

لص من بيانات حصر الميزانية، أن الجماعة لم تعمد التأمين الخاص باليد العاملة، حيث يستخ  أقساط -

في بعض السنوات إلى اكتتاب تأمين عن اليد العاملة من األعوان العرضيين. وهو ما يعتبر خرقا  

ديسمبر   29بتاريخ  1.14.190 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمال 18.12لمقتضيات القانون رقم 

 ؛2014

الجماعات الترابية خاضعة للضريبة السنوية  تاسيارلما أن الضريبة الخاصة على السيارات، ع -

إلى  2013من مدونة الضرائب للسنوات من  259الخصوصية على المركبات وفق مدلول المادة 

من المدونة المذكورة لم تستثن من تطبيق هذه الضريبة، السيارات المملوكة   260. كما أن المادة  2017

 للجماعات الترابية.

 المحروقات ب التزود لياتعم قصور في 

، لم ، وبالتاليبالمحروقات تزويدها عملياتلم تعمل الجماعة على إعداد سجالت لتتبع حركية حظيرة السيارات و

بلغ مجموع نفقات المحروقات خالل حيث كل سيارة أو عربة على حدة،  من قبلتتبع الكمية المستهلكة تحرص على 

اب آليات الرقابة الداخلية على ي، لوحظ غذلك. باإلضافة إلى ادرهم 426.294,30ما يعادل  المراقبةالمعنية ب فترةال

تتضمن تواريخ ووجهات التنقالت  ،من قبيل مسك دفاتر وسجالت خاصة بكل سيارة ،استعمال سيارات الجماعة

والتي تم التزود بها في كل  ،وكذا كميات الوقود والزيوت المستهلكة ،والمسافة المقطوعة والجهة المستفيدة من التنقل

طبيعة أعمال الصيانة واإلصالحات التي تم إجراؤها ومبالغ المصاريف المترتبة عنها، وكذا فضال عن تضمنها لمرة،  

ت التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية لكل عربة، حتى يمكن للجماعة عقلنة كافة المعلوما

 استعمال حظيرة السيارات.

 غياب التأمينات الضرورية لتغطية المخاطر الناتجة عن األشغال 

  24نصوص عليها في المادة تبين أن الشركات نائلة الصفقات التي تمت مراقبتها لم تدل بما يفيد اكتتابها للتأمينات الم

، والتي تخص تغطية المخاطر 2.99.1087من دفتر الشروط اإلدارية العامة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 

المرتبطة بالتدخالت التي أجرتها هذه الشركات في إطار الصفقات التي أبرمتها الجماعة مثل التأمين عن العربات 

ن عن المسؤولية المدنية للشركة، كما أن الجماعة لم تدل بما يفيد دعوة هذه الشركات والتأمين عن حوادث الشغل والتأمي

 . 5/2014و 2/2013و 2013/ 1رقم إلى تقديم التأمينات الضرورية، ويتعلق األمر بالصفقات 

 عدم تضمين بند مراجعة األثمان في دفتر تحمالت بعض الصفقات 

 1/2013أي الصفقتين رقم  ،2013التي أنجزت سنة  ، تلكخصوصاو ،ال تتضمن دفاتر تحمالت الصفقات المبرمة

 الصادر  2.06.388  رقم  من المرسوم  14إمكانية مراجعة األثمان، وهو ما يخالف مقتضيات المادة    ا يهمبند   2/2013و

، مع اومراقبته بتدبيرها المتعلقة القواعد  بعض وكذا برام صفقات الدولةإد شروط وأشكال يحد بت 2007 فبراير 5 في

  .إلنجاز األشغال تتعدى أربعة أشهر ذات الصلة العلم أن المدة المحددة في دفاتر التحمالت

  عدم توفر بعض األوامر بالخدمة وعدم ترقيم أغلبها 

 أن جل األوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة  ،5/2014و  2/2013و   1/2013من خالل مراقبة الصفقات رقم    ،تبين

من دفتر    9باستئنافها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة    وأق األمر بتلك المتعلقة بإيقاف األشغال  سواء تعل  مرقمة،  غير

الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه يجب أن تكون 

 ة.األوامر بالخدمة كتابية وموقعة من صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجل

، في حين أن عمليات مراجعة األثمان 5/2014كما لوحظ عدم وجود عدد من األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقة رقم 

قد والتي كانت موضوع مراجعة أثمان بالنسبة لنفس الصفقة، توضح أن هذه العملية  ،بالنسبة للكشوف التي تم أداؤها

تحديد أيام العمل الفعلية التي احتسبت ، وذلك من أجل باالعتماد على هذه األوامر غير المحفوظة لدى الجماعة تتم

ى مستوى حفض الوثائق بالنسبة لكل شهر مع ما واكبه من تغيرات لمؤشرات األسعار، مما يوضح وجود قصور عل

 واألرشيف. 

 قصور في تدبير الصفقة المتعلقة بتهيئة أرضية السوق األسبوعي بالجماعة 

األسبوعي، غير  سوقها أرضية من أجل تهيئة درهم 276.960بمبلغ  02/2013 رقم قامت الجماعة بإبرام الصفقة

 :  ما يليفييتجلى  تدبير هذه الصفقة  في قصورأنه لوحظ 

نائلة الصفقة بالتعاقد مع  "أ.ش"حيث قام الممثل القانوني لشركة  ،من الباطنالتعاقد خرق مسطرة  -

بالكامل، كما لوحظ غياب أية وثيقة   02/2013من أجل إنجاز الصفقة رقم    "ج "الممثل القانوني لشركة  

تضيات تفيد إخبار الشركة نائلة الصفقة للجماعة بعملية التعاقد في هذا الموضوع، وهو ما يخالف مق
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 عقد الباطن من التعاقد  والتي تنص على أن" ،سالف الذكر 2.06.388من المرسوم رقم  84المادة 

  بحرية  الصفقة صاحب ويختار. صفقته من جزء  تنفيذ  الغير إلى الصفقة صاحب بموجبه يعهد  مكتوب

  بشأنها  التعاقد   يعتزم  التي  األعمال  بطبيعة  المشروع  صاحب  يبلغ  أن  شريطة  الباطن  من  معه  المتعاقدين

 نسخة  وكذا  وعناوينهم  شركاتهم  تسميات  أو  التجارية  وعناوينهم  المذكورين  المتعاقدين  وهوية  الباطن  من

 من حال  بأي يجوز على أنه "ال  84كما تنص نفس المادة  .الذكر" السالف العقد  من عليها مصادق

 الحصة  يشمل  أن  أو  الصفقة  مبلغ  من(  %  50)  المائة  في   خمسين  الباطن  من  التعاقد   يتجاوز  أن  األحوال

من دفتر التحمالت  11المادة فضال على أن هذا األمر يخالف مقتضيات  . منها" الرئيسية الحرفة أو

 ؛الخاص بالصفقة

أي ما   ا،درهم 247.492,80 قدره بمبلغ 2014يوليو  03بتاريخ  1أداء كشف الحساب المؤقت رقم  -

 2014يونيو  23صفقة، في حين أن محضر معاينة األعمال المنجزة بتاريخ قيمة ال من % 90 يعادل

يؤكد عدم تنفيذ الصفقة وفق ما تم االتفاق بشأنه، موضحا مجموعة من النقائص مثل: وجود أحجار 

ضعف في عملية رش الماء والدك، إضافة إلى عدم اإلدالء بمجموعة من ووجود حفر،  وكبيرة الحجم،  

المختبر. وهي النقائص التي رفضت الشركة االعتراف بها، مما جعل الجماعة   بتجاربالوثائق المتعلقة  

مع احتفاظ الجماعة بمبلغ الضمان النهائي الذي ال يتعدى   ،2015ماي    13تعمد إلى فسخ الصفقة بتاريخ  

 .ادرهم 8.309,00

 قصور في تدبير الصفقة المتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية 

تدبير هذه الصفقة  خلل في لوحظ أنه غير الجماعية، المسالك تهيئة أجل من 2014/ 05 رقم قةأبرمت الجماعة الصف

 :  ما يلي في يتجلى

 وهو ،2016أبريل  20تمت عملية التسلم المؤقت بتاريخ  تبين أنه التواريخ، حيث بعضتماسك عدم  -

الذي يوافق تاريخ إنجاز الخدمة، في حين أن اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت اتخذت قرارها  التاريخ

 ؛2016يونيو  28بناء على المعاينة التي تمت بتاريخ بالتسلم المؤقت 

تراب بالمتواجد عدم أداء الشركة لمستحقات الجماعة الناتج عن جلب الرمال من مقلع "واد تيناست"  -

المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لقلعة بوقرة بتاريخ  به فيد جماعة، حسب ما تال

 التي يطالب فيها الشركة المذكورة بأداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع؛   2015مارس 18

توفر الشركة على التراخيص الالزمة الستخراج الرمال من مقلع "واد تيناست" الموجود   انعدام ما يفيد  -

 لجماعة.اتراب ب

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

المشتريات واستهالكها  وتتبع يضمن تدوين بشكل ضبط التوريدات ومسك سجل محاسبة المواد -

 السنوي ووضعية المخزون؛

 ؛  إدراج النفقات اإلجبارية في الميزانية والحرص على األمر بصرفها -

 عملية التزود بالمحروقات؛بلورة نظام لضبط وتدقيق  -

الحرص على احترام المقاوالت نائلة الصفقات العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم وثائق  -

 التأمين والتعاقد من الباطن واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضدها في حالة إخاللها بذلك؛

ان طبقا للتنظيم الجاري به الحرص على تضمين دفاتر تحمالت صفقات األشغال لبند مراجعة األثم -

 العمل. 

 . تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةرابعا
 :التالية المالحظات على الخصوص، بهذا للحسابات، الجهوي المجلس وقف

   عدم تحيين سجل الجرد وافتقار بعض الممتلكات المنقولة إلى أرقام الجرد 

الجرد  أرقام وضعها المنقولة، كما أنها ال تسهر على تعميم تبين أن الجماعة ال تعمل على تحيين سجل جرد ممتلكات

من جهة، من ضبط الممتلكات المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة. ومن جهة ثانية، يعيق تتبع مآلها  ،عليها، مما يحد 

 ضبط وتتبع المقتنيات الجديدة طوال السنة.  أنه يعيق واستعمالها والجهات المستفيدة منها، فضال عن
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من  94المادة المتعلق بالميثاق الجماعي و 78.00من القانون رقم  47المادة وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن 

مهمة تدبير األمالك الجماعية  الجماعة إلى رئيس مجلس أوكلتا المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

 الجماعية.وتحيين سجل محتويات األمالك مسك  يسهر علىيتعين أن والمحافظة عليها. ولهذه الغاية، 

  عدم سعي الجماعة إلى تسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها 

في   ،تتوفر الجماعة على مجموعة من العقارات العامة والخاصة، غير أنه تعوزها سندات ملكية أغلبها. وقد أعدت

هذا اإلطار، سندات ملكية لبعض عقاراتها، غير أنها لم تسع إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الموضوع من أجل 

هات يتوجلترام، وفقا  أو اعتداء كل من لذلك، وذلك بما يضمن تحصينها المالية الالزمة االعتمادات تحفيظها وتوفير 

 تها.ئاالمحلية وهي للجماعات  العقارية الممتلكات بتحفيظ والمتعلقة  ،1998  أبريل  21  بتاريخ  57  الوزارية عدد  الدورية

 األسبوعي السوق  مرفق  تدبير في نقائص 

 وحقوق  التزامات  تحمالت يحدد   دفتر  وفق  إيجاره سنويا  إلى  تدبيره  في  تعمد   حيث   أسبوعي،  سوق  على  الجماعة  تتوفر

  تدبير هذا المرفق أن غير  ،176.208إلى  2017السنوي في سنة معا. وقد وصلت قيمة اإليجار  المستغلو الجماعة

 :يلي كما نورد أهمها النواقص من مجموعة تشوبه

 المتعلقة اإليجار واجبات بأداء مستغلوه يلتزم ال حيث األسبوعي، السوق واجبات إيجار أداء في تأخير -

 بأن أجل بهذا اإليجار، يالحظ المتعلقة التحمالت دفاتر إلى وبالرجوع. لها المحددة اآلجال في بالسوق

 لم المستغلين الذين تعاقبوا على استغالل السوق جميع أن غير شهر، كل من الخامس في حدد  األداء

 في األجل المقرر؛ األداء على حملهم إلى تلجأ لم الجماعة فإن ذلك، من وبالرغم. بها يلتزموا

 المقتضيات  أن حين في العرضيين، األعوان بواسطة وعياألسب السوق تنظيف عبء الجماعة تحمل -

 يتحمل  من  هو  المكتري  أن  على  تنص  التحمالت،  دفتر  في  عليها  المنصوص  السوق  كراء  لعملية  المؤطرة

 .مرتفقيه ومغادرة به البيع عمليات انتهاء بعد  السوق تنظيف مسؤولية

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

 كافة الممتلكات المنقولة؛على  الجرد أرقام  وضعتحيين سجل الجرد و -

 ؛اعتماد وسلك المساطر القانونية المفضية إلى تحفيظ عقارتها بغية تملكها بشكل نهائي وقانوني -

فيما يخص أداء واجبات   األسبوعي  السوق   بإيجار  المتعلق التحمالت    دفتر  مقتضيات  تطبيق   على  العمل -

 .موعدها وكذا القيام بعملية التنظيفاإليجار في 
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II. بوقرة رئيس المجلس الجماعي لقلعة  جواب 

 )نص مقتضب(

  )...( 

  أوال. المجهود التنموي

 الى تصميم النمو  الجماعة افتقار 

مالحظات من طرف اللجنة   ةتعثرا بسبب تسجيل عد   بوقرةفقد عرف مشروع تصميم النمو لجماعة قلعة    لإلشارة

المشكل مؤخرا بفضل تدخل الجماعة بشكل مباشر وغير مباشر مع مختلف الجهات  تجاوز هذاوقد تم  المعنية،

 أنهذا المشروع  أناالخيرة. ومن ش أطوارهفي  حاليا المشروع يوجد و اإلنجازجل تسريع وتيرة أالمعنية من 

  .البناء العشوائي والمخالفات في هذا المجالوينظم عملية البناء ويحد بشكل تام من  يؤطر

 للشرب  الصالح الماء من السكان استفادة نقص 

حول تمويل  2009 ماي 25الجماعة اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاريخ  أبرمت

من سد  النافورات عبر  ربدوار (  بالماء الصالح للش 24الجماعة )  دواويروانجاز مشروع  لتزويد كافة 

بسبب تعرض    إلنجازن هذا المشروع عرف تعثرا  في اأ  إالالجماعة مساهمتها المالية بالكامل    أدت, وقد  الوحدة

حيث عملت  السكان،استفادة  أخروهو ما  بأراضيهمقنوات الماء  ورالمجاورة  على مر تروالساكنة جماعة 

االجراءات  تخاذ الجماعة على طرح هذا المشكل على انظار المجلس الجماعي في دورات عديدة من اجل ا

المشروع  , وبهذا الخصوص رفعت الجماعة عدة ملتمسات للجهات المعنية من اجل االسراع في   بتفعيلالكفيلة  

 عقبات تم تدارك ال واإلقليمي،توى المحلي مجموعة من الفاعلين على المس تدخالتتنفيذ المشروع . ومن خالل 

راسلت الجهات المعنية    الجماعة  أناالخيرة. كما    أطوارهفي    نالمشروع اآل  يوجد و  تنفيذه.التي كانت تحول دون  

الجماعة  دواويرببعض  اآلبارالحديثة وقد تم حفر بعض  بالتقنيات للشرب الصالح الماء عن التنقيب أجلمن 

 الشعليين،وكذا دوار    السذاري،  وارد   بومنصور،الجماعة قرب عين    اغيل، مركز دوار    ، ازيات  اظهيواركدوار  

 أنو جدا،ضعيفة  بالجماعة المائية الفرشة أن الشأنبينت الدراسات المنجزة في هذا  ى، حيثلكن دون جدو

 .األخيرة وارهأط وفي التنفيذ  قيد  اآلن المشروع إنسد الوحدة. و حقينةمن  الشروب ءبالما هو التزود الحل 

الجماعة حفر بئر بالمركز خالل   الوحدة، قررتمن سد    الشروبانتظار االنتهاء من مشروع التزود بالماء    وفي

الحاصل في المياه الصالحة للشرب للساكنة والذي كان مبرمجا من   الخصاصسد جزء من  أجلهذه السنة من 

  قبل.

 لتتبعه منظومة وغياب الجماعة عمل برنامج اعداد في نقائص حول 

الجماعة على مراسلة جميع المصالح الخارجية بمختلف القطاعات   عمل  برنامج  تحيين  أثناءسوف تعمل الجماعة  

مساهمتها في   بأداءجميع المصالح ملتزمة    بأن  يفيد   بما  التوصل أجل  نمحول مساهمتها في المشاريع المقترحة  

 إغناء أجلالمتوفرة لدى الجماعة , ومن  ياتخذ بعين االعتبار ضعف االمكان المشاريع المبرمجة وذلك مع األ

ءات عن طريق اتخاذ االجرا  المداخيلهذه االخيرة سوف تعمل على الرفع من    فإن  مستقبال  الجماعة  عمل  برنامج

الرفع من الفائض لتوفير    أجلترشيد النفقات من    مع  الجماعة  اتجاه  بذمتهم  ما  أداءالملزمين على    إلرغامالقانونية  

في اطار الشراكة مع القطاعات االخرى تهم   العملالمساهمة المالية للجماعة في المشاريع المدرجة ببرنامج 

 ...  واالجتماعي االقتصادي والمجال –والرياضة  ةالثقاف -الصحة  –للسكان: كالتعليم  األولوية ذاتالمجاالت 

 استثنائية  دورة  عقد  المجلس  قرر  2021-2017  الجماعة  عمل  ببرنامج   المقترحة  المشاريع  تنفيذ   وتيرة  ولتسريع

بين   الطرقيةالمسالك    بتهيئة  خاصةعقد اتفاقية شراكة    والموافقة على  لدراسة  ستخصص  2019/ 08/04  بتاريخ

 . بوقرةمجلس اقليم وزان وجماعة قلعة 

تقرير   إعداد الى المصلحة التقنية  الجماعة أوكلتفقد  العملببرنامج  المتضمنة المشاريع تتبع يخص فيما أما

يونيو  29الصادر في  2. 16. 301من المرسوم  14لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة بناء على المدة  سنوي

مع  كما قررت الجماعة التشاور. وتقييمه وتتبعه الجماعة عمل برنامج اعداد  مسطرة بتحديد  القاضي 2016

 ن اعداد البرنامج ليكون واقعيا وذا جدوى.أبش الجهات المعنية

 المداخيل  تدبير ثانيا.

 دفعها واجال المداخيل عيسشتجاوز سقف صندوق  حول 

الجماعة  شسيع شارةحيث تم وضع سيارة المصلحة رهن ا االعتبار،د توصيات لجنة المراقبة بعين أخلقد تم 

 .القانوني لجمن اجل ايداع المبالغ المالية بالقباضة في األ
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 عمومي للمسافرين االجراءات الكفيلة باستخالص الرسم المتعلق بسيارات النقل ال اتخاذ عدم

 وواجبات الوقوف

اوامر باالستخالص من اجل  إعداد تم و. النقل العمومي للمسافرين اتتم تجديد االستدعاءات لمسيري سيار

ملفات من اجل بصدد اعداد  الجماعة كما أن .ضهم تسوية وضعيتهم اتجاه الجماعةبعد رف القباضةاحالتها على 

 .احالتها على القضاء

 الكرائيةاالجراءات الكفيلة باستخالص الواجبات  اتخاذ عدم  

داء للمحامي لممتنعين عن األلملفات  ةتسع وقد تم ارسال ،بانتظام الكرائيةبعض المستغلين يؤدون واجباتهم 

   م.حقه في القانونية جراءاتالقضاء التخاذ اإل علىحالتها إقصد 

 عن االحتالل المؤقت للملك العمومي  تاواتاالجراءات لتحصيل منتوج اإل اتخاذعدم  حول 

تاوات عن االحتالل وج اإلمنتالديون المترتبة عن  أداءالممتنعين عن  ملف( 33) ملفات  إحالة جميع تمت لقد 

  القضاء. على ؤقتالم

 لذبح بشكل مخالف للقرار الجبائي ا عملية على االصلي الرسم تصفية حول 

على عملية  نحيث يتم تصفية الرسم االصلي اآل 2018سنة  صية لجنة المراقبة تم شراء ميزانبناء على تو

 .مصادق علية من طرف الجهة المعنيةال الجبائيالجماعة طبقا للقرار  شسيعمن طرف الذبح 

 تدبير مرفق النقل بواسطة سيارة االسعاف  حول 

ه من طرف المستفيدين وبدأ العمل اداؤ الواجب المالي المبلغ ويتضمن ه،علي والتأشير الجبائي القرارتعديل  تم

 . 25/03/2019ابتداء من  به

مسك سجل خاص بسيارة االسعاف لضبط تحركات السيارة يتضمن تاريخ القيام   أجلتم تكليف موظف من  

بالمهام والجهة المستفيدة والوجهة المقصودة وكذا عدد الكيلومترات المقطوعة وكمية المحروقات المستهلكة 

ارة بشكل على السي تطرأالغيار وجميع االصالحات التي  قطع تغييرتتبع حالتها الميكانيكية :)  باإلضافة إلى

 . دقيق(

 المشروبات عالرسم على محال بي بأداءمطالبة بعض الملزمين  حول 

 . بشكل قانوني ومنتظم  نن عملية االستخالص تتم اآلإتم تسوية وضعية كل الملزمين و

 تدبير النفقات  ثالثا.

 محاسبة المواد من طرف الجماعة  مسك 

 التجهيزات  أوالمكتبية    دواتالجماعة من األ  اقتناءاتجميع    منخاص يتض  سجل  بمسك  اليه  عهد تكليف موظف    تم

يتضمن تاريخ االقتناء   سند طلب لكل محضر إعداد مع  الطلب،وغيرها يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بسند 

 .المستفيدةالمالية والجهة المستفيدة موقع من طرف لجنة المالية والجهة  والكلفة والمحتوى

 تنفيذ نفقات اجبارية   عدم 

وتم فتح اعتماد مالي كاف بميزانية    ،التقاعد الجماعي لمنح رواتب    نظامالموسميين لدى ال باألعوانتم التصريح  

 . دي االن مساهمتها بانتظامالجماعة وهي تؤ

 .تأمين اليد العاملة اقساط اداء اجل من الجماعةميزانية تم فتح اعتماد ب لقد 

 .هذه الضريبة ابتداء من هذه السنة ألداءيخص الضريبة على السيارات لقد تم فتح اعتماد  فيما

 بالمحروقات التزود عملية قصور 

لمحروقات عينت  وتوزيع ا  واآللياتتسيير حظيرة السيارات وتتبع الحاالت الميكانيكية للسيارات    عقلنة  أجل  من

 : التالية باإلجراءاتالجماعة موظفا مكلفا بالممتلكات حيث قام 

والوجهة المقصودة والمسافة المقطوعة والجهة   التاريخمسك سجالت خاصة بكل سيارة تتضمن   -

في كل  بهاالى كميات الوقود والزيوت المستهلكة التي تم التزود  باإلضافةالمستفيدة من التنقل 

 ؛مرة

ومبالغ المصاريف وذلك  واالصالحاتمسك سجالت خاصة بكل سيارة تتضمن اعمال الصيانة  -

 ؛تحت المراقبة الداخلية للجماعة

شراء  يتضمن عقد  إبرام أجلمن  واللوجستيكسوف تراسل الجماعة الشركة الوطنية للنقل  -

 .2019خالل سنة  الشياتروقات بواسطة المح



 176 

 لتغطية المخاطر الناتجة عن االشغال وعدم تضمين بند مراجعة االثمان في دفتر  التأمينات غياب

 ترقيمها بعض الصفقات وعدم توفر بعض االوامر بالخدمة و تحمالت

تتبع   أجلقني متخصص من  الجماعة على ت  توفرالى عدم    باألساسيتعلق بالمالحظات السالفة الذكر ترجع    فيما

 أن ترتيب االرشيف بشكل جيد بحيث  عدم الى أدىوهو ما ، شكال ومضمونا العموميةوالصفقات  الطلبيات

تالفي هذا  أجل ومن. األحيان بعض في منها سخدون ترك ن القباضةالى  الحواالتالوثائق كانت ترسل مع 

تقني الى الجماعة لتعزيز القسم التقني وتالفي كل   إلحاقمؤخرا على طلب  وافقت الجماعة ،المشكل مستقبال

يل الولوج الى الوثائق المطلوبة وقد شرع التقني الجديد في ترتيب وتنظيم االرشيف لتسه .مستقبال النقائص 

 أيلتالفي العمل في هذا الميدان  بهاالملفات مستقبال بناء على القوانين الجاري  وإعداد  ،بشكل دقيق وحفظه

 .اختالل قانوني

 السوق االسبوعي بالجماعة  أرضيةالصفقة المتعلقة بتهيئة  تدبير 

الشركة النائلة للصفقة والشركة التعاقد من الباطن لقد توصلت الجماعة بنسخة من االتفاقية المبرمة بين  حول

 االسبوعي السوق أرضيةة المتعلقة بتهيئ 02/2013رقم  الصفقة انجاز أجل من المتعاقد معها من الباطن

 .اليها المشار الصفقة بملف متواجدة وكانت بالجماعة

 المنجزة االشغال نسبة على بناء تم فقد  07/2014/ 03 بتاريخ 01 رقم الحساب كشف أداءبخصوص  أما

جدول المنجزات  –: كشف الحساب كالتالي وهي الوثائق من بمجموعة  دالءكما تم اإل ،%90 بحوالي والمقدرة

 .األداء في الجماعة عليه اعتمدت ما وهو المنجزة األشغاليبين نسبة  الذي

مالحظتها من  تالتي تم باألشغالالقيام  أجلالشركة صاحبة المشروع لعدة مرات من  الجماعة راسلت كما

بجزء من مبلغ   واالحتفاظ  الصفقة فسخ الى بالجماعة أدىمما  ،ان الشركة لم تستجب  إالطرف لجنة المعاينة 

 .الضمان النهائي مبلغالصفقة اضافة الى 

 المسالك الجماعية  بتهيئة المتعلقة الصفقة تدبير 

 بتاريخ سابق  تمت المعاينة   ، فقد بالجماعة  الطرقيةالمتعلقة بتهيئة المسالك    05/2014  بخصوص الصفقة رقم  أما

 . تحرير المحضر أثناء خطأ وقع كنل النهائي لتاريخ التسليم

 )...( 
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 جماعة "مصمودة"

 )إقليم وزان(
 

كيلومترا غرب مدينة وزان.  15كيلومترا مربعا، وتقع على مسافة  150تمتد جماعة "مصمودة" على مساحة تبلغ 

نسمة. ويعتبر النشاط  16.106حوالي  ،2014يبلغ عدد ساكنتها، وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة كما 

 ليه في تنمية الجماعة.عالقطاع األساسي المعتمد  ،المتمثل باألساس في إنتاج الزيتون ،الفالحي

، 2017سنة  درهم مليون 8,42إلى  2013 سنة مليون درهم 7,87من  في مجموعها مداخيل تسيير الجماعة انتقلت

سنة  في التجهيزبالمائة. بينما حددت اعتمادات  80افة منها أزيد من شكلت حصة الضريبة على القيمة المضحيث 

 مليون درهم. 15,150 في 2017

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 ، عن أهم المالحظات والتوصيات التالية:2017-2013الفترة  برسمأسفرت مهمة مراقبة تدبير جماعة "مصمودة" 

 المجهود التنموي. أوال
 : يلي بما الباب هذا في الواردة المالحظات أهم ترتبط

 وتتبعه نقائص في إعداد برنامج عمل الجماعة 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78عملت الجماعة على وضع برنامج عمل تطبيقا لمقتضيات المادة 

 58من طرف السلطات المختصة، حيث عرف برمجة  2017ماي  29بالجماعات، وقد تمت المصادقة عليه بتاريخ 

. ويوضح الجدول التالي 2021-2017ة موزعة على الفتر ،مليون درهم 93,58إجمالية تقدر بمبلغ  بتكلفةمشروعا 

 تكلفة المشاريع المبرمجة موزعة بين الخمس سنوات موضوع البرنامج.   

 2021- 2017باقي الشركاء خالل الفترة وتكلفة المشاريع المبرمجة في برنامج العمل موزعة بين الجماعة 

 المجموع
  مجموع التكلفة السنوات

 2017 2018 2019 2020 2021 رهم دبمليون 

 مجموع مساهمة الجماعة 10,72 5,6 5,84 6,85 4,74 33,8

 مجموع مساهمة الشركاء 0,18 10,55 16,82 22,26 10,02 59,8

 تكلفة اإلجمالية للمشاريع سنوياال 10,9 16,15 22,66 29,11 14,76 93,6

تنقصها الواقعية والدقة، إذ أن الجماعة تراهن على لمشاريع ومساهمة الجماعة وباقي الشركاء اإال أن عملية برمجة 

ما لتصل إلى  2018مليون درهم كمساهمة من الشركاء اعتبارا من سنة  10,55 ته قيمما تعبئة موارد مالية تقدر ب

، علما أن الجماعة لم تبرم أي اتفاقيات مع الشركاء قصد توفير هاته المبالغ 2020مليون درهم سنة  22,26يناهز 

 ،113.14من القانون التنظيمي رقم  271كما أن الجماعة لم تفعل المقتضى الذي نصت عليه المادة  لية الهامةالما

والمتمثل في وضع منظومة لتتبع البرامج والمشاريع تحدد فيها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة 

 بها.

  ةلالستفادة من المؤهالت الفالحية للمنطق تصورغياب 

في غياب مخطط محكم لتثمين  ، ويتجلى ذلكومندمج لرسملة المؤهالت الفالحية لإلى تصور شامالجماعة فتقر ت

المحلية بالجماعة، وذلك بالنظر إلى توفر المنطقة على ثروة هامة من شجر الزيتون والتين، حيث    الفالحية  المنتوجات

للتنمية وبرنامج عمل الجماعة، دون بلورتها بدراسة أولية أو اكتفت بالتنصيص على ذلك في المخطط الجماعي 

 بمشاريع قصد النهوض بأوضاع الساكنة المادية ودعمها في تثمين هذه الثروة الثمينة. 

 منها خمسة ،معاصر( 9)بتراب الجماعة تسعة  د ، تتواج2018مارس  09وحسب محضر اللجنة اإلقليمية بتاريخ 

في تدبير مخلفات معاصر  خللكما سجل  ، بيد أن هاته الدفاتر ال تحترم.تحمالت بيئيةفقط تعمل بدفاتر ( 5) معاصر

غياب عمليات المراقبة، باستثناء تلك المبرمجة من طرف مصالح عمالة وزان عند انطالق   ظل  خصوصا في   ،الزيتون

من مدى احترام دفاتر   حيث لوحظ أن مصالح الجماعة ال تفعل دوريات للمراقبة قصد التأكد  ،موسم جني الزيتون

عدم  إضافة إلى ،وطلب تسوية الوضعية القانونية لتلك غير المرخصة ،التحمالت المتعلقة بالمعاصر المرخصة

والذي يشكل تسربه أو طرحه بشكل  ،مراقبة طريقة تدبير مادة سائل المرجان الناتج عن عملية العصرالحرص على  

وفي   المدى القريب وعلى الفرشة المائية بشكل عام على المدى البعيد. عشوائي في الطبيعة خطرا على األودية على

  هذا اإلطار، ال تتقيد بعض المعاصر بإجراء الدراسة الضرورية حول التأثير على البيئة. 
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 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

 آليات تتبعه ومراقبته وتقييمه؛إعداد برنامج عمل واقعي، بتشاور مع الجهات المعنية، ووضع  -

ومراقبة المخالفات    ،لوضع مخطط بهدف معالجة مخلفات معاصر الزيتون  ةالمعني  جهاتالتنسيق مع ال -

 في هذا المجال.

 . تدبير المداخيل ثانيا
 : يلي ما لوحظ المحور، هذا بخصوص

  الصندوق المحتفظ به في  المبلغ لسقفو الدفع آلجالشسيع المداخيل  احترامعدم 

إلى  2013من خالل مراقبة مختلف السجالت الممسوكة من طرف شسيع المداخيل بخصوص السنوات المالية من 

والمحدد   ،، لوحظ أن هذا األخير يتجاوز في أغلب األحيان المبلغ األقصى المسموح باالحتفاظ به في الصندوق2017

أجل الدفع المحدد في خمسة أيام، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل  ،أخرى أحيانا ،آالف درهم، كما يتجاوز خمسةفي 

، والقاضي بإحداث شساعة 2012فبراير    03الصادر عن وزير الداخلية، بتاريخ    F/299/DFLالثاني من القرار رقم  

 .1969أبريل  07الصادرة بتاريخ  2362من تعليمية وزير الداخلية رقم  76جماعة، وكذا المادة الالمداخيل ب

  وواجبات الكفيلة باستخالص الرسم المتعلق بسيارات النقل العمومي للمسافرين اإلجراءاتعدم اتخاذ 

 الوقوف

 بذمته ما ،2010غشت  16منذ  ،سيارة أجرة، غير أن أحد المرخص لهم لم يسدد 16تنطلق من تراب الجماعة 

 العام  للنقل المخصصة وقوف العربات والرسم المفروض على للمسافرين العمومي النقل على الرسم بخصوص

المتعلق  47.06من القانون رقم  88رهم. وهو ما يخالف مقتضيات المادة  12.800,00ته أي ما قيم للمسافرين

المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات  30.89من القانون رقم  69والمادة  ،بجبايات الجماعات المحلية

 .39.07 رقم القانون بموجب المفعول سارية مقتضياته بعض الزالت والذي ،المحلية

  اإلجراءات الكفيلة باستخالص الواجبات الكرائية اتخاذعدم 

أخرى مخصصة لمزاولة النشاط  24و ،ة معد للسكنىوحد  30تتوزع بين  ،مكترى محال 54تتوفر الجماعة على 

. غير أنه ادرهم 49.380,00 ما مجموعه ،لوحدها 2017خالل سنة  ،التجاري. وقد بلغ منتوج كراء هذه المحالت

 ،ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، والتي تقدر على األقللم يقوموا كلهم بأداء لوحظ أن مستغلي المحالت التجارية 

مستغلي نفس األمر ينطبق على معظم  ،درهم 112.900,00 بحوالي ،2017دجنبر  31إلى حدود  2008ة من سن

لم تتخذ ورغم ذلك، ، ادرهم 146.780,00 مجموع الديون التي بذمتهم ما مجموعه بلغ، حيث المحالت السكنية

 م.دره 259.680,00بقيمة  إجماال الجماعة أي إجراءات الستخالص مستحقاتها المقدرة

 في تدبير مداخيل السوق  نقائص 

 843.000,00في مبلغ استغالله  2017سنويا، وقد حددت سنة إيجاره تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي تعمد إلى 

الرامية إلى و بإيجار السوقدفاتر التحمالت المتعلقة من  14و 6مقتضيات الفصلين درهم. غير أن الجماعة ال تفعل 

أال وهي الخامس من كل  ،جبات المستحقة لها، في اآلجال المحددة لهااالمتقاعسين عن أداء الون مستغلين حمل ال

 .الضمان النهائي لحملهم على األداءحجز ال تلجأ إلى وشهر، 

تأخير في األداء وصل إلى أزيد من سنة ونصف )شهري نوفمبر ودجنبر من سنة قد سجلت حاالت  في هذا الصدد، فو

أكتوبر   27تفى رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني باألمر مرتين فقط في الموضوع بتاريخ  في حين اك  (،2013

 . 2016فبراير  25و 2015

  تدبير سيارتي اإلسعاف ونقل األموات فينقائص 

جماعة على سيارتين مخصصتين لإلسعاف ونقل األموات، إضافة إلى سيارة أخرى كانت تستعمل كسيارة التتوفر 

 لسياراتاذه  أنها تعرضت فيما بعد لحادث سير. لكن من خالل االطالع على الوثائق والملفات المتعلقة به  غير  ،سعافإ

كل سيارة على حدة، من قبيل بيانات توضح العمليات المنجزة  بواسطةتبين غياب سجالت لتوثيق العمليات المنجزة 

إلى الوجهات المتنقل إليها والمبالغ المستخلصة لقاء  واألشخاص المستفيدين من خدماتها ومرافقيهم، إضافة    ،بواسطتها

شتنبر   13، تعرضت سيارة اإلسعاف الوحيدة أنداك لحادثة سير بتاريخ 2013سنة كما تبين أنه، خالل  كل عملية.

 أنإضافة إلى بيعها. القيام بأو  ،، غير أن الجماعة لم تعمل على إصالحها حتى يتسنى لها استعمالها مرة ثانية2013

على تعديل   تعمل، لم  2015دجنبر   31ورغم توصلها بسيارة نقل األموات من مصالح عمالة وزان بتاريخ    ،الجماعة

، كما لم يقرر المجلس الجماعي تقديم  قرارها الجبائي حتى يتسنى لها تحديد مبالغ الخدمات المقدمة وشروط تحصيلها

 هذه الخدمة بالمجان وتحديد شروط ذلك.
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 يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:، لذا

 الرسم المفروض علىو ،النقل العمومي للمسافرين على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسم  -

 منتوج األكرية التجارية والسكنية؛ كذا و للمسافرين، العام  للنقل المعدة العربات وقوف

 السوق؛واجبات إيجار ة المتعلقة بأجل أداء دفاتر الشروط الخاص مقتضيات العمل على تطبيق  -

وتوضيح  ،اإلسعاف ونقل الموتى بوضع سجل خاص بكل سيارة اتاستعمال سيار عمليات توثيق  -

 شروط االستفادة من خدمات هذه السيارات.

 . تدبير النفقات ثالثا
 : يلي بما المحور بهذا الخاصة المالحظات أهم ترتبط

  محاسبة المواد من طرف الجماعة  مسكعدم 

 2.09.441من المرسوم رقم    111مقتضيات المادة    مما يخالف  ،ال تعمل الجماعة على مسك سجالت لمحاسبتها المادية

التي تنص على جرد ، وبسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها 2010يناير  3الصادر في 

التي تلزم  ، ومن نفس المرسوم 113مقتضيات المادة كما يخالف ذلك  ،المتعلقة بها المخزونات الموجودة والحركات

هذه المقتضيات علما أن االستعمال والوضعية المحاسبية حسب النوع.  حساب اآلمر بالصرف بإعداد بيان الجرد أو

نة والوضعية عند انتهاء السنة كفيلة بإبراز الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خالل الس

 المالية. 

 عدم تنفيذ نفقات إجبارية 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  181لم تنفذ الجماعة بعض النفقات اإلجبارية وفق مدلول المادة 

ام الجماعي بالجماعات، رغم تسجيلها بالميزانية. ويتعلق األمر بدفع اشتراكات األعوان الموسميين والعمال في النظ

لمنح رواتب التقاعد وبأداء مساهمة الجماعة في هذا النظام لحساب هؤالء االعوان والعمال الذين ينص الفصل الثاني  

المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد على خضوعهم لهذا النظام.  1.77.216من الظهير الشريف رقم 

من  189و 181ات اإلجبارية في ميزانيتها في خرق لمقتضيات المادتين وفي بعض األحيان لم تقم بتسجيل هاته النفق

كما لم تعمل . 2016إلى  2014المشار إليه. ويتعلق األمر بالسنوات المالية من  113.14القانون التنظيمي رقم 

رضيين برسم الجماعة على اكتتاب التأمين المتعلق بحوادث الشغل الخاص باليد العاملة من األعوان المؤقتين والع

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12في مخالفة لمقتضيات القانون رقم  2017و 2016و 2013سنوات 

 المحروقاتب والتزود الجماعة سيارات وإصالح لنفقات صيانة والتتبع الرقابة غياب 

ات التزود بكميات المحروقات منح أذونب تقوم بعد ذلك الجماعة إلى إبرام سندات طلب للتزود بالمحروقات، ثم تلجأ 

أن تمسك سجالت لتتبع عمليات التزود بالكميات المستهلكة منها. وقد دون  هاالتابعة ل لياتاآلسيارات واللمستعملي 

درهم، باستثناء سنة  739.156,72 بلغت نفقات الجماعة من المحروقات برسم الفترة موضوع المراقبة ما مجموعه

كما لوحظ درهم.    250.000,00التي لجأت فيها الجماعة التفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بمبلغ    2016

غياب آلليات الرقابة الداخلية على استعمال سيارات الجماعة، وذلك من قبيل مسك دفاتر خاصة بكل سيارة جماعية، 

الت والمسافة المقطوعة والجهة المستفيدة من التنقل، وكذا كميات الوقود المستهلكة، تظهر فيها تواريخ ووجهات التنق

باإلضافة إلى تفاصيل الصيانة واإلصالحات التي تم القيام بها، وكذا كافة المعلومات عن الحالة الميكانيكية لكل عربة، 

 .  تزود بالمحروقاتالسيارات وعقلنة الاستعمال  عملية حتى يمكن لها ترشيد 

  نفقات تتعلق بحفر آبار وثقوب مائية  نجاعةضعف 

من أجل حفر مجموعة من اآلبار والثقوب  2016/3و 2016/1و 2/ 2015الجماعة الصفقات ذات األرقام أبرمت 

المائية بترابها لمعالجة الخصاص الذي تعرفه في مجال الماء الصالح للشرب بسبب نقص صبيب بعض المنابع المائية 

نظرا كذلك النقطاع صبيب المياه التي يوفرها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في فصل و ،ونضوب أخرى

وقد درهم،  929.744,88ثقوب مائية بكلفة مالية ناهزت  ( 9تسع )آبار و (3) ثالث الصيف. ويتعلق األمر بحفر 

 سجلت عملية حفر اآلبار والثقوب المائية النقائص التالية:

المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير   10.95من القانون رقم    38و  26مادتين  احترام مقتضيات العدم   -

، إذ لم تعمد الجماعة إلى طلب ترخيص مسبق في  1995غشت 16بتاريخ  1.95.154الشريف رقم 

الموضوع من وكالتي الحوضين المائيين لكل من سبو واللوكوس باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن 

 قة؛ الترخيص في المنط

ضياع  الحفر ألماكن حفر اآلبار والثقوب المائية، حيث عرفت بعض عمليات غير موفقةاختيارات  -

صعوبة في ولوج الساكنة للبعض اآلخر  فيما لوحظ  استثمارات مالية ومجهودات في التتبع دون نتيجة،  
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ألراضي المحددة نتيجة الوضعية غير السليمة ل  ات الحفرعملي  عرفتهامنها، إضافة إلى النزاعات التي 

 المائية. والثقوب اآلبارإلنشاء هذه 

  من خدمات محامين متعاقد معهم االستفادةعدم 

نابة عنها والدفاع عن مصالحها عند االقتضاء، غير أنها لم تعمل أبرمت الجماعة اتفاقيات مع ثالثة محامين قصد اإل

كما  ،استخالص مستحقاتها من بعض مدينيها المتقاعسين، على سبيل المثال، فيما يخص ذه االتفاقياته على تفعيل

 . التابعة لها محالت التجارية والسكنيةالهو الشأن بالنسبة لعدد من المستفيدين من كراء 

 ، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:لذا

الك السنوي سمح بتدوين المشتريات واالستهت بطريقة ضبط التوريدات ومسك سجل محاسبة المواد -

 ؛ووضعية المخزون

في النظام الجماعي   ومساهمة الجماعة  األعوان العرضيين النفقات اإلجبارية المتعلقة باشتراكتسجيل   -

من األعوان في الميزانية فئة هذه اللمنح رواتب التقاعد والتأمين المتعلق بحوادث الشغل الخاص ب

   والحرص على األمر بصرفها؛

 ة واضحة لضبط وتدقيق عملية التزود بالمحروقات. العمل على بلورة مسطر -

 تدبير الموارد البشريةالتنظيم اإلداري و. رابعا
 : يلي ما لوحظ المحور، هذا بخصوص

 تنظيم لإلدارة بالجماعة   غياب 

المنعقدة بتاريخ االستثنائية دورته في  إال مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة الجماعة الجماعي حول المجلسلم يتداول 

قصد إدراج بعض   أرجعته. ولم يتم التأشير على هذا المشروع من طرف السلطة المختصة التي 2016غشت  29

 07لم يتم إال في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ  األمر الذيعدم تالؤمه مع خصائص الجماعة،  بدعوى التعديالت

 . 2018ماي 

  للتكوين المستمر برنامجغياب 

عبر اتفاقية شراكة  ،2017خالل سنة  واحدة فترة المراقبة استفاد بعض الموظفين الجماعيين من دورة تكوينيةخالل 

، . غير أنه لوحظ2017أبريل    26و  2016أكتوبر    26والتي تمت ما بين    ،بوزان  أحد المعاهد الخاصةبين الجماعة و

الشركاء واإلجراءات العملية والجدولة الزمنية غياب تسطير برنامج واضح من حيث األهداف والوسائل و مع ذلك،

 للتنفيذ...إلخ.

درهم سنويا على مدى الفترة  6.000,00فال تتعدى مبلغ  ،أما بالنسبة للنفقات المؤداة سنويا من أجل التكوين المستمر

2013-2017. 

 طرف، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على إحداث تنظيم إلدارة الجماعة مؤشر عليه من  لذا

للتكوين المستمر تحدد األهداف والوسائل واإلجراءات العملية قصد  وبالعمل على اعتماد برامج ،المختصة السلطة

 .تحقيقها

 . تدبير الممتلكات الجماعيةخامسا
 : يلي بما المحور بهذا الخاصة المالحظات أهم ترتبط

 سجل بجرد الممتلكات المنقولة وعدم تدوين أرقام الجرد عليها  غياب 

نقولة التي في ملكيتها، كما أنها ال تعمل على إلصاق جذاذات الجرد ال تتوفر الجماعة على سجل جرد للممتلكات الم

يحد من نجاعة مراقبة    ،ومن جهة ثانية  ،عليها، مما يعيق من جهة، حصر الممتلكات المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة

 السنة.تتبع مقتنياتها خالل  أنه ال يتيح إمكانية مآلها وضبط المتبقي منها في المخزن، إضافة إلى

من  94المادة المتعلق بالميثاق الجماعي و 78.00من القانون رقم  47 ةالماد تجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أنو

مهمة تدبير األمالك الجماعية  الجماعة إلى رئيس مجلس أوكلتا المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

 . وتحيين سجل محتويات أمالكها على مسكالسهر  ، بما في ذلكوالمحافظة عليها

  إلى تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها الجماعةعدم سعي 

تخذ تتوفر الجماعة على مجموعة من العقارات العامة والخاصة، غير أنها ال تتوفر على سندات ملكيتها. كما أنها لم ت 

 من لذلك، وذلك قصد تحصينها وحمايتها  المالية الالزمة أي إجراء يضمن تحفيظ هذه األمالك أو توفير االعتمادات

 والمتعلقة، 1998 أبريل 21 بتاريخ 57 الوزارية عدد المضمنة بالدورية طبقا للتوجيهاتلغير، ل ترام أو اعتداء كل

 تها. ئاهيالمحلية و للجماعات العقارية الممتلكات بتحفيظ
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، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإعداد سجل للجرد وترقيم كافة الممتلكات المنقولة، وباعتماد لذا

 وسلك جميع المساطر القانونية الالزمة ألجل تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها.
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لمصمودة 

 )نص مقتضب(

  )...( 

  كل  تسخير على وموظفين مجلس من الجماعة هذه مكونات مختلف مع جاهدا سأعمل اننيحيطكم علما ا

 وذلك  تقريركم،  في  المثارة  النقائص  في  رئيسيا  سببا   تعتبر  التي  االكراهات  على  التغلب  قصد   المتاحة  االمكانيات

 : المثال سبيل على  ومنها توصياتكم، من المستنتجة الحلول بعض تنفيذ  على بالعمل

 ؛وارد البشرية وخاصة المؤهلة منهاالم في الخصاص سد  -

 بالجماعة المسالك وتعبيد  المركز تهيئة استغالل خالل من المالية، الموارد  ضعف على التغلب -

ين المنتوجات المجالية وتثم الجبلية السياحة مجال في  سيما وال استثمار  فرص خلق أجل من

 .الفالحية نشطةوتشجيع األ

 )...( 
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 تقديم

مراقبة حسابات من الدستور،  149لمقتضيات الفصل  طبقا ،مكناس-المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاستولى ي

كل إخالل عن عاقب عند االقتضاء، يوالجهات والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 

المتعلق بمدونة المحاكم   62-99بمقتضى القانون  مارس اختصاصاتهيو  بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

 المالية.

 اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات  .1

مكناس، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق في حسابات الجماعات -يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس

يتولى البت في حسابات  كما الية. من مدونة المحاكم الم 126الترابية وهيئاتها واألجهزة المنصوص عليها في المادة 

 المحاسبين بحكم الواقع.

مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه األشخاص المشار إليهم في  كذلك يمارس و

 سالف الذكر. 62-99من القانون  118الفقرة الرابعة من المادة 

 : يلي بما المجلس الجهوي للحسابات كذلك  ويختص

المخولة االمتياز في المرافق العامة المحلية أو المعهود  تالمقاوالالمؤسسات العمومية ومراقبة تسيير  -

إليها بتسييرها والشركات والمقاوالت التي تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة 

 لوصايتها أغلبية األسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

أو الجمعيات أو  تلك المذكورة أعالهمراقبة استخدام األموال العمومية التي تتلقاها المقاوالت غير  -

األجهزة التي تستفيد من رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها الجماعات أو الهيئات أو 

 أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛ 

 .أو هيئة تخص اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محليةإبداء الرأي في شأن كل قضية  -

بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس جباري اإلللحسابات ويتتبع التصريح  المجلس الجهويتلقي ذلك ي إلى باإلضافة

 واألعوان العموميين.الموظفين  وبعض فئات والغرف المهنيةالمحلية 

 بات المجال الترابي للمجلس الجهوي للحسا .2

حدود دائرة اختصاص  (2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة  21الصادر في  2-15-556حدد المرسوم رقم 

مكناس. ويشمل هذا النفوذ عمالتين وسبعة أقاليم على امتداد -المجلس الجهوي للحسابات في النفوذ الترابي لجهة فاس

 نسمة. 4.236.892اكنة تناهز بس  ،كيلومتر مربع 40.075حوالي 
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 جهازا خاضعا لمراقبته 223 االختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون على مجلس الجهوي للحساباتلا يمارس

 كما هو مبين في الجدول التالي:

 الوكاالت الجماعات الجهة والعماالت واألقاليم
مجموعات 

 الجماعات

شركات  

 التنمية

مؤسسات  

 التعاون
 المجموع

 1    1  مكناس-جهة فاس

 08   1 1 05 عمالة فاس

 25   1 1 22 عمالة مكناس

 12     11 إقليم موالي يعقوب

 25   1  23 إقليم صفرو

 22 1    20 إقليم بولمان

 18   1  16 إقليم الحاجب

 15   4  10 إقليم افران

 43  1 2 1 38 إقليم تازة

 54   4  49 إقليم تاونات 

10 194 4 14 1 1 223 

 المجلس الجهوي للحساباتتنظيم  .3

أما طاقم  .  فيهم الرئيس ووكيل الملك وثالث رؤساء الفروع  ابم  قاضيا  19من    بفاس  المجلس الجهوي للحسابات  يتألف

بأربعة مدققين مساعدين، ليصبح بذلك العدد اإلجمالي للموظفين ثالثة  ، 2018منذ فاتح يناير ، قد تعززالموظفين ف

 (. 13)عشر 
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برسم  مكناس-فاس ةالجماعات الترابية لجه اليةمالفصل األول: 

 2017 سنة

 للحسابات الجهوي المجلس اختصاص دائرة ضمن تقع التي الترابية الجماعات مالية حول نظرة الفصل هذا يتضمن

 جماعة. 194مكناس، عمالتين وسبعة أقاليم و- عددها، باإلضافة إلى جهة فاس مكناس والبالغ -فاس لجهة 

 ونفقاتها بمداخيلها المتعلقة  المعطيات من مجموعة ،2017 سنة برسم ،الترابية  الجماعات لهذه المالية الوضعية وتبرز

 في للحسابات الجهوي المجلس اعتمد  . وقد 2016سنة  مع مقارنة التطور على مستوى بنيتها أو على مستوى إن

 العموميون.  المحاسبون بها أدلى التي المالية البيانات على المعطيات هذه تجميع

مليون درهم مقابل   3 692ما يعادل  2017 سنة مكناس خالل-الترابية لجهة فاس  لجماعات اتسيير  مداخيل بلغت

مليون درهم. أما  946,51عادي بلغ  فائض تحقيق مكن منمليون درهم، مما  2 588 التي لم تتجاوزنفقات التسيير 

 . همدر مليون 1 809فناهزت نفقات التجهيز 

  :مكناس-لجهة فاس  الترابية هم المجاميع المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعاتأل تحليل وفيما يلي

I.  مداخيل التسيير 

 بنية مداخيل التسيير  .1

درهم. ون ملي 3 692مجموعه ما  2017 سنة خالل مكناس-فاس  ةلجه الترابية لجماعاتل التسيير بلغت مداخيل

 المشكلة من  الدولة، طرف من لمحولةالجبائية ا الموارد  على الجماعات الترابية اعتماد  المداخيل،وتبرز بنية هذه 

من منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل ة الجه ةمنتوج الضريبة على القيمة المضافة وحص

 المسجلة تلكتفوق  نسبة   وهي سيير،مداخيل الت مجموع من  %   61,3 تمثل إذ ،  والرسم المفروض على عقود التأمين

  بنسبة تساهم   ،الترابيةمباشرة من طرف الجماعات   المدبرة داخيلالم أن حين  في  . 1(%  55الوطني ) المستوى على

 الجماعات لفائدة الدولة طرف من المحصلة المحلية يتعلق بالرسوم فيما     %12,3 مقابل التسيير، مداخيل في  %  16,6

 :2017سنة ويبين الرسم البياني أسفله بنية هذه المداخيل برسم  بالنسبة لمداخيل أخرى.  %  9,8و  الترابية

 2017تافياللت لسنة  مكناس-فاس ةالترابية لجه الجماعاتتسيير مداخيل  بنية

 
 

متبوعة بالجهة  ،%75 بنسبة 2017برسم سنة  الترابية الجماعات من مداخيلالحصة األكبر  الجماعات وسجلت

حوالي  الجماعات طرف من المحصلة المداخيل بلغت  . فقد %12واألقاليم بنسبة  ثم العماالت  %13 بنسبة

كما  واألقاليم، للعماالت مليون درهم 440,75و بالنسبة للجهة درهم مليون 477,08 مقابل درهم، مليون 2 774

  يوضح ذلك الرسم البياني التالي:

 

 
1  Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017  )الخزينة العامة للمملكة( 
 الدولة ال تتضمن المبالغ التي تدخل في مجال الدعم. طرف  من الموارد المحولة 

61,30%16,60%

12,30%

9,80%

الموارد الجبائية المحولة من طرف الدولة

المداخيل المدبرة من طرف الجماعات الترابية 

الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية 

مداخيل أخرى
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 توزيع مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية 

 

 2017و 2016 سنتي الترابية  بين تطور بنية مداخيل الجماعات .2

المالية  بالسنة مقارنة ،%4,2بنسبة  2017 المالية السنة خالل الترابية ارتفاعا لجماعاتل التسيير مداخيل عرفت

 الدولة من مليون درهم، بفضل ارتفاع الموارد الجبائية المحولة 3 692 درهم إلى مليون 3 542منتقلة من  2016

ويبين .  % 7,2بنسبة    موارد أخرىو  %  9,6بنسبة   الجماعات لفائدة الدولة طرف من والموارد المدبرة % 4,3بنسبة  

 :2017و 2016 سنتي الجدول التالي تطور بنية مداخيل التسيير بين

 2017و  2016 سنتي بين  الترابية تطور بنية مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات

 المبالغ بمليون درهم

 (%) التطورنسبة  2017 2016 الموارد 

 1,5- 614,8 624,4   الترابية الموارد المدبرة من الجماعات
 9,6 448 408,7 الموارد المدبرة من طرف الدولة

2  170 من طرف الدولة المحولة الجبائية الموارد  263  2  4,3 
 7,2 365,8 341,2 موارد أخرى

3  544 المجموع  692  3  4,2 

تقارب نسبة  2017و  2016 سنتي بين مكناس  –ي تطور مداخيل الجماعات الترابية لجهة فاس تويسجل أن نسب

 التسيير للجماعات مداخيل مجموع أن .  كما% 5و % 4,2الوطني، حيث بلغتا على التوالي  المستوى التطور على

للمملكة، كما يوضح ذلك الجدول  الترابية الجماعات تسيير مداخيل مجموع من % 9,5تمثل حوالي  للجهة الترابية

 التالي:

للجماعات الترابية للمملكة برسم  التسيير يلمداخ مجموع مكناس نسبة إلى -الترابية لجهة فاس  تسيير الجماعات مداخيل

 . 2017و   2016سنتي 
 المبالغ بمليون درهم         

 الجماعات الترابية
المداخيل المقبوضة لسنة 

 (مليون درهم) 2016

المداخيل المقبوضة لسنة 

 (مليون درهم) 2017
 (%) نسبة التطور

-لجهة فاس  الجماعات الترابية

 (1) مكناس
542  3  692  3  4,2 

على مستوى  الجماعات الترابية

 2 (2) لمملكةا
155  37 011  39 5 

(1(/)2) % 9,5 9,46  

 النسب 2016مقارنة بسنة  2017 سنة مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية خالل كما سجل تطور

 :التالية

ومداخيل  % 9,8ف الدولة بنسبة طر منوارد المدبرة الم فضل تحسنب للجماعات بالنسبة%  1,2 -

 ؛ %  1,3 بنسبة طرفها من دبرةالم المداخيل بالموازاة مع تراجع % 10 بنسبة أخرى

نتيجة ارتفاع الموارد الجبائية المحولة ومداخيل أخرى على التوالي   واألقاليم لتينللعما بالنسبة %   8,37 -

 %،  58و %6,6بنسبة 

 . % 40,8بنسبة  المحولة الموارد الجبائيةعرفتها  نتيجة الزيادة التية بالنسبة للجه%  21 -

 
Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017 2  )الخزينة العامة للمملكة(  

 

75%

12%
13%

الجماعات

العماالت واالقاليم

الجهة
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 :2017و 2016 سنتي تطور المداخيل  بينويبين الرسم البياني التالي 

 2017و  2016 تطور مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية  بين سنتي

 استخالصه الباقي .3

 ما ، 2017 دجنبر 31 غاية إلى ،مكناس-لجهة فاس  الترابيةجماعات لل تسييرالاستخالصه من مداخيل  الباقي بلغ

  .المقبوضة المداخيل من   %  96ما يمثل  اي درهم،  مليون 3 533 قدره

 الحصة لجماعاتالمبالغ العائدة ل  حسب أصناف الجماعات الترابية، فتشكل   2017لسنة   استخالصه لباقيأما بالنسبة ل

 14نسبة   سوى تمثل ال األخرى الترابية بالجماعات المتعلقة استخالصه الباقي مبالغ أن حين في ،%  86األكبر بنسبة  

 49 يتشكل الباقي استخالصه بالنسبة للجماعات أساسا من الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية بنسبةو .%

 التالي: رسم البيانيال يوضح ذلك، كما %

 الجماعات الترابية وحسب نوع المداخيل توزيع الباقي استخالصه حسب أصناف 

 .2017برسم سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  % 86بنسبة    2017و  2016  سنتي  ارتفاعا  بين  مكناس-فاس    الترابية لجهة الجماعات  عرفت المبالغ المستحقة لفائدة

 مليون درهم. 3 533درهم إلى  مليون 1 236حيث انتقلت من  

 

49%

51%

الموارد المدبرة من طرف الجماعات  أخرى

86%

14%

الجماعات  أخرى
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II.  مكناس-فاسنفقات الجماعات الترابية لجهة 

 تسييرنفقات ال  .1

. وتمثل 2017 سنة درهم ونملي 2 588 مجموعه مكناس ما -لجهة فاس  الترابية بالجماعات  التسيير نفقات  بلغت

% من مجموع هذه النفقات، وهي نسبة تفوق النسبة المسجلة على الصعيد الوطني التي استقرت    55,6نفقات الموظفين  

 .3% 49,9 في حدود 

المالية  بالسنة مقارنة ، %2,6بنسبة  2017 المالية السنة خالل طفيفا ارتفاعا الترابية لجماعاتا نفقات تسيير عرفتو

نتيجة ارتفاع نفقات  ،2017 سنة في درهمون ملي 2  588إلى 2016سنة  درهم ونملي 2 522من ، منتقلة2016

حيث   % 13,8تراجعا بنسبة  (غيرها الصيانة والخدمات و) خرىاأل نفقاتال فيما عرفت%،  12,6بنسبة  الموظفين

 تكاليف فوائد الدين  كما انخفضت .  2017مليون درهم سنة    457,30إلى    2016مليون درهم سنة   549,50انتقلت من  

ويبين الجدول التالي تطور بنية نفقات التسيير المتعلقة بهذه  .مليون 138,3لى إ 144,4 من منتقلة % 4,2بنسبة 

 :2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية 

 2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية   نفقات بنية تطور
 المبالغ بمليون درهم                              

 نفقات التسيير
2016 2017 

 )%(نسبة التطور 
 (%) النسبة مبلغ ال )%( النسبة مبلغ ال

 12,6 55,6 1.439,00 50,7 1.278,00 نفقات الموظفين

  الصيانة) أخرى نفقات

 ...(و والخدمات
549,50 21,8 457,30 17,7 -13,8 

 4,2 - 5,3 138,30 5,7 144,40 تكاليف فوائد الدين

 4,3 - 21,4 553,60 21,8 550,20 نفقات الدعم

 2,6 100,0 2.588 100,0 2.522 المجموع

 من الميزانية( التسييرجزء فائض )الرصيد العادي  .2

 المؤشر هذا من الميزانية( ويعكس التسييرجزء )فائض  التسيير ونفقات  مداخيل بين يعادل الرصيد العادي الفرق

برسم  الترابيةالجماعات  ميزانيات تنفيذ  . وأسفرالتجهيزتمويل نفقات يساهم في التسيير و نفقات تغطية على القدرة

مليون درهم،   946,5مليون درهم و 917,2إيجابي بلغ على التوالي  عادي رصيد  تحقيق  عن 2017و 2016سنتي 

 نفقات مقابل زيادة في ،% 4,2 نمو مداخيل التسيير بنسبة ويعزى ذلك إلى %، 3,2 بنسبة رتفاعامسجال بذلك ا

 مبين في الرسم البياني التالي:%. كما هو  2,6 في حدود  التسيير

 2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية تطور الرصيد العادي لميزانيات 

 
 

  

 
    localesBulletin mensuel des statistiques des finances ،Décembre 2017)الخزينة العامة للمملكة(   3
 

3 542,22

2 522,36

917,28

3 692,56

2 588,52

946,52

0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00

رمداخيل التسيي

رنفقات التسيي

الرصيد العادي

مليون درهم
2017 2016

3,2% 

2,6% 
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 التجهيزفقات ية ننب .3

مليون درهم.  1 809 مجموعه ما 2017مكناس برسم سنة -بجهة فاس  الترابية للجماعات جهيزنفقات الت حجمبلغ 

 13,7  بنسبة، ثم العماالت واألقاليم  %  15,5بنسبة  %، متبوعة بالجهة   70,7 بنسبةاألكبر    الجماعات الحصةوسجلت  

 .4لمملكةعلى مستوى امن مجموع نفقات التجهيز %  11,6. وتشكل هذه النفقات %

 نفقات الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابيةمجموع  بنية  .4

 مجموعهما  2017 سنة خالل مكناس -فاس  ةلجه ة للجماعات الترابيةيالميزانيات الرئيسنفقات مجموع  بلغ

متبوعة ، % 85بنسبة  لنفقاتا هذه على النصيب األكبر من مجموعواستحوذت الجماعات ، مليون درهم 4 552

توزيع النفقات برسم الميزانيات  يبين الجدول التالي و . % 3,6، ثم الجهة بنسبة % 11,3بالعماالت واألقاليم بنسبة 

 :الترابية الجماعات أصناف حسب 2017الترابية لسنة  للجماعاتالرئيسية 

 2017الترابية برسم سنة  للجماعاتتوزيع نفقات الميزانيات الرئيسية 

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                            

 النفقات
 الجماعات العماالت واألقاليم  ة الجه

 المجموع
 % النسبة المبلغ  % النسبة المبلغ  % النسبة المبلغ 

 2  588 61,3 2  202 52,2 295 22,9 90.8 نفقات التسيير

 1  439 32,8 1  178 44,4 250.5 2,7 10.6 نفقات الموظفين

 138,3 3,4 121.7 0,5 2.6 3,5 14 تكاليف فوائد الدين

 1  010 25,1 902.3 7,4 41.9 16,7 66.2 نفقات األخرىال

 1  963 38,7 1  389 47,7 269.6 77,1 305.3 نفقات التجهيز االجمالية

 154,8 3.7 133.8 0.8 4.3 4.2 16.6 تكاليف أصل الدين

 1  809 34.9 1  255 47 265.3 72.9 288.6 التجهيزنفقات 

3  591 100 564.7 100 396.1 المجموع  100 552  4  

 مجموع من النفقات نسبة

 الترابية الجماعات نفقات
3.6 11.3 85  

 كما يتبين من خالل الجدول أعاله أن:

وتمثل نفقات الموظفين  % 61نفقات التسيير تمثل الحصة األكبر من ميزانيات الجماعات بنسبة بلغت  -

 ؛لوحدها ثلث هذه الميزانيات

 ؛من نفقات الجهة % 72,9نفقات التجهيز تشكل  -

نفقات الموظفين ونفقات التجهيز  تشكالن الحصتين المهمتين من ميزانيات العماالت واألقاليم بنسبتين   -

 ؛ % 44% و 47قاربتين تبلغان على التوالي مت

 من ميزانيات التجهيز للجماعات. % 9,6تكاليف رأسمال الدين تمثل  -

 2017و 2016تطور مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابية  بين   .5

فقد   2017و 2016تي وعلى صعيد تطور مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابية خالل سن

،  %19,3، مسجلة بذلك تطورا بنسبة  2017مليون درهم سنة    4  552إلى    2016درهم سنة   مليون  3  813انتقلت من  

% من مجموع  43حوالي  2017وبلغت نفقات التجهيز اإلجمالية )نفقات التجهيز+ تكاليف أصل الدين( خالل سنة 

ت الموظفين ونفقات التسيير األخرى )بما في ذلك تكاليف فوائد ، فيما شكلت نفقا2016% سنة  34النفقات مقابل 

. ويبين الرسم البياني  2016% سنة    32% و  34مقابل    2017% سنة  25% و  32الدين ونفقات الدعم( على التوالي  

 .2017و 2016التالي بنية مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية وتطورها خالل سنتي 

 
   Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017)الخزينة العامة للمملكة(     4
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 :التالية النسب 2017 سنة خاللالجماعات الترابية    ت حسب أصنافمجموع النفقا  تطور ، سجل2016بسنة   ومقارنة

 بنسبةاالجمالية في نفقات التجهيز  سجل الذي فضل التحسن الملحوظب للجماعات بالنسبة % 19,5 -

 ؛ % 65

 ؛% 216التجهيز االجمالية بنسبة للجهة نتيجة االرتفاع المهم الذي عرفته نفقات   بالنسبة % 125 -

 .% 21,8 بنسبةاالجمالية  التي عرفته نفقات التجهيز لتراجعنظرا ل% بالنسبة للعماالت واألقاليم -10 -

 الترابية:مجموع النفقات حسب أصناف الجماعات  الرسم البياني التالي تطور ويبين

 2017و  2016مجموع النفقات حسب أصناف الجماعات الترابية  بين سنتي  تطور
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 مكناس-الجهوي للحسابات لجهة فاس الفصل الثاني: أنشطة المجلس

I. التدقيق والبت في الحسابات 

 اإلدالء بالحسابات   .1

، ما مجموعه ، بحسب ما يبرزه الجدول الموالي2018تلقى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس خالل سنة  

نسبة إدالء ب  احساب  2990حوالي    31/12/2018حساب تسيير، ليصبح بذلك إجمالي الحسابات المقدمة إلى غاية    255

 .  % 99ناهزت 

 والتدقيق في الحسابات البت .2

. وعلى إثر هذه العملية تم توجيه حساب تسيير 312تدقيق  2018باشر المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 تضمنت توجيه أوامر للمحاسبين لإلدالء بتبريراتهم.  مذكرة مالحظات إلى اآلمرين بالصرف. 13ومالحظة  252

حكما نهائيا بإبراء الذمة وثالثة أحكام   282و ،حكما تمهيديا 23وأصدر المجلس الجهوي للحسابات في أعقاب ذلك 

 درهم، فيما تم استئناف حكم واحد. 3.140.883.01بقيمة تتضمن التصريح بوجود عجز في حساب المحاسبين 

 2018/ 31/12ات التي تم تدقيقها إلى حدود وضعية الحساب

 األجهزة
عدد الحسابات 

 التي تم تدقيقها

عدد مذكرات المالحظات التي تم 

توجيهها إلى المحاسبين 

 العموميين

عدد مذكرات المالحظات التي 

تم توجيهها إلى اآلمرين 

 بالصرف 

 -- -- -- الجهات 

 -- 13 07 األقاليم

 -- -- 06 العماالت 

 13 239 287 الجماعات الترابية 

 -- -- 12 مجموع الجماعات المحلية أو الجماعات 

المقاوالت والمؤسسات العمومية التي تتوفر  

 على محاسب عمومي
-- -- -- 

 13 252 312 المجموع

 وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 األجهزة

عدد الحسابات 

توجد في التي 

 طور البت

عدد األحكام 

 التمهيدية

 عدد األحكام النهائية
طلبات 

 مبلغ العجز عجز إبراء الذمة االستئناف

 --  --  --  08 --  -- الجهات 

 --  --  --  01 --  -- األقاليم

 --  --  --  --  --  -- العماالت 

 01 3.140.883.01 03 251 23 --  الجماعات الترابية 

المحلية أو   الجماعات مجموع

 الجماعات 
 --  -- 22  --  --  -- 

المقاوالت والمؤسسات العمومية  

 التي تتوفر على محاسب عمومي 
--  --  --  --  --  -- 

 01 --  03 282 23 --  المجموع

 األجهزة
عدد 

 الخاضعين

 مجموع الحسابات المقدمة سنوات الحسابات المقدمة برسم 

 2014 2015 2016 2017 ( 2018/ 12/ 31إلى غاية  )

 26 --  --  --  01 01 الجهات 

 102 01 01 02 07 07 األقاليم

 30 --  --  --  02 02 العماالت 

 2704 04 04 53 162 194 الجماعات الترابية 

 119 --  --  04 12 14 مجموع الجماعات المحلية أو الجماعات 

المقاوالت والمؤسسات العمومية التي  

 تتوفر على محاسب عمومي 
05 02  --  --  -- 09 

 2990 05 05 59 186 223 المجموع
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II.  التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

بت المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس إلى غاية   ،ملف(  82)  قضية معروضة على أنظاره  31من أصل  

 بلغ مجموعهاأصدر بشأنها أحكاما بالغرامة و توبع فيها عشرة أشخاص،في ثالث قضايا تأديب مالي  2018متم 

 درهم. 12.036.00درهم، وقضت هيئاته الحاكمة في هذا الصدد بإرجاع أموال بقيمة  109.000.00

 31/12/2018إلى غاية أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

 المبلغ بالدرهم
 العدد

 
( 2الملفات) ( 1)القضايا   

 

 2018والملفات الرائجة في فاتح يناير  القضايا   21 70

12 
اإلحاالت الموجهة للنيابة العامة من طرف 

 2018المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 

23 14 
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي 

 للحسابات من طرف النيابة العامة

 عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 12 43

 عدد القضايا الجاهزة للحكم 04 11

 األحكام الصادرة عن المجلس الجهويعدد  03 10

   بالدرهم للغرامات  اإلجمالي  المبلغ 109.000,00

بالدرهم بإرجاعها المحكوم الخسارات  مبلغ 12.036,00  

 82 31 
نهاية   عندالقضايا والملفات الرائجة 

31/12/2018 

III.  واستخدام األموال العمومية التسييرمراقبة 

، فيما أدرج خمس الترابية لجهة فاس ـ مكناس   مهمة رقابية همت تدبير الجماعات  19  للحساباتأنجز المجلس الجهوي  

"تدبير الموارد البشرية  حولواحدة ، أنجز منها مهمة 2018موضوعاتية في إطار برنامجه السنوي لسنة  مهمات

   .%  .باإلضافة إلى المجلس اإلقليمي( جماعة 11إلقليم موالي يعقوب" ) بالجماعات الترابية

 مهام مراقبة التدبير واستخدام األموال العمومية  

 2018المهام المبرمجة برسم سنة  األجهزة
المهام المنجزة إلى غاية 

31/12/2018 

 --  --  الجهات 

 --  --  األقاليم والعماالت 

 19 29 الجماعات الترابية 

مجموعات الجماعات المحلية  

 والتجمعات الحضرية 
 --  -- 

 --  --  المؤسسات العمومية المحلية 

 00 02 التدبير المفوض 

 01 05 المهام الموضوعاتية 

 20 36 المجموع

IV.  التصريح اإلجباري بالممتلكات 

المنتخبين. تخص  495تخص الموظفين و 579منها  2018تصريحا بالممتلكات خالل سنة  1074تلقى المجلس 

بما  2010وهكذا يكون المجلس قد توصل منذ دخول قانون التصريح اإلجباري للممتلكات حيز التنفيذ سنة 

 تصريحا. 34.867يناهز
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 الملزمون
عدد التصريحات 

 2010منذ  المودعة
 عدد اإلنذارات  )*(رسائل التذكيرعدد  عدد التصريحات المودعة

 514 7 579 29612 الموظفون

 ---  -- 495 5255 المنتخبون

 514 7 1074 34867 المجموع

 موظفا. 447)*( عدد األشخاص المعنيين:  

V.  تتبع تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس 

توصية( التي أصدرتها    75قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس، بإنجاز مهام تتبع تنفيذ التوصيات )

مكس وسيدي   تيجماعفضال عن  والذي هم    2015في إطار تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بمراقبة التسيير لسنة   تههيئا

بعين هذا اإلجراء، أخذا مكن وقد  .الحاجبصفرو و، مكناس اتعبد هللا الخياط، تدبير قطاع المجازر بكل من جماع

من مالمسة األثر   توصل به المجلس الجهوي للحسابات من أجوبة ومن خالل االنتقال لعين المكان، االعتبار ما

اإلكراهات التي تعوقه إن وجدت، لكي   علىاإليجابي الذي يفترض أن يتركه تنزيل توصياته بأرض الواقع والوقوف  

 :تسنى له إيجاد التصحيحات المطلوبةي

 المنجزة في طور اإلنجاز  لم تفعل
 الجهاز عدد التوصيات 

 العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة 

 جماعة مكس  25 06 % 24 07 % 28 12 % 48

0 % 0 20 % 01 80 % 04 05 
جماعة سيدي عبد هللا 

 الخياط 

4 % 01 41 % 09 55 % 12 22 
 المجازر: 

 ـ مجزرة مكناس: 

 ـ مجزرة صفرو:  09 06 % 67 02 % 22 01 % 11

 ـ مجزرة الحاجب: 14 06 % 43 04 %  28,50 04 %  28,50

 المجموع 75 34 % 45 23 % 31 18 % 24

(،  %76)مما تم إدراجه في الجدول أعاله، أن تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات، قد تم بشكل إيجابي   يستنتج  

وإن بنسب متفاوتة بين األجهزة المعنية. ويبقى من الثابت وجود قاسم مشترك يعوق تنزيل التوصية، حسب ما أشارت  

إليه أغلب ردود األجهزة المعنية بالمراقبة، ويتمثل في غياب اإلمكانات المادية والبشرية،  عالوة على إكراهات أخرى  

 سنعرض لها مجملة فيما بعد.  

 جهزة المعنية الفعلي في تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات انخراط األ  .1

 جماعة مكسمراقبة تدبير  .أ

باشر المجلس الجهوي للحسابات مهمة تتبع تنفيذ التوصيات التي راسل بشأنها مسؤولي جماعة مكس، وذلك بتفحص 

 األجوبة التي توصل بها، أعقبها بتحريات ميدانية للتحقق من صحتها:  

التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان اإلجراءات المتخذة كما تم التأكد م

حيث أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس 

 الجماعة بما يلي: 

تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصديق على الخدمة  ـ  

من المرسوم رقم  53المنجزة المنصوص عليها في المادة 

  57و 56، والمادتين   2010يناير  3المؤرخ في 2.09.441

  1421محرم  29الصادر في  2.99.1097المرسوم رقم من 

 ؛ (5/4/ 2000)

 يرى المجلس الجهوي للحسابات أنه: 

يتم التأشير على جميع األشغال المنجزة سواء عبر مسطرة ـ  

سندات الطلب أو الصفقات من طرف المصلحة التقنية، كما 

  .يتم إعداد محاضر التسليم في هذا الصدد

تنظيمي وعرضه على سلطة الوصاية للتأشير إعداد هيكل ـ 

وتدارك االختالالت المسجلة على مستوى توزيع المهام بين  

الموظفين الجماعيين يراعي حجم العمل بمختلف مكاتب 

 ؛الجماعية

إعداد الهيكل التنظيمي والتأشير عليه من قبل بالفعل تم ـ 

د نه لم تتم مراعاة مالئمة توزيع عدأسلطة المواكبة، غير 

 .حجم العمل بمختلف المكاتببالموظفين مقارنة 
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان اإلجراءات المتخذة كما تم التأكد م

حرص اإلدارة الجماعية على التدبير الجيد لألعوان ـ 

العرضيين، لسد االحتياجات الحقيقية والحرص على احترام 

 ؛تخصيص االعتمادات المنصوص عليها في بطاقة التشغيل

تقتصر مهمة الموظف الذي تم تعيينه على أداء أجور  -

قصد  المراقبة على توقيع ورقة الحضوروالمياومين، 

 ة. األجور المؤداتبرير

لم تعد الجماعة تؤدي أجورا للمنتسبين لألعوان  -

العرضيين كما جاء في المالحظة التي أبداها المجلس 

 . وابنته( ."ح"الجهوي )أداء أجر 

على تسريع المصادقة على تعديالت القرار الجبائي  العمل ـ 

 ؛الجماعي التي تم إقرارها من قبل المجلس التداولي

تم تحيين القرار الجبائي والتأشير عليه من قبل سلطة ـ 

 .المواكبة

الحرص على و تحديد مسطرة  تتبع استهالك المحروقات -

 ؛تتبع إصالح اآلليات لدى الخواص
 

  ؛لجماعةاتفادي تخزينها بمقر  -

لم يتم تعيين موظف لتتبع النفقات المتعلقة بحظيرة  -

تتبع  باستهالك المحروقات أو ب تعلق األمرالسيارات سواء 

 ؛اإلصالحات

القيام بتخزين المحروقات على تفادي الجماعة  عملت - 

 .بالجماعة

لبعدية  إلزام الجماعة المقاول باإلدالء بوثائق المراقبة اـ 

 ؛إلنجاز المسالك

موضوع تهيئة   5/2016الصفقة  في شأن اإلدالء، تمـ 

الطريق الرابط بين دوار اوالد عبو والسوق األسبوعي 

موضوع   1/2007والصفقة    (درهم  539,60 700  بمبلغ)

سمنت بدواوير أشغال تهيئة المسالك ومجاري المياه باإل

 بمبلغ) أهل الزاوية، الحارة، تغوربة ومحمد بن عالل

المتمثلة في   بالوثائق البعدية، (درهم 968,68 541

  .التقارير المخبرية

توخي النجاعة بخصوص المسالك المنجزة، والدقة  ـ 

الدراسات التقنية القبلية المتعلقة بتهيئة المسالك، بخصوص 

مع ضرورة اعتماد مختبر مؤهل قصد تحديد سمك الطبقات 

 ؛من أجل ضبط الكميات التقديرية

  5/2016 عدد تينقد تم اإلدالء بخصوص الصفقـ ل
  .بالوثائق البعدية والمتمثلة في التقارير المخبرية  1/2017و

بالمصادقة   2.99.1087مرسوم رقم  من ال  52احترام المادة  ـ  

على دفتر الشروط اإلدارية الخاصة والمتعلقة بالزيادة في  

 ؛حجم األشغال

من  52تم تطبيق الزيادة في حجم األشغال مراعاة للمادة ـ 

بخصوص الصفقتين المدرجتين   2.99.1087المرسوم رقم  

  6/2016في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رقم 

بناء ممرات باإلسمنت بدوار والد الحاج علي موضوع 

موضوع بناء ممرات بدوار  7/2016والصفقة رقم 

 .الخطاطبة

التي تنص على المقتضيات دفتر الشروط الخاصة  تضمينـ 

  2.12.349من المرسوم رقم  12مراجعة األثمنة طبقا للمادة 

 ؛يتعلق بالصفقات العمومية

يتعلق بمراجعة  ا الخاصة بندتم تضمين دفاتر الشروط ـ 

 ، هم جميع صفقات األشغال المنجزة.األثمنة

ضرورة توخي الدقة والنجاعة بخصوص أعمال الصيانة  ـ 

التي يتم إنجازها سواء بالنسبة للمحالت المعدة للسكنى أو 

 ؛السوق األسبوعي أو المحالت التجارية

تم إنجاز سند الطلب موضوع صيانة دار معدة للسكنى ـ 

 712,00 39    بمبلغوذلك بالحي اإلداري سيدي الشاهد 

ولم يتم تتبع اإلنجاز وإعداد القياسات الضرورية  ،درهم

موضوع تهيئة   3/2016ما تم إنجاز الصفقة رقم في .بشأنه

رهم، والتي تم  د  500,00 187 السوق األسبوعي بمبلغ

 .إعداد جداول المنجزات بشأنها
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان اإلجراءات المتخذة كما تم التأكد م

توخي الدقة بخصوص صيانة العتاد المعلوماتي واالستفادة ـ 

 ؛من فترة الضمان

تقم خالل  لم ـ تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة 

لعتاد لصيانة عملية  الفترة الالحقة إلصدار التوصية، بأية

وقابلة للتنزيل ومن تم فالتوصية تظل قائمة  ؛المعلوماتي

 مستقبال.

التقيد بالمقتضيات القانونية بخصوص منح الدعم للجمعيات ـ  

بما في ذلك الجمعيات المستفيدة باإلدالء بالحسابات 

 ؛والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم

الفترة الالحقة  خالللم يتم تقديم أي دعم لفائدة الجمعيات ـ 

 . صدار التوصيةإل

  2.09.441التقيد بمقتضيات الفرع الثاني من المرسوم ـ و

المؤطرة لاللتزام بالنفقات، مع اإلدالء    2010يناير    03بتاريخ  

بالتقارير المخبرية المبررة الستعمال كميات الحديد في  

 .الخرسانة المسلحة

لم يتم إنجاز مشاريع تستوجب اإلدالء بالوثائق البعدية كما   -

 .صدارهاإلالفترة الالحقة  خاللالتوصية  نصت على ذلك

 مراقبة تدبير جماعة سيدي عبد هللا الخياط .ب
التوصيات الصادرة عن المجلس 

 الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ
 مكناس

 اإلجراءات المتخذة كما تم التأكد منها بعين المكان 

الجهوي للحسابات   أوصى المجلس

 الجماعة: لجهة فاس ـ مكناس

 بمهام جمع النفايات باالضطالع

  83، وفق مقتضيات المادة المنزلية

  113.14من القانون التنظيمي رقم 

 ،ذلك من شأنإذ المتعلق بالجماعات. 

تحسين ظروف العيش بهذه الدواوير، 

تماشيا مع االستراتيجية الوطنية  

 ؛مستدامةالهادفة إلى تنمية 

 : قام المجلس الجماعي باتخاذ اإلجراءات التاليةـ 

مايو  03مداولة مجلس الجماعة حول الموضوع خالل دورته العادية بتاريخ -1

 :مقرر يقضي باتخاذ التدابير التالية إصدار ، وتم 2016

 المتواجدة؛ النفاياتالتخلص من  -

حثهم على عدم رمي النفايات بشكل لالقيام بحمالت تحسيسية وسط الساكنة  -

يتعرضون لها جراء عدم امتثالهم ألهداف قد  عشوائي، وتنبيههم إلى العقوبات التي  

 هذه الحمالت التحسيسية؛

 .تعيين حراس بالنقط السوداء بدواوير الجماعة -

 امتالك  نمن    ريثما تتمكن الجماعة  هذه التدابير بتنسيق مع السلطة المحلية،  وقد تم اتخاذ

 .ةللتكفل بالمهم النفايات، والتعاقد مع جهة شاحنة وحاويات لجمع ونقل

المديرية العامة للجماعات المحلية قصد االستفادة من   –مراسلة وزارة الداخلية    -2

مراسلة )في إطار رخصة استثنائية دعم مالي ألجل اقتناء شاحنة لنقل النفايات 

 ؛ (2017دجنبر   20ومراسلة تذكيرية بتاريخ 2016أكتوبر 12بتاريخ 

جمع ونقل النفايات المنزلية بدواوير الجماعة ، خاصة بالنقط السوداء، بتنسيق  -3

 المطرحالجماعات الترابية، حيث تم القضاء على  مع السلطة  المحلية ومجموعة

 تواجد بدوار ايت احساين وإنشاء مسلك مكانه؛يي كان ذال

الذي    2018اقتناء شاحنة لنقل النفايات في إطار البرنامج السنوي موسم    برمجة  -  4

بالموافقة   يحظىتعده اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أمل أن 

 .الوطنية للتنمية البشرية رف اللجنة اإلقليمية للمبادرةمن ط

 الذي القرب ملعب على الحفاظبـ 
 للتنمية الوطنية المبادرة به جاءت

 األنشطة الرياضية لدعم البشرية،
 أهمية من تجسده لما نظرا بالجماعة،

 ؛للشباب بالنسبة بالغة

 

 :قامت الجماعة بالتالي 

ه ب يلحق أي ضرر قدتبليط مدخل الملعب، وبناء حائط وقائي للحفاظ عليه من  -

 من الخارج؛ 

االجتماعية   األعمالتفويت تدبير مالعب القرب المتواجدة بالجماعة إلى جمعية  -

اتفاقية شراكة وتدبير، مؤشر عليها   إطارلموظفي جماعة سيدي عبد هللا الخياط، في  

اللجنة  )، بين عمالة مكناس 2017فبراير  08تاريخ ب  اإلقليمية من طرف السلطة 

من جهة، والجماعة والجمعية المذكورة من جهة ثانية،  ( للتنمية المحلية اإلقليمية

 .حيث تكفلت األخيرة بتعيين حارس لها
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التوصيات الصادرة عن المجلس 

 الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ
 مكناس

 اإلجراءات المتخذة كما تم التأكد منها بعين المكان 

 بربط بالتعجيل الكفيلة السبل باتخاذـ 
 االتصاالت بشبكة الجماعة تراب

 هادورلنظرا  واإلنترنت، الهاتفية
 الخدمات مستوى على حيويال

 ؛للمرتفقين تسديها التي االدارية

الجماعة عامل عمالة ـ على إثر تداول المجلس الجماعي في الموضوع، راسلت 

عن قيام إدارة   ذلك وقد أسفر .لدى الجهات المختصة لكي يتدخل لحسابهامكناس 

، ("ص" شركة)اتصاالت المغرب بإبرام صفقة مع احدى المقاوالت المختصة 

أشغال ربط المنطقة بشبكة الهاتف واإلنترنت بواسطة األلياف البصرية،  إلنجاز

 .والجماعة اآلن تنتظر انتهاء األشغال

 الكفيلة الحلول إيجاد على بالعملـ 
 ؛األسبوعي للسوق النشاط بإعادة

 

دورته العادية بتاريخ  خاللمداولة مجلسها  على إثر، قامت الجماعة، لذلكتنفيذا ـ 

قرار )رئيس ال، بتشكيل خلية مكونة من أعضاء المجلس وبرئاسة 2016مايو  03

لتفعيل فكرة إحياء السوق ( 2016/ 11/05بتاريخ  41رئيس المجلس رقم 

 .األسبوعي

إلعالن عن فتح السوق لدواوير الجماعة بقامت هذه الخلية بحمالت  ـ حيث

أمام الساكنة وتجارها وفالحيها ألجل استغالله في   ، مجانا ولفترة مؤقتة،األسبوعي

كما قامت بإعداد دفتر تحمالت خاص   .مختلف األنشطة التجارية، لكن دون جدوى

أعلنت عن طلب عروض بكراء األربعة دكاكين المتواجدة بالسوق األسبوعي و

أثمان لكراء هذه الدكاكين، في مناسبتين، وذلك كخطوة ثانية للتشجيع على ارتياد 

 . السوق واستغالله، لكن دون جدوى

جدير بالذكر أن الجماعة قامت بتسجيل سوقها األسبوعي، ضمن المشاريع ـ و

مايو   02المتعثرة بمناسبة اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 

 . بعمالة مكناس، وذلك على أمل إيجاد حل 2018

 المختصة، المصالح مع بالتنسيقـ و

 لعملواالحضرية،  الوكالة  سيما وال

لإلشكاليات   ناجعة حلول  إيجاد على

 من وذلك التعمير، مجال يعرفها التي

 العقارية الوضعية تسوية خالل

 بدواوير المتواجدة  للمساكن 

 .هيكلتها الجماعة وإعادة

 

تداول مجلس الجماعة في الموضوع بحضور ممثلين عن قسم التعمير والبيئة   ـ

بعمالة مكناس  والوكالة الحضرية لمكناس ، وكذا االجتماع المنعقد بتاريخ 

بعمالة مكناس بحضور رئيس وتقني الجماعة ومديرة الوكالة  10/05/2016

وممثلي قسم التعمير والبيئة   بها الحضرية لمكناس  ورئيس المصلحة القانونية 

لجنة مكونة من جميع األطراف المعنية لتحديد  تقرر إيفاد بعمالة مكناس ، حيث 

الدواوير والتكتالت السكنية بغية تخصيصها بضوابط مرجعية لتيسير شروط منح 

، تضمن 2016دجنبر  07قد أثمرت أشغالها محضرا مؤرخا في البناء بها، و

 : ، منهاسهيل الحصول على رخص البناءتلالتدابير مجموعة من 

 ؛عدم فرض شرط المساحة الدنيا لألرض المتمثلة في هكتار واحد-

 ؛عدم فرض أية مسافة للتراجع بالنسبة للجيران والطرق غير المصنفة-

من مساحة القطعة األرضية  % 2احترام المسافة القصوى الممكن بناؤها في -

كانت هذه  نإ ،متر مربع 100ة المبنية إلى المعنية، مع إمكانية إيصال المساح

 ؛ال تخول ذلك (% 2)النسبة 

 .رض الواقعأاحترام تصنيف الطرق والمسالك القائمة على -

مراعاة الضمانات التي تتطلبها إجراءات الربط بشبكة الصرف الصحي والتزود -

 . بالماء الصالح للشرب التي تبقى من اختصاصات الجماعة
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 المجازر الجماعية )مكناس، الحاجب وصفرو(:  مراقبة تدبير  .ج
التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
 اإلجراءات المتخذة بحسب إفادة المسؤول عن الجماعة

أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ 

 مكناس:

ـ باعتماد هيكل تنظيمي لمرفق المجزرة يمكن  

كافة المتدخلين من ممارسة مهامهم بالشكل  

 المطلوب؛

على وضع هيكل تنظيمي  مكناسجماعة ، حيث عملت في هذا اإلطار -

، تم اإلدالء للمجلس الجهوي للحسابات 01/07/2016للمجزرة بتاريخ  

 بنسخة منه. 

، بتعيين موظف مكلف بإدارة المجزرة يسهر على صفرووقامت جماعة   -

مراقبة عمليات الذبح وصيانة أدوات ومعدات المجزرة ويؤمن التنسيق 

 بين جميع المتدخلين.

لمراقبة الداخلية يمكن من ـ باعتماد نظام فعال ل

ضبط المساطر المتعلقة بعمليات الذبح والوزن  

وحجز اللحوم وسالمة استخالص الرسوم 

المتأتية من المرفق، والسيما إرساء نظام 

داخلي للمجزرة ووضع سجل خاص لجميع 

 المعلومات المتعلقة بالبهائم المهيأة للذبح؛

ت همت وضع باتخاذ بعض اإلجراءا مكناسحيث قامت جماعة  -

كاميرات للمراقبة بمختلف مرافق المجازر، واعتماد نظام داخلي 

للمجازر تمت المصادقة عليه من طرف السلطات بتاريخ 

، كما تم وضع سجل خاص لتجميع المعلومات المتعلقة 2016/ 13/05

بالبهائم المهيأة للذبح لتسهيل مهام وكالة المداخيل وحل النزاعات التي  

وقد زارين بالجملة حول نوع وعدد ومكان البهائم. قد تحصل بين الج

تأثيرها اإليجابي من خالل الحد من الفوضى  كان لهذه اإلجراءات

 والتسيب داخل المجزرة وكذا الرفع من المداخيل المتأتية منها. 

بمسك سجل خاص لتسجيل البهائم المعدة  الحاجبكما قامت جماعة  -

للذبح يتضمن المعلومات الخاصة بنوع البهيمة وكذا رقمها التعريفي 

CODE BARRE باإلضافة إلى سجل آخر تسجل فيه المعلومات ،

الخاصة بالذبائح.  ويتم تحرير محضر يحفظ في الجماعة في حالة حجز 

 لحوم ذبائح ألي سبب. 

واجبات استغالل المحالت  ـ بالعمل على تحصيل  

 الكائنة بالمجزرة الجماعية؛

بمراسلة مستغلي المحالت الكائنة بالمجزرة مكناس  ـ قامت جماعة

الجماعية، فتم إفراغ بعضها وتسوية وضعية البعض اآلخر، ورفعت 

 دعاوى في شأن محالت أخرى.

ـ برصد االعتمادات المالية الكافية لتسوية  

 القانونية للمجزرة؛الوضعية 

بما مفاده شروعها في تسوية الوضعية العقارية  مكناسـ ردت جماعة 

 للمجازر التابعة لها.

ـ بالقيام بعمليات الصيانة الالزمة لمرفق 

المجزرة وترشيد نفقات استهالك الماء 

 والكهرباء المرتبطة به؛

ئر على اتخاذ بعض اإلجراءات من قبيل حفر ب مكناسـ عملت جماعة 

مجهز بمضخة، وإصالح بعض تسربات الماء من القنوات الرئيسية، كما 

أصبحت الجماعة تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بالمجزرة مباشرة بعد 

االنتهاء من عملية الذبح والتنظيف، كما قام جميع الموظفين القاطنين 

 بالمجزرة بإدخال عدادات الماء والكهرباء الخاصة بهم.  

إلجراءات الالزمة للحد من اآلثار  ـ باتخاذ ا

 السلبية للمجزرة على الساكنة المجاورة؛

هذه اآلثار   باتخاذ ما يلزم للتخفيف من  لمكناسـ قامت المصالح الجماعية  

تتجلى في إصالح الشاحنات التي تنقل مخلفات الذبح من المجزرة بشكل 

الجزارين باحترام يمنع تسربات هذه األخيرة إلى الخارج، وإلزام 

إجراءات الصحة والسالمة الواردة في النظام الداخلي، والتنظيف اليومي 

لإلسطبالت وأماكن الذبح، كما تم إخالء المجزرة من حافالت النقل 

 الحضري.

ـ بتأهيل البنيات المخصصة للذبح لكي تصبح 

مطابقة للمعايير والشروط الصحية المنصوص 

مة المتعلقة باستغالل عليها في القوانين واألنظ

المجازر، تمهيدا العتمادها على المستوى 

 الصحي؛

على وضع برنامج لإلصالحات باقتراح من  مكناسعملت جماعة  -

 المصلحة البيطرية في أفق اعتمادها على المستوى الصحي.

كناش تحمالت خاص بالتدبير المفوض الحاجب فيما أعدت جماعة  -

للمجزرة تم التأشير عليه من طرف المصالح المركزية، لتأهيل المجزرة 

مرفق على وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها وحصول ال

 ".AGREEMENTاالعتماد "

ـ بالتعاون مع المصلحة المختصة، من أجل سير  

العمليات المعدة للذبح في ظروف حسنة، 

وحصر ولوج قاعة الذبح على األشخاص الذين 

 تتطلب طبيعة عملهم التواجد بها؛ 

إصالح الباب الحديدي   بعض اإلجراءات تجلت في  مكناسـ اتخذت جماعة  

رئيسية بشكل يمنع دخول المتطفلين أثناء عملية المراقبة، لقاعة الذبح ال

كما تم اللجوء إلى التطبيق الصارم للفصل الثالث من النظام الداخلي 

 للمجازر المتعلق بتنظيم عملية الولوج لقاعة الذبح.  

ـ باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل توفير  

شروط النظافة والوقاية الصحية المحيطة  

بعملية الذبح، ضمانا لجودته وحرصا على 

 صحة العاملين بالمجزرة والسكان المجاورين؛

على اقتناء مواد ووسائل التطهير لتوفير شروط   مكناسعملت الجماعة   -

النظافة والوقاية الصحية المحيطة بعملية الذبح، وفي هذا الصدد، قامت  

الجماعة بإلزام الجزارين باحترام الهندام الالئق بعملية الذبح، 

وتحسيسهم بشكل دوري بكيفية احترام معايير النظافة والوقاية الصحية 

 يطرية.بتنسيق مع المصلحة الب
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
 اإلجراءات المتخذة بحسب إفادة المسؤول عن الجماعة

كافة المواد الضرورية لتنظيف المجزرة،  الحاجبفيما وفرت جماعة  -

 استجابة منها للشروط المالئمة لعملية الذبح. 

ـ بالحرص على القيام بالمراقبة الالزمة داخل  

المجزرة ضمانا للسالمة الصحية للمنتجات، مع 

وضع نظام فعال لترقيم الحيوانات وتتبع  

 مسارها؛

 بمكناسـ حيث أضحى في هذا اإلطار الولوج إلى المجزرة الجماعية 

غشت  3بتاريخ  454مقتصرا على البهائم المرقمة تبعا للدورية عدد 

وقد كان لذلك تأثير ملموس في المتعلقة بحركية األبقار والجمال.    2017

 ضبط أصل البهائم التي ترد على المجزرة.

بيطرية، على ـ بالعمل، بتنسيق مع المصلحة ال 

إرساء مسطرة خاصة بالذبح المستعجل المتعلق 

بحاالت البهائم المريضة، أو التي خضعت 

 لحادثة؛

في معرض جوابها على أن الذبح المستعجل، ال مكناس أكدت جماعة  -

يتم إال بموافقة طبيب المصلحة البيطرية اإلقليمية بعد التأكد من الوثائق 

 المدلى بها، ومنها شهادة االستعجال. 

على تسجيل أرقام البهائم التي تلج للمجزرة الحاجب وعملت جماعة  -

 وعلى إخضاعها لزوما لعملية الكشف القبلي.

على احترام المعايير الحديثة   ـ بالحرص

المعمول بها عند وضع تصور جديد للمجزرة، 

والسيما الفصل التام بين القطاع النظيف  

والقطاع الملوث، ووضع مساطر ودالئل عمل  

للمراقبة الذاتية مستوحاة من مفهوم 

 "الهاسب"؛

إلى بناء مجازر جديدة بالمواصفات والشروط  مكناسـ تبادر جماعة 

الصحية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المتعلقة باستغالل 

 المجازر، والمشروع اآلن في طور الدراسة.

بالتنسيق مع المصلحة البيطرية من أجل الحاجب،  فيما تكتفي، جماعة  ـ  

 ضمان شروط صحية مالئمة بالمجزرة.

ضرورة إجراء الفحوصات  ـ بالحرص على 

الطبية الدورية الالزمة للعاملين بالمجزرة، 

وتمكينهم من البطائق الصحية تفاديا للمخاطر  

 الصحية على مناولي اللحوم ومستهلكيها؛

بتهيئة ملفات الفحص للمهنيين إلجراء  مكناسـ قامت الجماعة 

دن الفحوصات الطبية الالزمة قصد الحصول على البطائق الصحية من ل 

 قسم حفظ الصحة الجماعي.

يسهر   الحاجبوأضحى الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي بمدينة  ـ  

 بنفسه على إعداد بطائق صحية للعاملين بالمجزرة.

ـ بضرورة تأهيل العاملين بالمجزرة في مجال  

 الوقاية والسالمة الصحية؛

دورة تكوينية على مدى أربعة   مكناسنظمت في هذا اإلطار جماعة  -

تحت   2016ماي  10أيام لفائدة موظفي ومهنيو المجزرة بتاريخ 

موضوع "السالمة الصحية"، تم تأطيرها من طرف أطباء بيطريين 

أثرها البالغ في    وقد كان لهذه الدورة التكوينيةوأطر إدارية بالجماعة.  

 داخل المجزرة. تحسيس العاملين بالمعايير والضوابط الالزم توفرها  

ـ بمسك ملفات خاصة بمرتادي المرفق، من أجل 

تمكينهم من الممارسة بشكل قانوني وتحميلهم  

المسؤولية عن األخطاء التي قد ترتكب من  

 طرفهم؛

على تجميع جميع الملفات مكناس في هذا الصدد، عملت جماعة  -

 الخاصة بمرتادي المجزرة الجماعية.

فتح ملفات خاصة بمستعملي المرفق تتضمن الوثائق صفرو  وتم بجماعة   -

 المتعلقة بهم.  

ـ بالسعي  لتزويد المجزرة بوسيلة ناجعة 

للتخلص من اللحوم غير الصالحة لالستهالك 

 بطريقة سليمة؛

رصد االعتمادات الضرورية لهذه العملية خالل   مكناسـ باشرت جماعة  

 . 2018دورة ماي 

ضاء المجزرة ـ بوضع حد لظاهرة استغالل ف

لتقطيع اللحوم بشكل غير قانوني، حرصا على 

 سالمة المستهلك؛

على التحسيس بضرورة محاربة هذه الظاهرة،  مكناسـ عملت جماعة 

وفي هذا الصدد، يشدد المجلس والتي لم يتم القضاء عليها بصفة نهائية. 

الجهوي للحسابات على ضرورة مواصلة الجهود من أجل سالمة 

 المستهلك.

ـ بالحرص على تفادي تلوث اللحوم داخل غرفة  

 التبريد التابعة للمجزرة؛

غرفة التبريد بداخل المجزرة "ال بأس  على أنمكناس ـ أكدت جماعة 

 بها" في الوقت الراهن.

ـ بتحيين دفتر التحمالت المتعلق بنقل اللحوم  

بغية تنظيم واستغالل هذا المرفق بما يراعي  

 للجماعة والسالمة الصحية؛المصلحة المالية 

دفتر تحمالت أول  على وضعمكناس ـ في هذا اإلطار عملت جماعة 

خاص بنقل اللحوم تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي خالل 

. وتم اإلعالن 2016أبريل  4والتأشير عليه بتاريخ  2015دورة فبراير 

، قوبال 20/09/2016  و  27/07/2016عن إجراء طلبي عروض بتاريخ  

بعدم تقدم أي أحد الستغالل حق االمتياز نظرا لصعوبة بعض البنود، 

ولهذا تم وضع دفتر تحمالت آخر صودق عليه من طرف المجلس 

، ووجه لمصالح العمالة 2017الجماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر

 للمصادقة عليه.
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
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ـ بإرساء نظام لمراقبة وتتبع الخدمة من طرف 

االمتياز في مرفق نقل اللحوم، وتطبيق صاحب 

العقوبات الضرورية عند أي إخالل بااللتزامات 

 لفرض احترام البنود التعاقدية؛

بوضع دفتر تحمالت خاص بنقل اللحوم من أجل  مكناسـ قامت جماعة 

مراقبة وتتبع الخدمات المقدمة من طرف صاحب االمتياز، كما هو مبين 

 في العقود.

لنقل اللحوم على متن الوسائل  ـ بوضع حد 

 الخاصة غير المعدة لهذا النوع من النشاط؛

بأنها، وبتعاون مع المصالح األمنية، حريصة   مكناسحيث بينت جماعة   -

كل الحرص على ضرورة احترام بنود القانون الداخلي للمجزرة 

الجماعية والذي يمنع منعا كليا نقل اللحوم على متن الوسائل غير المعدة 

 للنقل، وضبط كل من يقوم بنقل اللحوم بوسائله الخاصة.

الت لنقل اللحوم، تم إلى إعداد كناش تحم الحاجبفيما سعت جماعة  -

 التأشير عليه من طرف المصالح المركزية.

ـ وبإخضاع شاحنة نقل اللحوم للمراقبة الدورية  

الالزمة من طرف المصالح المختصة، قصد 

فرض احترام الشروط الصحية المعمول بها في  

 نقل المواد سريعة التلف. 

لمطالبة بصفة با بمكناسـ في هذا الصدد، تقوم إدارة المجزرة الجماعية 

دورية بشهادة موقعة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية 

للمنتجات الغذائية تثبت صالحية شاحنة نقل اللحوم، في انتظار المصادقة 

 على كناش التحمالت الخاص بنقل اللحوم.

ـ بالحرص على استخالص الرسم المفروض 

على اللحوم المحجوزة غير الصالحة 

 لالستهالك؛

وقامت  ما بوسعها الستخالص الرسم المذكور،الحاجب ت جماعة ـ عمل

بمسك محاضر لحاالت اللحوم التي يتم حجزها من طرف المصلحة 

 البيطرية.

من أجل استخالص بصفرو ـ كما تجندت مصالح الجماعة المختصة 

من سعر الرسم المفروض على اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة  50%

 لالستهالك.

اإلجراءات الالزمة للحد من اآلثار  ـ باتخاذ 

السلبية للمجزرة على الساكنة المجاورة،  

 السيما خالل فترة الذروة؛

تتم خالل   بالحاجب،ـ وفي هذا اإلطار أصبحت عملية الذبح داخل المجزرة  

أوقات الذروة في الفترة الصباحية، لتفادي انبعاث الروائح الكريهة 

 ولتمكين عمال النظافة من تفريغ النفايات.

ـ بالحرص على التنصيص بدفتر التحمالت 

الخاص بالتدبير المفوض للمرفق على قيمة 

وطبيعة األشغال المزمع القيام بها في إطار  

قيمة االستغالل عملية إعادة الهيكلة وتحديد 

 المالئمة.

حدد من  الحاجب ـ أنجز أحد المكاتب المتخصصة دراسة لفائدة جماعة 

خاللها طبيعة األشغال التي يتعين إنجازها لتأهيل المجزرة، وتم إعداد 

، حدد هو اآلخر ONSSAتقرير مواز من طرف فريق يعمل بمصلحة 

 األشغال الواجب إنجازها بالمجزرة. 

وفير مجزرة تستجيب للمعاير  ـ بالعمل على ت 

الحديثة وال سيما اختيار الموقع المناسب، 

وتوفير المرافق الالزمة والطرق المالئمة 

للتخلص السليم من المخلفات وكذا توفير 

فضاءات لعزل وذبح الحيوانات المريضة أو 

 التي تعرضت لحادثة؛

لشركاء االتصال واتخذت التدابير الالزمة بمعية اصفرو  ـ ربطت جماعة  

المقترحين إلحداث مجزرة جديدة بمعايير ومواصفات وفق ما يتضمنه 

برنامج العمل وقد تم توفير الوعاء العقاري وإعداد مشروع طلب عروض 

 .يتعلق بإبداء االهتمام

ـ بالحرص على اضطالع شساعة المداخيل  

بمهامها، والسيما فيما يخص وضع نظام فعال  

راقبة وتتبع عملية  للمراقبة الداخلية يمكن من م

الوزن، وتصفية واستخالص الرسوم 

المفروضة على عمليات الذبح وتوابعها، وذلك  

 طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها؛

على االحتفاظ بالمقتطعات  صفروـ في هذا اإلطار، حرصت جماعة 

 المثبتة للوزن من أجل مقارنتها مع إيصاالت األداء عند كل مراقبة.

وأخيرا بمراجعة النظام الداخلي للمجزرة، ـ 

والتنصيص على مسطرة تنظيمية خاصة بالذبح 

االستثنائي لكي يتسنى للجماعة استخالص 

 الرسم المفروض على هذه العملية.

إلى قيامها باستخالص الرسم المفروض بناء على   صفروـ أشارت جماعة  

 . 2016/ 09/05بتاريخ  417من القرار الجبائي  32الفصل 
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 بتنزيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات المرتبطةاإلكراهات  .2

ببعض المعوقات  ،آنفايه كما سبقت اإلشارة إل ،صدرها المجلس الجهوي للحساباتأيصطدم تنزيل التوصيات التي 

التي تجعل ذلك رهينا بعامل الوقت أو بتوفر اإلمكانيات المادية أو/ والبشرية أو حتى بتجاوزها أحيانا نظرا لنسخ 

 بعض القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. وفيما يلي عرض مقتضب لما عاق تفعيل بعض التوصيات:

 ةما هو رهين بتوفر اإلمكانيات المادية والبشري .أ

تفادي ضياع لة الزمالعناية الالجماعة الء أرشيف يإأوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة مكس بالحرص على 

رئيس الجماعة ل  بموجب قرار  ، وأنهتهيئة مكتب خاص باألرشيف الجماعة بأنها قامت ب ردت  وقد    .الوثائق المحاسبية

رئيس مكتب شؤون المجلس ومكتب األرشيف والتوثيق تعيين موظفة في منصب  ، تم  2017أبريل    6بتاريخ    42  عدد 

أن المعاينة الميدانية التي أجراها المجلس   غير  .للقيام بمهمة الحفاظ على الوثائق اإلدارية والمحاسبية  ،ومكتب الضبط

كل مصلحة بأرشيفها الخاص، حيث يقتصر األرشيف المسلم للموظفة المعنية  احتفاظ وقفت على الجهوي للحسابات 

مصلحة الحالة المدنية )بحث السلطة المحلية بخصوص الشواهد اإلدارية، والعقود التي ب  لها صلةى بعض الشواهد  عل

المكتب المعد كما تبين للمجلس افتقار  ، دون أن يتم ذلك وفق مسطرة مضبوطة.( تم تصحيح اإلمضاءات بشأنها 

 وملفات األرشيف.  لألرشيف لوسائل العمل ومتطلبات األرشفة من خزانات مؤمنة وعلب

تثبيت حيث بادرت الجماعة إلى    ،لعملعن الحد من التغيب غير المشروع  الكفيلة بااتخاذ اإلجراءات  وأوصاها أيضا ب

اقتناء حافلة لنقل الموظفين من في  وأبدت "نيتها"كاميرات على مستوى مدخل الجماعة لرصد بعض التجاوزات، 

على توقيع ورقة المفعلة عمليا تقتصر  اإلجراءات  الجهوي للحسابات أن   ويرى المجلس  أجل الحد من حاالت التغيب.

 .الحضور الفعلي للموظفينوال تتعداها إلى مواكبة الحضور 

أشارت الجماعة إلى تقاعس الملزمين  ،العمل على تفعيل دور الشساعة في تحصيل كافة الرسوم المحليةبفيما يتعلق 

  .2018 المشروبات برسم سنة مجال بيع ستخالص الضريبة المفروضة علىال وأفادت بكونها اتخذت ما يلزم قانونا

الرسم على النقل كل من إلجراءات الكفيلة بتحصيل ل المداخيلشساعة المجلس الجهوي للحسابات عدم اتخاذ  يالحظ

تحصيل منتوج الحرص على . فيما أوصاها في ذات السياق بالعمومي للمسافرين والرسم على محال بيع المشروبات

تفعيل اإلجراءات القانونية إزاء المتقاعسين من خالل تقليص الباقي استخالصه، بكراء األمالك العقارية الخاصة، و

اإلمكانات  توفر بمجرد قضائيا  تهممتابععلى  تحرصسوبعض المتقاعسين  ردت الجماعة بأنها أنذرت ،عن األداء

عن األداء، بسبب  منهم  م يتم تفعيل اإلجراءات القانونية إزاء المتقاعسين  لالمادية الالزمة. ويري المجلس الجهوي أنه  

 .والمتعلقة بمصاريف الدعاوى القضائية عدم رصد االعتمادات الضرورية لذلك

من المرسوم  88توخي الدقة في تحديد مواصفات األشغال موضوع سندات الطلب طبقا لمقتضيات المادة وفي شأن 

؛ الحظ المجلس الجهوي إيالء األهمية الضرورية لتتبع صحة إنجاز هذه االشغال مع ضرورة 349.12.2رقم 

دوات ألو  يكلوجستيالتقني الجماعة لوسائل العمل  افتقار  أنه ال يتم توخي الدقة بهذا الخصوص، وذلك بسبب    للحسابات

 .بخصوص األشغال المنجزة عبر سندات الطلب   (Attachements)إعداد جداول المنجزاتالحظ عدم  كما    .القياس

العمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته من خالل ضبط استغالل الملك الجماعي الخاص بخصوص و

لى تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية إاألراضي المحتضنة لها والمبادرة  وضعية القانونية عبر تصفية

تسوية الوضعية القانونية على  العمل نويحيث تاإلكراه المالي، عامل  الجماعة مجددا إلىتحيل  ،./م.م.ج.م 57رقم 

 .لذلك توفر االعتمادات الضرورية بمجرد للملك الجماعي الخاص 

الجماعية بالمجزرة  ندورات تكوينية لفائدة العامليل الحاجب جماعة بضرورة تنظيمالمجلس الجهوي  وحول توصية

الجماعة بأنه لم يتم إخضاع   أجابت  ،بغية تعميق معارفهم واكتساب المهارات الالزمة في مجال السالمة الصحيةلديها  

على مستوى  سوىالعون المكلف بتدبير المجزرة ألي تكوين في مجال السالمة الصحية، بالنظر لكونه ال يتوفر  

  .دراسي  ابتدائي

تدني  إلى تعذر تنفيذ التوصية  أرجعت الجماعة ،الحاجبر الذي أقيمت عليه مجزرة تسوية وضعية العقافي شأن و

وهو اإلكراه ذاته الذي أشرت عليه ردا منها على عدم استجابتها لمضمون  خالل السنوات األخيرة.الموارد المالية 

حيث   ،حوم المعدة داخل المجزرةباستغالل غرفة التبريد التي تتوفر عليها الجماعة لضمان جودة اللالتوصية المتعلقة  

 غرفة التبريد. تعرفهالذي في التجهيزات الكفيلة بسد النقص  اإلمكانيات المالية قلةالجماعة من  تعاني

 صعوبات مسطرية .ب

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل واجبات بالعمل على  جماعة صفروأوصى المجلس الجهوي للحسابات 

تعذر   ، لماصعوبات مسطريةوجود  لوال  إذ    ،ن الجلود الكائنة بالمجزرة الجماعيةيخزتالمخصصة لالمحالت    استغالل

تنسيق بين مصلحة الموارد المالية واألمالك الجماعية والشؤون القانونية من هناك  . ومع ذلكتفعيل التوصيةعليها 

 أجل تحصيل واجبات استغالل هذه المحالت.
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 ما يتطلب مزيدا من الوقت .ج

اعتماد البرامج األولية لتفعيل المراقبة الذاتية والتحكم في    بضرورةصفرو    ى المجلس الجهوي للحسابات جماعةأوص

المخاطر المتعلقة بشروط الصحة والنظافة المحيطة بعملية إنتاج اللحوم وتوزيعها، وال سيما برنامج مراقبة نظافة 

هم على الممارسات الصحية الجيدة بغية تأهيل المجزرة األرضيات والتجهيزات واألدوات وصحة العاملين، وتدريب

استنادا إلى تعقيب الجماعة أنه " سيتم    لمجلستبين لوقد    .(HACCPلتطبيق نظام المراقبة الذاتية المتكاملة "الهاسب )

أن هذه التوصية بالمجزرة"، والعمل على تطبيق هذه المالحظة في البرامج التكوينية المقبلة للموارد البشرية العاملة 

 في إطار البرامج التكوينية المقبلة للموارد البشرية العاملة بالمجزرة.وذلك تنفيذها لالوقت  مزيدا منتتطلب 

VI.  أنشطة مختلفة 

 التكوين المستمر .1

وذلك في إطار البرنامج الذي نظمه مركز التكوين  ،يوم تكوين 120في  2018شارك قضاة المجلس خالل سنة 

( يوما. فيما  12اثنى عشر )واحد واستفاد كل قاض من التكوين لمدد تراوحت بين يوم    فقد بالمجلس األعلى للحسابات،  

ن بييوم تكوين )  21كما استفاد موظفو المجلس من  ،  استفاد قاض واحد من لقاء تدريبي بدولة ألمانيا حول حسن التدبير

 .أربعة أيام(و واحد  يوم

 بين المجلس الجهوي للحسابات والغرفة الجهوية للحسابات ببوردو )فرنسا(  التعاون .2

 ،2018نسية، نظم المجلس برسم سنة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المحاكم المالية المغربية ونظيراتها الفر

.المجالس الجهوية وغرفة التدقيق بالمجلس األعلى للحساباتدورة تكوينية استفاد منها مساعدو التدقيق من مختلف   

 لقاءات تواصلية .3

  :في إطار االنفتاح على مختلف األجهزة الخاضعة لرقابته، نظم المجلس الجهوي للحسابات لقاءات تواصلية مع

 لقاءات(  8الترابية بالجهة ) الجماعات •

 :التاليةتضمنت هذه اللقاءات إلقاء عروض حول المحاور 

 2004تطور الرقابة المالية بالمغرب، وتقديم المجلس الجهوي للحسابات وحصيلة أشغاله خالل الفترة   -

 ؛ 2017-

 دور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات؛  -

 المسؤولية أمام المحاكم المالية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة؛ -

 .اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات -

 . مشاركا 630ر هذه اللقاءات ما يناهز حض

 المحاسبين العموميين •

 :إلقاء عروض حول المحاور التاليةالذي نظم بشراكة مع الخزينة الجهوية، تضمن هذا اللقاء 

 مسؤولية المحاسب العمومي أمام القاضي المالي؛ -

 إكراهات المحاسب فيما يتعلق بتقديم حساب التسيير؛ -

 عمومي فيما يخص تقادم الديون العمومية؛ ثارة مسؤولية المحاسب الإ -

 .مسؤولية المحاسب العمومي فيما يخص تنفيذ األحكام القاضية بالحجز لدى الغير، بين يدي المحاسب -

 .محاسبا باإلضافة إلى مجموعة من قضاة المجلس 26حضر هذا اللقاء 
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 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

( مهمة في إطار مراقبة التسيير. وقد شملت هذه 20بإنجاز عشرين )  2018قام المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة  

 المهام مايلي: 

 مراقبة التسيير بجماعة أكنول )إقليم تازة(؛  -

 مراقبة التسيير بجماعة باب بودر )إقليم تازة(؛  -

 مراقبة التسيير بجماعة تاهلة )إقليم تازة(؛  -

 ير بجماعة الوادين )إقليم موالي يعقوب(؛ مراقبة التسي -

 )إقليم موالي يعقوب(؛ أوالد ميمونجماعة مراقبة التسيير ب  -

 )إقليم موالي يعقوب(؛ سبت االوداية جماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ إقليم تاونات)مراقبة التسيير بجماعة تيسة  -

 (؛ إقليم صفرو)مراقبة التسيير بجماعة أهل سيدي لحسن  -

 بجماعة أوطاط الحاج )إقليم بولمان(. مراقبة التسيير -

 (؛ عمالة مكناس) مراقبة التسيير بجماعة موالي ادريس زرهون -

 )إقليم موالي يعقوب(؛ تدبير النفقات بجماعة عين بوعلي مراقبة  -

 (؛إفران)إقليم  سيدي المخفيجماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ تازة)إقليم  واد أمليلمراقبة التسيير بجماعة  -

 (؛ تازة)إقليم  بني فراسنجماعة يير ب مراقبة التس -

 (؛ تازة)إقليم  بني لنث  مراقبة التسيير بجماعة  -

 (؛ تازة)إقليم  بوشفاعة مراقبة التسيير بجماعة  -

 ؛ موالي يعقوبجماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ تازة)إقليم كلدمان جماعة مراقبة التسيير ب  -

 إقليم تاونات(. )غفساي مراقبة التسيير بالجماعة الترابية  -

 . قليم موالي يعقوبإل التابعة الترابية تدبير الموارد البشرية بالجماعاتمراقبة  -

ويتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن المالحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة 

 المتعلقة بهذه المهمات.  
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 "أكنـــول"جمــاعـــة 

 (تازة إقليم)
 

المتعلق بإحداث الجماعات  1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة أكنول بموجب المرسوم رقم 

 4403  وبساكنة تقدر بحواليهـكتار،    450الحضرية والقروية بالمملكة المغربية، وهي تابعة إلقليم تازة بمساحة تبلغ  

 .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

مليون درهم، نتج عنه فائض   4,2مصاريف المليون درهم، و7ما يناهز  2017لسنة الجماعة بلغت مداخيل تسيير 

  ،مليون درهم 5,3مصاريف إلى ووصلت المليون درهم،  19.7مداخيل التجهيز  فيما بلغتمليون درهم،  2,8 بقيمة

 مليون درهم. 14.4 بمبلغ اإجمالي انتج فائضأمما 

I.    مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

محاور،  ةثالث والتوصيات موزعة علىعن تسجيل مجموعة من المالحظات جماعة أكنول أسفرت مراقبة تسيير 

 تدبير قطاع التعمير. يهم  األخيرفيما   ،تدبير المداخيل والنفقاتباألول بالتدبير التنموي والثاني يتعلق المحور 

 التنموي . التدبيرأوالا 
وسجلت عددا من تم الوقوف على مجموعة من المالحظات أظهرت قصورا في بلورة المنظور التنموي للجماعة 

 هذا المجال، نورد أهمها فيما يلي:  فينقائص ال

 خصاص على مستوى الشبكة الطرقية للجماعة   .1

تم حاليا تهيئته من ت، فباستثناء الشارع الرئيسي الذي  مهما على مستوى شبكتها الطرقية  اتعاني جماعة أكنول خصاص

طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال في إطار شراكة متعددة األطراف باعتباره جزءا من الطريق الوطنية الرابطة بين 

أحياء   .ومعبدةبكة طرقية مالئمة لى شإ جل الطرقات والممرات الرابطة بين مختلف األحياء تفتقر  ؛تازة والحسيمة

 الزفت أو الخرسانة )حي المغرب العربي وتجزئة الفتح وحي الشهداء وأشنول(،واسطة بتمت تكسية طرقاتها جزئيا 

لم تخضع باقي األحياء التي يطغى  فيما    ؛الترميل بواسطة التوفنا )حي ثالت الريح والحي اإلداري(  وأخرى من خالل

وتؤثر ي تكسية )حي تاغدة وحي المغرب الجديد(، مما يجعلها غير صالحة لالستعمال، بل أل عليها الطابع القروي

 المشهد الحضري للمدينة.  على جمالية

 عدم تغطية جميع أحياء المدينة بشبكة التطهير السائل وضعف صيانتها  .2

% من 70 ال تغطي أكثر منوالتي أكنول على تطوير شبكة التطهير السائل بالمدينة، ب الجماعيعمل المجلس يلم 

المتعلق  113.14القانون التنظيمي من  83المؤهلة قانونا )المادة ، باعتباره الجهة المجلس تخذ ي لم كما ساكنة المدينة. 

 في:  التي تمت مالحظتهاتتجلى النقائص حيث  الشبكة المتواجدة،ما يلزم لصيانة لتدبير هذا المرفق،  (بالجماعات

ساكنة الجهة الشرقية للمركز والجهة الغربية لوادي الشاوية، من خدمات الشبكة المحلية عدم استفادة  -

% من ساكنة المركز، بما في ذلك حي ثالث الريح الذي ال 30للصرف الصحي رغم أنها تهم حوالي 

 زال يعتمد على المطامير التقليدية؛

 حي أشنول وحي تاغدة وكذا الحي اإلداري؛تغطية جزئية بالشبكة لبعض األحياء، كما هو الشأن بالنسبة ل -

تدخل  واقتصار بعض المنشآت حديثة اإلنشاء،  عدا تهالك شبكة التطهير الموجودة بعدد من األحياء،  -

 ؛ والطفيفةالجماعة على حل بعض المشاكل الطارئة 

فيها الشبكة ، بما هاعدم توفر الجماعة على التصاميم المتعلقة بشبكات التطهير السائل المنجزة بتراب -

 أي تدخل آني أو مستقبلي لصيانتها أو إصالحها؛ مالمنجزة حديثا، مما يشكل عائقا أما

 عدم توفر الجماعة على مخطط يروم القيام بصيانة اعتيادية لهذه الشبكات لتالفي تدهورها؛ -

مركز،  تصريف مياه األمطار عشوائيا عبر الطرقات والمنحدرات إلى الوديان والشعب المتواجدة بال -

 مما يتسبب في بعض الفيضانات ويضر ببعض البنيات التحتية؛  

 1979طرح المياه المستعملة في وادي الشاوية مباشرة بعد تصفيتها في الحوض الذي تم إنجازه سنة  -

 روائح كريهة.انبعاث يترتب عنه  األمر الذيعلى بعد كيلومترين جنوب المركز، 
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في ظل محدودية اإلمكانيات المرصودة )شاحنة واحدة   بشكل مباشر،  تتولى الجماعة جمع ونقل وطرح النفايات الصلبة

فقط(، مقارنة  بعدد الساكنة والخصائص التي تميز  أعوان  ةالثباالعتماد على ث، وجرافة لجمع وإخالء جميع النفايات

 يوميةالجوالت النظام تت األحياء وضيق األزقة وصعوبة الولوج لبعض المناطق(، وذلك وفق مجالها الترابي )تش

مما يضطر ساكنة أحياء  السكنية،  ءحيااأل والذي ال تعم خدماته كافة الذي يستثني أيام العطل األسبوعية والرسمية،

غياب مطرح شوائي. هذا عالوة على النفايات بشكل ع منعلى سبيل المثال، للتخلص  ،أشنول وثالث الريح وتاغدة

 ، مما يؤثر على سالمة البيئة والساكنة على حد سواء.معالجةللعمومي منظم ومحروس 

 :ما يليب مكناس- يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاسلذلك، 

تشمل جميع أحياء لكي من طرف المجلس الجماعي لتقوية الشبكة الطرقية  المزيد من الجهدبذل  -

 أكنول، مع الحرص على توفير الموارد المالية لذلك؛ 

التنسيق مع المكتب الوطني للماء وجماعة التقوية شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء  -

 والكهرباء إلخراج المخطط المديري للتطهير السائل؛   

تعميم استفادة السكان من خدمات الجماعة في مجال جمع النفايات الصلبة مع الحرص   العمل على -

 على احترام المعايير البيئية حفاظا على صحة الساكنة وسالمة محيطها البيئي. 

 مداخيل ونفقات الجماعة  تدبير. ثانيا

تسجيل مجموعة من المالحظات أفضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة أكنول إلى 

ربحية الهداف  األخرى ذات  األمؤسسات  التقديم اإلعانات إلى الجمعيات ووفرض واستخالص الرسوم واألتاوى،    همت

 على مستوى الطلبيات العمومية.  أيضاو

 تدبير المداخيل الجماعية  .1

 :المالحظات الموالية من خاللها عرضسيتم  ،مجموعة من النقائص تدبير المداخيل الجماعية بجماعة أكنول يعرف

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية .1.1

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي: 

  عدم القيام بإحصاء األراضي الحضرية غير المبنية 

أي   ،المتعلق بالجبايات المحلية  47.06من القانون رقم    49المادة  تماشيا مع أحكام    ،كنولألة  يجماعالمصالح ال  لم تجر

لديها حول األشخاص   المتوفرةلتحقق من صحة المعطيات ل ،إحصاء سنوي لألراضي الحضرية غير المبنية

 .تهالمداخيل المستحقة لفائد لأشمل  ضمان استخالص  ل الضريبي    ءوعاالضبط  وذلك بغية  ،  لرسمالخاضعة ل  والمؤسسات

مهم طلبات للحصول على يبمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية عند تقد الجماعة غالبا ما تكتفي    مصالح  أنذلك  

 رخص في مجال التعمير. 

  امتالك أو حيازة أراضي حضرية غير مبنية بقرارات إإيداع  المترتبة عن إغفالجزاءات العدم تطبيق 

المتعلق  47.06من القانون  135و 134لمادتين في اتعمل الجماعة على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها لم 

والمترتبة عن عدم إيداع اإلقرارات أو وضعها خارج األجل القانوني فيما يخص امتالك  ،بجبايات الجماعات المحلية

من نفس القانون، وهو ما فوت  48و 47تين وحيازة األراضي أو تفويتها طبقا للشروط المنصوص عليها في الماد 

 على ميزانية الجماعة مبالغ مهمة.

% على مبلغ الرسم  15أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادتان أعاله في زيادة بنسبة إلى وتجدر اإلشارة 

رارات بامتالك أو حيازة درهم فيما يخص اإلق  500أو الذي كان سيستحق دون أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن    المستحق

 األراضي. 

  تسليم رخص بناء دون مطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم فيما يخص الرسم على األراضي الحضرية

 غير المبنية

جماعة أكنول في بعض الحاالت بفرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على مجموعة من  ال تقوم

، أو قامت بفرضها على جزء من السنوات المستحقة فقط. ويتعلق األمر  اءقبل تسليم رخص البن الحضرية األراضي

 20/2013و 2013/ 05و 38/2013و 36/2013و 35/2013و 34/2013و 16/2013برخص السكن التالية: 

 .08/2016و 33/2014و 23/2014و 11/2014و 04/2014و 23/2013و 01/2013و
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 ة أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة اإلعفاء عدم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبني

 المؤقت

ال تعمل جماعة أكنول على التنسيق بين مصالحها قصد فرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير 

لسكن قبل انصرام ارخص  ل  طلبا  هالبناء دون أن يتقدموا إلى مصالحاالمبنية على األشخاص الذين حصلوا على رخص  

حقهم في االستفادة   حيث يسقطسنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على هذه الرخصة،  أجل ثالث  

المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة  47.06من القانون رقم  42من اإلعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

كما هو الشأن بالنسبة لرخصتي  ،اء مبالغ الرسموأن العديد منهم قد تسلموا رخص السكن دون أن يتم إلزامهم بأد 

 .12/2016و 2014/ 07السكن رقم 

  تمديد غير قانوني ألجل االستفادة من اإلعفاء المؤقت من الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية عبر

     "تجديد" رخص البناء

لذين يتقدمون بطلب من أجل تجديد تحت مسمى "رخص تجديد" بالنسبة لألشخاص ابتسليم رخص  تقوم جماعة أكنول  

 .رخص بناء تم الحصول عليها قبل ثالث سنوات دون االنتهاء من تشييد البناء والحصول على رخصة السكن

المستحق عن تسليم رخص اإلصالح حسب ما هو   يطابق الرسمدرهم    500,00  وتستخلص مقابل ذلك "رسما" بقيمة

 منصوص عليه بالقرار الجبائي.

مقتضيات قوانين التعمير، يعتبر تسليم "رخص التجديد" بمثابة لبغض النظر عن مدى مطابقة تسليم هذه الرخص و

م على األراضي تحايل على قانون جبايات الجماعات الترابية عبر تمديد غير قانوني ألجل اإلعفاء المؤقت من الرس

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث يقوم    47.06من القانون    42الحضرية غير المبنية المنصوص عليه بالمادة  

درهم بدل تسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة فيما يخص السنوات السابقة بعد سقوط  500,00الملزم بأداء مبلغ 

 المذكور سلفا من جهة، ويستفيد من أجل جديد لهذا اإلعفاء من جهة ثانية.   االستفادة من اإلعفاء المؤقت فيحقه 

 12/2013و 30/2012و 14/2012"رخص التجديد" اآلتية: نخص بالذكر ومن بين الحاالت التي تم تسجيلها 

 .13/2016و 06/2015و 32/2014و 20/2014و 17/2014و 12/2014و 07/2014و 39/2013و

 :ما يليمكناس ب-هوي للحسابات لجهة فاسيوصي المجلس الجوعليه، 

العمل على تحيين القيام بإحصاء شامل لألراضي المدمجة بالمجال الحضري تبعا لتصميم التهيئة مع  -

 ؛جداول اإلحصاء بشكل سنوي

العمل على استخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين واألنظمة الجاري   -

 قادم وسقوط الحق؛بها العمل تفاديا للت

تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع اإلقرارات المتعلقة بالرسم على  -

  األراضي الحضرية غير المبنية داخل اآلجال المنصوص عليها؛

التقيد الحصري بمدة اإلعفاء من الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص   -

 . وتفادي تمديد مدة اإلعفاء بمنح رخص التجديد السكن

 الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام 2.1. 

 فيما يخص تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام، لوحظ ما يلي.

  عدم فرض الرسم المفروض على شغل األمالك العامة وإحصاء الملزمين 

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية وفرض إحصاء بال تقوم جماعة أكنول  

 طبقا لما هو منصوص عليه  لهذه األغراض، وذلك  أو مهنية رغم وجود أشخاص ومؤسسات تشغل األمالك العمومية

عات المحلية وهيئاتها،  يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجما  30.89من القانون    188إلى    185  في المواد من

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم  39.07الذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون و

أشخاص تم   ةخمس المؤداة من طرف . فباستثناء المبالغوالحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات

العامة عبر إقامة أكشاك، لم تقم شساعة المداخيل بتحصيل أي مبلغ إضافي في    الترخيص لهم بشغل األمالك الجماعية

 .الخاصة بالرسم المذكور الخانة المالية

من  94بذلك، في مخالفة ألحكام المادة  لهم غير مرخص الملك العموميكما أظهرت المعاينات الميدانية أن مستغلي 

تسليم بنص على أن رئيس المجلس الجماعي يختص تالتي  ،تالمتعلق بالجماعا 113.14القانون التنظيمي رقم 

الجماعة  . هذا ولم تقمتراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي الجماعي واتخاذ التدابير الالزمة لتدبير هذا الملك

 1918نونبر  30من ظهير  12المادة مقتضيات ، حيث لم تعمد إلى تطبيق هؤالء باتخاذ اإلجراءات القانونية في حق

 1-97-03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09- 96المتعلق باالحتالل المؤقت للملك العمومي والمتمم بالقانون 
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والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق، طبقا  1997يناير  25بتاريخ 

ار للوقف الفوري لهذا االحتالل بصرف  النظر عن من نفس الظهير، إعذ 06للكيفيات المنصوص عليها في المادة 

المتابعات  القضائية التي  يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تعويض 

يساوي ثالث أضعاف اإلتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا االحتالل مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من 

 تالل غير القانوني.االح

   عدم فرض الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال

 تجارية أو صناعية أو مهنية 

بفرض الرسم على شغل األمالك الجماعية مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة  لم تقملوحظ أن جماعة أكنول 

الذي ظلت بعض مقتضياته  30-89من القانون  189المادة في ة أو مهنية المنصوص عليه أعمال تجارية أو صناعي

بلغ ما تم تحصيله ، فيما 2014و 2013و 2012طيلة سنوات سالف الذكر،  39-07سارية المفعول بمقتضى القانون 

ب الترفيهية  درهم بعد الترخيص ألحد معارض األلعا 43.300,00درهم و 5.800,00تباعا  2016و 2015سنتي 

  بشغل الملك الجماعي.

 ال سيما، هي في أمس الحاجة إليهاجماعة مداخيل العلى المذكور، يفوت  من أداء الرسمالمعنيين ملزمين للإعفاء إن 

تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتأمينية والتجارية التي تشغل الملك الجماعي العام عبر نصب المنقوالت   في ظل

 من نفس القانون. 192المادة في ليها المنصوص ع

 فرض جزافي للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من القانون رقم  182في مخالفة ألحكام المادة 

على الرغم المصالح الجماعية على تصفية هذا الرسم والمطالبة به مرة واحدة عن كل رخصة بناء  دأبت ،وهيئاتها

تدريجية برامج عمل تحديد إلى سلفا  اللجوءودون من صعوبة إنهاء ورش البناء عمليا بعد ثالثة أشهر من بدايته 

ألغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صالحيتها، شمل رخص البناء وشغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً  تلمراقبي البناء  

 .، وهي آلية متاحة فعالة ومعقلنةوتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها

فنظرا لكون رخصة شغل الملك العام ألغراض ترتبط باستمرار أشغال البناء وتفرض على رأس كل ثالث أشهر،  

ء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا األجل، وإخبار مصلحة الوعاء  فإنه يتعين على مراقبي البنا

وفرض الرسم ذي الصلة ؤهم شغل الملك الجماعي العام حتى يتم استدعا فيالضريبي في حالة استمرار المستفيدين 

 عليهم من جديد.

قديمية للمهندس المشرف على المشروع يشهد وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من ملفات رخص البناء تضمنت مذكرة ت

 35/2013و 2013/ 24فيها بان أشغال البناء ستستمر سنة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للرخص ذات األرقام 

 15/2015و  12/2015و 30/2014و  31/2014و  2013/  12و  20/2013و  2013/ 38و  36/2013و  34/2013و

 .22/2015و 19/2015و 17/2015و

 :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ببناء عليه، 

العمل على إحصاء الملزمين بالرسم على شغل األمالك الجماعية ألغراض تجارية أو مهنية، مع   -

فرض الرسم المطابق واتخاذ اإلجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات المالية في حق مستغلي الملك 

 متقاعسين عن األداء؛الجماعي العام دون سند قانوني وال

العمل على فرض الرسم على شغل األمالك الجماعية مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ألغراض تجارية أو  -

و مهنية على كافة العناصر المنصوص عليها قانونا وباعتماد القيمة اإليجارية المحددة من أصناعية  

 طرف اإلدارة العامة للضرائب؛

مالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء باالعتماد تصفية الرسم المفروض على شغل األ -

 على مدة االستغالل والمساحة التي تم خاللها شغل الملك الجماعي فعليا.

 تتبع الديون غير المحصلة وإصدار األوامر بالمداخيل3.1. 

 تبين بهذا الخصوص ما يلي: 

 ل عدم تتبع وتقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع المداخي 

لوعاء بعد حصر الئحة الملزمين وأساس فرضها لإن فرض الرسوم المحلية واستخالصها يستوجب القيام بتحديد دقيق  

لها، وبالتالي تصفية المبالغ الواجب تحصيلها أو حصر اإلقرارات الواجب إيداعها،  ئةوتاريخ حدوث الواقعة الُمنش

لهذا كبرى  أن شساعة المداخيل بجماعة أكنول ال تولي أهمية    تحت طائلة سلوك مسطرة الفرض التلقائي للرسوم. غير

إحصاء  بجرد أو بالجانب وتكتفي بقبض األداءات التلقائية للملزمين وإيداع المبالغ المستخلصة بالقباضة، دون القيام 
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لجبايات  المتعلق با 47-06من القانون رقم  49و 32و 17واجب، كما تنص على ذلك المواد الرسم أو باللملزمين ا

ي إحصاء للموارد التي يمكن تحقيقها  أجرد ما تم استخالصه فعال دون    على أكثر منالمصلحة  ال تتوفر  المحلية، حيث  

عبر مسطرة الفرض التلقائي للرسم أو التحصيل الجبري المكفولة للديون العمومية، وهو ما يحد من تنمية الموارد 

 العدالة الضريبية بين الملزمين.تكريس قواعد يبتعد عن الجماعية و

  باالستخالص فوت على الجماعة تحصيل بعض مداخيلها عدم إصدار األوامر 

بإصدار األوامر بقبض المداخيل قصد التكفل بها من طرف المحاسب العمومي المختص ومباشرة   ال تقوم جماعة أكنول

تاوات التي امتنع أصحابها عن إيداع اإلقرارات وأداء مستحقات  كافة الرسوم واأل  ، وذلك فيما يخصإجراءات التحصيل

والرسم على محال بيع المشروبات، حيث  الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  

باستيفاء الرسوم والواجبات المدفوعة تلقائيا وإعداد أوامر بالدخل   2016  -  2012شساعة المداخيل طيلة الفترة  اكتفت  

 لتسويتها من طرف المحاسب العمومي عبر إدراجها في حسابات الجماعة. 

من القانون التنظيمي المتعلق   94قا للفقرة األخيرة من المادة  يطبت  ةبرئيس الجماعبالمهام المنوطة    ذلك إخالاليعتبر  وإذ  

 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  30إلى  27بالجماعات ومنافيا ألحكام المواد 

عدم إصدار أوامر بقبض المداخيل بصفة ؛ فإن ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية2010 يناير 3)

ضمان استيفاء المداخيل لدورية يحرم الجماعة من وسائل وامتيازات التحصيل الجبري المتاحة للمحاسب العمومي 

 ذات الصلة ويعرض حقوقها للتقادم.  

  عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص األداءات التي تمت خارج األجل القانوني بالنسبة للعديد من

 الرسوم 

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ال تقوم جماعة أكنول بتطبيق الغرامات   47-06انون من الق 147خالفا للمادة 

 لعديد من الرسوم بعد انصرام اآلجال القانونية، كما هو الشأن بالنسبة للرسوم اآلتية:  المترتبة عن أداء ا

المبالغ المرتبطة ب  الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية: لم يتم تطبيق الزيادات القانونية عن  -

-2012أداء( تم قبضها خارج األجل القانوني خالل الفترة    270عملية أداء عن كل سنة )من أصل    250

2016. 

الرسمين المرتبطين برخص النقل العمومي للمسافرين: لم يتم فرض ذعائر التأخير على كافة األداءات  -

 ؛2013منها بالنسبة لسنة  وجزء 2012التي تمت خارج األجل القانوني بالنسبة لسنة 

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية آو صناعية أو مهنية: ال يتم فرض   -

الجماعة   ذلك ألنخارج اآلجال القانونية،    تأدية ما بذمتهممستغلي األكشاك رغم    كافةذعائر التأخير على  

من القانون  188ل ربع سنة طبقا للمادة تقوم بتحصيل وفرض الرسم بشكل سنوي بدل تحصيله ك

 ، حيث يتم أداء مستحقات سنة كاملة بعد انصرامها. 30.89

 : ما يليمكناس ب-المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس يوصي

 لديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل لتفادي تقادمها؛ اتتبع وتقدير  -

العمل على إصدار األوامر بالمداخيل في حق جميع الملزمين بالرسوم في حينه تفاديا لتفاقم الديون  -

 غير المحصلة في سجالت الشسيع؛

العمل على فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص األداءات التي تمت خارج األجل القانوني بالنسبة  -

 .لجميع الرسوم واالتاوى

 النفقات الجماعية تدبير .2

 ديم اإلعانات إلى الجمعيات ومؤسسات أخرى تق 1.2

 أسفرت مراقبة هذه النفقات عن تسجيل المالحظات التالية:

  درهم  50.000 قيمتها غياب اإلطار القانوني لمنح اإلعانات التي تفوق 

د درهم، تحد  50.000.00ال تحرص الجماعة على إبرام اتفاقيات شراكة، مع الجمعيات التي تستفيد من منحة تتجاوز  

أوجه وأهداف استعمال األموال العمومية وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي وذلك مراعاة لمنشور 

 . 2003يونيو 27بتاريخ  07/2003الوزير األول رقم 
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 عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات 

اإلدالء بالميزانية السنوية للجمعيات قبل استفادتها من بلم تعمل الجماعة على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم 

، 1959يناير    31المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة األولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في  

ً من األجهزة العمومية، والتي تنص على أن المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاس بي للجمعيات التي تتلقى دعما

دجنبر، تظهر بوضوح   31الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى  

 جميع المصاريف التي سيتم أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها. 

درهم، باإلدالء بحساباتها   10.000.00جماعة على إلزام الجمعيات التي تتلقى دعماً يتجاوز  إضافة إلى ذلك لم تعمل ال

الذي يضبط بموجبه حق  376-58- 1المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32إلى الجماعة وذلك عمالً بالفصل 

 1959يناير  31ؤرخ في من قرار وزير المالية الم 7و 6و 5و 4و 3تأسيس الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 

 المذكور أعاله تحدد الحسابات الواجب اإلدالء بها عند طلب الدعم.

بالتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح اإلعانات يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس 

 للجمعيات.

  تدبير الطلبيات العمومية 2.2

 لس الجهوي للحسابات ما يلي: فيما يخص تدبير الطلبيات العمومية، سجل المج

  03/2016ثمن إقامة الورش بالنسبة للصفقة رقم  تبريرعدم 

 ا جزافي   امبلغ  ،المتعلقة بأشغال تهيئة وصيانة الطرق بحي أشنول  03/2016جدول أثمان الصفقة رقم  برصدت الجماعة  

حسب البند األول من جدول األثمان المفصل في دفتر وبرهم شاملة للرسوم. د  120.000,00 بقيمةإلقامة الورش 

توفير قاعة لالجتماعات من جهة، وبتعلق بإقامة الورش  ت  ورقة مفصلةالجماعة    مسليبت  المقاولة  تلتزمالشروط الخاصة،  

ها الزيارة الميدانية التي أنجز أنإال  ، من جهة ثانية.من الكراسي وسبورة للعرض كافوبعدد مجهزة بطاولة كبيرة 

المجلس الجهوي للحسابات لم تمكنه من معاينة إقامة الورش على الرغم من كون األشغال ال زالت جارية، حيث ال 

لفائدة المقاولة مقابال درهم    79.200,00تواجد للقاعة وال للتجهيزات المذكورة، في الوقت الذي تم خالله أداء ما قيمته  

   .20/11/2016ضمن كشف الحساب األول المؤرخ في  عن ذلك 

 دون مبرر ب 23/2013ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب عدد  تحميل 

درهم مع احتساب  150.000بمبلغ  2013بتاريخ فاتح أكتوبر  23/2013قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم 

وبعد . األشغالتحديد مكان إنجاز  ( دون(Tout venantمتر مكعب من التوفنا  1000الرسوم والمتعلق بشراء 

هذه الكمية الكبيرة من التوفنا، أفاد تقني الجماعة بأنه تم استعمالها على إثر انجراف طريق بمحاذاة  ناالستفسار ع

الصفقة رقم   بإنجازورش إنجاز القنطرة على وادي الشاوية نتيجة أشغال الحفر التي تقوم بها المقاولة المكلفة 

01/2009 . 

 من الوقوف على المالحظات التالية:ذا الموضوع مكنت التحريات التي أجريت في هن إال أ

وذلك لغياب الوثائق التي تدل على ذلك  ،عدم وجود ما يفيد بأن أشغال سند الطلب المذكور تم إنجازها -

 زيارات للموقع؛ مستندات تقنية ومن محاضر و

اتخاذ االحتياطات عليها  تعينشغال التي تقوم بها المقاولة التي كان يلأل كان مردهن انجراف الطريق أ -

ملء الحفرة التي تكونت إثر انجراف الطريق والتي قدرت قع مسؤولية توالحفر، عملية أثناء الالزمة 

ن إرجاع  إالمقاولة وليس الجماعة، إذ  على عاتقأمتار،  8أمتار وعمق  7متر وعرض  19بطول 

من دفتر الشروط الخاصة  62المادة ف .ةحب الصفقاملقاة على ص  ةالحالة إلى ما كانت عليه مسؤولي

ألزمت المقاولة على تأمين األخطار الناتجة عن االشغال والتي يمكن  1/2009المتعلق بالصفقة رقم 

 أن تسبب ضررا للغير؛

نفس المقاولة التي تقوم  ، إلى 2013الذي تم العمل على إصداره في فاتح أكتوبر  ،إسناد سند الطلب -

مارس  14بتاريخ  01/2009التسلم المؤقت للصفقة رقم  بينما تم ؛الشاوية ببناء القنطرة على وادي

ما يشكل مخالفة لقواعد م  ،ما يعني أن سند الطلب تم إصداره بعد تنفيذ األشغال المضمنة بهوهو    ؛2012

يناير   3صادر  2.09.441من المرسوم رقم  60إلى  49االلتزام بالنفقات المنصوص عليها بالمواد 

 نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. بسن 2010

 : ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ب

العمل على اإلعداد الجيد لدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات حفاظا على الحقوق المالية للجماعة  -

 ومراعاة لمبدأ االقتصاد في الموارد؛ 
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يتعلق بتنفيذ الصفقات وخصوصا ما يتعلق بالتأمين عن المخاطر،  الحرص على حقوق الجماعة فيما   -

من طرف المقاولين، لتغطية األضرار الناتجة عن األشغال في الورشات قبل تحميل ميزانية الجماعة 

 مبالغ إلصالحها.

 قطاع التعمير تدبير. ثالثا

، إال أن هذا القطاع يعاني  الجماعةيعتبر التعمير وتهيئة التراب محركا أساسيا لقاطرة التنمية وموردا هاما لمداخيل 

من ضعف بنيوي في جماعة أكنول ومن نقائص في التدبير اإلداري لملفاته. ويرجع هذا الضعف لبعض الخصائص 

 لتي يعاني منها الوعاء العقاري بها. لمشاكل الالتي تطبع المجال الترابي لهذه الجماعة وكذا 

 أسفرت مراقبة تدبير التعمير بالجماعة عن تسجيل المالحظات التالية:

 ضعف نسبة إنجاز التجهيزات العمومية المتوقعة في تصميم التهيئة   .1

إن تقييم تطبيق تصميم التهيئة يتأتى من خالل تتبع وتقدير اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة من أجل العمل على 

تطبيق مقتضياته وتنزيل مضامينه وكذا من خالل مقارنة ما تم إنجازه من تجهيزات عمومية مع ما هو مخطط له 

المتدخلين ودفعهم   كافةسي في هذا الشأن، تبقى ملزمة بحث بذات الوثيقة العمرانية. فالجماعة، بصفتها الفاعل األسا

 نحو إنجاز مختلف التجهيزات العمومية.

إال أن المالحظ هو أن التجهيزات العمومية لم يتم إنجازها أو حتى الشروع في اإلجراءات التمهيدية لذلك، مما يجعل 

استرجاع أراضيهم   الحق فيحاب العقارات صأل ههذا الجانب، خاصة وأن منمن هذا التصميم وثيقة غير مجدية 

جل الذي على إثره تنقضي االثار المترتبة عن إعالن األواستعمالها طبقا لتوجهات القطاع التي توجد بها بعد مرور 

. ويتعلق األمر بالتجهيزات التالية: بناء مركب سوسيو رياضي بحي المسيرة وبناء ثانوية سنوات(  10)  المنفعة العامة

شنول وإنجاز مركز التربية والتكوين وكذا مركب أول وخلق مدرسة جماعا تية بحي المغرب الجديد وحي شنأبحي 

 تجاري بحي المسيرة.

 في مخالفة للضوابط القانونية  "رخص تجديد"بناء تحت مسمى   تسليم رخص 

اء سميت "رخص التجديد" خالفا للمقتضيات القانونية المعمول بها، دأبت جماعة أكنول على تسليم فئة من رخص البن

وذلك دون إخضاعها ألي مسطرة وعرضها على اللجنة المختصة، إذ يكفي اإلدالء بمراجع رخصة بناء قديمة )كيفما 

كان تاريخها( لتسلم "رخصة تجديد" قصد الشروع في البناء أو مواصلته بإضافة طوابق أخرى. ويتم تسليم هذه 

 الرخص في الحاالت التالية: 

 أصحاب الشأن من مباشرة أشغال البناء عبر حفر األساسات قبل انصرام أجل سنة؛ عدم تمكن  -

 عدم تمكن أصحاب الشأن من إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها داخل أجل ثالث سنوات؛ -

الترخيص ألصحاب الشأن من طرف الجماعة ببناء جزء فقط من الطوابق المضمنة بالتصاميم   -

 المصادق عليها.

ن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ إهذه الرخص ال سند له، إذ  إن تسليم  

تسليمها دون أن يشرع في األشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه عمال 

بالتعمير. أما إذا تم الشروع في أشغال أسس المبنى المرخص المتعلق  12.90من القانون رقم  49بمقتضيات المادة 

في األجل القانوني فإن الرخصة تبقى صحيحة من الناحية القانونية وال يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء  

قانون من ال 55األشغال فيه إال إذا حصل على رخصة السكن أو شهادة المطابقة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 سالف الذكر. 12.90رقم 

وعليه، يتعين في الحالة األولى )أي انقضاء أجل السنة دون الشروع في بناء األساس( تكوين وإيداع ملف جديد يتضمن 

الرخصة "سليمة" من الناحية   تكونالوثائق وأداء جميع الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وفي الحالة الثانية    كافة

في الحالة الثالثة بتسليم رخص بناء فيما تبقى الجماعة ملزمة  كن متابعة أشغال البناء دون أداء أي رسم.القانونية ويم

المصادقة عليها في لجان التعمير، والتوقف  تتتضمن نفس العدد من الطوابق المضمنة بتصاميم المشاريع كما تم

يدة، خاصة وأن رخص البناء األصلية التي على اعتماد التصاميم المرخص لها في وقت سابق في تسليم رخص جد 

سنة، مما  20ليها الجماعة لتسليم "رخص التجديد" هاته ترجع في غالب األحيان لفترات قديمة تصل إلى إتستند 

يستحيل معه التأكد من وجود الملف وماهية المبنى األصلي ومدى مطابقة تصميم المبنى القديم للتخصيص المحدد من 

ئة الجديد، لكون هذا المبنى تم الترخيص له في ظل تصميم تهيئة آخر. ويتعلق األمر بالرخص طرف تصميم التهي

 2013/ 33و 32/2013و 28/2013و 26/2013و 18/2013و 09/2013و 04/2013و 03/2012التالية: 

 .07/2015و 32/2014و 20/2014و 18/2014و 17/2014و 12/2014و 07/2014و

  د برأي لجان المعاينة دون التقيمن تسليم رخص السكن 
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أقدم رئيس جماعة أكنول على تسليم رخص سكن لمجموعة من األشخاص قصد تخويلهم استعمال المباني المشيدة 

بعد أن تبين لها مخالفتهم لضوابط قوانين  الشأناللجان المختلطة التي قامت بالمعاينة طلبات أصحاب رفض رغم 

 07/2012ن التالية: كرف اللجان التقنية. ويتعلق األمر برخص السالتعمير أو للتصاميم المصادق عليها من ط

 01/2014و 15/2013و 12/2013و 12/2013و 10/2013و 09/2013و 08/2013و 05/2013و 08/2012و

 . 06/2015و 06/2014و

 عدم إحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة  .2

هم  بشأنالذين حررت  والجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص في حق المخالفين لقوانين التعمير    لم يقم رئيس

من  66، وذلك في خرق ألحكام المادة 2015و 2014و 2013محاضر من طرف السلطة المحلية خالل سنوات 

وإحاطة الوالي أو العامل المعني    المتعلق بالتعمير التي نصت على ضرورة إيداع شكوى في هذا الشأن  12.90القانون  

 علما بذلك.  

 : ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ببناء عليه، 

 اإلسراع في إنجاز التجهيزات العمومية المرتقبة في تصميم التهيئة؛ -

 تعمير؛ المتعلق بال  12.90العمل على تسليم رخص البناء وفق الضوابط المعمول بها  في القانون رقم   -

 االلتزام برأي لجان المعاينة عند تسليم رخص السكن؛ -

العمل على التسريع بإحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة  -

 .المختصة
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II. كنـــولأل  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

أما بخصوص الموضوع المشار إليه أعاله حول مالحظات المجلس الموقر المتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة للفترة 

 ، نود أن نتقدم بتوضيح ما يلي: 2012إلى  2016الممتدة من 

 التدبير التنموي أوال. 

 الخصاص على مستوى الشبكة الطرقية حول 

اميا من خالل برامج وصفقات عقدتها الجماعة لهذا الغرض، تعرف الطرق الحضرية بجماعة أكنول تأهيال متن 

سواء بتمويل ذاتي أو في إطار شراكات مع متدخلين من المؤسسات العمومية األخرى. وأذكر على سبيل المثال 

لمشروع الملكي لصفقات حي الفتح، حي اشنول، حي الشهداء، حي المغرب العربي، حي تالت الريح باإلضافة 

ع الرئيس في إطار اشغال الطريق السريع تازة الحسيمة. كما أن الجماعة مقبلة على تنفيذ برنامج تأهيل لتهيئة الشار

والتي تشمل جل أحياء الجماعة وبموجبها ستخضع لعمليات  2020-2019ة جماعة أكنول في إطار سياسة المدين

ياء المدرجة ضمن عملية الترحيل تأهيل وتقوية وتوسيع لمختلف المحاور الطرقية واألزقة. أما بخصوص األح

والتي جاء ذكرها في التقرير، فإن الجماعة مافتئت تواكبها من خالل االصالحات والتدخالت الالزمة لتسهيل 

الولوج إليها في انتظار الترحيل النهائي لساكنة الحيين المعنيين ضمن برنامج محاربة الدور اآليلة للسقوط 

 )...(.  بالجماعة.

 ية جميع أحياء المدينة بشبكة التطهير السائلحول عدم تغط 

هناك تجمعات سكنية خاضعة لعملية الترحيل في إطار إعادة اسكان القاطنين بالدور اآليلة للسقوط أو في أراضي 

المياه والغابات مما يحول دون تدخل الجماعة بشكل هيكلي )جزء من حي تاغدة، وجزء من حي بويزطوطن(،  

شمول مع مجموع أحياء الجماعة في إطار المخطط المديري للتطهير السائل بالجماعة والذي كما أن حي اشنول الم

والصفقة  03/2016والكهرباء قطاع الماء، كان حاضرا من خالل الصفقة  أعدته مصالح المكتب الوطني للماء

يك عن أن شبكة الواد ، ناه%100سبة نالمتعلقة باشغال تهيئة الشارع الرئيسي مما ستكون معه التغطية شاملة ب

. وفي األخير    hydro_cureuseالحار تخضع للصيانة باستمرار بحيث بادرت الجماعة إلى اقتناء شاحنة للتنكيس  

ية مياه عادمة أو روائح في أالبد من التذكير بأن محطة معالجة المياه العادمة تشتغل بشكل جيد ولم تعد تفرغ هناك  

كما تمكنت الجماعة رفقة شراكائها   .صاميم المتعلقة بمشاريع التطهير السائل المنجزةالواد. وتتوفر الجماعة على الت

من إنجاز دراسات أولية والتوافق على اختيار البقعة المخصصة الحتضان مشروع محطة تصفية المياه العادمة 

 ...(. بمعايير عصرية )

 لبةنقص في الوسائل والموارد البشرية المخصصة لتدبير النفايات الص 

تعمل الجماعة منذ سنين في إطار تنسيق جماعي مع الجماعات الترابية المجاورة على إقامة مطرح اقليمي مراقب 

بتازة مع خلق مركز للتحويل محليا خاضع لكافة المعايير البيئية، وهو المشروع الذي بات اليوم قريب المنال بعد 

وعمالة إقليم تازة. وبشكل موازي عززت الجماعة مجهوداتها تدخل مصالح كل من الوزارة المكلفة بالبيئة والماء 

طن فضال عن  04لتدبير النفايات بالجماعة بسعة   Benne-tasseuse في هذا المجال باقتناء شاحنة صغيرة 

-Benneحاوية وفرق من العمال المختصين في جمع النفايات لتنظاف إلى شاحنة  300توفير ما يزيد عن 

tasseuse  (.طن )  06ن واخرى بسعة ط18بسعة...  

 تدبير مداخيل ونفقات الجماعة ثانيا. 

 مداخيل الجماعةتدبير  .1

  المبنيةعدم القيام بإحصاء األراضي الحضرية غير 

قامت الجماعة بإبرام اتفاقية مع مهندس مختص من أجل إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية كما أخبركم بأنه  

 )...(. تمت مراجعة وضعية بعض الملزمين إثر قدومهم إلى مصالح الجماعة لتسلم رخص السكن 

  مبنيةعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن إغفال ايداع اقرارات بامتالك أو حيازة أراضي حضرية غير 

تباشر الجماعة في الوقت الحاضر العمل بتوصيات المجلس من خالل فرض الجزاءات عن عدم وضع االقرار  

أية حالة أو تسليم وثائق  وأيضا من خالل إصدار مذكرة داخلية للتنسيق بين مصالح الجماعة من أجل عدم إغفال

 )...(.  2008لتزاماته تجاه الجماعة قبل التأكد من تسوية المعني باألمر ال
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  تسليم رخص البناء دون مطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم فيما يخص الرسم على األراضي الحضرية

 غير المبنية

 البناء، رد مطالبتهم الجماعة برخصة تعمل الجماعة على استخالص ما بذمة الملزمين على وجه التضامن بمج

ومن جهة   وضعيتهم.قام عدد من الملزمين بتسوية    اإلطاروفي هذا    رخصة السكن او شهادة ادارية إلقامة الملكية،

ن أب الجماعة. علماخرى عملت الجماعة على تبليغ رسائل للمعنيين إلخبارهم بضرورة اداء ما بذمتهم تجاه أ

سند القانوني لربط تسليم الرخصة بتسوية الوضعية بخصوص الرسم على االراضي الجماعة ال تتوفر على ال

 الحضرية الغير المبنية.

   عدم فرض الرسم على االراضي الحضرية الغير المبنية اثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاد مدة

 المؤقتاالعفاء 

أ سببه غياب االلمام الالزم بالقوانين شارة بخصوص هذه النقطة بأن إغفال فرض الرسم جاء نتيجة خطالبد لإل

تنبيها لتدارك ما جرت به العادة قبل  اإلطارداخل المصلحة المكلفة بالتحصيل. وقد شكلت لنا توصيتكم في هذا 

حلول لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات. ونحن اآلن نشتغل وفق مقتضيات القانون، كما نعمل على 

 البشرية الكفأة والتكوين الالزم. خيل بالمواردمصلحة المداتقوية 

 ة من االعفاء المؤقت من الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية دتمديد غير قانوني ألجل االستفا

 عبر تجديد رخص البناء 

بخصوص التمديد الغير القانوني ألجل االستفادة من اإلعفاء المؤقت عن الرسم على األراضي الحضرية غير 

بنية عبر تجديد رخص البناء: أود أن أوضح لكم أن غالبية الحاالت التي تم تسجيلها من طرف  المجلس الجهوي الم

للحسابات تسلمت رخص السكن قبل رخص التجديد فيما البعض األخر قام بتشييد البناء و استغالله للسكن منذ أزيد 

تسليم رخص السكن  التجديد بعدتم فيها تسليم رخص سفلي أو قبو( و من بين هذه الحاالت التي  )بناءسنة  20من 

 . )...( 13/2016-32/2014-12/2014-2012/ 14 - 2014/17-الرخص رقم 

  الملزمينعدم فرض الرسم المفروض على شغل األمالك العامة وإحصاء 

 تحقة قامت الجماعة بمراسلة السلطة المحلية للعمل على تشكيل لجنة إلحصاء الملزمين وفرض الرسوم المس

  عدم فرض الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال

 مهنيةتجارية أو 

باإلضافة الى تكوين لجنة محلية لإلحصاء، تعاقدت الجماعة مع مكتب دراسات مختص إلحصاء الملزمين وفرض 

  عنها.لسنوات الغير المؤدى وامر باالستخالص تهم كافة اأالرسوم المستحقة بواسطة 

  بالبناءفرض جزافي للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط 

خالل فترة ال  الملزمين يشغلون مساحةتتم مراقبة عينية دون تحرير المحاضر ويتضح من خالل المعاينة أن 

نايات ال تتعدى مستويين علما أن المهندس المعماري يقوم وكما تجدر االشارة إلى أن جل الب أشهر،تتجاوز ثالثة 

  البنايات.بتحرير عقدة التتبع ويحدد من خاللها المدة المتوقعة لألشغال في إثني عشر شهرا على جميع 

  المداخيلعدم وجود أي تتبع أو تقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع 

لقد تم تعزيز مصلحة المداخيل بمصلحة الوعاء الضريبي للقيام بإحصاء الملزمين وتحديد الديون المستحقة 

 واستخالصها  

 عدم قيام الجماعة بتحصيل مداخيلها بعدم اصدار األوامر باالستخالص 

لبشرية على تزويد القابض الجماعي بأوامر االستخالص وتم رفضها بدعوى نقص الموارد ا عملت الجماعة

بالقباضة، لكن مؤخرا تم إصدار أوامر بالدخل وتوجيهها إلى القابض عن طريق السلطة المحلية قصد القيام 

 . )...(بالمتعين

   للعديد  عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص األداءات التي تمت خارج األجل القانوني بالنسبة

 الرسوم  من

الوامر باالستخالص التي اصدرتها الجماعة مؤخرا الى القابض تحت  تم ادراج الغرامات وذعائر التأخير ضمن ا

 اشراف السلطة المحلية.

 تدبير النفقات الجماعية .2

  رهم د 50.000.0غياب اإلطار القانوني لمنح االعانات التي تفوق قيمتها 

درهم كحد 50.000.00بخصوص هذه المالحظة أشير إلى أن كل اإلعانات التي قدمتها الجماعة ال تتجاوز مبلغ 

الممارس بالقسم الرابع التي استفادت استثناء وفي  لكرة القدمأقصى، باستثناء جمعية االتحاد الرياضي ألكنول 
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في الشارع العمومي( بحيث لم تكن  درهم )وسط احتجاجات 60.000من مبلغ  2012ظروف خاصة أواخر سنة 

نذاك تسمح باجراء المساطر المطلوبة ألن الوقت في نهاية السنة المالية لم يكن يسمح بالقيام بما يلزم،  آالظروف 

 علما أن استمرار مشاركة الفريق في البطولة الوطنية كانت مرتبطة بصرف الدعم في حينه. 

سكم الموقر في هذا الباب باشر المجلس الجماعي عقد اتفاقيات شراكة أما في الوقت الحاضر وتنفيذا لتوصية مجل

المتعلق بتنظيم شروط   01/1959/ 31تستجيب لمقتضيات المادة االولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في  

 )...(.  2019كما أنه عقد أخرى برسم سنة   2018التنظيم المالي والمحاسباتي، برسم سنوات 

  الجمعياتالمحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات  بالشروط التقيدعدم 

الجمعيات المستفيدة من الدعم باإلدالء بميزانيتها السنوية قبل  إلزامبخصوص المالحظة أعاله، وفيما يتعلق بعدم  

محلي فقط االستفادة من المنحة، فإن الجماعة عملت على ذلك لكن ولألسف هناك شبه تقليد ليس على المستوى ال

برامج عمل بدون تقديرات.   تهيئوإنما على المستوى االقليمي بأن الجمعيات ال تعد ميزانياتها وفي أحسن األحوال  

ومن أجل دعم البعد التشاركي في التنمية المحلية وتشجيع العمل التطوعي من خالل إدراج الجمعيات، تجد الجماعة 

يات المحلية التي يغلب عليها طابع حداثة نشأتها، وضعف  نفسها مضطرة لكي تراعي مستوى ووضعية الجمع

التجربة، ونقص التكوين واإللمام بالمساطر القانونية، علما أن مجلس الجماعة ومصالحها ما فتؤوا يذكرون 

الجمعيات ويدعونها في كل مناسبة لطلب الدعم بضرورة استيعاب القوانين والتقيد بشروط الدعم المطلوبة. ويكفي 

مام عدم تفهم الجمعيات وعدم تجاوبها مع مطلب التقيد أير بأن الجماعة وبعد إصدار تحذيرات متتالية وأن أش

 2017بالنصوص التنظيمية المذكورة في التقرير، اضطرت إلى وقف صرف الدعم المالي للجمعيات برسم سنة 

 أَمالً في إلزامها بالقيام بالمطلوب.

درهم، فإننا نؤكد بأن كل 10.000.00ات المستفيدة من دعم يتجاوز أما بخصوص الحسابات المالية للجمعي

أعاله الجمعيات المستفيدة من الدعم قدمت حساباتها المالية للجماعة مع طلب الدعم باستثناء الجمعية المذكورة 

المسيرة، ذاتية تهم طريقة اشتغال مكاتبها    ألسباب  2014و  2013و  2012ألكنول لكرة القدم( لفترة    "إ.ر")جمعية  

فقد  2015مع العلم أن الجماعة راسلتها عدة مرات من أجل اإلدالء بالمطلوب. أما في الوقت الحاضر ومنذ سنة 

 )...(. صححت الجمعية طريقة اشتغالها وستجدون رفقته حساباتها المالية مع باقي الجمعيات المستفيدة

 ات العموميةيتدبير الطلب .2.2

 03/2016نسبة للصفقة رقم عدم تبرير ثمن إقامة الورش بال 

 كالتالي:إن المقاولة نائلة الصفقة قد بررت ثمن إقامة الورش بتحديد أتعاب البند األول من دفتر الشروط الخاصة 

نجاز المشروع وآلة أتعاب كراء مكتب الورش وتجهيزه بطاولة و ستة كراسي وسبورة معلق بها تصاميم إل

المعدات الثقيلة و النقل و التثبيت، أتعاب شراء و شحن لوحات تفصيلية  التصوير ودفتر الورش.....الخ ، أتعاب

عن الورش، أتعاب خدمات طبوغرافية، أتعاب خدمات المختبر التقني، أتعاب الحراسة و المداومة ، أتعاب الشحن 

قاعة  للمعدات الثقيلة و التفريغ، أتعاب نظافة الورش عند نهاية األشغال، أما بخصوص القول بعدم وجود

لالجتماعات وال للتجهيزات، فان المقاولة عملت على استغالل شقة وقامت بتجهيزها وقد قام التقني المتتبع للورش 

رفقة مكتب الدراسات المكلف بالتتبع بإطالع أعضاء لجنة التفحص عن موقع المكتب وإمكانية االتصال برئيس  

يتجاوز الثلثين من ثمن البند  ثمن الورش في الصفقة ال ن المبلغ المؤدى عنإالورش والولوج للمكتب المذكور. 

 . )...( شغالاالول من دفتر الورش والثلث المتبقى سيتم صرفه بعد االفراغ من نظافة الورش عند نهاية األ

  مبرر بدون  23/2013تحميل ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب عدد 

أود أن أوضح لكم بأنه على إثر  مبرر،بدون  23/2013بخصوص تحميل ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب رقم 

 العملنذاك و التي جرفت للمقاول عددا كبيرا من أدوات آكنول أالتساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها جماعة 

(échafaudage et coffrage) الفنية على واد الشاوية تم انجراف التربة و هو  تزامنا مع إنجاز أشغال المنشأة

، وكان على عاتق الجماعة جزء فقط من   touvenantما تطلب منا المبادرة وملء الحفر بمواد ذات جودة عالية 

واألشغال على عاتق الشركة. أما بخصوص تاريخ سند الكمية الالزمة لملء تلك الحفرة فيما كانت الكمية المتبقية 

ة الفنية وكذا بعد ملئ الحفرة نتيجة لعدم توفر الجماعة على أعطاء التسليم المؤقت ألشغال المنشإجاء بعد   فقد الطلب  

 )...(. نذاك آاالعتمادات 

 تدبير قطاع التعميرثالثا. 

 التهيئة ضعف نسبة انجاز التجهيزات العمومية المتوقعة في تصميم 

رئيسيا   بالجماعة وكانت سبباضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة حالت دون إطالق عدد من المشاريع التنموية 

من االتفاقيات مع شركاء قطاعيين لتنفيذ استراتيجية المجلس   إبرام عدد نزالها إلى أن تمكنت الجماعة من  إفي تأخر  

مية المستدامة والتي تستحضر منطق األولويات من خالل مشاريع البنية القائمة على إنجاز مشاريع بمواصفات التن

التحتية والمشاريع السوسيو رياضية وذات الطابع االجتماعي والثقافي والبيئي للتخفيف من وطأة النقص الحاصل 
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أجل تعبئة  ولعل العمل الدؤوب من هاته الجماعة.الذي راكمته الجماعة في كثير من األصعدة منذ تولينا لرئاسة 

 الفيضانات،حماية مركز أكنول من  الحضري،الموارد المالية الالزمة إلنجاز مشاريع من قبيل تأهيل النسيج 

   2017-2015برنامج إعادة إيواء القاطنين بالدور اآليلة للسقوط، البرنامج االستعجالي في إطار سياسة المدينة 

، خلق فضاء ترفيهي سياحي، دار األمومة، دور الطالب والطالبة، ثم بعده إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز

 ... .متحف المقاومة، 

  القانونيةتسليم رخص بناء تحت مسمى "رخص التجديد" في مخالفة الضوابط 

أود أن أوضح لكم أن غالبية الحاالت التي أشارت إليها لجنة االفتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات تم فيها 

تسليم رخص السكن قبل رخص التجديد. فيما حاالت أخرى تم تشييد البناء على أنقاض بنايات كانت قائمة من قبل 

و من بين هذه الحاالت التي جرى فيها تسليم رخص سفلي أو قبو(.  )بناءسنة في بعض الحاالت  20لما يقارب 

-32/2014-2014/ 12-14/2012 - 17/2014م  ارقأالسكن قبل رخص التجديد نذكر على سبيل المثال الرخص  

13/2016 ( ).... 

  المعاينةتسليم رخص السكن دون التقيد برأي لجان 

وضح بأن جل الرخص المسلمة دون األخذ برأي أن أود أي اللجنة أبخصوص تسليم رخص السكن دون التقيد بر

اللجنة تتعلق بتغييرات طفيفة ال تمس مثل فتح مرآب أو إضافة غرفة بسطح المنزل. إال ان العمل جار بالتنسيق مع 

فق تسوية جميع أ الوكالة الحضرية بتازة من اجل تعديل التنطيق على مستوى تصميم التهيئة لمدينة أكنول في 

 تها.الملفات ومعالج

 عدم إحالة مخالفات في التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة 

تتعلق جل المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها من قبل السلطة المحلية بتغييرات طفيفة مثل فتح باب بقبو 

عض االصالحات مثل إصالح المساكة، ، وبمتر  2.4عوضأمتار    3ور الخارجي، تعلية القبو ب  سالمنزل، تعلية ال

فبراير...،    20أو التبليط. كما تجدر اإلشارة إلى تزامن هذه المخالفات مع أحداث اجتماعية متسمة بشيء من التوتر )

 وفيضانات(. أمطار 

الجماعة إلى تدوين جميع المخلفات قصد عرضها على الجهة المختصة تبين أن  فيهوفي الوقت الذي لجأت 

 الرئيس. اختصاصاتإحالتها لم يعد من  بشأن االختصاص

)...( . 
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 "بودر باب" جمــاعـــة

 (تازة إقليم)
 

  ،تقع جنوب إقليم تازة بقلب جبال األطلس المتوسط .1992إثر التقسيم اإلداري  لسنة  على أحدثت جماعة باب بودر 

بلغ من مساحتها اإلجمالية، وي  في المائة  70كيلومتر مربع. يشكل الغطاء الغابوي أزيد من    158تمتد على مساحـــــة  و

 . 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة نسمة  5082 انهاعدد سك

مليون درهم، نتج عن ذلك   2.7مليون درهم، والمصاريف    4,2مبلغ    2017ناهزت مداخيل تسيير الجماعة برسم سنة  

مليون درهم  0,77مليون درهم، والمصاريف  10,9مليون درهم، فيما بلغت مداخيل التجهيز  1,5بمبلغ  فائض قدر

 مليون درهم. 10,13مما نتج عنه فائض إجمالي قدر ب 

I.     مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، محورين أساسيين توإصدار عدد من التوصيات هممراقبة عن تسجيل مجموعة من المالحظات عملية الأسفرت 

 . بالجماعة والثاني هم تدبير المداخيل والنفقات  المسبح الجماعياألول متعلق بتدبير 

 أوالا. تدبير مرفق المسبح الجماعي
ي المحافظة تراع  الاعتماد مسؤولي الجماعة على ممارسات تدبيرية    تم الوقوف على مجموعة من المالحظات أظهرت

 د منها ما يلي: على األمالك الجماعية، نسر

 السماح للمكتري بالشروع في استغالل المسبح قبل أداء واجب الكراء 

درهم يؤدى،  31.500,00خالفا لمقتضيات عقد الكراء الذي ينص في فصله الثاني على أن مبلغ الكراء المحدد في 

امت الجماعة وبدون مبررات برسم السنة األولى، مباشرة بعد المصادقة على محضر الصفقة وعند توقيع عقد الكراء، ق

بالترخيص للمكتري بالشروع في استغالل المسبح دون أن تلزمه بأداء مبلغ الكراء مباشرة بعد المصادقة على محضر 

والتوقيع على عقد الكراء، حيث لوحظ أن المعني باألمر لم يؤد المبلغ المذكور إال  2010يوليوز  08الصفقة بتاريخ 

 أي بعد سنة من شروعه في االستغالل الفعلي للمرفق.  ،2011يوليوز  13بتاريخ 

 تأخر الجماعة غير المبرر في استخالص واجبات كراء المسبح الجماعي  

لوحظ أن الجماعة لم تلزم المكتري بأداء مبلغ الكراء في التواريخ المحددة في العقد، حيث تبين من فحص بيانات  

شهرا، وهو ما يخالف ما نص عليه عقد كراء   48األداء وجود تأخر غير مبرر في االستخالص يصل أحيانا إلى 

نوات الالحقة، ينبغي أن يؤدى قبل متم شهر يونيو من المسبح الجماعي في فصله الثاني على أن مبلغ الكراء برسم الس

كل سنة لدى حيسوبي الجماعة مقابل وصل. وأمام هذا التأخر لم تقم الجماعة بتفعيل أي إجراء ضد الشركة المستغلة 

سبح للمسبح لحملها على أداء الواجبات السنوية، وإال فالفصل السابع والعشرون من كناش التحمالت المتعلق بكراء الم

الجماعي والمرافق التابعة له ينص على أن للجماعة الصالحية في فسخ العقد دون شرط مسبق في حالة التقاعس عن 

 األداء. 

 إرجاع الضمانة المؤقتة لنائل الصفقة الجديد بعد انسحابه من الصفقة دون مبرر 

بعد انصرام مدة العقد الممتدة من   إلعادة كراء المسبح الجماعي  10/2015قامت الجماعة بإعالن طلب العروض رقم  

وبدون سبب ظاهر  األخير نائل الصفقة؛ إال أنهو "ر.د"  المقاول، فكان 2015يوليوز  13إلى  2010يوليوز  12

دون من   يهقامت األخيرة بإرجاع مبلغ الضمانة المؤقتة إليقم بتوقيع العقد مع الجماعة، ف  انسحب ولممقبول  مبرر  ال  و

منطوق الفصل السابع من كناش التحمالت المتعلق بكراء المسبح الجماعي كما يقضي بذلك العمل على حجزها 

الصفقة عن العرض يتم تحويل ضمانته   نائلأنه في حال تخلي    على  والمرافق التابعة له الذي ينص في فقرته األخيرة

 مباشرة إلى ميزانية الجماعة.

 اقدي وقانونيتمكين "ش.ن" من استغالل المسبح في غياب إطار تع 

على إثر انسحاب نائل الصفقة، قام رئيس مجلس جماعة  10/2015طلب العروض رقم  أمام عدم استكمال مسطرة

( 2017إلى يوليوز    2015المكترية بمعاودة استغالل المسبح الجماعي )ابتداء من يوليوز   بتمكين الشركةباب بودر،  

 وق الجماعة المالية وغير المالية.حقلدون مراعاة من و بدون موجب قانوني أو تعاقدي

  2015قيام رئيس المجلس بالسماح باستغالل المسبح بدون مقابل مالي سنة 

تبين من خالل فحص الوثائق المتعلقة بأداء واجبات كراء المسبح وحسب تسلسل هذه األداءات، أن رئيس المجلس 

درهم  31.500,00، والمقدر بقيمة 2015ق بصيف الجماعي لم يطالب مستغل المسبح بأداء مقابل االستغالل المتعل

 )وفق شروط العقد السابق(.
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  مقارنة مع العرض المالي الناتج عن طلب   2016ضعف المبلغ المحصل مقابل استغالل المسبح لسنة

 10/2015العروض رقم 

رهم كمقابل د  31.500,00عن طريق المفوض القضائي بأداء مبلغ  2017يوليوز  06مسير "ش.ن" بتاريخ القام 

(، علما أن 2015-  2010وفق الشروط المالية للعقد السابق )وحيث تم األداء  .  2016سنة  المسبح خالل  استغالل  عن  

حق ب فإن ذلك يعتبر مجحفا  ؛درهم 73.000,00 هو نص على أن مقابل الكراء  10/2015طلب العروض رقم 

 الجماعة. 

  :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ب ،وعليه

تدبير المسبح الجماعي، بما ينسجم مع القوانين واألنظمة الجاري بها العمل وتقتضيه النجاعة  -

 االقتصادية؛

تحمالت خاص باستغالل المسبح الجماعي يحمي حقوق الجماعة المالية  الحرص على تهيئ كناش -

 وغير المالية ويوضح واجبات المكترين.

 ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات بالجماعة
أفضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة باب بودر إلى تسجيل مجموعة من 

 المالحظات: 

 الجماعية تدبير المداخيل  .1

 اتسم تدبير المداخيل بجماعة باب بودر بمجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خالل المالحظات التالية.

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  .أ

 عدم إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز الجماعة 

جراء عملية اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة لم تقم جماعة باب بودر بإ

بمركز باب بودر، إذ غالبا ما تكتفي شساعة المداخيل بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية فيما يخص هذا 

 .  وخصوصا رخص البناء الرسم عند تقدمهم بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير

ضمان ب  الكفيلإن عدم القيام باإلحصاء السنوي تترتب عنه مخاطر تتمثل بالخصوص في عدم ضبط الوعاء الضريبي،  

مداخيل الجماعة، خاصة وأن مصالحها المالية لم يسبق لها القيام بهذا اإلحصاء وال تتوفر على أي أمثل لاستخالص 

، فإنه  يعتبر تقصيرا في تنمية موارد الجماعةفضال عن كونه و جرد لألراضي غير المبنية المتواجدة بهذه التجزئة.

المتعلق بالجبايات المحلية التي نصت على ضرورة إجراء إحصاء  47.06من القانون رقم  49أحكام المادة  يخالف

 سنوي شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية. 

  عدم تطبيق الجزاءات عن إغفال إيداع اإلقرارات بامتالك أو حيازة أراضي حضرية غير مبنية 

المتعلق بجبايات   47.06من القانون  134ال تعمل شساعة المداخيل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 

لقانوني فيما يخص امتالك وحيازة الجماعات المحلية والمترتبة عن عدم إيداع اإلقرارات أو وضعها خارج األجل ا

من نفس القانون. وتجدر اإلشارة إلى  47األراضي الحضرية غير المبنية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

% على مبلغ الرسم المستحق أو الذي 15أعاله في زيادة بنسبة  134أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادة 

 درهم فيما يخص اإلقرارات بامتالك أو حيازة األراضي.  500يقل مبلغ هذه الزيادة عن كان سيستحق دون أن 

  عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على الشركة صاحبة تجزئة باب

 بودر التي لم تدل باإلقرارات بالتفويت 

المبنية على الشركة صاحبة "تجزئة باب بودر"، التي لم   لم تقم الجماعة بفرض الرسم على األراضي الحضرية غير

من  48يوما من تاريخ التفويت، عمال بمقتضيات المادة  45تدل بإقرارات تفويت البقع لمالكها الجدد، داخل أجل 

جزئة المشار إليه سلفا. وعليه فمع غياب اإلقرارات التفويت، تبقى البقع في ملكية الشركة صاحبة الت 47-06القانون 

وتكون األخيرة ملزمة بإيداع اإلقرارات بامتالك األراضي التي لم يتم تفويتها وبأداء الرسم على األراضي الحضرية 

 غير المبنية.

 على األراضي الحضرية غير المبنية  عدم مباشرة الجماعة إلجراءات تحصيل الرسم 

الحضرية غير المبنية جعل مصالحها المختصة إن عدم توفر الجماعة على بيانات بالخاضعين للرسم على األراضي 

 عمل فقط علىتمسك عن القيام باإلجراءات المحددة قانونا لمطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث ت

  البناء.تقدم بعض الملزمين ألداء ما بذمتهم بغرض الحصول على رخص  عند تحصيل مبلغ الرسم 
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  تقاعس الجماعة في استخالص واجبات كراء المحالت التجارية 

 عدم انتظامتواضع و لوحظه مخصصة لالستغالل التجاري، إال أنالتتوفر الجماعة على العديد من األمالك العقارية 

 ،عن األداء المكترين توقفباألساس إلى  ذلك يرجعو .األمالك التي يتكلف شسيع المداخيل بتحصيلهاهذه عائدات 

، إضافة إلى 2017يونيو    30إلى حدود  درهم    271.628,00لدى شساعة المداخيل    الديون غير المحصلة  ت حيث بلغ

تقم بإعمال اإلجراءات القانونية،   ما أن الجماعة لمكرفض الخازن الجماعي التحمل باألوامر بالدخل المتعلقة باألكرية.  

 .ضد المكترينوى قضائية ارفع دع عبر

 :باتخاذ التدابير التالية يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس لك،لذ

 ؛سنوي بشكلعلى تحيين جداول اإلحصاء القيام بإحصاء األراضي الحضرية غير المبنية مع العمل  -

تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع اإلقرارات المتعلقة بالرسم على  -

 حضرية غير المبنية داخل اآلجال المنصوص عليها؛األراضي ال

العمل على استخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين واألنظمة الجاري   -

 بها العمل لتفادي التقادم وسقوط الحق؛

نية العمل على تحصيل األكرية من خالل مطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم مع إعمال اإلجراءات القانو -

 التي تخول للجماعة تحصيل الديون المتراكمة. 

 تدبير النفقات الجماعية  .2

 أسفرت مراقبة تدبير النفقات بجماعة باب بودر عن تسجيل المالحظات التالية. 

  غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب  التطبيق 

المتعلقة بالتوريدات، عدم و  2016و  2012فحص سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة بين سنتي    تبين من خالل

  القتناء لى مقاولة واحدة ، ع2015و 2012 بين سنتيفيما  اعتمادها، وذلك من خاللالجماعة لمنافسة حقيقة، تطبيق 

ت بالبيانات التنافسية المضادة بالنسبة لنفس التي أدل مقاوالتأسماء ال ، في حين لم تتغيرمواد البناء وتوريدات أخرى

تكرار أسماء نفس مع    "Le C B"سند طلب إلى شركة    37سندات الطلب طيلة هذه الفترة. فعلى سبيل المثال تم إسناد  

 (.  C DM Sarlو   M Yالذين أدلوا بالبيانات التنافسية المضادة ) المقاولين

 زة من دون الرجوع إلى المصلحة المختصةإشهاد اآلمر بالصرف على صحة الخدمة المنج 

المتعلق   2010يناير    3المؤرخ في    2.09.441من المرسوم رقم    53مقتضيات المادة  في مخالفة ل  ،رئيس الجماعةيقوم  

بخصوص ، على صحة الخدمة المنجزة باإلشهاد  ، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

وذلك دون اللجوء ، وبعض األشغال، باستثناء تلك المنجزة بواسطة الصفقات العمومية د البناءموا ال سيما التوريدات

إلى المصلحة التقنية التي تعرف تواجد تقني وكهربائي، مؤهالن للقيام بتسلم األشغال والتوريدات واإلشهاد على تنفيذ 

  الخدمة.

  عدم تبيان أوجه استخدام مواد البناء 

، ودون تحديد حاجياتها بما يستلزمه ذلك من دقة، إلى شراء مواد البناء  2016و 2012سنتي عمدت الجماعة بين 

درهم. وقد لوحظ  219.053,00)اإلسمنت ومواد المقالع واآلجور والحديد...( عن طريق سندات طلب بمبلغ ناهز 

 غياب الوثائق اإلدارية والتقنية المتعلقة بأوجه ومواقع استعمال هذه المواد.

أن الجماعة ال تتوفر على مخزن لتخزين وحفظ تلك المواد وفق المعايير المعمول بها، وال على سجالت الدخول  كما

الصادر   2.09.441والخروج وبطائق التخزين، حيث ال يتم مسك محاسبة المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم  

 111ات الترابية ومجموعاتها وخصوصا المواد من  والمتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماع  2010يناير    3في  

 .113إلى 

 تدبير حظيرة السيارات 

 عدم احترام ضوابط التزود بالوقود عن طريق نظام الشيات  ▪

اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك القتناء الشيات من أجل أداء  2015أبرمت الجماعة ابتداًء من سنة 

 ال أن الجماعة ال تحترم الضوابط المعمول بها للتزود بالوقود عن طريق الشيات، حيث: مستحقات استهالك الوقود، إ

إن التزود بالوقود ال يتم عن طريق اإلدالء بدفتر التزود بالوقود واألداء في حينه كما هو معمول به في   -

 نظام الشيات عن طريق أذونات طلب وتسليم خاصة بتزويد السيارات بالوقود؛
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ملء عدد الكيلومترات المقطوعة بدقة لتتبع استهالك اآلليات والسيارات للوقود ومراقبة أي ال يتم  -

تجاوز في االستهالك بناء على معدل كل آلية، بل بعد مدة معينة حيث يطلب الموظف المكلف بهذه 

 المهمة من السائقين تقدير عدد الكيلومترات المقطوعة من طرف اآللية؛

راد أداؤها بواسطة الشيات يقوم بها الموزع مع ما يحتمله ذلك من تجاوز للكميات  إن تصفية المبالغ الم -

 المستهلة فعال في غياب أي مراقبة فعالة من طرف الجماعة.

 عدم توثيق عدد ساعات ومواقع اشتغال اآلليات والشاحنات  ▪

تعمل   ،إسعاف وسيارة مصلحة  حافالت للنقل المدرسي إضافة إلى سيارتي  3شاحنات و  3تتوفر الجماعة على جرافة و

وألن المجلس الجهوي للحسابات لم يتمكن خالل مراقبته من الحصول على أية وثيقة داخل تراب الجماعة، جميعها 

توثيق عدد  من خاللالمختصة بتتبع اشتغال هذه اآلليات الجماعية المصالح بهذا الخصوص، فقد خلص إلى عدم قيام 

إيجاد والعمل على لوقود الها والمسافات التي تقطعها يوميا بهدف تبرير استهالك ساعات العمل وكذا مواقع اشتغا

 تطابق بين اشتغال اآلليات واستهالكها. 

 عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات  

ومنتظم لجمعيات تنشط داخل تراب   تقوم الجماعة في إطار مواكبة أنشطة المجتمع المدني بتقديم إعانات بشكل دوري

اإلدالء بالميزانية السنوية للجمعيات بيالحظ أن الجماعة لم تعمل على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم  إذ    .الجماعة

قبل استفادتها من المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة األولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ 

، المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دعماً من األجهزة العمومية، 1959يناير  31 في

 31والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 

 والمداخيل المتوقع تحصيلها. دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف التي سيتم أداؤها 

درهم، باإلدالء بحساباتها إلى الجماعة  10.000.00كما لم تعمل كذلك على إلزام الجمعيات التي تتلقى دعماً يتجاوز 

الذي يضبط بموجبه حق تأسيس  376-58-1المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32وذلك عمالً بالفصل 

المذكور  1959يناير  31من قرار وزير المالية المؤرخ في  7و 6و 5و 4و 3 الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 

 أعاله تحدد الحسابات الواجب اإلدالء بها عند طلب الدعم.

 :لجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلييوصي المجلس ابناء على ما سبق، 

 الحرص على التطبيق السليم للمسطرة التنافسية المتعلقة بسندات الطلب؛   -

العمل على احترام مقتضيات مرسوم محاسبة الجماعات الترابية المتعلقة بمسطرة اإلشهاد على  -

 الخدمة المنجزة؛

ئق اعتماد الشفافية في استعمال المواد المقتناة وتوخي المصلحة العامة في استخدامها مع مسك الوثا -

 اإلدارية والتقنية المتعلقة باألشغال المنجزة؛ 

تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية فيما يتعلق بالتزود بالمحروقات وقطع الغيار واستخدامها بما يتالءم  -

 وخدمة المصلحة العامة؛ العموميةمع حسن استعمال األموال  

 يات.التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح اإلعانات للجمع -
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II. باب بودر جواب رئيس المجلس الجماعي ل   

 )نص مقتضب(

 أوال. تدبير مرفق المسبح الجماعي

 تعقيب على: السماح للمكتري بالشروع في استغالل المسبح قبل أداء واجب الكراء:  .1

كتعقيب على ما ورد في هذه المالحظة البد من استحضار مجموعة من المعطيات تتمثل في كون المسبح الجماعي 

الكائن بمركز باب بودر يعتبر أهم مرفق جماعي بحيث يساهم في استقطاب عدد كبير من الزوار خالل موسم 

التابعين لوزارة الشباب والرياضة ويدر االصطياف ويخلق رواجا اقتصاديا بالمركز ويستفيد منه أطفال المخيمين 

مدخوال محترما لفائدة ميزانية الجماعة. وبالفعل قامت الجماعة بكراء هذا المرفق " لشركة الن " لمدة خمس سنوات 

بموجب عقد كراء وكناش التحمالت مصادق عليهما وبالتالي فإن  13/07/2015إلى غاية  12/07/2010من 

ان عمليا بتطبيق بنودهما لضمان سير المرفق العادي وعدم التفريط في مداخيل الكاري والمكتري هما ملزم

 الجماعة.

درهم عن الموسم األول فور  31.500.00وعندما رست الصفقة على " شركة الن" أصبحت ملزمة بأداء مبلغ  

لكراء المصادق المصادقة على محضر فتح األظرفة وإبرام عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من عقد ا

عليه؛ إال أن هذا األداء لم يتم في وقته واعتبرته اللجنة المحترمة التي قامت بمراقبة تسيير الجماعة الترابية باب 

بودر منحا المتياز غير قانوني للمكتري ويضر بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية ويخالف القواعد 

مومية. أجل فإن المسبح الجماعي يتم استغالله لمدة شهرين أو ثالثة خالل موسم المطبقة على تحصيل الديون الع

أي إبان موسم الصيف ولم يؤد المبلغ   2010الصيف من كل سنة، شرع المكتري في االستغالل خالل شهر يوليوز  

ها لكون المرفق المشار إليه أعاله في وقته المحدد وكان بإمكان الجماعة إلغاء الصفقة، لكن هذا ليس في صالح

سيبقى مغلقا في وجه العموم وأن الجماعة لم تكن تتوفر على اعتمادات مالية بميزانيتها إلصالح هذا المرفق 

وتسييره بطريقة مباشرة. وإما إعادة اإلعالن عن كراء المسبح من جديد وأنتم تعلمون اإلجراءات المطلوبة وطول 

لي تكون الجماعة فرطت في مداخيل مهمة. فالجماعة لم تمنح اي المسطرة حتى يكون موسم الصيف انتهى وبالتا

امتياز غير قانوني للمكتري فهي دائما تتعامل بحسن نية وتهدف الى تشجيع االستثمار والحرص على مداخيلها. 

ال وليس وما دام أن المكتري قام بتوقيع العقد والمصادقة عليه فهذا معناه انه أصبح ملزما باألداء اما عاجال أو آج

 هناك ما يعفيه من التزاماته.

أما فيما يخص االضرار بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية فنحن نعتقد أن المنافسة كانت قبل فتح  

االظرفة واتبعت الجماعة المسطرة المعمول بها ولم يسجل أي خرق في هذه المسطرة أو حرمان أي منافس من 

تم إبرام عقد الكراء فلم يعد هناك مجال للمنافسة بل أصبح األمر يهم شخص معين أي نائل المشاركة. أما عندما 

 الصفقة.

وفي األخير فنحن نعتقد أن الكراء هو أحسن وسيلة لتدبير الممتلكات الخاصة للجماعة لكونه يدر مدخوال قارا   

رصين على مداخيل الجماعة وممتلكاتها لفائدة ميزانيتها ويعفيها من مصاريف هي في غنى عنها، كما أننا جد ح

 وإذا كانت هناك هفوات أو أخطاء فنحن نؤكد لكم أنها ليست متعمدة وسنعمل على تداركها في المستقبل.

 تعقيب على: تأخر الجماعة غير المبرر في استخالص واجبات كراء المسبح الجماعي: .2

ي منه ينص على أن األداء يجب أن يتم قبل متم شهر  بالرجوع الى عقد كراء المسبح الجماعي نجد ان الفصل الثان

يونيو من كل سنة لدى حيسوبي الجماعة مقابل وصل. إال أن المكتري لم يلتزم بمقتضيات هذا الفصل وكان يماطل 

في أداء واجبات الكراء بالرغم من كون الجماعة قامت باستدعائه عدة مرات ألداء ما بذمته ونبهته الى ضرورة 

الوقت المحدد في العقد بل كان يؤدي واجبات كراء المسبح لدى الخازن اإلقليمي بتازة بدل حيسوبي  األداء في

 الجماعة. 

وكيفما كان الحال فان المكتري أدى جميع ما بذمته من دين لفائدة ميزانية الجماعة عن الفترة الممتدة من يوليوز 

اء. وهذا ما يتضح من خالل بيان االداءات المسلم لنا حتى وإن كان هناك تأخر في األد  2015إلى يوليوز  2010

من طرف الخازن االقليمي لتازة. وهذا التأخر في األداء ناتج عن كون الجماعة تسعى دائما إلى التسوية الحبية بدل 

 اللجوء إلى القضاء.  

 برر: تعقيب على: إرجاع الضمانة المؤقتة لنائل الصفقة الجديد بعد انسحابه من الصفقة دون م .3

. بادر 2015يوليوز  13قبل انتهاء مدة عقد كراء المسبح الجماعي المبرمة بين الجماعة وشركة النهاريد بتاريخ 

المجلس الجماعي إلى دراسة النقطة المتعلقة بكراء المسبح الجماعي الكائن بمركز باب بودر وإعداد كناش 
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منه لكون الجماعة  25المنعقدة بتاريخ  2015هر فبراير التحمالت المتعلق بعملية الكراء خالل الدورة العادية لش

ملزمة بإعادة مسطرة كراء هذا المرفق من جديد فور انتهاء عقدة الكراء وأخذ الوقت الكافي إلعداد كناش التحمالت 

 2-12-349والمصادقة عليه وكذا إخضاع كناش التحمالت للمرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية رقــم 

بطلب تجديد عقد كراء  02/2015/ 24. وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة توصلت بتاريخ 2013مارس  20يخ بتار

المسبح الجماعي من طرف " شركة الن" معللة طلبها بمجموعة من المبررات وتلتمس فيه دراسة هذا الطلب من 

باشرت الجماعة مسطرة إعادة  قبل المجلس الجماعي؛ إال أن المجلس الجماعي لم يبث في هذا الطلب. بعد ذلك

وصادق السيد العامل  2015يوليوز  13كراء المسبح الجماعي من جديد وتم فتح أظرفة طلب العروض بتاريخ 

وكان نائل الصفقة هـــو السيد " ر. ذ " بمبلغ سنوي قدره  2015غشت  07على محضر فتح األظرفة بتاريخ 

 درهم. 73.000.00

راسلت الجماعة السيد "ر. ن." ممثل " شركة الن " التي كانت تكتري المسبح  2015يوليوز  15وبتاريخ   

قصد إرجاع مفاتيح المسبح الجماعي والمرافق التابعة له للجماعة بتاريخ  13/07/2015الجماعي إلى حدود 

 قد الكراء.. هذه الرسالة لم يستجب المكتري لمضمونها وبقي واضعا يده على العقار بعد انتهاء مدة ع21/07/2015

تم إخبار السيد "ر. الذ" نائل صفقة كراء المسبح الجماعي بواسطة رسالة مضمونة  2015غشت  18وبتاريخ   

من قبل الجماعة قصد الحضور الى مقر الجماعة في أقرب اآلجال من أجل اكتمال إجراءات عملية الكراء وإبرام 

الطلب لكون المكتري السابق لم يرجع المفاتيح للجماعة وال عقد كراء المسبح الجماعي. هذا األخير لم يستجب لهذا  

زال يتشبث باستغالل المسبح وأن موسم االصطياف كان على وشك االنتهاء وأن هذا المرفق كان يتطلب مجموعة 

 م.من اإلصالحات. وطلب منا ارجاع الضمانة المؤقتة له واستجبنا لهذا الطلب دون أن تكون لنا نية إهدار المال العا

 تعقيب على: تمكين " شركة الن" من استغالل المسبح دون أي إطار تعاقدي وقانوني: .4

باستدعاء السيد "ر. ذ" نائل صفقة كراء   2015غشت  18كما سبقت اإلشارة إلى ذلك فإن الجماعة قامت بتاريخ 

" شركة الن" الزال  المسبح الجماعي قصد إتمام إجراءات الكراء، هذا في الوقت الذي كان السيد "ر. ن" ممثل

واضعا يده على المرفق وبحوزته مفاتيحه متشبثا باالستمرار في استغالل المسبح الجماعي بعد انتهاء مدة عقد 

الكراء المبرم بينه وبين الجماعة ورفضه ارجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعاءه. الشيء الذي جعل السيد 

ومن هنا فإن الجماعة لم ترخص "لشركة الن" بمعاودة استغالل المسبح   "ر.ذ" ينسحب ويرفض توقيع عقد الكراء.

 خارج أي إطار تعاقدي وقانوني بل بقي المكتري متراميا على ملك الجماعة.

أما ادعاء السيد "ر. ن" أمام اللجنة التي قامت بزيارة المسبح الجماعي بأن تواجده بالمسبح كان بترخيص شفوي   

مجرد ادعاء وافتراء ال أساس له من الصحة وهذا القول يلزمه لوحده، فهو بقي متراميا  من رئيس الجماعة فهذا

 على ملك الجماعة ولم يقم بإرجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعائه.

 :2015تعقيب على قيام رئيس المجلس بالسماح باستغالل المسبح بدون مقابل مالي سنة  .5

ات استغالل المسبح خالل مدة العقد. إال أن هذا األداء لم يكن يتم في وقته المحدد إن المكتري السابق كان يؤدي واجب

في عقد الكراء رغم مراسالت الجماعة للمكتري، باإلضافة الى كونه كان يؤدي لدى الخازن االقليمي لتازة، مما  

تقادنا أن جميع سنوات استعصى على الجماعة تتبع مراحل هذا األداء وضبط السنوات المؤدى عنها. ونحن في اع

. 2015. ولم يخطر ببالنا قط أن استغالل المسبح كان مجانيا خالل موسم  2015االستغالل مؤدى عنها بما فيها سنة  

. 2016ولو كنا متأكدين بان هذا الموسم غير مؤدى عنه كان لزاما علينا مطالبته بأداء واجباته قبل أداء واجبات 

 السابق للمسبح قصد تسوية الوضعية. وسنقوم عاجال بمراسلة المستغل

مقارنة مع العرض المالي الناتج   2016تعقيب على: ضعف المبلغ المحصل مقابل استغالل المسبح لسنة   .6

 :10/2015عن طلب العروض رقم 

تقدمت "شركة الن" في شخص ممثلها القانوني والذي ينوب عنها األستاذ "ع. د" المحامي  2017/ 06/07بتاريخ 

بتازة بمقال  للسيد رئيس المحكمة االبتدائية بتازة من أجل عرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة في 

عليه من طرف السيد رئيس المحكمة  حالة رفض التوصل بها من طرف الجماعة، هذا الطلب تمت الموافقة

موضوع ملف التنفيذ  1343/1109/2017االبتدائية بتازة وتوصلنا بنسخة من أمر قضائي في ملف عقود مختلفة 

 31.500.00بواسطة السيد "ع .ح" مفوض قضاني بتازة والذي عرض علينا مبلغ  2130/6151/2017عدد 

وفقا لمقتضيات عقد الكراء   2016ي الكائن بمركز باب بودر عن سنة  درهم مقابل الوجيبة الكرائية للمسبح الجماع

المنتهية مدته. وبالفعل قبلنا المبلغ المعروض علينا وسلمناه شهادة اإلبراء. فنحن حريصين على مداخيل الجماعة 

ة وامتنع والمكتري السابق بالرغم من كونه بقي متشبثا باستغالل المسبح الجماعي خارج أي عقد يربطه بالجماع

عن إعادة مفاتيح هذا المرفق للجماعة بالرغم من استدعائه لهذا الغرض لكونه كان يعتقد أن العقد المنتهية مدته 

اليزال ساري المفعول بجميع بنوذه .قبلنا المبلغ المعروض علينا ألنه في حالة رفضنا قبول هذا المبلغ سيضعه في 

ء إلى القضاء لمطالبته بأداء مقابل استغالل المسبح الجماعي خالل صندوق المحكمة ، ويبقى على الجماعة اللجو
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على غرار المبلغ الذي رست به الصفقة على السيد "ر. ذ" والذي رفض إتمام إجراءات الكراء  2016سنة 

 وانسحب.

سم صيف وبعد تسلم الجماعة لمفاتيح المسبح قامت بتسييره تسييرا مباشرا لمدة شهر واحد وثالثة أيام خالل مو 

وكان المبلغ المستخلص من طرف الجماعة هو  26/08/2017إلى  2017/ 23/07وبالضبط من  2017

درهم خالل هذه الفترة. هذا المبلغ هو في الحقيقة مبلغا مهما لكن يجب أال ننسى المصاريف الباهضة  29.950.0

باغة من نوع خاص، مأل الصهريج التي تحملتها الجماعة لتسيير هذا المرفق والناتجة عن صباغة الصهريج بص

 7.000.00علما بان مأله يتم مقابل مبلغ -قطاع الماء –بالماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب 

درهم، شراء أدوية معالجة مياه المسبح باإلضافة إلى اليد العاملة العرضية التي كانت تقوم بنظافة المرفق وحراسته 

 وكذا معلم السباحة.

 تدبير المداخيل والنفقات بالجماعة .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

   تعقيب على: عدم احصاء االراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز

 الجماعة: 

ا لم تقم بالفعل الجماعة بإحصاء سنوي لألراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة بمركز باب بودر طبق

بسبب نقص في الموارد البشرية بالجماعة. وفي غياب المعطيات المتعلقة بمالكي   47.06من القانون رقم    49للمادة  

القطع األرضية بالرغم من مراسلة الجماعة لمؤسسة العمران باعتبارها صاحبة المشروع   قصد تمكينها من 

اخيل تكتفي بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم محضر التفويت والئحة مالكي البقع األرضية، تبقى شساعة المد 

الجبائية أثناء تقديم طلبات الحصول على رخص البناء أو الشواهد االدارية من أجل البيع. وفي هذا الصدد فان 

 المصلحة المعنية بالجماعة ستعمل جادة على األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة والتقيد بها.

 ت اإلغفال عن إيداع إقرارات امتالك أو حيازة اراضي حضرية غير تعقيب على: عدم تطبيق جزاءا

 مبنية: 

 47-06بالنسبة لعدم تطبيق الغرامات الخاصة بوضع اإلقرار خارج األجل المحدد المنصوص عليها في القانون 

قصد. وتجدر  ، فقد تم عن غير08المتعلق بالجبايات المحلية كما هو الشأن بالنسبة للحاالت الواردة بالجدول رقم 

االشارة إلى أنه مباشرة بعد المشاركة في إحدى دورات التكوين المتعلقة بشرح وتوضيح مقتضيات القانون سالف 

الذكر، من طرف شسيع المداخيل، أصبحت الجماعة تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغرامات 

 لقانونية.والجزاءات المترتبة على وضع االقرارات خارج اآلجال ا

قمنا بمراسلة المعنيين باألمر عبر البريد المضمون،   8ولتصحيح وضعية الملزمين الواردة أسماؤهم بالجدول رقم   

 وعند عدم االستجابة ستعمل الجماعة على إصدار أوامر باالستخالص. 

من خالل الجدول السالف   متر مربع والذي يتبين  98و  96و  90أما فيما يتعلق بالقطع األرضية الثالثة ذات المساحة  

ذات  125الذكر بأنها في ملكية "ز. و. ح" غير واردة بسجل األداءان وأن األمر يتعلق بالقطعة األرضية رقم 

 والتي هي في ملكية "ز. و. ح".  2م 278مساحتها  T33.854/21الرسم العقاري رقم 

بتاريخ  91449وصيل رقم درهم حسب ت 14134.70فقد تم استخالص المبلغ المستحق على الرسم:  

23/06/2016 . 

   تعقيب على: عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية في حق شركة

 العمران صاحبة تجزئة باب بودر في غياب االدالء باإلقرارات بالتفويت:

العمران لم تبادر هذه األخيرة بوضع إقرارات منذ انتقال ملكية البقع األرضية المتواجدة بتجزئة باب بودر إلى شركة  

المتعلق بالجبايات المحلية، حتى   47-06بالتفويت لدى الجماعة داخل اآلجال القانوني المنصوص عليه في القانون  

تتمكن الجماعة من معرفة المالك الجدد وتعمل على مراسلتهم لإلدالء باإلقرارات وأداء الرسم على األراضي 

لمبنية من جهة. ومن جهة أخرى معرفة القطع األرضية التي ال زالت في حوزتها بالرغم من الحضرية غير ا

مراسلتها في هذا الشأن. وفي غياب المعلومات تعذر على الجماعة تطبيق الفرض التلقائي على األراضي الحضرية 

اسلة شركة العمران من غير المبنية في حق هذه الشركة، وفور توصلنا بمذكرة المالحظات قامت الجماعة بمر

 أجل اإلسراع بوضع االقرارات الخاصة بهذا الرسم.

 :تعقيب على: عدم مباشرة الجماعة الجراءات تحصيل الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

في غياب المعلومات حول القطع األرضية المتواجدة بتجزئة مركز باب بودر مسبقا لم يكن بوسع الجماعة مراسلة 

ر المعنيين من أجل إيداع اقرارات امتالك أو حيازة أراضي حضرية غير المبنية حتى تستطيع الجماعة وإشعا
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تكسير أو قطع قاعدة التقادم الرباعي للملزمين )...(.  فالبقع التي ال تتوفر الجماعة على المعلومات المتعلقة بها وال 

 قاعدة التقادم الرباعي في استخالص هذا الرسم )...(.بأصحابها تعذر عليها مراسلتهم وبالتالي اعتمدت الجماعة 

 :تعقيب على: تقاعس الجماعة في استخالص واجبات كراء المحالت التجارية 

تحاول الجماعة جاهدة  الحرص على استخالص الواجبات الكرائية للمحالت التجارية المتواجدة بها ، من خالل  

ن ديون تجاه الجماعة .وفي اآلونة األخيرة استجاب بعض المكترين مراسلة المكترين وحثهم على أداء ما بذمتهم م

بعد استدعائهم وقاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة كما هو الشأن   11الواردة أسماؤهم بالجدول رقم 

المتواجدين   بالنسبة لمكتري  دكان المواد الغدائية ببوجعدة ،مكتري مقهى بسوق بوجعدة ، مكتري الدكان  والمقهى

بمركز باب بودر وكذا المكتري للمقهى المتواجدة بمغارة افريواطو الذي تمت مراسلته عن طريق محامي الجماعة 

درهم .أما بالنسبة لباقي المكترين فقد تم تكليف محامي   15125.00وبالتالي وضع في صندوق المحكمة ما قدره :  

 )...(.   الجماعة من اجل سلك المسطرة القانونية تجاههم

أما بخصوص المحل الذي كان مكترى من طرف السيد نائب الرئيس "م. ب" )...(، فقد تم التواصل مع العضو 

المذكور وأكد أن الدين المترتب بذمته غير متوفر لديه وقبل باقتطاع ما بذمته من المنبع وانه ال يرى مانعا في ذلك 

وسنوافيكم بشكل منتظم ببيانات  2018بتداء من شهر يناير وسوف تعمل الجماعة على مباشرة عملية االقتطاع ا

 االقتطاع.

 تدبير النفقات الجماعية .2

  :تعقيب على: التطبيق غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب 

بودر. من بين التدابير الواجب اتخاذها لضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقديم خدمة للساكنة القروية لباب 

تتعلق بالتوريدات بعد القيام باستشارة  2012/2015عمدت هذه األخيرة إلى إبرام عدة سندات الطلب بين سنتي 

ثالثة منافسين يتالئم نشاطهم مع طبيعة موضوع سند الطلب قصد تقديم ثالثة بيانات مختلفة األثمان )حسب طبيعة 

 كل تدخل( ويتم قبول العرض المنخفض. 

" راجع إلى كون هذه الشركة متخصصة في c d bالجماعة بنسبة كبيرة من طرف الممون ". واستحواذ طلبيات

بيع مختلف المواد ورأسمالها كبير. تتوفر على مختلف السلع والمواد المرغوب في اقتنائها وتقبل التعامل مع 

 تقبل التعامل إال مع الجماعات المحلية بمدينة تازة وتقدم أثمان معقولة، حيث إن بعض المقاوالت األخرى ال

الخواص حيث يكون األداء فور تسليم المواد، ولم نعتقد أبدا ولم يكن في حسباننا ونحن نقوم بعملية الصرف والقيام 

بإنجاز ما يجب القيام به حسب المتطلبات اآلنية للجماعة وكذا متطلبات الساكنة، أن نعتمد منافسة صورية وأنه 

 طلب وفقا للقوانين الجاري بها العمل. بتعاملنا كنا نبرم سندات ال

 :تعقيب على: إشهاد األمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة دون الرجوع إلى المصلحة المختصة 

والتي  2016إلى غاية سنة  2012إن المشاريع التي تم انجازها من طرف الجماعة خالل الفترة الممتدة من سنة 

يزانية التجهيز والتي تهدف في مجملها إلى خدمة الساكنة وتحسين مستوى سبق للمجلس أن قام ببرمجتها في إطار م

عيشها وتقوية البنية التحتية للجماعة حيث تم تنفيذها بواسطة سندات الطلب أبرمتها الجماعة مع بعض المقاوالت 

شروع، ومما يجب التأكيد المحلية والتي كانت تتولى تتبع انجازها المصلحة التقنية التابعة للجماعة مند بدأ تنفيذ الم

عليه أن كل هذه المشاريع قائمة ومنجزة على أرض الواقع. رغم أن اإلشهاد باألمر على صحة الخدمة كان من 

طرف اآلمر بالصرف فقط. وأن غياب بعض الوثائق والجداول المتعلقة بصيرورة األشغال كان عن غير قصد 

وص. إال أن هده المالحظة جد مهمة وسنأخذها بعين االعتبار وعدم اإللمام ببعض المساطر المعتمدة بهذا الخص

 في تنفيذ كل المشاريع المستقبلية.

 :تعقيب على: عدم تبيان أوجه استخدام مواد البناء 

إلى التدخل في العديد من الدواوير للحد من معاناة الساكنة  2012/2016عمدت الجماعة في الفترة الممتدة من 

وإسداء خدمات لها استجابة للعديد من متطلباتها وتتمثل هذه التدخالت في صيانة وتهيئة المسالك الرابطة بين 

ة، إصالح المعابر والممرات، ترميم األسوار، الدواوير نتيجة تعرضها للتالشي بسبب صعوبة الظروف الطبيعي

 هذه التدخالت همت  

)مشرب للدواب بدوار شيكر، منشاة فنية بدوار نكرت، إصالح وترميم سور ببوجعدة ، معبر بكل من دوار بوجعدة 

ل إنجاز ، اقدادح ، عالل ، إصالح منشاة فنية  بدوار بني اسنان ، تسييج بناية تضم بئر بدوار شيكر،.......( وقب

األشغال كانت الجماعة تقوم بتحديد مجال التدخل وموقعه وتقدير التكلفة حيث يتم حصر المواد والسلعة المطلوبة 

 مسبقا.  
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كما أن الجماعة صحيح ال تتوفر على مخزن كبير لتخزين المواد المقتناة في انتظار استعمالها إال أن هذا ال يطرح 

ات الجماعة غالبا ما تكون قليلة يمكن للمستودع الموجود استيعابها كما أن مشكال في الوقت الراهن، الن مقتني

 ...(.)الجماعة بصدد التفكير في بناء مخزن كبير ومرآب للسيارات 

 السياراتحظيرة  تدبير .3

 :تعقيب على: عدم احترام ضوابط التزود بالوقود عن طريق نظام الشيات 

مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك القتناء الشيات من أجل أداء  أبرمت الجماعة اتفاقية 2015ابتداء من سنة 

مستحقات استهالك الوقود كبديل لعملية األداء بسند الطلب بهدف ضبط عملية التزود بالوقود، حيث إن الجماعة 

ورقم  تحمل النوع والتاريخ    (Bon pour)تتعامل مع محطة للبنزين القتناء المحروقات عن طريق تسليم تواصيل  

السيارة أو الشاحنة وتوضع باسم السائق وغالبا وعند نهاية كل شهر يتم استرجاع التواصيل إلحصائها وعدها 

لمعرفة كمية الوقود المستهلك خالل كل شهر، لنتمكن من تسديد فاتورته، وبهذه العملية ال يمكن تجاوز الكميات 

لمحتفظ بها لدى كل سائق. وعدم إتقان عملية التعامل المستهلكة، الن التسديد يكون بناء على عدد التواصيل ا

بالشيات راجع لكون الجماعة حديثة العهد في خوض هذه التجربة. وسنعمل مستقبال على التقيد بمالحظاتكم من  

 اجل احترام التزود بالوقود عن طريق الشيات وبالطريقة الصحيحة.

 ل اآلليات والشاحنات: تعقيب على: عدم توثيق عدد ساعات العمل ومواقع اشتغا 

ان الجماعة حريصة على استعمال اآلليات المتوفرة لديها أحسن استعمال بحيث ال تستعمل إال لألغراض 

لها فسيارتي اإلسعاف ال تستعمل إال لنقل المرضى والتدخل في الحاالت االستعجالية وتكون وجهتها المخصصة 

فإن رحالتها جد مقننة وتعمل طيلة فترة السنة الدراسية ونقط   معلومة ومعروفة. فيما يخص حافالت النقل المدرسي

انطالقها ووصولها محددة. أما الشاحنة والجرافة فمهمتهما تفريش وفتح المسالك الطرقية وفك العزلة وازاحة الثلوج 

لعملية كلما وغيرها ويتم هذا وفق الحاجة. باإلضافة إلى الشاحنتين المخصصتين لجمع النفايات والتي تقوم بهذه ا

تطلب األمر ذلك، هذا باإلضافة الى سيارة المصلحة المخصصة لقضاء األغراض اإلدارية ومراقبة االوراش 

 المفتوحة.

ومن خالل المالحظة يتبين لنا بأن عملية استغالل هاته اآلليات هي غير مضبوطة بسبب غياب سجل يتضمن عدد 

المنجز بواسطة اآلليات والشاحنات وهذا كان عن غير قصد وسيتم ساعات العمل، مواقع األشغال وحجم العمل 

 تداركه مستقبال.

  :تعقيب على:عدم التقيد باشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح اعانات للجمعيات 

جتمع، اعتبارا بأن المجتمع المدني قاطرة للتنمية المتعددة األبعاد ألنه يتطرق إلى ميادين تشكل العمود الفقري للم

سواء كان في مجال التعليم، الصحة، محاربة الفقر والهشاشة االجتماعية، من هنا جاءت فكرة دعم الجمعيات 

النشيطة من طرف الجماعة وإبرام اتفاقيات مع البعض منها خاصة تلك التي تعتبر مكملة للعمل الجماعي في  

اطنين. فمثال من اجل محاربة الهدر المدرسي وتوفير مجموعة من الميادين ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمو

الظروف المالئمة لتمدرس أبناء ساكنة باب بودر التي ال تتوفر على إعدادية أو ثانوية، خاصة وأنهم ينتمون إلى 

اسر معوزة وفقيرة. ارتأت الجماعة إبرام اتفاقية شراكة مع جمعيات خيرية بمدينة تازة لتوفير المأكل والمبيت 

 اب الجماعة ذكورا وإناثا ونخص بالذكر هنا:لشب

 " بتازة..الجمعية "خ. س. لدط -

 مكناسة".  –الجمعية الخيرية "د. ط. وط. غياثة  -

 الجمعية الخيرية "لد. الف". -

هذه جمعيات تتكفل بتالميذ جماعة باب بودر وتوفر لهم المأكل والمبيت بناء على توجيهات من طرف الجماعة كل 

 سنة دراسية.

 إطار دعم بعض الجمعيات الفاعلة والتي وتنشط داخل تراب الجماعة قامت هذه األخيرة بما يلي: وفي 

دعم مشروع اقتناء آالت الخياطة والطرز لفائدة جمعية "أو. للب. والت" بدوار ادمام باب بودر في  -

 إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية.

شروع تكوين الكفاءات لفائدة شباب الجماعة من طرف جمعية "ع. ب. ب. ت. ق" بباب بودر دعم م -

 في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية.

أما فيما يخص الدعم المقدم لجمعية "م. س. وث."، ونظرا للدور الذي تقوم به من خالل إنجاحها لكل دورة 

هرجان السنوي الذي ينظم على مستوى جماعة باب بودر بتعاون مع متدخلين وفاعلين ومحتضنين آخرين للم

للتعريف بالمؤهالت الثقافية والسياحية والطبيعية بالمنطقة بهدف إعطاء دينامية لألنشطة االقتصادية بها، فإن هاته 
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هرجان السنوي لباب بودر بعدما تتقدم إلى الجماعة الجمعية تستفيد من منحة دعم من ميزانية الجماعة عند تنظيم الم

 ببرنامج لألنشطة التي تعتزم القيام بها. 

وفي المستقبل سوف تعمل الجماعة على ضرورة طلب تقديم كل الجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم بتقديم 

 تقاريرها المالية وطرق صرف أموال الدعم المتوصل بها.
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 "تاهلة"جماعة 

 )إقليم تازة(
 

إحداث وتعداد الجماعات ب 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة تاهلة بمقتضى المرسوم رقم 

حسب بيبلغ عدد سكانها  مكناس.-باشوية تاهلة، إقليم تازة، جهة فاسلالحضرية والقروية بالمملكة وهي جماعة تابعة 

، 2015مارس  19بتاريخ  2.15.234عليه بالمرسوم رقم  المصادق 2014 لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى

 نسمة. 27729حوالي 

درهم، والمصاريف  21.325.425,9 6مداخيل التسيير ما قيمته على مستوى  2017برسم سنة الجماعة حققت 

فيما بلغت مداخيل التجهيز عن نفس السنة  ،درهم 6.838.178,00درهم، بفائض قدر بحوالي  14.487.247,96

 درهم.  222,26 .960 .20درهم، والمصاريف  44.019.070,74

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

تسجيل مجموعة من  ن، ع2017إلى  2012، والتي شملت الفترة الممتدة من أسفرت مراقبة تسيير جماعة تاهلة

  .ما يليندرجها ك المالحظات وإصدار توصيات بشأنها 

 ةتدبير مداخيل الجماع .أوال

 تقييم أداء شساعة المداخيل  .1

 تراكم الديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل 

تفاقم   عن تسجيل ة المداخيلعاأسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بالرسوم التي يتم تحصيلها من طرف شس

، بلغت  2017إلى حدود شهر ماي  2012متأخرات الرسوم واإلتاوات المستحقة عن الفترة الممتدة من 

 درهم.  2.728.938,97

ويعزى تراكم الديون غير المحصلة إلى عدم إصدار الجماعة لألوامر بالمداخيل المتعلقة بهذه الرسوم في مخالفة 

والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  30و 27للمادتين 

للجماعات المحلية ومجموعاتها واللتان ألزمتا اآلمر بالصرف بإصدار األوامر بالمداخيل عن المبالغ المستحقة عن 

 كل سنة يوجهها إلى القابض الجماعي.

  لسقف المحددا رغم تجاوزعدم حرص شسيع المداخيل على دفع المبالغ المقبوضة إلى القابض 

مقتضيات الفصل لتبين من خالل فحص بيان المبالغ المدفوعة إلى صندوق قابض تاهلة، عدم احترام شسيع المداخيل  

المذكور أعاله والذي يلزم شسيع المداخيل بالدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها  2.09.441من المرسوم رقم  43

من رغم  ك على السبوع وذلاأل  فيشسيع يقوم بدفع المبالغ المحصلة مرة  الن  أ  لوحظ  إلى الخازن المكلف باألداء، حيث 

 الجماعة. مقر قرب القباضة من 

تنطوي على عدة الممارسة  وبغض النظر عن مخالفتها للنظم القانونية المعمول بها ولقواعد المراقبة الداخلية، فإن هذه  

 داخيل. سالمة األموال الموجودة بشساعة المتهم مخاطر 

 تدبير الرسوم والعائدات  .2

بعض الرسوم فرض واستخالص  إن على مستوى  بعض النقائص؛    عملية تدبير الرسوم والعائدات بجماعة تاهلةشوب  ت

لملك ااستغالل على مستوى الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات، أو ك

 يلي:   مارق له فيكما سيتم التط ه،الجماعي وتثمين

 ضبط وعاء الرسم  من أجل غير المبنية الحضرية اإلحصاء السنوي لألراضي  إجراء عدم 

اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية المقررة قانونا، قصد جرد  ةال تقوم جماعة تاهلة بإجراء عملي

األراضي المعنية بهذا الرسم، والتحقق من صحة المعطيات المتوفرة حول األشخاص والمؤسسات الخاضعة له، إذ 

عند تقدمهم   غالبا ما تكتفي مصالح الجماعة بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية، فيما يخص هذا الرسم،

 بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير.

 اتقصيرا في تنمية موارد الجماعة ومخالفالسنوي  باإلحصاء  مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة  ويعتبر عدم قيام  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  49ألحكام المادة 
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  وتحصيل الرسم في حق بعض الملزمينتقاعس الجماعة عن إجراءات فرض 

 في وقته طبقا لمقتضيات القانون  ال تبادر الجماعة إلى فرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية

المتعلق بجباية الجماعات المحلية، بل تنتظر تقدم الملزمين للحصول على رخص في مجال التعمير أو على  47.06

 .مشواهد جبائية لفرض الرس

  عدم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة اإلعفاء

 المؤقت

ال تعمل الجماعة على فرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على األشخاص الذين حصلوا 

ر من السنة التي تلي الحصول على رخصة على رخص السكن بعد انصرام أجل ثالث سنوات ابتداء من فاتح يناي

من القانون رقم   42هؤالء في االستفادة من اإلعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة  يسقط حقالبناء، حيث 

على استغالل المعطيات المتوفرة لديها قصد وضع قاعدة الجماعة المتعلق بالجبايات المحلية. كما ال تعمل  47.06

ي الحضرية غير المبنية وفرض واستخالص الرسم على الملزمين بذلك. ويرجع هذا باألساس إلى معطيات لألراض

 غياب التنسيق بين مصلحة التعمير بالجماعة وشساعة المداخيل.

ها خاللالتي لم يتم أن عدد الحاالت ، 2016لى إ 2012بعد فحص عينة من رخص السكن المسلمة من سنة  وقد تبين

 ثالثة وأربعين حالة.ناهز   ،راضي الحضرية غير المبنية بعد انتهاء مدة اإلعفاءفرض الرسم على األ

  الرسم على محال بيع المشروباتفيما يخص عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة 

س للمجلتبين  حيث  ،  من قبل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات  الرغم من ضعف المداخيل المصرح بهاعلى  

المهم واإلقبال المشهود جد منخفضة وال تعكس حقيقة الرواج التجاري ؤدونها أن المبالغ التي يالجهوي للحسابات 

لم تقم بممارسة حقها في المراقبة واالطالع ؛ فإن الجماعة  السيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينةو  ،محالتهمعلى  

بهدف التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بها، كما لم المذكور،  47- 06من القانون رقم  151و 149طبقا للمادتين 

مقارنة هذه المبالغ مع تلك المصرح  ال بمن نفس القانون، و  155تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة  

 47-06القانون  من 151إلدارة الجماعية بناء على المادة لبها لدى إدارة الضرائب في إطار حق االطالع المخول 

 .أعاله

درهم ولم  26أرقام المعامالت اليومية شاملة للرسوم المصرح بها بالنسبة لبعض المؤسسات تقل عن ولإلشارة فإن 

  .2016ال خالل سنة وحدرهم في أحسن األ 128تتجاوز مبلغ 

  ألغراض تجارية أو عقارات  الرسم على احتالل األمالك الجماعية بمنقوالتبعدم إحصاء الملزمين

 تصفية سعر الرسم بناء على قيمة تقديرية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب    و صناعية أو مهنية

لم تعمل جماعة تاهلة على إحصاء وفرض الرسم على شغل األمالك الجماعية مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط 

فوت   ،إعفاء ضمنيا غير قانوني  ، بما يمكن اعتبارهنبممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على بعض الملزمي

على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية، خاصة وأن جماعة تاهلة تعرف تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتجارية  

يحدد بموجبه  30.89من القانون  192والصيدليات التي تتوفر على جزء من المنقوالت المنصوص عليها بالمادة 

الذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون لضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ونظام ل

 ؛39.07

احتساب قيمة تقديرية تقريبية للقيمة اإليجارية للمحالت موضوع على أثناء تصفيتها للرسم  الجماعةكما لم تعتمد 

مقتضيات المادة   ، وذلك بما يخالفبالنسبة للقيمة اإليجارية  دون االستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائبوالرسم،  

على أساس القيمة اإليجارية المحددة  والتي تنص على أن الرسم يحتسب سالف الذكر 30.89من القانون رقم  191

  ؛لتصفية ضريبة التجارة

اسا لحساب الرسم المهني تحدد فإن القيمة اإليجارية المعتبرة أس 47.06من القانون  17و 7واستنادا إلى المادتين 

 سنويا من طرف اللجنة المختصة إما بواسطة عقود اإليجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر.

  جزافي للرسم على االحتالل المؤقت لألمالك الجماعية ألغراض ترتبط بالبناء فرض 

بة به مرة واحدة عن كل رخصة بناء في مخالفة ألحكام المادة دأبت المصالح الجماعية على تصفية هذا الرسم والمطال

ثالث أشهر من بداية  عمليا خاللإنهاء ورش البناء  أعاله، على الرغم من صعوبة 30.89من القانون رقم  182

عمل  ، كأن تحدد سلفاً وبالتدريج برامجصدد إلى اعتماد آلية فعالة ومعقلنة في هذا ال اللجوءدون من  ، وذلكاألشغال

لمراقبي البناء تشمل رخص البناء وشغل األمالك الجماعية العامة مؤقتاً ألغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صالحيتها، 

 وتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها.
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  ؛أس كل ثالث أشهرلكون رخصة شغل الملك العام ألغراض ترتبط باستمرار أشغال البناء وتفرض على ر وبالنظر

فإنه يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا األجل، وإخبار مصلحة الوعاء  

الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من شغل الملك الجماعي العام حتى يتم استدعاء الملزمين وفرض الرسم ذي 

 الصلة عليهم من جديد.

ارة إلى أن العديد من ملفات رخص البناء تضمنت مذكرة تقديمية للمهندس المشرف على المشروع يشهد وتجدر اإلش

  .فيها بان أشغال البناء ستستمر سنة واحدة

 بما يلي: يوصي المجلس الجهوي للحسابات   عليهوبناء 

تجاوز السقف   قبلالسهر على الدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها إلى الخازن المكلف باألداء  -

 ؛المنصوص عليه

تكثيف الجهود الستخالص ديون الجماعة والحد من تراكم الباقي المداخيل والرفع من نجاعة شساعة   -

والقضائية عند  داريةاإلاألوامر بالمداخيل أوعن طريق سلك المساطر  إصدار من خاللاستخالصه، 

  ؛االقتضاء

 ؛إجراء إحصاء عام شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية -

اآلجال القانونية، مع العمل على فرض الرسم وتحصيله في   داخلحمل الملزمين على ايداع إقراراتهم   -

  ؛حينه، وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل لتفادي التقادم وسقوط الحق 

   منها؛المخلين بشرط االستفادة  وفرض الرسم المستحق علىمراقبة االعفاءات المؤقتة  -

طبقا للنصوص صحة اإلقرارات المدلى بها،  لتحقق من  لممارسة الجماعة لحقها في المراقبة واالطالع   -

 التنظيمية الجاري بها العمل؛

إحصاء الملزمين الخاضعين للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية بمنقوالت أو عقارات  -

 ألغراض تجارية صناعية أو مهنية وتصفيته اعتمادا على معطيات مديرية الضرائب؛

بناء على المدة  الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء الرسم على شغل األمالكوبضرورة تصفية  -

 الحقيقية الحتالل الملك العمومي.

 التأهيل الحضري لمدينة تاهلةثانيا. تقييم برنامج 
التأهيل الحضري لمدينة تاهلة بناء على اتفاقية شراكة متعددة األطراف موقعة بين وزارة الداخلية،  برنامج وضعتم 

 اإلجماليةكلفة  تتقدر الونعاش وتنمية أقاليم الشمال، وجماعة تاهلة، ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات سابقا.  إووكالة 

إنشاء وتقوية الطرق واإلنارة العمومية : ، إلنجاز ثالثة أقطاب من المشاريعدرهم 36.800.000,00 للمشروع ب

درهم،  8.000.000,00لعمومية بكلفة درهم، والمساحات الخضراء والساحات ا 15.8000.000,00بكلفة 

 .درهم 13.000.000,00التجهيزات االقتصادية والتجارية بكلفة و

المالي، وبعضها اآلخر  تسجيل مجموعة من االختالالت، بعضها يتعلق بالجانب عن نامج فرز تقييم هذا البرأوقد 

 يخص تنفيذ الدراسات واألشغال.

 فيما يتعلق بالجانب المالي  .1

ف المتعاقدة في اإلفراج عن مساهمتها في برنامج التأهيل الحضري لمدينة تاهلة، مما اتأخر األطرعامة    بصفةلوحظ  

 مة أثرت على توازناتها المالية.هاجعل الجماعة تتحمل أعباء مالية 

 عدم دفع مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات لمساهمته 

من أنه رغم على الدرهم،  2.200.000,00مبلغ مقدرة بلم يتم تحويل مساهمة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، ال

عدم مبادرة اإلشارة إلى إال أنه تجدر . 1889تحت عدد  2012فبراير  08والي الجهة بتاريخ سبق للجماعة مراسلة 

 إثارة األمر سواء في إطار لجنة التتبع التي يرأسها السيد عامل إقليم تازة، والمنصوص عليها إلى حينه  الجماعة في

ـ علما أن جهة فاس  ،في المادة التاسعة من االتفاقية، أو مراسلة الجهات المعنية كسلطة الوصاية، أو رئيس الجهة

مكناس تحل محل جهة تازة الحسيمة تاونات في جميع الحقوق وااللتزامات المتعلقة بإقليمي تازة وتاونات، طبقا 

من القانون التنظيمي    256ديد كيفيات تطبق أحكام المادة  بتح  2015ديسمبر    30الصادر في    2.15.996للمرسوم رقم  

 المتعلق بتنظيم الجهات.  111.14م رق
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   مساهمة وزارة الداخليةب التوصلتأخر كبير في 

يتم  درهم  4.000.000,00درهم، منها  15.000.000,00قيمة حسب بنود االتفاقية تقدر مساهمة وزارة الداخلية بب

حسب المادة السادسة من االتفاقية تتم تعبئة هذه المساهمة بواسطة بو تحويلها إلى حساب وكالة إنعاش أقاليم الشمال.

 حسب برمجة زمنية محددة.بحصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك 

ذلك الوثائق المحاسبتية   ، كما تؤكد صحصمن تلك الأي  ب  التوصللم يتم     2017ة  غاية منتصف سن  ىإلوأنه    وقد لوحظ

عروض صفقات الدراسات   باإلعالن عن طلب  ،بة المشروعصاحبصفتها  الجماعة    من قيامرغم  ؛ وذلك على الللجماعة

لممر   اسة الجيوتقنيةمقابل الدر  2013سنة  درهم    20.160,00مبلغ    اء الدراسات وبدء األشغال، وأداءواألشغال، وانته

مقابل إنجاز المسح والرسوم الطبوغرافية لساحتي المحطة وعين  2014سنة درهم  15.600,00مارس، ومبلغ  3

نشاء الطرق إمقابل كشف الحساب المؤقت من صفقة أشغال  2017سنة  درهم 2.684.117,31الشهبة، ومبلغ 

 والصرف الصحي.

يفتح بموجبه في ميزانية جماعة تاهلة   2016يناير    22بتاريخ    F/P201163وقد تم إحداث ترخيص في البرامج رقم  

"الدراسات  12-13-10درهم في التنزيل المالي  11.000.000,00 مبلغاعتماد التزام يقدر ب 2016برسم تسيير 

:"مشروع متكامل للتأهيل عنوان  في ميزانية الجماعة  يحمل  وأشغال تهيئة معبر المدينة"، علما أن هذا التنزيل المالي  

لجزء  نص الفصل الثاني من الترخيص في البرامج بأن مدخوال بنفس القيمة سيسجل في اكما الحضري للمدينة". 

 حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة )منحة خصوصية للتجهيز(.  10.20.50البند الثاني من الميزانية في 

 ضافية على ميزانية الجماعةسلبي للتحمالت المالية اإل تأثير 

سلبا   تأثر  ،ية مهمةأرغم الجماعة على تعبئة موارد مال  فراج عنهاباقي المتدخلين بالتزاماتهم المالية واإل  وفاءإن عدم  

 : على ماليتها

 تعبئة الجماعة لموارد مهمة خارج االتفاقية وعلى حساب تنفيذ مشاريع أخرى    ▪

(، تقدر مساهمة 2013 -  2012حسب اتفاقية الشراكة إلنجاز البرنامج االستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة تاهلة )

وبالرجوع إلى الحساب اإلداري   درهم. 12.600.000,00 اإلقليمي بالمجلس المتحملة من طرف الجماعة بما فيها 

واالعتمادات المفتوحة  ،"مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة" 12.13.10التنزيل المالي نجد  2016لسنة 

العتمادات مفتوحة بتعبئة من موارد الجماعة منها ما درهم، وكل ا 22.559.574,32والمصاريف الملتزم بها بقيمة 

 .عبر إعادة تخصيص اعتماد  ه، ومنها ما تم فتحعبر برمجة الفائضتم فتحه عبر وثيقة الميزانية السنوية 

 10.600.000,00عوض  درهم من مواردها الخاصة، 20.605.045,69ت ما مجموعه أويتبين أن الجماعة عب

الجماعة هو أنه  المبذول من قبلما يؤاخذ على هذا المجهود االستثنائي لكن درهم، المنصوص عليها في االتفاقية. 

درهم، بمعنى أنه جاء على حساب مجموعة من المشاريع  14.005.045,69 جاء بإعادة تخصيص اعتماد يقدر ب

إلغاء اعتماد يقدر ب   .نشاء المحطة الطرقيةإماعة والساكنة )أهمها التنموية التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للج

 درهم(.  5.300.000,00

 عدم صرف مجموعة من االعتمادات بالجزء األول ▪

فاقية  تأثر المجهود االستثنائي لتعبئة موارد إضافية إلنجاز مشروع تهيئة الممر الرئيس للمدينة على قدرة الجماعة اال

الذي أدى إلى عدم صرف مجموعة من االعتمادات والتي لها أهميتها على مستوى الحكامة   ألمرامن ميزانية التسيير،  

 يلي:  وعلى سبيل المثال نورد ما .وتحسين ظروف العمل داخل الجماعة

حيث لوحظ أن بعض  عدم صرف االعتمادات المتعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات اإلدارية: -

 وضع؛اللصيانة قبل تفاقم لرطوبة وتحتاج البنايات تعاني من تسرب ال

حيث لوحظ أن الجماعة  :عدم صرف االعتمادات المتعلقة بالصيانة االعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب -

للتوجه خارج مقر الجماعة الجماعة ا معطلة مما يضطر موظفي جميعهتتوفر على ثالث آالت ناسخة 

 حتمل في خرق لمسطرة االلتزام وصرف النفقات، وت تتمالتي العملية  وهيلنسخ الوثائق اإلدارية، 

 ؛فحوى تلك الوثائقاالطالع على من قبيل مخاطر البعض 

عدم صرف االعتمادات المتعلقة بشراء شارات ترقيم العمارات وشارات أسماء الشوارع: عدم صرف   -

ص بعض  هذه االعتمادات ال يساعد على تنظيم المدينة ويساهم بشكل غير مباشر في عدم استخال

ن مجموعة من األوامر باالستخالص تم رفض التكفل بها من طرف إحيث  ،الضرائب والرسوم

 هالوطنية وعنوانالتعريف رقم بطاقة )لملزم عن االمحاسب لكونها ال تتوفر على المعلومات الكافية 

ين لجنة على تكو  2016. وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي صادق في دورة أكتوبر  ...(الصحيح

 تسهر على تسمية الشوارع واألزقة وترقيم المنازل بالمدينة، إال أن هذا المقرر بقي بدون تنفيذ.
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في هذه البرامج المندمجة بتعهداتهم  شركاءال كافةبضرورة إيفاء  يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه، 

وتبني رؤية شاملة لتنمية الجماعة تأخذ بعين االعتبار التوازن بين  ،عن مساهماتهم في الوقت المناسب واإلفراج

 .بالسير العادي للجماعة اإلخاللالمشاريع التنموية ورصد الوسائل، دون 

 نجاز الدراسات واألشغالإيتعلق ب فيما   .2

س في إطار إنشاء  لتنزيل برنامج التأهيل الحضري حيز التطبيق تم اختيار تهيئة الممر الرئيسي أو شارع ثالث مار 

المساحات الخضراء والساحات  وتقوية الطرق واإلنارة العمومية، وتهيئة ساحة المحطة وعين الشهبة في إطار

 العمومية، وتهيئة السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية كتجهيزات اقتصادية وتجارية. 

المشروع بالنسبة لتهيئة شارع ثالث ، تبقى جماعة تاهلة هي صاحب نجاز الدراسات واألشغالإب ففيما هو مرتبط 

مارس وتهيئة ساحة المحطة وعين الشهبة، فيما وكالة إنعاش أقاليم الشمال تعتبر صاحبة المشروع بالنسبة لتهيئة 

في النقص في  ويمكن إجمال المالحظات المتعلقة بإنجاز الدراسات واألشغال  السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية،

 :تأخر في الدراسات واألشغالتحديد الحاجيات وال

 بالدقة المطلوبة الشروط الخاصة لألشغال يتحديد الحاجيات في الدراسة ودفتر عدم 

الحظ المجلس الجهوي للحسابات قصورا على مستوى تحديد الحاجيات فيما له صلة بمشروعين تم إنجازهما من قبل  

  بمبلغ  98/11صفقة رقم  ي )تهيئة السوق األسبوعرهم:  د   13.  000 .000 ,00وكالة تنمية أقاليم الشمال بما مجموعه  

بناء المجزرة درهم(، من جهة، ومشروع    1.980.228,00بمبلغ    62/13درهم، وصفقة تكميلية رقم    5.014.596,00

 ( من جهة أخرى.درهم 529.650,00مع ملحق بمبلغ  ،درهم 5.300.428,80بمبلغ  23/12صفقة رقم )الجماعية 

 المذكورتين، نصفقتيالعداد الدراسات ودفتري الشروط الخاصة المتعلقة بإلم يتم تحديد الحاجيات بدقة أثناء ذلك أنه 

وملحق صفقة فيما يتعلق   ،تفرشته بالرمل والحصى  من أجلالسوق األسبوعي،    ةتم اللجوء إلى صفقة ثانية لتكملة تهيئف

منصة تثبيت األبقار   من قبيللم تتضمن بعض األثمان  23/12الصفقة األصلية رقم  كونبناء المجزرة الجماعية ب

درهم وحوض تجميع الدم بمبلغ  180.000,00درهم، وهيكل من الصلب لدعم السكة بمبلغ  122.100,00بمبلغ 

 خاللتوقعها يفترض كان فقد  ؛هذه المنشآت أساسية بالنسبة لتشغيل المجزرة حيث إن جميعدرهم. و 17.000,00

 الصفقة األصل.

درهم في االتفاقية، وتمت  11.000.000,00تجاوز مساهمة الوكالة ووزارة الداخلية والمحددة في  تم على إثر ذلكو

 04/12/2014بتاريخ  449بواسطة أمر باألداء رقم  تم ،درهم 800.0000بقيمة مبلغ تكميلي أداء مطالبة الجماعة ب

 ، خارج مضامين االتفاقية. (الشمال دفعات إلى وكالة تنمية أقاليم 50/52-30-50تنزيل مالي )

  نجاز صفقات الدراسات والمراقبة والتتبعإخلل وتأخر في 

تتعلق  03/2016رقم  الصفقةتتعلق بإنجاز الدراسات التقنية، و 02/2012رقم  ةصفقالعمدت الجماعة إلى إبرام 

اثنان يتعلقان بإنجاز الدراسة الجيوتقنية   ،أصدرت ثالثة سندات للطلب. كما  بالمساعدة التقنية والتتبع ومراقبة األشغال

 .والطبوغرافية، وواحد يتعلق بمراقبة جودة األشغال

، في  مدة اإلنجاز في دفتر الشروط الخاصة بأربعة أشهر قدرتحيث  ،نجاز الدراساتإأن هناك تأخرا في  لوحظ وقد 

، 06/05/2015 بتاريخ واالستالم المؤقت 08/2012/ 13 بتاريخ قاربت المدة الفاصلة بين األمر ببدء الدراسة حين

 -  2012طار برنامج استعجالي للتأهيل الحضري لمدينة تاهلة )إثالث سنوات. علما أن المشروع برمته يندرج في ال

2013.) 

 تعثر على مستوى إنجاز األشغال 

 22.226.181,60 تتعلق بالطرق والصرف الصحي بمبلغ احدةو ،مارس 3تهيئة شارع ل تينأبرمت الجماعة صفق

 درهم.  3.505.532,40درهم والثانية تتعلق باإلنارة العمومية بمبلغ 

 :تانالتالي ناتبخصوص هاتين الصفقتين المالحظوقد أبدى المجلس الجهوي للحسابات 

 توقف األشغال المتعلقة باإلنارة العمومية  ▪

المدة  قدرت، حيث قهاتعثرا منذ انطال 02/2016الصفقة رقم في إطار المتعلقة باإلنارة العمومية األشغال  ترفع

، 2017شهر يونيو   الجهوي للحسابات خاللالمجلس زيارة وإلى غاية   ها،إال أن ر؛التوقعية إلنجاز األشغال بستة أشه

 نجاز األشغال.إغادر المقاول مكان  حيث تكتمل بعد،  االزالت متوقفة ولمأي بعد مرور عشرة أشهر؛ 

بالجماعة إلى توجيه إعذار له   حذاألمر، ما  يمتثل المقاول ل، لم  05/08/2016بتاريخ  األمر ببدء األشغال  فيما أعطي  ف

ثر بصفة مباشرة على وثيرة أهذا التوقف  .الورش تهغادرمبعد  30/05/2017، وآخر بتاريخ 2016/ 24/08بتاريخ 

بعض مكوناتها إتمام صفقة  والتي تستدعي  المتعلقة بالطرق والصرف الصحي،    01/2016نجاز أشغال الصفقة رقم  إ

 اإلنارة العمومية.
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 تعثر األشغال بسبب منشآت شبكة الكهرباء ▪

تعثرا بسبب وجود بعض منشآت شبكة الكهرباء التي يسيرها المكتب الوطني   02/2016و  01/2016ن  االصفقت  عرفت

بشأن تحويل أربعة   05/04/2017و  20/02/2017والكهرباء، حيث راسلت الجماعة الجهات المختصة بتاريخ  للماء  

 بشأن تحويل كابل كهربائي تحت أرضي يمر تحت الطريق.  26/05/2017أعمدة للجهد المتوسط، وبتاريخ 

با على وتيرة إنجاز المشروع سل ،على مستوى تنفيذ األشغالونجاز الدراسات إالتأخر المسجل على مستوى وقد أثر 

   .برمته

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات  بضرورة:  وبناء عليه، 

يالء العناية الكافية إلعداد صفقات الدراسة والتتبع والمراقبة، مع توخي الدقة في تحديد الحاجيات إ -

 ؛متابعة تنفيذ األشغالو

تالفي تعثر المشاريع وتأخر تحقيق األهداف  لتنفيذ الدراسات واألشغال لجال المحددة احترام اآل -

 المتدخلين. كافةالمرجوة منها، والتنسيق المسبق مع 
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II. تاهلة جواب رئيس المجلس الجماعي ل   

 )نص مقتضب(  

 )...( 

 الجماعة مداخيل تدبير أوال.

 المداخيل شساعة اداء تقييم .1

 : تراكم الديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل.01المالحظة رقم  •

فيما يخص هذه المالحظة، فان ذلك يعزى إلى قلة األطر اإلدارية والكفاءات البشرية الالزمة لتغطية كافة المهام 

 المنوطة بشساعة المداخيل على مستوى الجماعة.

 يون غير المحصلة نذكر منها: كما أن هناك عدة عراقيل تؤثر سلبا على استخالص الد 

 رفض تحيين عقود اإليجار من طرف المكترين وتقاعسهم عن األداء رغم اإلشعارات الموجهة لهم.  .1

 تغيير عناوين المكترين.  .2

واستغالل محالتهم من طرف الورثة مما يتسبب في نشوب النزاع فيما بينهم والذي غالبا   وفاة بعض المكترين .3

 ما يؤدي إلى إغالق المحل. 

قمنا بتزويد محامي الجماعة بالئحة الملزمين ومبلغ الديون المترتبة في ذمتهم من أجل إجبارهم قضائيا قد )...( و

 .47.06اإلقرارات المنصوص عليها في القانون على أداء ما بذمتهم وتحيين عقود الكراء وإيداع 

: عدم حرص شسيع المداخيل على دفع المبالغ المقبوضة الى القابض رغم تجاوزه  02المالحظة رقم  •

 للسقف المحدد. 

درهم( المحدد  1000.00للتغلب على هذا المشكل قمنا بمراسلة السلطات الوصية من أجل رفع سقف ألف درهم )

 قرار إحداث شساعة المداخيل، إال أن طلبنا هذا قوبل بالرفض. في الفصل الثاني من

 1.000,00وقد شرعنا في الدفع اليومي للمداخيل المحصلة رغم أن هذا اإلجراء يتجاوز دائما السقف المحدد في 

 ئية. درهم، كما أن التدبير المعلوماتي للمداخيل الذي قامت مصالح المالية بإعداده سيحل هذا المشكل بصفة نـها

 : تدبير الرسـوم و العائدات  .2

 : عدم إجراء االحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية لضبط وعاء الرسم. 03المالحظة رقم  •

يرجع هذا المشكل باألساس إلى اتساع رقعة المجال الحضري وتفتيت الوعاء العقاري وعدم تواجد المالك بعين 

العقارية على رسوم للملكية تحدد بدقة مالكها ومساحتها، باإلضافة إلى نقص المكان مع عدم توفر جل األوعية 

 الموارد البشرية العاملة بمكتب الجبايات. 

وعند توصلنا بهذه المالحظة باشرت لجنة مكونة من مكتب الجبايات بالجماعة وممثل عن القباضة وممثل عن 

المبنية بالمدينة، كما راسلنا المديرية اإلقليمية  السلطة المحلية عملية إحصاء شامل لألراضي الحضرية غير

 للضرائب بتازة قصد الحصول على الئحة الملزمين بأداء بعض الرسوم المحلية )...(. 

 : تقاعس الجماعة عن إجراءات فرض وتحصيل الرسوم في حق بعض الملزمين04المالحظة رقم  •

مضمون بأداء الرسوم على األراضي الحضرية غير تقوم الجماعة سنويا بإشعار الملزمين عن طريق البريد ال

المبنية بواسطة إشعارات فردية بالنسبة للملزمين التي تتوفر على عناوين سكناهم، كما تقوم كذلك بتعليق إعالنات 

 إدارية تحثهم على أداء الرسم، بمختلف المصالح اإلدارية التي توجد بالمدينة.

االراضي الحضرية غير المبنية اثناء تسليم رخص السكن : عدم فرض الرسم على 05المالحظة رقم  •

 بعد استنفاذ مدة االعفاء المؤقت.

 السكن رخص على حصلوا الذين األشخاص من المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم استخالص عدم إن

 راجع وهذا التعمير ومصلحة الجبايات مكتب بين التنسيق عدم إلى سنوات كان يرجع ثالث أجل انصرام بعد 

 مصلحة مع بالتنسيق التعمير مصلحة )...( وقد قامت بالمصلحتين، العاملة البشرية الموارد  قلة إلى باألساس

 .الملزمين جميع من الرسم هذا الستخالص بالتوازي للعمل الجبايات
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ضعف المداخيل : عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة بالرغم من 06المالحظة رقم  •

 المصرح بها.

)...(، قامت الجماعة بإشعار الملزمين بأداء هذا الرسم بشكل فوري مع إمكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية، كما 

قامت بتحسيس أرباب المقاهي بمسك سجل خاص بكل أنواع المشروبات، وقامت كذلك بتعديل القرار الجبائي 

 أوية المطبقة على المبالغ اإلجمالية المصرح بها من طرف أرباب المقاهي. المعمول به وذلك برفع النسبة الم

: عدم إحصاء الملزمين بالرسم على احتالل االمالك الجماعية بمنقوالت ألغراض 07المالحظة رقم  •

تجارية صناعية او مهنية وتصفية سعر الرسم بناء على قيمة تقديرية دون اعتماد معطيات مديرية 

 الضرائب.

مقاهي التي تم الترخيص لها باستغالل الملك العمومي )طاوالت على الرصيف، إشارات ضوئية، أطناف ان ال

وغيرها( قامت المصلحة المختصة بإدخالها ضمن الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية بمنقوالت أو 

 عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية صناعية أو مهنية.

  في  باالعتماد  المصلحة تقوم  المالية، لوزارة التابعة الضريبية المصالح طرف من مسجلينال للملزمين أما بالنسبة

 .التجارة ضريبة لتصفية المحددة اإليـجارية القيمة على الرسم هذا احتساب

 أخذا  التقديرية  اإليجارية  القيمة  على  الرسم  هذا  لتصفية  االستناد   يتم  فإنه  الضرائب  إدارة  لدى  المسجلين  لغير  بالنسبة

 .النشاط لنفس والممارسة المجاورة المحالت االعتبار بعين

 الضرائب إدارة طرف من حتى محصية غير الرسم هذا موضوع التجارية المحالت أغلب أن إلى اإلشارة وتجدر

 الجماعة  وإدارة  بتازة  الضرائب  إدارة  بين   مشتركة  لجنة  وبدأت  بها  باالتصال  مؤخرا  قمنا  وقد   المالية،  لوزارة  التابعة

 .للرسوم شامل  إحصاء بإجراء المحلية والسلطة

 : فرض جزافي للرسم على االحتالل المؤقت لألمالك الجماعية ألغراض ترتبط بالبناء.08المالحظة رقم   •

ن هذه إن الجماعة شرعت في فرض هذا الرسم بناء على المساحة الحقيقية المراد استغاللها من طرف المستفيد م

الرخصة. كما أنها تدرس إمكانية أداء هذا الرسم بشكل سنوي )أي مجموع أرباع السنة( وتجديدها في حالة عدم 

 إنـهاء الورش.

 ثانيا: تقييم برنامج التأهيل الحضري لمدينة تاهلة

 :يتعلق بالجانب المالي فيما .1

 .دفع مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات لمساهمته : عدم09المالحظة رقم  •

مساهمة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات في برنامج التأهيل الحضري تتمثل في إحداث منطقة األنشطة االقتصادية 

متر مربع إليواء 15734)قرب السوق األسبوعي( حيث عملت الجماعة على توفير العقار على مساحة تقدر ب 

 هذا المشروع.

عقد اجتماع بمقر العمالة خصص للمصادقة على الدراسات   17/11/2017آلن في طور الدراسة، إذ بتاريخ  وهو ا

 . )...(المعمارية 

 كما قامت مصالح الجماعة بتقديم ملتمس للسيد العامل من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود )...(. 

 .الداخليةمساهمة وزارة ب التوصلتأخر كبير في   :10المالحظة رقم  •

بعد مراسلة الجماعة مصالح وزارة الداخلية حول تحويل مساهمة المديرية العام للجماعات الترابية موضوع 

(، قامت 5/2017/ 30بتاريخ  983)مراسلة عدد  20/01/2016بتاريخ  F/P 201163الترخيص بالبرنامج رقم 

 هذه األخيرة بتحويل مساهمتها لميزانية الجماعة عبر شطرين:

 )...(.  11/04/2018بتاريخ  F/P 2041871ول: ترخيص بالبرنامج رقم:  األ -

 )...(.  12/12/2018بتاريخ  F/P 2121878الثاني: ترخيص بالبرنامج رقم:   -

 تأثيـر سلبي للبرنامج على مالية الجماعة .2

 تعبئة الجماعة لموارد مهمة خارج االتفاقية وعلى حساب تنفيذ مشاريع أخرى. :11المالحظة رقم  •

انجاز الدراسات  المشروع، وبعد مارس والذي تعتبر الجماعة فيه هي صاحب  3صوص مشروع تهيئة شارع بخ

تبين ضرورة القيام بإعادة بناء الطريق من جديد في مجموعة من المقاطع بدل التقوية باإلسفلت  التقنية والجيوتقنية،

  الطرقي، األثاث   ثمنة كالتشويرع مجموعة من األكما كان متوقعا أثناء إعداد االتفاقية وكذا وجوب تضمين المشرو

 ...،(giratoire)الحضري، بناء المحور الطرقي 
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الشيء الذي نتج عنه ارتفاع تكلفة المشروع، وحرصا من المجلس الجماعي على إخراج المشروع إلى حيز الوجود، 

ومنها ما تم فتحه عبر إعادة تخصيص  ة،بادر إلى تعبئة موارد إضافية منها ما تم فتحه عبر وثيقة الميزانية السنوي

 اعتماد.

 عدم صرف مجموعة من االعتمادات بالجزء األول. :12 المالحظة رقم •

، 2016لقد قام المجلس بتشكيل لجنة تسهر على تسمية الشوارع واالزقة وترقيم المنازل بالمدينة خالل دورة اكتوبر  

الصعوبات مما أدى إلى تأخر مهمتها، ومصالح الجماعة ستعمل إال أن عمل هذه اللجنة قد واجهته مجموعة من 

 على إعداد مشروع قرار تنظيمي جديد لتسمية شوارع المدينة وبناء عليه سيتم تفعيل ضرف هذه االعتمادات.

أما بخصوص عدم صرف الفصل المتعلق بالصيانة االعتيادية لعتاد واثاث المكاتب فقد قامت مصالح الجماعة 

 بإصالح الناسخات المتواجدة بالجماعة.

  بإنجاز الدراسات واالشغال: فيما يتعلق  .3

 نقص في تحديد الحاجيات في الدراسة ودفتر الشروط الخاصة لألشغال :13المالحظة رقم  •

مليون درهم لتهيئة السوق  5مليون درهم لهذين المشروعين:  11حسب مضامين االتفاقية، تم تخصيص مبلغ 

 مليون درهم لبناء المجزرة )...(.   6األسبوعي و

 درهم، بدءا مليون 5 حدود في أي له المرصودة باالعتمادات الدراسات مكتب األسبوعي، تقيد  للسوق بالنسبة

 تبليط- الطرق تعبيد -وقائي  سور-دكاكين  بناء )-الصفقة مبلغ حدود  في-التهيئة أشغال إنهاء  وبعد  أنه إال .باألولويات

 بناء  عملية وأن خصوصا ، مالئمة تعد  لم القائمة بالرمال السوق تكسية أن ،تبين...(السيارات، الممرات، موقف

 مما القائمة التكسية رداءة على عالوة ،هذا السوق ساحة مستوى انخفاض عنها نتج وتعليتها السوق بداخل الطرق

 0,8 منها)  درهم مليون 2 حوالي بمبلغ تكميلية صفقة إبرام إلى الشمال أقاليم وتنمية إنعاش ووكالة الجماعة دفع

 اعتماد مالي أي أن على الخامس بندها  في تنص الدراسة اتفاقية لكون ،اعتبارا(الجماعة مساهمة درهم مليون

 .المعنية الجماعة طرف من تعبئته يجب المشاريع لتمويل إضافي

 .األصلية  بالصفقة  بالملحق  الواردة  األثمان  تضمين  لعدم  تنتبه  لم  الجماعية  المصالح  فإن  المجزرة،  بناء  وبخصوص

 مراقبة والتتبع.والالدراسات  اتانجاز صفق : خلل وتأخر قي14المالحظة رقم  •

-بقرار عاملي  معينة-هيئةتم بمواكبة وتتبع من طرف  مارس، 3إن انجاز الدراسات التقنية لمشروع تهيئة شارع 

ن كل مهمة منجزة من طرف مكتب الدراسات كانت تعرض على أنظار الهيأة إحيث    ومكونة من مختلف المصالح،

بعد عقد اجتماع يتم خالله إبداء المالحظات التقنية وإعادة إدماجها بتقرير المهمة من طرف نائل الصفقة وهذا ما 

لجماعة ألمر بمهمة يقضي بوقف الدراسات حتى يتسنى انجاز إضافة إلى إصدار ا نجاز الدراسات،تطلب وقتا إل

 الدراسات الجيوتقنية بواسطة مختبر مختص وذلك لتحديد بنية الطريق.

الهيأة ضرورة إخضاعها للمصادقة من طرف المديرية الجهوية لوزارة   التنفيذ، ارتأتوقبل المصادقة على تصاميم  

 تطلبت مزيدا من الوقت. هذه العملية ،(CERET)التجهيز واللوجستيك 

تطبيق غرامات التأخير  عنه، وتممسير مكتب الدراسات بالتأخر الناجم  بإعذارهذا إضافة إلى أن الجماعة قامت 

 من مبلغ الصفقة(.  %10عليه والتي بلغت السقف )

قنية،ونظرا النجاز الدراسات الت  02/2012قامت الجماعة بإبرام صفقة عدد    مارس،  3لتنزيل مشروع تهيئة شارع  

فإنها أغفلت إدماج  لكون الجماعة لم يسبق لها إعالن طلبات عروض خاصة بالدراسة من قبل لمشاريع كبرى،

 مهمة المراقبة والتتبع بهذه الصفقة.

 التوجيه بالمشاريع المستقبلية. ذاخذ هأوسيتم 

قامت    طبقا لدفتر المقتضيات الخاصة،لى المقاولة  عإضافة للمختبر المفروض    األشغال، فإنهوبالنسبة لمراقبة جودة  

الجماعة بإسناد هذه المهمة لمختبر آخر على نفقتها لضمان جودة األشغال من خالل القيام بعملية المراقبة بشكل 

 ،....(. ر تقاري ثباتية )نتائج، مستمر ومتى ارتأت ذلك والحصول على الوثائق اإل

  خلل وتعثر في إنجاز االشغال .4

 توقف األشغال المتعلقة باإلنارة العمومية.  :15المالحظة رقم  •
المتعلقة بأشغال اإلنارة العمومية وإبرام صفقة جديدة تحت عدد:  02/2016قامت الجماعة بفسخ الصفقة عدد 

 مارس: 3وتم التسلم المؤقت لجميع أشغال تهيئة شارع  03/2018

 15/11/2018الصرف الصحي والطرق بتاريخ:  -
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 )...(.    17/12/2018اإلنارة العمومية بتاريخ:  -

 األشغال بسبب منشآت شبكة الكهرباء. : تعثر16المالحظة رقم  •

قامت مصالح الجماعة بتجاوز هذه الوضعية حيث تم تحويل األسالك الكهربائية تحت أرضية من قارعة المحور 

 20/12/2017والذي تم تسليم أشغاله بتاريخ:  16/2017الطرقي إلى الرصيف وذلك بواسطة سند طلب عدد: 

 .)...( 
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 "الوادين"جماعة 

 )إقليم موالي يعقوب(
 

مكناس، على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته الجماعات الترابية -تم إحداث الجماعة الترابية الوادين، التابعة لجهة فاس

. وتقع الجماعة في النفوذ الترابي إلقليم موالي 1992يونيو    30بتاريخ    2.92.468بموجب المرسوم رقم   1992سنة  

نسمة )حسب إحصاء   11767 بساكنة تناهز، تر مربعمو ليك 209يعقوب، حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 

 دوارا. 46( موزعة على 2014سنة 

الصادر بالجريدة   2.07.220بحسب المرسوم رقم    2007أكتوبر    15منذ  الوادين  تم تحديد المحيط الحضري لجماعة   

يسهر على تدبير  .2002على تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة  كما تتوفر، 2007شتنبر  18الرسمية بتاريخ 

رهن إشارة  موظفا وعونا ، تم وضع ستة منهم 29عضوا، ويعمل بها  17شؤون الجماعة مجلس جماعي مكون من 

 الح خارجية وموظف واحد يوجد في حالة إلحاق.مص

لم تتجاوز التي  ،  الذاتية  نسبة الموارد في  بضعف    2016-  2013خالل الفترة  ، فقد تميزت  ميزانية الجماعة  فيما يخص

. ويرجع ذلك 2015درهم خالل السنة المالية  826.690,76% من مجموع مداخيل الجزء األول بقيمة 16 نسبة

على مستوى مما انعكس   ،تدبير بعض الرسوم الجبائية على مستوىص ائالرصيد العقاري ونق ضعف تثمينلأساسا 

 .2015سنة  %16 بعد أن سجل نسبة 2016خالل سنة  %9الذي بلغ نسبة  ،االستقالل المالي للجماعة

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات    

وإصدار عدد  عن تسجيل مجموعة من المالحظاتي للحسابات أسفرت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهو

 من التوصيات همت تدبير الطلبيات العمومية وتدبير مجال المداخيل الجماعية.

 الطلبيات العمومية .أوال
صفقة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، أغلبها   19، ما مجموعه  2016-  2012أبرمت جماعة الوادين خالل الفترة  

درهم، وقد ارتبطت هذه الصفقات  8.801.609.00في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة إجمالية قدرها 

ية أشغال تهيئة السوق األسبوعي وإنجاز تجهيزات ومرافق صحوفي أغلبها بفتح وتهييئ الطرق والمسالك الجماعية 

سند طلب  122خالل نفس الفترة ما يقارب الجماعة بمجموعة من المدارس المتواجدة بتراب الجماعة. كما أصدرت 

 درهم. 2.933.344.51بمبلغ إجمالي بلغ 

 المالحظات من مجموعة ، تم تسجيلتدقيق الملفات اإلدارية والتقنية والمحاسباتية ومعاينة بعض األشغال المنجزةبو

 : يلي فيما أبرزها يتجلى

 تدبير الطلبيات العمومية بناء على سندات الطلب  .1

 على مستوى سندات الطلب لوحظ ما يلي: 

   إحدى المقاوالت المستفيدة من سندات الطلب المتعلقة باقتناء لوازم المكتب مع موضوع   نشاطعدم مطابقة

 النفقة 

 متعلقة 2016- 2014 الفترة خالل الطلب سنداتمجموعة  من المقاوالت إحدى استفادة عن المراقبة عمليات أبانت

حين أن المقاولة   في  الطباعة،  ومواد   المكتب  لوازم  كذلك باقتناء  المتعلقة  الطلبيات  ومن الغيار  وقطع  السيارات  بإصالح

 المكتب.  بلوازم المتعلقة اتموضوع النفقمع  نشاطها يتطابق والهي مقاولة أشغال عامة 

 ت الطلب قبل الـتأشير على مقترح االلتزام المتعلق بهاقيام الجماعة بإصدار سندا 

تقوم الجماعة في أغلب الحاالت بإسناد سندات الطلب قبل االلتزام بها بشكل قانوني وإخضاعها للمراقبة المالية في 

بسن  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  65مرحلة االلتزام كما هو منصوص عليه في المادة 

خالل سند طلب(  65)أكثرمن م للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث تم رصد هذه الحاالت نظا

  .2016- 2012الفترة الممتدة من 

إن هذه الممارسة تخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية وتنطوي على عدة مخاطر من قبيل تحمل 

 .بشأن طلبيات عمومية لم يتم االلتزام بها نهائيا الجماعة التزامات قانونية
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 لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية متأخراتها من استهالك الوقود 

تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باستعمال السندات ألجل والتي يتم اقتطاعها من دفاتر معدة لهذا الغرض. وتجدر 

فقط اإلدالء تم ، حيث 2016- 2012تحتفظ بالسندات ألجل المتعلقة بالفترة اإلشارة إلى أن المصالح الجماعية لم 

 .2015بالوصوالت المرتبطة باستهالك الوقود عن سنة 

  المتعلقة بالكميات  الجماعة بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية المستحقات من خالل المراقبة قيام تبينولقد 

، قامت الجماعة باستهالك 16/10/2015إلى غاية    02/01/2015المستهلكة خالل السنة، فبالنسبة للفترة الممتدة من  

مما   16/10/2015في حين أن مقترح االلتزام لم يتم التأشير عليه إال بتاريخ   ،درهم من الوقود   80.265,00ما قدره  

بسن نظام للمحاسبة   2010 يناير 3الصادر في    441.09.2م  من المرسوم رق   65إلى    61يخالف مقتضيات المواد من  

 العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 تدبير النفقات باعتماد الصفقات العمومية  .2

 فيما يخص الصفقات العمومية، تم تسجيل المالحظات التالية:

  قانوني سند دون تنافسينم قصاءإ عنه ترتب العمومية الصفقات مرسوم لمقتضيات سليمغير  تطبيق  

-03/2012-01/2012للصفقات التالية:لوحظ من خالل االطالع على محاضر طلبات العروض المفتوحة بالنسبة 

لعدم وجود بعض المستندات إقصاء مجموعة من المتنافسين نظرا  2013-03/2013-10/2013/ 01/2013-06

يتعين على لجنة طلب العروض االحتفاظ بعرض المتنافس ومطالبته بتقديم   المكونة للملف اإلداري. في حين كان

 5بتاريخ    2.06.388من المرسوم رقم    35من المادة    10لفقرة  ل  طبقا الوثائق الناقصة قبل اإلقدام على إقصائه نهائيا،

 .المتعلق بإبرام الصفقات العمومية 2007فبراير 

فحص الملفات اإلدارية والتقنية للمتنافسين الذين تم إقصائهم في إطار الصفقة أنه تبين من خالل تإلى  وتجدر اإلشارة   

المتعلقة بأشغال الصرف الصحي، وجود الوثائق التي كانت سببا لإلقصاء ضمن قائمة المستندات التي    03/2013رقم  

 le plan de charge de)المقاولة قدمها بعض المتنافسين، ويتعلق األمر على سبيل الذكر بمخطط تحمل 

l’entreprise) . 

كما أن لجنة طلب العروض تقوم في غالب األحيان بإقصاء المتنافسين لعدم وجود بعض المستندات المكونة للملف 

من  35من المادة  11اإلداري أو التقني بعد فتح األظرفة التي تتضمن العروض المالية في مخالفة لمقتضيات الفقرة 

العمومية التي تنص على أنه: "... يرجع الرئيس مقابل إبراء إلى المتنافسين الحاضرين  المرسوم المتعلق بالصفقات

 .الذين تم إقصائهم ملفاتهم دون فتح األغلفة التي تتضمن العروض التقنية والمالية..."

انوني سليم أحد المتنافسين بدون سند ق أقصىكونه  فضال عنومن تم يكون عدم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية 

ضيع على الجماعة عروضا مالية تبين أنها بأثمان أدنى مقارنة مع األثمان المتعاقد قد من التنافس على نيل الصفقة، 

 بشأنها. 

  10/2013و 04/2012عدم تقديم المذكرة التقنية في إطار الصفقتين عدم تطبيق الغرامة المترتبة عن   

موضوع تهيئة  10/2013و 04/2012وط الخاصة بالصفقتين الصفقتين من دفتري الشر 29خالفا لمقتضيات المادة 

المسالك والطرقات، والتي تنص على "ضرورة تقديم المقاول قبل بدء األشغال مذكرة تقنية تتعلق بتنفيذ المشروع 

األشغال"،   يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، تحت طائلة تطبيق الغرامة عن التأخير في تنفيذ   15داخل أجل  

 لم يلتزم نائال الصفقتين المشار إليهما أعاله بتقديم المذكرة التقنية للمشروع قبل الشروع في إنجاز األشغال المقررة.

لم تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة   فإنهاتقصير الجماعة في إلزام نائلي الصفقتين بتقديم الوثائق المذكورة،  إضافة إلى  

من مجموع مبلغ  %10م )الذي يمثل نسبة دره 76.068.00مات المناسبة، عبر خصم مبلغ السيما تطبيق الغرا

ن بمجرد معاينة تأخير في تقديم الوثائق اتلقائيا من مجموع المبالغ التي تدين بها المقاولت الصفقتين سالفتي الذكر(

 تطبيقا لبنود الصفقتين. المذكورة

 م المتعلقة بالتنفيذ الشروع في إنجاز األشغال في غياب التصامي 

لوحظ من خالل تفحص ملفات الصفقات موضوع المراقبة إصدار الجماعة أوامر بالشروع في تنفيذ األشغال في 

 .04/2012و 03/2012غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ، وقد تم الوقوف على هذه الحاالت في إطار الصفقتين 

ل أشغال تهيئة السوق األسبوعي لوحظ بدء إنجاز أشغال الصفقة بتاريخ المتعلقة بتكمي  03/2012فبالنسبة للصفقة رقم  

في غياب تصاميم الخرسانة التي يتولى إنجازها مكتب الدراسات، حيث تم تأجيل األشغال لمدة بلغت  08/08/2012

 . إعداد تلك التصاميملم يتم   2012، كما أنه ولغاية فاتح شتنبر 13/08/2012يوما ابتداء من تاريخ  44

أوامر بتأجيل  8عرف تأخرا كبيرا، حيث عرفت هذه الصفقة إصدار  03/2012وجدير بالذكر أن تنفيذ الصفقة رقم 

األشغال وهو ما يدل على ضعف التخطيط لدى الجماعة، كما يعد عدم إنجاز الدراسات وكذلك مجمل التصاميم المتعلقة 
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اعية في ضمان جميع الشروط الالزمة والضرورية من بتنفيذ المشروع في أوانها تقصيرا من طرف المصالح الجم

 أجل إنجاز األشغال في أحسن الظروف.

  واستفادة المقاولة من  2014/م.م.ت.ب/03إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل األشغال في إطار الصفقة

 آجال إضافية

 "والد عياد "اومدرسة المتعلقة ببناء مطعمين بكل من مدرسة كوربش  2014/م.م.ت.ب/03عرفت أشغال الصفقة 

بلغت   ، حيثأوامر بالخدمة منها ثالثة تعلقت بتأجيل األشغال 7وبناء مرافق صحية بمجموعة من المدارس إصدار 

فإنه لم يتم تقديم الدوافع لتوقيف  06/2015وباستثناء األمر بتأجيل األشغال رقم  يوما. 44المدة اإلجمالية للتوقف 

 األشغال تأجيل من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تقضي أنه يتم 44األوامر مما يخالف المادة األشغال في بقية 

تبقى غير مؤسسة، نظرا   6كما أن التبريرات المقدمة في إطار األمر بتأجيل األشغال رقم    .معلل بالخدمة أمر بموجب

المتعلقة ببناء مطعم بمدرسة   2014/م.م.ت.ب/ 01قة  لكون المقاولة أثناء هذه الفترة كانت تقوم باألشغال موضوع الصف

  .رقبة الدجاج حيث كانت األشغال جارية بالموازاة مع أشغال الصفقة موضوع المالحظة

يوما" لتجنيبه غرامات التأخير في التنفيذ. وتقدر غرامات    34ومن تم تكون الجماعة قد منحت المقاول آجاال إضافية "

  :تم احتسابه كاآلتي درهم 17.594,19 مبلغوال إصدار الجماعة أوامر التوقيف المعنية بالتأخير التي كانت لتطبق ل

 )مبلغ الصفقة(. 517.476.00*1/1000*34

  األمر بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بمجموعة من الصفقات من دون إلزام المقاوالت بتقديم الوثائق

 المتعلقة بالتأمين

كشوفات الحساب المؤقتة والنهائية بالنسبة لمجموعة من الصفقات   بالتأشير علىلوحظ بهذا الخصوص قيام الجماعة 

من دفتر الشروط  24دون تقديم المقاوالت المستفيدة من الطلبيات العمومية لعقود التأمين المشار إليها في المادة 

 .01/06/2000اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة بتاريخ 

على وجوب تقديم  2014/م.م.ت.ب/03و 03/2012كما أنه وبالرغم من تنصيص دفتري الشروط الخاصة بالصفقة 

عقد التأمين الذي يشمل األخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية شغال المقاول وعلى نفقته إلى غاية التسلم النهائي لأل

لوحظ غياب هذه العقود ضمن ملفات  فقد ات والعقود، من ظهير االلتزام 769للمقاول كما هي محددة في الفصل 

أن اإلعالن عن التسلم النهائي في هاته الحالة، يكون رهينا بمدى موافقة صاحب المشروع على في حين الصفقتين. 

 بنود العقد المذكور.

وريا نظرا لألهمية يعتبر إبرام عقود التأمين من طرف نائلي الطلبيات العمومية ومراقبة الجماعة لذلك  إجراء ضر 

من دفتر الشروط اإلدارية على أنه ال يمكن القيام بأي تسديد  24التي أوالها المشرع لهذه العملية، حيث تنص المادة 

ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهود بصحتها من وثائق التأمين المبرمة لتغطية األخطار المشار 

 إليها.

  المؤقت لمجموعة من صفقات األشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت التي تتيح اإلعالن عن التسلم

 التأكد مما تم إنجازه 

ال تقوم الجماعة في العديد من الحاالت بمطالبة المقاول باإلدالء بتصاميم جرد المنشآت عند التسلم المؤقت لألشغال 

دالء بهذه إلموعة من الصفقات على ضرورة ادفاتر الشروط الخاصة بمجفي المنجزة، وذلك بالرغم من التنصيص 

كما أن المصالح الجماعية لم تعمل على تفعيل المقتضيات التعاقدية التي تقضي بتطبيق الغرامة المناسبة  التصاميم،

 05/2013-2013/ 01-01/2012في حالة عدم تقديم نائل الصفقة لتصميم جرد المنشأة بالنسبة للصفقات 

 .06/2013و

، 04/2014و  03/2014، 2013/ 06، 01/2013، 01/2012اعة، بالنسبة للصفقات ذات األرقام الجمقيام إن 

باإلعالن عن التسلم النهائي واإلفراج عن الضمان النهائي واالقتطاع الضامن دون مطالبة نائلي الصفقات بتقديم  

عامة التي تنص على أنه "يرجع من دفتر الشروط اإلدارية ال 16مقتضيات المادة  يتنافى معتصاميم جرد المنشآت، 

، ويدفع االقتطاع الضامن أو يتم اإلفراج عن الكفاالت التي تقوم 70الضمان النهائي، ما عدا في حاالت تطبيق المادة 

( أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال 3مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثالثة )

 .( إذا سلم صاحب الصفقة فعال تصاميم جرد المنشآت المنفذة."وذلك: )..

  2012/ 03اختالالت في إنجاز مشروع تهيئة السوق األسبوعي موضوع الصفقة رقم  

المتعلقة بأشغال تكميل السوق  03/2012بإبرام الصفقة رقم  ،في إطار ترخيص برنامج ،قامت جماعة الوادين

  بإنجاز األشغال الكبرى والتلبيس والمساكةوذلك درهم،  3.230.400.96إجمالي قدره  األسبوعي بمبلغ

 gros œuvres-étanchéité et revêtement)غال الكهرباء والتهيئة الخارجية.(، باإلضافة إلى أش 
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 المالحظات التالية:تسجيل اد وتنفيذ هذه الصفقة عن وقد أسفرت مراقبة إعد 

 غياب معايير دقيقة في تحديد الكلفة التقديرية للمشروع ▪

في التركيبة المالية  إن الكلفة التقديرية المعتمدة في الصفقة لم تأخذ بعين االعتبار كلفة العناصر كما تم تحديدها

ة في نسبة الكميات المرتقبة مقارنة مع ما تم تحديده سلفا للمشروع، حيث عرفت مجموعة من األعمال تغيرات مهم

 لمشروع.ا عند إعداد 

  حيثوجدير بالذكر أن تحديد الكلفة التقديرية للصفقة تم في غياب التصاميم المتعلقة بالخرسانة والدراسة الجيوتقنية. 

اد نتائجها بشكل قبلي، من أجل وضع المستندات من الوثائق المكونة للصفقة وتجد أهميتها في ضرورة اعتم تعتبر هذه

تصاميم البناء المناسبة لنوعية األرض المراد إقامة البناء عليها، وكذلك تحديد القياسات والحسابات المرافقة ومن ثم 

 الكميات الالزمة لألشغال.

ثمان، الذي وحيث إن المهندس المعماري باعتباره المشرف على األشغال، بوضعه للتصاميم وللبيان التقديري لأل

يتضمن نوعية األعمال التي يتعين تنفيذها والكمية المفترضة لكل وحدة من هذه األعمال، دون االعتماد على هذا النوع 

 يجعل هذه الوثائق غير مرتكزة على معطيات علمية وموضوعية.  ،من الدراسات

تقوية  تستوجبعليها ذات طبيعة طينية  ولقد أبانت نتائج الدراسة الجيوتقنية عن أن األرض المراد إقامة البناء

سلبا على البناية.  التي قد تؤثرمن أي نوع من التسربات المائية  (Etanchéité)ة األساسات وتعزيز عازلية الترب

تم إحداث تغييرات مهمة في الحجم األولي لألشغال فقد بداية األشغال،  عند وحيث إن هذا المعطى لم يكن حاضرا 

بلغت قيمتها المالية  في حين لم يتم إنجاز أشغال أخرى %100اوز الكمية المتوقعة بنسبة حيث إن بعضها تج

تفتضيه وهو ما يؤشر على غياب الدقة في تحديد الحاجيات قبل اإلعالن عن طلب العروض كما    درهم.  231.804.00

 سالف الذكر. 2.06.388المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية رقم 

 المقاول مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة عدم تقديم ▪

من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة الذي ينص على   41لم يقم نائل الصفقة بتقديم تفصيل فرعي لألثمان خالفا للفصل  

 15وذلك داخل أجل  ،األثمانأن" المقاول ملزم بتقديم بيان فرعي لألثمان باإلضافة للبيان التقديري المفصل وجدول 

وتجد هذه الوثيقة أهميتها في اإلمكانية المتاحة للجماعة قصد التحقق من  يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة".

والتوريدات  المواد  العناصر التي أخذها المقاول بعين االعتبار في تحديد األثمنة المضمنة في جداول األثمان، كمبلغ

 والهوامش. والرسوم العامة والمصاريف المعدات تسيير اريفومص العاملة، واليد 

   كما سجل عدم تقديم الوثائق المتعلقة بتنفيذ المشروع ويتعلق األمر بما يلي:

 ( المعتمدة من مصالح المسح الطبوغرافي؛ Attestation d’implantationشهادة التوطئة ) -

  .تصميم تنفيذ األشغال الكبرى -

  الصفقة نائل قدمه الذي األثمان جدول في والنجارة  بالحديد متعلقةال األعمال توصيف عدم ▪

 بأعمال المتعلقة التقنية المواصفات األثمان جدول تضمين ضرورة على الخاصة الشروط دفتر تنصيص من بالرغم

 les)الوصفية  البيانات  تقديم مع  (Menuiserie-bois –quincaillerie/ferronnerie) والحديد النجارة

catalogues) توصيفا  المقاول قدمه الذي لألثمان المفصل البيان يتضمن لم األعمال، من النوع لهذا بالنسبة  

 .والمصدر التقنية ومميزاتها النوع السيما  بشأنها المتعاقد  للمعدات التقنية للخصائص

  الصفقة، تنفيذ  في المطلوبة الفعالية تأمين  عدم شأنه من األشغال لبعض النوعية العناصر تعداد  عدم في التقصير إن

 .بشأنه التعاقد  تم لما تلك األشغال إنجاز مطابقة مدى من  التحقق في المشروع لصاحب المتاحة اإلمكانية تفعيل وعدم

 دون أن تكون موضوع أمر بالخدمة   ئط الوقائي إدخال تغييرات على مستوى إنجاز الحا ▪

بالرجوع لمقتضيات الصفقة، يتضح أن تحديد الثمن إلنجاز الحائط الوقائي ارتبط بمجموعة من العناصر كما تم 

تحديدها في دفتر الشروط الخاصة السيما تحديد االرتفاع في مترين، إال أنه تبين أثناء التنفيذ أن هذا االرتفاع ال  

تغيير طول الحائط الوقائي    24/05/2013يتناسب وحجم المنشآت المشيدة سلفا، حيت تضمن محضر الورش بتاريخ  

 متر طولي. 1.70و 1.50بين 

 . من دفتر الشروط اإلدارية  9أمر بالخدمة كما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة    دون إصدارإدخال هذه التغييرات    تم 

كان   فقد   ،أن التغييرات في حجم المنشآت ال تتنافى والقواعد الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعوحيث إن الجماعة اعتبرت  

 للمقاول يمكن وط العامة التي تنص على أنه: " الرمن دفتر الش  39يتعين عليها في هذه الحالة تطبيق مقتضيات المادة  

 صاحب اعتبر إذا أنه  غير .الصفقة في هاعلي المنصوص التقنية األحكام  على تغييرات نفسه  تلقاء من يدخل أن

 األحكام حينئذ  وتطبق قبولها يمكنه الفنية، القواعد  مع تتنافى  ال المقاول أدخلها التي التقنية  التغييرات أن المشروع

 الحسابات:  التالية لتسوية
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 قائما المتري البيان يظل الصفقة، في عليها المنصوص تلك تفوق المنشآت مميزات أو أحجام كانت إذا -

 ؛الثمن في زيادة بأي المطالبة للمقاول يحق الصفقة وال في المبينة والمميزات األحجام على

إذا كانت األحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة يقام البيان المتري على األحجام   -

األثمان المذكورة موضوع تحديد المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون 

 بعده. 51جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 

 مكناس الجماعة بما يلي:-يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس  ،تأسيسا على ما سبق 

تحسين شروط إسناد سندات الطلب لضمان الشفافية والمنافسة الحرة في اختيار نائلي الطلبيات  -

 العمومية؛

التقيد بالقواعد المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية والتأكد من تضمين الوثائق المطلوبة من  -

 والتنظيمية الجاري بها العمل؛ التشريعية المتنافسين البيانات الصحيحة والمطابقة للنصوص

 على تقديم التصاميموذلك بالحرص  احترام مقتضيات دفاتر التحمالت المتعلقة بالصفقات العمومية -

عليها  منصوص وثيقة وتصاميم جرد المنشآت وكل التقنية التنفيذ ومذكرة الحسابية والمذكرات

 للصفقة؛ المكونة الوثائق  من باعتبارها

بشكل   اعتماد نتائجهاو  والمعطيات التقنيةدراسات  التوخي الدقة أثناء تحديد الحاجيات  بالرجوع إلى   -

الحسابات المرافقة وفق خصوصية م المناسبة، وتحديد المواصفات ووضع التصامي أجل من قبلي

   ؛المزمع إنجازها األعمال

 لتغطية األخطار فيه االكتتاب عليهم إلزام نائلي الصفقات العمومية بتقديم شواهد التأمين الواجب -

 الصفقات قبل الشروع في اإلنجاز؛  بتنفيذ المرتبطة

لألعمال   النوعية  من طرف نائلي الصفقات العمومية للعناصرالمقدمة   ضرورة تضمين جداول األثمان -

 تنفيذ  في  المطلوبة  الفعالية  المقررة وفق المميزات المضمنة بدفاتر الشروط الخاصة وذلك قصد تأمين

 .بشأنه التعاقد تم  لما إنجازها مطابقة مدى من األشغال والتحقق 

 األمالك الجماعية: تدبير الرسوم الجبائية وبعض عائدات ياثان
بالرغم من المجهودات التي تقوم بها شساعة المداخيل في تحصيل مختلف الرسوم وعائدات األمالك الجماعية في  

 :  اإلمكانيات المتاحة،  أفضت المراقبة إلى تسجيل بعض النقائص واالختالالت في هذا المجال ندرجها كاآلتيحدود 

 سم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام عدم استخالص الجماعة أي مدخول يخص الر

 للمسافرين  

إال أن  .امنقطة انطالقه لجماعةان للنقل العام للمسافرين من الصنف األول، تعد اتنشط بتراب جماعة الوادين عربت

المصالح  المالحظ من خالل مراجعة الوثائق المحاسبية السيما الحسابات اإلدارية وحسابات التسيير عدم استخالص

االستغالل مما فوت على الجماعة موارد قدرت ابتداء من تاريخ الشروع في    ،الجماعية أي مدخول بالنسبة لهذا الرسم

 درهم دون احتساب غرامات التأخير عن األداء. 25.200,00بمبلغ  31/12/2016( إلى غاية 24/04/2001)

 من القانون 158التلقائي المنصوص عليها في المادة وفي غياب إجراءات التحصيل السيما مباشرة مسطرة الفرض 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أو إصدار أوامر باالستخالص يكون جزء من هذه المداخيل قد لحقه  47.06رقم 

 التقادم الرباعي.

  استفادة فئة من الملزمين من شغل الملك العام الجماعي من دون أداء الواجبات المستحقة 

العديد من أصحاب المحالت التجارية باستغالل الملك العام الجماعي دون قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل   يقوم

أي إجراء قصد تحديد المساحة المشغولة من ودون اتخاذ  يهم،الملك العام ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية عل

 الملك العام وتحصيل ديونها.

الجماعة تقاعس مصالح تلملك الجماعي ال يتوفرون على الرخص ذات الصلة، حيث أن جميع المستغلين لوقد لوحظ 

م بتفعيل اإلجراءات القانونية في حق وتق  المستغلين بالحصول المسبق على الرخص الضرورية، كما أنها ال  عن إلزام

ملك العمومي والمتمم  المتعلق باحتالل ال  1918نونبر    30ظهير  من    12المستغلين دون ترخيص مسبق وتطبيق المادة  

 .1997يناير  25الصادر بتاريخ   03-97-1بالظهير الشريف رقم 
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 2008الفترة  خالل المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم واستخالص بفرض الجماعة قيام عدم -

2012 

الصادر   2.07.220بحسب المرسوم رقم    10/2007/ 15جماعة الوادين على مركز محدد ابتداء من    توفربالرغم من  

والمتعلق بتحديد المحيط الحضري لمركز حمرية بإقليم موالي يعقوب،   2007شتنبر  18بالجريدة الرسمية بتاريخ 

إال أنه تبين من خالل مراجعة وضعية األداء المرتبطة بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية عدم استخالص 

 .2012- 2008 أي مدخول لهذا الرسم خالل الفترة الممتدة ما بين

لم يتم القيام بأي إحصاء سنوي من أجل حصر األراضي   فإنه  ؛لوعاء الضريبيلالجماعة ال تتوفر على مصلحة  وألن  

الحضرية غير المبنية، بغية التحديد الدقيق للوعاء الضريبي، وتحيين المعطيات بصفة شاملة وفقا لمقتضيات المادة 

 ات الجماعات المحلية ومجموعاتها. المتعلق بجباي 47.06من القانون رقم  49

  لقطع األرضية عن افرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية الجماعة على اقتصار

 المتواجدة بالحي الصناعي 

بالرغم من التوسع العمراني الذي يعرفه المجال الترابي بجماعة الوادين فإن فرض واستخالص الرسم على األراضي 

الحضرية غير المبنية يقتصر فقط على قائمة الملزمين المستفيدين من القطع األرضية المتواجدة بالحي الصناعي. 

حيث لم تعمل الجماعة على االستغالل الجيد لإلمكانات والمعطيات المتوفرة لديها، والتنسيق مع المصلحة التقنية، من 

 األراضي الخاضعة للرسم.أجل العمل على إنشاء قاعدة معطيات كفيلة بتحديد 

يفوت على ميزانيتها   أنجزتهاكما أن تأخر الجماعة في تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من التجزئات العمرانية التي  

 حواليب 2016-2012وعاء ضريبيا مهما قدر من خالل مراجعة مجموعة من رخص البناء الممنوحة خالل الفترة 

 . درهم 55.790, 00

 2014على األراضي الحضرية غير المبنية على المستفيد من رخصة تجزئ برسم سنة    عدم فرض الرسم  

 02/2014تحت عدد    2014مارس    18قامت المصالح الجماعية باإلذن بإحداث التجزئة العقارية "تجزئة ب" بتاريخ  

 47.06لقانون من ا 44(، حيث تنص المادة 2014) دون استيفاء الرسم على األراضي الحضرية برسم نفس السنة

المتعلق بالجبايات المحلية على أنه يفرض هذا الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية ويستحق على السنة بكاملها 

 باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.

 يكونوبالتالي  تجزئ"،ة أن األرض موضوع رخص"السنة على اعتبار  تلكلم تقم الجماعة باستخالص الرسم عن  

 .صاحب الرخصة معفيا من أداء الرسم

من القانون المشار إليه أعاله تنص في الفقرة الثالثة على أنه: " تعفى مؤقتا من الرسم على  42إن مقتضيات المادة 

ابتداء  سنوات 3األراضي الحضرية غير المبنية: ... األراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة 

بأداء   املزمكان  ومن تم فإن المجزئ    ؛سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء"تلي  من فاتح يناير من السنة التي  

ه قبل تسليم ؤبلغ مبلغ الرسم المطابق الذي كان يتعين على المصالح الجماعية استيفاوقد ، 2014الرسم عن سنة 

 درهم.  390.178,00 ئرخصة التجز

 2013الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة  خلل في تصفية  

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  147و 134لوحظ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 

 درهم.  10.095,43، حيث لم يتم استخالص مبلغ  2013الجماعات المحلية برسم األداءات التلقائية للرسم بالنسبة لسنة  

بتاريخ  19/2008دراهم بالقرار الجبائي رقم  2كما أن الجماعة قامت بتصفية الرسم على أساس السعر المحدد في 

وتمت المصادقة عليه من طرف العمالة بتاريخ  2013، إال أنه تم تحيين القرار الجبائي سنة 22/05/2008

درهم=   70.368,00استيفاء مبلغ  دراهم، ونتيجة لذلك لم يتم 10حيث أصبح سعر الرسم هو  15/01/2013

 .دراهم 8*8796

   عدم فرض الرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة إلنجاز تجهيزات إدارية بعد

 انتهاء اآلثار المترتبة عنه 

 4977الصادر بالجريدة الرسمية رقم  2.01.3127تصميم التهيئة لجماعة الوادين رقم  عن انتهت اآلثار المترتبة 

مجموعة من التجهيزات اإلدارية  تنجز  لم الجماعة ولكون. 2012يناير  23، بتاريخ 2002يناير  24بتاريخ 

األراضي موضوع مالكو  يصبح التنفيذ، حيز سالف الذكر التهيئة تصميم دخول من طيلة عشر سنوات واالجتماعية

 التي للمنطقة الجبائي القرار في المحدد  السعر حسب واألداء عنها السنوية إقراراتهم مشاريع التجهيز ملزمين بوضع

  .المبنية غير األرض  فيها تقع

هذا اإلطار غياب إقرارات مالكي األراضي التي خصصت بحسب تصميم التهيئة إلقامة تجهيزات  وقد سجل في

وهو ما فوت على الجماعة مبلغ  ،2016 – 2013يتم أداء الرسم المستحق عنها طيلة الفترة  إدارية، كما لم
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فترة -سنوات  4دراهم*  10متر مربع*  26700)دون احتساب الغرامات تم احتسابها كما يلي:  درهم    1.068.000,00

 استحقاق الرسم(.

  المنجزة من طرف الجماعة ترتب تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من التجزئات العقارية

 عنه عدم استخالص األرصدة المتبقية عن عمليات البيع  

 إال أنعن طريق نزع الملكية، 1983قامت جماعة الوادين بإنجاز مجموعة من التجزئات العقارية ابتداء من سنة 

تسوية الوضعية العقارية للتجزئات أمام وجود مجموعة من الصعوبات التقنية والقانونية  أظهرتمراقبة هذا الجانب 

دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وهو  تلك التجزئاتإلى أن الجماعة عمدت إلى إنجاز  اإلشارةوتجدر  .المنجزة

ض لفائدة مالكي القطع األرضية ما ترتب عنه استصدار حكم قضائي يقضي بتحميل الجماعة أداء مبلغ مالي كتعوي

 درهم.  13.726.820,00حددته المحكمة في 

لم يتم إبرام عقود البيع النهائية مع المستفيدين من القطع األرضية الواقعة بكل من التجزئات المكونة  ، من جهة أخرى

درهم   1.683.105.00لم يتم دفع مبلغ  31/12/2016قطعة، وبالتالي وإلى غاية  12قطعة،  70قطعة،  178من 

 المطابق لمبلغ األرصدة المتبقية عن عمليات البيع.

 مكناس الجماعة بما يلي: يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس  بناء عليه،

استخالص الضرائب والرسوم المستحقة  مجالتطبيق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في  -

ي للوعاء الضريبي، وإخضاع الملزمين بالضرائب لميزانية الجماعة، والسيما التحيين الدور

 والرسوم المحلية الواجبة؛

 المبنية ضرورة إجراء إحصاء سنوي شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير -

 والحرص على استخالص الرسم داخل اآلجال القانونية؛  طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل

قانونية للتجزئات العقارية التي تولت إنجازها واستخالص األرصدة المتبقية عن تسوية الوضعية ال -

 عمليات البيع.
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للوادين 

 ) نص مقتضب( 

 )...( 

 الطلبيات العمومية .أوال

 تدبير الطلبيات العمومية بناءا على سندات الطلب .1

  المستفيدة من سندات الطلب المتعلقة باقتناء لوازم المكتب مع عدم مطابقة خدمات احدى المقاوالت

 موضوع النفقة

وبناء  NEGOCEلجأت الجماعة للتعامل مع هذه المقاولة على أساس أنها تتاجر في جميع األشياء بحكم كلمة 

تلزماتها ومطالبة على هذه المالحظة المهمة فإن مصالح الجماعة ستتفادى العمل مع مثل هذه المقاوالت في اقتناء مس

 .NEGOCEالمقاوالت مستقبال باإلدالء بشواهد تثبت تعلقها بموضوع سندات الطلب عوض االعتماد على عبارة  

   قيام الجماعة بإصدار سندات الطلب قبل التأشير على مقترح االلتزام المتعلق بها 

وستعمل  .ة عن ظروف غير متوقعةبخصوص هذه المالحظة، تم االعتماد على هذه الطريقة االستعجالية الناجم

 الجماعة مستقبال على تفادي هذه الطريقة لضمان الشفافية ومصداقية النفقة.

 لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية متأخراتها من استهالك الوقود 

 )...(، فقد قامت الجماعة باعتماد مجموعة من المساطر المهمة:

 بالمحروقات عبر الشيات.الشروع في التزويد  -

 تتبع استهالك الوقود واعتماد دفاتر لتسجيل هذه العملية. -

 وستعمل الجماعة على عقلنة وترشيد استهالك المحروقات. 

 تدبير النفقات العتماد الصفقات العمومية: .2

 .تطبيق غير سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ترتب عنه اقصاء المتنافسين دون سند قانوني 

و  03/2013و  06/2013و 03/2012و 01/2012بخصوص هذه المالحظة فإن لجنة فتح األظرفة للصفقات 

بجماعة الوادين عملت على إحصاء المتنافسين بناء على التوجيهات الواردة في نظام االستشارة و دليل   10/2013

- 13-349كذا التطبيق السليم للقانون رقم:  المساطر التي كانت تعتمد في مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية و

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2

 وتم إقصاء بعض المتنافسين لعدم اإلدالء بالشواهد اآلتية:

- capacité financière   

- Attestation de référence  

- Attestation de travaux similaires 

 2012/ 4رة التقنية في إطار الصفقتين رقــم عـــدم تطــبيق الغــرامة المترتبة عن عدم تقديم المذك 

   10/2013و

بخصوص هذه المالحظة فإن مصالح الجماعة الترابية الوادين عملت على تنفيذ هذين المشروعين طبقا للمواصفات 

 التقنية الواردة في كناش التحمالت.

 من دفتر الشروط الخاصة. 29أما بخصوص المذكرة التقنية فإنها ستعمل مستقبال على تنفيذها طبقا للمادة  

 الشروع في انجاز األشغال في غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ 

، فإن الدراسة األولية للمشروع رقم 04/2012و  03/2012بخصوص هذه المالحظة المتعلقة بالصفقة رقم  

ت تنقصها تصاميم  المعدة من طرف المهندس المعماري التي تم اعتمادها في ملف طلب العروض كان     03/2012

و تركيز المشروع اتضح أن  وعند بداية األشغال  (plan de béton arme bon pour exécution) الخرسانة  

تصاميم الخرسانة والدراسة الجيوتقنية ضرورية إلنجاز المشروع  والتأشير عليها من طرف مكتب المراقبة من  

 لب  إعطاء أوامر بوقف المشروع .التحمالت مما تطاجل تنفيذ األشغال طبقا للمواصفات الواردة في كناش 
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  اصدار أوامر تأجيل األشغال غير مبررة نتج عنه استفادة المقاولة من آجال إضافية في إطار الصفقة

 2014/ 03رقم 

كان معلال نظرا  03/2014بخصوص هذه المالحظة، فإن إصدار أوامر بتأجيل األشغال وخاصة بالصفقة رقم 

لوعورة المسالك وصعوبة الوصول الى هذه المؤسسات وخاصة مدرسة اوالد عايد ومدرسة اوالد حمو. أما 

لدجاج، فإن هذه المدرسة بمدرسة ركبة ا  01/2014بخصوص أن المقاولة كانت تقوم بانجاز مشروع الصفقة رقم  

 متواجدة بجانب طريق معبدة وأن الولوج إليها جد سهل وال يتطلب أمر توقف األشغال.

  االمر بأداء الكشوفات الحسابية المتعلقة بمجموعة من الصفقات دون التزام المقاولة الوثائق المتعلقة

 بالتأمين

بخصوص هذه المالحظة، فإن الجماعة كانت تعمل على إلزام المقاولة باإلدالء بشواهد التأمين ألنها كانت من  

الوثائق األساسية المدلى بها لدى الخازن الجماعي؛ إال أنه تم التخلي عنها ألن مصالح الخازن اإلقليمي لم تطلبها 

 ضمن الوثائق. 

ة عملت على إلزام المقاولة باإلدالء بالوثائق المتعلقة بالتأمين ابتداء من وطبقا لهذه المالحظة فإن مصالح الجماع

 . 2018سنة 

  اإلعالن على التسلم المؤقت لمجموعة من صفقات األشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت التي تتيح

 التأكد مما تم انجازه 

 يم لمقتضيات دفتر التحمالت.بخصوص هذه المالحظة فان مصالح الجماعة تعمل دائما على التنفيذ السل

أما بخصوص تصاميم جرد المنشآت، فإن الجماعة ستعمل مستقبال على إلزام المقاولة باإلدالء بتصاميم جرد  

 المنشآت طبقا لدفتر التحمالت.  

   اختالالت في إنجاز مشروع 

 غياب معايير دقيقة في تحديد الكلفة التقديرية للمشروع  ▪

الدراسة التقنية التي أعدت من طرف المهندس المعماري كانت تقديرية فقط وتم  بخصوص هذه المالحظة، فإن 

 االعتماد عليها عند طلب العروض.

إن الدراسة الجيوتقنية وكذا تصاميم الخرسانة جعلت الكميات بجدول األثمان لهذه الصفقة يطرأ عليها تغيرات في 

بحيث إن بعض األشغال لم يتم إنجازها وأخرى تم  تنفيذها وكذلك تطبيق التوجهات التقنية في هذا الموضوع

 لطبيعة التربة وكذا للتوجهات الواردة في تصاميم الخرسانة والتصاميم الجيوتقنية.  ٪100تجاوزها إلى أكثر من 

 كما أن أنواع األشغال التي كانت مبينة في الصفقة ولم يتم انجازها ناتج كذلك عن الدراسات التقنية التي تم اعتمادها

بعد انجاز التصاميم المعمارية الشيء الذي أدى إلى الزيادة والنقصان في حجم بعض األشغال. وحرصا كذلك على 

 أال تفوق األشغال القيمة اإلجمالية المحددة للمشروع.

 عدم تقديم المقاول مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ▪

 attestation d’implantation établie par unالوثائق المتعلقة ب  بخصوص هذه المالحظة فإن عدم تقديم 

géomètre    فإن هذه المالحظة تم تداولها عند لجنة تتبع المشروع قصد تطبيق تصميم الموقع المعتمد من طرف ،

  المهندس المعماري انطالقا من المنشأة المتواجدة .

 في جداول االثمان الذي قدمه نائل الصفقةعدم توصيف االعمال المتعلقة بالحديد والنجارة   ▪

 هذه النقطة فان المقاولة التزمت بتوجهات المهندس المعماري.   بخصوص

 ادخال تغييرات على مستوى انجاز الحائط الوقائي من دون أن تكون موضوع أمر بالخدمة  ▪

متر  2بدال من  1.70و 1.50بخصوص هذه المالحظة، فإن لجنة التتبع أمرت المقاول بإنجاز حائط وقائي    

 المشار إليه بدفتر التحمالت حفاظا على جمالية السوق األسبوعي وقد أعدت محضرا في الموضوع.

 ثانيا: تدبير الرسوم الجبائية وبعض عائدات االمالك الجماعية

   عدم استخالص الجماعة أي مدخول للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

 يفوت على ميزانيتها مداخيل اضافية 

 2017بخصوص هذه المالحظة، لقد قامت الجماعة بإدراج هذا الرسم كنقطة في الدورة العادية لشهر اكتوبر 

حتى تتمكن  2018يناير  22إدراجها بالقرار الجبائي المصادق عليه بتاريخ ، حيث تم 2017/ 03/10بتاريخ 

 الجماعة من استخالص هذا الرسم.
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   .استفادة فئة من الملزمين من شغل الملك العام الجماعي دون أداء الواجبات المستحقة 

لمهمة إلى   لجنة قصد بخصوص هذه المالحظة، إن الجماعة ال تتوفر على موظفين محلفين وقد تم إسناد هذه ا

إحصاء جميع أصحاب المحالت التجارية المستغلين للملك العام الجماعي وحثهم على الحصول على الرخص في 

 هذا الشأن أو تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

 اعي.كما أن الجماعة قامت بإحداث مصلحة الوعاء إلحصاء الملزمين المحتلين للملك العام الجم

   2008عدم قيام الجماعة بفرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية خالل الفترة-

2012  

بخصوص هذه المالحظة، لقد تم إسناد هذه المهمة إلى مصلحة الوعاء الضريبي حسب الهيكل التنظيمي الجديد 

 ى األراضي الحضرية غير المبنية.للقيام باإلحصاء الضريبي المتعلق بمجموعة من الرسوم خاصة الرسم عل

  اقتصار فرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للقطع األرضية

 درهم    55790.00المتواجدة بالحي الصناعي يضيع على الجماعة وعاء ضريبي قدر ب 

ية على القطع األرضية بخصوص هذه المالحظة، طبقت الجماعة الضريبة على األراضي الحضرية غير المبن 

المتواجدة بالحي الصناعي ولم تطبقها على التجزئات العمرانية ألن التجزئات الثالث ما زالت في ملكية الجماعة 

 03الصادرة بتاريخ  5583من الجريدة الرسمية عدد  41وإنها تشملها اإلعفاءات الكلية كما هو مبين في المادة 

ألمر استفادوا من رخص البناء فان الجماعة عملت على تصحيح هذه الوضعية . وما دام المعنيين با2007دجنبر 

وذلك بإشعار المعنيين باألمر بضرورة أداء واجب الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية مع إتباع المسطرة 

 اإلدارية والقانونية قصد تفعيل التحصيل الجبري لمبالغ هذا الرسم.

  الحضرية غير المبنية على المستفيد من رخصة تجزئ برسم سنة عدم فرض الرسم على األراضي

 درهم   390178.00يضيع على ميزانية الجماعة مبلغ قدر ب   2014

والباقي في ذمة شركة "ب. ف." تجزئة   2014بخصوص هذه المالحظة، وفيما يخص الرسم المستحق عن سنة 

المتعلق بالجبايات المحلية، وبما أن الشهادة   47-06انون  من الق  44البركة فإن الجماعة أخذت بعين االعتبار المادة  

المسلمة من طرف السلطة والمتعلقة بإعفاء الملزم من الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية غير كافية فقد 

تمت مراسلة الملزم بضرورة األداء حسب القوانين الجاري بها العمل، وفي حالة عدم األداء سوف يتم تطبيق  

 ة التحصيل الجبري.مسطر

  يضيع على  2013خلل على مستوى تصفية الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة

 درهم  80463.43الجماعة مبلغ 

بخصوص هذه المالحظة، إن عدم تطبيق الجزاءات على األراضي الحضرية غير المبنية راجع باألساس إلى عدم 

ت بمقتضيات تطبيق هذا القانون باالضافة الى عدم توفر الجماعة على اإللمام من طرف موظفي مصلحة الجبايا

نظام معلوماتي يسهل مسطرة احتساب جميع الجزاءات المتعلقة بهذا الرسم. وقد عملت الجماعة على تصحيح هذه 

 الوضعية وذلك بإشعار المعنيين باألمر بأداء هذه المبالغ. 

فإن الجماعة تداركت هذا الخطأ وذلك بإشعار  2013دراهم سنة  10دراهم بدال من  2أما فيما يخص تطبيق سعر 

 المعنيين باألمر بأداء الفارق قصد استخالص هذه المبالغ المتبقية. 

  عدم فرض الرسم على األراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة إلنجاز تجهيزات إدارية بعد

 درهم   1.068.000غ مالية قدرت ب انتهاء األثار المترتبة عنه يفوت على الجماعة مبال

بخصوص هذه المالحظة، وفيما يخص مالكي األراضي التي خصصت بحسب تصميم التهيئة إلقامة تجهيزات 

إدارية فإن الجماعة اعتبرت أنه ما دام لم يجدد تصميم التهيئة القديم فإنه يبقى ساري المفعول حتى يخرج الى حيز 

تحديد مبلغ الرسم )منطقة العمارات، منطقة الفيالت....( خصوصا وانه يصعب   الوجود تصميم التهيئة الجديد قصد 

تحديد هذه المناطق في تصميم التهيئة القديم ومع ذلك تداركت الجماعة هذا الخطأ بحيث قامت بإشعار أصحاب هذه 

 القطع قصد أداء الرسوم عن السنوات المستحقة.

 ن التجزئات العقارية التي قامت بها الجماعة ترتب عنه تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة م

 .عدم استخالص األرصدة المتبقية عن عمليات البيع

ثم إحداث مركز حمرية الذي يعد المركز   1976بخصوص هذه المالحظة وتنفيذا للقانون التنظيمي الجماعي لسنة  

سنتيار مقتطعة من الرسم العقاري  92آر  14هـ  16الرئيسي للجماعة وذلك باقتناء قطعة أرضية مساحتها 

لسلك مسطرة نزع الملكية على ثالث مراحل إال أنه   1985إلى سنة    1978/ف ، حيث عملت الجماعة سنة  9131

تعذر عليها  نقل الملكية من المالكين إلى الجماعة حيث انتقل الملف من الحيازة ونقل الملكية إلى ملف عقاري  

 92آر  14هـ و  16ذات المساحة  35لى إجراء قسمة بتية  و أن القطعة رقم ع 1984حيث قضت المحكمة سنة  

سنتيار ستبقى في الشياع إلى إتمام نزع ملكيتها مما تعذر عليها  نقل الملكية والحيازة. ولتسوية هذه الوضعية قامت 
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لملكية وثم نقل مصالح الجماعة إلى إعادة مسطرة نزع الملكية من جديد ،من حيث ثم استصدار مرسوم نزع ا

الملكية والحيازة في اسم الجماعة  وتم إيداع مبلغ التعويض للمالكين في صندوق اإليداع والتدبير بمبلغ 

مالك بسحب تعويضاتهم و  35حيث قام   1999ماي  20درهم تبعا لمحضر التقييم المنعقد بتاريخ  193597.80

المفتوح لدى صندوق االيداع و التدبير   0012821397500026درهم من الحساب رقم    167369.40المقدرة ب  

لم يسحبوا تعويضاتهم لحد اآلن، بحيث أن قيمة   74مالك من اصل  38في حين ان بقية المالكين و عددهم 

 02/10/2012المؤرخ في  3650درهم طبقا للقرار رقم  2544220.00مالكا تقدر ب  38التعويض المتبقي ل 

ادين ضد "ب. بو. ومن معه" وقد تم رفع ملتمس من أجل دعم ملف التعويض جماعة الو 427/08/11ملف عدد 

 عن نزع ملكية هذه القطعة.

 درهم للتجزئة المكونة من ثالث أشطر ويتعلق األمر ب: 1683105.00أما بخصوص عدم استخالص مبلغ 

 ؛ 178تجزئة   -

 ؛ 12تجزئة  -

 . 70تجزئة  -

  09/03/2005بتاريخ   50فإن مصالح الجماعة ووعيا منها في إطار تسوية هذا الملف وتنفيذا لألمر بالحيازة رقم 

الصادر عن المحكمة اإلدارية بفاس تم نقل ملكية الرسم  2005/ 06/04بتاريخ  226والحكم بنقل الملكية رقم 

 اعـية وثقافية ومجموعة من التجزئات العقارية. المنجز فوقها عـدة مرافق إداريـة واجتم  78745/07العقاري عدد  

 ومن أجل تسوية الوضعية العقارية للتجزئة السكنية المكونة من ثالث اشطر، عملت مصالح الجماعة على ما يلي:

تم إعداد دفتر التحمالت الخاص بتحديد الشروط العامة المتعلقة بعملية التفويت للقطع االرضية  -

يونيو  20المكونة من ثالث أشطر والتي تمت المصادقة عليه بتاريخ  للتجزئة السكنية الجماعية

2007. 

 تم استخراج الرسوم األصلية لكل قطعة أرضية المحدث فوقها هذه التجزئة: -

 )الشطر األول( 178تجزئة  8531/69الرسم العقاري  -

 )الشطر الثاني(  12تجزئة  8544/69الرسم العقاري  -

 )الشطر الثالث(  70تجزئة  8537/69الرسم العقاري  -

 تم استخراج الرسوم الفردية لهذه التجزئة وهي كالتالي:  2018إلى سنة  2016من سنة  وانطالقا

الى   69/113230الشطر األول من عدد   8531/69رسما عقاريا من الرسم األم    178تم استخراج   -

69/113406. 

الى  69/112042الثاني من عدد الشطر  8544/69رسما عقاريا من الرسم األم  12تم استخراج  -

69/112053. 

الى  69/132533الشطر الثالث من عدد  8537/69رسما عقاريا من الرسم األم  70تم استخراج  -

69/132605. 

 تعيين موثق من أجل إعداد وعود بالبيع وعقود البيع لهذه الرسوم العقارية.  -

 .2018ئية لشهر مارس موافقة المجلس على الئحة المستفيدين خالل دورته االستثنا -

وعلى هذا األساس، قامت مصالح الجماعة بإشعار المعنيين باألمر بواسطة رسائل لتسوية الوضعية اإلدارية حيث 

إن مصالح الجماعة والعمالة في إطار إيجاد الحلول المتعلقة بتفويت القطع األرضية للمعنيين باألمر طبقا للقوانين 

 العمل. الجاري بها

 

 



 70 

 "أوالد ميمون"جماعة 

 )إقليم موالي يعقوب(
 

خ بتاري  2.59.1834 عدد  المرسوم بموجب "يعقوب موالي " إلقليم إداريا أحدثت الجماعة الترابية أوالد ميمون التابعة

 للسكان عامال حصاءاإل بحسب ساكنتها عدد و متر مربع فيما يقدر ليك 139,48، وتبلغ مساحتها 1959 جنبرد  02

 نسمة. 9372بحوالي    2014 سنةل والسكنى

السوق  ءتعاني الجماعة من عدة مشاكل سوسيو اقتصادية، أهمها غياب أنشطة اقتصادية مدرة للدخل. فباستثنا

األسبوعي الذي يعد موردها الوحيد، ال توجد محالت تجارية وال محالت لبيع المشروبات، بل تعاني الجماعة أيضا 

فق االجتماعية ومن ضعف على مستوى بنياتها التحتية، يتجلى في عدم توفرها على محطة من نقص في بعض المرا

لوقوف سيارات األجرة والحافالت، حيث تظل منطقة عبور فقط، وضعف في البنية التحتية التي تربطها بمختلف 

 الدواوير المتفرقة وذات المسالك الصعبة.

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

من  مجموعة تسجيل عن 2015إلى  2012 من  في الفترة أوالد ميمون الترابية الجماعة تسيير مراقبة سفرتأ

 :التالية إطار المحاور في إدراجها يمكن وإصدار توصيات، المالحظات

 اإلداري ونظام المراقبة الداخلية  تقييم عمل المجلس الجماعي و التنظيمأوال. 
 :التالية المالحظات الشأن، هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

 تنفيذهنواقص على مستوى كيفية إعداد المخطط الجماعي للتنمية و 

 غير أنه لوحظ(؛  2013-2011مخطط عمل عن الفترة )  وفقالمشاريع  من    مجموعةالجماعي للتنمية  تضمن المخطط  

 :بهذا الخصوص

 ؛لتنمية الجماعة اإلستراتيجيةتنزيل التوجهات بعدم تدارس المجلس الجماعي للسبل الكفيلة  -

 ؛ اتفاقيات شراكة إبرامعدم البحث عن تمويالت خارجية عبر  -

 .إنجاز بعض المشاريع عدم باإلضافة إلى ،غياب تتبع وتقييم تنفيذ المخطط وعدم تحيينه -

  الشرطة اإلداريةإدارية للقيام بمهام حفظ الصحة وعدم التوفر على بنيات 

االختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والشرطة ممارسة  الجماعة بسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام  

ومقتضيات   113.14القانون التنظيمي رقم  من    100و  83قا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين  يطبت  ،اإلدارية

بشأن اإلنذار المترتب عنه األداء بخصوص زجر بعض   1958دجنبر  24بتاريخ  1.58.401الظهير الشريف رقم 

مما غياب المكتب الجماعي لحفظ الصحة، سجل  كما المخالفات للنظم الجماعية المتعلقة بالمحافظة على الصحة.

ة باالختصاصات الموكلة إليها والمنصوص عليها في الباب األول من القرار المشترك أفضى إلى عدم اضطالع الجماع

 .117.01لوزير الداخلية ووزير الصحة رقم 

 ضعف آليات نظام المراقبة الداخلية 

المواد من تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى  مكنت دراسة الملفات المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية و بمحاسبة

 آليات نظام المراقبة الداخلية تتجلى في:  

 ؛غياب رسائل االستشارة -

 ؛غياب محاسبة المواد  -

 . غياب مخزن للمشتريات -

  أرشيف الجماعةالالزمة بالعناية  الءيإعدم 

 أدى  مما   ،الخاصة  بطريقته  أرشيفه  بحفظ  مكتب  كل  يقوم  بحيث  األرشيف  لحفظ  مخصص  جناح   على  الجماعة  تتوفر   ال

 سبيل  حيث عاين المجلس الجهوي للحسابات على  .والمحاسبية  اإلدارية  للوثائق  المراقب  وغير  المنظم  غير  التداول  إلى

 منهجية غياب إلى باإلضافة ، بالصفقات المتعلقة الملفات السيما التقنية المصلحة ألرشيف غير محكم تنظيما الذكر

 سنويا تسلسلية بطريقة الطلب سندات ترقيم عدم ظل في خاصة أرشيفها في حفظ الحسابات ةمصلح لدى مضبوطة

 .2014و 2013 سنوات خالل
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  تدبير الموارد البشريةنقائص في 

، حيث تم وضع سبعة موظفين 25بالجماعة سوى  منهم موظفا، بينما ال يشتغل  32ينتسب إلى الميزانية الجماعية 

 وقد تم بهذا الخصوص تسجيل المالحظات التالية: خارجية.رهن إشارة مصالح 

 ؛ سوء توزيع الموظفين بين المصالح والبنيات اإلدارية -

 ؛ياب التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعةغ -

 .لياتن بتدبير حظيرة السيارات واآلاعوأحد األعدم تكليف  -

رورية لتدعيم عمل المجلس الجماعي وتحسين لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الض

 :، وذلك من خاللللجماعة اإلداريتدبير ال

المتعلق  113.14التخطيط الجماعي العناية الالزمة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي  الءيإ -

رجة في المخطط  بالجماعات الترابية، واستخالص العبر من النواقص التي عرفها تنزيل المشاريع المد

 ثناء تنزيل برنامج العمل الجماعي؛أتداركها الجماعي للتنمية و

لمسطرة في برنامج العمل الجماعي في إطار البرنامج االستثماري الحرص على تضمين المشاريع ا -

مع إبرام اتفاقيات في هذا   اعاة لإلمكانيات المادية المتاحةمرجماعة وفق تدرج سليم لألولويات ولل

 ؛ الصدد

 المكتب الصحي الجماعي؛ة لها في مجال الشرطة اإلدارية واضطالع الجماعة بالمهام الموكل -

 . القدراتع من المردودية وتحسين الكفاءات وللرف التكوين المستمر للموظفينتوفير  العمل على -

 تقييم تنفيذ النفقات ثانيا. 

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب .1

إثارة المجلس الجهوي  من ميدانية، مدعوما بزيارات الطلب، وسندات الصفقات ببعض الخاصة الوثائق تفحص مكن

 :من قبيل المالحظات،للحسابات لبعض 

  مسطرة إعداد الطلبيات السنوية وعملية التخزيننقائص في 

 : منها صقائلوحظ من خالل تفحص مسطرة إعداد الطلبيات السنوية وعملية التخزين وجود بعض الن

عدم توفر الجماعة على سجل تأريخي لسندات الطلب ورسائل االستشارة وعدم إرساء قواعد المحاسبة  -

دم مسك السجالت المتعلقة بالتدبير اليومي ألوامر األداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب المادية وع

 أبواب النفقات؛ 

 غياب مخزن بالجماعة وإغفال مسك جداول لتتبع حركية المواد وضبط المخزون؛ -

التسلم وتغييب دور دون تحديد تاريخ إشهاد رئيس المجلس الجماعي على تسلم بعض التوريدات  -

التأكد استحالة  في ظل االختالالت التي تعتري عملية التخزين،  المختصة: وهو ما ترتب عنه  المصالح 

 المراقبة.المعنية بفترة القامت بها الجماعة خالل  التي حقيقة التوصل بالتوريداتمن 

 سندات الطلب التي ال تتضمن تاريخ التسلم

 ( بالدرهم)المبلغ  تاريخ سند الطلب بالتسلم  للتوقيع المتضمنة الفاتورة

549/2012 06/12 /2012 6228,00 

220/2012 08/06 /2012 9726,00 

106/2012 16/04 /2012 11713,20 

لصالح أحكام نهائية صدرت في حق الجماعة  ،إرساء قواعد المحاسبة المادية عدمنتيجة لتجدر اإلشارة إلى أنه، و

المجلس   واليةرئيس الحالي أداء أربعة فواتير متعلقة بتوريدات تسلمتها الجماعة خالل  الرفض    بعد أن،  بعض الممونين

 السابق، ويتعلق األمر بسندات الطلب التالية:

 10.000بمبلغ    24/4/2008المؤرخ في    2018، وصل التسليم رقم  22/4/2008سند طلب مؤرخ في   -

 درهم؛

بمبلغ  25/6/2008المؤرخ في  2059، وصل التسليم رقم 24/6/2008سند طلب مؤرخ في  -

 درهم؛ 10.017
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بمبلغ  12/02/2009المؤرخ في  2133، وصل التسليم رقم 2008/ 28/04سند طلب مؤرخ في  -

 درهم؛ 13.892

 درهم. 12.083، وصل التسليم بمبلغ 30/4/2009سند طلب مؤرخ في  -

 ج .م  .لجمعية "دعم مدرسة ن الدعم تقديم بخصوص المطلوبة القواعد احترام عدم. " 

من أجل تسيير حافالت النقل المدرسي المندرج ضمن برنامج  المذكورة،لجمعية لأهمية الدعم المالي المقدم  رغم

  ،درهم 520.000مبلغ  2017و 2013 يمحاربة الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بلغ م بين سنت

 حيث تم تسجيل المالحظات التالية:، هذا الدعماهتماما لتدبير الجماعة ال تولي 

وضع سيارات الجماعة الخاصة بالنقل المدرسي رهن إشارة الجمعية من أجل تسييرها دون احترام  -

 ؛اإلجراءات اإلدارية المعمول بها

 ه؛ وكيفية صرفها ل اإلدالء بالمخطط المالي للميزانية السنوية للجمعية قبل استفادتها من الدعم -

 10.000 بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من دعم يتجاوز مبلغهالجمعية إدالء عدم  -

تنص  كما، 1-58-376المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32درهم كما ينص على ذلك الفصل 

ن الجمعية ملزمة بإعداد وتقديم تقارير بصفة منتظمة عن نفقات الجمعية  أاالتفاقية في مادتها الثالثة على  

تمكين لجان المراقبة من الوثائق   إلىالالزمة، باإلضافة    واإلثباتاترير مصحوبة بوضعي النفقات  وبتقا

 المحاسباتية الخاصة بالنفقات. 

لوثائق المثبتة لكيفية استخدام الزام الجمعية بتقديم البيانات وإ مجلس الجهوي للحسابات بالعمل علىلذا يوصي ال

 .قيةمبلغ الدعم وفق ما تنص عليه االتفا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات  .2

 األسبوعيمشروع تهيئة السوق  1.2

( 01/2014ورقم  01/2012بإبرام صفقتين )رقم في شأن تهيئة السوق األسبوعي ألوالد ميمون، قامت الجماعة 

 .1/2016وسند طلب رقم  

 01/2012الصفقة رقم  .أ

بمبلغ  11/04/2012تمت المصادقة عليها بتاريخ  "L.V.FES. "مع شركة األولى  ةصفقالجماعة البرمت أ

دكان تجاري ومقهى بالطابق العلوي، وتهيئة ساحة بيع الحبوب،    13شغال بناء  درهم، وقد همت األ  3.992.016,00

وأداء كشف  2013/ 13/06تم فسخ الصفقة بتاريخ . وتهيئة المجزرة وساحة بيع اللحوم، وتجهيز بعض الممرات

شغال الكبرى المتعلقة ببناء الدكاكين مقابل األشغال المنجزة والسيما األ  05/09/2013ير بتاريخ  خواأل  3الحساب رقم  

 وقد لوحظ بهذا الصدد: والمقهى.

   عدم اللجوء إلى المنافسة وإبرام اتفاقية مع مكتب الدراسات 

ضرورية للمشروع )تصميم  الدراسات التقنية ال  نجازتهيئة السوق األسبوعي إلى مكتب دراسات إل   فيلجأت الجماعة  

طبوغرافي، الدراسة التقنية وتتبع األشغال، دراسة االسمنت المسلح، دراسة التطهير والطرق، إعداد دفتر الشروط 

إبرام اتفاقية   حيث تم لها ذلك عن طريق االرتباط المباشر من خاللو .الخاصة، إعداد التصاميم الهندسية(

المنافسة ب التزاما منهاعن صفقة عمومية  فقد كان حريا بها اإلعالن، درهم 240.000,00بمبلغ  01/2012رقم

 والشفافية.

  غياب رخصة البناء والتصاميم مصادق عليها بخصوص إنجاز بعض البنايات 

يتضمن   هنأالمتعلق بالتعمير، السيما و  12.92من القانون رقم    40لم يتم إخضاع المشروع لرخصة البناء طبقا للفصل  

منحدر بالسوق األسبوعي    تواجد دكانا بالطابق األرضي ومقهى بالطابق العلوي، و  13تهيئة السوق بناء    إلىباإلضافة  

 رض صعبة التضاريس. أوعلى 

  ما تم إنجازه من طرف المقاولتطابق بين التصميم الهندسي والعدم 

بدراسة قبلية للمشروع )دراسة طبوغرافية، اإلعداد بالرغم من أن الجماعة لجأت إلى مكتب الدراسات من أجل القيام  

تطابق بين التصميم الهندسي المعتمد الالتقني للمشروع(. إال أنه لوحظ من خالل تفحص الملف التقني للمشروع عدم 

 الدراسة في مقررةال دكان 13 عوض فقط دكاكين 6 بناء تم حيثإلنجاز البناية وما تم إنجازه من طرف المقاول، 

 .للمشروع بالطابق السفلي ليةاألو
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 عدم استخالص مبلغ الضمانة 

 .13/06/2013المقاولة بتاريخ  الذي يجمعها بالرغم من فسخ العقد  لم تقم الجماعة باستخالص الضمانة النهائية، على  

 01/2014الصفقة رقم  .ب

" بمبلغ Sشركة "، مع 2014/ 1مشروع تهيئة السوق األسبوعي الصفقة رقم ل أبرمت الجماعة إكماال

شغال إنهاء بناء الدكاكين والمقهى عن طريق إنجاز أشغال الكهرباء، الصباغة، همت األقد  درهم، و 4.234.813,20

 شغال تهيئة األرصفة والممرات.أشغال التطهير السائل وألمنيوم وكذلك تهيئة المجزرة باإلضافة إلى إنجاز  النجارة واأل

 صفقة: وقد تبين من خالل تدقيق ملف ال

  المواصفات التقنية للمنشأةلحاجيات واتحديد غياب الدقة في 

المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة  2.06.388خالفا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 

كل ما يمكن والتي تشير في فقرتها الثانية إلى أنه قبل أي دعوة إلى المنافسة يتعين على صاحب المشروع أن يحدد ب

الرغم من أن الصفقة كانت موضوع دراسة لمكتب الدراسات وكلفت على  من الدقة المواصفات السيما التقنية منها، و

 بواسطةلوحظ سوء تقدير في كميات األشغال ولجوء الجماعة مرة أخرى لنفس المقاولة فقد درهم،  240.000مبلغ 

 ا بتهيئة السوق األسبوعي.لقيام بأشغال تتعلق أيضل 1/2016سند الطلب رقم  

ثمان بكيفية جعلت شغال الواردة بجداول األة طالت كميات األهامتبين من خالل وضعية المنجزات أن تغييرات وقد 

 . الكميات المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة

  التي همتها  اإلصالحاتتدهور حالة المجزرة الجماعية بالرغم من حداثة 

لألشغال التي عرفتها المجزرة الجماعية إلى تدهور حالتها بالرغم من اإلصالحات التي فضت المعاينة الميدانية أ

تصدع جدران مع  . حيث تم تسجيل ظهور مجموعة من األضرار والعيوب2014/ 1طار الصفقة رقم إعرفتها في 

زبال محيط المجزرة نتيجة تكاثر األب نفايات  الجد  اوتكما لوحظ  البناية وتالشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح،  

 . Fosse septique الصرف الصحينجاز حفرة إوسوء 

  1/2016سند الطلب رقم   .ج

، دون تحديد مسبق لمتطلبات العناية بالسوق األسبوعي، سند الطلب عدد 15/06/2016الجماعة بتاريخ  أصدرت

 ".S" لفائدة المقاولة   ،والفواكه وبعض المنتوجات تهيئة باحة بيع الخضردرهم من أجل  97.740بقيمة   1/2016

اختالف بين كمية األشغال المنجزة وكمية األشغال التي تم أداؤها عن وجود  سجل المجلس الجهوي للحساباتوقد 

متر   317بلغت كمية األشغال المنجزة  2)فعلى سبيل المثال بالنسبة لوحدة األثمان رقم  المذكور طريق سند الطلب

االحتياطات الضرورية بخصوص  متر مكعب، فضال عن عدم اتخاذ  250بينما كمية األشغال التي تم أداؤها  مكعب

تقارير تجارب المختبر و التصميم الطبوغرافي الطوليبالمقاول من قبل دالء تي تم إنجازها كضرورة اإلاألشغال ال

 بالنسبة للمواد قبل مباشرة األشغال، وبعد االنتهاء منها. 

 بناء ملعب رياضي مشروع 2.2

درهم مع شركة   559.643,89بناء ملعب رياضي بجماعة أوالد ميمون بمبلغ  ل  1/2015أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

"G  ،"  لوزارة الشباب   اإلقليميةطار اتفاقية شراكة بين المبادرة المحلية للتنمية البشرية والنيابة  إفي  أنجز  مشروع  وهو

 تسجيل مجموعة من المالحظات:  عنتدقيق ملف الصفقة سفر قد أوالرياضة والجماعة.  و

  غياب رخصة البناء والتصاميم مصادق عليها 

متر مربع، مستودعين للمالبس على  1056رياضي على مساحة الملعب التجهيز  إلىمشروع باإلضافة اليتضمن 

ن أ على األطرافالتي تحدد التزامات  22/2014متر مربع. حيث نصت المادة السادسة من االتفاقية   82.24مساحة 

نه أفقد لوحظ  ،المتعلقة باألشغال اإلداريةجل الحصول على الرخص أالجماعة مطالبة بإعداد الوثائق الضرورية من 

باإلضافة إلى عدم  المتعلق بالتعمير 12.92من القانون رقم  40لم يتم إخضاع المشروع لرخصة البناء طبقا للفصل 

 االعتماد على تصميم مهندس معماري مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

  نجازهإالرغم من حداثة على تدهور حالة الملعب الرياضي 

ونظرا لغياب ،  18/01/2016بتاريخ    امؤقت  هاتم تسلم  التيالملعب الرياضي  ت  همشغال التي  الرغم من حداثة األعلى  

 خريب.التو الرياضي لإلتالف مرافق الملعب المراقبة والحراسة فقد تعرضت بعض

 ناتجة عن:  مستودعات المالبس ومرافق الملعببمجموعة من العيوب  بروزالميدانية وتبين من خالل المعاينة 

 صنابير المياه والرشاشات المتواجدة بالحمامات؛ضعف في جودة  -

 ضعف في جودة األبواب الخشبية بمستودعات المالبس )أبواب الحمامات والمراحيض(؛  -

 ضعف في جودة السياج الحديدي للملعب؛ -

 جودة الباب الرئيسي للملعب )مع اإلشارة إلى أنه ال يتوفر على قفل ويبقى مفتوحا(؛ في ضعف  -
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األشغال، ويتعلق األمر بالغطاء الحديدي لقناة تصريف المياه ومياه األمطار المحيط مال بعض  تكاعدم   -

 بالملعب.

  جل ضمان استمرارية المشروعأالضرورية من  اإلدارية اإلجراءاتعدم اتخاذ 

روع الجماعة تتولى بعد التسليم النهائي للمش نأنجاز المشروع على إجل أمن االتفاقية المبرمة من  11تنص المادة 

لوزارة الشباب  اإلقليميةالنيابة  إشارةرهن  هالجماعية ووضع األمالكالقيام بإجراءات تقييد الملكية وجرده في سجل 

ن صيانة الملعب واتخاذ التدابير الالزمة لضمان استمراريته تتكفل بها نيابة أعلى  14والرياضة. كما تنص المادة 

 اإلدارية اإلجراءاتجهوي للحسابات سجل تقصير الجماعة في اتخاذ ن المجلس الأغير  ؛وزارة الشباب والرياضة

لوزارة الشباب والرياضة بانتهاء   اإلقليميةالملتزمة في االتفاقية وخاصة النيابة  األطرافجل تبليغ أالالزمة من 

 ، وحثها على الوفاء بالتزاماتها.لشغااأل

  تحقيق األهداف المتوخاة منهلعدم استغالل الملعب 

من خالل الدراسة األولية للمشروع واالتفاقية المبرمة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن عدد 

 559.643,89ممارس. غير أنه لوحظ أن المشروع الذي كلف الجماعة مبلغ  650 ب المستهدفين من المشروع قدر 

 .  18/01/2016غالله علما أن التسلم المؤقت تم بتاريخ  ، إذ لم يشرع بعد في استالمنشودة هدرهم لم يحقق بعد أهداف

تجهيز الملعب بالمعدات في التزاماتها ب للوفاءالنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة  بدعوةكما أن الجماعة لم تقم 

ية لوزارة الشباب ن النيابة اإلقليمأعلى تنص المادة السابعة من االتفاقية ذلك أن  الضرورية وبالتجهيزات الرياضية.

 واإلشرافزمة، البتجهيز الملعب الرياضي بالتجهيزات والمعدات الرياضية ال األشغالوالرياضة ملزمة بعد انتهاء 

 الرياضية التي يحتضنها الملعب. األنشطةعلى تأطير مختلف 

 مشروع تهيئة وتوسعة مسجد دوار الخربة ومسجد دوار منقار الطير 3.2

 5/2013ئة وتوسعة مسجد دوار الخربة ومسجد دوار منقار الطير، بإبرام الصفقة رقم قامت الجماعة من أجل تهي

شهر، حيث همت أ 4وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة االنجاز في ، "D.Tدرهم مع شركة " 810.547,20بمبلغ 

ة بمسجد دوار طفال بكال المسجدين ومرافق صحية ومقصورتهيئة المسجدين بناء روض لأل إلىباإلضافة  األشغال

 من خالل تدقيق ملف الصفقة المالحظات التالية:  سجلتوقد  الخربة.

  لصفقةاإلعداد اإلداري لالتأخر في 

، األشغالنجاز إعلى مستوى للصفقة و اإلداري اإلعداد نجاز هذا المشروع بعض التأخر سواء على مستوى إعرف 

، 26/05/2014بتاريخ  المصادقة على الصفقة    تمت، فيما  08/2013/ 22بتاريخ    قامت بفتح األظرفة  ذلك أن الجماعة

 ظرفة. شهر من تاريخ فتح األ 10ن عزيد ي ماي ، أ 20/06/2014األشغال إال بتاريخ  ولم تنطلق

  غياب التصاميم الهندسية الضرورية لتوسعة البنايات 

الدراسات الضرورية وتقديم التصاميم الهندسية من أجل الجماعة باالستعانة بمهندس معماري للقيام بعدم قيام لوحظ 

تغطية الصومعة بمسجد منقار الطير( وفق  إلىتوسعة المسجدين )بناء روض لألطفال ومرافق صحية باإلضافة 

 ضوابط البناء التي تضمن سالمة البناية.

 عدم تخصيص مبلغ مراجعة األثمان 

على نه وألوحظ  وقد ، 09/01/2015لم المؤقت لألشغال بتاريخ قامت الجماعة بأداء كشف الحساب النهائي والتس

 الرغم من مرور أزيد من سنتين ونصف على التسلم المؤقت لألشغال، لم تقم الجماعة بعد بالتسلم النهائي لألشغال.

الجماعة الذي يمثل قيمة مراجعة األثمان التي لم تقم ودرهم  10.496,68للمقاولة بمبلغ فالجماعة ال تزال تدين 

مارس  10صادر في  3.14.08من قرار رئيس الحكومة رقم  15في ميزانيتها طبقا لمقتضيات المادة  ابتخصيصه

 المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية. 2008

 إنجاز بعض األشغال  ضعف في 

حيث لوحظ تضرر الصباغة  ،المقاولةتبين من خالل المعاينة الميدانية ضعف جودة األشغال المنجزة من طرف 

تشققات على مستوى أسوار البناية القديمة واألسوار الجديدة التي ، باإلضافة إلى وظهور بعض التشققات في السقف

 تم بناؤها في إطار مشروع التوسيع والتهيئة.

  كة الماءواجبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالرغم من عدم ربط المسجد بشبأداء أشغال و 

من تبين  فيمادرهم المتعلق بأشغال وواجبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب،  16.000الجماعة بأداء مبلغ  قامت

 خالل المعاينة الميدانية أن المقاولة لم تقم بعد بربط مسجد المنقار بشبكة الماء.
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  جدول المنجزات عدم تأريخ 

 األشغاللوحظ أن وضعية األشغال المنجزة من طرف المصلحة التقنية غير مؤرخة مما يحول دون تحديد آجال إنجاز  

 التواريخ المشار إليها في كشوفات الحساب.بمن طرف المقاولة وكذا مقارنتها 

 صفقة اقتناء سيارة اإلسعاف  4.2

، " .S.N" درهم مع شركة 450.000بمبلغ  3/2014 سعاف عن طريق الصفقة رقمإقامت الجماعة باقتناء سيارة 

سيارة ال تحتوي على بعض المعدات الطبية المنصوص عليها في دفتر الشروط أن الالمعاينة الميدانية أبانت  وقد 

 :الخاصة

(Bouteille d’oxygène, aspirateur de mucosité manuel, jeu de 6 atèles gonflables, 

laryngoscope complet, insufflateur avec valve enfant et adulte, sondes d’aspiration jeu de 

6, sondes d’oxygénation jeu de 4 . (   

 المشاريع المتعلقة بفتح وتهيئة المسالك الجماعية 5.2

تعلق بفتح وتهيئة المسالك، وقد سجل المجلس تست صفقات  2015و 2011برمت الجماعة خالل الفترة الممتدة بين أ

 . 2011خالل سنة  أبرمتفسخ ست صفقات ، 2012أنه تم، خالل سنة سابات الجهوي للح

والتحضير ضعف الدراسة   اإلعداد غلب عليه في مرحلة  قد  المتعلقة بفتح وتهيئة المسالك    األشغالنجاز  إن  كما الحظ أ

و تلك أقة بتنفيذ الصفقة التقنية وتحديد الحاجيات وفي مرحلة اإلنجاز البطء في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية سواء المتعل

 المتعلقة بضمان حقوق الجماعة.

 2011/ 3الصفقة رقم  .أ

درهم، المتعلقة بأشغال فتح وتهيئة المسلك   312.888,00" بمبلغ  .مع شركة "ر  3/2011أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

عليها بتاريخ  كلم والتي تمت المصادقة  1,2الرابط بين دوار أوالد طيب ومدرسة شبابات لحمينات على طول 

ن تعثر المشروع وتوقف األشغال أال  إ   ،وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة انجاز الصفقة في شهرين  .22/08/2011

 ومن خالل ملف الصفقة لوحظ ما يلي:  .30/10/2012لى فسخ الصفقة بتاريخ إالجماعة بدفع 

  األشغالإنجاز  على مستوىتأخر  

طيلة سنة  3/2011رقم توقفت األشغال المتعلقة بالصفقة ، 27/10/2011بتاريخ صادر عن الجماعة أمر  على إثر

عدم إمكانية الولوج لمكان األشغال بسبب انقطاع الطريق القديمة المؤدية لدوار لحمينات بسبب األمطار كاملة، بدعوى  

 .27/11/2012اريخ ال بتإ األشغالاستئناف إصدار األمر بلم يتم  ، حيثوانجراف التربة

على  ،استئناف األشغالاألمر بسنة من تاريخ  ضيلفسخ الصفقة إال بم الزمةالجماعة اإلجراءات ال هذا ولم تتخذ 

 22/10/2011بتاريخ  1نجاز كشف الحساب رقم إما بين تاريخ ف .شغالألبإنجاز تلك االمقاولة التزام الرغم من عدم 

  2نجاز كشف الحساب رقم إتاريخ درهم، و 149.222,96بمبلغ فيه منجزة ال األشغالالذي حددت قيمة 

 شغال أمتر مكعب من  51,44 ، تم تنفيذ سوى28/11/2012في  ةشغال المنجزمحضر وضعية األو

Remblaiement des fouilles   ،درهم 1543,20 قيمةبمن طرف المقاولة      . 

 غرامات التأخير  عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص مبلغ 

داؤها أأن الوضعية النهائية لألشغال الواجب    28/11/2012تبين من خالل وضعية كشف الحساب األخير المؤرخ في  

درهم حسب كشف  149.222,96ن أدت للمقاولة مبلغ أسبق للجماعة ودرهم.  162.182,96حددت قيمتها في 

احتساب الجماعة لغرامات التأخير بنه وأ إال. 22/08/2011غاية  إلىمقابل األشغال التي أنجزتها  1الحساب رقم 

للجماعة  ظلت مدينة" . درهم، فإن شركة "ر 31.288,80من قيمة الصفقة( والتي بلغت  %10)في حدها األقصى 

 درهم. 18.328,80بمبلغ  28/11/2012منذ 

 2011/ 4الصفقة رقم  .ب

رات ودوار شبريا شيبانيين ورحمة الجبلية، الصفقة رقم  أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين لبزا

أشهر. ونظرا   4وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة اإلنجاز في  ،  "R.-SARL"لشركة  638.932,80بمبلغ    4/2011

 : ما يليوقد تبين من خالل تفحص ملف الصفقة  .26/11/2012تم فسخ الصفقة بتاريخ  األشغاللتعثر 

  جل استخالص مبلغ غرامات التأخير أعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية من 

، 01/06/2012بتاريخ    أشغال أنجزتدرهم مقابل    301.699,24قامت الجماعة بأداء مبلغ    1وفقا لكشف الحساب رقم  

غاية  إلىوحصر الوضعية النهائية لألشغال المنجزة  30/10/2012بتاريخ المذكورة وعند فسخ الصفقة مع الشركة 

احتساب غرامات  بنه وأغير  ؛درهم 320.867,14في مبلغ  أداؤهاحددت قيمة األشغال الواجب  28/11/2012

للجماعة  تديندرهم أصبحت الشركة  63.893,28من قيمة الصفقة( والتي بلغت  %10التأخير في حدها األقصى )

   .رهمد  44.725,38بمبلغ 
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  من رسالة تبليغ نائل الصفقة مختلفتين نسختين صفقة التضمين ملف 

تبين من خالل الوثائق المضمنة بملف الصفقة أن الملف المالي يتضمن نسختين من رسالة تبليغ نائل الصفقة مختلفتين 

 من حيث التواريخ:

ن المصادقة على الصفقة تمت بتاريخ أ إلىتشير  24/08/2011نسخة أولى مؤرخة في  -

 ؛ 22/08/2011

 .19/09/2011ن المصادقة على الصفقة تمت بتاريخ ألى إتشير  14/09/2011وثانية مؤرخة في  -

 2011/ 8الصفقة رقم   .ج

كلم الصفقة    1.6المنصورات وسيدي عبد هللا على طول  أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار  

 "، وقد تبين من خالل تفحص ملف الصفقة:  .B. Aدرهم مع المقاولة " 381.372,00بمبلغ  8/2011رقم 

   غياب الدقة في تحديد الحاجيات 

ن إزها، حيث شغال المزمع انجالى سوء تقدير األإمن طرف المقاولة راجع باألساس  األشغالن تعذر إتمام أتبين 

شغال خاصة في ظل صعوبة نجاز األإتطلبها ين يأخذ بعين االعتبار الصعوبات التي أالثمن التقديري لألشغال يجب 

تضاريس المنطقة، كما لوحظ عدم تحديد المسافة الكيلومترية لكل مقطع، السيما في ظل وجود مساكن متفرقة وتفريع 

 ية.كل مسلك ليتسنى استفادة جميع الدور السكن

  جل استخالص مبلغ غرامات التأخير أعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية من 

لى حدود إشغال المنجزة درهم مقابل األ 67.788,85قامت الجماعة بأداء مبلغ  1وفقا لكشف الحساب رقم 

، والمتعلقة أساسا بفتح وتهيئة جزء من المسلك وبناء بعض منشئات صرف مياه األمطار 06/08/2012

(4 Traversées Busés .) 

فسخ الصفقة   إلىبدون مبرر وتعذر إتمام األشغال من طرفها لجأت الجماعة    األشغالونظرا لتوقف المقاولة عن انجاز  

،  من قيمة الصفقة( %10احتساب غرامات التأخير في حدها األقصى )إال أن . 30/10/2012مع الشركة بتاريخ 

  .درهم 17.924,48 يجعل الشركة تدين للجماعة بمبلغ

 2011/ 9الصفقة رقم  .د

الصفقة  ، كلم 1.4أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار لعرعارة ولعرعارة العليا على طول 

نجاز إ، ونظرا لتعثر 26/04/2012درهم والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ  353.17608بمبلغ  9/2011رقم 

 وقد تبين من خالل تفحص ملف الصفقة:   .30/10/2012تاريخ  شغال تم فسخ الصفقة باأل

 التأخر في انطالق األشغال 

نطالق في ا اتعثرأن هناك تبين للمجلس الجهوي للحسابات  ،إعداد الملف اإلداري للصفقة طالتأخر فضال عن 

تم  ألولى للورش محضر الزيارة اإنجاز أن  علما، 31/08/2012بتاريخ  ئهاببد  اأمرالجماعة  أصدرتاألشغال، 

  .2012/ 15/06بتاريخ 

فتح ب ،يوم واحد من األشغالخالل  ،بعد حل إشكال مسار المسلككما سجل المجلس الجهوي للحسابات قيام الشركة، 

 .األشغال إنجاز في تقنية صعوبة بدعوى وجود  ذلك بعد  لتتوقف، 400mمسلك طوله 

  خطأ في قيمة الضمانة النهائية بقرار الفسخ 

 30/10/2012أن قرار الفسخ الموقع من طرف رئيس الجماعة بتاريخ  ،من خالل تدقيق ملف الصفقةلوحظ 

والموجه إلى القابض من أجل استخالص مبلغ  ،الوصايةسلطة من طرف  14/11/2012والمصادق عليه بتاريخ 

 درهم.  10.596,00درهم عوض  11.442,00 :يتضمن خطأ في قيمة هذه األخيرة ،الضمانة النهائية

 10/2011 الصفقة رقم .ه

الصفقة    ،كلم  1.4أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار منخار الطير وعشة الحياني على طول  

 درهم، وقد تبين من خالل تفحص ملف الصفقة:  196.128,00بمبلغ  10/2011رقم 

 غرامات التأخيرلة باستخالص مبلغ عدم قيام الجماعة باإلجراءات الكفي 

درهم    93.842,06وفقا لكشف الحساب األخير، سبق للجماعة أن أدت للمقاولة عن األشغال التي قامت بإنجازها مبلغ  

كشف الحساب  إعداد  أثناء درهم  17.651,52بتطبيق غرامات التأخير التي حددت في و. 2012/ 16/07بتاريخ 

 درهم.  3.447,35للجماعة بمبلغ  مدينةة ، أصبحت المقاول28/11/2012المعد بتاريخ األخير 

  غياب دفتر تتبع األشغال 

 من خالل مراجعة ملف الصفقة تبين أنها ال تحتوي على دفاتر الورش التي توثق لتتبع األشغال من طرف الجماعة.

  1إضافة إلى أن محضر األشغال رقم  كما أن وضعية األشغال المنجزة من طرف المصلحة التقنية غير مؤرخة.



 77 

تضمن فقط   1، في حين أن كشف الحساب رقم  مكعبمتر    619.20  تبلغ   9تضمن كمية منجزة بخصوص الثمن رقم  

 مكعب.متر  400

 :المجلس الجهوي للحسابات بما يلي لذا يوصي

للدراسة القبلية ضمانا الالزمة وإعطاء العناية  اإلداريةإعداد الدراسات الضرورية وضبط المساطر  -

 لنجاعة في برمجة وتنفيذ المشاريع الجماعية؛ ل

فتح وتهيئة المسالك طبقا ب وأتوخي الدقة في تحديد مواصفات األشغال سواء تعلقت بأشغال البناء،  -

 لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛ 

إنجاز األشغال الجماعية بالنظر إلى الضمانات التي اعتماد مسطرة الصفقات العمومية بخصوص  -

 توفرها؛ 

ال سيما الحصول على استصدار الرخص قبل أي  المتعلقة بالتعمير؛ مقتضياتعلى تطبيق ال حرصال -

 شروع في البناء؛

شغال يؤرخ لمختلف مراحل وعمليات المراقبة تأريخ وضعيات األشغال المنجزة وإعداد دفتر تتبع األ -

 ضعيات؛وتحديد الو

غرامات التأخير والحجز على الضمانة  تطبيقالحرص على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل  -

 عند االقتضاء. النهائية
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II.  والد ميمون جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص مقتضب( 

 )...( 

برنامج عمل تم ايالء العناية الالزمة ألهمية المخطط الجماعي للتنمية في صيغته الجديدة الممثلة في  -

( وتدارك بعض النواقص التي عرفتها عملية تنزيل المشاريع المدرجة في  2022-2017الجماعة )

المخطط الجماعي السابق بهدف التوفر على بنك للمشاريع بتنسيق مع المصالح القطاعية الخارجية 

يع حسب المحاور المتواجدة في المجال الترابي لهذه االيالة بشكل مفصل و يحدد بدقة توزيع المشار

القطاعية ويأخذ بعين االعتبار الترتيب حسب األولويات للحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية 

موازاة  مع اإلمكانيات المتاحة لدى الجماعة مع بذل مجهودات إضافية للبحث عن موارد و شركاء في  

ج االستثماري التنموي المنشود و المرغوب إطار اتفاقيات شراكة لضمان شروط النجاعة والفعالية للبرنام

 فيه. 

إال أن عائق توفير االعتمادات المادية لتمويل المشاريع من لدن الشركاء يبقى إشكاال حقيقيا لصياغة  -

 المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود يقابله ضعف على مستوى الموارد الذاتية لهذه الوحدة الترابية.

وكلة لها في مجال الشرطة اإلدارية إذ ستعمل مستقبال على توفير مكتب صحي التزام الجماعة بالمهام الم -

 جماعي من خالل الهيكلة الجديدة.

إن النقص الحاصل على مستوى التكوين المستمر للموظفين من اجل الرفع من مردوديتهم وتقوية قدراتهم   -

هذا التكوين نظرا لضعف ميزانيتها  المعرفية وكفاءاتهم يعزى باألساس إلى عدم تمكن الجماعة من القيام ب

وتكتفي في هذا المجال بالمبادرات والدورات التكوينية التي تقوم بها المصالح الخارجية لفائدة اطر 

 وموظفي الجماعات المحلية.

نونبر التي استفادت من دعم 16شرعت الجماعة في مراسلة جمعية مدرسة النجاح بالمدرسة الجماعاتية   -

حيث تم إلزامها بتقديم جميع الوثائق  2017-2016ل المدرسي برسم الموسم الدراسي مالي لتدبير النق

 والبيانات لكيفية صرفها لمبلغ الدعم السالف الذكر واإلجراءات المتعلقة بهذا الموضوع الزالت جارية. 

ت بتدارك  وبخصوص الشق المتعلق بتنفيذ وإنجاز المشاريع على مستوى تراب هذه الجماعة فهذه األخيرة قام

 : بعض المالحظات وستحرص على ما يلي

ايالء عناية خاصة للدراسات القبلية للمشاريع والتحديد والوصف الدقيق لها وإحاطتها بالنجاعة ومواكبتها   -

بالدراسات التقنية الضرورية أثناء التنفيذ في احترام تام للمساطر اإلدارية الجار بها العمل في هذا الشأن 

 ات والتدابير خالل هذه المرحلة لضمان شروط الدقة والجودة.مع اخذ االحتياط

 تجدر اإلشارة أن المصالح الجماعية واكبت بحرص هذه التوجيهات خالل تنفيذ المشاريع الراهنة.  -

 تطبيق مسطرة الصفقات العمومية لالستفادة من الضمانات التي توفرها. -

ة الشق المتعلق باستصدار الرخص قبل الشروع الحرص على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتعمير وخاص -

 الجماعة تداركت حاليا هذه المالحظة. في البناء للمشاريع التنموية من هذا النوع وهنا تجدر اإلشارة أن

تم الشروع في تأريخ وضعية األشغال المنجزة وإعداد دفتر للورش ودفتر للصفقة لضبط مختلف مراحل  -

 يد الوضعيات.االنجاز وعمليات المراقبة وتحد 

شرعت الجماعة في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الضرورية خالل تطبيق غرامات التأخير والحجز على  -

 الضمانة النهائية واالقتطاع الضامن عند االقتضاء بالنسبة للمشاريع المتعثرة والتي تم فسخ صفقاتها.

عي للمشاريع المزمع انجازها خالل أصبحت الجماعة تولي العناية الالزمة إلعداد ونشر البرنامج التوق -

 كل سنة مالية.

ستعمل الجماعة على تطعيم المصلحة التقنية بموظفين في اقرب اآلجال لكون هذه المصلحة تشكل العمود  -

الفقري في هيكلتها وكذا التدبير اليومي لمصالح الساكنة وقضاء مآربها بهدف تأهيل وتنشيط المجال 

 ة.    الترابي لهذه الوحدة الترابي
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 "سبت األوداية"جماعة 

 )إقليم موالي يعقوب(
 

على الحدود الشمالية إلقليم موالي يعقوب، تحدها من جهة الشمال عمالة تاونات، ومن جهة   تقع جماعة سبت األوداية

، متفرعة عن جماعة مكس وتمتد على 1992الغرب عمالة سيدي قاسم. أحدثت الجماعة إثر التقسيم اإلداري لسنة 

 حواليب 2014ة كيلومتر مربع. تقدر ساكنة الجماعة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى لسن 135مساحة 

  نسمة.  12232

درهم، والمصاريف  5.106.545,13 مداخيل التسيير ما قيمتهعلى مستوى  2017برسم سنة الجماعة حققت 

فيما بلغت مداخيل التجهيز عن نفس السنة  ،درهم 203.819,80درهم، بفائض قدر بحوالي  4.902.725,33

 .درهم 2.583.778,97بفائض قدر بحوالي ، درهم 1.487.174,94 مبلغدرهم، والمصاريف  4.070.953,91

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

. وخلصت المراقبة إلى تسجيل 2016إلى    2012قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير الجماعة عن الفترة من  

 .  يمكن إجمالها فيما يليمالحظات وتوصيات 

 خلية الدا المراقبةأوال. 
 أسفر تقييم نظام المراقبة الداخلية عن تسجيل النقائص التالية.

  اختالالت تعتري مسطرة اإلشهاد على الخدمة المنجزة 

، أن التصديق على الخدمة المنجزة 2012إلى    2010تبين من خالل الوثائق المثبتة للمصاريف المؤداة عن الفترة من  

ي أو من طرف المسؤول عن مكتب المصاريف )الذي كان يشغل يتم عموما إما من طرف رئيس المجلس الجماع

أيضا مهمة شسيع المداخيل( أو من قبل تقني الجماعة، الذي نفى قيامه بذلك في شأن التوريدات واألشغال المنجزة 

رئيس مكتب المصاريف آنذاك والمسؤول عن مكتب الموارد فيه أفاد  في الوقت الذيعبر مسطرة سندات الطلب، 

ية حاليا، أنه كان يعمد إلى التأشير على الخدمة المنجزة بوضع اسم تقني الجماعة وتوقيعه لتسريع عملية أداء البشر

 .مستحقات الممونين والمقاولين

تم التأشير على بعض المصاريف األخرى بوضع التوقيع فقط دون تحديد هوية المسؤول ودون اتخاذ التدابير قد  هذا و

الضرورية من قبيل إعداد محاضر تسلم المواد واإلدالء بجذاذات التخزين، والعمل على إعداد محاضر التوزيع 

لنفقات المنجزة عبر مسطرة سندات واالستهالك ومحاضر تسلم األشغال واإلدالء بجداول المنجزات بخصوص ا

المتعلق بسن نظام  2010يناير  3المؤرخ في  2.09.441من المرسوم رقم  53الطلب، مما يخالف مقتضيات المادة 

التأشير على برئيس الجماعة  ، انفرد  2013من سنة    ءاد تباأنه و  إالللمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  

بخصوص جميع التوريدات المسلمة والمشاريع المنجزة، بالرغم من وجود رؤساء مكاتب   صحة الخدمة المنجزة

 مختصين ودون اتخاذ التدابير الضرورية المشار إليها أعاله.

 حترام المساطر القانونية المتعلقة باإلشهاد على الخدمة المنجزة. ايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

  تدبير الموارد البشريةثانيا. 
 ما يخص تدبير الموارد البشرية، أثار المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:في

   استئثار مكتب الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء بالموارد البشرية على حساب المكاتب األخرى 

 أحد وضعبعد أن تم  ، اموظف 20 سوى بالجماعة يشتغل  ال بينما  وعونا، موظفا 31 الجماعية الميزانية إلى ينتسب

 % 40أي حوالي  أسندت مهام مكتب الحالة المدنية إلى ثمانية موظفين. وخارجية مصالح إشارة رهن موظفا عشر

ال يتناسب وحجم العمل المنوط بهذا المكتب، المتمثل أساسا في تلقي التصاريح وتسليم   بما  ،من مجموع الموظفين

؛ وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ أن هناك قصورا على 2014داء من سنة الوثائق اإلدارية التي تمت رقمنتها ابت

مستوى مسك سجالت تصحيح اإلمضاء، بسبب انعدام السجالت السابقة، والتي لم يتح للمجلس الجهوي للحسابات 

 .    2016ماي   16االطالع عليها باستثناء سجل مؤرخ في 

 اختالالت في مسك سجالت تصحيح اإلمضاء 

المتعلق بمدونة  39.08مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم لمجلس الجهوي للحسابات، فيما يخالف لتبين كما 

مصالح  نأ ؛(2011نونبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الحقوق العينية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 مرتبطةتحديدها بدقة ألسباب  يهعذر علتصحيح إمضاءات عقود بيع عرفية لعقارات وحقوق عينية، تب الجماعة تقوم

 .مسؤولية الجماعة في حالة ضياع مصالح األطراف والحقوق المنشأة بموجبها  مما قد يثير  ،بسوء مسك سجل التصحيح
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  ألوقات العمل الرسمية بعض الموظفين احترام عدم 

عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا   بعض موظفي الجماعةلوحظ أثناء القيام بمهمة المراقبة تغيب 

لمراقبة  لعملية  الجراءات  عدم تفعيل بعض اإلللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع يتفاقم في ظل  

عليها في المرسوم عدد  ات التأديبية المنصوصودون اتخاذ اإلجراء توقيع ورقة الحضور والمغادرةمن قبيل 

( بمثابة النظام األساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله 1977شتنبر  27) 1397شوال  13بتاريخ  2.77.387

  .وتتميمه

للفحص المضاد عقب  ، ، المساعد التقني من الدرجة الثالثةلمسمى "ي. ت."الجماعة ل كما لوحظ أيضا، عدم إخضاع

 ، وذلك بحسب ما ينص عليه المرسوم المذكور.25/10/2013 بتاريخطويلة األمد  بشهادة طبيةإدالئه 

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

؛ وهو األمر الذي إدارية أخرىرهن إشارة مصالح  جماعياسجل المجلس الجهوي للحسابات وضع أحد عشر موظفا 

 :التالية المالحظات أثيرت بخصوصه

 من الثانية والثالثة والرابعة والسابعة الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد عدم احترام  -

( بتحديد كيفيات  2014يناير  30) 1435من ربيع األول  28صادر في  2-13-422المرسوم رقم 

 1377شعبان  4الصادر في  1-58-008 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 46تطبيق الفصل 

 ؛بة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة( بمثا1958فبراير  24)

بمجرد توظيفهم بأسالك   الموضوعين رهن إشارتهااإلدارات  بتعيين بعض الموظفين المنتسبين للجماعة   -

 الوظيفة العمومية الجماعية؛

اعة، تطبيقا لمقتضيات  للعمل بمقر الجم  بالرجوعالموظفين المعنيين    طالبةإحجام رئيس الجماعة عن م -

المشار إليه أعاله، والتي تنص على إمكانية إنهاء الوضع رهن   2-13-422من المرسوم رقم    10المادة  

اإلشارة قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس اإلدارة العمومية األصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق 

ة، بعد إشعار كل من الموظف المعني باألمر  بالجماعات الترابية، بمبادرة من الجماعة الترابية األصلي

( يوما على األقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن اإلشارة 30واإلدارة العمومية المستقبلة، ثالثين )

 حيز التطبيق.

  تدبير األعوان العرضيينخلل في 

إلى  2010درهم سنة  5.500,00تقوم الجماعة سنويا بتشغيل األعوان العرضيين بكلفة مالية انتقلت من مبلغ 

 . تم بهذا الخصوص تسجيل المالحظات التالية:2015درهم سنة  286.451,22

عدم مطابقة مجموع األداءات حسب البيان المدلى به من قبل المسؤول عن مكتب الموارد البشرية بتلك  -

 ؛2015و 2014و 2013المضمنة في حسابات التسيير عن سنوات 

 2013تم تضمينهم ببيان األعوان العرضيين المدلى به عن سنوات  عدم اشتغال بعض األعوان الذين -

، وعدم تقديم الجماعة التبريرات الضرورية بهذا الصدد، عالوة على عدم تقديم بيان  2015و 2014و

 . باألشغال التي تم القيام بها من قبلهم

 لجماعةجدول بيان بالفرق بخصوص األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين المشتغلين با

-  2013 2014 2015 

حسب البيان المدلى   الشهرية مجموع األداءات 

 به من قبل المسؤول عن مكتب الموارد البشرية
163 872,50 250 397,18 261 542,60 

حسب البيانات المالية    الشهريةمجموع األداءات  

 المضمنة في حسابات التسيير  
184 084,55 276 126,84 286 451,22 

 908,62 24 729,66 25 212,05 20 الفرق

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: سبق،بناء على ما 

 توزيع الموظفين على المصالح بما يمكن الجماعة من تحسين مردوديتها بالنسبة للمرتفقين؛ عقلنة -

الموظفين التابعين للميزانية الجماعية الموضوعين وضعية  لتسويةاتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  -

 رهن إشارة إدارات أخرى؛ 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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العقوبات القانونية على المتخلفين   العمل على احترام مواقيت العمل بالنسبة لجميع الموظفين وتطبيق  -

 منهم؛

 المنظمة لعمل العرضيين. للنصوصالتطبيق السليم الحرص على  -

 تقييم تدبير المداخيل ثالثا. 

 المداخيل الجبائية  .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تحصيل المستحقات الضريبية المالحظات التالية:

  على الوثائق اإلدارية للحصولالشيات المخصصة 

سجل ضعف المبالغ المستخلصة بخصوص الشيات من فئة درهمين، والمخصصة للرسوم المؤداة عن خدمة اإلشهاد 

على صحة اإلمضاء وعقود االزدياد وغيرها من الوثائق اإلدارية المتحصل عليها من مكتب الحالة المدنية، حيث تبين 

تسجيل بيع الشيات خالل الفصلين األول والثالث يتم    لم؛ بينما  2015قط سنة  درهم ف  3.000,00أنه تم استخالص مبلغ  

 . 2016والفصل األول من سنة  2015من سنة 

أثناء فترة المراقبة، تسليم العديد من الوثائق اإلدارية كعقود االزدياد والنسخ الكاملة من بطاقة    ، لوحظفي هذا الصدد و

على تصحيحات إمضاء بخصوص عقود كراء   كما تم االطالعللرسوم الضرورية؛    الحالة المدنية دون أداء المستفيدين

 .مطابقةفالحية وإشهاد بالتنازل من دون أداء الرسوم ال

  حرمان الجماعة من مداخيل جراء تفويت استغالل المحجز 

ويمتد على  تتوفر الجماعة على محجز بجوار مقرها اإلداري، تم تضمينه بسجل المحتويات ضمن األمالك العامة

  حيثسجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص عدم استخالص رسوم المحجز،  وقد  متر مربع.    1120مساحة  

ترامي إحدى السيدات "ف. ع." عليه فحولته لمسكن عبر تشييد سور محيطي؛ وهو ما عن أبانت المعاينة الميدانية 

حال دون إيداع المحجوزات بداخله، وبالتالي عدم تمكين الجماعة من تحصيل الرسوم المترتبة عن ذلك. وعلى الرغم  

جراءات القانونية الالزمة بهذا اإلبتفعيل األخير  قممن إثارة شسيع المداخيل انتباه رئيس الجماعة لهذا الترامي، لم ي

 الخصوص.

 عائدات األمالك الجماعية  .2

تتوفر الجماعة على العديد من األمالك العقارية المعدة للسكنى والمخصصة لالستغالل التجاري، إال أن تحصيل منتوج 

 كرائها اعترته بعض النقائص: 

 وعدم انتظام عائدات األمالك العقارية الخاصة تواضع 

ذلك يرجع وها. استخالصوعدم انتظام عائدات األمالك العقارية الخاصة التي يتكلف شسيع المداخيل ب تواضعلوحظ 

حيث بلغ الباقي استخالصه لدى  ،باألساس إلى تقاعس المكترين عن األداء المنتظم طبقا لمقتضيات عقود الكراء

النسبة للمحالت السكنية،  درهم ب 63.450,00 ، ما مجموعه2015دجنبر  31إلى غاية  شساعة المداخيل

درهم بالنسبة للمحالت التجارية ، بينما لم يتعد مبلغ الباقي استخالصه الذي تم تحمله من قبل محاسب  19.500,00و

درهم،. ويرجع  26.236,81درهم ومبلغ  19.500,00على التوالي ،بحسب الوثائق المحاسبية المدلى بها، الجماعة

ض القابض الجماعي تحمل الباقي استخالصه بسبب تعذر االستخالص، مما أدى االختالف بين المبلغين إلى رف

 .لتراكمه لدى الشسيع

  عن األداء المكترين المتقاعسينبعض  ضدتفعيل اإلجراءات القضائية عدم 

بإعمال اإلجراءات القانونية الرامية إلى تحصيل الوجيبات  2015تبين أن الجماعة قامت ابتداء من شهر شتنبر 

رائية عبر مراسلة محامي الجماعة والتي اتسمت باالنتقائية؛ حيث لم يتم تفعيل اإلجراءات القضائية إزاء جميع الك

 ، حيث تم التغاضي عن بعض الموظفين واألعوان العرضيين.المكترين المتقاعسين

 عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضى بتعديل القرار الجبائي 

على تعديل القرار الجبائي وذلك  2013أكتوبر  30الجماعي خالل دورته العادية المنعقدة بتاريخ وافق المجلس 

الكرائية للمحالت التجارية وتلك المعدة للسكنى؛ غير أن رئيس الجماعة لم يقم بتضمين التعديالت  في السومة بالزيادة

 .دقة عليهاوعرضها على سلطة الوصاية قصد المصا المقررة في القرار الجبائي

توفير اإلمكانيات المادية والبشرية وتعبئتها من أجل تحصيل بيوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،بناء على ذلك

 .ديون الجماعة ومستحقاتها
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  وتخزين التوريداتالنفقات  تدبيررابعا. 

 نفقات التسيير  .1

 فيما يخص نقات التسيير، لوحظ ما يلي.

  استئثار شركة«A. E.» لفائدة الجماعة التوريدات واإلصالحات المنجزةكافة ب 

بجميع التوريدات واإلصالحات المنجزة   ،2011، منذ سنة  «.A. E»استئثار شركة    سجل المجلس الجهوي للحسابات

بالسند دائما  يتم اإلدالء    أنهمن خالل الوثائق المحاسبية المبررة الختيار الشركة المذكورة،    لوحظحيث    .لفائدة الجماعة

سجل التجاري المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الاالطالع على التي تبين من خالل و ،«.R. B»التنافسي لشركة 

ر الذي يخل باحترام المسطرة التنافسية لنفس المسؤول "ر. ب."؛ وهو األم (الشركتينمعا )أي  هماأن، التجارية بفاس

 المعمول بها في هذا الصدد.

 اختالالت تعتري صرف نفقات صيانة مقر الجماعة 

 ما مجموعه  2013-2010قامت الجماعة بإنجاز أعمال متعلقة بصيانة مقر الجماعة بلغت قيمتها اإلجمالية خالل الفترة  

 بات بهذا الخصوص المالحظات التالية:سجل المجلس الجهوي للحساوقد  .درهم 110.764,80

 الطابع التكراري للنفقات المتعلقة بالصباغة وأشغال النجارة؛ -

 اإلدالء بالسندات التنافسية من طرف نفس الممونين؛ -

 غياب محاضر التتبع واإلنجاز؛  -

 اإلدالء بما يفيد صحة الخدمة المنجزة. عدم -

 عم للجمعيات تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لتقديم الد عدم 

من لهذا الدعم مبلغ اإلجمالي الانتقل من دعم مقدم لها من قبل الجماعة. وة، تفاوت، بمبالغ مجمعيات ست استفادت

تم، بهذا الخصوص، تسجيل وقد  .2015درهم سنة  270.000,00إلى مبلغ  2011درهم سنة  20.000,00

 المالحظات التالية:

 بعد استفادتها من الدعم والمحاسبة الضروريةعدم إدالء الجمعيات المستفيدة بالحسابات  ▪

دقيقة، كما   وكذا محاسبةاإلدالء بالدفاتر المحاسبية درهم ب 10.000.00دعم يتجاوز لم تقم الجمعيات المستفيدة من  

والرابعة المواد الثالثة تضيات ومق، 1-58-376 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 32ينص على ذلك الفصل 

التي تحدد دفاتر الحسابات و  1959يناير    31المؤرخ في    والماليةتصاد الوطني  قرار وزير االق  والخامسة والسادسة من

والمحاسبة التي يجب أن تمسكها الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية؛ حيث لم يتم تضمين المقتضيات القانونية سالفة 

 .الجمعيةقية المبرمة بين الجماعة واالتفاالذكر ب

 تنافي المصالح ▪

"ع. خ."، يشغل منصب نائب المدعو  ،".أو .ث .اج .ت"سجل المجلس الجهوي للحسابات أن رئيس مكتب جمعية  

ما يخالف وهو رئيس جماعة سبت األوداية، بينما يشغل رئيس الجماعة "خ. ل."، منصب أمين مال الجمعية؛ 

 .17.08المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم    78.00ن القانون رقم  م  22مقتضيات المادة  

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 المنافسة وتوسيع دائرتها؛ أاحترام مبدالعمل على  -

 غير قابل لإلثبات؛ فيما هوها إنفاقاستعمال أموال الجماعة وعدم ترشيد وعقلنة  -

 تسوية الوضعية القانونية لتحمل مصاريف دار الطالبة بالنسبة الستهالك الماء والكهرباء؛ -

تفعيل المقتضيات القانونية فيما يخص معايير اختيار الجمعيات المدعمة وإلزامها باإلدالء بما يبرر  -

 أوجه صرف هذا الدعم.

 جزء التجهيز   .2

بإنجاز مشاريع متعددة ناهزت قيمتها اإلجمالية  2015إلى سنة  2010قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من سنة 

درهم، همت تهيئة السوق األسبوعي وصيانة المسالك وتهيئة السوق األسبوعي واألشغال  6.788.311,20مبلغ 

 يلي: وقد أظهرت مراقبة هذه النفقات ما  الكهربائية وتشييد القناطر.
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 اللجوء المكثف إلى مسطرة سندات الطلب بخصوص إنجاز المشاريع 

يتعلق بالصفقات العمومية على  2013مارس  20بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88نص المشرع في المادة 

،  درهم 200.000,00إمكانية القيام بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 

حيث تم إلحاق المرسوم سالف الذكر بقائمة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع سند الطلب والمنصوص عليها في  

 سند طلب بمبلغ إجمالي حدد في 31تبين للمجلس الجهوي للحسابات لجوء الجماعة إلبرام إال أنه . 4الملحق رقم 

درهم    720.204,96رهم، فيما تم تخصيص مبلغد     802,14 .776درهم، وصفقتين بمبلغ حدد في   3.818.172,37

ويترتب عن هذه الوضعية   درهم ألداء أصل الدين.  1.473.131,73ألداء االلتزامات المترتبة عن االتفاقيات، ومبلغ  

 ما يلي: 

 بكيفية دقيقة؛  انجازهاتحديد مواصفات ومحتوى األعمال المراد   عدم -

 تحديد أجل أو تاريخ التنفيذ مع تبيان شروط الضمان؛ عدم -

والمقاولين، كما أنه  إعمال االستشارة الكتابية والمتمثلة في توجيه الرسالة االستشارية للممونين عدم -

لوحظ، من خالل السندات التنافسية المدلى بها، االقتصار غالبا على استشارة متنافسين محليين من قبيل  

 ؛بمدينة فاساجدة المقاوالت المتو

غياب الدقة الالزمة في التحضير التقني لمحتوى المشاريع والذي يرجع إلى عدم إيالء المكتب التقني  -

األهمية الضرورية إلنجاز الدراسات التقنية التي يتوجب إعدادها قبل إعداد سند الطلب، مع هامش 

إليه أعاله أنه يتعين على  المشار 2.12.349من المرسوم رقم  5خطأ مقبول، حيث نصت المادة 

صاحب المشروع " قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة 

 المواصفات وال سيما التقنية منها، ومحتوى األعمال؛

المكتب التقني بتتبع إنجاز مختلف األشغال موضوع سندات الطلب والمتمثل في أخذ القياسات   عدم قيام  -

ورية والصور الموثقة لتقدم إنجاز األشغال مع وضع جداول المنجزات الالزمة حتى يتسنى التأكد الضر

  المجلس الجهوي للحسابات من إنجاز األشغال وفق المواصفات التقنية الضرورية؛ مما تعذر معه على  

أشغال   قبيلالتأكد من مدى مطابقة إنجاز بعض األشغال لتلك المضمنة في الفاتورة موضوع األداء من  

 . أشغال الحفر الهدم ونقل بقايا األبنية موضوع الهدم،

عدم اإلدالء بوثائق المراقبة البعدية إلنجاز المسالك: المقطع الطولي الطبوغرافي ومحاضر التحقق  -

 .وبعد االنتهاء من أشغال الدك الحضوري لألشغال وتقارير التجارب المخبرية قبل استعمال المواد 

 تهيئة السوق األسبوعيفيذ النفقات المتعلقة باختالالت في تن 

درهم. أسفرت المعاينة   909,76 .977قامت الجماعة بإنجاز أشغال تهيئة السوق األسبوعي بقيمة إجمالية حددت في  

 الميدانية عن تسجيل المالحظات التالية:

أن سندي تبين للمجلس الجهوي للحسابات حدوث فيضانات. و 10/3/2010الجماعة بتاريخ  شهدت -

)المشار إليهما أعاله( "موضوع إزاحة األوحال من أرضية  2/2012و 10/2011 يالطلب رقم

السندين  ، مما يستنتج معه أن13/1/2012و 2011/ 18/4ومداخل السوق األسبوعي" مؤرخان في 

دلى ، ويجعل السندات التنافسية الم(2010سنة  سابقا )يتعلقان بتسوية مستحقات أشغال تمت    المذكورين

 ؛ "شكلية"بها مجرد 

أنه على اعتبار ، 36/2011و 2011/ 10عدم احترام المسطرة التنافسية بخصوص سندي الطلب رقم  -

" والذي يعتبر كذلك المسير لشركة " B. R. -Négoce / Eclaireتم اإلدالء بسند تنافسي لشركة " 

A. E.؛" نائلة الطلبية 

 2/2012؛ بعد أن تم إبرام سندي الطلب رقم 2012النفقتين المتعلقتين بأشغال التهيئة عن سنة  تجزيئ -

درهم، حيث كان يتعين على الجماعة إبرام صفقة   760,00 .278بمبلغ إجمالي حدد في 41/2012و

 في الموضوع؛

فى تقني  ن  18/04/2011بتاريخ    10/2011المنجزة وعالقة بسند الطلب رقم  بخصوص صحة الخدمة   -

الجماعة أن يكون التوقيع الذي يشهد على صحة الخدمة المنجزة المتعلقة بتهيئة السوق األسبوعي 

 توقيعه.  

متر طولي بموجب الصفقة رقم   150تم تبليط ممر يقود من خارج السوق إلى داخله على مسافة  -

 الخرسانة. ؛ غير أنه لم يتم اإلدالء بما يفيد إنجاز أشغال 20/5/2015بتاريخ  8/2014
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 8/2014رقم  بالصفقة    الحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه لم يتم تطبيق المقتضيات التالية من دفتر الشروط الخاصة

 :20/5/2015بتاريخ 

لدراسات التقنية مؤهل قصد تتبع أشغال التهيئة، تؤدى مستحقاته لضرورة اعتماد الجماعة على مكتب  -

 (؛33من قبل المقاول )المادة 

التجارب المخبرية للمواد وللخرسانة المستعملة المنصوص عليها في الشق التقني من دفتر   إعمال -

 الشروط الخاصة؛

 مراقبة والتصديق على تسليم عمليات الحفر، تؤدى مستحقاته من قبل المقاول؛لاعتماد مختبر مؤهل ل -

لطمر  ت، أد درهم 600,00 5 في بمبلغ إجمالي حدد  14وضع غطاءات للقواديس المنجزة وعددها  -

جميع القواديس باألتربة واألوحال، وبالتالي عدم صالحية شبكة التطهير لتصريف مياه المجزرة 

 واألمطار.

  تهيئة مقر الجماعةاختالالت في أشغال 

ة أسفرت المعاينوقد  درهم. 494.476,32قامت الجماعة بإنجاز أشغال تهيئة مقر الجماعة بقيمة إجمالية حددت في 

 ما يلي: عن تسجيل لهذه األشغال الميدانية 

  29/4/2011بتاريخ  4/2011سند الطلب رقم   .أ

على إزاحة األوحال من مقر الجماعة ب المتعلق 2011/ 4أن تاريخ سند الطلب رقم للمجلس الجهوي للحسابات تبين 

تسوية ل يجعل منه سندا تم إصدارهما م  ؛29/4/2011 ، مؤرخ في10/03/2010إثر الفيضانات التي شهدتها بتاريخ 

 (.2010سنة سابقا )أي خالل أداء مستحقات أشغال تمت 

 17/4/2015بتاريخ  12/2015سند الطلب رقم   .ب

قام رئيس الجماعة وقد درهم،  99.964,32يتعلق سند الطلب ببناء مكتب بمقر الجماعة بمبلغ إجمالي حدد في 

 إنجاز األشغالالمعاينة الميدانية عدم وجود ما يفيد    حيث أظهرت؛  29/6/2015المنجزة بتاريخ    تهبالتصديق على خدم

 .ةالمذكور

  تهيئة دار الطالبةنقائص في إنجاز أشغال 

والمؤدى بموجب الفاتورة رقم   13/4/2015بتاريخ  15قامت الجماعة بتهيئة دار الطالبة موضع سند الطلب رقم 

درهم. سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص  99.960,00بمبلغ حدد في  4/6/2015بتاريخ  4/2015

 المالحظات التالية: 

تم تحديد األشغال بسند الطلب المشار إليه أعاله بطريقة جزافية على الرغم من إمكانية أخذ القياسات  -

 المواكبة إلصالح شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير وأشغال الصباغة؛

إلى اكتفاء المقاول بمد قنوات ظاهرة أدى اإلنجاز وطبيعة األشغال،  عدم تضمين سند الطلب لشروط -

للماء الصالح للشرب دون تركيب الصنابير الضرورية. وقد تعذر التأكد من نجاعة األشغال المنجزة، 

 بالنظر إلى وقف تزويد دار الطالبة بالماء؛ 

األشغال في شأن شبكة التطهير على مد قواديس ظاهرة؛ حيث أسفرت المعاينة الميدانية على  اقتصار -

 وجود تسربات مائية تجلت في تدهور على مستوى صباغة الجدران الموجودة تحتها؛ 

، مما أفضى إلى تدهور مرافقها وكذا التجهيزات التي 2015إغالق دار الطالبة منذ شهر غشت  -

 التساؤل حول الجدوى من اإلصالحات المنجزة؛تحتضنها، مما يطرح 

 درهم.  30.000,00عدم وجود ما يفيد إنجاز أشغال الصباغة التي تم أداء مبلغها الجزافي المحدد في  -

  صرف نفقات األشغال الكهربائية في غياب الخدمة المنجزة 

الكهربائية. وقد أسفرت المعاينة  درهم همت األشغال    823.781,18قامت الجماعة بصرف نفقة بقيمة إجمالية ناهزت  

 19/2015و 2012/ 51و 33/2011م ارقأسندات الطلب المتعلقة بالميدانية عن عدم وجود ما يثبت القيام باألشغال 

ل وكيل المداخيل ورئيس من قب  "المنجزة"درهم، التي تم التصديق على خدمتها    502.782,00بمبلغ إجمالي حدد في  

 الجماعة. 

 إنجاز المسالك نفقات المتعلقة باختالالت في ال 

درهم. وقد تعذر التأكد من صحة  862.833,48قامت الجماعة بإنجاز وتهيئة عدة مسالك بمبلغ إجمالي حدد في 

 بمبلغ  68/2012  عدد   درهم وسند الطلب  164.345,28بمبلغ    5/2011األشغال المنجزة موضوع سندي الطلب رقم  

 درهم بسبب إعادة تهيئة المسالك المعنية من قبل المجلس اإلقليمي لموالي يعقوب.   164.640,00
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 حظات التالية بخصوص باقي النفقات: المقابل، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالفي 

 عدم إعمال الدراسات الجيو تقنية القبلية من قبل مختبر مؤهل؛ -

عدم اتخاذ االحتياطات الضرورية بخصوص األشغال المنجزة من قبيل ضرورة اإلدالء من قبل المقاول  -

المختبر بالنسبة بالتصميم الطبوغرافي الطولي وتصميم التحقق الضروري لألشغال وتقارير تجارب 

 للمواد قبل مباشرة األشغال، وبعد االنتهاء بالنسبة ألعمال الدك؛

عدم إعمال الدراسات التقنية القبلية من قبل مكتب الدراسات ومختبر مؤهل؛ المتمثلة في تحديد التصميم   -

لمواد الطبوغرافي الطولي، وطبيعة وسمك طبقات فرشات التكسية، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة ل

قبل مباشرة األشغال، كما لم يتم اإلدالء بما يفيد إعمال تصميم التحقق الضروري لألشغال وتقارير  

 تجارب المختبر بالنسبة للمواد بعد االنتهاء من أشغال الدك؛

 بمبلغ 13/1/2012بتاريخ  1/2012: بعد إصدار سند طلب رقم 2012تم تجزيئ نفقة برسم سنة  -

 درهم؛  164.640,00 بمبلغ 18/12/2012بتاريخ  68/2012رقم  درهم وآخر  199.200,00

 عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة صحة الخدمة المنجزة؛ -

موضوع تهيئة    13/1/2012بتاريخ    1/2012تبين من خالل طبيعة األشغال المضمنة بسند الطلب رقم   -

  درهم، حفر المقاطع  199.200,00مبلغ المسلك الرابط بين دوار لالشرادة ودوار بن منصور ب

«Déblais pour fouilles»     والحفر والتسوية«Terrassement et compactage de la plate 

forme »  وإنجاز الحواشي  « Aménagement des fossés »    أن موضوع سند الطلب يتعلق بفتح

مقاطع بالنظر إلى عدم وجود قواديس المسلك وليس بتهيئته. بالموازاة مع ذلك، تبين عدم إنجاز حفر ال

متر خطي، وبالتالي فقد تم أداء ما مجموعه  1500على طول المسلك الذي تم فتحه والبالغ طوله 

درهم في غياب الخدمة المنجزة. كما أسفرت المعاينة الميدانية عن وجود بعض الحواشي   86.400,00

تكسية بالمالوى، واالقتصار على أشغال فتح بالنظر إلى تعرضها لإلتالف بسبب عدم إعمال أشغال ال

 المسلك.

 موضوع بعض النفقاتأثاث المكتب والعتاد المعلوماتي  عدم تحديد مآل 

أسفرت المعاينة الميدانية وقد درهم.  463.876,80 قامت الجماعة بشراء أثاث مكتب وعتاد معلوماتي حدد في مبلغ 

 تواجد األثاث والعتاد المذكورين في حدود ما قيمته عدمتسجيل بمقر الجماعة وبالمخزن الجماعي، عن 

 درهم؛ فيما لم تقدم الجماعة أية تبريرات بهذا الخصوص. 215.115,00

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تبعا لما سلف، 

فيما يخص األشغال، كونها ال توفر،  سندات الطلب الحرص على اللجوء بصفة استثنائية لمسطرة  -

 ؛لحسن تنفيذ األشغالضمانات كافية  غرار الصفقات العمومية،على 

 عدم اللجوء إلى سندات التسوية؛ -

جهات ع من طرف يرا إنجاز المش لتفادي التنسيق مع باقي اإلدارات فيما يخص تدخالت الجماعة  -

 متعددة. 
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II.  سبت األودايةجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

  نص مقتضب()

 المراقبة الداخلية  .أوال

  اختالالت تعتري مسطرة اإلشهاد على الخدمة المنجزة 

تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد االختصاصات حيث تم إسناد المهام لموظفين مكلفين بالمكاتب،   2016في أواخر سنة  

حسب ويتم اإلشهاد عن الخدمة المنجزة بخصوص التوريدات والمشاريع المنجزة من طرف كل موظف مكلف 

 اختصاصه )...(.

 تدبير الموارد البشرية .ثانيا

 استنثار مكتب الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء بالموارد البشرية على حساب المكاتب األخرى 

المحددة  الموظفين على المكاتب حيث تم إسنادهم مهام حسب االختصاصات منذ وضع الهيكل التنظيمي تم توزيع

 الشكل التالي:بالهيكل التنظيمي، وذلك على 

 موظفين بمديرية المصالح؛ -

 موظفين بمكتب الميزانية والمحاسبة؛ -

 موظفين بمكتب الموارد المالية؛ -

 موظفين بمكتب الموارد البشرية ومكتب الضبط؛ -

 موظفين مكلفين بتصحيح اإلمضاء والمصادقة على الوثائق؛ -

 موظفين بمكتب الحالة المدنية + ضابط الحالة المدنية بالتفويض؛  -

 ستة موظفين بمكتب الشؤون االقتصادية والتقنية والتعمير. -

 اختالالت في مسك سجالت تصحيح اإلمضاء 

 قد تم تكليف موظفين بمسك سجل تصحيح اإلمضاء والمصادقة على الوثائق.

  بعض الموظفين ألوقات العمل الرسمية احترامعدم 

مكناس تم وضع ورقة - المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاسبعد القيام بمهمة مراقبة تسيير الجماعة من طرف 

 والمغادرة. )...( لتسجيل الحضور

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن اإلشارة 

 حين صدور المرسوم المتعلق بوضع رهن اإلشارة، فإن الجماعة عملت بتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور.

 تدبير األعوان العرضيين 

داول األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين المشتغلين بالجماعة حسب الوثائق الموجودة عند المسؤول عن مكتب ج

 الموارد البشرية بعد التدقيق وإعادة االحتساب:

 2013جدول مبالغ األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين برسم سنة 

الخام لألداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة األعوان في 

RCAR بالدرهم 
 الفترة الصافي لألداء بالدرهم المرجع

17حوالة رقم   12.551,22 16حوالة رقم   752,40   يناير  11.798,82 

44حوالة رقم   13.945,80 43حوالة رقم  836,00   فبراير  13.109,80 

83حوالة رقم   22.313,28 82حوالة رقم   1.337,60   مارس  20.975,68 

108حوالة رقم   12.551,22 107حوالة رقم   752,40   أبريل  11.798,82 

142حوالة رقم   15.340,38 141حوالة رقم   919,60   ماي  14.420,78 

180حوالة رقم   15.340,38 179حوالة رقم   919,60   يونيو  14.420,78 

213حوالة رقم   15.340,38 212حوالة رقم   919,60   يوليوز  14.420,78 

252حوالة رقم   15.340,38 251حوالة رقم   919,60   غشت  14.420,78 

283حوالة رقم   15.340,38 282حوالة رقم   919,60   شتنبر  14.420,78 

319حوالة رقم   15.340,38 318حوالة رقم   919,60   أكتوبر  14.420,78 

351حوالة رقم   15.340,38 350حوالة رقم   919,60   نونبر  14.420,78 

369حوالة رقم   15.340,38 368حوالة رقم   919,60   دجنبر  14.420,78 

 المجموع 173.049,36 11.053,20 184.084,56
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 2014جدول مبالغ األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين برسم سنة 

الخام لألداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة األعوان في 

RCAR بالدرهم  
 المرجع

الصافي لألداء 

 بالدرهم
 الفترة

22رقم  حوالة  16.734,96 21حوالة رقم   1.003,20   يناير  15.731,76 

46حوالة رقم   20.918,70 45حوالة رقم   1.254,00   فبراير  19.664,70 

75حوالة رقم   20.918,70 74حوالة رقم   1.254,00   مارس  19.664,70 

96حوالة رقم   22.313,28 95حوالة رقم   1.337,60   أبريل  20.975,68 

139حوالة رقم   22.313,28 138حوالة رقم   1.337,60   ماي  20.975,68 

179حوالة رقم   20.918,70 178حوالة رقم   1.254,00   يونيو  19.664,70 

211حوالة رقم   20.918,70 210حوالة رقم   1.254,00   يوليوز  19.664,70 

261حوالة رقم   25.102,44  1.504,80 
إلى   243حواالت من رقم  

260 
 غشت  23.597,64

321حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   302حواالت من رقم  

320 
 شتنبر  24.908,62

378حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   359حواالت من رقم  

377 
 أكتوبر  24.908,62

425حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   406حواالت من رقم  

424 
 نونبر  24.908,62

487حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   468حواالت من رقم  

486 
 دجنبر  24.908,62

 المجموع 259.574,04 16.552,80 276.126,84

 2015جدول مبالغ األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين برسم سنة 

الخام لألداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة األعوان في 

RCAR بالدرهم  
 المرجع

الصافي لألداء 

 بالدرهم
 الفترة

57حوالة رقم   41.000,96  2.457,84 
وصل شسيع المصاريف رقم  

01 /2015  
 يناير  38.543,12

82حوالة رقم   33.679,36  2.018,94 
وصل شسيع المصاريف رقم  

02 /2015  
 فبراير  31.660,42

119حوالة رقم   42.465,28  2.545,62 
وصل شسيع المصاريف رقم  

03 /2015  
 مارس  39.919,66

140حوالة رقم   33.679,36  2.018,94 
وصل شسيع المصاريف رقم  

04 /2015  
 أبريل  31.660,42

206حوالة رقم   35.143,68  2.106,72 
وصل شسيع المصاريف رقم  

05 /2015  
 ماي  33.036,96

242حوالة رقم   35.143,68  2.106,72 
وصل شسيع المصاريف رقم  

06 /2015  
 يونيو  33.036,96

29.286,40  1.755,60 
شسيع المصاريف رقم  وصل 

07 /2015  
 يوليوز  27.530,80

36.052,50  *  * 
وصل شسيع المصاريف رقم  

08 /2015  
 غشت  36.052,50

 المجموع 271.440,84 15.010,38 286.451,22

 2015-2014-2013جدول تلخيصي لمبالغ األداءات المتعلقة باألعوان العرضيين برسم سنوات 

2015 2014 2013  

286.451,22 276.126,84 184.084,56 
مجموع األداءات الشهرية حسب البيانات المدلى بها من قبل 

 المسؤول عن مكتب الموارد البشرية

286.451,22 276.126,84 184.084,56 
مجموع األداءات الشهرية حسب البيانات المالية المضمنة في 

 حسابات التسيير

 .)...( 
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 تقييم تدبير المداخيل .ثالثا

 لمداخيل الجبائيةا .1

 المخصصة للحصول على الوثائق اإلدارية الشيات 

بما أن الجماعة تصنف ضمن الجماعات التي تعرف نسبة عالية للفقر والهشاشة، كما أن أغلب العقود تستعمل 

ائية واإلعدادية والثانوية، وأن لبرنامج تيسير والمساعدة الطبية  وتسجيل وإعادة تسجيل األطفال في المدارس االبتد 

أغلب الوافدين على اإلدارة لطلب الوثائق اإلدارية يمتنعون عن تأدية واجبات الرسوم مقابل الوثائق اإلدارية وذلك 

بعنف لفظي وأحيانا جسدي على الموظفين على الرغم من إصدار عدة مذكرات إدارية في هذا الشأن، كما قد تم  

واطنين على السواء بتأدية هذه الرسوم حيث يلجأ بعض الموظفين أحيانا بتأديتها نيابة عن حث جميع الموظفين والم

 المواطنين.

  حرمان الجماعة من مداخيل جراء تفويت استغالل المحجز 

منذ عدة سنوات لم تتوصل الجماعة بأي محجوز من طرف السلطات المختصة بحيث لم يودع أي محجوز بالمحجز 

 الجماعي.

أما فيما يخص المترامية على المحجز قد تم مقاضاة المترامية على المحجز من أجل التعويض عن الترامي حيث 

 ...(، كما كلفت الجماعة المحامي المتعاقد معه من أجل رفع دعوى لإلفراغ )...(. )تم استخالص التعويض 

 عائدات األمالك الجماعية .2

  العقارية الخاصةتواضع وعدم انتظام عائدات األمالك 

قد تم استخالص جزء مهم من الباقي استخالصه أما الباقي اآلخر قد قامت الجماعة بعرضها على أنظار القضاء 

 بواسطة المحامي المتعاقد مع الجماعة )...(. 

 عدم تفعيل اإلجراءات القضائية ضد بعض المكترين المتقاعسين عن اإلداء 

معه حيث تم رفع دعاوى قضائية ضد المتقاعسين بالنسبة لألكرية أو الرسوم   قد تم تكليف محامي الجماعة المتعاقد 

 المحلية لسيارات النقل العمومي )...(. 

 عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بتعديل القرار الجبائي 

يث تم  ذلك راجع إلغفال بعض الموظفين إلرسال القرار المعدل قصد المصادقة عليه، واآلن قد تداركنا ذلك ح

 .2018تعديل القرار الجبائي في الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 تدبير النفقات وتخزين التوريدات رابعا.
إن عدم توفر الجماعة على مهندس يمكنها من إعداد الدراسات التقنية بشكل أكثر دقة، كما أن الجماعة تفتقر لألطر 

ر ورخص االستغالل واألشغال والصيانة. ولكل هذا فإن التقنية حيث تتوفر على تقني وحيد يتكلف بمجال التعمي

 الجماعة ارتأت أن تسند الدراسات إلى مكاتب الدراسات وإنجاز المشاريع عن طريق صفقات عمومية.

أما فيما يخص السندات التنافسية فإن الجماعة لم تعد تلجأ لها إال في األعمال ذات التدخل االستعجالي بالعمل على 

 ات للممونين والمقاولين مع تكليف المكتب التقني بتتبع سندات الطلب المتعلقة باألشغال )...(. إرسال استشار

فقد تمت عملية تهيئ الصفقة من طرف تقني الجماعة  20/05/2014بتاريخ  2014/ 08فيما يخص الصفقة رقم -

 ة ألعمال التجارب المخبرية للمواد.وهو الوحيد الذي كان يقوم بتتبع جميع مراحل الصفقة وتوجد لديه الوثائق المثبت

موضوع بناء مكتب بمقر الجماعة،   17/04/2015بتاريخ    12/2015اما فيما يخص سند الطلب رقم   -

فقد تم بناء مكتبين بتراب الجماعة تابعين للجماعة بكل من دواري اللة فاطنة الفوقية وعين المهراز 

 وهما موجودين بنفس الكمية المطلوبة بسند الطلب.

وفيما يخص نفقات األشغال الكهربائية فقد تم كهربة الدواوير بالكهربة العمومية من مصابيح كاملة  -

 ولوازم الربط للكهربة العامة. 

 عدم تحديد مآل أثاث المكتب والعتاد المعلوماتي موضوع النفقات 

ي كانت موضوع رهن قد عملت الجماعة على استرجاع عدد من أثات ومعدات المكتب والعتاد المعلوماتي والت

إشارة دار الشباب ودار الطالبة بمركز سبت االوداية ومركز التربية والتكوين بدوار أوالد المعطي، إثر ذلك قامت 

الجماعة بتحيين وإحصاء وتحديد المعدات المنقولة حسب المكاتب )...(، كما تم وضع سجل خاص بالممتلكات  

 المنقولة )...(.
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 "تيسة"جماعة 

 )إقليم تاونات(
 

تمتد على مساحة و كلم جنوب غرب مدينة تاونات، 35تقع جماعة تيسة داخل النفوذ الترابي إلقليم تاونات على بعد 

 .نسمة 11000حوالي  2014، بحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ويبلغ عدد سكانها .كيلومتر مربع 52

%، انتقلت على إثره من  24.76 نسبته بلغتنموا  2017و  2012ين ما بعرفت مداخيل الجماعة في مجال التسيير 

بلغت مداخيل االستثمار بينما ، 2017درهم سنة  16.750.000,00 إلى 2012درهم سنة  13.425.632,50

 .%  4,36، بنمو ناهز2017 سنة درهم 15.765.627,07 و 2012درهم سنة  15.106.371,50

I. لحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي ل  

نورد أهمها فيما  وإصدار عدد من التوصيات مكنت مراقبة تسيير جماعة تيسة من تسجيل مجموعة من المالحظات 

 : يلي

 أوال. التدبير االستراتيجي

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة .1

الجماعي للتنمية من خالل اعتماد مقاربة (، مخططها  2015  -  2009أعدت المصالح الجماعية خالل االنتداب السابق )

تشاركية، ودراسة مجمل المشاكل المتعلقة بالفقر واألمية والبطالة، فخلصت إلى تشخيص دقيق للحاجيات، مكنها من 

بلورة المشاريع المراد تحقيقها. لكن على الرغم من ذلك، فقد تم تسجيل عدد من النقائص لها صلة بعملية إنجاز وتنفيذ 

 ، منها ما يلي: مخططهذا ال

 تأخر المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية 

، بالتشاور مع الجهات المعنية:  2010انطلقت عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الراهنة للجماعة منذ فبراير 

ض النظر . إال أنه وبغ2011فبراير    20مصالح خارجية ومجتمع مدني واختتمت بمنتدى التشخيص التشاركي بتاريخ  

، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط 2011أبريل  28المؤرخ في  2.10.504عن تأخر صدور المرسوم رقم 

المصادقة على البرمجة األولى إن ؛ ف2011ماي  16الجماعي للتنمية، والذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إال بتاريخ 

عض التأخير، إذ لم تتم إال خالل الدورة االستثنائية المنعقدة المتعلقة بالثالث سنوات األولى لالنتداب طالها أيضا ب

؛ وهو ما انعكس سلبا 2014أكتوبر  28، فيما تمت المصادقة على البرمجة الثانية خالل دورة 2013/ 22/03بتاريخ 

 على صدقية ودقة البرمجة.

 عدم إنجاز برنامج عمل الجماعة 

من القانون التنظيمي الجديد رقم   78العمل المنصوص عليه في المادة لم تقم المصالح الجماعية بإنجاز برنامج 

( مواد لبرنامج عمل الجماعات، بدل مادة 10)علما أنه خصص حوالي عشر) المتعلق بالجماعات الترابية 113.14

لميثاق المتعلق با 78.00المعدل للقانون رقم  17.08الواردة بالقانون رقم  36للمخطط الجماعي )المادة  وحيدة 

، كما أنه عمل على االنتقال من تخطيط استراتيجي على مستوى الجماعة بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية (الجماعي

إلى برنامج عمل ينطلق من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، وذلك بغية تكريس التخطيط 

. فالمجلس الحالي، وعلى خطى المجلس السابق، لم يبادر الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشأن المحلي(

إلى إنجاز الدراسات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، مما من شأنه أن ينعكس سلبا على الدقة في برمجة المشاريع 

 لوجود.  لوالفعالية في إنجازها، ويعرقل إخراج المشاريع التنموية 

  عدم إنجاز عدد من مشاريع المخطط الجماعي 

درهم، خالل البرمجة األولى للمخطط حوالي   174.029.980,00بلغ عدد المشاريع المدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 

درهم؛ غير أنه تبين  205.610.248,00مشروعا خالل البرمجة الثانية بقيمة إجمالية ناهزت  51مشروعا، و 43

من مجموع المخطط الجماعي، لها   % 42.42درهم، أو ما يمثل  87 229 351.00عدم إنجاز مشاريع، بقيمة 

ارتباط بالبنيات التحتية والتجهيزات األساسية وبتحسين مستوى الخدمات االجتماعية وكذا بتأطير األنشطة االقتصادية. 

ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى ضعف مساهمة الجماعة في الميزانية اإلجمالية للمخطط ونقص في تكوين الموارد 

 ن عدم انخراط المصالح الخارجية المحلية الرتباطها باستراتيجيات إداراتها المركزية. البشرية فضال ع
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منها من طرف وكالة  العديد  عرفت جماعة تيسة برمجة عدة مشاريع في إطار برنامج التأهيل الحضري، تم إنجاز

ات في هذا اإلطار تعثر أغلبها مشيرا، من خالل ما الحظه، اإلنعاش وتنمية الشمال. وقد سجل المجلس الجهوي للحساب

 إلى ما يلي:

 المحطة الطرقية  .أ

، بإنشاء محطة طرقية للمسافرين بمبلغ 1/2002وبموجب الصفقة عدد  2002دجنبر  10قامت الجماعة بتاريخ 

بمبلغ 2013  دجنبر 23بتاريخ  2013/ 9درهم، وبإبرام صفقة الحقة عدد  2.205.029,04إجمالي بقيمة 

درهم إلتمام بنائها. وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم تشغيل المحطة المذكورة، مما أدى إلى   1.149.424,80

تعرض جل مرافقها لإلتالف نتيجة لعدم الحرص على حراستها وصيانتها، كما لوحظ عدم تدارس لجنة المرافق 

 اتخاذ المجلس الجماعي أي مقرر بهذا الخصوص.العمومية وضعية وسبل استغالل المحطة وعدم 

 القاعة المغطاة  .ب

تم بناء قاعة مغطاة في إطار شراكة مع وكالة اإلنعاش وتنمية األقاليم الشمالية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات  

ر فبراي 5و 2015أبريل  21فبراير و 17في هذا الصدد، رفض المجلس الجماعي، خالل دورات عديدة )دورات 

(، نقل ملكية القاعة المغطاة من وكالة اإلنعاش وتنمية الشمال إلى ملكية الجماعة، بدون تقديم تبريرات تذكر،  2016

االستثنائية، بعيد توقيع محضر بهذا الخصوص  2016مارس  15ولم تتم الموافقة على نقل الملكية إال خالل دورة 

 . 12/1/2016مؤرخ في 

، لم تعمد الجماعة إلى تسيير القاعة المغطاة بطريقة واضحة تمكن من استغاللها في  إال أنه، وعلى الرغم من ذلك

أحسن الظروف، ولم تبادر إلى تعديل القرار الجبائي الجماعي بما يتيح استخالص المداخيل المترتبة عن هذا 

والمندوبية اإلقليمية لوزارة االستغالل. فقد اكتفت خالل هاته الدورة بالموافقة على اتفاقية شراكة ما بين الجماعة 

الشباب والرياضة والهيأة اإلقليمية للتنمية البشرية، تتعلق بتفعيل وتجهيز وتأطير وتدبير القاعة المغطاة، على أن 

 يتحمل المجلس الجماعي مسؤولية تسيير المرفق. 

 مطرح النفايات  .ج

له إحدى الشركات في استخراج الملح، بإقامة مطرح عمومي فوق ملك خاص تستغ 2003قامت الجماعة خالل سنة 

ذلك. وقد قضت تي تكبدته جراء ضرر اللالجماعة بالتعويض عن ا تطالبإلى رفع دعوى قضائية  حدا باألخيرةما 

ذلك لم تبادر الجماعة درهم، وعلى الرغم من  3.600.000,00المحكمة لصالحها ابتدائيا واستئنافيا بتعويض قدره 

 . محتملةالعمومي، تفاديا لما قد يثيره الوضع من مشاكل أخرى إلى تحويل وجهة المطرح 

 األكشاك .د

حيث على إحداث أكشاك بتراب الجماعة،  2012أكتوبر  30وافق المجلس الجماعي خالل دورته العادية بتاريخ 

ة شراكة بين إنجاز المشروع في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت صياغة اتفاقي أدرج

 بالكلفة اإلجمالية للمشروع  حددت فيهاالجماعة والمبادرة الوطنية والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل بتاونات، 

 درهم إضافة إلى الوعاء العقاري. 50.000,00درهم، وتكليف الجماعة بتوفير مبلغ  300.000,00

ء األكشاك من أجل ضمان موارد إضافية، تمت  المجلس الجماعي بإبرام ست صفقات لكراأن يقوم عوض  لكن،

على إمكانية تفويت األكشاك إلى جمعية تفتقر لإلطار القانوني   2016فبراير    05الموافقة خالل الدورة العادية بتاريخ  

 117بتيسة"، وهو ما أدى إلى تعرض سلطة الوصاية على المقرر تنفيذا لمقتضيات المادة  .ش .ح .وهي جمعية "م

رفض إلغاء المقرر   2016مارس  15ون التنظيمي للجماعات، وتم، خالل الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ من القان

من دون المجلس الجماعي بتفويت األكشاك لفائدة الجمعية المذكورة، فيما ظلت األكشاك على حالها  تالمتخذ، وتشب

 ، وفوتت الجماعة مداخيل كانت في حاجة إليها.  استغالل

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذا 

المتعلق بالجماعات الترابية،   113.14إيالء التخطيط الجماعي العناية الالزمة وفق القانون التنظيمي   -

واإلسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة للوجود مع الحرص على التخطيط السليم واالختيار الواقعي 

الدقيق والعقالني مع المصالح الخارجية المعنية والحرص على التزام للمشاريع المبرمجة، بالتنسيق  

الشركاء بتأمين التمويالت الضرورية للمشاريع عبر اتفاقيات مصادق عليها من طرف السلطات  

 المعنية؛

العمل على إخراج المشاريع المتعثرة إلى الوجود واإلسراع في استغاللها لالستفادة من عائداتها  -

 وتنمية مداخيل الجماعة الذاتية. المالية 
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 تدبير التنظيم اإلداري لصرف النفقات   .1

دارية والتقنية؛ لكنه تنظيم مخالف تعمل الجماعة وفق تنظيم إداري مكون من عدة مصالح تضطلع بكافة المهام اإل 

للنموذج المعتمد من طرف السلطة الوصية. كما أن اإلجراءات المتعلقة بتنظيم المساطر اإلدارية المعمول بها داخل 

الجماعة ال تمكن المصالح الجماعية من آليات المراقبة الداخلية التي تتمثل في التأكد من صحة تسجيل وتتبع العمليات 

 والمالية، وتدبير العملية التنافسية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:  المحاسبية

  عدم إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات 

لم تعمل الجماعة على إحداث بنية تتكلف بالمشتريات والخدمات بواسطة سندات الطلب، تعنى بتحديد االحتياجات 

ليات االستشارة مع الممونين والموردين، وكذا تدبير العمليات المتعلقة ببيانات أثمنة واتخاذ التدابير الالزمة لعم

المالئمة والتنافسية، وأيضا بمسك وتدبير سجل المشتريات الجماعية بتنسيق مع مدير المصالح. وجدير بالذكر أنه 

ا بتدبير المستودع والمرآب تمت إناطة كل هذه المهام بالمسؤول عن مكتب الممتلكات واآلليات، المكلف أساس

 الجماعيين.

 خلل في هيكلة المصلحة التقنية 

تتوفر الجماعة على عدة مصالح من بينها المصلحة التقنية، المسماة "مصلحة التعمير والبيئة واألشغال والممتلكات".  

التعمير والطرقات  وقد أسندت لها مهام السهر على الدراسات العمرانية والرخص بمختلف أصنافها، ومراقبة قطاع 

والبنايات بصفة عامة، واإلنارة العمومية والتجهيزات والنظافة والمحافظة على البيئة والمناطق الخضراء، باإلضافة  

إلى التطهير السائل والصلب وتسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والتفويتات ونزع الملكية وتسيير 

وإعداد ملفات الصفقات. إال أنه تم تسجيل عدم انسجام المهام المسندة لهاته المصلحة فضال   اآلليات المملوكة للجماعة،

عن تعددها، كما أن توزيع المهام بين الموظفين العاملين بها ال يستند إلى معايير محددة، لها صلة بالتكوين أو 

الصفقات إلى نفس الموظف، كما أن تتبع باالختصاص. أضف إلى ذلك، أنه تم إسناد مهام مختلفة، من قبيل التعمير و

األشغال المتعلقة بنفس الصفقة، قد يتم إسناده أحيانا إلى أكثر من موظف، بشكل ال يتيح تحديد المسؤوليات وينتج عنه 

 غياب الفعالية، بل وينعكس أيضا على جودة وآجال إنجاز األشغال.

  خلل في المسطرة المتعلقة بسندات الطلب 

عملية إسناد سندات الطلب للمقاولين، ويبلغهم  لبسجل يوثق الجماعة عمل  لجهوي للحسابات عدمالمجلس ا حظال

بمراجع اإلشهاد، وهو األمر الذي يتعذر معه إثبات تبليغ طلب التوريد أو الدراسات أو األشغال، وكذا معرفة تاريخ 

المتعلق   2.09.441رقم    من المرسوم  65المادة  يتماشى مع مقتضيات  كما أنه ال  توصل المقاولين باألمر ببدء األشغال،  

 بمحاسبة الجماعات المحلية.

 نفقات التسييرتدبير   .2

 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي.

  دون استحقاق من استفادة بعض مستخدمي الجماعة من لباس األعوان 

، 2016و  2012سندات للطلب، بثمن إجمالي بلغ خالل المدة ما بين    5قامت الجماعة بشراء لباس للمستخدمين بواسطة  

درهم. إال أنه لوحظ استفادة بعض الموظفين سنويا من اللباس على الرغم من مزاولتهم مهام   124,00.203 قيمته ما 

ى الوثائق، بل ويستفيد آخرون من اللباس على الرغم من ال تجيز لهم ذلك، منها تصحيح اإلمضاءات والمصادقة عل

المتعلق  2.86.349مضمون المادة السابعة من المرسوم رقم وما ال ينسجم بووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، 

بصرف تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح مالبس لبعض الموظفين 

 عاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.والمستخدمين ال

   خلل في تدبير حظيرة السيارات 

سجل المجلس آلية، إحداها موضوع حجز وأخرى متوقفة. وقد    14حظيرة للسيارات تتكون من  تتوفر الجماعة على    

ة على مصالح الجماعة بمسك جذاذات تتبع إصالح كل آلي  عدم قيامالجهوي للحسابات بخصوص تدبير هذه الحظيرة،  

حدة )توضح فيها طبيعة اإلصالحات المنجزة وقطع الغيار المستبدلة، تبيان التاريخ والمسافة المقطوعة( وبالمراقبة 

 الفعلية لإلصالحات، إذ ال يتم االحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير اإلصالحات المنجزة. 

من مجموع  77 %ة، استحواذ أربع آليات على ما يناهز وقد بينت مراقبة الفواتير المتعلقة بإصالح هذه الحظير

 بفعل قدم هذه اآلليات واهترائها.درهم، وهو مبلغ مرشح لالرتفاع    137.400,00بقيمة    2016اإلصالحات برسم سنة  
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  تتبع ومراقبة تخصيص بعض نفقات التسيير عدم 

ما بين   2016 - 2012تراوحت خالل الفترة مقابل تعويضات  تقوم الجماعة سنويا بتشغيل أعوان عرضيين

ضعف إجراءات المراقبة المتخذة من قبل الجماعة، من  وقد تم تسجيل درهم.  305.495,67درهم و 159.006,46

. خالل عدم إعداد محاضر الشروع في العمل وكذا المحاضر المتعلقة بتتبع إنجاز األعمال من قبل األعوان العرضيين

 .لتقنية لألشغال المحددة لحجمها وأماكن تواجدهاوعدم إعداد الورقة ا

بتنفيذ النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية وشراء العتاد  2016إلى  2012 من وقد قامت الجماعة خالل الفترة

عدم قيام مصالح الجماعة  وقد سجل في هذا اإلطاردرهم.  570.784,80الصغير الكهربائي بمبلغ إجمالي حدد في 

ع أعمال الصيانة من خالل اعتماد سجل يتضمن تواريخ تدخالت الصيانة واألحياء المستفيدة وكذا الكميات  بتتب

المستهلكة، وعدم إعمال المراقبة عند تركيب المواد الكهربائية بمقارنة المواد التي يتم إخراجها من المخزن مع تلك 

 اد الكهربائي فور تسلمه للتأكد من صالحيته. التي يتم تركيبها، فضال عن عدم إجراء عملية اختبار العت

من جهة أخرى، تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بشراء بعض المقتنيات بمبلغ إجمالي حدد خالل الفترة 

دون درهم بالنسبة لهدايا رياضية،  67.020,00درهم بالنسبة لبعض اللوازم و 82.560,00في  2016و 2012بين 

 محاضر توزيعها وتحديد الجهات المستفيدة منها. في وثيق ذلك عمل على تأن ت

 خلل في سند الطلب المتعلق بدراسة القطب الحضري 

للقيام بالتجارب والدراسات   « L.C »قامت الجماعة بإنجاز دراسة تقنية إلحداث قطب حضري بتيسة، وكلفت المختبر  

درهم   000.110 ,00أنه لوحظ أداء النفقة، البالغة قيمتها الضرورية مع إعداد تقرير تركيبي للخبرة المنجزة. إال 

 50.400,00بقيمة  61/2014)سندي طلب  2015والثانية سنة  2014األولى سنة  على دفعتين،  والمتعلقة بالدراسة

بنفس المحتوى "دراسة جيوتقنية للقطب الحضري وكشف عيوب درهم،  59.600,00بقيمة  07/2015ودرهم، 

بحسب (. كما لم يتم اإلدالء بالثالث نسخ من التقرير على حامل ورقي  وبمبلغين مختلفينالمتواجدة به"،  أساس البنايات  

رقما ترتيبيا وتاريخا يوثق البيانات   يتم تسجيله بكتابة الضبط ولم يتم إعطاؤه  في سند الطلب، ولم  عليهتم التنصيص    ما

 المتعلقة باإليداع. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات عبر تتبع أشغال إصالح اآلليات بمسك جذاذات، توضح  -

قطوعة مع المراقبة طبيعة اإلصالحات المنجزة وقطع الغيار المستبدلة، مع تبيان التاريخ والمسافة الم

 الفعلية لإلصالحات، واالحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير اإلصالحات المنجزة؛  

العمل على تتبع بعض نفقات التسيير التي تستوجب إنجاز المحاضر واألوراق التقنية لألعمال المحددة   -

تاد الكهربائي، اللوازم لحجمها وأماكن تواجدها )األعوان العرضيين، اإلنارة العمومية والع

 الرياضية(. 

 نفقات التجهيزتدبير   .3

إصدار بتعلق األمر بإبرام صفقات عمومية أو سواء شاب تنفيذ الجماعة في مجال اإلنفاق على مستوى التجهيز، 

 سندات للطلب، بعض االختالالت نعرض لها فيما يلي: 

 الصفقات العمومية 1.3

 ظ ما يلي: الصفقات، لوح بإبرام وتنفيذ فيما يتعلق 

  خلل في حفظ وترتيب الوثائق 

. الجماعة سجل المجلس الجهوي للحسابات خلال كبيرا على مستوى تدبير الوثائق المرتبطة بالصفقات التي تبرمها

ة ال تتوفر في هذا المجال على مسطرة واضحة لحفظ وترتيب الوثائق، إذ إن أغلب ملفاتها تفتقر للعديد من خيرفاأل

رية )أوامر الخدمة وأوامر التوقف ومحاضر التسليم...( والمالية )كشف الحساب المؤقت واألخير...( الوثائق اإلدا

(، وتصاميم نهاية األشغال...(، فضال Pv de chantierوالتقنية )بيانات التمتير، ومحاضر تتبع األشغال "مانيفولد" )

تكون موزعة أحيانا بين اإلداريين والتقنيين، دون تنسيق بينهما ودون أخذ المكلف إن وجدت، عن كون هذه الوثائق، 

يؤثر على الفعالية في إنجاز األشغال وتتبعها وال يتيح توفير ما يستلزمه  األمر الذي قد بالمصلحة التقنية علما بها. 

   إجراء أية مراقبة الحقة.

 إلغاء متكرر للصفقات 

( صفقات لم يتم استكمالها، إما لعدم 10باشرت مسطرة طلب عروض حوالي عشر )لوحظ أن المصالح الجماعية 

في ضبط المسطرة المتعلقة  بقصورالمصادقة عليها من طرف مصالح العمالة أو تم إلغائها ألسباب ترتبط أساسا 
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المتعلقة  الخاص بالصفقات، و 2.06.388من المرسوم  40بإبرام الصفقات العمومية )عدم ضبط مقتضيات المادة 

 أساسا "بالعرض المنخفض بكيفية غير عادية"(. كما أن عدة صفقات تم فسخها مباشرة بعيد إبرامها.

 تأخر في إنجاز الصفقات 

بداعي سوء األحوال )وأوامر متابعة األشغال( بصرف النظر عن أوامر التوقف التي تصدرها مصالح الجماعة 

كان مقررا  ا)منها مصفقات تعرف تأخرا كبيرا على مستوى اإلنجاز الجوية، لوحظ أن األشغال المرتبطة بأغلب ال

)التهيئة الخارجية للمحطة  2016، ولم تنجز إال خالل سنة 2013أو  2012إنجاز المشاريع المتعلقة بها خالل سنة 

معمارية حول الطرقية، بناء مستودع بلدي، أشغال ربط حي السالم بشبكة الكهرباء، تهيئة السوق األسبوعي، استشارة  

وقد بينت المقارنة بخصوص بعض الصفقات، الفارق الكبير بين مدة إنجاز الدراسة لبناء ملحقة للحالة المدنية...(. 

اإلنجاز المنصوص عليها في دفتر التحمالت ومدة اإلنجاز الفعلية، الفاصلة بين تاريخي البدء باألشغال والتسليم 

 .كحد أقصىالمؤقت والتي تراوحت بين سنة وسنتين 

 اختالالت في عدد من الصفقات 

 المتعلقة ببناء مستودع بلدي 02/2013رقم  الصفقة .أ

درهم، بأشغال بناء مستودع بلدي، وقد سجل  600.000,06بقيمة  03/2012تتعلق هذه الصفقة، والتي تحمل عدد 

 بشأنها: 

اعتبر عرضه "منخفض  عدم المصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية نظرا إلقصاء متنافس  -

بكيفية غير عادية"، دون أن تتم مراسلته لتبرير ذلك. حيث أجرت مصالح الجماعة نفس طلب العروض 

مجددا وتم على إثره إسناد الصفقة المذكورة لمتنافس سبق له، خالل طلب العروض السابق، تقديم 

 ؛درهم؛ وهو ما يعني قيامه بتخفيض عرضه  689.544,00عرض بمبلغ

المكان األولي إلنجاز المشروع؛ نتج عنه تغييرات طالت مساحة المشروع، ومن تم قيام المقاول   تعديل -

بإنجاز أشغال الحفر التي تجاوزت المبالغ الواردة بدفتر التحمالت، حيث كان لزاما توثيق هذه األشغال 

 بتصاميم طوبوغرافية للتأكد من حجم األشغال المنجزة.

 لقة بأشغال تهيئة المسالك الطرقية  المتع 05/2013الصفقة رقم  .ب

بأشغال تهيئة المسلك الذي يربط بين حي السالم وعين مليحة ودوار  درهم 720.00.444تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

 بشأنها ما يلي:  سبع كدا، وقد سجل

أن بعض مقاطع المسلك المعنية بالصفقة، كانت موضوع صفقة أخرى تم إنجازها من طرف مصالح  -

وزارة التجهيز والنقل في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، بعيد إنجاز أشغال الصفقة موضوع 

توفره عند برمجة المشاريع، ال سيما كلما تعلق األمر   مفترضالمالحظة؛ مما يؤكد غياب االنسجام ال

المكان التأكد من   بمشاريع تنجزها بالموازاة مصالح خارجية أخرى. وتجدر اإلشارة إلى أنه تعذر بعين

صدقية وقيمة األشغال الفعلية التي تم إنجازها من طرف مصالح الجماعة لتداخلها مع األشغال المنجزة 

 من طرف وزارة التجهيز، وال سيما في المقطع المنطلق من حي السالم باتجاه عين مليحة؛

بالملف وجود تباينات بين المسافة  تبين من بيانات التمتير الواردة بجداول المنجزات والتصاميم المرفقة   -

متر   5.211,43 الطولية لألشغال، أدت إلى اختالفات في قيمة األشغال، بلغت بحسب بيانات التمتير

 متر مكعب؛  4.688,58 ما يشير كشف الحساب النهائي إلىفيمكعب؛  

قفت عليها،  ، أمرا للمقاول بتصحيح االختالالت التي و07/04/2014أصدرت اللجنة التقنية بتاريخ  -

، وهو تاريخ سابق لتاريخ اكتشاف  11/04/2014وصرحت بالتسليم المؤقت لألشغال بتاريخ 

،(؛ مما يعني من جهة عدم صدقية التواريخ المعتمدة، ويبرز من 2014/ 06/02االختالالت المذكورة )

 جهة أخرى غياب التتبع الدقيق لألشغال المنجزة.

 ال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية  المتعلقة بأشغ 09/2013الصفقة رقم   .ج

 درهم، بأشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية وقد سجل بشأنها ما يلي:  1.149.424,80تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

   554.270,60، بالتكسية باإلسفلت، بمبلغ  4يتعلق البند األساسي في الصفقة موضوع رقم األثمان رقم   -

ن التي تم اعتمادها بدفتر التحمالت هي المتر المربع مع التنصيص على سمك أن وحدة األثما  إالدرهم؛  

( سنتيميرات، خالفا لمقتضيات دفتر الشروط المشتركة الذي ينص على اعتماد الطن 5من خمس)

إلى عدم احترام السمك المنصوص األمر الذي قد يقود  كوحدة قياس بالنسبة لهذا النوع من األشغال، وهو  
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كما وقف على ذلك المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان، حيث تبين له من بعض   تماما، عليه

 ، عدم احترام هذا السمك؛caniveauالقياسات، وبعد إزالة غطاء المزاريب 

 10شهرا، بعد أن تم الشروع في بنائها بتاريخ  22عرف إنجاز األشغال بالمحطة تأخرا كبيرا ناهز  -

درهم؛ لكنها اآلن   2.205.029,04بمبلغ إجمالي حدد في    1/2002بموجب الصفقة رقم    2002دجنبر  

 غير مشغلة وتوجد في وضعية سيئة )شبابيك ونوافذ مكسرة، واألزبال بداخلها(.

 المتعلقة بأشغال تهيئة فضاء ألعاب لألطفال 13/2013الصفقة رقم  .د

عاب لألطفال بتجزئة "أ. خ." بتيسة، وقد درهم، بأشغال تهيئة فضاء أل 524.00.388تتعلق هذه الصفقة البالغ قيمتها 

 سجل بشأنها ما يلي:

درهم، بحسب محضر فتح   348.030,00إقصاء شركة "با" باعتبار العرض الذي قدمته بقيمة -

غير عادية"، كالعرض الذي تقدمت به الشركة "بر" نائلة الصفقة، وذلك  بكيفيةاألظرفة، "منخفض 

بالمقارنة مع باقي العروض ومع الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع المحدد 

 درهم؛ لكن دون أن يتم تسجيل ذلك بمحضر فتح األظرفة؛   523.108,80في

األطفال الذي تم أداء قيمته من خالل   تدهور األشغال المنجزة، وغياب بعض العتاد المخصص أللعاب -

والذي صرح في شأنه بعض أعضاء اللجنة التقنية التي قامت  الكشف التفصيلي المؤقت الثاني واألخير،  

 ومنها األلعاب التالية:بالتسلم المؤقت لألشغال، أنه سرق دون إثبات يذكر، 

 درهم؛ 19.200,00 بقيمة (Toboggan) متزحلقتين لألطفال -

 درهم؛   9.600,00بقيمة (Balançoire) أرجوحة  -

 درهم؛  19.200,00 قيمب  (Cheval à bascule)باألطفال حصانين خاصين  -

 درهم.   9.600,00 بقيمة (Bascule)تدهور الهزاز -

 المتعلقة بتتمة أشغال المركب التجاري  14/2013الصفقة عدد   .ه

 بشأنها ما يلي:  المركب التجاري، وقد سجلدرهم بتتمة أشغال  325 974.00تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

، في حين أن المحضر المتعلق بهذا 12/2014/  31تم التسليم المؤقت لألشغال المتعلقة بالصفقة بتاريخ   -

من بين الوثائق المرفقة بالملف، يوجد ، وتجدر اإلشارة إلى أنه 15/04/2015التسليم مؤرخ في 

ر إلى عدد من االختالالت التي يجب على المقاول ، والذي يشي13/02/2015المحضر المؤرخ في 

( وكذلك بعض األشغال étanchéitéإصالحها، تتعلق بالصباغة وبضرورة اإلدالء بشهادة المساكة )

 المتعلقة بالكهرباء التي تعذر معها ربط المركب بشبكة الكهرباء؛ وهو ما يفيد عدم صدقية هذه التواريخ؛ 

صدقية الحسابات الواردة بها، فقيمة بعض أشغال الحفر الواردة  يظهر تفحص جداول المنجزات عدم -

متر مكعب(، تفوق قيمة األشغال الواردة في جدول المنجزات رقم    19,73)  1في جدول المنجزات رقم  

 متر مكعب(؛ 16,18) 2

من جهة أخرى، لوحظ عدم استغالل محالت هذا المركب بعد، علما أن المصادقة على إنشائه تمت   -

، كما أن باحة بيع األسماك التي تمت تغطيتها بغطاء من األلومنيوم غير مشغلة، فيما  2012نة  خالل س

 اقتصر األمر على كراء البعض من محالته.  

 المتعلقة ببناء أكشاك  15/2013الصفقة عدد   .و

 درهم ببناء أكشاك، وقد سجل بشأنها ما يلي: 215 623.80تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

تحمل   (Enseigne)( عالمات 6درهم، ألداء أشغال تتعلق بست ) 10.200,00 مبلغ بقيمةتم أداء  -

درهم للعالمة، غير واردة بدفتر  1.700,00 أرقام األكشاك المتعلقة بمبادرة التنمية البشرية، ب

،  (grille de défense)ماية التحمالت، ما جعل مصالح الجماعة تؤديها في البند المتعلق بشبكة الح

 والتي لم يتم إنجازها؛ 

فيما يشير تاريخ نهاية األشغال  ؛30/03/2015تم التسليم المؤقت لألشغال المتعلقة بالصفقة بتاريخ  -

 ؛ مما يعني عدم صدقية هذه التواريخ؛26/12/2014الوارد بكشف الحساب المؤقت الثاني واألخير إلى  

الرغم من مرور سنتين على االنتهاء من األشغال   االستفادة منها، على  لم تتم لم يتم تشغيل األكشاك بعد و -

 المتعلقة بها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الجدوى من إنجازها.
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 غياب الدقة في تتبع أشغال الصفقات موضوع االتفاقية مع وكالة إنعاش وتنمية الشمال 

تنمية الشمال، وعمالة تاونات ، اتفاقية شراكة مع كل من وكالة إنعاش و2011أبرمت جماعة تيسة، خالل مارس 

وجماعات أخرى بإقليم تاونات، لتنفيذ برنامج للطرق واإلنارة العمومية بالمراكز الحضرية التابعة إلقليم تاونات،  

 تكون بموجبه وكالة إنعاش وتنمية الشمال صاحبة المشروع والمديرية اإلقليمية للتجهيز صاحب المشروع المنتدب؛ 

اتفاقية إضافية لالتفاقية المذكورة، تتحمل بمقتضاها الجماعة تمويل  03/02/2014ة بتاريخ وقد أبرمت جماعة تيس 

درهم، بناء على قرض من صندوق التجهيز الجماعي. وقد نصت هذه االتفاقية على 26.000.000,00 االتفاقية بمبلغ  

ون من ممثلين عن الجماعة ووكالة إنعاش إحداث لجنة للتتبع والتنسيق، يترأسها عامل إقليم تاونات أو من يمثله، وتتك

وتنمية الشمال، يعهد إليها التنسيق بين كافة المتدخلين واتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص مساطر إجراء الصفقات  

 وتتبع العمليات وإنجاز التقارير المتعلقة بها، ويوجد مقر هذه اللجنة بمقر عمالة تاونات؛

لتهيئة الطرق، إضافة لصفقة أخرى تهم اإلنارة   DCT/TAO/47-14الصفقة رقموقد تم في هذا اإلطار إبرام 

أن المجلس الجهوي للحسابات، الحظ عدم توفر مصالح الجماعة على الوثائق  إالالعمومية بمركز جماعة تيسة؛ 

مصالح المتعلقة بطلبات عروض الصفقات، وال على نسخ مصادق عليها من الصفقات، مما يعني غياب شبه تام لل

الجماعية في تحضير الصفقات وحضور شكلي في تتبع األشغال، على الرغم من كونها من قام بتمويل األشغال 

 موضوع الصفقات. ولإلشارة فإن أشغال الصفقات المعنية بالمالحظة الزالت لم تحظ بعد بالتسليم المؤقت. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

المالية والتقنية المتعلقة بملفات الصفقات وتوفير موضع خاص باألرشيف وذلك   حفظ وترتيب الوثائق  -

لإلسهام في فعالية إنجاز األشغال، وتتبعها وتوفير المعلومات والرجوع إلى الوثائق المتعلقة بصفقات  

 األشغال بعد تسلمها، عند الحاجة إليها من طرف مصالح الجماعة أو عند أي مراقبة بعدية؛      

حرص على ضبط الوثائق المتعلقة بالصفقات قبل الشروع في طلبات العروض وذلك لتسريع عملية ال -

لإلسراع في إنجاز المشاريع المرتبطة بها، وتفادي    المصادقة على الصفقات من طرف مصالح العمالة

 إلغائها أو فسخها أو تعثرها؛

والحرص على الجدية في تحرير  العمل على التتبع الدقيق لألشغال من طرف المصالح الجماعية  -

محاضر تتبع األشغال أو محاضر التسليم المؤقت أو النهائي، وذلك بتوثيق المعاينات الميدانية وتحرير  

 محاضر دقيقة لألشغال المنجزة.   

 سندات الطلب  2.3

  الجهوي للحسابات سجل المجلس   تقوم المصالح الجماعية باقتناء توريدات وإنجاز أشغال عن طريق سندات طلب، وقد 

 بشأن مسطرة إعداد سندات الطلب المالحظات التالية:

 خلل في المسطرة المتعلقة بالسندات التنافسية 

لوحظ من خالل تفحص الوثائق المضمنة بملفات النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب أن اختيار المقاوالت أو 

الممونين الثالث الذين توجه إليهم رسائل استشارة، ال يستند إلى معايير دقيقة، حيث ال تتوفر المصالح الجماعية على 

..(؛ مما ال يسمح بمنافسة .وط الضرورية )سجل تجاري، خبرة سابقة  الئحة للمقاولين والممونين الذين تتوفر فيهم الشر

 حقيقية تتيح للجماعة عروضا أفضل. وكأمثلة على ذلك نورد ما يلي:

درهم، تبين من   196.800,00باقتناء حاويات جمع القمامة، بقيمة 23/2016يتعلق سند الطلب رقم  -

" .ال.سلتها لتقديم عرضها، لها نفس رقم شركة "عالوثائق المرفقة بالملف أن شركة "ب" التي تمت مرا

الهاتفي، نائلة سند الطلب؛ مما يعني أن االستشارة همت نفس المقاولة وأن المنافسة صورية ال غير، 

المتعلق بأشغال التطهير السائل الخاص بتجزئة  30/2013سند الطلب عدد  بشأنكما كان الحال عليه 

" التي .ف.إذ تبين من خالل الوثائق المرفقة بالملف أن شركة "أ درهم،  130.970,23، بقيمة1تيسة 

 الطلب؛ سند  نالت التي ،" صتقدمت بعرضها، تتوفر على نفس الرقم الهاتفي لشركة " 

 "، بقيمة . 1المتعلق بأشغال التطهير السائل الخاص بتجزئة "ت.    39/2013وفي شأن سند الطلب رقم   -

والسند التنافسي والفاتورة المرفقين به، تخص جميعها   رهم؛ لوحظ أن سند الطلبد 66.816,00

"؛ مما يعني أن مصالح . "، فيما تم توقيع محضر التسليم من طرف ممثل شركة " ص.ف."أ المقاول

 الجماعة تتعامل مع شركتين اثنتين، تعلم أنهما لنفس الشخص. 

   تنفيذ األشغال موضوع سندات الطلب 
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ماعة على تنفيذها بواسطة سندات الطلب، جملة من االختالالت تتعلق بصدقية تعرف بعض األشغال التي تعمل الج

إنجازها وتنم عن تتبع غير دقيق لها )التمتير(، وعدم جدية في تحرير محاضر بشأنها. هذا وتقوم مصالح الجماعة في  

ن تفصيل هذه االختالالت، ، ويمكثبوتية مناسبات عديدة بتغييرات تهم أشغاال تم إنجازها، ولما يتم توثيقها بمحاضر 

 بحسب كل سند طلب، كما يلي:  

 48/2011سند الطلب رقم   .أ

صغيرة ومقاعد مخصصة  ىباقتناء ووضع عشرة مآو 12/12/2011المؤرخ في  48/2011يتعلق سند الطلب رقم 

. وقد وقع االختيار على بعض المواقع،  درهم   99.600,00، بتراب الجماعة، بقيمة(Abris bus)لمنتظري الحافالت  

اثنان بمدخل ومخرج تيسة، وواحد بحي السالم، وسبعة بشارع محمد الخامس بمركز تيسة. وفيما قامت لجنة مكونة 

المآوي بهذه األماكن، وقد صرح   عدم تواجد من منتخبي وتقنيي الجماعة بتسلم األشغال؛ أظهرت المعاينة الميدانية 

 تبع األشغال بإزالة هذه المآوي من أماكنها، دون أن يقدم أي محضر بهذا الشأن ولم يتم إثبات مآلها.التقني المكلف بت

  49/2011سند الطلب رقم   .ب

  غطاء حديديا للبالوعات 15باقتناء ووضع  15/12/2011المؤرخ في  49/2011يتعلق سند الطلب رقم 

 ((Fourniture et pose de tampons    درهم، وقد تم اقتراح    32.400,00قيمة إجمالية بلغتب سنتيمتر،  60بقطر

مكونة من منتخبي وتقني الجماعة اللجنة الت برروضع تسعة منها بشارع محمد الخامس، وستة بحي الداخلة. وقد 

بكونها أزيلت جراء ، بأماكنها جد الغطاءات المخصصة لشارع محمد الخامساوتبتسلم األشغال، عدم والتي قامت 

 في شأن مآلها.محضر  لكن دون تقديمفيت التي همت الشارع، أشغال التز

  10/2012سند الطلب رقم   .ج

بأشغال قنوات التطهير بحي الدومية والداخلة؛ إال أنه  10/04/2012المؤرخ في  10/2012يتعلق سند الطلب رقم 

درهم،    93.744,00متير بلغت تبين من خالل الوثائق المرفقة بالملف أن قيمة األشغال المنجزة فعليا حسب بيان الت

 درهم؛  98.880,00وتقل بذلك عن األشغال الواردة بسند الطلب والفاتورة بقيمة

بتاريخ  تمن جهة أخرى، لوحظ أن معاينة قنوات الصرف الصحي من طرف منتخبي وتقنيي الجماعة تم

 .   16/07/2012، بينما يحمل محضر تسليم سند الطلب تاريخ 28/09/2012

 :المجلس الجهوي للحسابات بما يلي لذا يوصي

مسك قاعدة بيانات موسعة للممونين والمقاولين الذين يمكن استشارتهم والذين تتوفر فيهم الشروط   -

 الضرورية )سجل تجاري، خبرة سابقة ...(، بما يسمح بمنافسة حقيقية تتيح للجماعة عروضا أحسن؛

االقتصار عند اللجوء إلى سندات الطلب على األشغال المتعلقة بالتهيئة وفق ما تنص عليه قائمة  -

األعمال من نفس النوع موضوع مقرر الوزير األول المرفقة بمرسوم الصفقات العمومية، وتفادي  

ما آجال  األشغال المتعلقة بالبناء التي تتطلب تطبيق مقتضيات دفتر الشروط اإلدارية العامة والسي

 التسليم المؤقت والنهائي والضمانات المرتبطة بها.  

 ثالثا. التعمير وتصميم التهيئة
تتوزع ساكنة تيسة على إحدى عشرة حيا، عبارة عن تجزئات عمومية وأخرى خاصة، ودواوير، تفتقر أغلبها 

لجماعة يختلط بما هو قروي. بنيات تحتية متدهورة، مما يجعل الطابع الحضري لعلى توفر تللتجهيزات األساسية و

شبكة وها البناء بالطين، وتفتقر لشبكة الماء الصالح للشرب فيزد على ذلك أن عددا من المناطق بالجماعة ينتشر 

 التطهير.

 تصميم التهيئة .1

(. وقد قامت  2.05.701 رقم )المرسوم 2005تتوفر جماعة تيسة على تصميم للتهيئة منتهي الصالحية، يعود لسنة 

لح الجماعية بإنجاز اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية لتازة تقوم بمقتضاها هذه األخيرة بالعمل على تحديث  المصا

 تصميم التهيئة. 

  دون األخذ بعين االعتبار بعض االكراهات  من إعداد تصميم التهيئة 

مركز تيسة في منطقة بها  المرتبطة بموقع من اإلكراهاتتم إنجاز تصميم التهيئة دون األخذ في االعتبار جملة 

من مساحة تيسة، البالغة بالمائة  20وبكون أقل من تضاريس وعرة، تتميز بعدم استقرار األرض وانزالق التربة، 

وأحياء عشوائية وعدد من  من غير المرافق، وبوجود أراضي تابعة للدولة، يصعب تعبئتها حضريةهكتار،  1962

يات تحتية متدهورة تضر بصورة المدينة. وهي إكراهات كانت من وراء عدم الدواوير والسكن القروي المتقطع ببن

 إنجاز أغلب الطرق والتجهيزات المبرمجة بهذا التصميم، مما أفقد الوثيقة قيمتها.  
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 عدم إنجاز التجهيزات المبرمجة بتصميم التهيئة 

إال أنه تم إنجاز القليل منها طيلة العشر إحداث العديد من التجهيزات األساسية بتراب الجماعة،  التهيئة تصميم توقع

سنوات المخصصة لها. إذ يتضح من تصميم التهيئة منتهي الصالحية، أن التوقعات التي كانت مرتقبة افتقدت للواقعية،  

والسيما بالنسبة للطرقات المبرمجة، التي لم تسمح اإلمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها الجماعة، بإنجازها، مما 

بالنسبة للطرقات   % 22ل دون إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بها. ذلك أنه لم تتجاوز نسبة إنجاز التجهيزات حا

 والساحات العمومية، في حين لم يتم إنجاز أي محطة لوقوف السيارات وال أية تجهيزات إدارية أو تعليمية. 

 رخص التجزئات  .2

 سجلت في هذا اإلطار المالحظات التالية:

 اختالالت في تجهيز التجزئات 

( تجزئات سكنية تم إنجازها سابقا من طرف الدولة أو من طرف القطاع 10تتواجد بتراب الجماعة حوالي عشر)

مشاكل عقارية من ."، تعاني ع" شركة." التي تم إحداثها من طرف خ. أالخاص. غير أن أغلبها، وباستثناء تجزئة "

ة الضرورية، من إنارة عمومية وشبكة للماء الصالح للشرب فضال عن شبكة بنيوية وتفتقر للتجهيزات األساسي

 التطهير.

رخصة؛ قامت مصالح   96حوالي    2012وسنة    2006وحيث لم يتعد عدد الرخص الممنوحة خالل الفترة ما بين سنة  

محاضر اللجنة التقنية    الجماعة بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية ومصالح العمالة والمصالح الخارجية، استنادا إلى

للطرق وباعتماد تصاميم التصور المعماري فقط، بإنجاز محاضر لتدبير عدد من التجزئات أو التي تمت بشأنها عملية 

. ج.السالم عبد ."، تجزئة "ج. إ."، تجزئة "ك. أ."، تجزئة "ع.د ."، تجزئة " 1. ت."، "الد . حيإعادة الهيكلة )"

"، وشركاؤه. ع. س. ب."، تجزئة "خ. ب. ورثة."، تجزئة "د . ب. إ."، تجزئة "د . ب. أ ورثة"، تجزئة "وشركاؤه

."(، دون إتمام المسطرة المنصوص ع. س."، تجزئة "ب. القادر عبد ."، تجزئة "غ. ف."، تجزئة "الم. إتجزئة "

تم التوافق على الترخيص بالبناء بهذه  فقد عليها في قانون التعمير، وهو ما زاد تدبير ملف التعمير بالجماعة تعقيدا. 

التجزئات بعد استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري واإلدالء بتصاميم طوبوغرافية للبقع، واستكمال 

ساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة للتطهير وماء صالح للشرب، وتعهد الجماعة بتصفية التجهيزات األ

الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزئات وكذا الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها، وهو ما لم يتم القيام  

ساهم في تدهور حالتها العمرانية وعقد من وا،  به. وألن حالة الطرق بالجماعة جد متدهورة، أضحى البناء بها عشوائي

 مشاكلها البنيوية.

  "اختالالت في إنجاز تجزئة " ا.ع 

 من خالل التدقيق في ملف تجزئة "ا.ع'' تم الوقوف على االختالالت التالية.

 عدم إنجاز الشروط الواردة في رخصة التجزئة ▪

والمتكونة من ثالث  07/37023موضوع الرسم العقاري عدد  "ا.ع"،قامت المصالح الجماعية بالترخيص لتجزئة 

. وقد خصص تصميم التهيئة، جزءا من العقار موضوع التجزئة إلحداث مرفق عمومي  P3 و  P2و  P1 قطع أرضية،

طة تقديم الملف التقني للشبكات األساسية خاص بالتعليم وجزء مثقل بعدد من طرق التهيئة. وتم إعطاء الموافقة شري

تتبع أشغال الورش من طرف مهندس مختص. كما قامت مصالح وعقدة  مصادق عليه من طرف المصالح المختصة،  

الجماعة بمنح التسليم المؤقت للشطر األول من التجزئة، في غياب شبكة الطرق بالتجزئة، وبعد أن تعهد رئيس المجلس 

المحيطين بالمشروع والواردين بتصميم التهيئة قبل التسلم النهائي ألشغال  45و 36يقين رقم الجماعي بتهيئة الطر

التجزئة. غير أن التسليم المؤقت للتجزئة، والحالة هذه، أي على الرغم من عدم إنجاز الطريقين المذكورين، يمنح 

إلى أن اللجنة التقنية اإلقليمية وافقت مبدئيا  المجزئ إمكانية بيع البقع األرضية، بل والسماح ببنائها. وتجدر اإلشارة

وهو ما من شأنه أن يفاقم الوضع المتدهور للشبكات (، 6على الترخيص ببناء إحدى البقع األرضية )البقعة رقم 

 . األساسية بتراب الجماعة، ويجعل من الصعب تهيئتها مستقبال

 تصريح باألشغال ال يعكس القيمة الحقيقية ▪

التصريح باألشغال المزمع القيام بها من طرف المجزئ، إال أنه لوحظ وجود تناقض في البيانات المدلى بها، ذلك تم 

درهم، بينما يتعلق هذا المبلغ فقط بحصة الطرق وشبكة  1.056.800,19 أن قيمة تكلفة األشغال المصرح بها بلغت

راسات والمهندس والمقاولة المكلفة باألشغال. وإذا ما التطهير الواردة بدفتر التحمالت الموقع من طرف مكتب الد 

درهم( وشبكة اتصاالت 158.609,98 درهم( وكهرباء ) 170.102,21تمت إضافة باقي الشبكات من ماء )

درهم؛ فإن قيمة التجهيزات األساسية الواجب التصريح  375.116,19 درهم(، بقيمة إضافية ناهزت 46.404,00)

 درهم.  1.431.916,38 التي يتعين أداؤها للجماعة، تكون هي بها الحتساب الواجبات

 تسليم شهادة االستالم المؤقت قبل أداء مبلغ الرسم كامال ▪
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درهم     23.778,00قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم شهادة االستالم المؤقت للتجزئة، مع العلم أن المجزئ أدى مبلغ

مائة من مبلغ الرسم المستحق على عملية تجزئة األراضي، دون أداء بال  75  %فقط، كدفعة مقدمة على الحساب بقيمة  

درهم،   7.926,00 من المبلغ اإلجمالي للرسم، البالغ بحسب قيمة األشغال المصرح بها  25  %ما تبقى بذمته ممثال في  

 متعلق بجبايات الجماعات المحلية.ال 47.06من القانون  63ما يخالف تنصيص المادة وهو 

 والكهرباء رخص البناء .1

( منطقة، باإلضافة إلى منطقة محرم فيها 11قسم تصميم التهيئة منتهي الصالحية تراب الجماعة إلى إحدى عشرة )

، التي تتوفر نسبيا على التجهيزات األساسية بالرغم من الوضعية "أ. خ."البناء. وتركزت أغلب رخص البناء بتجزئة  

 وتعرف جل الرخص التي تم منحها بعض النقائص نجملها فيما يلي: المتدهورة لبعض الطرق والممرات بها. هذا 

 تضمين المصالح الجماعية لرخص البناء شروطا ال يتم إنجازها 

رخصة خالل  33و 2013رخصة خالل سنة  38و 2012رخصة بناء خالل سنة  50قامت مصلحة التعمير بمنح 

را لطبيعة العقار المكون لمعظم تراب . ونظ2016خالل سنة  43و 2015رخصة خالل سنة  31و 2014سنة 

الجماعة، دأبت المصالح الجماعية على الترخيص بالبناء مع تسجيل بعض الشروط والتحفظات التي ال يتم التأكد من 

 إنجازها: 

 تسوية الوضعية القانونية والعقارية للطريق من طرف الجهاز التنفيذي للجماعة؛ -

 شوب العقار مع ضمان حقوق الغير؛تحمل صاحب المشروع تبعات أي نزاع قد ي -

 ضمان ربط المشروع بشبكة الصرف الصحي؛ -

 التزام جميع مالكي البقع األرضية باحترام المساحة وأبعاد األوعية العقارية وفق تصاميم إعادة الهيكلة؛ -

 للتعمير؛ تقديم ما يفيد ملكية العقار وفق عقود معترف بها ومعمول بها في إطار اللجنة اإلقليمية  -

التزام المصالح الجماعية باستكمال التجهيزات األساسية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء بناء   -

 على ملف تقني مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.

وقد أشار رئيس المجلس الجماعي إلى أن الجماعة تعمل على تسوية الشروط والتحفظات بطريقة تدريجية وبحسب 

 المادية لجماعته وأولوياتها. المعطيات 

  عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخصة 

، أن عددها قليل 2016إلى  2012تبين من خالل الئحة رخص السكن التي تم اإلدالء بها والممنوحة خالل فترة 

ورخصة خالل  2015وثالث رخص خالل سنة  2014وسبعة رخص خالل سنة  2013)رخصة واحدة خالل سنة 

مما يعني أنه ال يتم تتبع   ؛(2016خالل سنة    43و  2015خالل سنة    31( بالمقارنة مع عدد رخص البناء )2016سنة  

من  ءنتهااالبمجرد لها المباني في مواجهة استغالل أصحاب إنجاز أشغال رخص البناء من طرف مصالح الجماعة، 

 . دون تقديم أغلبهم طلبات للحصول على رخص للسكن األشغال

 ط بنايات بالكهرباء بالرغم من االختالالت المرتبطة بها منح رخص رب 

 146و 2015رخصة خالل سنة  223و 2014رخصة ربط بالكهرباء خالل سنة  123قامت مصلحة التعمير بمنح 

بمنح العديد منها لربط البنايات بشبكة الكهرباء من طرف المكتب الوطني   المصلحة. وقد قامت 2016خالل سنة 

المتعلق بالتعمير، من  12.90من القانون  55للكهرباء، على الرغم من االختالالت المرتبطة بها، وبما يخالف المادة 

قبيل: منح رخص لربط بعض البنايات لم يكتمل بناؤها بعد أو تم تسجيل مخالفات بشأنها أو لبنايات على أساس أنها 

مبنية من طين أو صفيحية في حين أنها ليست كذلك، مع ما يحتمله من مخاطر، استعمال المبنى الذي ال تتوفر فيه 

مة، وانعكاس ذلك سلبا على جمالية المبنى وعلى تصور المدينة المعماري، فضال عن تغيير االستعمال شروط السال

 األولي الذي تم تخصيصه للمبنى )تجاري بدل سكنى(. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

االعتبار العمل على إنجاز دراسات قبلية دقيقة وواقعية لمشاريع تصاميم التهيئة، تأخذ بعين  -

اإلكراهات المرتبطة بموقع الجماعة وتضاريسها وطبيعة العقار المكون لترابها، وكذا اإلكراهات  

المالية المتعلقة بالتجهيزات األساسية الضرورية، والحرص على تتبع إنجاز هذه التجهيزات لتفادي  

 المشاكل العمرانية التي تعاني منها الجماعة؛

تي تم إبداؤها من طرف اللجنة المعنية فيما يتعلق برخص التجزئة العمل على تتبع التحفظات ال -

 ورخص البناء، والحرص على إنجازها قبل منح رخص السكن أو شهادات المطابقة؛
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العالقة واإلدالء بالتصاميم  استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري المتعلق بالتجزئات -

الطوبوغرافية للبقع واستكمال التجهيزات األساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة تطهير 

وماء صالح للشرب، والعمل على تصفية الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزئات وكذا 

 الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها؛

لتدارك العيوب واألضرار الواردة بالتجزئات والعمل على تسريع التسلم النهائي   اتخاذ التدابير الالزمة -

 لألشغال؛

من قبل  بها اإلقرارات المدلى ومراقبة باإلطالع المتعلقة القانونية المقتضيات العمل على تطبيق  -

ساس  األ بها، والتي تمكنها عند االقتضاء من تصحيح المضمنة المعطيات صحة من الملزمين للتأكد

 بالتصحيحات االقتضاء عند والقيام الجماعة،  لفائدة المستحقة والرسوم الضرائب لتصفية المطبق 

 والمراجعات الالزمة؛ 

العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يخص ضرورة الحصول على رخصة  -

ال المباني من طرف مالكها بعد البناء وعلى شهادة السكن قبل الربط بشبكة الكهرباء، وعدم استعم

 انتهاء األشغال بها إال إذا تم الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. 

 

 

 

 

 

 



 100 

II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيسة 

 )نص مقتضب( 

 التدبير االستراتيجي .أوال

 المخطط الجماعي للتنمية .1

تطبيقا لمقتضيات  2015-2009الفترة الممتدة ما بين لقد سبق للجماعة أن أعدت المخطط الجماعي للتنمية خالل 

كما تم تغييره وتعديله وذلك وفق مقاربة تشاركية مع  2002أكتوبر  03من الميثاق الجماعي بتاريخ  36المادة 

، وبفعل المجهودات الحثيثة التي 2014مجموعة من الفعاليات التنموية وقد تمت المصادقة عليه خالل دورة أكتوبر  

من طرف الجماعة فقد تم إنجاز بعض المشاريع التنموية سواء في إطار اتفاقيات الشراكة أو بتمويل ذاتي بدلت 

بالرغم من اإلكراهات المالية واإلجراءات اإلدارية لإلدارات العمومية التي حالت دون التنزيل السليم للبرامج 

 التنموية.

 عدم انجاز برنامج عمل الجماعة .2

التخطيط الجماعي كممارسة ومنهجية فقد عمل المجلس الجماعي لتيسة على إعداد برنامج في أفق تكريس ثقافة 

بموجب الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسة "ر."  82و 81، 80، 79، 78عمل جماعي تفعيال لمقتضيات المادة 

R  طات اإلقليمية، وموافقة السل 2018" وصادق عليه المجلس باإلجماع في إطار دورته العادية لشهر فبراير

 ونحن بصدد تنفيذ بعض األوراش التنموية المسطرة ضمن هذه الوثيقة.

 المحطة الطرقية  .أ

إن إحداث المحطة الطرقية للمسافرين بتيسة شابته بعض الثغرات في بداية األمر تمثلت في عدم عرض الملف 

ولتجاوز هذا الوضع قام المجلس على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ألخذ التراخيص الضرورية القبلية، 

الحالي بإرسال الملف كامال إلى هذه األخيرة دون توفرنا على عناصر الجواب، وبالرغم من ذلك فقد عملت الجماعة 

على كراء المحالت التجارية التابعة للمحطة الطرقية التي كان لها وقع ايجابي على مالية الجماعة والذي سيشكل 

 . تنموية بالمدينةقيمة مضافة للبرامج ال

 القاعة المغطاة  .ب

 تمثلت فيما يلي:  2015بخصوص اإلجراءات اإلدارية التي قام بها المجلس خالل فترة 

عرضت على المجلس النقطة المتعلقة بنقل ملكية القاعة المغطاة إلى ملكية الجماعة إال انه اتخذ  -

، كما 2015رتي فبراير وأبريل مقررا يقضي برفض نقل هذه األخيرة إلى ملكية الجماعة خالل دو

رفض المجلس خالل الدورة األخيرة باألغلبية الموافقة على دراسة اتفاقية الشراكة ما بين جماعة 

 تيسة والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة تتعلق بتجهيز وتأطير وتدبير القاعة المغطاة بتيسة.

حيث اتخذ المجلس مقررا قضى  2016فبراير وعرضت النقطة نفسها على المجلس خالل دورة  -

 بتأجيل البت فيها.

عقد المجلس دورة استثنائية قرر على إثرها الموافقة باإلجماع على نقل  2016مارس  15وبتاريخ  -

الملكية إلى الجماعة، كما تداول المجلس في النقطة المتعلقة باالتفاقية ووافق باألغلبية على ما يلي:  

ية ستتكلف بالتجهيز في حين الجماعة تقوم بتدبير واالستغالل المباشر للقاعة والذي المندوبية اإلقليم

كان من نتائجه االيجابية إضافة مداخيل مالية مهمة لميزانية الجماعة، وتسهيل المأمورية على 

 الجمعيات الرياضية لممارسة أنشطتها.

 مطرح النفايات  .ج

لبيئي والطبيعي التي وضعها المجلس الجماعي ضمن أولوياته الذي المستقبلية الخاصة بالمجال ا تفعيال للرؤية

يوليوز  20بتاريخ  397يواكب المخطط اإلقليمي للتنمية، قامت هذه األخيرة بتفعيل مضامين القرار العاملي رقم 

لها  القاضي بفتح البحث العمومي الخاص بمشروع المخطط المديري اإلقليمي للنفايات المنزلية والمماثلة 2018

وقد اتخذت عدة إجراءات إلحداث مطرح بيجماعي فوق بقعة أرضية بتراب الجماعة بشراكة مع المجلس اإلقليمي،  

 هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المساطر اإلدارية تسير وفق برنامج عمل خاص بإحداث هذا المرفق.  

 األكشاك .د

ي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويضم بناء يندرج مشروع إحداث أكشاك بجماعة تيسة في إطار البرنامج األفق

السابق   تَسلُّم المجلس  وقد   15/2013أكشاك بمواقع مختلفة بالملك الجماعي العام بتراب الجماعة وفق الصفقة رقم    6
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أنه لم يستطع توزيع هذه األكشاك خالل الدورات التي تلت التسليم   ، إال2015/ 30/03مؤقتا بتاريخ األشغال 

 .المؤقت

أما فيما يخص عدم قيام الجماعة بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في توزيع األكشاك وإعداد دفتر التحمالت نعرض 

 المبذولة:على سيادتكم المجهودات 

يت هذه األكشاك لجمعية المعطلين حاملي الشهادات تفو بشأنالمجلس الجماعي  تداول 2016خالل دورة فبراير 

باألغلبية على ذلك لكن السيد عامل اإلقليم تعرض على هذا المقرر وذلك بواسطة كتاب عدد  وافق المجلسحيث 

المتعلق  14-113من القانون التنظيمي  117بسبب خرقه لمقتضيات المادة  2016بريل أ 11 بتاريخ  5507

 مرخصة وال تتوفر على اإلطار القانوني. األكشاك غيرية المراد تفويت لها هذه بالجماعات لكون الجمع

حيث تشبث  2016 مارس15ب إدراج هذه النقطة مجددا في جدول أعمال الدورة االستثنائية المؤرخة  وقد تم

 المجلس بأغلبيته بالمقرر السابق وبالتالي عدم إلغائه.

هذا الموضوع مع كافة المتدخلين إليجاد حل تشاركي في   بشأنتاونات كما تم عقد اجتماعات بمقر عمالة إقليم 

عمل مكتب المجلس على إعادة إدراج نقطة تفويت هذه األكشاك في دورة أكتوبر العادية والجارية   الموضوع، وقد 

سف اتخذ للتداول بشأنها وإيجاد الصيغة الموضوعية والتوافقية وفق المعايير القانونية. لكن مع األ 2017لسنة 

  بعدم التداول في هذه النقطة. يقضي قررامالمجلس 

 النفقاتتدبير  .ثانيا

 تدبير التنظيم اإلداري لصرف النفقات  .1

  عدم إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات 

بخصوص هذه النقطة عملت الجماعة على األخذ بعين االعتبار بالتوصيات والمالحظات المسجلة بمذكرة المجلس 

الجهوي للحسابات حيث بادرت هذه األخيرة إلى إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات يكون من مهامها تسجيل 

الئحة الممونين وتتبع مسارهم مع إمكانية انتقاء أجود الملفات المعروضة على الجماعة وفق ما نصت عليه 

 .  المقتضيات القانونية الخاصة بقانون الصفقات العمومية

 هيكلة المصلحة التقنية خلل في 

الجماعة تتوفر على مجموعة من المكاتب من بينها المكتب التقني الذي أسندت له مهام السهر على الدراسات 

العمرانية والرخص بمختلف أصنافها بما في ذلك اإلشراف على قطاع التعمير واإلنارة العمومية والتجهيزات 

 فات الصفقات وتسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.والنظافة، باإلضافة إلى متابعة وإعداد مل

فأشير هنا إلى أن الجهود جارية إلعادة هيكلة هذا المكتب وذلك عن طريق إعادة النظر في توزيع المهام 

واالختصاصات، ومؤخرا تم تكليف أحد األطر بملفات الصفقات وآخر بملفات الممتلكات المنقولة وهناك من أسندت 

 متابعة قطاع التعمير واألشغال واألوراش الجماعية. له مهمة 

 تدبير نفقات التسيير .2

  استفادة بعض مستخدمي الجماعة من لباس األعوان دون استحقاق 

وفيما يخص هذه المالحظة فإن بعض الموظفين العاملين بمصلحة تصحيح اإلمضاء قد استفادوا بالفعل من اللباس 

تي كانوا يشرفون فيها على تتبع األشغال واألوراش التقنية التي لها ارتباط الخاص بالمستخدمين خالل الفترة ال

بمجال النظافة قبل أن تسند لهم مهمة العمل بالمصلحة المذكورة أعاله، أما فيما يخص استفادة األعوان الموضوعين 

نظرا لممارستهم لبعض رهن إشارة بعض اإلدارات العمومية من هذا اللباس فقد استفادوا بدورهم من هذه البذلة 

 األنشطة المهنية التي ترتبط بمجال النظافة بتلك اإلدارات.

 .2.86.349هذا )...( وتفعيال للنصوص القانونية فقد تم القطع مع هذه الممارسات مع التقيد بمضامين المرسوم رقم  

  خلل في تدبير حظيرة السيارات 

ضرورية التي تثبت إصالح اآلليات التي هي في ملك الجماعة أشير هنا إلى أن الجماعة تتوفر على كل الوثائق ال

 إلثبات تاريخ وتبيان المسافة المقطوعة لكل السيارات واآلليات مع تحديد نوع المهام. Carnet de bordبما فيها 

وبخصوص اإلصالحات المتعلقة بآليات الجماعة فإنها تتم وفق تحرير محضر موقع من طرف رئيس المجلس 

والسائق والعون المكلف بتتبع هذه األخيرة يشخص حالتها الميكانيكية ونوعية وطبيعة اإلصالحات المزمع القيام 

 بها لكل آلية على حدة.

 وبالنسبة لقطع الغيار المستبدل يتم بيعه ضمن المتالشيات وهناك محاضر لدى الجماعة تؤكد ذلك.
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ناك نسبة كبيرة مخصصة الستبدال العجالت والزيوت الشيء الذي وبالنسبة للفواتير المتعلقة بإصالح الحظيرة فه

جعل من هذه األخيرة أن تستحوذ على هذه المبالغ نظرا لكثرة استغاللها في خدمة مآرب ومتطلبات اإلدارة من 

 جهة ومن جهة أخرى كونها تقادمت وننتظر بيعها واستبدالها بآليات جديدة. )...(.

 ض نفقات التسييرعدم تتبع ومراقبة تخصيص بع 

 فيما يتعلق بهذه النقطة فقد )...(: 

تم إعداد محاضر الشروع في العمل وإعداد الورقة التقنية في األشغال وكذا المحاضر المتعلقة بتتبع انجاز   -

 األعمال من قبل األعوان العرضيين.

تواريخ  وبخصوص العتاد الكهربائي فقد تم التقيد بكل المالحظات حيث تم فتح سجل خاص يوضح -

تدخالت الصيانة والتنصيص على األحياء المستفيدة والكمية التي لحقتها أعطاب وتلك التي تم تركيزها  

 فوق األعمدة مع اختبار العتاد الكهربائي لمعرفة جودته وصالحيته.

ار وفيما يخص الهدايا الرياضية التي تم تسليمها إلى الجمعيات الرياضية والثقافية فقد تم احترام اإلط -

القانوني أثناء عملية التوزيع، فهناك وصوالت استالم لدى الجماعة موقعة من طرف ممثلي الجمعيات  

 المستفيدة. 

 نفقات التجهيز تدبير  .3

  انجاز الصفقات في تأخر 

وتماشيا  إن عملية تدبير الصفقات تتطلب موارد بشرية إدارية وتقنية كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه األكمل، 

مع ذلك فقد عمدت الجماعة إلى إحداث مكتب للصفقات  قام ببذل مجهودات كبيرة لتحسين تدبير ملفات الصفقات 

والسهر على انجازها في ظروف مالئمة  إال أن قلة الموارد البشرية المخصصة في مجال الهندسة المدنية وتسيير 

غم تطبيق الغرامات المترتبة عن تأخر انجاز األشغال الشيء وراش  وكذا عدم التزام المقاوالت بمدة االنجاز راأل

الذي ساهم في تأخير االنجاز بالنسبة لمجموعة من المشاريع .وتجدر اإلشارة إلى عددا مهما من المشاريع تم 

 قات . وتسليمها مؤقتا ونهائيا على الرغم من تنوع المع

  انجاز الصفقات 

بذل كافة المجهودات لضمان شروط المنافسة بين المقاوالت بالنسبة لصفقات  تجدر اإلشارة إلى أن مصالح الجماعة ت

ن ميدان الصفقات العمومية أاإلمكانيات المتاحة للجماعة خاصة و العروض وفقاألشغال خالل مرحلة طلبات 

د يشكل بعض المتعددة للقوانين المؤطرة لهذا المجال مما ق  ظل التغييراتيتطلب تكوينا مستمرا للعنصر البشري في  

 . ختالالت والنقائصاالرتباك في بعض األحيان تكون سببا في بعض اال

ل النقص الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة في هذا ظن الجماعة في إنجاز األشغال فإأما فيما يخص تتبع 

يع المشاريع إلى نجاز األشغال وفق الشروط التقنية المعمول بها تعمد في جمإجل السهر على ضمان  أالمجال ومن  

جل الدراسة وكذا تتبع األشغال بتنسيق مع التقنيين المكلفين لهذه الغاية ، أما أاالعتماد على مكاتب للدراسات من 

تتم في جميع المشاريع تترجم في جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية  فإنهاعملية التمتيتر 

 إلى تدبير جيد ومعقلن لهذا المجال والعمل على تجاوز االختالالت مستقبال ن الجماعة تطمحإومما ال شك فيه ف

 المرصودة.

 الصفقات  اختالالت في عدد من 

  02/2013الصفقة رقم  .أ

لم   03/2012بأشغال بناء مستودع بلدي الذي كان موضوع صفقة سابقة تحمل رقم    02/2013رقم    تتعلق الصفقة 

يتم المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة بحجة إقصاء متنافس لكون عرضه منخفض بكيفية غير عادية 

 02/2013حت رقم جعل الجماعة تعيد إعالن طلب العروض لنفس األشغال ت عرضه مماولم يتم مراسلته لتبرير 

 .احترام تام لإلجراءات القانونية المعمول بها الملغاة فيوكانت من نصيب نفس المقاولة التي نالت الصفقة 

جل توفير فضاء رحب يحيط أوقد تم تغير توجيه التصميم بنفس الموقع الذي اختير مسبقا للمشروع وذلك من 

 للمستودع.بالجماعة وكذا تسهيل الولوج 

 05/2013م الصفقة رق  .ب

فك العزلة عنها عبر ترميل مسلك يمتد من ذلك لتتعلق بمشروع ربط بعض الدواوير الهامشية بمركز الجماعة و

 قرب حي السالم إلى دوار سبع اكدا وقد أنجز المشروع في إطار المخطط الجماعي 508الطريق الجهوية رقم 

لة جميع المصالح الخارجية قصد تمكين الجماعة من مراسب  حيث قامت الجماعة خالل مراحل إعدادهتيسة  ل  للتنمية

نه وبعد تسليم أإال  ،مشروع متوقع في حينها  بأيوبرامجها على مستوى تراب الجماعة ولم نتوصل  هامشاريع



 103 

المشروع موضوع الصفقة المذكور  أشغاله مع أشغال تطابقتاألشغال نهائيا فوجئنا بمشروع لمصالح التجهيز 

 حي السالم إلى دوار البطحاء. بالمقطع الرابط بين

مكعب ولم يتم احتساب   متر  5211.43إلى    األشغال وصلتنجازها تبين أن كمية  إوبخصوص بيانات التمتير فعند  

اإلدارة  وبما أن المقاول لم يخبر .تجاوز القيمة األولية للصفقةتؤدي إلى نفس الكمية بكشف الحساب النهائي ألنها 

يتم القيام باإلجراءات القانونية التي تخول تجاوز  األثمان حتى بتجاوز كمية األشغال المنجزة لتلك المحددة بجدول 

تتجاوز القيمة في الكمية التي ال تؤدي إلى  الكشف التفصيلي النهائي فقد تم حصر % 10ب قيم الصفقة األولية 

 بتوافق مع المقاول. األولية للصفقة

 المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية  09/2013ة رقم الصفق .ج

ن السمك يصل إلى إن اعتماد المتر المربع كوحدة األثمان في التكسية باإلسفلت كان من اقتراح مكتب الدراسات أل

احة المكسية خذ عينات من أماكن متفرقة بالمسأ) جيدةنجاز األشغال ومراقبتها بعناية إسنتمترات فقط وقد تم  5

 باإلسفلت(. 

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المحالت التجارية المكونة للمحطة قد تم إيجارها وهي اآلن تشتغل في ظروف جيدة 

وزارة النقل )إصالح   ف واعتمادها من طر  حهان الجماعة تبذل كافة المجهودات لفتإف  المحطة  عدم تشغيلوأما عن  

له لمصالح وزارة النقل قصد الترخيص باستغالل المحطة وفق الشروط تحيين ملف وإرسا ة،النوافذ المتكسر

 وطنيا(. القانونية المعمول بها 

 أشغال تهيئة فضاء العاب لألطفال  13/2013الصفقة رقم  .د

بتقييم عرضها بالنسبة لجميع عروض المتنافسين   اللجنة قامتن  إالتي نالت الصفقة ف  "ب"فيما يخص عرض شركة  

جعلها تعتبر عرض المقاولة نائلة الصفقة   المشروع مما اآلخرين المشاركين في الصفقة والعرض التقديري لصاحب  

 غير منخفض بكيفية غير عادية. 

م مباشرة بعد تسليمه ن الجماعة سبق لها أن فتحت فضاء األلعاب في وجه العموإف  ،أما عن حالة األشغال المتدهورة

البلدي، وقد تمت صيانته مؤقتا مما عرض بعض األلعاب تتعرض للتلف فيما تم نقل ما تبقى منها إلى المحجز 

 .من طرف الجماعة وهو اآلن في حالة جيدة 2017خالل سنة 

 المركب التجاري  أشغالالمتعلقة بتتمة  14/2013الصفقة  .ه

تم إعداد هذه الصفقة بعدما تم تسليم المشروع األول الذي يندرج في إطار برنامج التهيئة الحضرية لتيسة ونظرا 

 الوجود.المشروع وإخراجه لحيز  الناقصة إلتمامنجاز األشغال إلمالحظة بعض النقائص بادرت الجماعة إلى 

محل تجاري إلى حد اآلن   22تم كراء    التجارية، وقد ت  بعدما تم تسليم األشغال تم إعداد الملف الالزم لكراء المحال

عبر ثالث صفقات فيما تم اإلعالن عن صفقة رابعة لكراء باقي المحالت خالل األسبوع األول من شهر أكتوبر 

وقد شرع بعض التجار في استغالل المحالت التجارية المستأجرة، ومنهم من تقدم بتنازل لدى الجماعة،  2017

 عن أداء الواجبات الكرائية وعرضت قضيته على محاكم المملكة.  ومنهم من تملص

 الصفقات موضوع االتفاقية مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال 

تنفيذا لبرنامج التأهيل الحضري لتيسة والذي كان موضوع اتفاقية مشتركة بين مجموعة من الشركاء )وكالة إنعاش 

الجماعة وزارة  -المجلس اإلقليمي-مجلس الجهة –مة للجماعات المحليةالمديرية العا–وتنمية أقاليم الشمال 

تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية نذكر مشروع تهيئة الطرق وتوسيع شبكة اإلنارة العمومية  تهماإلسكان( 

والذي تم تمويله من طرف الجماعة بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي والذي كان موضوع اتفاقية 

فية لالتفاقية األولى أبرمتها الجماعة مع  وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وعمالة تاونات حيث تم تحديد لجنة إضا

التتبع والتنسيق والتي كانت الجماعة ممثلة بتقني دائم يحضر جميع االجتماعات التي تهم هذا المشروع إضافة إلى 

   ل الحضري لتيسة .باقي المشاريع األخرى المندرجة في برنامج التأهي

 سندات الطلب  .4

 المسطرة المتعلقة بالسندات التنافسية 

يتم إعداد سندات الطلب عن طريق مراسلة ثالث مقاوالت تتوفر اإلدارة على بياناتها لتقديم عروضها حسب البيان 

معرفة    لصعوبةرها  في حيرة من أم   اإلدارةالتوريدات المراد انجازها غير أن هذه المرحلة تجعل  أو  الكمي لألشغال  

 بمصالح الجماعة مبياناته ونضعيمجموعة من الممونين والمقاوالت ال  أنالمقاوالت الراغبة في المشاركة كما 

 ن.الئحة موسعة للمموني يفسر عدم توفر إضافة إلى عدم وجود عدد مهم من المقاوالت بتراب الجماعة مما

  2016/ 23سند الطلب  

داد رسائل استشارة للمقاوالت الثالث وفق البيانات المتوفرة لديها ولم يتم االنتباه إلى لقد قامت مصالح الجماعة بإع

 الرقم الهاتفي لكل مقاولة. 

  2011/ 48سند الطلب  
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سيارات   )محطةمحمد الخامس    الحافالت بشارعوي صغيرة ومقاعد لمنتظري  آانجاز م  48/2011يهم سند الطلب  

األجرة( حيث تم اجتثاثها من أماكنها بعدما تقرر إحداث مسجد بالوعاء العقاري الذي تقع به هذه المأوي ونقلت إلى 

 في أماكن أخرى.  المحجز البلدي حتى يتم استغاللها فيما بعد 

  2011/ 49سند الطلب  

د الخامس، إال أنه بعد انطالق تهيئة يتعلق هذا السند باقتناء غطاءات حديدية للبالوعات وضعت تسعة بشارع محم

هذا الشارع تمت إزالتها ونقلها إلى المحجز البلدي وقد تم استعمال ستة منها بحي الفرح لتغطية بالوعات قديمة 

 وغطاء آخر بحي الداخلة.

 التعمير وتصميم التهيئة .ثالثا

 تجهيز التجزئات .1

 اختالالت في تجهيز التجزئات 

، إال 25-90و 12-90أي قبل صدور القانونين  منذ فترة قديمةالمتواجدة بتراب الجماعة موروثة  أغلب التجزئات

وفيما يلي جرد للوضعية التي وصلت إليها هذه  .وضعية هذا اإلرث وتقوم بتسويةأن مصالح هذه الجماعة قامت 

 التجزئات.

ي األم، وتم تفويت هذه البقع : تمت عملية استخراج البقع األرضية من الرسم العقار"1 .ت"تجزئة  -

 ؛لشركة العمران من قبل مندوبية األمالك المخزنية الستكمال عملية التسوية للمستفيدين

: عملت هذه الجماعة على طرح المشاكل الموروثة لهذه التجزئة على المصالح "الر"تجزئة  -

عرف حجز تحفظي من جزء من التجزئة ي وذلك ألنالخارجية، إال أنها وصلت إلى الباب المسدود 

 ؛خيالي " بثمنA" قبل مجموعة من األبناك، والتي تم حجزها إبان رهنها من قبل شركة

 ضمن: أسست هذه التجزئة في سبعينيات القرن الماضي من قبل مصالح اإلسكان "الم"تجزئة  -

، ولم تستكمل مسطرة وأحياء الصفيحإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز الخاصة ببرامجها 

اجتماعات متواصلة توصلت اللجنة إلى ضرورة تبني هذا المشروع  وبعد عدةالتفويت للمستفيدين 

الجماعة في تنفيذ مسطرة   وبالفعل بدأتالودادية المسيرة لهذا المشروع.    وسحبه منمن قبل الجماعة  

هيكلة هذا الحي عبر محاولة اقتنائه من أمالك الدولة  والقانونية إلعادةة العقارية تسوية الوضعي

والجماعة الساللية، والمسطرة في طور اإلنجاز. وبعد عملية االقتناء ستقوم الجماعة بتفويت الدور 

 السكنية للمستفيدين بطريقة تحترم معايير القانون المعمول به في هذا الصدد.

: لقد تم التزويد الفعلي لهذه التجزئة بالماء الشروب وتم ربط البنايات  "وشركاؤه .س  . ع .ج" تجزئة  -

 الماء الصالح للشرب.  والقطع بشبكة

: لقد تم استكمال تجهيز هذه التجزئة بشبكتي الكهرباء والصرف الصحي وتمت "ب  ه.  و  .ع"تجزئة   -

م تنفيذ مشروع التزويد عند توفر ه التجزئة بشبكة الماء الصالح للشرب وسيتذ دراسة إمكانية ربط ه

 االعتمادات.

  ولم تتم من قبل اللجنة اإلقليمية للطرق،  هذه التجزئة: لقد تمت المصادقة على ."الم .إ .و"تجزئة  -

عملية الترخيص ألشغال تجهيز التجزئة بمختلف الشبكات لعدم وضع الطلب من قبل صاحب 

 زئة بعد دراسة من قبل اللجنة اإلقليمية للطرق.التجزئة، وتم الترخيص لبناية واحدة لصاحب التج

: هذه التجزئة عبارة عن تقسيم بهامش تراب الجماعة ذو طابع قروي، وتمت المصادقة ."أ  .م"تجزئة   -

على هذا التقسيم، ولم تتم عملية التجهيز بمختلف الشبكات العمومية، وتم الترخيص لبقعة واحدة 

 طلب رخصة البناء من قبل مصالح اللجنة اإلقليمية للطرق.لصاحب القسمة بعد المصادقة على ملف  

إال أن  ،: لقد تم التسليم المؤقت شريطة استكمال باقي التجهيزات األساسية."اح .ورثة ب"تجزئة  -

في استكمال باقي التجهيزات. واألشغال اليوم وصلت إلى نهايتها، وقد  واأصحاب التجزئة تماطل

 وين لجنة التسليم النهائي لهذه التجزئة.تمت مراسلة مصالح العمالة لتك

 

 محاضر التدبير باعتماد تصميم التصور المعماري 

باستكمال  والتزام الجماعةلقد تم اعتماد تصاميم التصور المعماري إلنجاز محاضر التدبير لجميع التجزئات 

والجماعة منكبة على استكمال  ومنذ حينه .التجهيزات األساسية في إطار إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز
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أنه  ونخص بالذكرلديها، وحسب األولويات  واالعتمادات المتوفرةالبنيات التحتية لهذه األحياء حسب اإلمكانيات 

 ما سبق ذكره في المالحظة السابقة.قد تم تجهيز البعض منها بالشبكات األساسية ك

  السالم. ع .ل"تجزئة" 

في إطار برنامج مشروع ربط األحياء بالشبكة الطرقية الذي تم عرضه على   تدخل  45و  36  وتبليط الطريقينتعبيد  

 قصد المصادقة.  وسياسة المدنيةمصالح مندوبية السكنى 

 تصريح باألشغال ال يعكس القيمة الحقيقية 

 المالحظة سيتم استخالص المبلغ المتبقي من المعني باألمر بالطرق القانونية المتاحة. فيما يخص هذه

 تسليم شهادة االستالم المؤقت قبل أداء مبلغ الرسم كامال 

ن المعني إ. حيث  (P3)فيما يخص هذه النقطة سيتم استخالص ما تبقى عند التسليم المؤقت للجزء الثاني من التجزئة  

 من التجزئة.  (P3)و    (P2)درهم كرسم على عمليات التجزئة للجزأين    23778.00الح الجماعة  باألمر قد دفع لمص

 والكهرباءرخص البناء  .2

  ترخيص بالبناء بشروط غير منجزة 

 .وأولوياتهاالمادية لهذه الجماعة    وحسب المعطياتتدريجية    والتحفظات بطريقةتعمل الجماعة على تسوية الشروط  

 ت للسكن الجماعياعتبار المباني كعمارا 

لها خالل األربع سنوات المنصرمة هي عبارة عن  وتم الترخيصمعظم المباني التي توجد على تراب الجماعة 

وشريكه  ."س .ج"عمارات للسكن الجماعي باستثناء رخصة واحدة من المساكن الفردية )فيال( في اسم السيدين 

درهم لمتر المربع طبقا  20وتم استخالص مبلغ  10/11/2016بتاريخ  33/2016المسلمة تحت عدد  ."م .م"

 الجبائي الجماعي.للفصل الثالث من القرار 

  عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخصة 

 يتم تدارس رخص السكن بناء على طلب المعني باألمر. 

 منح رخص ربط بنايات بالكهرباء بالرغم من االختالالت المرتبطة بها 

 رخص مؤقتة(.   أصالمنح رخصة الربط بشبكة الكهرباء ال يعني أن العقار في وضعية سليمة )وهي   -

 رخص الكهرباء لألحياء الهامشية تدخل في إطار تعميم كهربة العالم القروي.تسليم  -
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 "لحسن سيدي أهل" جماعة

 )إقليم صفرو( 
 

تمتد على و .1992 لسنة اإلداري التقطيع بموجب تازوطة،جماعة  عن المنبثقةجماعة أهل سيدي لحسن،  أحدثت

 . 2014سنة    الرسمي المنجز  حصاءاإلنسمة حسب    4.287بساكنة يبلغ تعدادها حوالي  هكتار،    13.506تناهز  مساحة  

 860.54 022 4درهم، وبلغت المداخيل  999.92 008 4مبلغ  2017ناهزت نفقات التسييربالجماعة برسم سنة 

 درهم. 411.46 392 1درهم، فيما سجلت نفقات التجهيز عن نفس السنة مبلغ 

I. الجهوي للحسابات  مالحظات وتوصيات المجلس 

 سيدي  أهل  جماعةبخصوص تدبير    للحسابات لجهة فاس مكناس  أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي

عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات، يمكن 2017إلى  2013الفترة الممتدة من سنة  برسم، لحسن

 تلخيصها في اآلتي:  

 نفقات التسيير  أوال.

 تفاقم المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية  .1

سجل المجلس الجهوي للحسابات تحمل ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة على خلفية صدور أحكام قضائية بأداء مبالغ 

درهم، لصالح بعض الشركات والمقاوالت ويتعلق األمر بالقرارات  499.633,90همة بقيمة إجمالية ناهزت مالية م

  االستئناف  وقراري محكمة   25/09/2012  بتاريخ   350  بصفرو رقم   االبتدائية   واألحكام القضائية التالية: حكم المحكمة

 اإلدارية وحكمي المحكمة 07/2017/ 12 يخبتار 3155ورقم  28/11/2016 بتاريخ 5596بالرباط رقم  اإلدارية

. أما فيما يتعلق بالملفات الرائجة، فقد لوحظ 25/09/2017 بتاريخ 903و 12/2015/ 15 بتاريخ 2436بفاس رقمي 

 104.783,42 بقيمةمستحقات  بأداء 1201/2017/ 390طالبت الجماعة في الملف اإلداري رقم شركة "م.ت." أن 

مصالح الجماعة ال تتوفر على الوثائق المتعلقة بهذا  أن علما ،ي خدمات الهاتف النقالعقد اشتراك فتتعلق ب ،درهم

 بمقاضاة"أ.ب.ع." المدعو  قام كمامعطيات حول استفادة الجماعة من خدمات هذه الشركة.  على الو ،االشتراك

لزيوت بين شهري يونيو ابالوقود و هاتزويد ب تتعلق قضية  بخصوص ،357/7122/2017الجماعة في الملف رقم 

 درهم.  53.275,10  بمبلغفيها المعني باألمر   يطالب ،2014و 2013

  النفقات تنفيذ  بمساطر التقيد  علىعدم حرص الجماعة بة رتبطتفاقم المنازعات الم تبينأمثلة من بين أخرى  وهذه

  .العمومية

 إنجاز نفقات عمومية دون احترام مساطر تنفيذها    .2

آلة ناسخة من نوع ، و2017أواخر شهر أبريل مصلحة شساعة المداخيل  لفائدة صندوق حديدي بتسلمالجماعة قامت 

Ricoh Aficio""واستنادا ، . إال أن المجلس الجهوي للحسابات سجل، بهذا الخصوص2017دجنبر  21 ، بتاريخ

اللتزام وإعمال المنافسة ثم إصدار سند الطلب، كما بشكل سابق لأن االقتناء تم  من المكلف بمصلحة النفقات،    إلى إفادة

( المتعلق بسن نظام المحاسبة 2010يناير  3) 1431محرم  17بتاريخ  2.09.441قم لمرسوم رتقتضيه مقتضيات ا

  بالقن السري  لعدم توصلهانظر  بالاستعمال الصندوق  العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، وأن الجماعة لم تتمكن من  

 رف الممون. من ط

درهم،   00,6.000بقيمة ، " "HP intel celeronلم حاسوب محمول من نوع سبتالجماعة قامت عالوة على ذلك، 

الوثائق المحاسبية . إال أنه ومن خالل  2017نونبر    15بتاريخ    465/2017عدد  إدراجه ضمن سجل الجرد  عملت على  

 أي بتاريخ،  13/12/2017  تاريخ، تبين أنه تم إصدار هذا األخير ب36وال سيما، سند الطلب عدد    ،المتعلقة بهذه النفقة

إصدار سند الطلب أن الجماعة قامت بتسلم الحاسوب قبل ب مما يفيد  الجرد. سجل على تاريخ تسجيله ضمن الحق

  في  يهاعل المنصوص المالية المراقبة ممارسة وكيفيات ينسجم الما  المعني، وأنها قامت بسوية النفقة الحقا، وهو

 والتي منه 65 المادة مقتضيات  وبخاصة سالف الذكر، 2.09.441 رقم  المرسوم من الثاني الباب من  الثاني الفرع

 أن  التوريدات،  تسليم  أو  الخدمات  أو  لألشغال  تنفيذ   أي  في  الشروع  قبل  بالصرف،  اآلمرين  على  يتعين"  أنه  على  تنص

  بطاقات " على وضعه تم الذي اإلشهاد  مراجع المعني، الخدماتي أو المورد  أو المقاول إلى المصادقة مع يبلغوا

 ". وجدت إن الملحقة بالعقود  وكذا والعقود  واالتفاقات الطلب وسندات  بالصفقات المتعلقة" اإلرساليات

 مستحقات األعوان الموسميين  خلل في صرف  .3
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  في ؛ 2013 شتنبر 26 بتاريخ الموسميين االعوان بمستحقات المتعلقة المبالغ بسحب ، 2013 سنة برسم الشسيع، قام

  موسميين،  أعوان بثالث وتتعلق 2013 شتنبر 30 إلى 2013 يناير فاتح من داءاأل موضوع االشتغال فترة تمتد  حين

 كان بأنه أفاد  الذي األعوان هؤالء أحد  تصريح خالل من ذلك تأكد  وقد . االشتغال فترة آخر في تم األداء أن يفيد  مما

 يتوصل   أن  دون  األداء  ورقة  على  بالتوقيع  هنطالبوي  كانوا  الذين  الجماعة  مسؤولي  من  اشتغاله  فترة  خالل  تسبيقات   يتلقى

 الجماعة مصالح توصلت كما. العملية هذه بخصوص الشسيع نائب تصريحه في كذلك أكده الذي األمر بمستحقاته،

 اإلجمالية   المبالغ  وتبلغ  الفترة،  هذه  عن  المستحقات  بأداء  تطالب  النفقات   هذه  موضوع  الموسميين  االعوان  من  بشكايات

 .درهم 30807,54 يقارب ما المستحقات لهذه

أن مصالح الجماعة ال تتوفر على ما يثبت قيامها بعرض هذه النفقات على  للحسابات الجهوي المجلس الحظ كما 

تم اإلدالء بها من طرف مصالح الجماعة بخصوص إنجاز هذه الملفات التي  تفتقرحيث  ، مراقبة االلتزام بالنفقات

بالنسبة للنفقات   ،الخصوص وجهعلى  ،، ويتعلق األمراألعمالالوثائق المثبتة التي تبرر إنجاز  بعض إلىالنفقات 

، استئناف العملمحضر و ،بيان االلتزامو ،رسالة االلتزام التي تحدد فترة االشتغالب ،2016-2013 فترةالمتعلقة بال

منذ  ،األخيرة هذه دأبت ، إذ عوان الموسمييناأل ةراقببم المكلفةحدد عددها المصلحة تالتي  شتغالاال بأيام بيانوكذا 

 يتم التأشير عليه من طرف رئيس المجلس ، يتضمن فقط عددها مجمال ،تحضير جدول األيام على، 2014فاتح ماي 

  .أو نائب الشسيع الجماعي

 في التحويالت المتعلقة بمستحقات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اختالالت  .4

إنجاز االقتطاعات المتعلقة بمستحقات النظام الجماعي  ،تتضمن الوثائق المتعلقة بأداء مستحقات األعوان الموسميين

أفضى بهذا  هذه الوثائق تفحص وكذلك أداء حصة الجماعة بخصوص هذا النظام. غير أن  ،لمنح رواتب التقاعد 

 الخصوص إلى الوقوف على ما يلي: 

توفر مصالح الجماعة على ما يثبت تصريحها باألعوان الموسميين لنظام التقاعد خصوصا في   عدم -

 ؛ظل التغييرات التي تتم بالنسبة لألشخاص وكذلك عدم التوفر على الوثائق الشخصية لألعوان

  ؛2013اقتطاع هذه المستحقات بالنسبة لسنة  عدم -

مستحقات االعوان الموسميين   من  ،2014سنة  من  بالنسبة للثالثية األولى  ،  درهم  753,06اقتطاع مبلغ   -

 هذين المبلغيندون أن يتم دفع  نظام التقاعد    فيمساهمة الجماعة  ب  المتعلقدرهم    1506,15وسحب مبلغ  

 ؛لنظام التقاعد 

 إيداعهاب قيامهحصة الجماعة وبعد ذلك وكذلك  ،الشسيع بسحب المبالغ المتعلقة بالمستحقات كاملة قيام -

لخزينة اإلقليمية، في حين أن تنفيذ المبالغ التي يرخص له بتنفيذها تتعلق فقط بأداء بامع بعض التأخير 

 تنفيذه عبر تحويالت مباشرة من الخازن.  جدرمن األ كان إذ  ،مستحقات االعوان

 التجهيز نفقات ثانيا.

 الكميات والمواصفات التقنية بالمقارنة مع تلك المحددة في دفاتر الشروط الخاصة   عدم الحرص على تطابق  .1

، إلى الوقوف على بعض االختالفات فيما يتعلق جماعةال  بتراب  الميدانية لمواقع إنجاز بعض المشاريعالمعاينة  أفضت  

، ويتعلق األمر لمشاريع المذكورةالتي أنجزت ا بالكميات التي تم االعتماد عليها في أداء مستحقات بعض المقاوالت

 بالحاالت التالية: 

 749.040,00  ت قيمتها، على التوالي،بلغ، والتي  07/2013و  06/2013و  02/2013أرقام  الصفقات   -

لوحظ والتي تتعلق بأشغال توسيع شبكة الماء، حيث    درهم  210.624,00و  درهم  419.966,88ودرهم  

بالنسبة لشبكة  "manchettes de traversées à deux brides"األشغال المتعلقة ب  عدم إنجاز

القيام في البالوعات التي تم تسلمها، بشكل ال يتيح إحداث جزئين منفصلين  كذلك عدمو الماء المنجزة،

 ليمة.  على شبكة الماء بطريقة س الصيانةبأشغال 

عدم إنجاز شباك حديدي بالرغم من   لوحظ  حيث  درهم،  46.202,83بمبلغ    28/2017سند الطلب عدد   -

اعتماد سمك موحد لوضع األحجار عدم  ، فضال عن  كمقابل إلنجازه  درهم  580,00  إلى  أداء مبلغ يصل

 وأاإلنجاز بسمك متغير  والقيام، بدل ذلك، ب  ،سم(  10)   المحدد في عشر سنتمترات  والخرسانة المسلحة

 ؛أقل في العديد من المواقعبسمك 

المنجزة هو  عدد األعمدةلوحظ أن  درهم، حيث 38.938,56بمبلغ  29/2016طلب عدد سند ال -

ا متر 40  ما يعادلب  المنجز  في السياج  انقصأن هناك  درهم، و  3.196,00بقيمة    72عوض  عمودا   60
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سند الطلب الطول  بينما حدد  ،السياج متر واحد فقط علو، وأن درهم 2.640,00 ما قيمته أي طوليا،

 ؛ متر  1,20في 

 المنجزة هو عدد األعمدةدرهم، حيث لوحظ أن  58.980,00بمبلغ  19/2015سند الطلب عدد  -

 ما يعادل ب  المنجز في السياج انقصأن هناك درهم، و 7.392,00بقيمة عمود  200عوض عمود  156

سند الطلب حدد في حين  ، متر فقط 1,20السياج  علو ، وأندرهم 3.384,00 بما قيمته أي ا،متر 60

 ؛ متر 1,50الطول في 

 ، صهريجتهيئة العدم إنجاز أشغال لوحظ  درهم، حيث 99.094,8بمبلغ  11/2014سند الطلب عدد  -

 تناهز  بقيمةخطأ في احتساب قيمة األشغال المنجزة بناء على سند الطلب المذكور، نتج عنه مما 

 درهم. 12.900,00

 إنجاز أشغال غير محددة في الصفقة ودون إبرام عقد ملحق   .2

 ،تقرر   حيث، إنجاز أشغال لم تكن محددة في جدول األثمان،  درهم  419.966,88بمبلغ    02/2013عرفت الصفقة رقم  

غير  األشطر من مشروع تقوية شبكة الماء الصالح للشربأن تشمل األشغال بعض  ،إنجاز األشغال بعد الشروع في

، مما نتج عنه إنجاز قنوات بمعايير تقنية لم تكن محددة في الصفقة. غير أن مصالح الجماعة لم المبرمجة في البداية

من دفتر  51لمادة من ا 5ا لمقتضيات الفقرة طبقتقم بإبرام عقد ملحق بعد االتفاق مع المقاولة على ثمن األشغال 

الزيادة في كميات بعض قامت ب، بل الدولة لحساب المنجزة األشغال صفقات على المطبقة الشروط اإلدارية العامة

غال مع كشف الحساب شتبين من خالل مقارنة وضعية إنجاز األ  إذ  .األشغال الحتساب األشغال غير المبرمجة بالصفقة

  ، تضمنه بعض األشغال غير المنجزة والتي تم احتسابها لتعويض المقاولة عن األشغال غير المبرمجة.واألخير  2رقم  

 عدم الحرص على توفير بعض التصاميم الضرورية إلنجاز األشغال  .3

 الطولي للمقطع طبوغرافي مسح ومنهاالتصاميم الالزمة،  افةكلعلى تقديم المقاوالت  الجماعةدم حرص ع لوحظ 

دفاتر  يخالف مما ،(Levé topographique du profil en long et plans des regards) البالوعات وتصميم

 لهذهبرمتها مصالح الجماعة تتضمن ضرورة تقديم المقاوالت أالشروط الخاصة المتعلقة بصفقات األشغال التي 

 06/2013و 2013/ 02 مارق أ بالصفقاتالتي تمكن من تحديد نوع وطريقة إنجاز األشغال. ويتعلق األمر وميم التصا

  .07/2014و

 المنفذة  عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت .4

 بتقديم تصاميم جرد  ة على إلزام المقاوالتمختصالالجماعة مصالح  الحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم حرص

عدم   وهو ما يمكن اعتباره؛  02/2014و  07/2013و  06/2013و  02/2013أرقام  بالنسبة للصفقات    نفذةالم  المنشآت

بسبب صعوبة تحديد أماكن أو تدخل الحق مراقبة أية عمال إعائقا أمام والتزامات المقاوالت المكلفة باإلنجاز، وفاء ب

 صفقات على المطبقةمن دفتر الشروط اإلدارية العامة  65المادة  مقتضيات يخالففضال عن كونه  ،إنجاز األشغال

"تشتمل العمليات السابقة للتسلم على ما يلي: تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت أنه    التي تنص على، واألشغال

 مطابقة لتنفيذ األشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة." 

 فيذ صفقة دون الحرص على التأكد من الصفة اإلبرائية للتسديدتن .5

درهم.   559.890,00  قيمة سيارة إسعاف ب  04/2013  رقمصفقة  ، بموجب ال2013شتنبر    17بتاريخ    ،ت الجماعةتسلم

 دائنعلى التأكد من الالجماعة  ، عدم حرص مصالح  الوثائق المثبتة المتعلقة بالصفقةتبين، من خالل االطالع على    وقد 

أدلت ( شركة "م.ب"الشركة المتعاقد معها ) ذلك أن ؛مر بأداء النفقةقبل إصدار األ لذلك المؤهل ممثله أو الحقيقي

وهذه الوثيقة عبارة عن  ،لجماعةلفائدة امختصة ال اتشركإحدى المن اإلسعاف سيارة اقتناء بتفيد قيامها بوثيقة 

ها. إال أن الجماعة من الشروع في استعمال  الجماعة  تمكن"،  ذات محركتصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة  "

لإلدالء بالوثائق التي  نظر لعدم استجابة الشركة المتعاقد معهابالفي تكوين ملف تسجيل السيارة واجهت صعوبات 

ا أدى إلى التوقف مم. عدم تحديد العالقة التعاقدية بين األطراففي ظل ة متابعلل وغياب أي إمكانية، تمكنها من ذلك

 . اإلسعاف المذكورةعن استعمال سيارة 

  اتصفقإحدى القرار فسخ على إثر عدم تحصيل الضمان النهائي  .1

 دون اتخاذدرهم،    1.118.014,68بمبلغ    01/2014الصفقة رقم  المجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بفسخ  ظ  حال

الرغم من أن قرار وذلك على  درهم،    31.641,93  قيمةنهائي بى الضمان الاإلجراءات المتعلقة بالحجز عل  هامصالح

  حظ عدم قيام . كما المن دفتر الشروط اإلدارية العامة وينص على حجز الضمان النهائي 70تم تطبيقا للمادة الفسخ 

والذي يمكن من جرد ما تم إنجازه من طرف المقاولة وتحديد آجال التنفيذ  ،بإعداد كشف الحساب النهائي الجماعة

 يق غرامات التأخير عند االقتضاء. لتطب
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 بما يلي: بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

ضرورة التقيد بمسطرة االلتزام بالنفقات لتفادي المنازعات المترتبة عن عدم أداء مستحقات   -

 الممونين؛ 

 قيد بالمساطر التي تؤطر مختلف مراحل النفقة وال سيما الحرص على االلتزام المسبق بها؛الت -

ضرورة أداء مستحقات األعوان الموسميين داخل اآلجال القانونية والتقيد بإجراءات االلتزام بالنفقات  -

 المتعلقة بهذه المستحقات؛  

التقاعد وتتبع التحويالت   رواتب  لمنح  الجماعي  الحرص على استفادة األعوان الموسميين من النظام -

 المباشرة لهذا النظام من طرف مصالح الجماعة؛ 

الحرص على االعتماد على حقيقة األشغال المنجزة ومقارنة جودة األشغال مع المواصفات التقنية  -

 المحددة في دفاتر الشروط الخاصة لتحديد مستحقات المقاوالت؛ 

اوالت بتقديم الوثائق والتصاميم الضرورية، وال سيما، تصاميم حرص مصالح الجماعة على إلزام المق -

 جرد المنشآت؛ 

 اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق اإلجراءات القسرية بالنسبة للمقاوالت المخلة بالمقتضيات التعاقدية. -
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II.  هل سيدي لحسنجواب رئيس المجلس الجماعي أل  

 )نص مقتضب(

سيادتكم في شأن مشروع المالحظات المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس وبعد، يشرفني )...( أن أوافي 

 2013بخصوص تدبير جماعة أهل سيدي لحسن برسم الفترة الممتدة من سنة    2018األعلى للحسابات برسم سنة  

 بما يلي )...(.  2017إلى 

 نفقات التسيير .أوال

 النفقات العموميةتفاقم المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ   .1

يعمل المجلس الجماعي الحالي على تسوية كل األحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ضد 

الجماعة . وذلك حسب القدرة المالية للجماعة سنة بعد أخرى. حتى تتمكن الجماعة من تمكين الممونين والمقاولين 

قوقهم المادية دون تعسف أو مماطلة كلما توصلت مصالح الجماعة بالنسخ الذين سبق لهم التعامل مع الجماعة من ح

 التنفيذية للملفات القضائية من المحاكم المختصة.

كما تعمل الجماعة جاهدة بالتواصل الدائم مع محامي الجماعة لتتبع القضايا المرفوعة ضد الجماعة الناتجة عن 

ا الدفاعية وبالتالي عدم إثقال كاهل ميزانية الجماعة بطلبات حتى ال تضيع حقوقه 2009/2015الوالية السابقة 

 وهمية غير حقيقية أو مكررة أو تكتسي طابع االرتجال.

 انجاز نفقات عمومية دون احترام مساطر تنفيذها .2

يسعى المجلس الجماعي الحالي منذ توليه أمور تدبير هذه الجماعة إلى العمل جهد اإلمكان على تفادي كل الطرق 

والوسائل المسيئة لتدبير الشأن المحلي ، في وعي تام بمحاربة كل أشكال التسيب المالي الذي تتخبط فيه المجالس 

ي الموضوع لدى شسيع المداخيل و كذا آلة النسخ  من المنتخبة. وما أثير في مالحظاتكم بشأن الصندوق الحديد 

هي اقتناءات حقيقية  « Hp intel celerom »، وكذا الحاسوب المحمول من نوع « Ricoh Aficio »نوع 

مسجلة بسجالت الممتلكات الخاصة للجماعة ، إنما ما سجل حولها من مالحظات هو توفير هذه األدوات بناء على 

اإلقليمي خالل زيارته االفتحاصية  لشسيع المداخيل ، وكذا النعدام المطلق للحارس بمقر  طلب استعجالي للخازن

الجماعة. والتقيد بتنفيذ وتفعيل توصيات الجهات المراقبة في أحيان أخرى. وهذا  لن يبرر ضرورة التقيد بالمساطر 

 وقواعد المنافسة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل الحقا. 

 ل في صرف مستحقات األعوان الموسميينخل .3

ال يعدو أن   2015شتنبر    04إن ما يتعلق بالمالحظات الوارة على الفترة الخاصة بالمجلس الجماعي  المنتخب في  

يكون مجرد سهو أو إهمال في إعداد الوثائق الضرورية الشتغال المياومين الموسميين من رسائل االلتزام وبيان 

راءات المتعلقة باإلعالن واالنتقاء قد دأب المجلس الجماعي على احترامها والحرص على االلتزام ، لكن اإلج

تطبيقها في شفافية تامة. غير أن محاضر استئناف العمل يصعب انجازها للطابع الموسمي الذي تكتسيه عملية 

 تشغيل هذا الصنف من العمال.

 اعي لمنح رواتب التقاعداختالالت في التحويالت المتعلقة بمستحقات النظام الجم  .4

مالحظة غاية في األهمية سيوليها المجلس الجماعي ما تستحقه من عناية لضمان حقوق العمال المياومين اتجاه 

مؤسسة  صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. حتى ال تضيع جهودهم وأيام عملهم سدى دون االستفادة 

 ل المجلس الجماعي على تفعيل هذه المالحظة فور التوصل بها.منها مستقبال أو في حالة العجز. وقد عم

 نفقات التجهيز .ثانيا

 عدم الحرص على تطابق الكميات والمواصفات التقنية مع تلك المحددة في دفاتر الشروط الخاصة .1

 التي تتعلق بأشغال توسيع شبكة الماء ، فإن 07/2013و  06/2013و  2013/ 02فيما يتعلق بالصفقات أرقام 

المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق عليها  منذ عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة 

 المجلس الجماعي الحالية.

، فإن   19/2015، وكذا سند الطلب عدد     29/2016، وكذا سند الطلب عدد    28/2017وبالنسبة لسند الطلب عدد  

من تغيير كان محل مالحظاتكم القيمة ، سيعمل المجلس الجماعي لتفاديها ، مع  األشغال أنجزت بالفعل مع ما طالها  

العمل ما بوسعه لمعالجة اإلكراهات التي تصاحب التنزيل الدقيق والحرفي لدفتر الشروط الخاصة بكل مشروع 

 في حينه. 
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 إنجاز أشغال محددة في الصفقة ودون إبرام عقد ملحق  .2

درهم   منذ    419.966,88بمبلغ   02/2013ى التعليق على الصفقة رقم المجلس الجماعي الحالي يتحفظ عل 

عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. لكن المجلس الجماعي يعتبرها  

 مالحظة قيمة يجب التقيد بها مستقبال في حالة إنجاز أشغال لم تكن محددة في جدول األثمان.

 رص على توفير بعض التصاميم الضرورية النجاز األشغالعدم الح .3

منذ عملية    07/2014و  06/2013و    02/2013المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق على الصفقات رقم  

تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. بخصوص عدم تقديم المقاوالت لكافة 

 زمة ، ومنها مسح طبوغرافي للمقطع الطولي وتصاميم البالوعات. )...(. التصاميم الال

 عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت المنفذة  .4

   02/2014و  07/2013و    2013/ 06و    02/2013المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق على الصفقات رقم  

ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. بخصوص عدم حرص مصالح منذ عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة  

 الجماعة المختصة على إلزام المقاوالت بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة. )...(.

 تنفيذ صفقة دون الحرص على التأكد من الصفة االبرائية للتسديد .5

عمل المجلس الجماعي الحالي منذ توليه زمام تدبير هذه الجماعة من أجل تسوية الوضعية القانونية لسيارة اإلسعاف 

، وذلك حرصا من المجلس الجماعي 2013الجماعية المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 

ساكنة الجماعة. لكن كل الجهود المبذولة من طرف رئاسة   على توفير وتدبير مرفق النقل الصحي الذي تفتقر إليه

المجلس الجماعي اصطدمت بعوائق ال طاقة لرئاسة المجلس الجماعي بها. واستحال معه استكمال الملف القانوني 

لسيارة اإلسعاف الجماعية التي كانت محط تحفظ رئاسة المجلس الجماعي الحالي منذ عملية تسليم السلط. ومراسلة 

هات المتدخلة إقليميا ومحليا ، حيث تقرر بصفة مشتركة بين كل المتدخلين )...( إيقاف سيارة اإلسعاف هاته الج

 إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. نظرا لللبس واإلشكال والغموض المثار حول وثائقها. 

 عدم تحصيل الضمان النهائي على إثر قرار فسخ إحدى الصفقات .6

منذ عملية تسليم السلط. غير أن المجلس الجماعي   01/2014الجماعي الحالي على الصفقة رقم  رغم تحفظ المجلس  

الحالي )...( سيعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق اإلجراءات القسرية اتجاه المقاوالت المخلة بالمقتضيات 

 التعاقدية.
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 "الحاجأوطاط " جماعة

 )إقليم بولمان( 
 

قدرها عشر  مساحة على متد حيث ت .1959ة لسن اإلداري التقطيع بموجب جماعة أوطاط الحاج أحدثت

 أساسا اقتصادهافيما يعتمد ، 2014سنة  إحصاء حسب سمةن 16.388ا حوالي سكانه عدد  يبلغو ،مترات وليك (10)

 الفالحي. القطاع على

، فيما بلغت نفقات درهم 10.313.050,36ما يعادل  ،2016 المالية السنة برسم ،الجماعةتسيير  نفقات  بلغتوقد 

، خالل نفس السنة، على التوالي تناهزف ،والتجهيز التسييرمداخيل  أما درهم.  5.043.055,55التجهيز ما مجموعه 

 .موظف 53 الجماعة بمصالح ويشتغلدرهم  548,14. 021. 22و درهم 14.459.344,67ما يعادل 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات 

تسجيل مجموعة  عن ،2016- 2013ي للحسابات، خالل الفترة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهو

 اآلتي:  كها إدراج أبرزمن المالحظات والتوصيات، يمكن 

 الرؤية االستراتيجيةأوال. 
 برنامج إطار في ،2011سنة   خالل لجماعةانجز من طرف  أالتشاركي الذي   التشخيص معطيات خالل من  ،لوحظ  لقد 

 يتعلق فيما الجماعة هيشتع خصاصا هناك أن الجماعية، التنمية وتنفيذ مخططات إعداد أجل من الجماعات دعم

 :التالية األساسية بالتجهيزات

، بلحلو وأوالد  كركطن ألحياء بالنسبة كليا العمومية إلنارةا : حيث لوحظ عدم توفرالكهرباء شبكة -

 أنزران؛ وحي بئر أوطاط أهل لحي بالنسبة وجزئيا

 وبئر أوطاط وأهل كركطن ألحياء بالنسبة التطهير بشبكة حيث تم تسجيل انعدام الربط :التطهير شبكة -

 ؛بلحلو وأوالد  انزران

 غير،  الثاني الحسن وشارع النهضة حي باستثناء   ،الجماعة طرقات : حيث تبين أن جلالطرقات شبكة -

 واد شك وحيدة على قنطرة وجود ، فضال عن مجملها في ضيقة الطرق شبكةإضافة إلى أن  معبدة،

 .مهيئة  غير األرصفة أغلب، بينما السير حركة يعيق مما، العرض

 التي الفوارق من لحد افي أفق  أولوياتها تحديد إعادة النظر في  على العمل الجماعة مصالح منهذه الحالة  تقتضيو

 في شكلتالتي و ، التجهيز ميزانية من إنجازها  تم التي  المشاريعف .الساكنة  من قبل المشاريع آثار من االستفادة تعيق

 تطل لم والتطهير العمومية اإلنارة شبكتي أنتبين   المسجل. إذ  الخصاص  تغط لم نفقات عمومية مجزأةاألحيان    غالب

 النهضة حيأحياء لم تكن في حاجة إلى تلك المشاريع، ك الطرقات المشاريع المتعلقة بشبكة همتفيما  حياء،األكافة 

األشغال المبرمجة  باقي، فضال على أنه تم إنجاز  معبدة شبكة على تتوفر التي حياءاألبين    من التشخيص اعتبره الذي

 .الخصاصسد ل مسبقة أهداف تحديد  دون الجماعة ترابب متفرقة أزقةفي 

 المداخيل ثانيا. تدبير
 في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بالجوانب التالية:

  أو تجارية ألغراض مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على المفروض الرسمعدم فرض واستخالص 

 مهنية أو صناعية أو تجارية عمالأ بممارسة ترتبط بمنقوالت وعقارات أو مهنية أو صناعية

 بمنقوالت وعقارات أو مهنية، أو صناعية أو تجارية ألغراض مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على الرسم يفرض 

 المتعلق 30.89القانون رقم  من 193 إلى 185وفق المواد من  مهنية، أو صناعية أو تجارية أعمال ترتبط بممارسة

 يقضي الذي 39.07 بموجب القانون المفعول سارية بقيت وهيئاتها، التي المحلية للجماعات الضرائب المستحقة بنظام

وفي   .والمساهمات والحقوق الرسوم ببعض المقتضيات المتعلقة يخص فيما 30.89 أحكام القانون تطبيق بمواصلة

 :هذا الصدد، لوحظ ما يلي

 من للحسابات، جهويال المجاني: حيث تبين للمجلس واالستغالل العام الجماعي الملك على الترامي -

 الملك مستغلي بعض أن محال، 51 أصل من تجارية محالت ستة من لعينة ميدانية معاينة خالل

 الجماعة لهم رخصت التي المساحة يحترمون ال مهنية أو صناعية أو تجارية  ألغراض الجماعي

المستحقات    أداء وبدون ترخيص بدون العام الملك شغل حاالت   على وقفت كما  نشاطهم، لممارسة بشغلها
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 محالت بستة األمر ويتعلق الوضعية، هذه حيال الضرورية اإلجراءات تتخذ  أن دون ، منالواجبة

 .وكشكين  تجارية

حيث   الجماعي: العام الملك االستغالل حق أداء ودون إداري ترخيص دون إشهارية لوحات نصب -

 لوحات بنصب الصيادلة، من   وغالبيتهم المختلفة، والخدماتية التجارية المحالت أرباب  من  العديد  يقوم

 في  لفائدتها المالية المستحقات أداء ودون الجماعة، طرف من ترخيص دون  العامة  بالشوارع إشهارية

 وأداء اإلدارية وضعيتهم تسوية على هؤالء يجبر  إجراء أي الجماعة مصالح تتخذ  لم فيما. ذلك مقابل

 .ديون من بذمتهم ما

 وقوف وواجبات للمسافرين العام النقل رخص استغالل على  الرسم بخصوص الملزمين ديون تفاقم 

 لذلك المعدة العربات

(  4أربع )و،  الثاني الصنف من أجرة سيارات (  9تسع )و،  األول الصنف من أجرة سيارة 32  الجماعة تراب تنطلق من

 من زيد أ أن الإ  .المملكة جهات  بمختلفالجماعة    ربطعمل جميعها على  ت حافالت،  (4أربع )و  المزدوج  للنقل  سيارات

 رخص استغالل ، إذ ناهز ما بذمتهم، عنسليمة غير مالية وضعية فييوجدون  العربات هذه ومستغلي أرباب  نصف

. وهو رهمد  680.902,00مبلغ  2017إلى متم أكتوبر لذلك،  المعدة العربات وقوف وواجبات للمسافرين العام النقل

 الملكي الدرك مصالح مع ة لتجاوز ذلك من خالل التنسيقالجماع سعيمبلغ يظل مرشحا لالرتفاع، في ظل عدم 

( لحمل المتخلفين عن األداء نموذجي مطبوع بواسطة المأذونيات كراء عمليات )أثناء  العمالة ومصالح) التنقيط أثناء(

 أوامر بالمداخيل ، حيث غالبا ما تركن الجماعة إلى إصداردتهم من هذه الخدماتعلى الوفاء بالتزاماتهم قبل استفا 

 تخصهم، يرفض القابض التكفل بها.

 إحدى ب المبنية غير الحضرية الرسم على األراضي واستخالص لفرض الالزمة االجراءات اتخاذ عدم

 اتتجزئال

 مدينة إلى المؤدية  15  رقم الوطنية الطريق على النهضة، بحي  "الهضبة"  تجزئة بإنشاء  "فاس العمران"  شركة قامت

  رقم  القرارموجب ب تجديده تم والذي ،2008 ماي 20 بتاريخ 01/2008 رقم الترخيص بموجب قرار جرسيف،

 لمالجماعة  أن إال . تجارية ألسباب األرضية البقع مساحات تقليصعلى إثر  2012نونبر  28بتاريخ  01/2012

 ،ةاألرضي البقع  تفويت حالة في أو،المبنية،  غير الحضرية الرسم على األراضي بأداء المؤسسة مطالبة إلى تبادر

 يونيو 07 بتاريخ إال. منها األشخاص المستفيدين وعناوين وأسماء المفوتة األرضية البقع تتضمن بقائمة اإلدالء

 .2014دجنبر23خ  بتاري  المؤقت التسليم محضر الجماعية  المصالح إصدار رغم،  سنوات ثالث مرور بعد  أي ،2017

 على الرسم من حقوقها استيفاء بهدف البناء، رخص من المستفيدين وضعية بتتبع الجماعة عدم قيام لوحظ كما

 المطابقة. شواهد  أو السكنى رخص على حصولهم عدم حالة في المبنية غير راضي الحضريةاأل

 بالملزمين هاإخبار يتم والتي ال الجبائي، الوعاء ومصلحة التعمير مصلحة بين التنسيقإلى عدم   باألساس هذا ويرجع

حيث  المؤقت اإلعفاءتاريخ  من سنوات ثالث مضي من على الرغم المذكورة الشواهد  على بعد  لم يحصلوا الذين

دون سعي من الجماعة إلى مراسلته يفرض الرسم فقط في حالة تقدم الملزم طلبا للترخيص بالربط بشبكة الكهرباء، 

 المادة من واألخيرة الثالثة نيالفقرتوحثه على أداء الرسم المستحق كامال تجنبا لتقادمه، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات  

 ابتداء سنوات ثالث انصرام أجل بعد  أنه تقتضيان واللتان المحلية، بالجبايات متعلقال 47.06رقم  القانون نم  42

المطابقة   شهادة على يحصل لم الذي الملزم فإن البناء، رخصة على الحصول سنة تلي التي السنة من يناير فاتح من

 بالمادتين عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق االخالل دون المستحق، الرسم بأداء ملزم السكن ترخيص أو

 .نفس القانون من 147و 134

 قايطبكما سبقت اإلشارة إليه أعاله. وت 01/2012و 01/2008يص رقم الترخ يقرار الجماعية المصالح سلمتو

 إلى تلقائيا يؤدوا أن الملزمين على يجب المحلية، بالجبايات المتعلق 47.06رقم  القانون من 63 المادة لمقتضيات

   :الجماعةمداخيل  وكيل

 تصفى المستحق، الرسم غمبل من 75% قدرها الحساب على مقدمة فعةد  :التجزئة رخصة تسليم حين -

 دون تجزئتها، المراد  األرض كهربة أو وتطهير تجهيز أشغال إلنجاز المقدرة التكلفة مجموع باعتبار

 المضافة؛  القيمة على الضريبة احتساب

 التكلفة مجموع باعتبار يصفى الذي المستحق الرسم مبلغ من المتبقى رصيد ال :األشغال انتهاء حين -

 .المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون إليها أعاله، المشار لألشغال الحقيقية

 .كامال الرسم مبلغ أداء بعد  إال للملزمين المطابقة شهادة أو المؤقت االستالم شهادة تسليم يتم الو

المذكورة لم  الشركةعلى الرغم من أن  المذكورين الترخيصين سلمت بالجماعة المختصة المصلحة أنإال أنه لوحظ 

 إقرار) للحسابات الجهوي لمجلسل بها المدلى من الوثائق يستفاد  مابحسب    ،07/10/2015خ  بتاري إال  الرسم مبلغتؤد  
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، لألشغال الحقيقية على التكلفة بناءتم دفعة واحدة  الرسم أداء أن منه يستشف ماوهو  ؛) التقديرية اإلجمالية بالتكلفة

 .الذكر آنفة 63 المادة من األولى الفقرة مقتضيات يخالفمما  التقديرية، وليس

 النفقات ثالثا. تدبير
 الحظ المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، ما يلي: 

 المشاريع  برمجة مستوى على نقائص 

عديدة، وذلك   مالية تسنوامدى   على  ومتفرقة متتالية طلب سنداتإصدار  و صفقاتبإبرام عدة   الجماعة مصالح قامت

 ويتعلق ،إنجازها من االستفادة خروأ، األشغال جودة علىسلبا أثر  مما، المشروعتتعلق بنفس  أشغال نجازمن أجل إ

 :التالية بالحاالت المثال سبيل على األمر

 إبرام ، تارة من خاللالمقاوالت من تدخل مجموعة تهيئتها": حيث عرفت  وجدة ساحة" تهيئة أشغال -

متعاقبة، لدرجة أن مشروع  مالية سنوات على مدى طلب سنداتتارة أخرى بإصدار  وعمومية،    صفقات

 أشكال استعمال ، كيف أنسبيل المثال على،  ويتبين .2017تهيئة الساحة لم يكتمل بعد إلى حدود شتنبر  

وعلى األشغال  جودة علىسلبا  أثرقد  ،عموميةال نارةاإل وأعمدة الزليج من متناسقة وغير مختلفة

 ؛  تناسقها

المتعلقة  األشغال إتمام عدم للحسابات الجهوي للمجلس تبينحيث  :بالمقابر وقائي سور بناء أشغال -

 ؛المقابر  بمختلف وقائي  سور ببناء

 بموجب 2008 فبراير 27 بتاريخ المحطة هذه بناء أشغال انطلقتحيث    :الطرقية المحطة بناء أشغال -

 02/2009ة أخرى تحت عدد  صفق إبرام وتم ،رهمد   966.710,88قدره    مبلغب  05/2007فقة عدد  الص

مؤقتا أشغال هذه الصفقة األخيرة  تسلم تمئها. وقد بنامن أجل إكمال  درهم 659.736,31قدره  بملغ

ناهز  بمبلغ  07/2013ة عدد الصفقشرع في تنفيذ  2014يناير  04. وبتاريخ 2010ل أبري  13 بتاريخ

 25 بتاريخ  مؤقتاأشغالها  تسلم تم التي و، والمتعلقة كذلك باستكمال بناء المحطة، رهمد  882.559,20

 07/2014رقم  الصفقتين ضمنالمتعلقة بالمحطة  الطرقات أشغال بعض إنجاز. كما تم 2014 شتنبر

 .دون أن يكتب لها أن تكتمل سنوات عشرال يناهز ما ستغرقتا ، وتكون بذلك األشغال قد 08/2014و

بناء المحطة )المشاريع  من مجموعة على الوقوف إلى المنجزة لألشغال الميدانية ةالمعاين أفضتعالوة على ذلك، 

 استعمالها أو استغاللها يتم لم التي الطرقية وبناء المركب التجاري وبناء نادي الموظفين وإحداث مستودع بلدي(

 األشغال  كلفت والتي المشاريع، هذه وضعية. بحيث تؤشر  صرفها تم التي المالية المبالغ من بالرغم بالشكل المطلوب،

  التي االولويات وتحديد  ودراسات الجدوى البرمجة تخص  معايير  غياب  على درهم، مليون 4,7 عن  يزيد  ما بها

 وكذلك ،الممكنة واالستعماالت التدبير طرق تحديد  أجل منالالزمة  التدابير اتخاذ  نجازاإل في الشروع قبل تقتضي

، فضال عن الصيانة والتتبع  عدم بفعل للضياعغير المستعملة   المنجزة المشاريع عرضكما تت  .المنشآت صيانة ميزانية

 . ضرورية  أخرىمشاريع    إنجاز في المشاريع لهذه المرصودة المالية المبالغ استعمال الجماعة  لمصالح يتيح الأن ذلك  

 الخاصة الشروط بدفاتر المحددة التقنية المواصفات احترام دون عمومية صفقات أشغال إنجاز

 هذه أن الجماعة، مصالح طرف من المبرمة العمومية الصفقاتبعض  أشغال إنجاز لمواقع الميدانية ةالمعاين أثبتت

 من الخاصة الشروط دفاتر في لمحددةا التقنية المواصفات احترامالكفيلة ب اتخاذ اإلجراءات على تعمل ال األخيرة

 يتيح، مما  التقنية المصالح طرف من المشاريع تتبعفي    على ضعف يؤشر ماوهو    .باإلنجاز  المكلفة المقاوالت  طرف

، التعاقدية التقنية االعتبار المواصفات بعين  تأخذ ال  التي اإلنجاز كلفة تقليص  من المشروعة غير االستفادة للمقاوالت

بالحاالت   األمر يتعلقالمترتبة عن ذلك. و  العيوب إصالح أجل من مالية مبالغ الجماعة  ميزانية يكلففضال عن كونه  

 :التالية

 من نوعين باستعمال باإلنجاز المكلفة المقاولة قامت: بالنسبة لهذه الصفقة، 04/2012رقم  الصفقة -

 هابرمجت تمت الذي الموقع غير في أحجار لوضع أشغال  نجازإ  تم كما العمومية، الساحة  نفس في الزليج

 ؛ال يوافق ما حدده دفتر الشروط الخاصة شغالاأل هإنجاز هذ  يجعل مما، به

 المقاولة تستعمل أن على الجماعة مصالح تحرص هذه الصفقة، لم  بخصوص:  2014/ 05الصفقة رقم   -

  السابقة الصفقات تم إنجازه في ومن نفس النوع لما مطابقة بمواد  الزليج أشغال المكلفة باإلنجاز 

خصوصا وأن دفتر الشروط الخاصة قد أناط تحديد نوع الزليج بلجنة تتبع األشغال والتي كان من 

 ؛األجدر أن تعتمد على ما تم إنجازه بنفس المكان
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ث لوحظ حي الخضراء، المساحات لتهيئة كبرى  بأشغال الصفقة هذه تعلقت : 03/2013رقم  ةالصفق -

 الزليج من بعينة باإلدالء باإلنجاز المكلفة المقاولة أن تقوم على تحرص لم الجماعة مصالح نأبشأنها 

  .إنجازها  تم التي الحديدية الكراسي بتصميم وال استعماله، المزمع

 تم التي الصفقات بعض الجماعة بخصوص مصالح تمسكها التي الوثائق خالل من ما سبق، يتبين، علىوعالوة 

 المنجزات  لحقيقة الجماعة مصالح مراقبة عدم أن  المشاريع، هذه  لبعض الميدانية الزيارات خالل من إنجازها، وكذلك

 :التالية بالحاالت األمر المستحقة، ويتعلق غير المبالغ بعض كلف الجماعة وجودتها

 سواقي بعض  إلنجاز  الحفر بأشغال تتعلق مبالغ أداء هذه الصفقة، تم  بخصوص:  4/2014رقم    الصفقة -

 به المدلى الطوبوغرافي أن التصميم من الرغم على( 3و 2و 1 والسالم كركطن،بكل من حي ) الري

 وتناهز حفر،ال أشغالعلى  ملتتش ال المنشآت هذهمن  %90 ما يقارب أن يبرز المقاولة طرف من

درهم دون احتساب الرسوم. )تم احتسابها على أساس   4.375,80ذه األشغال حوالي  به المتعلقة المبالغ

 درهم(.  4.375,80)ثمن الوحدة( =  درهم 20 ×)كميات الحفر(  مكعب متر 218,79

 أحجار أن المقاولة استعملت يتبين األشغال، بإنجاز  المتعلقة الصور على ، وباالعتماد الصفقة نفس  وفي -

 وقد   استعمالها، بعدم المقاوالت ألزم قد  الخاصة الشروط دفتر  أن من بالرغمحجير،  شغال التأل الواد  من

 الرسوم؛ احتساب دون درهم  8.034,20ما يناهز    األشغال هذه بخصوص  تحملها تم التي المبالغ ناهزت

، األشغال تتبع صور على هذه الصفقة، حيث يتبين، من ينطبقنفس األمر  :13/2012الصفقة رقم  -

 ألزم قد  الخاصة الشروط  دفتر أن من بالرغم الترصيف، أشغال في الواد  من المقاولة ألحجار استعمال

 درهم. 68.000,00ما مجموعه  األشغال هذه مبالغ استعمالها، وقد ناهزت بعدم المقاوالت

 األشغال وجودة المطلوبة الفعالية بتحقيق  الكفيلة الشروط توفير دون من  تجاري  مركب بناء مشروع إنجاز 

، الحاج اوطاط جماعة بمركز تجاري مركب بناء  بأشغال المتعلقة  12/2012  رقم  الصفقة بإبرام  الجماعة مصالح قامت

 أي ،2015 أكتوبر 02 بتاريخ إال مؤقتا األشغال تسلم يتم ولم، 2013 أبريل 04 بتاريخ اإلنجاز في الشروع تمحيث 

، المسلحة الخرسانة أشغال في الصفقة مبالغ الستنفاذ  نظرا المشروع استكمال دونوذلك  شهرا، 30 قاربت مدةبعد 

 لم الجماعة مصالح أن، للصفقة والتقني اإلداري الملف وثائق خالل منوقد تبين،  .أخرى  صفقات إبرام يقتضي مام

 ، حيث لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي: المشروع هذا إنجاز شروط توفير على تحرص

هدم عدد من المنازل، في حين كان يتعين على الجماعة الحرص على أن  المركب هذا إنجازتطلب  -

، صغيرةيتضمن الهدم كافة المنازل القديمة المشمولة بمشروع المركب، مما جعل إنجازه يتم على قطعة  

 بالنظر للهدف المتوخى منه؛ 

 اللجنة طرف من التصميم على الموافقة تتم أن ودون،  بناء رخصة على التوفر دون روعالمش إنجاز تم -

 توفر  حول وكذلك، إحداثها المزمع المحالت مساحة حول بعض المالحظات رأثا ما، وهو المختصة

 إغاثة؛ ومنافذ  ولوجياتالمركب على 

، مباشرة بعد إبرام الصفقة، كان حريا توفرها  األشغال وطبيعة حجم لتحديد   جيوتقنية دراسة إنجاز طلب -

 في فقط  تستنفذ  الخاصة الشروط دفتر في المحددة الكميات جعل ماقبل إعالن طلب العروض؛ وهو 

 ؛المسلحة الخرسانة أشغال

محاضر ب  يتعلق ما، وعلى وجه الخصوص،  األشغال لورش الدراسات مكتب زيارة محاضر توفر عدم -

 ؛القبيلة األشغال من جودة التأكد  بعد  الخرسانة بإنجاز الترخيص

 ،شهرا 12 في الصفقة تنفيذ  آجال الخاصة الشروط دفتر حدد  ، بينماشهرا 30 مدى على اإلنجاز تم -

 تشمل وباستئنافها األشغال بتوقيف أوامر بإصدار تبرير ذلك تم قد و.  150%مدته    تفاق بتجاوزوذلك  

 مقارنتها خصوصا عند  مقنعةغير  تبدو المقدمةرات التوقف ن بعض تبريأ غير ،التجاوز فترة كامل

 28/01/2014بتاريخ   بالتوقف أمر  المنجزات. كما تم إصدار وجداول الورش دفاتر حاضرم  عطياتمب

 10 بمضي  إلى استئنافها يتم ولم التوقعات، مع بالمقارنة المنجزة األشغال كميات في لالرتفاع نظرا

 أشهر؛

 أن غير ؛المشروع عن تخليها بسبب باإلنجاز المكلفة للمقاولة إنذارات بإصدار الجماعة مصالح يامق -

 فبراير  29و 2015 أكتوبر 16و 2015 غشت 24 بتاريخ ، على التوالي،تمت والتي، اإلنذارات هذه

 المقاولة؛ حق في قسري متخذ  إجراء أي يليها مل ،2016
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 في لحفرا أشغال في الزيادةقيمة  بأداء مراأل ويتعلق، األشغال بعض عن مستحقة غيرمبالغ  أداء تم -

 بطريقة المساحة تحديد  دون الحفر مبلغ من 20% على بخصوصه االعتماد  تم والذي،  صخري موقع

 ذلك ال نأمن  بالرغم المشروع تتبع صور تبرز كما الواد حجر استعمال تمفضال على أنه  .دقيقة

 لدفتر طبقا بحاجز وقائي  المشروع بإحاطة  تقم لم المقاولة أن كما. الخاصة الشروط دفتر يتيحه

 التحمالت؛

، على األمر ويتعلق، المنجزة األشغال جودة تثبت التي الوثائق بعض باإلنجاز المكلفة المقاولة تقدم لم -

 ؛ "Agrément des poutrelles"وكذلك  التتريب بأشغالالخصوص، 

 جانبي درج إنجاز عن بالتراجع وذلك، المعماري المهندس تصميم احترام دون األشغال إنجاز تم -

 قتضيي األشغال في االستمرار جعل مما، الرئيسي تصميم الدرج في  تغييرإحداث و، األول للطابق

 .البناية متانة على، مع العلم أن ذلك قد يؤثر المنجزة األشغال بعض هدم

 التعميررابعا. تدبير قطاع 
 المحور، لوحظ ما يلي: بخصوص هذا 

 الصالحية منتهي تهيئة بتصميم العمل استمرار 

 دون سنوات، خمس من أكثر صالحيته انتهاء على مرت الذي التهيئة تصميم  بمقتضيات العملفي  الجماعة تستمر

 والتي األخير، هذا يقررها قد  التي االختيارات فعالية من يحد  أن شأنه من ما وهو الوجود،  حيزل جديد   تصميم  إخراج

 في يزال ال الذي ،الجديد   التصميم مشروع طرح قد العمراني. و النسيج  توازن وتحقيق التعمير  مجال تنظيم إلى ترمي

 هذه بين ومن، إيجابيا يعتبر ما وهو، المطروحة االشكاليات بعض معالجة، مجموعة من الحلول لاإلعداد  مرحلة

 :المثال سبيل على نذكر الحلول

 للتعمير؛ جديدة مناطق فتح -

 الخضراء؛ المناطق من مجموعة إضافة -

 جديدة؛ رئيسية طرق فتح -

 جهة من المجاورة )تيساف والجماعات الحاج اوطاط جماعة بين الفاصلة داريةاإل الحدود  ترسيم -

 تحديد  أجل من ،(والجنوب الغرب جهة من والرميلة الشمال جهة من والعرجان والجنوب الشرق

 .دارياإل التدبير

األساسية  والتجهيزات التحتية البنيات من مجموعة حدد قد القديم  التهيئة نظامومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن 

 المتعاقبة المجالس أن ال. إإنجازها يتعين التي) إلخ ...والدينية واإلدارية والرياضية والصحية التعليمية المؤسسات)ك

 .اقعالو أرض على معظمها ترجمة من تتمكن لم الجماعة شؤون تدبير على

  الهضبة" تجزئة رخصة لملف اإلداري التدبيرنقائص في" 

 بناء ،2008  سنة منذ - فاس ناالعمر شركة طرف من النهضة بحي لمتواجدةا  "الهضبة"ة  تجزئ تجهيز في الشروع تم

  عرف  وقد . الحاج أوطاط جماعة مصالح عن الصادر 2008 ماي 20 بتاريخ 01/2008 رقم الترخيص قرار على

 :كالتالي تلخيصها يمكن نواقص عدة التجزئة لرخصة اإلداري التدبير

 محفظة غير تجزئتها المراد رضاأل •

 العقارات، وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون من 5 المادة لمقتضيات  خالفا

 يكون وال التحفيظ، بصدد  وال محفظة غير تجزئتها المراد  األرض كانت إذا التجزئة طلب ال يقبل نهأ  على تنص  التي

 انصرم قد  التحفيظ على التعرضات لتقديم المحدد  األجل كان إذا إال بصدد التحفيظ بأرض األمر تعلق إذا  مقبوال  الطلب

 إحداث بترخيص قامت الجماعية المصالح أن أنه لوحظ ال. إتجزئته المراد  العقار تحفيظ على تعرض أي تقديم دون

 دفتر من األول الفصل يتضمن ذلك كما ساللية، أرض تجزيئها المراد  األرض كونمن    رغمعلى ال  "الهضبة "ة  تجزئ

 .للتجزئة التغييري التحمالت

 الضرورية البناء رخص على الحصول دون المشاريع إنجاز •

 ملفات بإيداع تقوم أن دون ،البنايات بعض وتهيئة بتشييد  المتعلقة المشاريع بعض بإنجاز الجماعة مصالح قامت

 باشرت التي ،العمومية اإلدارات لبعض بالنسبة الشأن كذلك. والمجال هذا في الضرورية البناء رخص الستصدار

 الترخيص طلب إلى المعنية القطاعات لجوء دون واالجتماعية، والتعليمية  ةوالثقافي اإلدارية البنايات  من مجموعة بناء

 12.90 رقم القانون من 40 المادة مقتضيات  يخالف مما ذلك، عن المترتبة مستحقاتال أداء وبالتالي الجماعة، من

 ويبين الجدول التالي طبيعة هذه البنايات:  بالتعمير. المتعلق



 117 

البنايةنوع  الرمز بتصميم التهيئة  استغالل المنشأة سنة التشييد الموقع   

 بناء محطة طرقية - العموم  حي النهضة

 - موظفو الجماعة  حي النهضة
بناء نادي  

 للموظفين

شارع محمد 

 الخامس
 - العموم 

بناء مركب 

 تجاري

 حي النهضة

 - الجماعة 
بناء مستودع  

 جماعي

 تجهيزات إدارية A19 المقاومة 2016

الملكيمقر الدرك  A20 الدرك الملكي 2006  

 قباضة A21 القباضة --

 مؤسسة تعليمية EC2 إعدادية الفتح 2002 حي األطلس

 حي النهضة

 دار الشباب --

غير مقترح بتصميم 

 التهيئة 

 اجتماعية

 اجتماعية النساء الحوامل --

 مقر القيادة --
 ادارية

 سكن القائد --

 ادارية سكن رئيس الدائرة --

 اجتماعية النساء في وضعية صعبة --

 اجتماعية دار الفتاة 2007

 أمنية  مركز القوات المساعدة 2016

 2009 
المركز االجتماعي لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 اجتماعية

 
في طور 

 االنجاز
 اجتماعية تعاونية ابن خلدون للتربية والتعليم 

 العمومية والتجهيزات والمرافق البيئي  المجال تدبيرخامسا. 
 ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:

 البيئي المجال تدبير .1

 :التالية المالحظات تسجيل من عموما البيئية والمنظومة لها والمماثلة المنزلية للنفايات الجماعة تدبير مراقبة مكنت

 النفايات بجمع المرتبط البيئي المشكل تفاقم 

 السوداء النقط من العديد  على الوقوف عن الحاج، أوطاط الترابية الجماعة أحياء بعض شملت التي المراقبة أسفرت

 روائحال وانبعاث المضرة الحشرات تكاثر نتيجة الساكنة، صحةلو للمدينة تسئ مطارح عشوائية إلى التي تحولت

، وكذا األسبوعي والسوق البلدي الملعب جوارو ملوية، من نهر بكل المتواجدة السوداء النقطب ويتعلق األمر كريهة،ال

واألسماك،  الدجاج وبائعي  البناء مخلفاتل هذه األماكن مطرحا ، حيث تشكلالجماعية المجزرة قرب األطلس حي

مع بعض االختالف في نوعية النفايات التي تستقبلها كل   المنزلية، واألزبال التجاري النشاط  عن الناتجة النفاياتوكذا  

 .العامة والصحة المدينة وجمالية للمجال البيئيالنهر، ويسيء    مياهمن تلك األماكن. وهو ما يمكن أن يتسبب في تلويث  

 مناسبال غيرالنفايات  مطرح موقع 

 التقاء منطقة)ب  المدينة مركز عن و متراتليك ستة بعد  على تيساف، جماعة بتراب ساللية أرضالنفايات ب  مطرحيقع  

عشرة   حوالي  ومياي   يستقبل ت، وهكتارا(  6ستة )  تتجاوز مساحة على(، حيث يمتد  تمرساط واد  روافده بأحد  نهر ملوية

الموضوعة رهن إشارة إدارة هذا المطرح،   واللوجستيكية الموارد البشرية أما. المنزلية النفايات منان طن( أ10)

 الاألربع. إ  شاحناتمتن ال  علىللعمل    موزعينعامال    14  منهم ا،مؤقت  عامال  20و،  جماعية   شاحناتفتتكون من أربع  

 على تهديدا يشكل مما البيئة، على التأثير لدراسةقبل إنجازه  يخضع ولم مسيج، وغير كليمه غير المطرح أن هذا

، المجاورة اآلبار مياه وتلويث المائية الفرشة على والتأثير البالستيكية،  وتطاير األكياس انتشاربسبب   ئيةالبي المنظومة

 .النباتي الغطاء وكذا

 دراسة بعد  جماعات،ال بينمشتركة  مطارح إلقامة مديريا مخططا بولمان إقليم عمالة تبنت االكراهات، هذه أمامو

، 2014دجنبر 14 بتاريخالمنجزة    ،األولىالمرحلة    في،  تمحيث    مرحلتين، وزعت على،  مختص  مكتب بها  قام مفصلة

في   تطرقتم ال  فيما رؤسائها، ووجهات نظر مقترحات وتقديم  باإلقليم،  الجماعية  المطارح  ألغلب  الحالي  الوضع تقييم

 غير  تدبيرها. طرقكذا  و،  مشتركة   مطارح  إقامة أماكن  اختيار إلى،  2015يونيو  16  بتاريخ، المنجزة  الثانيةالمرحلة  
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 المزيد  الستيعاب  قابال  يعد  لم للمدينة الحالي المطرح نعلى الرغم من كو  الوجود، حيز إلى يخرج  المشروع لم هذا أن

 .عموما البيئي المجال ويهدد ، النفايات من

 بهم المنوطة بالمهام العرضيين عواناأل قيام عدم 

 طرحام الجماعة منه تتخذ  الذي العشوائي المطرح مكان ،2017 شتنبر 21 بتاريخ الجهوي للحسابات المجلسزار 

 األعوان قيام مدىوقوف على لل ، وذلك2017شتنبر 13بعد زيارة سابقة له لنفس الموقع بتاريخ  المنزلية، للنفايات

 ،من عدمه  المتراكمة النفايات بحرقى به،  درهم حسب الجدول المدل  297.000,00مبلغ   الجماعة كلفوا الذين ،الستة

الزيارتين سجل المجلس  النفايات. لكن وخالل من لمزيدأمام توافد ا المجال فسحعلما أن عملية الحرق هذه تمكن من 

 تدهورو النفايات تراكممما سمح له بالوقوف على  األعوان عن موقع االشتغال، هؤالء غيابالجهوي للحسابات 

 البيئية. المنــظومة

 األسبوعي السوق  نظافة بأعمال السوق  مستغل قيام عدم 

 تعاقبوقد   الكراء، طريق عن  استغالله  ويتم،  اثنينيوم    كل ينعقد حيث   .النهضة بحي سبوعياأل الجماعة واجد سوقتي

  االقتصادي، الفضاء هذا كراء منتوج بلغو  .".ب.  ص"و  ".ص .ن"تين اثنتين هما  شرك،  2012  سنة  منذ ،  كرائه  على

 .درهم 3.773.054,52 هقيمت  ما، 2017 تنبرش 20 غاية إلى

 ضرورة لىع الحاج، ألوطاط األسبوعي السوق ومستغلي الجماعة بين المبرمة اإليجار عقود  نصتوفي هذا الصدد،  

 ة المستغلنفق على النظافة بأشغال القيام الجماعة تتولى اإلخالل، حالة وفي  .انعقاده ب اعقفي أ المرفق  بنظافةااللتزام  

 2016س مار فاتح في المؤرخ التحمالت دفتروقد نص البند الثامن والعشرون من  .لذلك المحددة القيمة حسبب

 القابض على ويتعين المحلية، والسلطة الجماعة ومسؤولية مراقبة تحت تجري النظافة عملية أن على ة،حاصر

 .، عن كل يوم تأخيررهمد  1.500,00احتساب ، إشعار سابق ودون ،المالي

حيث الباحة الداخلية   ،تردي حالته على الوقوف من مكنت  ،عديدة  مناسبات في، والسوق موقعل الميدانية ةمعاينال إال أن

، من خالل المرفق على الحفاظب التزامه احترام على ،المكتري حمل  يتم لمأمام كل ذلك،  و ؛مهدمة نجدراوال  ،متسخة

 .تنفيذ البند آنف الذكر

  الخضراء المساحاتب االعتناءعدم 

 والحديقة المستشفى بحديقة المعروفة تلك أهمها العمومية، الحدائق من مجموعة الحاج أوطاط جماعة تراب يحتضن

 بنظيرتها الجماعة تربط التي التوأمة إطار في هيكلتهما إعادة تمت الحديقتين كلتا. والجماعي للمسبح المجاورة

 .2004 سنة منذ " هاسلت" البلجيكية

 يعادل ما 03/2008م رق الصفقة بواسطة مستشفى"ال حديقة" هيكلة إعادة أشغال كلفتوفي هذا اإلطار، فقد 

 الالزمة العناية يلق لم البيئي الفضاء هذا أن الإ  .بئر وحفر والبناء والتسييج الحفر  أشغال شملت درهم،  383.964,00

 للتخريب. الرئيسية بابه تعرضتطاله اإلهمال و بل للساكنة، متنفسابحق  يجسد  لكي الجماعية، المصالح طرف من

 إلى فضائها جل وتم تحويل والتخريب، لإلهمال تركت  حيث وضاع،األ نفس "المسبح  حديقة"  تعيشفضال عن ذلك،  

 الحديقة بوسط موجودة بناية باستغالل المعنية الجمعية تقوم  كما . الجمعيات إحدى طرف من الحديدية للكرة ملعب

 .قانوني سند  أو الجماعية المصالح من ترخيص دون يتم ذلك وكل الجمعية، ألعضاء تقدم خدماتها  كمقهى

 تدبير المرافق العمومية  .2

 الداخلية المراقبة إجراءات وغياب داخلي نظام على المجزرة توفر عدم 

 الجماعة تعتمد و متر مربع، 290 مساحة على نشأتأ ملوية نهر بمحاذاة األطلس بحي مجزرة على الجماعة تتوفر

 أنها لوحظ أنه ال. إواألحد  الجمعة يومي   باستثناء األسبوع في أيام خمسة تعمل التي للمجزرة، المباشر التدبير طريقة

 بتحديد  يتعلق فيما خصوصا، قصوى أهمية يكتسي أنه من الرغم على المرفق، هذا لتسيير داخلي بإعداد نظام تقم لم

 واستخالص الوزن وطريقة المرتفقين، مختلف  مسؤوليةتحديد  وكذلك، وأوقات الذبح المرفق وإغالق فتح  أوقات

 ق.المرف  تسيير في إتباعها الواجب المساطر إلى باإلضافة، الرسوم

 بالمجزرة  الذبح مراحل مختلف لمزاولة الخاصة المعايير غياب 

 بمرفق تليق ال للذبح، واحدة قاعة من تتكون حيث المرفق، لهذا الالزمة التقنية المواصفات على المجزرة تتوفر  ال

 في عليها المنصوص الشروط هاعن تغيب للذبح المخصصة القاعة ن. إذ أالساكنة ووثيقة بصحة مباشرة صلة ذي

  رقم الشريف الظهير تطبيق  بشأن (1999يناير    05)  1419  رمضان  17  في الصادر  2.98.617  رقم  المرسوم ملحق

 الحية الحيوانات تفتيش بتدابير يتعلق قانون بمثابة  ( المعتبر 1977أكتوبر  8) 1379 شوال 24 بتاريخ 1.75.291

 :يلي تسجيل ما تم. وفي هذا الصدد، والجودة السالمة حيث من حيواني أصل من أو الحيوانية والمواد 

 الذبح؛ انتظار في الحيوانات إليواء معدة إسطبالت على المجزرة توفر عدم -

 الجلود؛ وتجميع إليداع وأخرى للتبريد  قاعة غياب -



 119 

 بداخله؛ متمركزة أو األسبوعي للسوق تابعة للذبح وحدة غياب -

 روث من البهائم بمخلفات والمشبعة المواشي ذبح من المتأتية العادمة المياه تصريف قنوات اختناق -

  كريهة  رائحة انتشار عن فضال المدينة، بوسط يمر الذي ملوية نهر إلى مباشرة وتسربها وأحشاء،

 للمجزرة؛ المتاخمة باألحياء

 والكالب القطط يجتذب ما وهو كالقوائم، المجزرة بمحيط الذبح عمليات بعد  البهائم جزاءأ بعض إلقاء -

 بالمرفق؛  الوضع الصحيتردي  في ويسهم

 الذبح عمليات  بمختلف الخاصة األماكن عزل من تمكن التي المطلوبة روطللش البناية احترام عدم -

 آلخر؛  من مكان العدوى انتقال من يمنع بشكل

 وغسلها الفضالت من األحشاء تنظيف عملية أن ذلك األمعاء،  بغسل خاصة قاعة على البناية توفر عدم -

 الذبح؛ قاعة بنفس تتواجد  ضيقة ومتسخة، أحواض في تتم

 "الصدئة" بالتجهيزات األمر ويتعلق غيابها، أو الصيانة ضعف بفعل المجزرة تجهيزات هتراءا -

 الذبائح؛ بتعليق المتعلقة

 1من  المواد  مقتضيات يخالف ماوهو  ،أمراض من خلوها البيطري الطبيب معاينة دون البهائم ذبح -

 سالف الذكر. 2.98.617 رقم المرسوم من 3إلى 

 وفق مجزرة إلى به لالرتقاء الضرورية والتجهيزات المرافق على يتوفر ال للذبح المخصص الفضاء فإن وإجماال،

 بها. المعمول المعايير

 القديم األسبوعي بالسوق  التجاري المركز استغالل عدم 

 التقنية الدراسة تشمل، درهم مليوني تجاوزت مالية بكلفة للمجزرة المجاور التجاري المركز بإحداث الجماعة قامت

 تسلم منذ  التجاري، المشروع هذا ه لم يتم استغاللأن ال. إالجماعي التجهيز صندوق من قرضب والتشييد، والتتبع

 مدى لمعرفة)  لجدوىا دراسةعدم إنجاز  ذلك أن  .  عليه ما أنفقته استرداد للجماعة   لم يتح،  وبالتالي  ،1998ة  سن أشغاله

 عدم انكباب الجماعةكان سببا من وراء ذلك، كما أن    (...المحلية الساكنة متطلباتودراسة   ،عليه من عدمه  لرواد ا إقبال

 ة منقربعلى م النهضة حيإلى  السوق نقل القاضي ب قرارهاكذا و ،هستغاللال إيجاد حلول بديلةالتفكير في  على

 .جمود هذا المرفق االقتصادي  يرجع إليهما ،مسبقة، دون دراسة الجماعي الملعب

 المياه  مصدر في التفكير دون المسبح تشييد 

 مساحة على ،2002/ 11 رقم الصفقة النهضة بواسطة بحي 2002 سنة تشييده تم عمومي مسبح على الجماعة تتوفر

 المسبح أشغال مؤقتا الجماعة تسلمتوقد  .درهم 2.280.874,20 بلغت مالية وبتكلفة مربع، متر 17.520 قدرها

 .2004  شتنبر 27 بتاريخ نهائيافيما تسلمتها  ،2003 شتنبر 26 بتاريخ

سنة  خالل إال خدماته تقديم فيلم يشرع  الترفيهي الفضاء هذا أنوفي هذا السياق، الحظ المجلس الجهوي للحسابات 

 المياه مصدر فيالمسبق  التفكير عدم إلى ساسباأل ويرجع ذلك .تسلمه من سنوات 6ي حوال مرور بعد  أي، 2010

 المسبح بجوار بئر حفر عبر الحيوية المادة هذه لتوفير الجماعةمحاولة  باءت  . وقد االستحمام في ها لاستعمزمع االم

 الكائن البئر تفويت تم أن إلى مكلف، جد  وهو أمر ،(citerne) صهريج بواسطة المياه نقلبعدها  حاولت بالفشل، ف

 المحرر المحضر بموجب آنذاك للشرب الصالح  للماء الوطني المكتب طرف من  للجماعة تجهيزاته بكل النهضة بحي

 ىإل . وتجدر اإلشارةالخضراء المناطق وسقي المسبح تعبئة في الستغالله ،2010س مار 15 بتاريخ الطرفين بين

 صالحا ليصبح للمعايير مطابقته عدم أثبتت مختبرية تحليالت ألن بالنظر تم قد  المائي المورد هذا استغالل تسليم أن

 .للشرب

 المطلوب بالشكل المسبح استغالل عدم 

 للساكنة متنفسا يشكل أن المفترض من  الذي الترفيهي الفضاء هذا الستغالل  المباشر التسيير طريقة الجماعة تعتمد 

، أن يكون نفسه ناآل وفي الصيف، فصل خالل الجماعة شهدهات التي  الحرارةفي ظل ارتفاع درجات   خاصة،  المحلية

 لوحظ أنه إال.  والحراسة الصيانة مصاريف تغطية  من األقل،  على الجماعية، دارةاإل يمكن مالية لموارد  مهما  مصدرا

 ذلك، إلى شارةاإل سبقت ماك ،2003 سنة نجازهإ منذ ، إذ ، المطلوب المستوى دون االجتماعي  المرفق هذا استغالل

 يعادل ما خاللها استخلص طاقته، بنصف وأحيانا، نتيجة األعطاب ونقص المرافق، سنوات أربع إال يشتغل لم

 المسبح استغالل عدم أسباب تعودإنجازه، و تطلبه الذي المالي بالغالف مقارنة زهيد  وهو مبلغ درهم، 30.072,00

 .الصحية المرافق وغياب الزليجلتالشي وعرضة لها  المضخاتنت كا التي التقنية ألعطابل

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
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 أو تجارية ألغراض مؤقتا العامة الجماعية األمالك مستغلي إللزام الضرورية اإلجراءات اتخاذ -

 وفرض ،المرخصة بالمساحة والتقيد اإلدارية، على التراخيص بالحصول أو مهنية صناعية

 ذلك؛  على الرسم المفروض واستخالص

نتائجها بشكل  ودراسة تهاجود مراقبةو إنجازها مراحل وتتبعاالشغال  مواصفات تحديدالعمل على  -

  دقيق؛

 األنظمة مع مختلف ومنسجمة واضحة بطريقة المبرمة، والصفقات الخاصة الشروط دفاتر صياغة -

  ؛الحقيقية الحاجيات ،والصفقاتالدفاتر  هذه تعكس أن على الحرص مع العمل، بها الجاري

 في دفاتر المحددة التقنية المواصفات احترام وكذا األشغال، جودة من ضرورة العمل على التأكد -

 المشتركة؛  الشروط دفاتر أو الخاصة  الشروط

 األولويات؛ من المجال في المختصة المختبرات طرف من المواد جودة مراقبة جعل -

له  لما  نظرا لفاس، الحضرية الوكالة مع لتنسيق با وذلك  الوجود، حيز الجديد التهيئة تصميم إخراج -

 التهيئة تصميم تدارك عيوب على العمل مع  ،بالمنطقة العمراني النسيج تقويم مستوى من أهمية على

 المنظور إطار في البيئي، المجال على للمحافظة الالزمة العناية إيالءصالحيته، و المنتهية

   للتنمية المستدامة؛ الوطني االستراتيجي

 حيث من بالذبح المرتبطة العمليات مختلف لمزاولة الضرورية للشروط على احترام المجزرة العمل -

 اإلطار؛  هذا في بها المعمول المعايير وفق  والتجهيزات الضرورية توفرها على المرافق 

وجه  دفتر التحمالت على في عليها المنصوص النظافةشروط  احترام على السوق  مستأجر حمل -

 .الخصوص
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II. وطاط الحاج أل   جواب رئيس المجلس الجماعي  

 )نص مقتضب(

ن الجماعة منكبة حاليا  إف موضوعية المالحظات والتوصيات المتعلقة بمراقبة تدبيرها،بأهمية و وعيا منها ،وبعد 

نقاط  الضعف التي تم تدارك النقائص والعمل من أجل يرة على اتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية لتسريع وت

 وذلك من خالل بلورة مخطط إصالحي، وتوجه تصحيحي يعتمد النظم التدبيرية الجيدة. رصدها؛

وضع وتنفيذ إجراءات     تم   وعبر ورش عمل تشاركي وتنسيق محكم بين مختلف الهيئات الجماعية،  وفي هذا اإلطار،

 وفق ما يلي:  وتحسينه، تؤسس لحكامة التدبير الجماعي وصياغة رؤية استراتيجية وتحديد  ،تصحيحية فورية 

 الرؤية االستراتيجية .أوال
 الخاصة بالمالحظة التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

  ( شبكة الطرقات و شبكة التطهير، شبكة الكهرباء) خصاص بالتجهيزات األساسية 

 .87.30 %و    %96.70 بلغت نسبة التغطية بخصوص شبكتي الكهرباء والتطهير السائل بالجماعة على التوالي :

وكلما تزايدت طلبات المواطنين بخصوص كهربة منازلهم بنفوذ الجماعة، تقوم هذه األخيرة  بتلبيتها عبر توسيع  

 لك بتراب الجماعة )أراضي جماعية ساللية(،وذلك راجع باألساس لطبيعة التم  الشبكة في غياب تجزئات مجهزة،

لتبقى الجماعة ملزمة بالترخيص لهم ببناء منازلهم بمناطق غير مكتمل تجهيزها بالبنيات التحتية  األساسية 

 الالزمة،تفاديا للبناء العشوائي .

سية  ذات األولوية األسا وأمام ضعف اإلمكانيات الذاتية فيما يخص الموارد المالية الالزمة لتمويل التجهيزات

بمخططات التنمية الجماعية،السيما تهيئة البنيات التحتية الطرقية، تلجأ الجماعة غالبا إلى تهيئة األزقة والممرات 

وذلك  واألرصفة بتكسيتها باإلسمنت أو الزليج ، تلبية للحاجيات والطلبات الملحة للساكنة المحلية في هذا المجال،

المحدودة المتاحة بالدعم الخصوصي لميزانية الجماعة بمنحات من الضريبة على بموازاة مع بعض التدخالت 

 القيمة المضافة ألجل التجهيز واالستثمار. 

بشراكة مع  يتم حاليا، وفي إطار الحد مؤقتا من بعض المشاكل التي تعيق أحيانا حركة السير والجوالن بالمدينة،

 واد شق األرض.نجاز مشروع لتوسعة قنطرة إالمجلس اإلقليمي، 

، لسد الخصاص المسجل في بعض البنيات التحتية تتظافر الجهود  ووفق الرؤية االستراتيجية لتدبير الجماعة، 

وقد أثمرت نتائجها عن إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة السكنى والتعمير ووزارة الداخلية وشركة   األساسية بالجماعة.

بتكلفة   السيما األحياء الناقصة التجهيز بها، نجاز برنامج هادف وطموح يخص تأهيل الجماعة،إالعمران،لتمويل 

لمتعلقة بسد الخصاص الذي تم مليون درهم،ويهم بالخصوص المشاريع ذات األولية، وا 82.00إجمالية تبلغ 

 تشخيصه في التجهيزات األساسية التالية:

اط ، الزيتون، إعادة تأهيل األحياء التالية الناقصة التجهيز:اوالد بلحلو، كركطن، الكارطي، أهل اوط -

 التطهير،  ؛ بإنجاز األشغال الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية األساسية: الطرق،األطلس وحي النهضة

 الساحات العمومية والحدائق،...  ارة، المالعب الرياضية،اإلن

 وشارع الحسن الثاني. بتراب الجماعة، ،15األشغال الكبرى إلصالح الطريق الوطنية رقم  -

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن تنفيذ برنامج االتفاقية المذكورة يوجد حاليا في مرحلة جد متقدمة إلخراج  

 كلة إلى حيز الوجود .   هذه المشاريع المهي

 تدبير المداخيل .ثانيا
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

  الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا. عدم فرض واستخالص 

  جبات وقوف بخصوص الرسم على استغالل رخص النقل العام  للمسافرين ووا تفاقم ديون الملزمين

 العربات المعدة لذلك

  الحضرية غير المبنية بتجزئة عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفرض واستخالص الرسم على األراضي  

 " الهضبة"
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في إطار مقاربة تشاركية وتخطيط استراتيجي لتدبير الموارد المالية للجماعة، ولمعالجة كل النقائص الممكن  

رصدها في هذا المجال،السيما المدرجة ضمن توصيات مجلسكم الموقر،تم اتخاذ التدابير واإلجراءات الفورية 

 التالية:

 :  2018إطار الدورة العادية لشهر فبراير  إبرام المجلس الجماعي التفاقيتين،في -

الملزمين  مع محام لتمثيلها أمام المحاكم في اتخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة ضد  األولى   -

وكذا لحماية ممتلكات  الممتنعين عن أداء ما بذمتهم أو الرافضين االنصياع للقرارات الجماعية،

 سند قانوني؛  الجماعة وحقوقها من ترامي الغير عليها بدون

مع مفوض قضائي من أجل تبليغ األحكام والقرارات القضائية وتنفيذها وتبليغ مختلف  والثانية -

 اإلشعارات واالستدعاءات واإلنذارات ذات الصلة .

تعيين عون محلف في مجال الشرطة اإلدارية؛والذي أصبح  يقوم بدوريات منتظمة بتنسيق مع  -

لملك العمومي الجماعي والسهر على تسوية وضعية الملزمين السلطة المحلية لمراقبة احتالل ا

المعنيين لوضعيتهم القانونية والضريبية،بما فيه االلتزام بحدود المساحة المستغلة المرخص لهم بها 

 والتطبيق الصارم للقرارات التنظيمية ذات الصلة.

 تعيين عون محلف مكلف بتبليغ اإلشعارات و اإلنذارات القانونية. -

ة تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها،وتطعيم مصلحة الموارد المالية بموظفين اثنين،في إعاد  -

إطار إعادة االنتشار للموارد البشرية بالرغم من محدوديتها كما وكيفا؛وكذا تجهيز المصلحة 

 بالوسائل اللوجيستيكية والتقنية الالزمة لتطوير تدبيرها والرفع من أدائها.

رسم على األراضي الحضرية الغير مبنية بتجزئة "الهضبة" وأداء شركة العمران، تصفية مبلغ ال -

،بعد 2018إلى  2012صاحبة المشروع، لكل المستحقات ذات الصلة لفائدة الجماعة،عن السنوات 

أن تم إسقاط الواجبات المتصلة منها بمساحات البقع التي بيعت بالتدريج السنوي و إضافة فوائد 

درهم  مقابل الرسم األساسي  825 44،733ونية . بحيث تم استخالص الجماعة لمبلغ التأخير القان

درهم مقابل فوائد التأخير. و خالل شهر فبراير المنصرم،تم استخالص   271 552، 00وكذا لمبلغ  

، 00،و التي بلغت ما مجموعه     2019الواجبات المستحقة عن الرسم المذكور برسم السنة الجارية  

هم .وبذلك تكون الشركة في وضعية جبائية سليمة اتجاه الجماعة بخصوص هذا الرسم در  82  548

. 

حصر لوائح المستفيدين من القطع األرضية المتواجدة بتجزئة "الهضبة"،بعد ضبط هوياتهم  -

وعناوين سكناهم، بتنسيق مع المندوبية الجهوية لإلسكان وشركة العمران،وتوجيه إشعارات قانونية 

ية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة،حيث بدأ بعضهم باالستجابة والتفاعل االيجابي لهم قصد تسو

 ذي الصلة. 

بخصوص رخص السكنى أو المطابقة ،يتم تتبع وضعية المستفيدين منها ابتداء من فاتح يناير  -

؛حيث يجري التنسيق في هذا اإلطار بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية،لتصفية 2017

ستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات التالية للمدة التي يحددها وا

 القانون بالنسبة لرخصة البناء،وكذا لتسوية جميع العمليات الجبائية األخرى المتعلقة بمجال التعمير. 

مصالح مراسلة السيد عامل إقليم بولمان في شأن طلب الدعم الممكن لفائدة الجماعة من لدن ال -

والسلطة المحلية واإلقليمية المختصة لتسوية الوضعية الجبائية لمستغلي رخص النقل العام  

للمسافرين و واجبات وقوف العربات المعدة لذلك،من خالل إلزامهم باإلدالء بشهادة اإلبراء 

ن الضريبي ضمن  ملفات طلبات كراء المأذونيات بواسطة العقود النموذجية؛وكذا التنسيق الممك

 توفيره وتفعيله في هذا اإلطار مع  مصالح الدرك الملكي بالجماعة .

 تدبير النفقات .ثالثا
 الخاصة بالمالحظة التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

  نقائص على مستوى برمجة المشاريع 

 أشغال تهيئة "ساحة وجدة"  •

ة العقار الذي يحتضن هذه الساحة بحيث كان ضمن إنجاز األشغال عبر أشطر متتالية راجع باألساس إلى وضعي

األراضي التي تستغلها باشوية اوطاط الحاج مسيجة وداخلها عبارة عن حديقة خاصة وبنايات آيلة للسقوط 
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ومهجورة؛ولم تتمكن الجماعة بضمها بصفة شاملة إلى  هذه الساحة بهدف توسعتها إال بشكل جزئي وتدريجي،  

ها تتميم تكسية الساحة  بنفس مواصفات الزليج الذي يكون قد اختفى من السوق ومن ولفترات متباعدة يصعب مع

 الصعب توفيره؛لذا تم االكتفاء بزليج بمواصفات  شبيه له،مع احترام معايير الجودة.

 أشغال بناء سور وقائي بالمقابر •

بعد أن تم إنجاز أشغال بناء األجزاء الحساسة من األسوار الوقائية من حيث العناية بالمقابر ووقايتها والمحافظة 

على البيئة،يتم حاليا تنفيذ أشغال صفقة إلتمام األجزاء المتبقية ببعض منها،على أن تتم تعبئة الموارد المالية الالزمة 

 ة.لتكملة إنجاز األسوار الوقائية المذكور

 أشغال بناء المحطة الطرقية  •

وأمام إكراه ضعف الموارد المالية   نظرا ألولوية هذا المشروع في تحسين ظروف حركة السير والجوالن بالجماعة؛

مرحلتها في أشغال بناء الطرقات المتعلقة بها   الذاتية،فإن بناء المحطة الطرقية ومرافقها أنجز وفق أشطر،كانت

ومعالجة ،  بعد إتمام تكوين ملفها القانوني والتقني  األخيرة؛ لتصبح جاهزة لالستغالل الذي تم تفويض تدبيره مؤخرا،

ء اإلجراءات التنظيمية والمسطرية المرتبطة بالتنسيق الالزم مع مختلف الفرقا  لفترة مهمة،  اإلكراهات التي الزمت،

 و المتدخلين والجهات المختصة في هذا الصدد.

 بناء نادي الموظفين •

مشروع تمت برمجته في اطار مقاربة تشاركية تهدف الى النهوض بالشؤون االجتماعية للموظفين.وقد انتهت 

جمعية  ،وتم تسلم أشغاله،بعد أداء المقاول  لغرامات التأخير؛وقرر المجلس تفويت تسييره إلى  2017األشغال به سنة  

 األعمال االجتماعية لموظفي الجماعة.

 بناء المركب التجاري  •

تصاميم ودراسة الخرسانة المسلحة المتعلقة بمشروع  المركز التجاري بشارع الحسن الثاني  أنجزت من طرف 

 مكتب دراسات مختص وكانت تكاليفها على نفقة الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع .

ت للمقاولة المكلفة بإنجاز المركب التجاري بسبب تخليها عن المشروع ثم تلتها  قامت الجماعة بإصدار إنذارا

واألخير،    05يوما  مبينة بكشف  الحساب رقم    53إجراءات قسرية تتمثل في فرض وأداء غرامة عن التأخير لمدة  

 درهــــم .   86307.85بمبلغ 

تقرر إدراج النقطة المتعلقة ر الجاري، بحيث نهاية الشه انتهاء أشغال المشروع، موضوع صفقة جديدة، مرتقب

بالدراسة والمصادقة على دفتر التحمالت الخاص بكراء محالته واإلجراءات المصاحبة،بجدول أعمال الدورة 

 .2019العادية لشهر ماي 

 يمكن اإلقرار بترقب نجاحه. وبحكم موقعه االستراتيجي بمركز المدينة،

 ترام  المواصفات التقنية المحددة بدفاتر الشروط الخاصة إنجاز أشغال صفقات عمومية دون اح •

الفترات المتباعدة بين الصفقات المتتالية يصعب  معها توفر نفس مواصفات الزليج الذي يكون قد اختفى من 

 السوق.لذا يمكن االكتفاء بزليج بمواصفات  شبيه له ،مع احترام معايير الجودة.

ى به في شأن صفقة تهيئة وإصالح بعض السواقي ال يوضح أشغال الحفر ألن إن التصميم الطبوغرافـــــي المدل

 عمقها ضعيف جدا مقارنة مع السلم الذي أنجز بـــه التصميم.  

وبخصوص األحجار التي استعملت للتحجير أو الترصيف بالصفقات المعنية، فان حجم وشكل هاته األحجار التي 

 الواد،لكن في الحقيقة تلك هي طبيعة األحجار بالمنطقة.تظهر على الصور توحي أنه تم جلبها من 

 تدبير قطاع التعمير .رابعا
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

 استمرار العمل بتصميم تهيئة منتهي الصالحية 

استمر العمل بتصميم التهيئة المنتهية صالحيته لمدة خمس سنوات و ذلك نظرا لكون الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس 

 هي المكلفة بالسهر على إعداد تصميم جديد؛ حيث كانت تواجه عدة إكراهات منها: 

عة إشكالية التحديد اإلداري بين جماعة اوطاط الحاج و الجماعات المجاورة خصوصا منها جما -

 تيساف من جهة الشرق؛

 طبيعة المساطر القانونية في إعداد التصميم. -

عدم التزام الشركاء بإنجاز مجموعة من البنايات التحتية و التجهيزات األساسية المحددة بتصميم التهيئة 

على تدبير   القديم)المؤسسات التعليمية والصحية و الرياضية و اإلدارية و الدينية...( من طرف المجالس المتعاقبة
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شؤون الجماعة،راجع باألساس إلى محدودية التزام الشركاء في هذا اإلطار وضعف اإلمكانيات الذاتية للجماعة 

 لتمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الصلة. 

 .2018مارس 14تم االنتهاء من إعداد تصميم التهيئة الجديد وشرع في اعتماده وتنفيذه منذ تاريخ  

 في التدبير اإلداري لملف رخصة تجزئة "الهضبة" نقائص 

 األرض المراد تجزئتها غير محفظة •

إجراءات مسطرة  التحفيظ،التقنية والقانونية، جارية بعد أن تمت معالجة إشكالية التحديد اإلداري للوعاء العقاري 

 لتجزئة "الهضبة".

 إنجاز المشاريع دون الحصول على رخص البناء الضرورية •

قانون الجاري به العمل المتعلق بالتعمير،ووفقا للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن مجلسكم الموقر، تسهر طبقا لل

الجماعة على إلزامية تطبيق إجراءات الترخيص بالبناء المتعلق بكل بنايات المشاريع المنجزة بتراب 

 الجماعة،وعلى أداء المستحقات المترتبة عن ذلك لفائدة الجماعة.

 دبير المجال البيئي والمرافق والتجهيزات العموميةت .خامسا
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

 تدبير المجال البيئي 

 فاقم المشكل البيئي المرتبط بجمع النفاياتت •

و الواسعة  النطاق، التي تنظمها الجماعة للنظافة والحفاظ على البيئة بمختلف   في إطار الحمالت الموسمية ،الشاملة

أحياء المدينة،يتم االنكباب على إزالة النقط السوداء التي يتجدد ظهورها  بمحيط الجماعة خالل فترات زمنية  

ن،والسهر على تفعيل دور محددة وبدرجات متفاوتة،جراء الخروقات البيئية التي غالبا ما يتم اقترافها من مجهولي

 الوحدة اإلدارية المكلفة بالشرطة اإلدارية لمحاربة المخالفات ذات الصلة؛

 هذا إلى جانب تجهيز األحياء المعنية بقمامات لجمع النفايات. 

ووفق الرؤية االستراتيجية للجماعة،فإن المقاربة البيئية تعد من أولويات برنامج عملها،المدرجة بمشروع إعادة 

هيل األحياء الناقصة التجهيز؛وتستوجب تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة تحدياتها ولما فيه خير البيئة تأ

 المحيطة،التي تعد مؤشرا أساسيا من مؤشرات التنمية. 

 موقع مطرح النفايات غير مناسب •

لشراكة بين جماعتي تسلمت الجماعة شاحنة مجهزة لجمع النفايات،جار استغاللها لحد اآلن،في إطارها اتفاقية ل

إلحداث وتجهيز منشأة مشتركة لمعالجة النفايات  « EM»" للبيئة والتنمية.م.ميسور و اوطاط الحاج،ومنظمة "إ

وبعد اإلكراهات التي عاقت تفعيل هذه االتفاقية،منها على الخصوص بعد المسافة بين الجماعتين،وطبيعة  الصلبة.

جموع(، انخرطت الجماعة في مشروع المخطط المديري اإلقليمي إلقامة  ملكية األراضي الفاصلة بينهما)أراضي ال

مطارح مشتركة بين الجماعات،والذي تتضافر جهود كل األطراف والجهات المعنية إلخراجه إلى حيز 

الوجود.وتمت االستعانة في هذا اإلطار بمركز الموارد والدعم المحدث على صعيد الجهة لتقديم خبرته في هذا 

 دعم ومواكبة هذا المشروع التنموي الهادف وتيسير إنجاحه.  المجال و

وبموازاة مع انخراط الجماعة في المقاربة التشاركية المذكورة،وفي انتظار نتائج الدراسة والتخطيط ذي الصلة، 

ية ن الجماعة منكبة حاليا على مضاعفة الجهود،وتوفير كل الوسائل الممكنة والمتاحة الحتواء الظواهر البيئإف

 السلبية،التي قد تتم معاينتها بفضاء المطرح الحالي.

 عدم قيام األعوان العرضيين بالمهام المنوطة بهم •

األعوان العرضيين المنوطة بهم مهمة جمع وحرق النفايات بفضاء المطرح،هم من ساكنة اإلقامات 

بتنسيق مع السلطة المحلية المجاورة،الممكن تضررها بسبب قرب مساكنهم منه.وفي إطار حل تشاركي تفاوضي،و

( أعوان في إطار اليد العاملة العرضية،الحتواء الجوانب السلبية لهذه 06،تمت االستعانة بخدمات ست )

 الظاهرة.وبعد معاينة تقاعسهم عن أداء واجبهم المتعاقد في شأنه،تم توقيفهم عن العمل واستبدالهم بآخرين. 

 عدم قيام مستغل السوق بأعمال نظافة السوق  األسبوعي •

 أسهمت الوضعية الحالية لبناية السوق األسبوعي في انتشار بعض الظواهر البيئية السلبية.

درهم( الضرورية 3900000.00وبعد أن تمت الدراسة الالزمة لمعالجة هذه الوضعية وتعبئة الموارد المالية )

الجودة والتنظيم والسالمة الصحية، فقد تم  مواصفات تقنية عصرية تضمنهيئته وفق لتمويل إعادة بناء السوق وت

 .2019أبريل 17اإلعالن عن طلب عروض أثمان بهذا الخصوص ستفتح أطرفته بتاريخ 
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 إسناد صفقة كراء السوق األسبوعي لمقاول جديد ،بعد إقصاء المستغل السابق. 

 (. 2018 فبراير 15)صفقة أجريت بتاريخ 

فعيل المراقبة الصارمة من لدن الوحدة اإلدارية  الجماعية المكلفة بالشرطة اإلدارية لعملية النظافة بهذا ت 

المرفق،وحمل المستأجر على احترام شروط النظافة المنصوص عليها في دفتر التحمالت،وزجر كل قصور قد تتم 

 معاينته في هذا اإلطار.

 عدم االعتناء بالمساحات الخضراء •

بعض تجهيزات الفضاء البيئي بحديقة المستشفى وبحديقة المسبح لإلتالف والتخريب أحيانا من طرف تتعرض 

 مجهولين.وبموازة مع الحرص والسهر على محاربة هذه الظواهر السلبية،تم اتخاذ اإلجراءات التالية:

 القانونية.ودعوتها إلخالء فضاء حديقة المسبح،تحت طائلة المتابعة  ."ح .ك .ن"استدعاء جمعية  -

اإلعالن عن صفقة لتهيئة المساحات الخضراء بالجماعة ، وتجهيز فضاءاتها بألعاب لألطفال،وذلك  -

 درهم(. 690000.00)االعتمادات المرصودة :  وفق مقاربة تدبيرية ناجعة وهادفة:

 العمومية المرافق  تدبير 

 الداخليةعدم توفر المجزرة على نظام داخلي وغياب إجراءات المراقبة  •

من خالل اجتماعات فورية عقدت بخصوص تدبير المجزرة،بحضور كل المتدخلين،) جمعية المهنيين بهذا 

القطاع،الطبيب البطري،والسلطة المحلية(تم تسطير ووضع نظام داخلي الستغالل المجزرة،يحدد مسؤولية 

 اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة الداخلية والسالمة الصحية. المرتفقين وكل الجهات المعنية،وكذا

 بح بالمجزرة ذغياب المعايير الخاصة  لمزاولة مختلف مراحل ال •

درهم في إطار التدخل االستعجالي لصيانة وإصالح منشأة هذا  100000.00خصص المجلس اعتمادات تقدر ب 

تتم تعبئة الموارد المالية الكافية لتهيئتها وإصالحها وفق  المرفق الحيوي،وتجهيزها بالعتاد التقني الالزم،على أن

المواصفات ومعايير السالمة الصحية المعمول بها؛بموازاة مع حرص المجلس على إدراج إحداث مجزرة أخرى 

 عصرية ضمن أولويات برنامج عمله.

 عدم استغالل المركز التجاري بالسوق القديم •

سبوعي القديم. إال أن نقل هذا المرفق األخير إلى خارج وسط المدينة أثر ثم إحداث المركز التجاري بالسوق األ

سلبا على نجاح هذا المشروع واإلقبال عليه.ما دفع بالمكترين في العملية األولى الستغالله، إلى اإلقدام على فسخ 

 عقود الكراء،لتصير كل العمليات الموالية  لكراء محالته دون جدوى.

تدارس،في أكثر من مناسبة، إشكالية هذه الوضعية،يتم حاليا إجراء طلب جديد للعروض  وحيث سبق للمجلس أن

في شأن عملية كراء محالت المركز التجاري المذكور،مرتقب فتح أطرفته خالل شهر ماي المقبل؛وتتضافر جهود 

لمدينة في المشروع كل األطراف المتدخلة إلنجاح هذه العملية،من خالل إدماج الجمعيات الحرفية المختلفة با

 وتشجيعها للمشاركة االيجابية في هذا اإلطار.

 د المسبح دون التفكير في مصدر المياه يتشي •

نجاز أشغال اإلصالحات والتوسعة إثم تشييد المسبح العمومي تجسيدا لتطلعات الساكنة المحلية وانتظاراتها. وبعد 

ب مياه البئر المسلم للجماعة من طرف المكتب الوطني التي تمت بهذا المرفق الحيوي،يجري استغالله بواسطة جل

 للماء الصالح للشرب. 

 عدم استغالل المسبح بالشكل المطلوب •
وقد تقرر إدراج النقطة المتعلقة بالدراسة  والمصادقة على دفتر التحمالت الخاص بكراء المسبح العمومي والبناية 

لمصاحبة لهذه العملية، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر المجاورة الممكن استغاللها كمقهى،وعلى اإلجراءات ا

 ، وذلك وفق رؤية استراتيجية تهدف الى التدبير الناجع لهذا المرفق.2019ماي 

 .)...( 
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 "زرهونموالي ادريس " جماعة

 )عمالة مكناس( 
 

من موقع وليلي األثري،   تراتموليك  3ن مدينة مكناس وع ترموليك 20على بعد زرهون تقع جماعة موالي إدريس 

تمتد ومكناس. ـ جهة فاس بإداريا لعمالة مكناس  حيث تتبع، 1992وقد تم إحداثها بموجب التقطيع اإلداري لسنة 

 .2014حسب اإلحصاء الرسمي لسنة نسمة  11.435,00 هاعدد سكانويبلغ  ،هكتار 288على مساحة الجماعة 

I.  للحساباتمالحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

إدريس زرهون عن الفترة الممتدة  مواليمكناس بمراقبة تدبير جماعة  ـ المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس قام

، وتدبير إدارة الجماعة التعمير مجال وتدبير التنموي المجهود المتعلقة ب المحاور همت ،2016إلى  2012من 

 المسجلة   المالحظات  أهميلي    فيما  نورد بهذا الخصوص،  جماعية. ووالممتلكات ال  والنفقاتوالمرافق العمومية المحلية،  

 . عنها تمخضت التي بالتوصيات  مرفقة

 وتنظيم مجال التعمير التنموي المجهود .أوال
 : يلي بما المستوى هذا على المسجلة المالحظات أهم ترتبط

  التنمويةتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج لغياب تصور واضح 

أهميتها  من  رغم  على ال  أن تنفذ المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة  لم يتح لمجموعة من المقررات المتخذة من قبل  

حيث يوجد  يخصص عادة إلنجاز المشاريع،لعدم تصفية العقار الذي  وذلك راجع باألساسي، وتنمالمستوى العلى 

والذي ظل ينتظر ،  2009صادق عليه المجلس خالل سنةالذي ئم غير المالموقع السوق مشروع تحويل على رأسها 

بعد أن ركزت ، 2015خالل سنة وزارة الداخلية بشأنه أبدتها التي استدراك المالحظات و إنجاز الدراسة المتعلقة به،

، وضرورة البحث عن شركاء محتملين المشروعيحتضن سضرورة  تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي  على

   درهم. 2.200.000,00الجماعة في  هامويل كلفة المشروع التي حددتلت

 عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات 

وأنيطت مهمة التسيير ، لبناء قاعة مغطاة بولمان سابقا-قامت الجماعة بوضع بقعة أرضية رهن إشارة جهة فاس

مارس  03تمت المصادقة عليها بتاريخ  هذا الخصوصبقية شراكة أبرمت بوزارة الشباب والرياضة بناء على اتفا

هذا المرفق في الوقت الراهن   يوجد ، بهدف تنمية قطاع الرياضة بالمدينة، لكن هذا المسعى لم يتم تحقيقه، حيث  2011

الرتفاع أجرة الخدمات المقدمة، حسب مضمون رسالة وجهت من في حالة توقف عن تقديم الخدمات للساكنة، نظرا 

لم يعجل باستفادة الساكنة من . األمر الذي  2016أكتوبر    21رئيس الجماعة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ  

 .ياضي الذي تفتقر إليه الجماعةهذا الفضاء الترفيهي والر

  تأخر في اعتماد تصميم التهيئة 

لم يخرج إلى حيز  ،2016غاية متم سنة  وإلى ،لوحظ أن هناك تأخرا في اعتماد تصميم التهيئة العمرانية، الذي

وهو ما يحول دون تنظيم المجال (، 1996منذ سنة ) من عرضه على المصادقةالوجود، بعد مضي عشرين سنة 

راني للمدينة. وتعاني الجماعة بحكم موقعها المحاذي لموقع وليلي األثري من بعض االكراهات التنموية، إذ لم العم

برمجة  يعرف المجال الحضري أي توسع منذ إحداثها، بسبب منع البناء في محيط هذا الموقع مما يقف عائقا أمام

ئ والبناء غير يانتشار للتجز  وما ترتب عنه من  قانونية،  إحداث تجزئات سكنية  قبيل  التنموية، منالعديد من المشاريع  

 أحياء ناقصة التجهيز تحتاج إلى إعادة الهيكلة. القانونيين وظهور

 التعمير  رخص  وسجالتتنظيم العمل وتدبير ملفات  مستوى على نقائص 

 عرف تنظيم العمل وتدبير ملفات وسجالت رخص التعمير عدة نقائص، من أهمها ما يلي:  

إنشاء قاعدة لتخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالرخص المسلمة من   فيعدم اعتماد الوسائل المعلوماتية   -

ت ابرمجة دور أو، القانونية للمستجداتالموظفين العاملين  مواكبةعدم و التعمير، طرف مصلحة

بها العمل في مجال التعمير والبناء عامة  الجاريبالمساطر  تهمتبقى معرف حيث. تهمتكوينية لفائد 

  ؛وسطحية

غياب التسجيل المنتظم    مع  ،بطريقة عشوائية  بهااالحتفاظ  وبشكل منظم،    والملفاتمسك السجالت    عدم -

أرشيف المصلحة   فيألمان  شروط الحماية وا  وانعدامالرخص،    تسليمللرخص عند إيداع الطلبات وعند  

 القليلة فالملفاتتضييع مصالح المواطنين.  ثم ومن ،باستمرار لخطر اإلتالف امعرض يظلالذي 

نسخ الوثائق األولية المقدمة في طلبات  على بعضها يحتوي بحيث ال الوثائق، تامة غير الممسوكة
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وبعض الوثائق  محاضر لجنة المشاريع الصغرىكما ال تتضمن  تثبت الملكية،    التيوثيقة  ال  مثل  ،البناء

مثل نظير التصميم المذيل بعبارة غير قابل للتغيير...، مما يشكل نقصا في إجراءات المراقبة   ،المهمة

 ؛توفير المعلومات األساسيةل مانعاو ،الداخلية

  ما  وهوسنة،  كل يةعند نها بناء المسلمة من طرف المصلحةحصر السجالت الخاصة برخص ال عدم -

 ؛ قد ينطوي على مخاطر القيام بتغييرات أو إضافات غير قانونية 

من  ،تبين ، حيثشموليالمنطقي والتسلسل ال ال تضمنبطريقة عدم ترقيم شواهد السكن أو ترقيمها  -

إما  التراخيصأن هذه  التعمير، ن تراخيص السكن المسلمة من طرف مصلحةماص نماذج حخالل افت

رقم   تينالرخص ، نذكر، وكمثال على ذلكأو غير مؤرخة أو مرقمة بشكل غير منتظم غير مرقمة

 المدعو  في اسم الصادرة اللتان تحمالن نفس الرقم، والرخصة دون رقم  61/2012و /612012

كما تم العثور على نماذج فارغة  .غير المؤرختين 14/2014و 2014/ 08رقم  تين"، والرخص..ذ ع"

كما   .رف رئيس المجلس، وهو ما يحمل مخاطر االستعمال غير القانونيمن الرخص موقعة من ط

 ، مرة بالفرنسية معبأة تبرير لذلك، بتسليم رخص السكن تقديمدون والمصلحة المختصة، قيام لوحظ 

   ؛ومرة أخرى بالعربية

لشفافية في تبادل تغييب ل ، مع ما يترتب عنه منالتحديد الواضح للمهام والمسؤولياتوياب التنسيق غ -

المسؤول عن مصلحة التعمير الموظف لوحظ عدم قيام حيث المعلومات وتداولها داخل المصلحة، 

حيث ال تمسك السجالت والوثائق اإلدارية بشكل منظم، ويتم  بمهامه اإلشرافية على أكمل وجه،

طلبات وعند تسليم االحتفاظ بالملفات بطريقة عشوائية ومن دون تسجيل منتظم للرخص عند إيداع ال

 2017الرخص، ولالستدالل على ذلك فقد لوحظ عدم تدوين بعض رخص البناء المسلمة خالل سنة 

في السجل المعد لذلك، نظرا لعدم توصل الموظف المسؤول بالملفات فور إصدار الرخص المرتبطة 

 تحديد وعلى ،رهاوعلى فعالية ونجاعة تدبي ،نعكس سلبا على السير العادي للمصلحةقد يمما  بها،

 . الوثائق ضياع حالة في المسؤوليات

  احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن مستوى علىنقائص 

أدى ضعف أداء البنية اإلدارية المكلفة بالتعمير إلى عدم احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن، 

  :االختالالت التي تم رصدها في هذا المجال البناء، وفيما يلي بعضوضعف المراقبة على عملية 

 بناء عمليات إلى الطفيفة األشغال رخص تحويل  ▪

 .رخصة للبناء  42مقابل    فيترميم وإصالح  رخصة    405، ما مجموعه  2016و  2012سلمت الجماعة، ما بين سنتي  

هذا العدد المرتفع لرخص اإلصالح والترميم مقارنة كيف أن الجهوي للحسابات  الحظ المجلسوفي هذا اإلطار، 

ذلك غياب مراجع على ص، ويشهد يرختلقيام بعمليات بناء دون لاستغالل هذه الرخص  كان بهدف ،برخص البناء

يم، تسجيل، حيث تم، استنادا إلى المعطيات الواردة بالسجل الخاص برخص اإلصالح والترمملفات البناء األصلي، 

غير   ،"تحت مسمى "بناء بيت الصابونلرخص إصالح سلمت، خالل الفترة المعنية بالمراقبة، حالة   80ما يزيد عن 

 83/2014رقم    رخص اإلصالح  ،على سبيل المثال  في هذا السياق،  ونذكر  فعلية.  في القيام بعمليات بناء  استعملتأنها  

  ، درهم عن عمليات الترميم  200بأداء  حيث يتم االكتفاء فقط    ارسة،هذه المممن شأن  و  هذا،.  11/2015و  78/2014و

الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على االحتالل المؤقت للملك  مبالغتحصيل فوت على الجماعة تأن 

المتعلق بجبايات  47.06 رقم من القانون الباب السادسالتي تنظمها مقتضيات و ،العام بغرض البناءالجماعي 

 للجماعات المستحقة الضرائب بنظام المتعلق 30.89 رقم  القانون منوالثالثون  الثاني والباب الجماعات المحلية،

بعض   يخص فيماسن أحكام انتقالية  ب الصادر  39.07رقم    القانون  بموجب  المفعول  سارية  بقيت  التي  وهيئاتها،  المحلية

 .والمساهمات والحقوق الرسوم

 الترخيص الجزئي بالبناء  ▪

تسليم رخص على  بعد موافقة لجنة التعمير المختصة على مشاريع بناء من طابقين أو أكثر،    دأبت الجماعة منذ سنوات،

فإن  ،وتبعا لذلك فيما بعد، تسليم رخص بناء طابق ثانيعلى أن يتم طابق أول، وبناء جزئية قصد بناء طابق سفلي 

تم بشكل مجزأ أيضا عند تسليم كل رخصة على حدة. األمر الذي يخالف يأداء الرسم المستحق عن عملية البناء 

، في  ونسوق  .وال ينسجم ومقتضيات التصميم المرخص  ،مضمون الموافقة التي أبدتها لجنة البناء بشأن مشروع البناء

بتاريخ  08/2012، و10/05/2012بتاريخ  2012/ 04رقام األ ذات على سبيل االستدالل الرخصهذا الصدد، 

بتاريخ  05/2015، و06/04/2015بتاريخ  15/ 04، و04/03/2015بتاريخ  03/2015، و19/10/2012

 .12/08/2014بتاريخ  08/2014، و28/10/2014بتاريخ  10/2014، و18/05/2015
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راقبة البناء والتحقق من التزام المستفيدين أن تجزيء ترخيص مشروع البناء الواحد ال يتيح لمصلحة التعمير تتبع وم

العلو، والبروزات، ووكذا احترامه لضوابط البناء المعمول بها )التصفيف،  ،هملبتصاميم البناء المرخصة المسلمة 

ينتج عنه تكوين ملفات جزئية  إن تسليم رخص جزئية إلتمام المبنىإضافة إلى ذلك، فالمواصفات المعمارية...(. و

يجعل التأكد من وجود الملف وماهية المبنى  وهو ما رغم أن الملف األصلي يرجع إلى فترات بعيدة  بنىلنفس الم

 .األصلي ومدى مطابقته للبناء المراد إتمام أشغاله أمرا صعبا في غياب التنظيم الجيد للوثائق والملفات واألرشيف

 دون سند قانوني "تسليم رخص البناء تحت مسمى "رخص التجديد  ▪

تم  رخص التجديد"، وقد "تحت مسمى رخصا مستفيدين من رخص بناء قديمة، ( 7سبعة )لوحظ قيام الجماعة بتسليم 

دون الحصول على الرأي بتقديم ملف جديد بوثائق جديدة، وباألمر المعنيين  جماعةأن تطالب الدون هذا الترخيص 

 12.90م هذا النوع من الرخص يخالف القانون رقم أن تسليإلى وتجدر اإلشارة  .المطابق للوكالة الحضرية بمكناس

إذا انقضت على أن رخصة البناء سواء أكانت صريحة أو ضمنية تسقط : "49 تهمتعلق بالتعمير الذي ينص في ماد ال

إذا لم يشرع في إنجاز األشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم   سنة من تاريخ تسليمها للمستفيد 

 .  "في شأنه المرخص

درهم عن كل رخصة  200 بقيمةرسم جزافي قد فرض واستخلص عن طريق شساعة المداخيل في هذا الصدد، فو

. والحالة تجديد على غرار رخص اإلصالح والترميم دون أن يكون بالقرار الجبائي الجاري به العمل ما يسمح بذلك

كان يتعين عليها   فقد   ؛تحت مسمى "تجديد رخصة البناء"الجماعة قد سلمت هذا النوع من الرخص ولو    بما أنو  ،هذه

 .الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناءواستخالص الرسم على عمليات البناء، 

 قانونية غير بصفة المتابعة عن التخلي شواهد منح  ▪

شواهد إدارية ألجل التخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات التعمير، معلال ذلك  (9تسع )قام الرئيس بإصدار 

أن المخالفات المرتكبة تتعلق من رغم على البتسوية المعنيين باألمر لوضعياتهم، وذلك بتمكينهم من رخص إصالح 

المتعلق بالتعمير،    12.90قم  من القانون ر  67ويعتبر تسليم هذه الرخص مخالفا لمقتضيات المادة    .بالبناء بدون رخصة

ن التخلي عن المخالفة يقتصر على الحاالت التي تكون فيها األفعال إوالتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها، إذ 

إال  ؛ المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك كونها ال تمثل إخالال خطيرا بضوابط البناء والتعمير التي جرى انتهاكها

ي سلمت الجماعة بشأنها شواهد التخلي عن المتابعة ال تندرج ضمن الحاالت المنصوص عليها في  أن المخالفات الت

ن فإ ،ذلك . إضافة إلىولم يتم أيضا اتخاذ التدابير الالزمة إلنهائها سواء داخل األجل القانوني أو خارجه ،67ة الماد 

من  يحرمها  الحصول على رخص البناء، بدل العمل على حمل المعنيين باألمر علىالجماعة رخص إصالح  تسليم

الرسم على احتماال، و ،البناءألغراض العام مؤقتا  الجماعي الرسم على البناء والرسم على شغل الملكتحصيل 

. ويتعلق درهم عن كل رخصة إصالح 200باستخالص مبلغ  الجماعة تكتفي إذ ، األراضي الحضرية غير المبنية

 37/2014و 34/2014و 33/2014و 02/2012و 01/2012ذات األرقام الرخص األمر على سبيل المثال ب

 .684/2014و 599/2014و 467/2014و 38/2014و

 تسليم رخصة للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص   ▪

 31/01/2013بتاريخ    06/2013نفسه الرخصة رقم    بتسليم  النائب األول لرئيس الجماعة )رئيس المجلس الحالي(قام  

األول الطابق للتصميم المرخص بموجبه بناء الطابق األرضي و ته مخالف ، رغم التي تسمح له باستعمال السكن

  إضافةب عني باألمر(، حيث أسفرت المعاينة الميدانية عن قيام الم17/10/2012بتاريخ  07/2012)الرخصة رقم 

يف نصف المساحة المخصصة للسطح في منطقة عين الرجال المتواجدة بالمدينة القديمة طابق دون ترخيص وتسق

  .ين سفلي وعلويوالمخصصة لسكنى بطابق

 يلي: بما وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة

 ؛توفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنمويةلتصور واضح  وضع -

وجعله يحظى   للجماعة، التنموية المخططات ضمن الجديد األسبوعي السوق  مشروع إدراج ضرورة -

  ؛باألولوية

واعتماد سعر مناسب يمكن  المغطاة،  القاعة الستغالل حل  إليجاد والرياضة الشبيبة وزارة  مع العمل -

 ؛ الساكنة من االستفادة من هذا المشروع لضمان استمرارية خدمات القاعة متعددة الرياضات

 غير البناء ظاهرة  في للتحكمو عمراني، تناسق  لتحقيق حيز الوجود  التعمير وثيقةاإلسراع بإخراج  -

 السلبية؛ آثاره من والحد القانوني

 أو  المتاحة  الوسائل على  اعتمادا  قدراتهم  من  الرفع  قصد  التعمير  سمق  لموظفي  تكوينية  دورات  تنظيم -

 أخرى؛  إدارات مع بتعاون
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  ؛ضياع الوثائق تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين مخاطر ضد التعميرقسم  أرشيفتحصين  ضرورة -

والعمل على التقيد بالضوابط  ،" لعدم قانونيتهاالتجديد رخصعن منح الرخص المسماة " التوقف -

 ؛ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح رخص البناء

إنهاء المخالفات داخل األجل القانوني قبل التخلي عن المتابعات، وتحرير محضر بذلك من  ضرورة -

 ؛طرف لجنة مختصة

لمقتضيات المرخص، تطبيقا التأكد من مطابقة البناء المنجز للتصميم  قبلعدم تسليم رخص السكن  -

 .العام البناء ضابط على بالموافقة المتعلق  المرسوم من 42و 41 المادتين

 ومرفق جمع النفايات الصلبةتدبير إدارة الجماعة  ثانيا. 
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

 الكفاءات تثمين بعض باهتمام الجماعة بالتكوين المستمر للموظفين و ضعف 

  اإلحصاء  حسب  نسمة،  ألف  12  حوالي  تعدادهايبلغ    ساكنةمقابل    وعونا،  موظفا(  83)  وثمانون  ثالثة  بالجماعة  يزاول

 مقارنة  به  يستهان  ال  معدل  وهو  نسمة،  ألف  لكل  أعوان(  6)  ستة  تعدىي  إدارة  هو ما يمثل معدلو  ،2014  لسنة  الرسمي

 استغالل يتم ال فإنه المستمر، للتكوين الالزمة األهمية إيالء عدم ظل وفي أنه إال الحجم؛ نفس لها أخرى  بجماعات

  المهام تدبير إناطة للحسابات الجهوي المجلس سجل حيث أمثل، نحو على منها االستفادة وال البشرية الطاقات هاته

  في  وخاصة ،الخلف تهيئة  فيمنها  تفكير دون فقط، موظفين ألربعة بالجماعة األساسية الرئيسية والتقنية اإلدارية

 . الرئيسية المراكز

 بين مختلف المتدخلين داول المعلوماتآلية لت غياب  

تجعلها في متناول المصالح في الوقت المناسب  ،وقنوات لتداول ومركزة المعلومات تعاني الجماعة من غياب نظام

مركزة المعلومات بمديرية المصالح أدى عدم تبادل السلط بين مدير المصالح وسلفه إلى عدم وقد وبكيفية سهلة، 

لوحظ غياب دليل توصيف الوظائف والمهام والمساطر الداخلية لتوحيد ، كما  لدور المنوط بهاالعب  الحالية لتمكينها من  

آليات ومناهج العمل، مع ما يكتسيه هذا الدليل من أهمية في تحديد مجاالت عمل وتدخل كل بنية إدارية وتوزيع   وضبط

نظام  وتحديد المسؤوليات والمساطر المتبعة إلنجاز العمل، بالنظر إلى قواعد حسن التدبير، وهو ما انعكس سلبا على  

 .العمل واإلنتاجية

 على مستوى حفظ األرشيف نقص 

توفر الجماعة على بنية خاصة بحفظ األرشيف تقع على عاتقها، مسؤولية حفظ وإدارة األرشيف بالشكل المطلوب، ال ت

غياب الشروط في هذا الصدد، عاين المجلس الجهوي للحسابات و .بحيث يتم االحتفاظ بالملفات في مكاتب الموظفين

عن المكتب الذي تحفظ فيه الوثائق والمستندات  المالئمة لجمع وحفظ الملفات التي يتكلف بها الموظف المسؤول

 الرجوع إليها عند الحاجة. مستعصيا أمريجعل مما  ،بشكل غير منظم حيث لوحظ تكدس الملفات، المتعلقة بالتعمير 

 مرفق جمع النفايات الصلبةالمشتغلين بتدبير األعوان في  اختالالت 

على شاحنة  معتمدة في ذلك، لفترات طويلة مباشرة ةطريقبمرفق جمع النفايات الصلبة على تدبير الجماعة  عملت

محدودية  من بينهايعاني هذا المرفق من صعوبات تدبيرية ومالية، وفي جمع وطرح النفايات المنزلية.  هاتستعمل

الدائمين،   هاذلك تلجأ الجماعة سنويا لتشغيل عدد من األعوان العرضيين لتدعيم أعوانجل تجاوز  وأل  .الموارد البشرية

األعوان  صل عدد عونا، و 19ب  2012انطلقت العملية سنة  فبعد أنوتقوم بتجديد األمر كل سنة مع أغلب هؤالء، 

ما هو مضمن في الوثائق المدلى بها قصد  حسب ب ،2016الثالثين خالل سنة المشتغلين في هذا المجال إلى ما يفوق 

وجود  ، حيث لوحظأداء مستحقاتهم بخصوص  ختالالتاال األداء. وقد مكنت دراسة وضعيتهم من تسجيل بعض

وقد علل المشرف على مصلحة النظافة هذه الممارسة بعدم تناسب حجم   .دون عمل منجز همأشخاص يتقاضون أجر

مصرحا بأن األساس المعتمد لصرف أجور هؤالء  ،العمل الذي تقوم به هذه الفئة مع األجرة الهزيلة التي يتقاضونها

ينجزوا تم إضافة بطاقات الحتساب أيام العمل في اسم أشخاص آخرين لم تغالبا ما إنه غير صحيح، حيث العاملين 

، مشيرا إلى نصوص عليهامن االستفادة من أجور تفوق تلك الم  المشتغلين فعلياأي عمل لفائدة الجماعة لتمكين العمال  

في حين تتضمن الوثيقة المستعملة في أداء   عونا،  (20ين )أن العدد الفعلي لألعوان الذين يتم تشغيلهم ال يتجاوز العشر

 ( عونا.39األجور تسعة وثالثين )
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 برمجة االعتمادات المالية ألداء المتأخرات المترتبة عن طرح النفايات عدم 

تغل على إيداع النفايات الصلبة بالمطرح المراقب التابع لنفوذ جماعة مكناس المس 2014  من سنة  اعملت الجماعة بدء

"، إال أن هذا الخيار يبقى مجرد حل مؤقت، وال يعفي الجماعة من إيجاد حل بديل لتفريغ .أ .من طرف شركة "س

وما تستلزمه  ،كلم( 20، وذلك نظرا لبعد المسافة التي تفصل المطرح عن الجماعة )المذكور طرحالمحمولتها في 

 ذمة الجماعة مبالغبغياب التحكم في هذه النفقة، حيث توجد  ، ال سيما في ظلعمليات النقل من مصاريف إضافية

درهم، حسب مضمون   900.334,88  تقدر بحوالية عن استغالل المطرح العمومي التابع لمدينة مكناس  رتبمت  متأخرة

ن الجماعة لم تعمل على رصد وأل  .2017شتنبر    29اعة بتاريخ  رسالة وجهت من عامل عمالة مكناس إلى رئيس الجم

بحدة خالل السنوات المقبلة، إذا ما تبقى مرشحة ألن تطرح اإلشكالية ف، 2018أي اعتمادات لهذه النفقة خالل سنة 

 استمر الوضع على ما هو عليه.

 :لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بمايلي

 األرشيف؛  لحفظ يدج نظام وضع على السهر -

  رتدبير المصالح الجماعية عن طريق التأطي في قدراتها وتقوية الموجودة البشرية الموارد تعبئة -

 ؛الخلف في المناصب الرئيسية تهيئالمستمر، مع العمل على  والتكوين

 بالجماعة؛ الصلبة النفايات تدبير يطرحها التي اإلشكالية لحل المشترك التعاون تفعيل -

 المترتبة عن طرح النفايات. المتأخرات  تسديد أجل من المالية االعتمادات توفير على العمل -

 الصفقات العمومية بواسطة المنجزة  النفقات . تدبيرثالثا
، تعلقت في مجملها بأشغال 2015و 2012ما بين سنتي صفقات خالل الفترة الممتدة  (08) ثمانأبرمت الجماعة 

أسفر تفحص الوثائق وقد  درهم. 2.479.836,70إجمالي ناهز  افة إلى بناء مسبح، بمبلغباإلض ،التهيئة الحضرية

 :ن تسجيل المالحظات التاليةالمثبتة لها والزيارة الميدانية المنجزة ع

 غياب السجل الخاص بتسجيل عروض المتنافسين 

المتعلق بالصفقات   2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.12.349 من المرسوم رقم  31خالفا لمقتضيات المادة 

حسب  ،من طرف صاحب المشروع عند استالمها، يجب أن تسجل تنافسين التي تشير إلى أن أظرفة المو ،العمومية

ما قد يؤثر على الشفافية والمنافسة   وذا السجل، وهه  مثلالجماعة ال تمسك    لوحظ أن  ، ترتيب وصولها في سجل خاص

  ت العمومية.الصفقا مسطرة إبرامالالزمتين في 

  الخاصة دفاتر الشروط عدم تطابق األشغال المنجزة مع المواصفات التقنية والكميات المحددة في 

لكميات  ال للمواصفات التقنية ولوحظ بخصوص بعض الصفقات أن األشغال المنجزة في إطارها لم تكن مطابقة ل

 األمر بالحاالت التالية: المتعلقة بهذه الصفقات، ويتعلق المحددة في دفاتر الشروط الخاصة

 23/2016وسند الطلب عدد   05/2012للصفقة رقم  بالنسبة .أ

 نجاز الشطر الثاني منإل" .فم.درهم مع شركة "ا 1.879.443,37لغ قيمتها ابال 05/2012 رقمالصفقة تم إبرام 

وقد الحظ المجلس الجهوي   .2012/ 22/10تمت المصادقة عليها بتاريخ  التي  مرافقه، ووالمسبح البلدي    أشغال إنجاز

من  بابينونافذة  15وضع التي تتعلق بشغال األ في هذا الشأن أن ثمة خطأ بخصوص تصفية نفقات بعض للحسابات

تم  حسب ما ب، الجماعيرئيس المجلس  قيام سجل. كما بالجبسمن السقوف متر مربع 109,38تبليط و األلمنيوم

حفر بئر بالمسبح البلدي، ل"  أ.أ.شركة "  لفائدة  2016غشت    5بتاريخ    23/2016رقم    طلبالح به، بإصدار سند  يصرالت

تصفية النفقة واإلشهاد لوحده    باشرإشراف تقني الجماعة، حيث  علم والدراسات التقنية األولية ودون  إنجاز  دون  وذلك  

 191/2016  عدد   )الفاتورة  20/09/2016  المؤرخة فييستفاد من شهادة تسلم األشغال    ما  حسببوعملها المنجز.  على  

متر من عمق ذلك البئر، غير أنه لم يتبين، من خالل المعاينة الميدانية،   150فقد تم حفر    درهم(،   198.000,00بقيمة  

ر على الماء على وعثتم الندما لم يوع ،أنه تم حفر البئر، بهذا الخصوص، بتقني الجماعةوجود لهذا البئر. حيث أفاد 

 ردمه.أعيد متر  150عمق 

   06/2012رقم بالنسبة للصفقة  .ب

درهم إلنجاز أشغال وقاية المدينة   756.480,00  ةقيمب   ".ر. مع شركة "ح  06/2012قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

تم التسلم النهائي    حيث  ،ع األثري وليليالموق  إلىالمؤدية    7014من الفيضانات بالمقطع الواقع على الطريق الرئيسي  

وجود فرق بين الكميات المضمنة بالجدول التفصيلي لألثمان أسفرت المعاينة الميدانية عن وقد  .2014لألشغال سنة 

،  (caniveau)الماء المفتوحة  متر طولي من قنوات 177تتجلى في  ، والكميات المنجزة بخصوص بعض األثمان

 درهم. 138.540,00بقيمة إجمالية بلغت  (Gabions)بال الحجرية من األح متر مكعب  36و
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  04/2012لصفقة رقم بالنسبة ل  .ج

"، إلنجاز أشغال GCER/BENمع شركة "  ،درهم  416.287,00  بقيمة   04/2012قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

حيث تضمنت هذه الصفقة بناء  ، 2013غشت  19والتي تم التسلم النهائي ألشغالها بتاريخ  ،توسعة طريق المرنيسي

 سور ووضع شبابيك حديدية. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

( إنجاز سور على طول يبلغ 14دفتر الشروط الخاصة )الثمن رقم  تضمن :السور ببناء المتعلقة األشغال يخص فيما

بلغ   ي تم على أساسه أداء بيان الحساب األول واألخيرذ الأمتار؛ في حين لوحظ أن طول السور    3مترا وعلو يبلغ    50

 متر طولي؛   76,80

وجود فرق بين الكميات المضمنة عن المعاينة الميدانية أبانت  :الحديدية الشبابيك بوضع المتعلقة باألشغال يتعلق فيما

أرض بوتلك المنجزة  ،على أساسها أداء بيان الحساب األول واألخيربالجدول التفصيلي لألثمان والكميات التي تم 

متر طولي بما قيمته    21حيث بلغ هذا الفرق حوالي  ،  المتعلق بوضع الشبابيك الحديدية  18الثمن رقم  الواقع بخصوص  

 درهم. 2.100,00

  المحطة الطرقية  بتهيئةتغيير موضوع الصفقة المتعلقة 

درهم إلنجاز أشغال بموقف السيارات  439.890,00 التي تبلغ قيمتها 07/2012رقم  قامت الجماعة بإبرام الصفقة

مدعومة بشهادة المهندس الجماعي الذي أشرف على إال أن المعاينة الميدانية  ؛بالمحطة الطرقية بحي عين الرجال

 جزء من طريق حيث عمدت إلى تهيئ ،تغيير موضوع الصفقة وموقعهاعملت على أن الجماعة المشروع، أكدتا 

 " دون أن تقوم بإبرام عقد ملحق بخصوص هذا التغيير. المرنيسي"

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،وعليه

 ؛المتنافسين أظرفةالسجل الخاص بإيداع  وضعالعمل على  -

  الخاصة؛ الشروط دفاتر في المحددة والكمياتالتقنية  بالمواصفات التقيد -

 ملحق للصفقة عند التغيير في طبيعة األشغال المتعاقد بشأنها.التقيد بإبرام عقد  -

 الجماعيةالممتلكات  تدبير رابعا.
 : بخصوص هذا المحور تم تسجيل المالحظات التالية

 تقنيةالقانونية والملفات عدم إنجاز ال 

في دورية وزير الداخلية   اعليهال تتوفر الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة باألمالك العقارية كما هو منصوص  

المعلومات  كافةكما ال يتوفر سجل األمالك الجماعية على . 1993أبريل  20م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  0218رقم 

 والمعطيات الالزمة.

 تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية عدم 

لم تقم الجماعة بإنجاز سندات الملكية  ،يهالحفاظ علوا خالفا لألنظمة والقوانين المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية

والحصول على الرسوم العقارية لممتلكاتها، مما يعد تقصيرا في ضبطها والحفاظ عليها وتقوية الحماية القانونية لها 

ب مباشرة بعد اقتناء العقارات بمطل لم تقمكما أنها التصرف فيها بشكل سليم. كذا و ،بشأنهامحتمل نزاع  أيضد 

رتفاع نسبة الدعاوى ضد الجماعة هو ما أدى ال، و1913غشت  12التحفيظ لدى المحافظة العقارية حسب ظهير 

 . بهذا الخصوص، بحسب ما الحظه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الممتلكات

 تسليم السلط  لمن محضر  جداول ةست  حذف 

 ةسقوط ست الرئيس الحالي والرئيس السابقالسلط بين  محاضر تسليممن خالل فحص سجالت المحتويات و لوحظ

كما أن ، فغير معرومحتواها  بقيوالتي  ،16إلى  12المرقمة تحت عدد من وهي الجداول  ،جداول من المحضر

خة األصلية الرسمية التي بحوزة بل حتى النس ،ويجهلون محتواها ،ألمر االمعنيين ليس لهم علم ب الجماعة موظفي

 هي األخرى.ناقصة كاتب المجلس 

 تدبير كراء المحالت التجارية سوء  

واجبات الكراء  ، حيث تبلغهامصدرا مهما في تمويل مداخيل هايعتبر مدخول اتجاري محال 297تتوفر الجماعة على 

إال أن سوء تدبيرها يؤثر بشكل  ؛درهم 600.000,00 حوالي والتي يجب استخالصها برسم كل سنة ،المتعلقة بها

 :أثار ملف كراء هذه المحالت المالحظات التاليةوقد ملموس على الموارد المحققة، 

 الهزيلةالسومة الكرائية عدم مراجعة  ▪

في ظل عدم لجوء وذلك  درهم،    50من المحالت التجارية بسومة كرائية تقل عن    %40لوحظ أنه يتم كراء ما يقارب  

الرفع من مداخيل اإلمكان وقد كان في  إلى مراجعة السومة الكرائية بانقضاء ثالث سنوات من االستغالل، الجماعة
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المتعلق بكيفية مراجعة  07.03 المادة الرابعة من القانون رقممن خالل تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الجماعة 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير  أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو

 نسبة الزيادة في السومة تحدد  ، والتي(2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19في  1.07.134 الشريف رقم

   .%10في  التجاريةالكرائية الخاصة بالمحالت 

 راكم الباقي استخالصهت  ▪

واجبات كراء المحالت التجارية المعنية، مما ترتبة عن عدم أداء الديون الملوحظ، في هذا الصدد، عدم استخالص 

ما  المتعلقة بهذه المحالت  ، و2016متم سنة    المتقادمة،بلغت المستحقات  أدى إلى تراكم مبلغ الباقي استخالصه، حيث  

خالص نتيجة لعدم قيام الجماعة بتفعيل مقتضيات عقود الكراء التي تضمن لها است ،درهم 49.300,00قيمته 

   .مستحقاتها

 عدم اعتماد دفتر تحمالت لكراء المحالت التجارية  ▪

بتاريخ  74خالفا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم وذلك  ،بإعمال المنافسة ،2006بعد سنة  ، لم تقم الجماعة

كما لم تتبع مسطرة   ،للتحمالت مصادق عليه من طرف المجلس الجماعي  ، حيث لم تقم بإعداد كناش2006يونيو   25

محال تجاريا من  19فيما يخص إال ، للمحالت التجارية المراد كرائها الكرائية ةقيمالطلب العروض توخيا للرفع من 

 محل. 254أصل 

 في تدبير المسبح الجماعي اختالالت 

قامت    حيث(،  2012/ 5و  03/2009رقم    تينالصفقبواسطة  رهم ) د   1.450.454,37تتوفر الجماعة على مسبح كلفها  

درهم   21.200,00بوجيبة كرائية حددت في    2016شتنبر    15بتاريخ    09/2016بواسطة طلب العروض رقم    ئهبكرا

 2016فاتح دجنبر  ابتداء من    رفقوقد تم الشروع في استغالل هذا ال  .كل سنة  %10في السنة األولى على أساس زيادة  

  :لوحظ ما يلي ،، وفي هذا الصدد سنوات 5لمدة 

إدراج بند يشير نصه بالعبارة الصريحة: بالجماعة    اكتفتعدم تحديد آجال لألداء الشهري المنتظم: حيث   -

وذلك دون تحديد  ،ودون أي تأخير إلى القابض البلدي" ،"تؤدى واجبات اإليجار فور انتهاء العملية

 ؛بالعملية المقصود  ما تحديد  دونو ،أجل معين للتأخير

  الكفاءات   بإثبات  الخاص  الخامس  البند   في   التحمالتينص كناش    حيث  :الفائز  للمتعهد   التقني  الملف  غياب -

  للمتنافس  والتقنية البشرية الوسائل يبين ملف تقديم ضرورة على التقني بالملف يتعلق فيما والمؤهالت

 ما الملف وثائق بين من يوجد ال أنه بيد الجماعية، المسابح باستغالل سابقا  قيامه تثبت التي والشهادات

 المجال؛ هذا في للمتعهد  خبرة وجود  يبين

 وكذا المرفق، استغالل عن الناجمة المخاطر لتغطية وذلكالمتعاقد معه باكتتاب التأمين:  إلزام عدم -

 اإليجار؛ عقد  من 15 الفصل ذلك على ينص كما السباحة، معلمي تشغيل

 عقد من العشرين للفصل مخالفة وذلك في :بالمسبح المتعلقةتحمل الجماعة لمصاريف استهالك الماء  -

 النفقة  قيمة   بلغت   حيث  الماء،  باستهالك  المتعلقة  التكاليف  لجميع  المستغل  تحميل   على  ينص  الذي  الكراء

 درهم؛ 36.536,12 هقدر ما 2017 سنة من يوليوز متم إلى 2016 سنة من الممتدة الفترة عن

 بإحداث المكتري عن قيام الميدانية المعاينة حيث أسفرت :البناية على تغييرات بإحداث المستغل قيام -

  في  مقهى، إلى وتحويله المالبس مستودع مساحة تقليص في تتجلى الجماعي، المسبح على تغييرات

  رقم  اإلصالح رخصة بمنحه  األمر هذا بتزكية  الجماعة رئيس قام  وقد  سابق. مرخص تصميم  غياب

  التدابير  اتخاذ   وذلك بدل أن يتم  هذه،  التحويل  بعملية  القيام  في  استغلت  التي  2017  أبريل  11  بتاريخ  20

 . المكتري طرف من للمقهى القانوني غير لالستغالل حد  وضع أجل من الالزمة

  موظف عموميمن طرف كسكنى المستغلة لدار الضيافة تحمل الجماعة لنفقات استهالك الماء 

،  موظف عموميعلى عاتقها أداء نفقة تتعلق باستهالك الماء لصالح ملك جماعي مستغل من طرف أخذت الجماعة 

تنظيمي يسمح بهذا التخصيص. مصلحة عامة أو أي مقتضى قانوني أو أي  وفي غياب ،إطار تعاقديأي في غياب 

 درهم. 30.531,54 ما مجموعه 2016و 2015وقد بلغ المبلغ اإلجمالي لهذه النفقة برسم سنتي  

 مارس  3في إيجار الملك الجماعي المتواجد بالحديقة العمومية  اختالالت 

جزء من الحديقة   إيجارخير قرر األ، 2009دجنبر  21تبعا لمداولة مجلس جماعة موالي ادريس زرهون بتاريخ 

كما صادق على كناش   ،حداث فضاء ترفيهي ومقهىإل  (متر مربع  960  ةمساح)بالكائنة بحي خيبر    مارس  3العمومية  

بكراء الملك العام  2010غشت  18قام رئيس المجلس بتاريخ  لذلكوتنفيذا  .التحمالت الخاص بكراء هذا الفضاء

 2010تبتدئ من فاتح شتنبر  ،للتجديد سنوات غير قابلة  5مدة لم للشهر دره 500الجماعي بوجيبة كرائية حددت في 
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يونيو  29بتاريخ من طرف سلطة الوصاية عليه  صودقوذلك في إطار عقد إيجار  ،2015غشت  31وتنتهي في 

  :ما يلييفيمكن تلخيص أهمها عدة اختالالت في تدبير هذا الملك الجماعي،  تم رصد غير أنه  .2010

وفقا   كونه ملكا جماعيا عاما )المكان المحتضن للمشروع(، فقد كان يتعين على الجماعة،اعتبارا ل -

المتعلق  1918نونبر  30ومن بينها ظهير  ،للمقتضيات القانونية التي تنظم استغالل الملك العام

 ، سلكالمتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات  1921أكتوبر    19باالحتالل المؤقت للملك العمومي وظهير  

التفريط في  ذلك أنه نتج عن هذا الفعل ؛مسطرة الكراءوليس  ،الحتالل المؤقت للملك العامامسطرة 

والذي يفوق بكثير، بالنظر لكبر المساحة المعنية، المبلغ ي،  احتالل الملك العموم  لىالمفروض عالرسم  

غير  مساحة خضراء بالمكتري على بناء مقهى  زيادة على إقدام، الذي تم تحصيله جراء عملية الكراء

 ؛لبناءل مخصصة

التعاقدية، حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات  المقتضيات تفعيل وعدم بالتزاماته المستغل وفاء عدم -

، والتي تتعلق بإنجاز  الفصل الثاني من دفتر التحمالتلمستغل لم يف بااللتزام المنصوص عليه في  أن ا

الفضاء الترفيهي، الذي يعتبر مكونا أساسيا للعرض التقني المقبول من طرف لجنة طلب العروض. 

إمكانية إلزام أكثر من هذا، فالجماعة لم تفعل مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء، والتي تتيح لها 

 المستغل بإنجاز االستثمار المذكور أو فسخ العقد أو حجز الضمانة المودعة من قبله؛

طلب عروض  ،انتهاء مدة سريان العقد األول مجرد ب، و2015سنة إطالق المجلس الجماعي خالل  -

درهم   1050,00 إلىكرائية مع رفع السومة ال مفتوح جديد من أجل كراء الفضاء الذي يضم المقهى،

على الرغم من تنصله من   ،خالل الفترة األولىالمكتري السابق، الذي عمل على استغالله    به نفسفاز  

 5االستثنائية المنعقدة بتاريخ  تهدور. وخالل في إطار تنفيذ العقد األولالتزاماته التي أشير إليها آنفا، 

اص بالفضاء الترفيهي والمقهى بتعديل دفتر التحمالت الخ، اتخذ المجلس مقررا يقضي 2017ابريل 

 1500,00الخصوص قيمة االيجار التي حددت في  على وجه  همت التعديالت  ، حيث  بالحديقة العمومية

 ؛  من قيمة االيجار الشهري  %10سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بزيادة    5حت  ضومدة االيجار التي أدرهم،  

استخراج وإعادة ترتيب القطعة ب  يقضي  اقرار  2017غشت    3بتاريخ  إصدار رئيس المجلس الجماعي   -

، وذلك بدعوى استجابته  لى الملك الخاصإمن الملك العام  المتعلقة بالحديقة المذكورةاألرضية 

في   المجلس الجهوي للحسابات لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. إال أن توصية

الصادرة ضمن التقرير السنوي برسم    عة موالي ادريسمراقبة تدبير األمالك العقارية التابعة لجما  شأن

"أن لذلك، حيث جاء في التقرير المذكور  تكن تدعوهلم ، والتي استند إليها في اتخاذ قراره 2012سنة 

البقعة األرضية التي ستحتضن المشروع هي جزء من فضاء عمومي حدده تصميم التهيئة الساري  

العام   الجماعي  الحالي، وأن استغالل فضاء ترفيهي تابع للملك  وكرسه مشروع تصميم التهيئة  ،المفعول

 ،يقتضي منح عقد االستغالل المؤقت الذي يسمح للمرخص له باستغالل الملك العمومي بإقامة تجهيزات

وصي المجلس أ  ،لذا  ،وليس إبرام عقد كراء الذي يسمح بطبيعته للمتعاقد باستغالل التجهيزات الجماعية

 ؛ الجماعة بالتقيد بالقواعد المسطرية التي تحكم استغالل األمالك الجماعية العامة" الجهوي للحسابات

مفعوله على  يسري  ،سم نفس المكتريفي ا عقد إيجار  إعداد ب 2017خالل سنة قيام المجلس الجماعي  -

غير أنه وبعد أن تم تحويل الفضاء  ؛وبنفس الثمن 01/01/2018ابتداء من تاريخ ثالث سنوات مدى 

ذكور أعاله من الملك العام إلى الملك الخاص، فإن العقد يصبح خاضعا لقانون الكراء، والذي يمكن الم

ال يمكن إنهاء العقد في مدة الثالث ، وبالتالي امتالك األصل التجاري والحق في الكراءالمكتري من 

 المذكورة؛  سنوات

لرغم من كون هذه األخيرة تستغل من على ا،  المتعلقة بالمقهىتحمل الجماعة مصاريف استهالك الماء   -

نقطة الماء الشروب المخصص لري طرف الخواص بناء على عقد الكراء، حيث استغل المكتري 

رتفاع  ؛ لوحظ على إثره ا2017 سنةتاريخ مهمة المراقبة غاية إلى و 2010من سنة  ءابد  ،الحديقة

منذ الشروع في استغالل المقهى،   "مارس 3حديقة "ستهالك الماء بنقطة االشتراك المسماة المطرد 

درهم  12.881,38إلى    2010ة  درهم سن  2.410,13و  2009درهم سنة    952,60من  على إثره  انتقل  

 ؛ 2016 سنة 21.867,88ثم إلى  (،االستغالل الفعلي للمقهىالبدء في سنة ) 2011سنة 

رفعه إلى  الذي تمو ،الخمس سنوات األولى خاللدرهم  500 بقيمةاستخالص واجب شهري  -

  وإن مكن الجماعة من مداخيل بقيمة ،(2015-2020تجديد عقد الكراء )عند درهم  1.500
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درهم عن واجب  51.000,00منها  (،2016إلى  2010)عن الفترة الممتدة من  درهم 53.000,00

  (؛2016 سنةل  )بالنسبةمشروبات  درهم عن أداء الرسم المفروض على محال بيع ال  2.700,00الكراء و

عن  عوضاأمام االرتفاع الكبير لمصاريف استهالك الماء الشروب الذي تتحمله الجماعة فإنه، و

 إيجار هذا الملك الجماعي.الجدوى االقتصادية من ، يطرح أكثر من عالمة استفهام حول المكتري

 على آليات الجماعة الحجز 

 ،حيث إنه ، وذلك بسبب الحجز عليها من طرف القضاء،الي إدريس زرهونلوحظ تناقص عدد اآلليات بجماعة مو

 322/2002وتنفيذا للحكم الصادر عن محكمة االستئناف بمكناس بخصوص الملف عدد  ،2014بريل أ 02بتاريخ 

 تم الحجز على ثالث آليات من حضيرة  ،" ضد جماعة موالي إدريس زرهونسلفائدة شركة "  2003/ 27/05بتاريخ  

شاحنة ، و151075سيارة اإلسعاف من نوع "سيتروين" المسجلة تحت رقم ج/) ب: األمرويتعلق  جماعة،ال آليات

ما أثر سلبا (؛ وهو 118410" مسجلة تحت رقم م/يشاحنة "ايسوز، و168408"رونوكاميفا" مسجلة تحت رقم ج/

 ة بسبب فرط االستعمال.  تهالك اآلليات المتبقيلوأدى بصفة خاصة، على سير عملية جمع النفايات 

 :يلي وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما

  الزجرية،  الشروط  تخص  واضحة  بنودا  تتضمن  وجعلها  التحمالت،  دفاتر  إلعداد  الالزمة  األهمية  إيالء -

في  التماطل والحد من  ،المالية للجماعة المصالحبغية ضمان  ،آجال لألداء الشهري المنتظم وتحديد

 االستغالل؛ب أداء واج

وطبقا لتصميم مرخص،   منها، إذن دونتغييرات على بناية المسبح  أية إدخال تدخل الجماعة لمنع -

 الجماعية؛ الممتلكاتحفاظا على 

اإلجراءات الالزمة لمنع استغالل المقهى المتواجدة بالمسبح دون سند قانوني، وعدم تحمل  اتخاذ -

 ؛استهالك الماء بدل المكتري مصاريف

  بعض  عليها أقامت التي تلك وخصوصا ،تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة ضرورة -

 بسجل وإدراجها ،ومباشرة إجراءات التحفيظ تهاوذلك بالعمل على نقل ملكيتها لفائد البنايات،

 الممتلكات؛

القوانين  فيسجل الممتلكات وتحيينه بطريقة تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها  مسك -

 اإلدارية  المراقبةلسلطة    هتقييد جميع المعلومات الضرورية، وتوجيه  مع  العمل،  بها  الجاريواألنظمة  

 ؛قصد التأشير عليه

تدبيري    نمط  واعتماد  لجماعيا  العام  الملكبالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغالل    التقيد -

 استغالله؛يضمن الرفع من مردودية  فعال

 التجارية؛  المحالت لكراءدفتر تحمالت وإعمال المنافسة  اعتماد -

لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها تالفيا الجماعة    بميزانيةبرمجة االعتمادات الالزمة  العمل على   -

 .للحجز على ممتلكاتها المنقولة
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II.  موالي ادريس زرهونل   جواب رئيس المجلس الجماعي   

 )نص مقتضب(

 المجهود التنموي وتنظيم مجال التعمير .أوال
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

 غياب تصور واضح لتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنموية 

تم حل المشكل من طرف اللجنة الخاصة بتصريف األمور الجارية لجماعة موالي ادريس زرهون, وذلك بتحيين 

مقرر المجلس الجماعي الذي يقضي  بنقل السوق األسبوعي إلى منطقة واد الميت ,بالتنسيق مع جماعة وليلي 

وتسوية مشكل الوعاء العقار ي مع الجهات وإدارة األمالك المخزنية, إلخراج هذا المشروع الهام الى حيز التنفيذ 

 المعنية, وهو في مراحل متقدمة لإلنجاز.

 عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات 

تم حل المشكل بإجراء اتصاالت من طرف اللجنة اسفرت عن فتح القاعة المغطاة في وجه العموم، خاصة فئة  

، والتنسيق الزال جاريا لتشمل مجموعة من الرياضات األخرى بما في ذلك بساط الشباب والجمعيات الرياضية

 رياضي لتجهيز أرضية القاعة.

 تأخر في اعتماد تصميم التهيئة 

لتمكين  130تحت عدد  2019فبراير  14تم حل هذا المشكل نهائيا بعد مراسلة الوكالة الحضرية بمكناس بتاريخ 

دق عليه حيث حصلت الجماعة على نسخة منه, في انتظار الحصول على الوثائق الجماعة من تصميم التهيئة المصا

 كوثيقة في مجال التعمير, ومجاالت أخرى للجماعة. هالتكميلية, وهو معتمد حاليا بحذافير

  ملفات وسجالت رخص التعمير نقائص على مستوى تنظيم العمل وتدبير 

بحاسوب لتخزين وتحيين كل المعلومات المرتبطة بمجال عملها, تم تزويد مكتب التعمير والبناء  من طرف اللجنة  

وحرصت على ضرورة مواكبة العاملين بهذا القسم للمستجدات القانونية, مع االلتزام بتطبيق مضامين دليل المساطر 

ب, كما عملت اللجنة من خالل رئيسها على تكوين كل الموظفين بهذا المكت األكثر تداوال على مستوى الجماعات,

والعمل بهذه المالحظة اصبح ساري المفعول حاليا, خاصة وأنه وضع على رأس هذا المكتب السيد: عبد القادر 

 الحليوي كمسؤول عليه.

 عدم مسك السجالت بشكل منظم واالحتفاظ بها بطريقة عشوائية 

متصرف, يتولى  تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة بإحداث مكتب لألرشيف, على رأسه السيد: مصطفى خطيب,  

مهام المحافظة على كل الوثائق اإلدارية, بحيث يقوم المكتب بمسك سجل لكل العمليات وحصرها عند متم كل سنة, 

مع التدقيق في كل الملفات قبل عرضها على لجنة المشاريع الصغرى، وقد وفرت اللجنة كل الشروط الضرورية 

ريخ تسلسلها حسب تاريخ تسليمها, واعتماد لغة واحدة في تحرير لتفادي ضياع وتشتت الوثائق, وترقيمها واحترام تا

كل الوثائق وفق عمل جماعي يكون فيه التنسيق محكما ومدروسا مسبقا, بين هذا المكتب والمكاتب المرتبطة به, 

 تب.لتلك الغاية تم تمكينه من الحاجيات المكتبية الضرورية, وقد أدى ذلك للراهنة إلى ضبط جيد لسير هذا المك

 .عدم حصر السجالت الخاصة برخص البناء عند نهاية كل سنة 

 .عدم ترقيم شواهد السكن، أو ترقيمها بطريقة ال تضمن التسلسل 

 .غياب التنسيق والتحديد الواضح للمسؤوليات 

تم حل هذا المشكل وتجاوزه من خالل تعيين السيد عبد القادر الحليوي تقني بالجماعة والذي له كفاءة ودراية 

بالقوانين واألنظمة الجاري بها العمل  في ميدان التعمير كما تمت مواكبته ومؤازرته من طرف اللجنة في كل 

 عنه تفادي هذا المشكل. أعماله ليقوم بالمهام المنوطة به على أحسن وجه, وذلك ما نتج

 .نقائص على مستوى احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن 

تم حل هذا المشكل من خالل إصدار اللجنة تعليمات صارمة للتقيد بالقانونية واألنظمة الجاري بها العمل في مجال 

بة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء المتعلق بمراق 12.66التعمير والبناء عمال بمقتضيات القانون رقم: 

وفق اإلجراءات, والكيفيات المحددة فيما يخص رخص البناء، أما بخصوص رخص السكن فقد تم اعتماد القانون 

, حيث تعين على طالب هذه الرخصة اإلدالء بشهادة المطابقة, والتي يسلمها المهندس المعماري  66.12رقم: 

بالنسبة للمشاريع الخاضعة إللزامية االستعانة بمهندس معماري, ولم تسجل أي مخالفة من المكلف بتتبع األشغال 

 هذا النوع منذ تولي اللجنة مهامها.
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 .تحويل رخص االشغال الطفيفة إلى عمليات بناء 

 .الترخيص الجزئي بالبناء 

  .تسليم رخص البناء تحت مسمى رخص التجديد 

للمكلف بمكتب التعمير للتقيد بالقوانين  واألنظمة الجاري بها العمل, وقد   تم حل المشكل بإصدار تعليمات صارمة  

 قامت اللجنة  بالقضاء نهائيا على ما كان يعرف بالبناء التجزيئي ورخص البناء تحت مسمى رخص التجديد.

 منح شواهد التخلي عن المتابعة بصفة غير قانونية 

المتعلق بزجر المخالفات والبناء  والذي  12.66دار القانون تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة نهائيا بعد اص

يخول دور المراقبة ومتابعة المخالفين في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية وعليه تم التخلي عن هذا النوع 

 من التدابير.

  تسليم رخص للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص 

حيث يتعين على طالب هذه الرخصة اإلدالء   66.12عمل بمقتضيات القانون رقم:  تم حل هذا المشكل بمجرد بداية ال

بشهادة المطابقة والتي يسلمها المهندس المعماري المكلف بتتبع األشغال بالنسبة للمشاريع الخاضعة إللزامية 

ريف االمور الجارية االستعانة بمهندس معماري حيث لم تسجل اللجنة أية مخالفة من هذا النوع منذ توليها مهام تص

 لجماعة موالي ادريس زرهون.

 تدبير إدارة الجماعة ومرفق جمع النفايات الصلبة .ثانيا
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

  ضعف اهتمام الجماعة بالتكوين المستمر للموظفين وبتثمين بعض الكفاءات 

التسيير  باستكشاف الطاقات الكامنة بالجماعة, وإبراز مهاراتها وقدراتها من خالل قامت اللجنة فور تسلمها مهام 

تفعيل الهيكل التنظيمي, وبالتالي إحداث مكاتب كانت غائبة فيه وضخ النشاط في أخرى موجودة , وكذا توزيع 

أسبوعية طيلة مدة عمل المهام لضمان الخلف في استمرار األداء اإلداري بالشكل المطلوب, كما تم عقد اجتماعات  

اللجنة في تصريف أمور الجماعة, والتي كانت بمثابة دورات تكوينية  عمل فيها السيد رئيس اللجنة على تأطير 

الموظفين الجماعيين, وخاصة منهم رؤساء المكاتب بحضور مدير المصالح, وقد تمخض عن ذلك مسألة العمل 

لح على ضرورة إيالء أهمية قصوى للتكوين المستمر , من كفريق منسجم  ومبادر وقد أوصت اللجنة بشكل م

 طرف المجلس الجماعي الذي سينتخب, ألنه الوسيلة الكفيلة بتكوين الموظف, وتمكين الجماعة من جودة الخدمات.

 غياب آلية لتداول المعلومات بين مختلف المتدخلين 

ول وتبادل المعلومات واألفكار , وذلك من خالل عملت اللجنة  على خلق قنوات لالتصال وفق نظام يكون فيه التدا

تفعيل مضامين دليل توصيف الوظائف والمهام والمساطر الداخلية, وقد ساعد ذلك على ضبط وتوحيد آليات ومناهج 

العمل,  وتجلى ذلك بوضوح خالل وضع برنامج يومي التزم فيه كل موظف بمهام يومية دقيقة وهادفة, كما ان 

 إلنجاز العمل ساعد على التقيد بقواعد حسن التدبير واألداء الجيد. تحديد المسؤوليات

 .النقص على مستوى حفظ األرشيف 

على   01/2018/ 13قامت اللجنة بتفعيل الهيكل اإلداري المؤشر عليه من طرف السيد عامل عمالة مكناس بتاريخ:  

متصرف مساعد رئيسا لهذا المكتب، عمال إحداث مكتب التوثيق واالرشيف، وذلك بتعيين السيد مصطفى خطيب 

من المرسوم   4والمادة    113.14من القانون التنظيمي    50المتعلق باألرشيف وكذا المادة    69.99بأحكام القانون رقم:

بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتالف األرشيف، وقد كان  2015نونبر  4الصادر في:  2.14.267رقم: 

 على حسن أداء هذا المكتب.  لهذا االجراء أثر واضح

 .اختالالت في تدبير االعوان المشتغلين بمرفق جمع النفايات الصلبة 

تم إصالح شاحنة لجمع النفايات كانت معطلة بصفة نهائية, واقتناء إطارات للشاحنة األخرى,  وبذلت اللجنة مجهودا 

اتصاالت,  وأخذا بعين االعتبار تجارب لحل مشكل أداء مستحقات االعوان العرضيين بحيث وبعد عدة مشاورات و

جماعات أخرى تم اقتراح, على المجلس الجماعي الذي سيتم انتخابه في إطار االنتخابات الجزئية, العمل بنظام 

الحد األدنى لألجر لتفادي ظاهرة االستفادة من األجر بدون أي عمل منجز وهزالة األجرة المقدمة, إذ أن تبني هذه 

 في أداء األجور الخاصة بهذه الفئة سيعمل على إلغاء الخلل الذي كان يشوب العملية برمتها. الصيغة الجديدة 

 .عدم برمجة االعتمادات المالية ألداء المتأخرات المترتبة عن طرح النفايات 

ة عن الفتر  20/12/2018بتاريخ:    477هنا نشير الى أن الجماعة قد أدت ما بذمتها من ديون بواسطة الحوالة رقم:  

درهم والتنسيق ما زال   828.276.17بمبلغ مالي يقدر ب:    2018/ 30/09الى غاية    01/01/2015الممتدة ما بين  

 مستمرا مع شركة "س. أ." المكلفة بتدبير النفايات الصلبة.
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 تدبير النفقات المنجزة بواسطة الصفقات العمومية .ثالثا
 الحظات التالية:الخاصة بالم األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

 .غياب السجل الخاص بتسجيل عروض المتنافسين 

لقد أوصت اللجنة المجلس الجماعي المقبل ومن خالل رئيس مكتب الصفقات على ضرورة االلتزام بمقتضيات 

المتعلق بالصفقات العمومية، والتي  2013مارس  30الصادر بتاريخ:  02.12.349من المرسوم رقم:  31المادة 

 ة الى ضرورة تسجيل أظرفة المتنافسين في سجل خاص.تشير صراح

  عدم تطابق االشغال المنجزة مع المواصفات التقنية والكميات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة

والصفقة رقم:   06/2012(، الصفقة رقم:  23/2016)سند طلب عدد:  05/2012بالصفقة رقم: 

04/2012 

ي مالحظات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص أرجأت موضوع إن اللجنة وبعد اطالعها على ما جاء ف

البت فيها ألن األمر يتجاوز اختصاصاتها، وستبقى المسألة مرتبطة بالمجلس الذي سيتم انتخابه من جديد والمطالب 

 باإلجابة عليها. 

  تغيير موضوع الصفقة المتعلقة بتهيئة المحطة الطرقية 

ا الموضوع إذ أن المجلس الجماعي رفض نقل موقع المحطة الحالي الذي أصبح استعصى على اللجنة  البت في هذ 

غير مالئم إلى مدخل المدينة  رغم أن ذلك كان موضوع طلب السلطة اإلقليمية  بيد أنها مع ذلك ألحت كتوصية 

ن أثر إجابي للمجلس المقبل على إعادة النظر في موقفها بالتصويت لصالح نقلها  خالل أحد دوراتها لما لذلك م

على جمالية المدينة من جهة وحل مشكل االكتضاض وسطها ، خاصة  لما لها من خصوصية جبلية تجعلها تفتقر  

 إلى المساحات، والساحات العمومية، وإلى شوارع تحتمل كثافة السير و الجوالن .

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا
 الخاصة بالمالحظات التالية: األجوبة واإلجراءات التصحيحية المتخذة

 القانونية الملفات إنجاز عدم

 .والتقنية

 م. ج.م. م./م.ج.ع.م 218:  العمل بدورية السيد وزير الداخلية رقمبتم حل هذا المشكل  

وذلك بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات القانونية  1993أبريل  20: بتاريخ

البنايات بنقل ملكيتها إلى الجماعة واإلسراع بتحفيظ وخاصة التي أقيمت عليها بعض  

 1994أبريل  21بتاريخ  57: كل الممتلكات عمال بدورية السيد وزير الداخلية عدد 

ومسك سجل لها وتحيينه عند الضرورة ليستوفي كل الشروط الضرورية المنصوص 

لعملية تتطلب عليها في القوانين الجاري بها العمل وإخضاعه للتأشيرة رغم أن هذه ا

 .دقة و زمن

 الوضعية تسوية  عدم

 للممتلكات القانونية

 .الجماعية

إن اللجنة أمرت المكلف بمكتب الممتلكات الجماعية بتوفير حماية قانونية ضد كل 

نزاع بشأن الترامي على الملك الجماعي وطلبت منه مسك سجل لكل الممتلكات 

 . 1913غشت  12ر وتحيينه والقيام بإجراءات التحفيظ حسب ظهي

 من جداول ستة حذف

 .السلط لتسليم محضر
 .صعب على اللجنة دراسة هذا الموضوع و البت فيه لتناقض و تضاد اآلراء  

 المحالت كراء  تدبير سوء

 .التجارية

إليجاد حل لهذا المشكل يتم اعتماد دفاتر التحمالت واتباع اإلجراءات المعمول بها 

 .المحالت التجاريةفي تدبير كراء 

 السومة مراجعة عدم

 .الهزيلة الكرائية

عينت اللجنة موظفة جديدة مكلفة  بمكتب الممتلكات الجماعية قامت بعملية حصر 

لوائح المعنيين كما قامت اللجنة في اطار لجنة مشتركة  بحملة  تحسيسية لدى 

من طرف المجلس المكترين، إال أن  األمر يتطلب بعض الوقت لتسوية هذا المشكل 

 .الذي سينتخب

 .تراكم الباقي استخالصه

لقد وضع السيد باشا مدينة موالي ادريس زرهون ورئيس اللجنة رهن إشارة السيد 

القابض الجماعي أعوان السلطة لمساعدته على تحصيل كل مستحقات الجماعة في  

 ... ي األشهراطار الباقي استخالصه وقد انطلقت العملية بالفعل وستظهر  نتائجها ف

 التحمالت دفتر اعتماد  عدم

 . التجارية المحالت لكراء
لحل هذا المشكل أمرت اللجنة المكلف بمكتب الممتلكات الجماعية بإعداد دفاتر 

التحمالت وجعلها تتضمن بنودا واضحة تخص الشروط الجزرية وتحديد اآلجال 
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األمر الستغالل المقبلة وي أداء واجب الألداء الشهري المنتظم والحد من التماطل ف

 .جاري المفعول حاليا

 المسبح تدبير في اختالالت

 .الجماعي

قررت اللجنة إرجاء البت في هذه المسألة الى حين انتخاب مجلس جديد والذي سيكون 

مطالبا بعقد دورة إما لتعديل دفتر تحمالت هذا المرفق أو فسخ العقدة لعدم التزام 

 .بمضامين دفتر التحمالت المصادق عليهالمعني باألمر 

  لنفقات الجماعة تحمل

 لدار الماء استهالك

 . الضيافة

أن الجماعة قد قامت بفسخ عقدة االشتراك مع المكتب الوطني للماء   تبين لللجنة

 .الصالح للشرب منذ السنة الماضية

 الملك إيجار في اختالالت

 في المتواجد  الجماعي

 .مارس 3 العمومية الحديقة

أن هذا المشكل قد تمت تسويته بحيث تم استخراج البقعة األرضية من  تبين لللجنة

 :بتاريخ 01/2017: الملك الجماعي العام الى الملك الجماعي الخاص قرار رقم

كما تم تعديل دفتر التحمالت وتمت المصادقة عليه وتم استدعاء   2017غشت  03

: بتاريخ 2199/2018المعني باألمر إلبرام عقد كراء مصادق عليه تحت رقم 

 . 2019يناير  4

 .الحجز على آليات الجماعة

أن الجماعة قامت بمجهود جبار بخصوص تنفيذ االحكام القضائية التي   تبين لللجنة

كانت سببا في الحجز على مجموعة من اآلليات واللجنة صارمة في هذه المسألة 

 .  وتؤكد على برمجة االعتمادات الالزمة لتفادي تكرار الحجز

التوصيات المتضمنة في هذا المحور والمتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية فقد أعطت اللجنة المكلفة  وبخصوص

بتصريف األمور الجارية لجماعة موالي ادريس زرهون تعليماتها الصارمة للتقيد بهذه التوصيات، وفي االطار 

متر   5100الولى  تبلغ مساحتها حوالي  فقد تم استرجاع بقعتين ارضيتن ذات صبغة جماعية من مترامين  عليها : ا

مربع وتقع في سيدي صابر حي عين الرجال ، في حين الثانية توجد في خيبر الحامة   عبارة عن حيازة و تصرف 

 .  24رقم 

وقد أوصت اللجنة وبشدة على ضرورة عرض بعض األمور، التي تستوجب اتخاذ مقرر ،على انظار   ملحوظة:

 المجلس الجديد ومنها: 

 فيظ األمالك الجماعية.تح -

البث في موضوع تعيين طبيب أو ممرض تقني لتولي مهام حفظ الصحة بالجماعة.هدفا في تفعيل  -

 تطبيق شرطة المقابر و الجنائز  من طرف رئيس الجماعة.

 اعداد دفاتر التحمالت جديدة بخصوص كراء المحالت التجارية.  -

صحية  الوطنية وقد استدعت لذلك اللجنة  مدير اعادة هيكلة المجزرة الجماعية حسب المعايير ال -

( الذي حدد هذه المعايير في إطار ONSSAالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)

 لجنة موسعة.

، حتى تقترب المعلومة ويستفيد  شباب المدينة من فرص  ANAPECاستمرارية تفعيل خلق نواة  -

هوي و اإلقليمي لذلك حيث إن هذا البرنامج مر من مراحل  الشغل، وقد استدعت اللجنة المدير الج

 جد متقدمة.

إلى حين انتخاب   2018يناير    08هذا باإلضافة إلى اإلجراءات العملية التي قامت بها اللجنة خالل الفترة الممتدة من  

المكاتب وتزكية مجلس جديد وذلك غاية في تجويد التدبير الجماعي ال من حيث تنظيم القانون اإلداري وهيكلة 

فعالياتها أو من حيث تدبير المسائل المادية الكفيلة بوضع هذه الفعالية وتطبيقها الجيد على مستوى الواقع ويمكن 

 تلخيص هذه اإلجراءات كالتالي:

  :تفعيل الهيكل اإلداري 

 تم إحداث المكاتب التالية:

 وتم تعيين السيد: "مصطفى خطيب" متصرف مساعد رئيسا لهذا المكتب.  مكتب األرشيف والتوثيق -

 وتم تعيين السيد: "محمد المسكين" تقني رئيسا لهذا المكتب. مكتب التدقيق الداخلي -

 وتم تعيين السيد: "إدريس الزالغي" متصرف ممتاز رئيسا لهذا المكتب. مكتب حفظ الصحة -

يين السيد: "عبد الحق بهل" مساعد إداري رئيسا لهذا وتم تع مكتب الشؤون اإلدارية والقانونية -

 المكتب.
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وتم تعيين السيد: "سعيد الداودي" مساعد إداري  مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية -

 رئيسا لهذا المكتب. 

 المكتب.وتم تعيين السيدة: "سعاد الخامر" مساعد تقني رئيسا لهذا    مكتب التواصل والعالقات العامة -

كما تم تفعيل مكتب الشرطة اإلدارية وتقوية عمله، لذلك تم تعيين السيد "إدريس الزالغي" متصرف ممتاز رئيسا  

 لهذا المكتب وتم وضع رهن إشارته مجموعة من االعوان وكذا سيارة منفعية، وشاحنة لتسهيل العمل لمنوط به.

سها على الدعم النفسي واالداري للموظفين واستخراج وفي إطار التكوين المستمر، عملت اللجنة من خالل رئي

مؤهالتهم الكامنة، عبر تخصيص حصص أسبوعية  تكوينية و تدريبية في المؤهالت السلوكية الناعمة، أعطت 

 نتائج جيدة على مستوى العطاء و حسن التدبير.

أعماله، مبادراته اليومية خالل كما برمجت اللجنة اجتماعات أسبوعية ) كل يوم ثالثاء( ، يعرض فيها كل مكتب 

 األسبوع السابق ونتائج ذلك في حل المشاكل العالقة.

وقد أعطت هذه التدابير على مستوى فعالية الموظفين ومشاركتهم الهادفة في العمل اليومي نتائج مهمة ساهمت في  

 تقدم اإلدارة الجماعة.

 على المستوى المالي 

 المستحقة للجماعةالمداخيل: تحصيل الرسوم والواجبات   ▪

بدلت اللجنة الخاصة بتصريف األمور الجارية لجماعة موالي ادريس زرهون مجهودا جبارا بحيث بلغة المداخيل 

 200  %درهم. أي ما يعادل نسبة حوالي      106465.18بزيادة    2019مارس    18الى غاية يوم    2019برسم سنة  

 بالنسبة  لنفس المدة من السنة السابقة. 

 المصاريف  ▪

لتجاوز االختالالت والعراقيل المادية التي تعوق عمل الجماعة تطلب األمر القيام بمصاريف ضرورية وأساسية  

 )...(. للسير العادي لعملها 

  6,566أما بالنسبة لكمية الوقود ومشتقاته المستهلكة خالل هذه المرحلة الخاصة حسب متطلبات آليات الجماعة هي  

وهي كمية   8/2016قل من ثلث الكمية اإلجمالية المتوفرة في صفقة إطار رقم أدرهم،  503,74 71طن بمبلغ 

ستهالك الوقود على عملية اسقاطية يومية تمتد  الى  وقد اعتمد  في ا لى متم السنة الجارية.إكافية لضمان التمويل 

  حدود  آخر السنة، ذلك  حسب برنامج   محكم استعمال وسيارات  وشاحنات الجماعة.

- MARCHE N-08/2016 DECOMPTE PARTIEL N-01/2019 FACTURE 

N- 372 

 اآلليات والسيارات: إصالح -

 ي كان جلها معطل بشكل تام كان منة، والتنظرا للحالة التي وجدت عليها اللجنة سيارات الجماع -

 رها بشكل عادي، جيد و فعال  وقد الالزم القيام باصالحها   حتى تتمكن الجماعة من تصريف أمو

 همت هذه العمليات السيارات التالية: 

 السيارة الخاصة برئيس الجماعة؛  -

 الخاصة بالشرطة اإلدارية و البيئية؛ الشاحنة و السياراة -

 شاحنة النفايات : الرئيسية و أخرى الثانوية؛ -

 شاحنة نقل اللحوم؛  -

 السيارة الخاصة بنقل األموات؛  -

 سيارة اإلسعاف. -

وأخذا بعين  مع ضمان اإلصالح لمدة ستة أشهر. ،ملخصة في الجداول التاليةوتمت هذه العملية في أربعة مراحل 

طر القانوادارية  المتبعة في هذا الجانب، بداية بمراسلة ثالث شركات أو مقاوالت، إلى فتح األظرفة االعتبار المسا

 واختياراألقل كلفة من طرف لجنة تصريف أمور الجماعة وبخضور المكاتب المعنية )...(. 

بذلك غيرت   تمت إعادة إصالح بعض السيارات الكتشاف  صمود خلل فيها ، إال أن الشركة المعنية  ملحوظة:

 قطع الغيار، لكنها لم تتقاضى اجر الصيانة و اإلصالح  إال  مرة واحدة.

 عوان العرضيينحل مشكل األ 

بذلت اللجنة مجهودا للحد من الطريقة غير القانونية التي كان معموال بها في السابق في أداء مستحقات االعوان 

ن االعتبار لتجارب جماعات أخرى أوصت بالعمل العرضيين، بحيث وبعد عدة مشاورات واتصاالت وأخذا بعي
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بنظام الحد األدنى لألجر لتفادي ظاهرة االستفادة من األجر بدون أي عمل منجز وهزالة األجرة المقدمة، ألن ذلك 

 من شأنه أن يؤدي  إلى إلغاء الخلل الذي كان يشوب العملية برمتها.

ه اللجنة تأتي بعد تقرير موقع عليه من طرف المصالح ولالشارة، أخيرا أن كل المصاريف التي قامت بها هذ 

الجماعية المعنية، متضمن لطلب االقتناء و مبرراته، يعرض على اللجنة خالل اجتماعاتها االسبوعية لتدارسه و 

 الموافقة عليه في إطار محضر يوقع عليه من طرف أعضاء اللجنة، حتى يسمح بمباشرة العمل على تطبيقه

اللجنة المكلفة بتصريف أمور الجماعة  المجلس الذي سينتخب في إطار االنتخابات الجزئية  ليوم هكذا اذن اوصت  

تبني ديمومة و استمرارية السيرورة والصيرورة التي أمسى عليها عمل الجماعة في المدة التي  2019مارس  21

عملية والفعالة ال على مستوى اعادة باشرت عملها هذه اللجنة، )...(، وأخذا في االعتبار االصالحات الجذرية، ال

الهيكلة االدارية للجماعة وتنشيط عمل مكاتبها، أو على مستوى حسن تدبير مداخيلها ومصاريفها، وتمكين مصالحها 

بالموارد البشرية واالليات الكفيلتين بتجويد تدخالتها التي ظهر أثرها االيجابي على المستوى الميداني والتدبير 

ي للمواطن وتقديم خدمات الجماعة له على الوجه المطلوب،  ولكن أيضا فيما يخص النظافة  وتنظيم االداري اليوم

الملك العام حيث ترك اثرا وانطباعا جيدين عند المواطن بمدينة موالي ادريس زرهون،  أيضا تحسين بالتالي 

سي وأخر  قانواداري و عملي،  مردودياتها وتكريس مكتسباتها االجابية تلك، من خالل الفصل بين ما هو سيا

مستعينة في ذلك بمصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية، ومصلحة التدقيق الداخلي، المحدثتين من طرف اللجنة 

الخاصة بتصريف األمور بالجماعة لنفس الغاية، و مستفيدة من مؤازرة و مواكبة السلطة المحلية و اإلقليمية لها، 

 جامعة مانعة ليس إال.
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 "عين بوعلي"تدبير النفقات بجماعة 

 يعقوب( ي)إقليم موال
 

. وتعتمد ساكنتها  1959كيلومتر شمال مدينة فاس، سنة  14أحدثت جماعة عين بوعلي، الواقع مركزها على بعد 

 أساسا على الفالحة وتربية المواشي. 

 5.586.955,90، ما مجموعه 2017وقد ناهزت نفقات الجماعة بجزئيها المتعلق بالتسيير والتجهيز، برسم سنة 

درهم، حيث لوحظ أنها تعتمد، وبشكل أساسي، على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي شكل معدلها،  

 % من مجموع مداخيل التسيير.90، حوالي 2017و 2013خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل   2017إلى    2013ة تدبير النفقات بالجماعة الترابية عين بوعلي المتعلقة بالسنوات من  أسفرت مهمة مراقب

 مجموعة من المالحظات وإصدار عدة توصيات، نورد أهمها كاآلتي: 

 المشتريات وظيفة تدبير أوال.

 غياب طلبات االستشارة الموجهة للموردين .1

تبين من خالل تفحص ملفات سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات واألشغال، أن الجماعة التقوم بإعمال مسطرة المنافسة 

 الفقرة الرابعة من  مقتضياتوذلك عن طريق توجيه طلبات االستشارة للموردين قبل إسناد سندات الطلب، مما يخالف  

تعلق بالصفقات الم( 2013مارس  20) 1434مادى األولى ج  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  88المادة 

والتي تنص على أنه: "تكون األعمال الواجب إنجازها، موضوع منافسة مسبقة )...(. يجب على صاحب العمومية. 

المشروع أن يستشير كتابة ثالثة منافسين على األقل وأن يقدم ثالثة بيانات مختلفة لالتمان على األقل مقدمة من طرف 

 لمتنافسين المعنيين )...(".  ا

 سوء تدبير المخزن والمرآب الجماعيين   .2

 من خالل الزيارة الميدانية للمكان المخصص لتخزين المعدات والتوريدات تم تسجيل ما يلي: 

غياب مخزن جماعي بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، إذ تتوزع المخزونات في   -

الجماعة القديم، والذي غادره الموظفون بسبب تشققات أسواره، حيث لوحظ أن تخزين جنبات مقر 

 المواد والمقتنيات ال يتم بالشكل الذي يضمن المحافظة عليها وسهولة الوصول إليها؛ 

غياب نظام لتدبير مخزون المواد، سواء بشكل معلوماتي أو عن طريق سجالت، فالجماعة ال تمسك  -

 ين، من شأنها أن تساعد على ضبط وتتبع وثيرة استعمال المخزون من المواد؛جدادات خاصة بالتخز

سوء تدبير المرآب الجماعي، والمتمثل في غياب تتبع استغالل اآلليات والمركبات التابعة للجماعة،  -

سواء بالنسبة للمحروقات أو اإلصالحات أو شراء قطع الغيار، وفقا لإلجراءات التنظيمية الجاري بها  

 ل.العم

 عدم احترام قواعد عملية التسلم واإلشهاد على الخدمة المنجزة   .3

عمد رئيس الجماعة إلى االستفراد بالتأشير على صحة الخدمة المنجزة بخصوص جميع التوريدات المسلمة والمشاريع 

د رؤساء المنجزة باستثناء السندات موضوع نفقات الدراسات وسند إصالح قاعة بمقر الجماعة، على الرغم من وجو

مكاتب مختصين؛ مما يجعل هذه الممارسة محفوفة بمخاطر تدني جودة الخدمات والتوريدات، سيما مع خصوصياتها 

التقنية، من قبيل اقتناء العتاد المعلوماتي وإصالحه وإصالح اإلنارة العمومية وتثبيت نظام معلوماتي بمصلحة الحالة 

 المدنية. 

دات الطلب التي تم اإلشهاد على إنجاز الخدمة المتعلقة بها من طرف رئيس وفي هذا الصدد، فقد بلغ مجموع سن

درهم،   1.725.503,58سند بمبلغ إجمالي وصل إلى  65، ما يعادل 2017إلى  2013الجماعة، خالل السنوات من 

 درهم. 2.590.072,72سند بمبلغ ناهز  76وذلك من أصل 

 ثانيا. تنفيذ النفقات
( بإعداد المخطط الجماعي للتنمية معتمدة مقاربة تشاركية، 2009-2015االنتداب السابق )  قامت الجماعة خالل فترة

وعملت على تشخيص الوضعية وبلورة المشاريع المراد تحقيقها وفق أولويات همت، بالخصوص، البنيات التحتية 
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الصالح للشرب، وهمت كذلك والتجهيزات األساسية كفتح وصيانة الطرق والمسالك، والربط بشبكة الكهرباء والماء 

تحسين مستوى الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم. وقد صادق المجلس الجماعي على البرمجة األولى المتعلقة 

، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة 2011أكتوبر    18بالثالث سنوات األولى خالل دورته العادية بتاريخ  

لتقييم المعد من طرف لجنة اإلعداد، كما تمت المصادقة على البرمجة الثانية للمخطط % حسب ا25برسم هذه المرحلة  

 .2014فبراير  18المحين خالل دورة المجلس العادية بتاريخ 

"،  2022-2017برنامج عمل الجماعة "  2017اعتمد المجلس الجماعي لعين بوعلي خالل دورته العادية لشهر فبراير  

تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم    2017مارس    30ل إقليم موالي يعقوب بتاريخ  حيث أشر عليه من طرف عام

المتعلق بالجماعات وقد تضمن البرنامج مقترحات المشاريع المزمع تنفيذها على مدى ست سنوات تهدف  113.14

ي إطار شراكات متعددة إلى دعم البنيات التحتية للجماعة وتحسين الخدمات االجتماعية وتطوير االقتصاد المحلي ف

أهمها مع المجلس االقليمي لموالي يعقوب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمندوبية اإلقليمية 

 للصحة والمديرية اإلقليمية للتربية والتكوين.

 أسفرت مراقبة تنفيذ النفقات بجماعة عين بوعلي عن تسجيل المالحظات التالية:

 لدراسات القبلية ألشغال فتح وتهيئة المسالكغياب التصاميم وا 

درهم خالل الفترة  1.319.421,55بلغت نفقات أشغال فتح وتهيئة المسالك عن طريق الصفقات العمومية ما يناهز

 (؛ إال أن عملية إنجاز هذه المشاريع أثارت المالحظات التالية:2013-2017المعنية بالمراقبة )

االحتياطات الضرورية بخصوص األشغال المنجزة، من قبيل ضرورة اإلدالء من قبل لم يتم اتخاذ  -

المقاول بالتصميم الطبوغرافي الطولي، وتصميم التحقق الضروري لألشغال، وتقارير تجارب المختبر  

 بالنسبة للمواد قبل مباشرة األشغال، وبعد االنتهاء بالنسبة ألعمال الدك؛

قنية القبلية من قبل مكتب للدراسات ومختبر مؤهل، والمتمثلة في تحديد لم يتم إعمال الدراسات الت -

التصميم الطبوغرافي الطولي، وطبيعة وسمك طبقات فرشات التكسية، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة 

للمواد قبل مباشرة األشغال، كما لم يتم اإلدالء بما يفيد إعمال تصميم التحقق الضروري لألشغال 

ارب المختبر بالنسبة للمواد بعد االنتهاء من أشغال الدك، حيث نتج عن ذلك تهالك عدة وتقارير تج

مقاطع من المسالك المنجزة وصعوبة وخطورة استعمالها، كما هو الشأن بالنسبة للمسلك الرابط بين 

بمبلغ   ILDH/2013/2ودوار مسعود وعين تافراوت موضوع الصفقة رقم    501الطريق الجهوية رقم  

 درهم، والذي ورغم حداثة إنجازه تدهورت عدة مقاطع منه.  540.529,32

  بناء مطاعم مدرسية في غياب التصاميم والدراسات الجيوتقنية 

في إطار تنفيذها لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، أنفقت الجماعة لبناء وإتمام بناء المطاعم المدرسية عن 

درهم، همت بناء   641.235,26، ما مجموعه  2017و  2013الممتدة بين سنتي    طريق صفقات عمومية، برسم الفترة

مطعم بكل من مدرسة سيدي موسى الحاضي، ومدرسة أوالد الدين، ومدرسة بياضة، ومدرسة عين الصهريج. غير 

  أنه لوحظ، من خالل فحص الوثائق التقنية لتنفيذ األشغال، غياب تصميم هندسي موقع من طرف مهندس معماري،

حيث اكتفت المصلحة التقنية برسم هندسي موحد غير موقع وغير مرخص إلنجاز بنايات كافة المطاعم، كما لوحظ 

من القانون رقم    53ما يخالف مقتضيات المادة  مغياب دراسة جيوتقنية قبلية للمواقع التي أنجزت بها بنايات المطاعم،  

يات المادة السابعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعة المتعلق بالتعمير كما تم تعديله، ويخالف مقتض 12.90

الدراسات الضرورية إلنجاز  كافةفي إطار برنامج المبادرة المشار إليه أعاله، والتي تلزم صاحب المشروع بإنجاز 

. ذلك المشروع، والحصول على التراخيص المطلوبة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل

قد يهدد سالمة مرتاديها، خصوصا، أمام  ولتشققات، لأن غياب هذه الدراسات والتصاميم قد يعرض هذه البنايات 

 االنزالقات األرضية التي تعرفها المنطقة لخاصيتها الطينية وغير الصلبة.

 استعمال المطاعم المدرسية في غير الغرض الذي أنجزت من أجله 

لمدارس االبتدائية بالجماعة، في إطار برنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، لتخفيف أنجزت المطاعم المدرسية با

معاناة التالميذ من عناء التنقل، من وإلى منازلهم، لتناول وجبات الغداء، خصوصا، بالنظر لبعد مسافة الطريق. إال 

الجهوي للحسابات عدم احترام موضوع  أنه، ومن خالل الزيارات الميدانية لمعاينة هذه المطاعم، الحظ المجلس

االتفاقية المبرمة إلنشائها، وذلك بسب عدم بلوغ األهداف المتوخاة منها، حيث تبين أنها غير مجهزة لتناول الوجبات،  

وتستعمل كفصول للدراسة، كما هو الحال بالنسبة لمطعم مدرسة "أوالد الدين"، ومطعم مدرسة "بياضة"، أو ال 

ا كمطعم مدرسة "سيدي الحاضي" ومطعم مدرسة "عين الصهريج"، حيث توزع الوجبات )عبارة تستعمل إال نادر

 عن قطعة خبز ومربى أو قطعة جبن( بباحة المدرسة يتناولها التالميذ في الهواء الطلق كيفما كانت أحوال الطقس. 

  عدم تطابق المعطيات اإلدارية والتقنية المقدمة من طرف المقاولين 
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 ILDH/2015/4حص الملفات اإلدارية والتقنية لنائلي الصفقات المبرمة من طرف الجماعة رقم )من خالل تف

 ILDH/2012/12و ILDH/2012/13و ILDH/2012/ 1و ILDH/2012/5و AB/2015/6و

( لوحظ عدم تطابق المعطيات المضمنة بها بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في نظام االستشارة ILDH/2015/4و

ر الشروط الخاصة، علما أن تقييم المتنافسين يجب أن يتم على أساس جميع المستندات الواردة في الملف وكذلك دفات

اإلداري والتقني. إذ تبين أن الشركات نائالت الصفقات تقدم شواهد صادرة عن صندوق الضمان االجتماعي تشهد 

ة الموارد البشرية بملفها التقني، وهو ما يعني بأنها تصرح بعدد من األجراء أقل بكثير من العدد المدلى به في الئح

 22أنها إما في وضعية غير قانونية أو أنها ال تتوفر على موارد بشرية كافية للوفاء بالتزاماتها. وحيث تنص المادتان  

المتعلقين بالصفقات العمومية  2.12.349من المرسوم رقم  25و 24، والمادتان 2.06.388من المرسوم رقم  23و

مجموعة من المؤهالت القانونية والتقنية والمالية التي يجب توفرها في المتنافسين حول الطلبيات العمومية، وذلك   على

ضمانا لقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، فإنه كان يتعين على لجنة طلب العروض طلب توضيحات من طرف  

ا والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات الضرورية قبل قبول المتنافسين حول التناقضات بين المستندات المدلى به

 عروضهم بصفة نهائية. 

  اختالالت همت نفقة تثبيت برنامج معلوماتي 

درهم لتثبيت نظام معلوماتي خاص برقمنة معطيات سجل الحالة المدنية،  139.800,00أنفقت الجماعة ما مجموعه 

، تبين، من خالل فحص الوثائق المتعلقة بهذه 29/10/2017صادر بتاريخ  2017/ 10عن طريق سند الطلب رقم 

 النفقة، ما يلي: 

عدم إخضاع األعمال موضوع سند الطلب إلى منافسة مسبقة، وذلك باستشارة كتابة ثالثة متنافسين  -

 4على األقل وبتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمنة من طرف المتنافسين المعنيين، وهو ما يخالف الفقرة 

 المتعلق بالصفقات العمومية؛  2.12.349من المرسوم رقم  88دة من الما

عدم تحديد سند الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وأجل تنفيذها وتاريخ التسليم وشروط  -

 سالفة الذكر.  88من المادة  3الضمان طبقا لمقتضيات الفقرة 

  صرف نفقة دون التأكد من إنجاز الخدمة 

صادر  7/2015"، بناء على سند الطلب عدد HPدرهم القتناء حاسوبين من نوع " 15.000,00نفقة بقيمة تم أداء 

، وقد صادق رئيس الجماعة 27/05/2015بتاريخ  FA 2015/0082، وكذا الفاتورة عدد 2015/ 19/05بتاريخ 

لمعاينة الميدانية كشفت عدم ". إال أن اG( بمفرده على محضر تسلمهما من شركة "2015-2009)للفترة االنتدابية 

تواجد العتاد المعلوماتي المذكور بمقر الجماعة، حيث أكد بعض المسؤولين بعين المكان، أن النفقة صرفت دون إنجاز 

المتعلق بسن  2010يناير  3المؤرخ في  2.09.441من المرسوم رقم  67الخدمة فعال، مما يخالف مقتضيات المادة 

للجماعات المحلية ومجموعاتها. وجدير بالذكر أنه تمت اإلشارة إلى عدم تسلم الحاسوبين نظام للمحاسبة العمومية 

 بمحضر تسليم السلط الموقع بين الرئيسين السابق والحالي.

 اقتناء تجهيزات للمطاعم المدرسية دون استعمالها 

ما مجموعه  6/2016وعدد  10/2013أنفقت الجماعة، خالل الفترة المعنية بالمراقبة، عن طريق سندي الطلب عدد 

درهم في إطار تنفيذها لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية لتجهيز المطاعم المدرسية بالمدارس  134.388,00

االبتدائية. حيث خصص هذا اإلنفاق لشراء كراسي وطاوالت لألكل وتجهيزات مطبخية وأواني لتناول الوجبات، إال 

ميدانية لمعاينة هذه المطاعم، تبين عدم وجود هذه التجهيزات، باستثناء الكراسي والطاوالت أنه، ومن خالل الزيارات ال

التي تستعمل في غالب األحيان للتدريس أو ألنشطة الدعم التربوي للتالميذ المتعثرين؛ في حين خزنت جميع التجهيزات 

 األخرى بطريقة عشوائية بالمؤسسة المركزية. 

 بناء قاعة بمقر الجماعةاللجوء إلى سند الطلب ل 

درهم بواسطة سند الطلب رقم   199.716,99أنفقت الجماعة لبناء قاعة جديدة بالقرب من مقر الجماعة مبلغا يعادل 

، وقد سجل بهذا الخصوص قيام الجماعة بإنجاز األشغال دون دراسة 30/11/2016صادر بتاريخ  15/2016

الجديدة، وال باالستناد إلى تصميم هندسي معماري مرخص ومصادق  جيوتقنية لألرضية التي أقيمت عليها البناية

المتعلق بالتعمير، ويعرض سالمة الموظفين   12.90من القانون رقم    53عليه، وهو األمر الذي يخالف مقتضيات المادة  

د الحظ والمرتفقين للخطر، خصوصا بالنظر للطبيعة الجيولوجية الخاصة للمنطقة )أراضي طينية(. ولإلشارة، فق

 المجلس الجهوي للحسابات، خالل المعاينة الميدانية لموقع اإلنجاز، ظهور بعض الشقوق بالبناية موضوع هذه النفقة.
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 بناء على سبق؛ يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الالزمة من احترام قواعد تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بالحرص على تحديد الحاجيات بالدقة   -

حيث المواصفات التقنية ومحتوى األعمال قبل استشارة الموردين، وإشراك رؤساء المصالح في 

عملية التسلم واإلشهاد على الخدمة المنجزة لضمان جودة الخدمات والتوريدات واألشغال وتوثيق 

 عمليات إسناد سندات الطلب للمقاولين، وتبليغهم بمراجع اإلشهاد عبر تسجيلها؛

حرص على احترام وتنفيذ االتفاقيات المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتخصيص  ال -

 المطاعم وتجهيزاتها لألهداف المتوخاة منها؛

إنجاز الدراسات الجيوتقنية القبلية والتصاميم الهندسية ألشغال البناء، واعتماد المعطيات والوثائق  -

 قدمة من طرف الشركات التي نالت الصفقات.اإلدارية والتقنية المتطابقة الم
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II. عين بوعليل  جواب رئيس المجلس الجماع  

 )نص مقتضب(

 وظيفة المشتريات تدبير .أوال

 غياب طلبات االستشارة الموجهة للموردين  .1

إن ضعف ميزانية الجماعة كان سببا في جملة من االختالالت المسطرية في عملية التموين حيث أن رصد 

إلجبارية خاصة  نفقات الموظفين ونفقات  االعتمادات الخاصة بهذه  العمليات كان يتوقف على  كفاية النفقات ا

خصيصه للنفقات األخرى مما يصعب معه الباقي من االعتمادات غالبا ما يكون جد هزيل يتم تالتسيير األخرى، و

رى خاصة فيما يخص لوازم . كما أن تراكم الديون من سنة ألخلمصالح األخرى في تحديد الحاجياتإشراك ا

اطر االقتناءات  التزيين كان يحتم التعامل مع ممون واحد مما سبب اختالل في مسالمكتب والعتاد ألمعلوماتي و

 التوزيع . )...(. والحفظ و

 المرأب الجماعيينسوء تدبير المخزن و  .2

لقديم للجماعة  في حالة متوسطة واستعمالهما كمخزن جماعي لتدارك هذا المشكل فقد تقرر تخصيص حجرة بالمقر ا

الذي بدأت إجراءات طلب الدعم بخصوصه بالتنسيق مع العمالة )كتاب  للجماعة و  د ، في انتظار بناء مقر جديمؤقت

 (.2019يناير  18بتاريخ  301ي يعقوب عدد السيد عامل اقليم موال

نظرا لقلة الموارد البشرية فجل الرؤساء المتعاقبين على الجماعة د توفر الجماعة على مرآب جماعي ونظرا لعو

 2012، خصوصا أن الجماعة لم تكن تتوفر على أية سيارة إلى غضون سنة  ن يتكلفون بمسك اذونات المحروقاتكا

 مبادرة الوطنية للتنمية البشرية.حافالت النقل المدرسي في إطار الاإلسعاف و حيث تم اقتناء سيارة

درهم، أخبركم أن الجماعة لم تنفق أي  247951.00هو و 2017-2013ة المحروقات للفترة بخصوص مبلغ نفق

للجماعة   نظرا لشساعة المجال الجغرافيتتوفر على سيارة إسعاف واحدة وكما آن الجماعة     2017مبلغ خالل سنة  

 بآالمر سيارتكما أن هذا ال يبرر إغفال مسك سجالت تخص تحركات  فانها تعرف استهالكا متزايدا للوقود.

تعيين موظف هذه الوضعية من خالل بناء مراب ومحجز جماعي، والذي أصبح من األهداف لتسوية الجماعي و

 لتدبير هذا المرفق.

 لى الخدمة المنجزة عدم احترام قواعد عملية التسلم و االشهاد ع .3

على توصياتكم ، وتقرر الشروع في اإلشهاد على الخدمات المنجزة من  اتم أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار بناء

خالل هذه  زن اإلقليميإصدار قرارات خاصة بذلك بناءا على مالحظات الخاطرف الرئيس والمصالح المعنية  و

بسن المحاسبة العمومية للجماعات، وكذا إعداد محاضر وجذاذات التسلم   من المرسوم الجديد   53السنة تطبيقا للمادة  

 االستهالك . والتخزين و كذا التوزيع و

 النفقات تنفيذ .ثانيا

 تهيئة المسالك:غياب التصاميم والدراسات القبلية الشغال فتح  و 

نظرا لخصوصيتها فقد كانت تستوجب سرعة لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطار اأنجزت هذه المشاريع في إ

عة تنجز  أصبحت الجما 2016عليه ابتداءا من سنة في التنفيذ باإلضافة إلى محدودية االعتمادات المرصودة ، و

 السالمة،ودة وغيرها من المشاريع الحترام معايير الجدراسات قبلية للمسالك  و

هناك صعوبات  تعانيها المصلحة المختصة في مجاراة كثافة المهام المنوطة بها مما كان يسبب إغفال   سيما و أن

 لبعض اإلجراءات في تتبع الصفقات ، و التي تم تداركها مؤخرا.

 :بناء مطاعم مدرسية في غياب التصاميم و الدراسات الحيوتقنية 

للتعليم خالل بناء هذه المطاعم مع مصالح المندوبية اإلقليمية لقد كان يتم االكتفاء بتصميم موحد يعمل به بتنسيق 

قد تم تدارك هذه المالحظة خالل المشاريع المماثلة ادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تدخل كذلك في إطار المبو

 هذه السنة.

  :استعمال المطاعم المدرسية في غير الغرض الذي انجزت من أجله 

التي تسلم إليها عند انتهاء انجازها قصد ع المندوبية اإلقليمية للتربية والتعليم وشراكة م إن هذه المطاعم تبنى ب

قد تم إخبار المديرين بضرورة استعمالها فيما أنجزت من اجله خاصة حسب بنود االتفاقية المشتركة، وتسخيرها  

 اتكم. التدقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية و كذا مالحظ تبعد مالحظات هيئا
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 : عدم تطابق المعطيات االدارية و التقنية المقدمة من طرف المقاولين 

التي كان سببها نقص في فهم بعض بنود المرسوم المتعلق عروض تعطي أهمية لهذه المالحظة وأصبحت لجنة فتح ال

 بالصفقات. 

 :اختالالت همت نفقة تثبيت برنامج معلوماتي 

بمجرد تخصيص  مكونات المجلس الجديد للجماعة و المشاريع الذي طالب بها أغلبيةكان هذا المشروع من أهم 

وا  أن عملوا مع جماعات اعتمادات له من فائض الميزانية، تم االتصال مباشرة بمجموعة من الممونين الذين سبق

هذه المالحظة بالعناية ، وقد تم أخذ وثيق ذلكإال أنه تم إغفال ت ،أحسن العروض  "Dقدمت شركة "، وباإلقليم

 المطلوبة في مثل هذه العمليات.

  :صرف نفقة دون التاكد من انجاز الخدمة 

ذا األخير أمام ، وقد التزم هللجماعة تم مالحظة غياب حاسوبين من  خالل عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق

لهذا األمر، وقد تم استدعائه  با هذا لم يستجيالسلطة المحلية بتسوية هذا األمر إال أنه وإلى يومناللجنة المشرفة و

بعد تماديه في عدم االستجابة فإن األمرموجه إلى رفع دعوى قضائية ق السلطة المحلية لتسوية الوضع وعن طري

 ضده.

 :اقتناء تجهيزات للمطاعم المدرسية دون استعمالها 

، إال أن مديري المؤسسات التجهيزات المقتناةد تفعيل المطاعم واستخدام  لقد تمت مراسلة المؤسسات المستفيدة قص

، كما أن مجلس الجماعة أدرج نقطة في دورته تخدام التجهيزات بانعدام األمن وخوفا من ضياعهاعللوا عدم اس

 ن التعليم لضمالتعليمية من طرف وزارة التربية وقصد  طلب توظيف حراس بالمؤسسات ا  2018العادية لشهر ماي  

 ت بالمدارس.حراسة هذه التجهيزا

 : اللجوء الى سند الطلب لبناء قاعة بمقر الجماعة 

 الذي تشكله على حياة الموظفين والمرتفقين، للخطرن يعرفها المقر القديم للجماعة ونظرا للحالة المزرية التي كا

كحل فقد تم اللجوء بوجه السرعة إلى إصالح بناية متواجدة قصد استعمالها من طرف مصلحة الحالة المدنية 

للجماعة )...( والذي بدأت إجراءات حصول دعم   د لإلدارة. في انتظار بناء مقر جدي  ياستثنائي لضمان السير العاد 

كتاب السيد عامل إقليم موالي و  2018ابريل    18الجماعي بتاريخ    مالي لبنائه  بالتنسيق مع العمالة )دورة المجلس

 (. 2019يناير  18بتاريخ  301يعقوب عدد 
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 "سيدي المخفي" جماعة

 )إقليم إفران(
 

 بعد تقسيم الجماعة القروية 1992يونيو  30بتاريخ 2.92.468 رقمأحدثت جماعة سيدي المخفي بموجب المرسوم 

 وتمتد ،2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  حسب  نسمة 16.709سكان الجماعة  عدد  يبلغعين اللوح. -األم

تغطي   حيث  ،المساحة اإلجمالية إلقليم إفران  من  %16ما يمثل حوالي    وهو  ،كلم مربع  640حوالي    تبلغ  ةمساح  على

 هكتار.  12.382منها الغابة حوالي 

 5,58  مجموعه  مامصاريف التسيير    بلغت  فيمامليون درهم،    5,87ما يناهز    2017برسم سنة    التسيير  مداخيل  بلغت

  مصاريفحين وصلت  في مليون درهم،  6,3 يعادل ما السنة، نفس اللخ ،مداخيل التجهيز وناهزتمليون درهم. 

 مليون درهم. 4,3 بحوالي قدر لي مما نتج عنه فائض إجما ،مليون درهم 2ما يناهز  إلىالتجهيز 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة 2017إلى سنة  2013عن الفترة الممتدة من سنة  جماعة سيدي المخفي أسفرت مراقبة تسيير

الثاني تدبير  يهمو التنموية، المشاريع بتدبير األولتعلق ي، أساسيين محورين ضمن إدراجهاتم  ،من المالحظات

 : أبرزها يلي. وفيما بالجماعة التسيير ونفقات المداخيل 

 التنموية المشاريع تدبيرأوال. 
 وتوسيع بالماء الساكنة بتزويد  المتعلقة المشاريع من مجموعة شراكات،إطار  فيو منفردة بمبادرة الجماعة، أنجزت

 األحيان،  بعض   في  تتم،لم    نجزت،حين أ  المشاريع،العديد من هذه    أنباإلضافة إلى مشاريع أخرى. إال    الكهرباء،  شبكة

 : المشاريع هذهملخصا عن  نقدم يلي مااستفادة الساكنة المستهدفة منها. وفي

  بالماءالساكنة  بتزويدعلقة المت المشاريع  .1

 تقييم هذه المشاريع إلى تسجيل المالحظات التالية:  أفضى

 تحقيق األهداف المتوخاة من مشروع تزويد دوار "ثالث نسنا" بالماء الصالح للشرب  عدم 

  لبناء درهم،  121.488,00 قدره بمبلغ 2012أبريل  25بتاريخ  06/2012صفقة رقم ال 2012سنة  أبرمت الجماعة

من القنوات لتزويد ساكنة تقدر بحوالي  طوليمتر  400عتاد الترصيص الالزم ومد حوالي  تركيبخزان للماء مع 

  . بناء نافورتين عموميتينإلى    باإلضافةالفردية،    اإليصاالتنسمة بالماء الصالح للشرب انطالقا من الخزان عبر    400

 جلمن أ درهم 199.872,00 قدره بمبلغ 07/2014/ 14بتاريخ  07/2014ب رقم أصدرت الجماعة سند الطل كما

  اإلقليمي  المجلس  قام  ،ذلك  إلى  باإلضافة  .من العين  طوليمتر    1.960تهيئة العين مصدر الماء ومد القنوات على طول  

من القنوات  طوليمتر  3.340مد  همت التي 2011/ 31صفقة رقم ال بموجبلى الخزان إمد القنوات  أشغال بتكملة

والمتمثلة في  ،منها المرجوة األهدافهذه األشغال لم تحقق  جميع أن إالدرهم.  210.720,00 حواليبتكلفة تقدر ب

 :ما يلي إلى باألساس يرجعفي ذلك  والسببدائمة بالماء الصالح للشرب،  بصفةتزويد الساكنة 

 للمشروع يالقبل اإلعداد ضعف بسبب األشغال إنجاز في تعثر 

عدم قيام   إلى سببه يرجع ،في اإلنجاز تعثرانسنا" بالماء الصالح للشرب  ث الث" دوارإنجاز مشروع تزويد  عرف

 الجماعة بينالتنسيق  عبر وكذا، للمشروع الجيد  القبلي اإلعداد  برالجماعة باإلجراءات الالزمة قبل بدء األشغال ع

 توقفوتوزيع األدوار قبل الشروع الفعلي في اإلنجاز. ويظهر هذا التعثر من خالل تحليل أسباب    ،اإلقليمي  والمجلس

 التالي: النحوهو مبين على  كما األشغال

حد السكان على بناء  أبسبب تعرض  15/09/2012إلى غاية  06/08/2012توقف األشغال بتاريخ  -

 ؛ هيتأرض في ملك فوقالخزان 

بسبب انتظار انتهاء أشغال صفقة مبرمة   08/04/2013إلى غاية    25/09/2012توقف األشغال بتاريخ   -

 ؛بع مصدر الماءمنفران تتعلق بمد قنوات جلب الماء من الإمن طرف اقليم 

في انتظار حل مشكل تحديد مكان وضع   20/12/2013إلى غاية    26/04/2013توقف األشغال بتاريخ   -

 النافورات العمومية.

 وعدم بلوغ الهدف عدم استغالل المشروع 

يتم توزيعه   كيل  ،إنشاء المشروع هو جلب الماء من عين في الجبل إلى الخزان عبر "قناة الجلب"  وراءن الهدف من  كا

تمر   ممن  ةكناالس  تراميذلك    في  والسبب  تحقق،ي  لمإال أن المشروع    ؛ "قناة الرجوع"  خالل  منعلى الساكنة المجاورة  
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عدم وصول الماء   بالتاليو  ،إلى انخفاض الضغط  أدى  ممامباشرة،    منهابجانبهم "قناة الجلب" عليها وقطعها والتزود  

 الساكنة من الماء.   قيةحرمان ب تم منإلى الخزان، و

 تزويد دوار "بوشهدة" بالماء الصالح للشرب  تعثر 

درهم،   227.400,00 قدره بمبلغ 2012أبريل  16خ بتاري 02/2012الصفقة رقم  بواسطةإنجاز هذا المشروع  تم

 : التالية المالحظاتالمشروع  ذاه بشأن أثير وقد 

 الضرورية التجاربإجراء  دون ع مشرولل المؤقتتسلم بال القيام 

 (05) خمس وبناء ،من القنوات طوليمتر  2.407مد  المذكورة، الصفقة برسم  إنجازها المتوقعاألشغال  تتضمن

علما أن حفر البئر وتجهيزه وبناء خزان الماء قد تم  ،صالح منشآت الخزانإ كذاو ،نافورات عمومية بمستلزماتها

 في الشطر األول من المشروع. ماتنفيذه

أن الجماعة قامت بالتسلم المؤقت بتاريخ  ،بالصفقة المتعلقة والمستندات الوثائق تفحص  خالل من ،لوحظ قد و

 البئر ربط بعدم ذلك بررت  حيث والخزان، القنوات صالحية من التحققب الو ،دون القيام بالتجارب 23/12/2013

من دفتر الشروط اإلدارية   65لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة    اخرق  يعد    مما  بالماء،  الخزان  لملء  الكهربائي   بالتيار

والتي تنص على أن العمليات السابقة للتسلم المؤقت تشتمل على مجموعة من  ،العامة المطبقة على صفقات األشغال

دفتر الشروط بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو في    االقتضاءاإلجراءات من بينها القيام عند  

 الخاصة.

المشروع  هذادون استغالل  حالالفوري  لإلستعمالالتأكد من قابلية القنوات والخزان  دونتسلم األشغال  إنف وعليه،

 .للشرب الصالح الماء من المستهدفة الساكنة حرمان إلى بالتاليوأدى  اآلن، إلى

 المشروع لألهداف المحددة  تحقيق  عدم 

والتي تتمثل في تزويد مجموع  ،عن األهداف المسطرة انحرافه إلىعلى المشروع  الجماعة ورقابة إشراف عدم أدى

 : يلي ما علىفي مجمله،  المشروع معاينة بعد  ،الوقوف تم  حيثالصالح للشرب.  المستهدفة بالماءالساكنة 

 علىزودة بالماء،  النافورات غير مشغلة وغير م  فجميعمن أجله،    أنشأألثر الذي  لإحداث المشروع    عدم -

 تتبع تعمل على    لم  الجماعةأن    كما  المستغلين،  جمعيةالبئر بالتيار الكهربائي من طرف    ربط  من  الرغم

 الساكنة منه؛ استفادة مدىعلى  للوقوف الجمعية بمعية المشروع

يتم جلب الماء الى المنازل  حيث ،بعدما تم قطع قناة التزويد  ،للخزان مجاورة فقطخمس أسر  استفادة -

 إيصاالت فردية. خالل منالخمسة 

 جماعية مائية منشآت على الغير ترامي مواجهة في الالزم اتخاذ عن الجماعة إمساك 

  قيام  لوحظلكن  ،"(عمر آيت" وبئر" توريرين " بئر) الجماعة بتراب بئرين  بإنجازالجماعة في إطار شراكات  قامت

ألغراض  ستغاللاالمن  ينتأالمنش اتينهللحفاظ على  زميل مالالجماعة اتخاذ  دونعليها  بالتراميبعض األشخاص 

 األرض  احبص  طرف  من  استغالله  يتم  ملك خاص  بمثابة  ،مرور الزمنبو  ،عمليا  اأصبحت  ينتأأن المنش  كماشخصية.  

 :  يلي ما الصدد، هذا في ،لوحظ إذ  المنشأة المعنية. أنجزت فوقه الذي

 بئر "توريرين"  بشأن •

البئر  هأن مشروع تهيئة هذ  ،2008نونبر  14و 2008مارس  04 فيمؤرخين المحضرين الاالطالع على ب ،تبين

وذلك لتزويد ساكنة الجماعتين بالماء الصالح للشرب.  ،فرانإفران وجماعتي سيدي المخفي وواد إ إقليمرك بين تمش

 حواليبالكهرباء بكلفة تقدر ب هاجماعة سيدي المخفي بربط أساس قيام ىإفران عل إقليممن  تم حفر البئر بتمويل وقد 

تتكفل جماعة   فيما   ،درهم لصيانة قنوات التوزيع  100.000,00  يعادل  ما يقدر ب  وبرمجة اعتماد   ،درهم  147.906,00

على تأسيس جمعية   ،2008نونبر    12بتاريخ    ،طرافاأل  اتفاق  إلى  باإلضافة  هذا،مضخة.  الواد افران باقتناء ووضع 

 ع الماء مناصفة بين ساكنة الجماعتين.يتوزب تقومتشرف على تسيير المرفق تضم ممثلين عن الجماعتين، و

األرض  وصاحب المعنية األطراف بين اتفاق أي غياب  وفي ،الخواص أحد  أرض فوقتم  البئر ههذإنجاز  أن إال

  المعنيةأن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية العقارية للقطعة األرضية  ذلكعدم استغاللها ألغراض شخصية.  لضمان

  إليها، العموم نفاذ  يصعبملكية خاصة  هيالمشروع يوجد بداخل ضيعة  أن لوحظ حيث . وتحفيظها تملكها أجل من

  ،ةضيعال  في  المتواجدةشجار  األيتم استغالله فقط لسقي    الذي  البئر  إلى  الولوج  من  يمكنمنفذ أو ممر    أي  بهايوجد    ال  إذ 

 وليس لفائدة الساكنة المستهدفة.

 البئر ىإنهاء الترامي علب ،وخصوصا الجماعة ،في المشروع ةمتدخلال طرافيقم أي من األ لم الوضعية، هذه وأمام

 .العموملفائدة  اوإعادة تسخيره
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 عمر"  آيتبئر " بشأن •

  آيت" بدوارتم إنجاز بئر وخزان  القروية، التنمية صندوق طرف من المنفذ  الشروب بالماء التزود  برنامج  إطار في

 عامل طرف من المخفي سيدي جماعة رئيس مراسلة وتمت ،AEP/FDR/2001/30صفقة رقم ال بواسطةاعمر" 

بغية  الكهربائية بالشبكة الضخ محطة بربط لمطالبته 16/04/2003 بتاريخ 1883 عدد  رسالة بواسطة افران إقليم

بناء نافورتين كذا من القنوات، و طوليمتر  300بمضخة و منشآتها تعزيز  تم كماالتسلم المؤقت ألشغال الصفقة. 

 إفران إقليمحيث كانت عمالة  ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طرف من INDH/34/2010صفقة رقم البواسطة 

 . المشروع صاحبة هي

 تلزم اتفاقية أية إبرام دون ، منفي ملكية أحد األشخاص "ضيعة" عبارة عن هذه البئر على أرض إنجاز تموقد 

 ألغراض استغاللها أو جهالضمان حق ولوج الساكنة إليها وعدم تسيي للمنشأة دائمة منافذ  بفتح األرض  حباص

 من التزود منها بالماء.  ةكناالس حرمان إلى. وهو ما أدى شخصية

 الجماعة  إشارة رهنوضعت  مائية صهاريجالساكنة من  استفادة عدم 

 برنامجتسلمتها في إطار  ،صهاريج مائية من الحجم المتوسط والكبير (4أربعة ) جماعة سيدي المخفي على تتوفر

 لهابعض األشخاص  حيازة تمنع ولم ،عليها تحافظ لم الجماعةتبين أن  حيث إفران، إقليم عمالة من الجفاف محاربة

يونيو  09في  ،على التوالي ،مؤرخين بمحضرين. وباالستفسار عن أماكن تواجدها، أدلت مصالح الجماعة سند  دون

بوجود   يفيدانبحضور السلطة المحلية والرئيسين السابق والحالي لمجلس الجماعة،  تم إنجازهما  ،  2017يوليوز    14و

 . الرابع الصهريجلم تعرف وجهة  فيما ،ن سابقين في الجماعةصهاريج مستغلة من طرف مستشاري  (3) ثالث

 الشاحنة  على  الضغط  تخفيف   في  تساهم  كيل  المائية،  الصهاريج  السترجاعالالزمة    إلجراءاتالجماعة ا  تتخذ   ولم  هذا،

 .للشرب الصالح بالماء الجماعة بتراب الدواوير مجموع تزويد  على تعمل التي ،الجماعة بمقر المتواجدة الصهريج

 :يلي بمايوصي المجلس الجهوي للحسابات    وعليه،

 للمشاريع بواسطة دراسات قبلية شاملة مع التحديد الدقيق للمواصفات التقنية؛ الجيد اإلعداد -

  استفادة  لتعميم ازهاالمشاريع التي تم الشروع في إنج تنفيذعلى تدارك التأخير الحاصل في  العمل -

 منها؛ الساكنة

عليها من طرف الخواص بتنسيق مع السلطات    الترامياسترجاع المنشآت المائية التي تم    على  العمل -

 اإلقليمية.

 الكهربائية الشبكة المشاريع المتعلقة بتوسيع  .2

ة إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية  بمد الساكنة بالتيار الكهربائي، إال أن العملي  ،فيقام المكتب الوطني للكهرباء  

المستفيدة الدواوير غير بتوسيع الشبكة لتشمل ولتعميم الشبكة الكهربائية قامت الجماعة  .لم تشمل جل تراب الجماعة

التي   01/2014الصفقة رقم  ب  المتعلقة  والمستندات  الوثائق  تفحص  من  وانطالقا.  من البرنامج الوطني للكهربة القروية

 قدره بمبلغ هالبعض الدواوير المتواجدة بتراب الكهربائية الشبكةتوسيع  ها من أجلقامت الجماعة بإبرام

 ؛ تم تسجيل ربط2017  يوليوز  13  بتاريخ  ونهائيا  ،2016  مارس  18  تاريخب  امؤقت  هاتم تسلم والتي    ،2.281.396,08

 . الجماعة نفقةبالتيار الكهربائي على  في ملكية أحد األشخاص بئر

شبكة المكتب الوطني للكهرباء في    تشملهاالتي لم    المنازل  كافةلتشمل    ةالصفقة توسيع الشبكة الكهربائي  وحيث توخت

أنه تم تزويد بئر في    ،الميدانية لبعض أماكن اإلنجاز  المعاينة أثناء    ،لوحظ  فقد إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية.  

أعمدة  (9) تسع استعمالمن خالل  وذلك. منزل أي به يتواجد ال مكان األشخاص بالكهرباء، بل ويوجد في أحد ملك 

متر طولي من الخيوط أو  400 باإلضافة إلى ،أمتار ( 8علو يصل إلى ثماني )ذات  "A300"كهربائية من فئة 

 سالك الكهربائية المفتولة. األ

التيار   شبكةقة بالربط بمن المشاريع المتعل الساكنة استفادة بتعميمالمجلس الجهوي للحسابات  يوصي وعليه،

 ماليةحساب  علىتقديم منافع خاصة  وتفادي  ،مع العمل على ترتيب األولويات في إنجاز أشغال الربط ،الكهربائي

 . الجماعة

 تدبير المداخيل  .ثانيا

، يمكن تلخيصها تسجيل مجموعة من المالحظات  إلىتقييم تدبير المداخيل المنجزة من طرف مصالح الجماعة    أفضى

 :  كاآلتي
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 رخص  إلحدى ال بالنسبةالرسم على عملية البناء  أداء عدم 

الوقوف على رخصتين تحمالن  ، تمفحص بعض رخص البناء المسلمة من طرف جماعة سيدي المخفي من خالل

المسلمة  18/2014ويتعلق األمر بالرخصة رقم   ،(2014 يونيو 26 بتاريخ 65891  رقم توصيلألداء )نفس مرجع ا

 30المسلمة بتاريخ  19/2014الرخصة رقم كذا ب"، والمتعلقة ببناء إسطبل، وم.أ." إسمفي  2014يونيو  26بتاريخ 

 " والمتعلقة ببناء مسكن قروي. و.م." إسمفي  2014يونيو 

، وأنه ال 18/2014الرخصة رقم  يطابقأن األداء للمجلس الجهوي للحسابات  تبين، التي بين أيديه الوثائق وبتفحص

 . 19/2014البناء بالنسبة للرخصة رقم  ةعملي على الرسميوجد ما يفيد أداء 

 نسنا"ثالث  مقلع مستغلتصاريح  مراجعة عدم" 

الستخالص  فيها جاء بما وتكتفي نسنا"، "تالت مقلع مستغلمن طرف  المقدمة التصاريح بمراجعة الجماعة تقوم ال

 .تذكر  مراجعة بأي قامت أن لها يسبق لم حيث الرسم،

حيث لم تسع . هزيلة جد  ،2016و 2015 لسنتي بالنسبة بها، المصرح المستخرجة الكمياتوتجدر اإلشارة إلى أن 

 من بكثير أقل هيبكميات  للتصريح مستغله أمامالمجال  فسحلتحقق من الكميات المستخرجة من المقلع، ما ل الجماعة

بصفتها مقررا للجنة اإلقليمية  ،مع المديرية اإلقليمية للتجهيز بالتنسيقلم تقم كما أنها  المستخرجة، الحقيقية الكميات

والمتعلق باستغالل المقالع  2010يونيو  14در في الصا 06/2010حسب منشور رئيس الحكومة رقم  للمقالع،

استخالص  من تتمكن لكي ،الكميات المستخرجة فعال من المقلع المذكور ومراجعة بتصحيحومراقبتها، فيما يتعلق 

 الرسم المستحق الذي يعكس واقع االستغالل.

م نموذجا للوصل المرقم والتابع لسلسلة تضع رهن إشارة الملز لماإلدارة الجبائية بالجماعة  هذا، باإلضافة إلى كون

 من القانون  95عن الكميات المستخرجة من مواد المقالع كما تنص على ذلك المادة    الذي يتم تسليمه للزبناء  متواصلة،

أن يضبط تاريخ وساعة الشحن ونوع ورقم الشاحنة  يفترضالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي  47.06رقم 

يمكن هذا الوصل من تتبع ومراقبة الكميات المستخرجة، كما  اقة السائق وكمية الحمولة ومكان إفراغها.  واسم ورقم بط

يوفر وسيلة هامة للمقارنة مع محتوى اإلقرار السنوي الذي يودعه الملزم لدى مصلحة الوعاء فضال عن كونه 

 .مر ذلكاقتضى األ نالجماعية، وتصحيحه إ

 :ما يلي على بالحرص للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛ لكل الرخص المسلمة من طرف الجماعة البناء تطبيق الرسم على عمليات -

 السنوية التصريحات بمراجعةتفعيل وسائل مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع  على العمل -

 للملزمين.

 نفقـــاتال تدبيرثالثا. 
 :  ، من أبرزها ما يليجماعة عن تسجيل مجموعة من المالحظاتال مراقبة تدبير النفقات ب أسفرت

 أخرى  لعربة بالوقود التزود  دفتربواسطة  بالوقودالشاحنة الصهريج  تزويد 

 ذي  بصهريج  مجهزة  "،113974"م.  تحت عدد   مرقمة  "ISUZU"جماعة سيدي المخفي على شاحنة من نوع    تتوفر

 لضمان للفالحة اإلقليمية المديرية طرف من الجماعة إشارة رهن وضعها تم ومضخة طنا (11إحدى عشر ) سعة

 للفالحة اإلقليمي المدير بين موقع بمحضر سلمت وقد . للساكنة للشرب الصالح الماء توفير وكذا للقطيع، الماء توفير

ملكية   إلىتم تسوية وضعيتها وتحويلها  ومنذ ذلك التاريخ لم ت  ،1995  يوليوز  25  بتاريخ  المخفي  سيدي  جماعة  ورئيس

 الجماعة.

  الشيات،  بواسطة  المعبأة  الكميات  ألداءعربة أخرى    يهم  بالوقود   للتزود   دفتراشأن هذه الشاحنة    فيالجماعة    وتستعمل

(. 2016  لسنة  المحروقات  استهالك  جللتر من الكازوال )حسب س  2.200  مجموعه  ما  2016  سنة  خالل  ناهزت  والتي

 على  عربة  كل  تتوفر  أن  يجب  حيث  الشيات،  بواسطة  العربات  لتزويد   بها  المعمول  والمعايير  الضوابط  يناقض  وهو ما

 . بالمحروقات تزويد  عملية كل مع يستخدم الخاص بها والذي بالوقود  التزود  دفتر

 استخدام اآلليات  تتبع عدم 

( وشاحنة 50413ج تحمل رقم  ) (volvo) فولفو ( وشاحنة147448ج تحمل رقم لحفر )لالجماعة على آلة  تتوفر

في   تستغلها(، 113974تحت عدد م. ةمرقم) "ISUZU"نقل الماء لوكذا شاحنة  ،( 192041ج تحمل رقم لرفع )ل

 ملتع اآلليات هذه أن يالحظ أنه إال. العموميةوكذا صيانة اإلنارة  ،بالماء نةكاإصالح المسالك والطرقات وتزويد الس

كما أن الجماعة ال تتوفر على دفاتر أو سجالت تتبع استخدام  المختصة، المصالح طرف من لها مسطر برنامج دون

 .استخدامها في والعقلنة الضوابط غياب فيعملها بالفوضى  يطبع قد  مما  ،هذه اآلليات
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 المدرسي بالنقل المتعلقتيناالتفاقيتين  تفعيل عدم نتيجة إضافية مالية أعباء تحمل 

  تم ."،غ"بين الجماعة وعمالة إفران وجمعية  المبرمتين 38/2011و  35/2011 رقمي الشراكة اتفاقيتي على بناء

ج  " تحت عدد  مرقمة رونومن نوع  األولى المخفي،بتراب جماعة سيدي  المدرسي للنقل حافلتين تخصيص

 5في المادة   االتفاقيتان عليه نصت ما  بين ومن. "184484 "ج مرقمة تحت عدد  فورد  من نوع  والثانية "،184359

الجماعة بالتكفل بمصاريف استعمال الحافلتين من تأمين وضريبة خالل السنة األولى   قيام المتعلقة بالتزامات الشركاء،  

 من لهمالتشغي الالزمة والوثائق البنزين بتوفير الحافلتين وتسيير بتدبير المذكورةجمعية ال أن تقوم على، من تشغيلهما

 .الثانية السنة من ابتداء وغيرها تقني وفحص وضريبة تأمين

تاريخ الشروع في   2012 سنة ابتداء من لالتفاقيتينحظ أن الجماعة لم تسهر على التطبيق السليم ولغير أنه 

ألداءات ا  ، بذلك،لتكون  ،2017  سنة  غاية  إلى  2012  من سنة  بدءامصاريف التأمين    ءاستخدامهما، بل استمرت في أدا

 .أساس  أي على ترتكز ال 2013 من سنة ابتداءالتي قامت بها الجماعة 

 للسيارات واآلليات السنوي التقني بالفحصقيام الجماعة  عدم 

. االستعمالتاريخ بداية  من بدءاسنوات  5م الجماعة بإجراء المراقبة التقنية للعربات المستعملة التي تجاوزت وتق ال

 تتميمه  تم  كما  الطرق  على  السير  بمدونةالمتعلق    52.05  للقانون رقم  مخالفا   يعتبر  المراقبة  لهذه  الجماعة  إغفال  ذلك أن

وخصوصا   ،2016يوليوز    18بتاريخ    1.16.106رقم    الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  116.14  رقم  بالقانون  وتعديله

 أنهكما  منه التي تنص على خضوع جميع العربات الخاضعة للتسجيل أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية.    66المادة  

المعايير المعمول بها في مراقبة العربات المعدة لنقل  خارج  االستعمالالعربات لمخاطر  هذهمستعملي  يعرض

 األشخاص والبضائع. 

 :بما يلي المجلس الجهوي للحسابات يوصي وعليه،

 عند التزود بالوقود؛ للعربة المطابقة الشيات احترام قاعدة تخصيص دفتر -

 والشاحنات؛ اآلليات باشتغال المتعلقة المعلومات توثيق  على العمل -

 .مستعمليها سالمة على حفاظا واآلليات للسيارات السنوي التقني بالفحص قيامال على الحرص -

 المعلوماتي العتادصيانة  مصاريف في المبالغة 

 2011درهم كمصاريف صيانة الحواسيب وآالت الطباعة بين سنتي    76.260,00  مجموعه  ما  بصرف  الجماعة  قامت

إنها، في   بل االقتناء،من ثمن  %50أن نفقات إصالح الحواسيب تجاوزت  المالحظ، في هذا اإلطار، . و2016و

م،  دره 8.250,00المقتنى بقيمة و، 969 عدد الجرد  بسجلتجاوزت ثمن شراء الحاسوب المسجل إحدى الحاالت، 

في سجل الجرد استهلك  746درهم. كما أن الحاسوب المسجل تحت رقم  8.370,00صالح إلى اإل حيث وصل مبلغ

 التطور إلى بالنظر متجاوزا أصبح أنهرغم  ،2014إلى  2011اإلصالح من سنة  نفقات  درهم من 9.090,00مبلغ 

 .1999سنة  إلىه ئشراحيث يعود تاريخ  ،المعلوميات مجال عرفه الذي التكنلوجي

كما هو الحال بالنسبة  ،بمرتين  ،يالحظ أن نفقات إصالح الطابعات تجاوزت ثمن اقتنائها، في بعض األحيان كما

درهم  4.932,00، حيث ناهزت هاته النفقات، تواليا، 1168و 971الجرد تحت رقم  بسجلللطابعتين المسجلتين 

 .للواحدة درهم 1.900,00 لطابعتيناقتناء اثمن  درهم؛ بينما لم يتعد  4.770,00و

  فيما يتعلق بنفقات إصالح العتاد المعلوماتي.  واالقتصادمراعاة النجاعة  بيوصي المجلس الجهوي للحسابات    وعليه،

  02/2012الطلب رقم  بسندأداء أشغال غير منجزة 

 محيط  سور ببناء والمتعلق ،2012 ماي 02 بتاريخ 02/2012 رقم الطلب سند  بإبرام 2012 سنة الجماعة قامت

 بتاريخ  كامال أداؤه تم ،مع احتساب الرسوم 89.980,80 قدره بمبلغ بالبقريت،" المتواجدة تيفاريتين" بمدرسة

بناء على محضر تسلم األشغال كذا  ، و2012  يوليوز  03  بتاريخ   02/2012  رقم  فاتورةبناء على ال،  2012  يوليوز 04

والذي تشهد فيه لجنة التسلم، التي يرأسها رئيس المجلس، أن األشغال تم إنجازها وفقا   ،2012يونيو  26المؤرخ في 

 لما هو متضمن في سند الطلب. 

تم الوقوف على عدم  ،2017شتنبر  18المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ  قبلمعاينة األشغال المنجزة من بو لكن،

 construction" ب المتعلق 6 رقم بالثمن األمر ويتعلق بالكامل، أداؤها تمسند الطلب بأشغال مضمنة  إنجاز

d’acrotère  "طولي متر 104 طول على . 

على العناصر  بناء الطلب بسندات المتعلقةال سيما تلك  األشغال بأداءالمجلس الجهوي للحسابات  يوصي وعليه،

 .  فعال المنجزة والكيفيةالكمية 
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II.  المخفي جواب رئيس المجلس الجماع لسيدي 

 )نص مقتضب( 

 تدبير المشاريع التنموية )...( .أوال

 تزويد الساكنة بالماء  .1

ستقوم الجماعة بتعاون مع السلطة اإلقليمية والمحلية بتدارك الوضع  ومعالجة كل النقائص التي سجلها السادة قضاة 

عرفه الجماعة بعد إعادة انتخاب المجلس الجهوي للحسابات خالل مراقبتهم لهذا الملف. خاصة مع االستقرار الذي ت

، ونعتزم بعد مباشرة مهامنا إثر تسلم السلط  2019مارس  29والمكتب بتاريخ  2019مارس  21المجلس بتاريخ 

 أن نعطي األولوية لتفعيل المالحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي وتنزيلها على أرض الواقع.

بالماء الشروب فستقوم الجماعة بتتبع المشاريع بتنسيبق مع  -دواويرأو باقي ال-أما بخصوص تزويد دوار بوشهدة 

 الجمعية لضمان تدبير جيد للمشروع حتى يتم تعميم استفادة الساكنة من هذه المادة الحيوية.

و بشأن مشروع تزويد الساكنة انطالقا من بئر "تيوريرين" فيعتزم المجلس الجديد االنكباب على هذا الملف وإيجاد 

 ول القانونية له بتنسبق مع الجهات المعنية ، وكذلك األمر بالنسبة لبئر "آيت بنعمر" . الحل

أما بخصوص الصهاريج األربعة فهي الزالت في أماكنها وبمجرد تـسلمنا للسلط من رئيس اللجنة الخاصة سنقوم 

 بالتنسيق مع السلطات المختصة باسترجاع هذه الصهاريج .

 المشاريع المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية   .2

تبعا لمالحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات تحرص الجماعة على تغليب المصلحة العامة على المنافع الخاصة 

بخصوص استفادة الساكنة من مشاريع توسيع الشبكة الكهربائية ، و خير دليل على ذلك كهربة دواوير الجماعة 

 أزغار في إطار مشروع توسيع شبكة الكهرباء . سواء بالجبل أو 

 تدبيرالمداخيل .ثانيا

  عدم أداء الرسم على عملية البناء بالنسبة ألحدى الرخص 

بالنسبة للرخص المسلمة من المصلحة التقنية فقد تم تنبيه موظفي المصلحة التقنية بالجماعة إلى ضرورة أن يدلي 

شساعة المداخيل يثبت أنه قام بأداء الرسوم المنصوص عليها في القوانين صاحب الرخصة بالوصل المسلم له من  

 المعمول بها. 

 "عدم مراجعة تصاريح مستغل مقلع "تالت نسنا 

أما بالنسبة لمراقبة الكميات المستخرجة من مقلع "تالت نسنا" فالجماعة ستحرص على ضبط الكميات المستخرجة 

منه حتى  44المتعلق بالمقالع والسيما المادة  27-13عليها في القانون من هذا المقلع بدعوة اللجنة المنصوص 

تتمكن الجماعة من تصحيح ومراجعة بيانات األداء التي تم إيداعها من طرف مستغل المقلع ألجل استخالص الرسم 

 المستحق لفائدة الجماعة و الذي يعكس حقيقة الكمية المستخرجة. 

 تدبير النفقات .ثالثا
المالحظات الواردة في الشق المتعلق بتدبير النفقات ، ستحرص الجماعة على خضوع مختلف السيارات بناء على  

واآلليات المتواجدة بمرأب الجماعة للفحص التقني حرصا على سالمة سائقيها ، مع ضرورة التوفر على سجالت 

 قات.لتتبع استعمال مختلف اآلليات لضمان ترشيد و عقلنة استهالك الزيوت والمحرو

 35/2011  نأما بخصوص تحمل أعباء إضافية من طرف ميزانية الجماعة فنخبركم أن الجماعة وبمقتضى االتفاقيتي

وذلك بناء   2018ابتداء من سنة    نالمبرمتين مع جمعية "غ. ن. ع. ق." قد قامت بتفعيل مواد االتفاقيتي   38/2011و

حسابات ، حيث نصت االتفاقيتان على أداء الجماعة على توجيهات و مالحظات السادة قضاة المجلس الجهوي لل

لمصاريف التأمين خالل السنة األولى فقط على أن تقوم الجمعية المعنية بأداء مصاريف التأمين ومختلف 

 المصاريف الواردة في التزامات الشركاء ابتداء من السنة الثانية .

ظل التقدم المتسارع في المجال التكنولوجي أما بخصوص ارتفاع مصاريف صيانة العتاد المعلوماتي، ففي 

 والمعلومياتي فالجماعة ستحرص على تدارك هذا الوضع مراعاة لمبدأي النجاعة واالقتصاد في هذا المجال.

وبعد مراجعة الملف والتحقق من األشغال  02/2012وبشأن أداء أشغال غير منجزة موضوع سند الطلب رقم 

 ساس طبيعة وكمية أشغال منجزة فعال.اتضح أن األداء كان فعال على أ
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 "أمليل واد" جماعة

 إقليم تازة() 
 

الصادر   2.15.40مكناس وفق المرسوم رقم  ـ  الجماعة الترابية واد أمليل بإقليم تازة، الذي أصبح تابعا لجهة فاس    تقع

 الجماعة د عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت واألقاليم المكونة لها. تمتد يحد بت 2015فبراير  20بتاريخ 

حوالي  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة تها بساكنوتبلغ  هكتار، 715 حواليعلى مساحة تقدر ب

 . (%17بنسبة تأطير بلغت )أطر  07موظف، من بينهم  41 فيما يشتغل لديها  نسمة. 10.405

، أما المصاريف اإلجمالية .درهم 32.766.399,14 ما يعادل 2017للجماعة خالل سنة  اإلجمالية لمداخيالبلغت 

  بقيمةمكنها من تحقيق فائض إجمالي  ممادرهم،  17.767.499,54 تناهزف عن نفس السنة،

 درهم.  14.998.899,60

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

، لمراقبة تسيير جماعة واد أمليل برسم الفترة الممتدة بين سنتي  للحسابات  الجهوي  المجلس  بها  قام  مهمة التيال  أسفرت

 :التالية المحاور همت المالحظات من مجموعة تسجيل عن ،2017و 2012

  المداخيل دبيرت أوال.
شأنها تأمين مداخيل   من  ،على وجه الخصوص  األكرية  منها  ،بها  ال بأس  مداخيلتتوفر جماعة واد أمليل على مصادر  

 أن إالوتمكين الجماعة من وضع وتفعيل برنامج عمل كفيل بتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي.  ،قارة للميزانية

وفي هذا اإلطار، تم الوقوف على عدة مالحظات   .متواضعة  نسب  عند   تستقر  عائداتها  جعل  التدبير  في  النجاعة  غياب

 من أهمها ما يلي:

 المداخيل لتدبير التنظيمي الجانب  .1

الالزمة من حيث تنظيم العمل  باألهمية األكرية،  منها خصوصا الجماعية، المصالح تدبرها التي المداخيل تحظ لم

 مداوالت مستوى على  به المرتبطة اإلكراهات معالجة حيث ومن التدبير، هذا في  المتدخلين مختلفوالتنسيق بين 

 :التالية المالحظات تسجيل عن. وقد أسفرت مراقبة هذا الجانب الجماعي المجلس

 المداخيل بتدبير المرتبطة للمشاكل الجماعي المجلس يوليها التي األهمية ضعف 

المجلس الجماعي لم  أنتبين  ،2016و 2012فترة الممتدة بين سنتي للفحص محاضر دورات المجلس تمن خالل 

المداخيل  شساعةالتي تواجهها  وخاصة ما يهم اإلكراهاتالمرتبطة بالمداخيل،  اإلشكاالت للتداوليسبق له أن طرح 

المداخيل فيما    شسيعالمبالغ غير المحصلة لدى    وكذا ارتفاع  الجماعية،  لعقاريةا  الممتلكات  إيجار  واجبات  تحصيل  في

يتعلق بالرسوم المحلية. مما يعكس عدم تفعيل دور المجلس المنتخب في معالجة اإلكراهات التي تواجه المصالح 

 الجماعية الستخالص الديون الجماعية.

  ية جبائتقادم ديون 

 حيث، تحصيلها إجراءات بجميع القيام عدمنتيجة  الجماعية، المحلية بالرسوم المتعلقةمبالغ ال بعضيتم استخالص  لم

  طرف  من  بها  التكفل  برفض  مواجهتها  وتمت  ،األوامر بالمداخيل تجاه بعض الملزمين  إصداربمصالح الجماعة    قامت

 . 2017 ماي شهر نهاية معدرهم  33.492,13 قدره مما أدى إلى تقادم مبلغ ،القابض الجماعي

  الجماعة عائداتغياب التنسيق بين القابض الجماعي واآلمر بالصرف للرفع من تحصيل 

، إذ انتقل  2012مقارنة مع سنة  2017% سنة 6لدى القابض الجماعي ارتفاعا بنسبة فاقت  استخالصه الباقي عرف

بالنظر إلى االرتفاع الذي شهده وذلك،  ،  2017درهم سنة    8.089.013,42درهم إلى مبلغ    7.630.875,00من مبلغ  

 2017ودرهم(  1.515.092,13) 2012 تيسنم بين % 87بنسبة  الباقي استخالصه المرتبط بالمداخيل المحولة

 درهم(.  2.833.944,80)

، حسب المعطيات  2017فقد فاقت إلى حدود شهر ماي ، المداخيل شسيعفيما يتعلق بالمبالغ غير المحصلة لدى  أما

حيث    ،مليون درهم بالنسبة لمنتوج كراء الممتلكات العقارية  11  ما مجموعه  الجماعية،  المصالح  طرف  من  بها  دلىالم

  عن التكفل باألوامر باالستخالص الصادرة عن اآلمر بالصرف منذ يناير بهذا الخصوص، ،جماعيالقابض ال توقف

 الرسمك) المحلية للرسوم بالنسبة درهم 120.846,52ما يعادل  المبالغ غير المحصلةهذه  كما ناهزت، 2009 سنة

 شغل على المفروض الرسمو ،للمسافرين العمومي بالنقل  المتعلقين الرسمينو ،المبنية غير الحضرية األراضي على

المفروض على شغل األمالك الجماعية مؤقتا    الرسمو  ،مهنية  أو  صناعيةأو    تجارية  ألغراض  مؤقتا  الجماعية  األمالك
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(. مما يعكس ضعفا في التنسيق بين مصلحتي  مهنية  وأصناعية    وأبمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية  

 .لصرف والقابض الجماعياآلمر با

 القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية الممتلكات العقارية  عدم 

وتكتفي بقبض  ،باألكرية المتعلقة المحصلة غير الديون لحصركبرى  أهمية تولي ال الجماعية المصالح أن لوحظ

المستحقات غير المستخلصة  تحصيللتتبع و إجراءاتأي ب القيامدون بالقباضة،  هاوإيداع للمكتريناألداءات التلقائية 

 . تجنبا لتقادمها

 بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل الرقابي لآلمرتفعيل الدور  عدم 

 شساعةال يتم تفعيل إجراءات المراقبة المنصوص عليها بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية على  هلوحظ أن

المداخيل ال تتوفر على تقارير تثبت    شساعة  إن  حيثالمداخيل، من طرف كل من األمر بالصرف والقابض الجماعي.  

 ،المتعلق بالجماعات 113.14ون التنظيمي من القان 96 ةطبقا للماد  يها،قيام اآلمر بالصرف بإجراءات المراقبة عل

( بسن نظام للمحاسبة 2010يناير  3) 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  153والمادة 

 الشساعةالقابض الجماعي بتقييم سير  قيامأي وثيقة تفيد كما ال تتوفر على  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 سالف  2.09.441من المرسوم رقم    45لمادة  ا  مقتضياتطبقا لأو بطلب من اآلمر بالصرف،  درة منه  ومردوديتها بمبا

مارس  26من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في  43و 33. وكذا المادتين الذكر

1969 . 

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب لذلك،

المكترين على أداء ما بذمتهم من متأخرات، وعلى  لحملت اإلدارية والقضائية اإلجراءا اتخاذ -

 األداء؛ االنضباط في 

قاعدة بيانات لكل نوع من األكرية لتتبع الملفات، والقيام باإلجراءات الضرورية لتحصيل  اعتماد -

 ؛المحصلة غير للمبالغ المستمر االرتفاع من وذلك للحدآجال معقولة، داخل الواجبات 

 تفعيل  وكذا  المحصلة،  المبالغ  من  للرفع  بالصرف  واآلمر  الجماعي  القابض  بين  التنسيق   على  الحرص -

 .العمل بها الجاري التنظيمية للنصوص طبقا الجماعي للقابض الرقابي الدور

 الجماعية المرافق  وبعض الممتلكات استغالل من المتأتية المداخيل .2

 كماوحدة(،  519) السكنية والدور والمهنية التجارية حالتمهم من الم عددتتميز جماعة واد أمليل بتوفرها على 

بها، خصوصا منها السوق األسبوعي.   ال بأسسنويا من تحقيق مداخيل    تمكنهاالتي  تتوفر على بعض المرافق الحيوية  

 نجملها فيما يلي:  ،أثار تدبير هذه المداخيل عدة مالحظات وقد 

  عدم تحصيل واجبات الكراء 

 (6)  ست يستغلون أن بعض أعضاء المجلس الجماعي ،األداءات وجداول باألكرية المتعلقة  البيانات فحص  من ،تبين

 مجموعه  ما  2017  أبريل  ايةغ  إلى  بلغت، التي  محالت تجارية عن طريق الكراء، ويمتنعون عن أداء واجبات الكراء

 .ر المحصلة من طرف المجلس الجماعيالمبالغ غي تقادم قد يؤدي إلى. مما  درهم 686.292,00

لم يسبق  ،كراء عقود  بموجب الموظفين بعض طرف من تستغل لجماعةالتابعة ل السكنية المحالت بعض أنكما 

،  سنوات سبع عن يزيد  ما منذ  األداء عن اآلخر البعض توقف كما العقد، إبرام منذ لبعضهم أن أدى واجباته الشهرية 

 بقيمة مبلغ وليسقطدرهم،  230.496,00 ما مجموعه، 2017إلى غاية أبريل  المؤداةالمبالغ غير  لتصل بذلك

 درهم منها في التقادم. 48.595,00

ارتفاع المبالغ ما أسهم في  ،داء واجبات الكراءأ، لم يسبق لهم آخرين مستغل182هذا ويضاف إلى ذلك أن حوالي 

 .درهم 15.291.169,00  ما قيمته  2017نهاية شهر ماي من سنة  ناهزت إلى حدود المحصلة، التي  غير

 المكتري تغيير  بعد جديدة عقود إبرام إثر الجماعة على مالية مبالغ تفويت 

أنه تم تغيير المستفيد من عملية إعادة اإليواء  ،من خالل ملفات الكراء الممسوكة من طرف المصالح الجماعية ،تبين

تمت الذي    من دفتر التحمالت الخاص بإعادة اإليواء  8فيما يتعلق بمحلين تجاريين، دون أن يتم تفعيل مقتضيات المادة  

 المادة هذه تنص  حيث". B09"و" R05" ي رقم ينلويتعلق األمر بالمح ،2013مارس  19بتاريخ  يهالمصادقة عل

 الموافقة على الحصول بعد  إال )...(  الغير لفائدة التنازل أو الكراء تولية اإليواء عملية من للمستفيد  يحق"ال  أنه على

المكتري الجديد الذي يجب عليه أداء مبلغ جزافي   مع )...( جديد  عقد  إبرام مقابل الجماعي المجلس لرئيس الكتابية

والذي تم تحديده في مبلغ  ،لفائدة الجماعة قبل إبرام العقد داخل الخمسة عشر يوما األولى من تاريخ التنازل

 درهم بالنسبة لتجار القرميد. 10.000,00مبلغ  في و ،درهم بالنسبة لمحال المأكوالت الخفيفة 30.000,00
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  المكتري   تنازل  عند "  جديد "عقد    بمثابة"  التعديلي  البيان"  بلوحظ أن الجماعة قامت بإصدار ما يسمى    ،ذلك  إلى  إضافة

 ودفع المبلغ الجزافي المنصوص عليه بدفتر التحمالت.  الكرائية، السومةمراجعة  التنصيص على دون للغير، القديم

 السوق األسبوعي إيجار فيغير قانوني لمتنافس  إقصاء  

 شهر خالل 03/2015 رقم تحت، 2015 سنة برسم األسبوعي السوق مرفق إليجار للعروض طلبا الجماعة طرحت

 المالي  العرض  النتقاء   العروض  فحص  وبعد .  2015  مارس  11  بتاريخ  العروض  طلب  لجنة  واجتمعت،  2015  فبراير

  درهم،  1.051.000,00  بمبلغ  عرضا  قدم  الذي  شركة "ب م أ"،  األعلى،  المالي  العرض  صاحب  استبعاد   تم  األفضل،

"، ب.ل B. L SARLاستبعدت اللجنة صاحب العرض المالي الثاني، شركة "  كما. األثمان لجدول  تقديمه عدم بعلة

درهم(،   960.000,00درهم( وجدول األثمان ) 984.000,00عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد االلتزام ) بعلة

صاحب العرض الثالث، شركة  ، أيضا،اللجنة استبعدت ثمع اللجنة المذكورة. حسب ما هو مبين في محضر اجتما

"EL B. D  األثمان لجدول تقديمه عدم بعلة درهم، 945.000,00 بمبلغ عرضا قدم الذي"، ب.د. 

  جانب  الثاني المتنافس إقصاء  فإن القانونية، الناحية من مفهوما  والثالث األول المتنافس استبعاد  كان وعليه، إذا

 30بتاريخ  الصادر المتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349من المرسوم رقم  27 مادةال يستفاد من بما أنه الصواب،

 .األثمان بجدول يعتد  ،في حالة عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد االلتزام وجدول األثمان ،أنه  2013مارس 

والموجهة إلى   ،2015أبريل    30بتاريخ    و.أ./ج.ح   00919ة تحت عدد  على ذلك، يظهر من المراسلة المسجل  وعالوة

  أخبرته حيث العروض، طلب لجنة محضر في المضمنة تلك غير أخرى اعتبارات أثارت اللجنة أن ،المتنافس الثاني

 2.12.34 رقم المرسوم من 40 المادة ذلك على تنص كما األثمان صياغة في "تباينات  بسبب عرضه رفض  تم بأنه

 ."العمومية بالصفقات المتعلق

إرساء الصفقة على صاحب   بهدف  بصفة غير قانونية،  صاحب ثاني أعلى عرض ماليأقصت  تكون اللجنة قد    وبذلك،

 طلب  بلجنة بعضووثيقة  قرابةعالقة  ، والذي تربطه(درهم 912.000,00) "س S" شركةالعرض المالي الرابع 

يس لجنة التخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية ." بصفته رئمالسيد "أ. العروض

 والمالية بالجماعة.

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

 وكذا الجماعي، المجلس أعضاء بذمة المترتبة الكراء مستحقات لتحصيل القانونية اإلجراءات اتخاذ -

 باقتطاعات مباشرة من أموالهم؛ القيام عبر الجماعيين، الموظفين

مقتضيات دفتر التحمالت لحمل المتعاقدين مع الجماعة على أداء واجبات الكراء في أجلها  تفعيل -

بمناسبة   الكرائيةالمحدد، تفاديا لتقادمها، ودفع المبلغ الجزافي لصندوق الجماعة، ومراجعة السومة  

 إبرام "العقود الملحقة"؛ 

 .لحرص على التطبيق السليم لمرسوم الصفقات العمومية عند تقييم عروض المتنافسينا -

 الرسوم بعض تدبير فرض واستخالص   .3

، حيث  تحصيلها نسب لتحسين القانونية والمساطر اإلجراءات مختلفتدبير بعض الرسوم المحلية عدم تفعيل  يعكس

 :لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي

  على األراضي الحضرية غير المبنية للرسم الخاضعةغياب تام لعملية إحصاء األراضي 

 مام ،الجماعة بتراب ألراضي الحضرية غير المبنيةاتبادر المصالح الجماعية المختصة إلى القيام بعملية إحصاء  لم

 إجراء سنويا يتم" أنهعلى  تنص المتعلق بالجبايات المحليةالتي 47.06 من القانون رقم 49يخالف مقتضيات المادة 

 التابعة الوعاء مصلحة وتتكلف المبنية، غير الحضرية األراضي للرسم على الخاضعة لألراضي شامل إحصاء

اإلحصاء". وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بالدقة الكافية لضمان فرض   هذا بإنجاز للجماعة

 لفائدة ميزانية الجماعة. بشأن هذا الرسم واستخالص المداخيل المستحقة

 على األراضي الحضرية غير المبنية مباشرة الجماعة إلجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم عدم  

على بيانات بالخاضعين للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية جعل مصالحها  الجماعة توفر عدملوحظ 

بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث سنويا  الملزمين  كل  ددة قانونا لمطالبة  المختصة تمسك عن القيام باإلجراءات المح

، األمر الذي يؤدي ال تقوم بتطبيق وتحصيل مبلغ الرسم إال بمناسبة تقدم البعض منهم لطلب رخص في مجال التعمير

 .إلى تفويت مبالغ مهمة على الميزانية الجماعية
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  لملزمين الذين وضعوا إقراراتهم دون أداء الرسم المستحق ا تجاهستخالص الوامر بااألعدم إصدار 

أن بعض   ،2017سنة  لاألراضي الحضرية غير المبنية   على بالرسم المتعلقة اإلقرارات من خالل االطالع على،  تبين

. في 2017ماي  24يقوموا بأداء الرسم المستحق إلى غاية  أن دونلدى مصلحة الوعاء  إقراراتهم اضعووالملزمين 

سالف  47.06رقم  القانون من 128 طبقا لمقتضيات المادةبإصدار األوامر باالستخالص  الجماعة لم تقم ،المقابل

  .الذكر

 عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع اإلعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  

المشاريع المتعلقة بالتجزئات العقارية والبناء، إذ أن اإلعفاءات المؤقتة من الرسم  إنجاز عملية لوحظ غياب تتبع

 األشغال إنجاز آجال تتبع الجماعة مصالح من تقتضي ، 47.06 من القانون رقم 42المنصوص عليها في المادة 

 المحدد. األجل شواهد المطابقة أو رخص السكن داخل الملزمين على حصول من والتأكد  ،بالتجزئات والبناء المتعلقة

 سنة تلي التي السنة من فاتح يناير من ابتداء سنوات 3 في المحددة اإلعفاء فترة الملزم تجاوز ففي حال ،وبالتالي

 42المادة  اإلعفاء طبقا لمقتضيات فترة كل عن بأداء الرسم ملزما يصبح ،التجزئة أو البناء رخصة على الحصول

 .من نفس القانون 147و 134بالمادتين  عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق اإلخالل الذكر، دون سالفة

 المستحق الرسم تطبيق عدم إثرعلى  الجماعة ميزانية على درهم 114.829,20 مبلغ تفويت تم أنه تبين قد عليه، فو

بناء لم يتم منح رخص  ةرخص 64 رصد  تم  كما. المؤقت اإلعفاء أجل داخل تسلمها ملم يت التي ،." أ تجزئة" على

 عليها. الرسم تطبيق يستوجب مما ،السكن بشأنها داخل هذا األجل

  القطع األرضية تفويت بعضاإلقرار ب وضعالجزاءات القانونية على التأخر في  تطبيق عدم 

 تقرارااإلأن تواريخ التفويت المضمنة بها تختلف عن تلك المضمنة في  ،من خالل تفحص عقود التفويت ،تبين

التاريخ المضمن باإلقرار، ب  تأخذ ن. إال أن الجماعة  ؤوأراضي حضرية غير مبنية التي وضعها المجز  فويت تب  المتعلقة

لم يقوموا بوضع  المجزئين أن يعني مماه. بيختلف عن التاريخ المضمن بعقد التفويت المرفق  كونه منرغم ال على

 48لمقتضيات المادة  طبقا  ،الموالية لتاريخ وقوع التفويت ايوم 45 أجل داخلاإلقرارات عن تفويت البقع األرضية 

تطبيق الغرامات ب الجماعية المصالح تقم لم ذلك ومعالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية.  47.06 من القانون رقم

 القانون.من نفس  135المقررة في المادة 

  عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع

 المشروبات 

البالغ  ،على محال بيع المشروبات من خالل االطالع على اإلقرارت المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم ،تبين

ضريبة على القيمة المضافة( التي يتم التصريح بها وأداء أن أرقام المعامالت )دون احتساب ال ملزما، 79عددهم 

خصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي  ،النشاط التجاري لهذه المحالتبالرسم على أساسها، جد منخفضة مقارنة 

موقعها   بحكمو  مربع،  متر  300تتجاوز في بعض األحيان    التيتعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم حجم المساحة المستغلة  

 علىدرهما في أحسن الحاالت. و 153,00يتجاوز رقم المعامالت اليومي المصرح به مبلغ  ال  حيثط المدينة. وسب

من القانون   151و  149لمادتين  مقتضيات الم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة واالطالع طبقا ل  ،الرغم من ذلك

  .بهدف التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بها 47.06 رقم

 ستغاللااللحصول على رخصة باحرص الجماعة على إلزام مستغلي الملك الجماعي العام  معد 

من خالل ملفات رخص االستغالل المؤقت للملك الجماعي العام المسلمة من طرف المصالح الجماعية، ومن  ،تبين

 تجارية ألغراض الجماعية العامة مؤقتاك مال، أن بعض مستغلي األ2017ماي  24خالل المعاينة الميدانية بتاريخ 

إلى فرض الرسم المتعلق بحالة   الجماعة  تعمد   الومع ذلك،    ستغالل،اال ال يتوفرون على رخصة    مهنية  أو  صناعية  أو

نونبر  30من الظهير الشريف المؤرخ في  12والمنظم بمقتضى الفصل  ،دون ترخيص الجماعي العام الملك شغل

المخالف عن كل سنة   إخضاعالذي ينص على    ،المتعلق بإشغال األمالك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه  1918

تحقة في حالة تعويض يساوي ثالث مرات مبلغ اإلتاوة السنوية العادية المسلأو كسر سنة من االحتالل غير القانوني 

  رقم التنظيمي القانون من 94 المادة مقتضيات بذلك وبذلك يكون رئيس الجماعة قد خالفاالستفادة من الترخيص. 

 اتخاذ التدابير الالزمة لتدبير الملكب  مطالبالجماعي    المجلس  رئيس  أن  يستفاد منها    التي  بالجماعات  المتعلق  113.14

 . العمومي للجماعة

 عة لإلجراءات الضرورية إللزام مستغلي األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية عدم اتخاذ الجما

 أو صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك 

ألغراض تجارية أو صناعية أو   مؤقتا  مستغلي الملك الجماعي  من  مجموعة  تقيد   عدم  للحسابات  الجهوي  للمجلستبين  

هذه الوضعية اإلجراءات   حيالتتخذ    لمفضال عن أن الجماعة    ،نشاطالبشغلها لممارسة    مله  المرخصلمساحة  بامهنية  

 ثماني بمركز المدينة من رصد متواجدة محال تجاريا  17لعينة من  مكنت المعاينة الميدانيةوفي هذا الصدد، ة. الزمال

 متر مربع.   98ومتر مربع  21لمساحة المستغلة بدون رخصة بين حاالت تتراوح ا (8)
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 : بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

باإلحصاء السنوي الشامل لألراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، طبقا لمقتضيات  القيام -

 سالف الذكر؛  47.06من القانون رقم  49المادة 

من  42ورخص البناء المنصوص عليها في المادة  التجزئات بتتبع اإلعفاءات المؤقتة لرخص  القيام -

 الذكر؛  سالف 47.06القانون رقم 

على اإلقرار  47.06من القانون رقم  135الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة  تطبيق  -

يوما المنصوص عليها  45وضعه خارج أجل  في حالةض حضرية غير مبنية ابوقوع تغيير على أر

 من نفس القانون؛  48بمقتضى المادة 

 المشروبات،  بيع محال على بالرسم الملزمين طرف من بها المصرح المبالغ مراجعة على  الحرص -

 الجماعة؛ بوسط المقاهي تعرفه الذي التجاري النشاط حجم مع لتتماشى

 االحتالل، هذا على اإلقدام قبل رخصة على الحصول بطلبمؤقتا  العام الجماعي الملك محتلي إلزام -

 . بها المرخص المساحة احترام على وحملهم

 النفقات  بعض دبيرت .ثانيا
الجانب تقييم تنفيذ بعض نفقات التسيير، للتأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات  هذا يهم

وعن طريق إبرام  ،الطلب وسندات العموميةالمقدمة والتوريدات المسلمة واألشغال المنجزة عن طريق الصفقات 

 ة مجمع المركز التجاري. االتفاقيات. إضافة إلى مراقبة مشروعية تنفيذ صفقتي بناء وتهيئ

 التسيير لنفقاتتقييم المراقبة الداخلية   .1

 : كاآلتي اإلطارالمالحظات التي تم تسجيلها في هذا  أهميمكن تلخيص 

 مساطر المراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي  ضعف 

لم يتم تعيين موظف  بحيثأن المصالح الجماعية ال تولي قواعد حسن تدبير المخزن الجماعي األهمية الالزمة،  تبين

والمستودع البلدي.   المحجزبعدة مهام في اآلن نفسه، تتعلق بتدبير  تكليف موظفة عرضية  االكتفاء بتم  ورسمي لتدبيره،  

 وقد أدت هذه الوضعية إلى:

 المخزون؛ لتدبير واضحة مساطر اعتماد  عدم -

 المخزون؛ جذاذات مسك عدم -

 والخروج  الدخول  تاريخ  بوضوح  تبرز  ،المخزن  في  الموجودة  المواد   حركات  لتتبع  جداول  مسك  إغفال -

 بذلك؛ المعنية والكميات

 .للتفاوتات الفورية المعالجة مع دورية آجال في مادية بجرود  القيام عدم -

 المنشآت  بصيانة  المكلف  العون  طرف  من  العمومية  لإلنارة  االعتيادية  الصيانة  عمليات  لتتبع  سجل  مسك  يتم   ال  أنه  كما

 التواريخ  تسجيل إغفال يتم كما المخزن، دخول سجل في والمعدات ذات الصلة د واالم تسجيل يتم ال إذ  ،الكهربائية

 في منتظمة طريقة باعتماد  الضرورية العناية المخزنة المواد  إيالء يتم ال أنه إلى باإلضافة  المستهلكة؛ والكميات

 .المواد   ضياع  حاالت  لتبرير  محاضر  تحرير  عدم  عن  فضال.  المواد   باقي  عن  لالشتعال  القابلة  المواد  وعزل  التخزين،

 وضع مساطر للمراقبة الداخلية لتدبير حظيرة السيارات   عدم 

 المطاطية  واإلطارات االعتيادية والصيانة الغيار وقطع والزيوت بالمحروقات المتعلقة النفقات  صرف عملية أن تبين

 هذه من الجماعة استفادة عدم مخاطر من للتقليص سجالت ومسك الداخلية للمراقبة مساطر بوضع تحصينها يتم لم

 : ليحيث لوحظ، في هذا اإلطار، ما ي النفقات،

 عن  االستهالك  عملية  تتبع  قصد   آلية(  17)عددها    حدة  على  آلية  كل  استهالك  جذاذات  إعداد   تلقائيا  يتم  ال -

  كمية مع( الحفر آللية)بالنسبة  المنجز العمل حجم أو المقطوعة المسافة مالءمة من التأكد كذا و كثب،

 المستهلكة؛ المحروقات

والقيام بالتتبع الفردي لآلليات الجماعية بمسك سجل تدون فيه    ،يتم تكليف عون إلعداد هذه الجذاذات  لم -

 الكميات المستلمة من الوقود والكميات المستعملة واآلليات المستفيدة؛ 

 محاضر  تحرير  طريق  عن  الزيوت  من  السيارات  حظيرة  واستفادة  للمحروقات  الفعلي  التسلم  إثبات  عدم -

 بالتسلم؛
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( المتعلق بكل آلية من آليات carnet de bordمسك دفتر الصيانة االعتيادية واإلصالحات ) عدم -

  .والذي يؤرخ لجميع عمليات الصيانة واإلصالح المتعلقة بها ،الجماعة

 القانونية تحمالتها ضمن تدخل ال  نفقات الجماعة ميزانية تحميل 

 منزليةأنه تم تحميل ميزانية الجماعة نفقات استهالك اإلنارة ال ، من خالل بيانات االستهالك السنوي للكهرباء تبين،

 ،(األول  والسكني  التجاري  والمجمع  العقاري  المجمعبعض العمارات في ملكية الجماعة )  فيالمتعلقة بمساكن متواجدة  

محالت من أصل  (6ستة )و ،محال سكنيا 60شقة من أصل  44 الجماعة بعض العمارات التي تمتلك فيهاكذا في و

 41.718,15ما مجموعه    في هذا الصدد،  ،محال تجاريا. وقد بلغت نفقات استهالك الكهرباء التي تحملتها الميزانية  13

 ، علما أن نسبة كبيرة من مكتري هذه المحالت ال يؤدون2017غشت    31و  2012درهم خالل الفترة الممتدة بين سنة  

 .  التي في ذمتهم مستحقات الكراء 

 للفروسية  المحلي والمهرجان الوطنية األعياد بمناسبة االستقبال نفقات حقيقة إثبات عن عجز 

 ، نفقات بمناسبة األعياد الوطنية والمهرجان المحلي2017وشهر غشت  2012ميزانية الجماعة، بين سنة  تحملت

إعداد محاضر   من خالل  ،ه الكفايةهذه النفقات بما في  درهم. إال أنه لم يتم تبرير  360.240,00بلغ مجموعها    للفروسية

التسلم للتوريدات، خصوصا أن سندات الطلب والفواتير المتعلقة بهذه النفقات ال تحدد بدقة محتوى الوجبات المقدمة، 

 . كميات من سنة ألخرىالإلى تفاوت  إضافة

 في غياب نظام مراقبة داخلية لتتبع تنفيذ األشغال  مكراة أشغال بواسطة آليات إنجاز 

حيث  ،ؤهاكراتم  آليات طريق عن، بإنجاز أشغال 2017وشهر غشت  2012 سنةقامت المصالح الجماعية، بين 

، مما  شغالفي غياب نظام لمراقبة تتبع تنفيذ هذه األ  وذلك  درهم،  966.624,00  مجموعه  ت النفقات ذات الصلة مابلغ

تحديد برنامج دقيق لتدخل اآلليات، لتسهيل مراقبة وضبط  لعدم نظرا ،مخاطر عدة على تنطويعملية جعل هذه ال

بمناسبة كل تدخل؛  بيوم، يوما المنجزة الساعات كميات لضبط جذاذات اعتمادعدم إضافة إلى  ،صحة العمل المنجز

 .استغاللها مصاريف تحديد  مع المنجز، العمل حجم لتحديد  اتاآللي وخروج دخول محاضر إعداد وكذا عدم 

  عدم تحديد معايير استحقاق الدعم الممنوح للجمعيات 

"...( أن أمليل لواد . م .ت. م"ت. وجمعية"، أمليل لواد. ت. ث.مجمعية "كأبانت دراسة ملفات الدعم المقدم للجمعيات )

نه ال يتم ربط إالجماعة ال تتوفر على منهجية موضوعية لتحديد الجمعيات التي يتم ترشيحها لتستفيد من الدعم، إذ 

برنامج لومدى مالئمته    ،قرار منح الدعم بشرط التوفر على برنامج عمل واضح من شأنه توضيح أوجه استعمال الدعم

دعم دون أن تتقدم ولو بطلب تعبر فيه عن حاجتها للدعم المطلوب كما أن بعض الجمعيات تلقت ال .عمل الجماعة

 وتوجهاتها الستعماله.

  مراقبة وتتبع استعمال الدعم الممنوح للجمعيات لعدم وضع آليات 

 32للفصل  دون أن تشترط تقديم أي وثيقة تبين أوجه استعمالها، طبقا دوريا تقدم المصالح الجماعية المنح للجمعيات

( كما تم  1958نونبر  15) 1378جمادى األول  3الصادر في  1.58.376 الظهير الشريف رقم من مكرر مرتين

على أنه يتعين على الجمعيات  هذا الفصل ينص ، حيثتعديله وتتميمه، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

أن تقدم حساباتها للهيئات   )...(آالف درهم من إحدى الجماعات المحلية  10التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 

درهم تسع جمعيات   10.000,00وقد وصل عدد الجمعيات التي تلقت دوريا أكثر من    التي تمنحها اإلعانات المذكورة.

، وجمعيتان من سنة 2016إلى سنة  2013، وجمعيتان من سنة 2016إلى سنة  2012)خمس جمعيات من سنة 

 (.2016إلى سنة  2014

أو تبين  ،على إبرام اتفاقيات تحدد أوجه وأهداف استعمال األموال العموميةالجماعة ال تحرص فضال عن ذلك،  

بتاريخ   07/2003نشور الوزير األول رقم  ألف درهم، وذلك طبقا لم  50التزامات الجمعيات التي تتلقى منحة تتجاوز  

درهم خالل خمس سنوات  160.000,00درهم إلى  90.000,00؛ حيث تلقت ثالث جمعيات من 2003يونيو  27

 (.2016إلى سنة  2012متتالية )من سنة  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب لذلك،

 من  الجماعية  المصالح  لتتمكن  الجماعي  المخزن   لتدبير  الداخلية  للمراقبة  مساطر  وضع  على  الحرص  -

 الحاجة؛  حسب  الشراء عملية وعقلنة المواد حركة ضبط

 على وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير نفقات التسيير، وتتبع استهالك المواد والوقود؛  الحرص -

 إلى إضافة الدعم، استعمال وأوجه أهداف تحدد اتفاقيات إبرام طريق  عن للجمعيات الدعم منح تدبير -

 .الجماعي المجلس تجاه التزاماتهاالجمعية المستفيدة بتقديم حساباتها، وتوضيح  إلزام
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 المركز التجاري" جمع"م صفقتي مشروعية مراقبة .2

" عن طريق إبرام صفقتين بهدف التجاري المركز"مجمع  وتهيئة بناء مشروع بإنجازقامت المصالح الجماعية 

 وذلك،  6ية التي كانت تمارس بشكل غير منظم بمركز الجماعة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم  احتضان األنشطة التجار

 واستغاللها  جديدة  أنشطة  الحتضان  إضافية   محالت  بناء و  التجاري،  المركز   بمجمع  األنشطة  تلك  مستغلي  إيواءبإعادة  

 : يلي  فيما نورد أهمها المالحظات بعض أثار المشروع هذا تنفيذ  أن إال. عروض  طلبات بتنظيم الكراء طريق عن

  عدم تضمين األوامر بالخدمة لتأجيل األشغال التعليالت الالزمة 

  ها ، وتبليغ المقاول ب30/08/2011التي تمت المصادقة عليها بتاريخ    07/2011/وأبخصوص الصفقة رقم    لوحظ،
األشغال خالل الفترة الممتدة   أجيلتأمرا بالخدمة ب  12بإصدار    قامتالمصالح الجماعية    أن  ،2011/ 26/09بتاريخ  

)تاريخ التسلم المؤقت للصفقة(، دون أن تقوم   2015فبراير    5)تاريخ األمر ببدأ األشغال( و  2011دجنبر    20بين  
من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال،   44لمادة ا مقتضيات يخالف ما وهوبتعليلها. 

الخدمة مع دفتر  بوامر  األ  هذه  ةأن مقارن  كما  "يتم تأجيل األشغال بموجب أمر بالخدمة معلل".نص على أنه  تي  تالو
 . بين هذه الوثائق اهناك تناقض أن عن أبانت ،الورش

 اختالالت بخصوص إنجاز بعض األشغال  

تنفيذها وتلك  أن هناك اختالفات مهمة بين الكميات التي تم ،07/2011/وأرقم  الصفقةمن خالل دراسة ملف  ،لوحظ

 .البيان هذا  من ثمنا 24 األشغال المتعلقة ب إنجاز عدم إلى إضافة ،لألثمان المفصلي قديرالواردة بالبيان الت

من مرسوم الصفقات   72من المادة  4أنه تم إنجاز أشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة  كما

بإبرام عقد ملحق على أساس أن هذه األعمال كانت غير متوقعة وقت إبرام الصفقة وذلك ، 2007العمومية لسنة 

أن هذه األعمال قابلة للتوقع وقت إبرام الصفقة    ،قاألثمان المرفق بالعقد الملح  جدول  خالل  من  ،تبين  لوال أن  ،الرئيسية

درهم كانت متوقعة في إطار   114.000,00  قدره  ( بمبلغ إجمالي65و  64و  63الرئيسية، بل إن بعض األشغال )رقم  

   العقد الملحق بأشغال أخرى مماثلة )بمعايير أو أحجام مختلفة(.ضمن  الصفقة الرئيسية، إال أنها لم تنجز، وتم تعويضها  

 أشغال إضافية سوية عقد ملحق لت إبرام 

ملف الصفقة    نأ  لوحظ  قبل، حيثمن  لتسوية أشغال إضافية تم إنجازها    02/2014رقم    إبرام العقد الملحق  تم  هأن  تبين

 يلزم ما اتخاذ  الوصية، السلطات من الجماعي المجلس رئيس فيها يلتمس، 2014/ 26/08 بتاريخ مراسلة يتضمن

 البناية أعطت وفنية تجميلية إضافية أشغال مستحقات تغطية أجل"من وذلك  الملحق، العقد  على بالمصادقة للتسريع

 بلغت مدةل متوقفة كانت األشغال أن يوضح الصفقة ملف أن إلى إضافة ".إنجازها بثمن يليق الذي الجمالي المظهر

 .(151األشغال رقم    باستئناف   أمر)  21/01/2015  إلى(  25  رقم  األشغال  بتأجيل)أمر    07/01/2014  من:  يوما  383

 16/01/2015بتاريخ    ذلكتم إخبار المقاول بو  ،30/12/2014تمت المصادقة على العقد الملحق بتاريخ    هأنمع العلم  

 (. 142)أمر بالخدمة رقم 

 المؤقت  التسلم تم، 2015 فبراير 05 بتاريخ أي األشغال، استئناف من فقط يوما 15 بعد  أنه تبين قد على إثر ذلك، فو

يستحيل إنجاز تلك   على أساس أنه  الملحق  العقد   على  المصادقة  قبل  الشغاأل  هذه  إنجاز  تم  أنه  على  يدل  مما.  للمشروع

 . األشغال اإلضافية خالل المدة المذكورة

 03/2016/وأالصفقة رقم  منجز بواسطةعدم القيام بالدراسة التقنية للمشروع ال  

 الخارجية   التهيئة  شطر  إلنجاز  ةالتقني  ةالدراس  إنجاز  يتم  لم  هأن  03/2016/وأرقم    الصفقةلوحظ من خالل دراسة ملف  

الذي أدى إلى اختالفات مهمة  الشئفقط تصاميم طبوغرافية.  مضيحيث إن الملف  ، لمشروع مجمع المركز التجاري

 أشغال تتعلق بستة إنجاز عدم إلى إضافة ،لألثمان المفصلي قديربين الكميات التي تم تنفيذها وتلك الواردة بالبيان الت

بنسبة  أثمان ( 4) أربعة  في حجم أشغال (الزيادةبالنقصان أو ات )إما بتغييركذا إدخال و ،البيان هذا من أثمان (6)

 . %30 بنسبة تتجاوز أخرى  أثمان (4) أربعة في حجم أشغالو ،%60 تفوق
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 : على بالحرصيوصي المجلس الجهوي للحسابات  لك،لذ

 وتفعيلها؛ بدقة، بها القيام المزمع بالمشاريع المتعلقة القبلية  الدراسات إعداد -

ق صاحب  ااتفعدم الشروع في إنجاز األشغال اإلضافية قبل المصادقة على العقد الملحق لتوثيق  -

من دفتر  51طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة  المشروع والمقاول على األثمان النهائية،

 .الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال

 التعمير مجال دبيرت .الثاث
 : التاليةالمالحظات هذا المحور، تم تسجيل بخصوص 

  التسلم المؤقت ألشغال التجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق 

وتسليمها للمجزئين، دون إلزامهم بأداء   قامت مصلحة التعمير بإنجاز محضر التسلم المؤقت ألشغال تجهيز التجزئات

المتعلق بالجبايات   47.06 من القانون رقم 63الرصيد المتبقى عن الرسم المستحق، مما يخالف مقتضيات المادة 

المحلية التي تنص على أنه "ال يتم تسليم شهادة االستالم المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إال بعد أداء مبلغ الرسم 

[ حين الجماعة: ]...أنه "يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى وكيل مداخيل كما تنص هذه المادة على  .كامال"

انتهاء األشغال، الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية لألشغال التي 

الجماعة بتحصيل  اكتفت  في حين  بة على القيمة المضافة". يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، دون احتساب الضري

والتي تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة  ،% من مبلغ الرسم المستحق75الدفعة المقدمة على الحساب قدرها 

 .الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق ، وذلك دون استخالصألشغال التجهيز

 وأداء الحقيقية بالكلفة التصريح يفيد  بما اإلدالء دون التجزئات ألشغال المؤقت التسلم أن على التأكيد  يجب وعليه،

ويتعلق األمر بجميع  .التجزئة عمليات على الرسم استخالص تعيق التي سباباأل أحد  يشكل  ،ذلك عن المستحق  الرسم

تجزئة و  ،(2012/ 41)موضوع الرخصة رقم    "األولىح.ا.  "تجزئة  و،  ."عس"تجزئة  كالتجزئات التي تم تسلمها مؤقتا:  

 . ".از"تجزئة و ،."لس"

  التجزيء بأشغال للقيام  جديدة رخص على بالحصولعدم إلزام أصحاب التجزئات 

تجديد األذون في القيام  ب، على عدم إلزام المجزئين 2017دأبت الجماعة منذ عدة سنوات وإلى غاية شهر يونيو 

ن كل إذن في القيام بالتجزئة سلم إالمسلمة إليهم رغم تجاوز المدة القانونية للقيام باألشغال المتعلقة بذلك. إذ    بالتجزئات

وفق الضوابط القانونية يسقط إذا انقضت ثالث سنوات من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال 

 وتقسيم  السكنية  والمجموعات  العقارية  جزئاتالمتعلق بالت  25.90من القانون رقم    11عمال بمقتضيات المادة    ،التجهيز

فإن الرخصة تسقط من الناحية القانونية  ،األجل القانوني داخل. حيث إنه ورغم الشروع في أشغال التجهيز العقارات

ل على وكمثا إذا لم يصرح صاحب التجزئة بانتهاء هذه األشغال داخل أجل ثالث سنوات من تاريخ منح اإلذن لذلك.

 5/2011( و"تجزئة األ." )رخصة رقم 07/03/2011بتاريخ  17/2011ذلك نورد "تجزئة ع.ا." )رخصة رقم 

( التي لم يتم تسلمها 31/01/2014بتاريخ  02/2014، و"تجزئة ح.ا. الثانية" )رخصة رقم 2011/ 07/09يتاريخ 

 . 30/06/2017مؤقتا بعد بتاريخ 

 اءمنح رخص إصالح المباني عوض رخص للبن  

 الدراسة تقتضي المنجزة األشغال طبيعة بأن،  الجماعة مصالح أصدرتها التي  اإلصالح رخص بعض خالل من،  تبين

األمر على سبيل  ويتعلقبهذا الخصوص،  العمل بها الجاري المساطر وإتباع للبناء رخص  إطار في عليها والموافقة

 20/2016و 2016/ 14و 26/2015و 25/2015و 30/2014و 23/2013م أ رقأالمثال برخص اإلصالح 

 حيث ،بناء سور وقائيبوالمتعلقة بتسييج القطع األرضية أو  ،09/2017و 2017/ 07و 29/2016و 23/2016و

للتأكد من احترام صاحب   (levé topographique)على مسح طوبوغرافي   األشغال بطبيعتها الحصول  هذهتقتضي  

وكذا احترام مخطط التهيئة بخصوص الطرقات والممرات  ،(les riverainsلحقوق األغيار المجاورين ) رخصةال

(voies publiques أما .) تتعلق بفتح   والتي، 07/2017و 2014/ 05و 18/2013 امرق أالرخص  عضببخصوص

 تصميم على تقتضي التوفر فإنها؛  بناء بيت الدرجبالسترة أو الحلقة أو   ببناء   أو بالتسقيف أو بناء أو هدم سوربأو   باب

تسليم رخص اإلصالح هاته وبذلك يفوت  ،اإلدالء بشهادة التحمل أو الثبات ،في بعض الحاالت ،وكذا ،بناء ورخصة

 على الجماعة مبالغ مالية مهمة.

  تناقض بين رخص السكن الممنوحة ورأي لجنة المعاينة 

يتناقض مع رأي لجنة  اهاالجماعية، أن محتو مصالحمن خالل عينة من رخص السكن الممنوحة من طرف ال ،لوحظ

 المعاينة. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالحاالت التالية:
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في حين أن  ،طابق أول منسكن تخص  2016نونبر  04بتاريخ  1989/2016خصة السكن رقم ر -

بالنسبة  01/11/2016قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ  كانتلجنة المعاينة الميدانية للمشروع 

 الثاني؛ للطابق

في حين أن لجنة   ي،طابق سفل  منسكن  تهم    2016دجنبر    01بتاريخ    2180/2016خصة السكن رقم  ر -

 األول؛ بالنسبة للطابق  02/05/2016قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ    كانتالمعاينة الميدانية للمشروع  

ي وطابقين طابق سفل مكون من سكنتهم  2016غشت  23بتاريخ  1500/2016رخصة السكن رقم  -

ها بالموافقة بتاريخ قد منحت رأي  كانتفي حين أن لجنة المعاينة الميدانية للمشروع  علويين،

 بالنسبة للطابق الثاني فقط؛  22/08/2016

على الرغم من أن لجنة التي تم تسليمها  31/12/2013بتاريخ  2328/2013رخصة السكن رقم  -

 . (la cour)االلتزام بفتح الصحن  19/12/2013المعاينة اشترطت لمنحها بتاريخ 

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

سنوات من تاريخ رخصة   ثالثالمنعشين العقاريين على الحصول على رخص جديدة بعد انقضاء    حمل -

 التجزئة؛

على التسلم النهائي ألشغال التجهيز بعد مضي سنة من التسلم المؤقت، ألجل استيفاء مسطرة   العمل -

العام  والمغروسة للملك المبنية غير المساحاتأو المجموعات السكنية و التجزئاتضم طرق 

 الحماية  توفير  أجل  من  وذلك  لألشغال،  النهائية  المحاضر  ضاءبإم  التجزئاتالجماعي، وإلزام أصحاب  

 عدم تعرضها للترامي أو للنزاعات مع األغيار؛  وبالتالي، العام، القانون يضمنها التي القانونية

القيام بالتسلم المؤقت   القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحق على تجزئة األراضي قبل  -

 المتعلق بالجبايات المحلية؛ 47.06 من القانون رقم 63ألشغال التجزئة، وفقا لمقتضيات المادة 

  رخص  تسليم عوض العمل، بها الجاري للمسطرة للبناء رخصا تتطلب التي المشاريع إخضاع -

 .بشأنها اإلصالح
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لواد أمليل 

 كما ورد( الجواب نص) 

 أوال: تدبير المداخيل

 الجانب التنظيمي لتدبير المداخيل .1

 ضعف األهمية التي يوليها المجلس الجماعي للمشاكل المرتبطة بتدبير المداخيل. •

إن اهتمام هذه الجماعة بالمداخيل لم يغب عن أشغال المجلس خصوصا عند دراسة الحساب اإلداري و الميزانية 

 حيث ينصب النقاش دائما على أسباب عدم تحصيل األكرية وبعض الرسوم.

موال كما أن استراتيجية المجلس تقوم على استقطاب استثمارات وتمويل مشاريع عن طريق اتفاقيات الشراكة واأل

المحولة من طرف الدولة عبر البحث عن استثمارات ذات مردودية دائمة للميزانية من خالل خلق منطقة صناعية 

 وبناء مجمع المركز التجاري وإحداث تجزئة جماعية مما سيساهم في الرفع من مداخيل الجماعة.

 تـــقـادم ديــون جــبـائــيـة  •

ين القابض الجماعي واآلمر بالصرف حيث يتجلى  ذلك في عدم استقبال يتبين فعال أن هناك صعوبة في التنسيق  ب

القباضة ألوامر الدخل إال إذا كانت مرفقة نقدا، وبالرغم من هذا فإن شساعة المداخيل تقوم بمجهودات لتحصيل 

 مداخيل الجماعة بما لديها من اختصاص.

 صيل عائدات الجماعةغياب التنسيق بين القابض الجماعي واآلمر بالصرف للرفع من تح •

يرتبط هذا الموضوع بمدى قابلية مصالح القباضة لتحمل وتتبع ديون الجماعة حيث يتم إصدار أوامر بالدخل من 

 طرف األمر بالصرف ويبقى على القباضة القيام باإلجراءات المتعلقة بالتحصيل الجبري.

 تلكات العقاريةعدم القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية المم •

إن جوهر هذا المشكل هو فقهي قانوني قائم بين الجماعات الترابية على المستوى الوطني وكذا القباضات التابعة 

لوزارة المالية حيث تعتبر هذه األخيرة  الديون التعاقدية مثل األكرية هي ديون ال يتم متابعتها واستخالصها بمسطرة 

ما نتج عنه تراكم ديون ليس لها اسم وال صفة قانونية بل أصبحت تنعت بالديون مدونة تحصيل الديون العمومية، م

 غير المتحمل بها تبقى قابعة لدى اآلمر بالصرف.

كما أن هذه الجماعة سلكت مسطرة التحصيل الجبري الستخالص منتوج األكرية السكنية والتجارية والمهنية عبر 

أوامر قضائية باإلفراغ واألداء في حق المتخلفين عن أداء ما بذمتهم   إحالة الملفات على القضاء الشامل الستصدار

 ( دعوى قضائية. 100من ديون األكرية السكنية والتجارية والمهنية، حيث بلغت حتى اليوم أكثر من مائة )

 عدم تفعيل الدور الرقابي لآلمر بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل.  •

عبر إجراء المراقبة على شساعة المداخيل من طرف اآلمر بالصرف كما تم التفويض  تم األخذ بهذه المالحظة

 لمدير المصالح الجماعية  كآمر بالصرف منتدب مما يسهل المراقبة المطلوبة.

أما بخصوص مراقبة القابض الجماعي فإنها تتم على رأس كل ثالثة أشهر طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في 

 هذا الشأن.

 المداخيل المتأتية من استغالل ممتلكات وبعض المرافق الجماعية  .2

 عــــــدم تحصيــــل واجبــــــات الـــكـــــراء  •

حول المالحظة المتعلقة بعدم أداء بعض أعضاء المجلس وكذا الموظفين الجماعيين للوجيبة الكرائية نود إثارة 

قواعد القانون الخاص وهم تحت طائلة القانون المتعلق باألكرية  االنتباه أن كل هؤالء متعاقدين مع الجماعة طبقا ل

حيث لديهم حقوق وعليهم واجبات وفي حالة اإلخالل بهذه األخيرة فإن القانون يطبق في حقهم على غرار سائر 

 قانون. المتعاقدين اآلخرين. كما أن مسطرة االقتطاع من األجر أو التعويضات في حالة وجودها سيتم تفعيلها طبقا لل

 تفويت مبالغ مالية على الجماعة إثر إبرام عقود جديدة بعد تغيير المكتري. •
حول تفويت مبالغ مالية على الجماعة جراء إبرام عقد جديد يتبين بعد فحص الحالتين المذكورتين أن تغيير المكتري 

 من طرف المكتري الجديد.تم قبل دخول مقتضيات دفتر التحمالت حيز التنفيذ الذي يلزم بأداء مبلغ جزافي 

 إقصاء غير قانوني لمتنافس في إيجار السوق األسبوعي. •

 حول هذا الموضوع يجب اإلشارة أن الصفقة المعنية قد حازت على مصادقة سلطات الوصاية آنذاك. 



 163 

 تدبيــر فــرض واستخــالص بعض الرســـوم :   .3

 األراضي الحضرية غير المبنيةغياب تام لعملية إحصاء األراضي الخاضعة للرسم على  •

بخصوص هذه المالحظة، فإن الجماعة تعتمد على إقرارات الملزمين بدل عملية اإلحصاء التي تعرف بعض 

الصعوبات المتجلية في معرفة كل مالكي العقارات ومساحتها العتبارات نقص الموارد البشرية ونوعيتها التي 

 يجب أن تكون متفرغة لعملية اإلحصاء.

 مباشرة الجماعة إلجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنيةعدم  •

رغم مضمون هذه المالحظة فإن هذه الجماعة تحرص كل الحرص على استخالص الرسم المعني بكل ما لديها 

 من إمكانات مادية وبشرية.

 راتهم دون أداء الرسم المستحق عدم إصدار األوامر باالستخالص اتجاه الملزمين الذين وضعوا إقرا •

وحول هذه المالحظة نود اإلفادة بأن الجماعة تطبق القواعد القانونية المتعلقة باإلعفاء المؤقت للملزمين بأداء الرسم 

المعني في المقابل تقتصر على استخالص الغرامات الناتجة عن عدم وضع اإلقرارات داخل اآلجال المطلوبة قانونا 

 ص المعفيين مؤقتا من هذا الرسم.بالنسبة لألشخا

 عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع اإلعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية •

فعالقة بهذه المالحظة، نود اإلشارة أن المصالح الجماعية تقوم بتتبع اإلعفاء على الرسم على األراضي الحضرية 

تكون موضوع رخصة تجزئة أو بناء، وكذا تلك التي حصلت على رخص السكن غير المبنية خصوصا تلك التي 

المحدد لنظام  30.89من القانون  90أو المطابقة آخذا بعين االعتبار سريان القوانين الجبائية خصوصا المادة 

علق بالجبايات المت  47.06من القانون رقم    42الضرائب المستحقة للجماعات المحلية المعمول به سابقا وكذا المادة  

 ( سنوات لالستفادة من اإلعفاء. 03المحلية والمطبق حاليا والذي أضيفت به مقتضيات تحديد الفترة في ثالثة )

 عدم تطبيق الجزاءات القانونية على التأخر في وضع اإلقرار بتفويت بعض القطع األرضية. •

الحاالت وتصحيحها طبقا للقوانين المعمول وحول هذه المالحظة، ستحرص الجماعة مستقبال على تدارك مثل هذه  

 بها.

عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محاالت بيع  •

 المشروبات

اعتبارا لهذه المالحظة نؤكد على النقص الحاصل في الموارد البشرية كما ونوعا كما ستعمل مصالح الجماعة 

 ومراسلتهم في هذا الشأن. بمراجعة الملزمين

 عدم حرص الجماعة على إلزام مستغلي الملك الجماعي العام بالحصول على رخصة االستغالل. •

وبخصوص هذه المالحظة نود تبيان أن تصنيف أمالك جماعة واد امليل الزال في طور التمييز فيما بين الملك 

 وكذا  بين الملك العام الجماعي والملك العام للدولة.         العام والملك الخاص وكذا بين الملك الجماعي وملك الخواص

إن هذه الوضعية الغامضة تجعل عملية التنظيم والمراقبة صعبة بل وحتى الضبط وتحرير محاضر مخالفات في  

 هذا الشأن يبقى تكييفها القانوني في إطار المتابعات ناقصا. 

 1918الت ال تعود مراقبتها للجماعة رغم االشارة لظهير أما بالنسبة للتجاوزات المفترضة في شأن االحتال

حيث أن الميثاق الجماعي أو التنظيم الجماعي الحالي حدد اختصاص الجماعة  1997والتعديل المدخل عليه سنة 

ة في الترخيص  واتخاذ التدابير الالزمة لتدبير هذا االحتالل غير أن موضوع المراقبة فهو يعود إلى السلطة اإلداري

 من القانون التنظيمي  المتعلق بالجماعات. 110حسب المادة 

خولت لعون جماعي غير أن التنظيم الجماعي خولها إلى السلطة   1997وعليه، فإن صالحية المراقبة حسب ظهير  

 والالحق يلغي السابق.

ألغراض عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية إللزام مستغلي األمالك الجماعية العامة مؤقتا  •

 تجارية أو صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك. 

من القانون  33حسب هذه المالحظة، وبعد استقرائها والعودة إلى القوانين المنظمة لها فإنها تصنف ضمن الباب 

وجد المتعلق بالجبايات وهذا الصنف الخاص باالحتالل ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فهو ال ي  89-30

 بنفوذ تراب الجماعة قطعا.

من القانون السالف الذكر فإن األمر يدخل ضمن احتالل األمالك  34أما إذا كان المقصود هو منطوق الباب 

الجماعية بمنقوالت ترتبط بممارسة أعمال تجارية حيث تبقى معالجة هذا الموضوع في إطار المراقبة اليومية 

 لتنظيمي المتعلق بالجماعات.  من القانون ا 110المفروض أن تقوم بها الجهة المختصة طبقا للمادة 
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 بعــض النفقـــات تدبيـــر .ثـــانيـــا

 تقييم المراقبة الداخلية لنفقات التسيير  .1

 ضعف مساطر المراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي •

الغرض   عمال بالمالحظة المشار إليها أعاله، وفي إطار الهيكلة الجديدة إلدارة الجماعة تم تعيين موظف رسمي لهذا

 لإليفاء بالمطلوب ضمن المالحظات المسطرة حول تدبير المستودع الجماعي.

 عدم وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير األسطول الجماعي •

عمال بالمالحظة المشار إليها أعاله، فقد تم تكليف موظف رسمي يعنى بمسك سجل للكميات المستلمة من الوقود 

 Carnet)على حدة، كما تم العمل بجدادات خاصة الستهالك اليومي عن طريق دفتر  والزيوت والمستعملة لكل آلية  

de Bord).وكذا لتدبير قطع الغيار واإلطارات المطاطية ونوعية الصيانة االعتيادية ، 

وحول عمليات التسلم الفعلي للمحروقات والزيوت فإن مصالح الجماعة تدبر عن طريق محاضر التسلم بالنسبة 

 بواسطة سند التسلم بالنسبة لسندات الطلب.للصفقات و

 تحميل الميزانية الجماعية نفقات ال تدخل ضمن تحمالتها القانونية •

وبخصوص هذه المالحظة ، فإن الجماعة تتكفل بإنارة الدرج للعمارات الجماعية وذلك بسبب غياب وداديات سكنية  

ة وحفاظا على سكينة وسالمة السكان من اإلجرام ألن المكترون ال يهتمون بالشؤون العامة للفضاءات المشترك

 الذي قد يسببه بعض المتسكعين والذين يتخذونه ملجأ ليليا.

 عجز عن إثبات حقيقة نفقات االستقبال بمناسبة األعياد الوطنية والمهرجان المحلي للفروسية  •

عداد محاضر خاصة بها إن موضوع هذه المالحظة هو عمل ذو بعد ثقافي ووطني وتتبع هذه النفقات يصعب إ

من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية  67نظرا لتعدد المستفيدين من هذه الخدمة ونوعيتهم. علما أن المادة 

والجماعات المحلية تخول الحق بإثبات هذه الخدمات بواسطة تصريح عون مختص األمر الذي هو عليه بالفواتير 

 المعنية.

محتوى الوجبات المقدمة فإنه يصعب ذلك نظرا لتنوع المستفيدين من هذه الوجبات  أما فيما يخص التحديد بدقة ل

كما أن تنوع الوجبات يختلف حسب أوقات التغذية، وبالنسبة لتفاوت كمياتها من سنة ألخرى فإن ذلك يعود لطبيعة 

 المناسبة والى الظروف المناخية التي تصادف االحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

 أشغال بواسطة آليات مكراة في غياب نظام مراقبة داخلية لتتبع تنفيذ األشغالانجاز  •

 وحول هذه المالحظة نفيد أن جميع األشغال التي كانت موضوع كراء اآلليات هي نوعين:

نوع ذو طبيعة طارئة واستعجالية حيث تتدخل الجماعة لدرء الخطر خصوصا  عند تسريح مجاري   -

 ة بالمدينة أو في إعادة إصالح بعض المقاطع لقنوات الصرف الصحي.الوديان والشعاب المتواجد

نوع ثاني ذو طبيعة عادية ألشغال الجماعة ومعروفة مسبقا ومنتظمة ونخص بالذكر تسوية أرضية  -

 السوق األسبوعي.

 عدم تحديد معايير استحقاق الدعم الممنوح للجمعيات •

خالل عرض طلبات الجمعيات على اللجان الدائمة بقصد االستشارة حول هذه المالحظة، فإن هذه العملية تتم من 

 وترفع المشروع إلى المجلس الجماعة بغرض اتخاذ مقرر في هذا الشأن.

تم إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات  تحدد أوجه وأهداف  2003/07وعمال بمنشور السيد وزير األول رقم 

 بع استعمال الدعم الممنوح. مراقبة وتتاستعمال أموال عمومية تمكن من 

 مشروعية صفقتي مجمع المركز التجاري مراقبة  .2

 عدم تضمين األوامر بالخدمة لتـأجيل األشغال التعليالت الالزمة •

 وحول هذه المالحظة، نؤكد أنه كانت هناك أسباب موضوعية وقاهرة ومعللة تستوجب توقف األشغال نذكر منها :

 التي تأخر انجازها،  مراقبة تصاميم الخرسانة المسلحة -

من اجل تحويل مجرى قناة ضخ المياه الصالحة للشرب بحيث كان هذا التحويل  01ملحق رقم  -

 حيث تطلبت وقتا،  ONEPموضوع دراسة من 

توقف األشغال خصوصا تلك المتعلقة بتكسية الجدران واألرضية بسبب ضرورة انجاز الدراسة  -

 والهاتف وشبكة الصـــرف الصحي،التقنية المتعلقة بشبكة الماء والكهرباء 

 المتعلق بتزيين الواجهات الرئيسية لمجمع المركز التجاري، 02ملحق رقم  -
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 فترات تساقطات األمطار طيلة مدة انجاز المشروع . -

 اختالالت بخصوص انجاز بعض األشغال •

وبخصوص هذه المالحظة، فإن التغييرات التي طرأت في أشغال المشروع على غرار كمية األشغال المحددة فقد   

 تمت عبر أشطر وحسب األولويات وأن بقيت األشغال ستتم خالل الشطر الثاني من المشروع.

وص التنظيمية المعمول بها، أما بالنسبة لألشغال اإلضافية فقد تمت طبقا للشروط والمقتضيات القانونية والنص   

 2، والثاني يهم ملحق رقم 9,97%كما أنها تمت على شكلين مختلفين: فاألول يهم الزيادة في حجم األشغال بنسبة 

خضع لتأشيرة على االلتزام بالنفقة من طرف القابض الجماعي قبل اإلصدار األمر   07/2011لنفس الصفقة رقم وأ/

 بالخدمة للشروع في إنجازه. 

 ليه، نود أن نبين عدم خلط في الزيادة في األشغال مع األعمال اإلضافية.وع

 إبرام عقد ملحق لتسوية أشغال إضافية •

تم إبرام هذا العقد الملحق النجاز أشغال إضافية كانت ضرورية إلضفاء جمالية خاصة على المشروع كما أن هذه 

 دقة سلطات الوصاية آنذاك.األشغال أنجزت بعد الحصول على تأشيرة االلتزام بها ومصا

 03/2016عدم القيام بالدراسة التقنية للمشروع المنجز بواسطة الصفقة رقم وأ/ •

وحول هذه المالحظة نؤكد أن دراسة التهيئة الخارجية لمشروع مجمع المركز التجاري قد تمت ضمن الدراسة 

حظة المقدمة من طرف سلطات الوصاية األصلية للهندسة المعمارية كما أن هناك دراسة تقنية أنجزت بعد المال

 آنذاك والمتعلقة بمشروع الصفقة األول الذي لم يحظ بالمصادقة.

 تدبير مجال التعميــــر .ثالثا 
 التسلم المؤقت ألشغال تجهيز تجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحق  •

ذلك و  47.06من القانون رقم    156-155-153اعتبارا لهذه المالحظة فإن هذه الجماعة ستعمل على تطبيق المواد  

ما نؤكد على النقص في المساطر المقررة في هذا الشأن. كفرض هذا الرسم تبعا لإلجراءات و بتصحيح أساس

 العنصر البشري المؤهل  لتتبع مثل هذه العمليات.

 عدم إلزام أصحاب التجزئات بالحصول على رخص جديدة للقيام بأشغال التجزيء •

وعالقة بالمالحظة المشار إليها أعاله، فنود إثارة االنتباه أنه ال يوجد بالقانون المتعلق بالتجزئات ما يفيد تجديد 

التي تفيد إسقاط األذون بعد مرور اآلجال القانونية وليس تجديدها مما يعني تأسيس  ومنه    11الرخص باستثناء المادة  

 ال الترخيصات.ملف جديد وسلك المساطر المعمول بها في مج

أصحاب التجزئة  لدىكما أن القوانين المعمول بها في هذا المجال لم تحدد أي إجراء أو مسطرة خاصة للتدخل  

وم ضبط المجزئ الذي يقتبقى لهذه الجماعة هي المراقبة وإلزامهم بوضع ملف من جديد بل الصالحيات التي و

 ز هذه األخيرة. المدة المحددة النجابأشغال التجهيز خارج اآلجال و

أما فيما تبقى من اختصاص للجماعة في هذا األمر فهو يخص رفع اإلعفاء الكلي المؤقت على صاحب التجزئة   

 بالنسبة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية.

 منــح رخــص إصــالح المبانــي عــوض رخــص البنــــاء   •

يد أو فان تحد  12.90مــــن القانون  40مشار إليه بالمادة وبخصوص هذه المالحظة، وفي غياب نص تنظيمي ال

تحديد طبيعة األشغال المنجزة بواسطتها سيكون من باب االجتهاد و االختالف وضع تعريف لرخصة اإلصالح و

 في هذا المفهوم.

ن من القانو  155مادة  المذكورة أعاله أو بال  40وبالنسبة لهذه الجماعة فإنها قد توخت التعاريف الواردة سواء بالمادة  

المتعلق  47.06من القانون رقم  50كذلك المادة المتعلق بالجبايات والذي كان معمول به سابقا و 30.89رقم 

ائل لكي ال نكون سببا في إدخال الكثير من الغموض على هذا الموضوع فإننا نتسمول به حاليا، وبالجبايات المع

 كذلك الفرق بين اإلصالحات الكبرى و الصغرى.يم وعن الفرق بين رخصة اإلصالح ورخصة الترم

أما مسألة تفويت مبالغ مهمة عن ميزانية الجماعة فإن عملية التسييج باألسوار ال تثمر أي مدخول لكون احتساب 

 الرسم على عملية البناء يحتسب على أساس المساحة المغطاة بالمتر مربع . 

اد القيام بها هي عمليات بسيطة وال تمس األسس لثبات فإن العمليات المرأما بالنسبة لعدم تقديم شهادة التحمل أو ا

 الدعامات.و

 وفي األخير فان مصالح الجماعة تسهر على احترام حقوق الغير وذلك باحترام الشوارع و الطرق.
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 التناقض بين رخص  السكن الممنوحة  و رأي لجنة المعاينة •

تقع من حين آلخر بعض األخطاء غير المقصودة ليس لها أي وقع أو أثر اعتبارا لقلة الموارد البشرية كما ونوعا 

 على المال العام.
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 "بني فراسن" جماعة

 )إقليم تازة(
 

تقع ضمن النفوذ ، حيث 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة بني فراسن بموجب المرسوم رقم 

نسمة حسب  23.429كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد سكانها حوالي  230تازة، وتبلغ مساحتها حوالي الترابي إلقليم 

  .2014العام للسكان والسكنى لسنة اإلحصاء 

 تجهيزال نفقات مليون درهم، فيما بلغت 6,79ما يعادل  2017لسنة  الجماعةبرسم ميزانية تسيير البلغت نفقات وقد 

مليون   10,28  التسيير عن نفس السنة ما يعادل  مداخيل  اهزتسنة، في حين ننفس البرسم  مليون درهم    4,57ما يناهز  

 درهم.

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

برسم   فراسن  بني  جماعةبخصوص    مكناس-لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي التسيير مراقبة أسفرت

 همت ،وتوجيه عدد من التوصيات المالحظات من مجموعة تسجيل عن 2017و 2012الممتدة بين سنتي  الفترة

 :ينالتاليورين المحأبرزها 

 النفقاتتدبير  أوال.
شابت التنفيذ المباشر  التي وجود مجموعة من االختالالت والنقائص ،لجماعةلمن خالل تقييم التدبير اإلداري  ،تبين

ألشغال فتح وإصالح المسالك وتدبير النفقات بواسطة سندات الطلب والصفقات وكذا تدبير مصاريف الهاتف النقال،  

 بحيث يمكن تلخيص أهمها كالتالي: 

 المسالك  إصالحل المتعلقة بفتح والتنفيذ المباشر لألشغا .1

 ع هذه عدم إخضاغياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد الالزمة لمختلف األشغال المنجزة ونوعيتها و

 األشغال لبرمجة مسبقة

وذلك باالعتماد على  ،بإنجاز األشغال بطريقة مباشرة ،الجماعةبتراب المسالك  إصالحفتح و بشأن ،تقوم الجماعة

واللجوء عند االقتضاء إلى كراء اآلليات واالستعانة بأعوان عرضيين. وقد لوحظ بهذا  ،لجماعةلتابعة لا اآلليات

 الخصوص ما يلي: 

واكتفاء  . 2017و 2016و 2015و 2012عدم إخضاع األشغال للبرمجة المسبقة، بخصوص سنوات  -

قات اإلجمالية التوقعية ، بتحديد النف2014و 2013سنتي برسم البرنامجين المنجزين  في شأن الجماعة

 بخصوص استهالك الوقود وكراء اآلليات وبناء المنشآت الفنية؛

 القبلية لألشغال التي تم إنجازها بطريقة مباشرة. التقنية عدم القيام بإنجاز الدراسات -

  المسالك في إصالحالمستعملة  الموادضعف جودة 

وقد  ها، يوجد بمركزله مختلف الدواوير على مقلع غير مرخص بالمسالك المتواجدة  إصالحتعتمد الجماعة من أجل 

بصفة متكررة،   إصالحهان بعض المسالك تم  ألوحظ  كما  يهدد المقبرة المجاورة باالنهيار.  منه  استخراج المواد  تبين أن  

عدم توفر وة على ذلك، فقد لوحظ  . عالجودة األشغال المنجزة  بالتاليو  ،المواد المستعملة  ةلى ضعف جود عمما يحيل  

 .المسالك إصالحالجماعة على أي دراسة بخصوص جودة المواد المستخرجة من المقلع والمستعملة في 

  لألشغال المنجزة بخصوص كل مسلكبالوثائق المثبتة عجز الجماعة عن اإلدالء 

لم ، في حين 2016و 2014و 2013و 2012الجماعة بإنجاز محضر إجمالي لألشغال المنجزة خالل سنوات  اكتفت

اآلليات المستعملة واألشغال بخصوص كل مسلك على حدة، مع تبيان تاريخ ومدة اإلنجاز هذه بتقييم دقيق لتكلفة  تقم 

 به.ومحاضر األشغال المتعلقة  مسلكنجاز كل إل سخرتوالنفقات المتعلقة بها والموارد البشرية التي 

 :بما يلي  للحسابات الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

عن طريق التنفيذ المباشر، مع الحرص على   فتح وإصالح المسالك شغالاإلعداد القبلي الجيد أل -

 ؛هذه األشغال لبرمجة مسبقةإخضاع 

لمنجزة عن طريق التنفيذ المباشر بخصوص فتح ثبات الالزمة لألشغال ااإل  وثائق الحرص على توفير   -

 وإصالح المسالك.
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 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .2

 على المالحظات التالية: ،بهذا الخصوص ،وقف المجلس الجهوي للحسابات

 على مستوى إعداد وإسناد الطلبيات .أ

يتم إسنادها لمقاولين بعينهم دون توثيق تبين من خالل فحص مسطرة الطلبيات )استشارة الموردين( أنه غالبا ما 

 عمليات المنافسة عن طريق إنجاز محاضر. وتم الوقوف بهذا الخصوص على المالحظات التالية:

  والشفافيةالمنافسة  ادئبمب إخالل  

 ا. كمنوع التوريدات أو األشغال المراد القيام بها بصرف النظر عن ، باستشارة نفس الموردينالجماعة قياملوحظ 

إلى  2012من خالل فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير  ،لوحظ

في معظم الحاالت، دون األخذ بعين  ،وحيد  ، لجوء الجماعة من أجل تلبية حاجياتها إلى مورد 2017شتنبر  21غاية 

ول على توريدات وخدمات ذات جودة محدودة االعتبار تخصص هذا المورد، مما يطرح عدة مخاطر أهمها الحص

 2015خالل سنة  "ش.ل."لشركة سند  43سند طلب من أصل  18مرتفعة. وكمثال على ذلك، فقد تم إسناد  نةوبأثم

سند  51سند طلب من أصل  27، فقد تم إسناد 2016. أما خالل سنة من مجموع سندات الطلب( %42 حوالي أي)

 من مجموع سندات الطلب(. %53 ما يناهز )أي "ك."لشركة 

 بعض إنجاز من أصحاب المشاريع تمكنومرنة،  سهلة تنظيمية وسيلة يشكل الطلب سندات إلى اللجوء كانإذا 

المنافسة والمساواة تغييب  عدمعليهم والحالة هذه، يتعين  هفإن ؛الصفقات إبرام مساطر بشكليات التقيد  دون األعمال

  لوحظ في نفس السياق قيام  .العمل بها الجاري التنظيمية النصوص في الواردة في الوصول إلى الطلبيات العمومية

يخالف مقتضيات المادة  مام، "ك. أ."(و "."كشركتي ) شركتين ممثلتين بنفس الشخصباستشارة  أحياناالجماعة 

 .سالف الذكر 2.12.349 من المرسوم رقم 36

 معظم سندات الطلب  من واحد   مقاولستفادة ا 

إلى  2016من خالل فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير  ،لوحظ

خالل  ،ندات الطلب، حيث قام اآلمر بالصرفاستأثرتا بمعظم س "ك." و"ك.أ."شركتي أن ، 2017شتنبر  21غاية 

التي تم إنجازها   من حيث مجموع النفقات  %55و  %44  ،على التوالي  ،هاتين الشركتين  بإسناد   ،2017و  2016  سنتي

في ملكية  أن هاتين الشركتينصادرة. علما من حيث عدد سندات الطلب ال %58و %57و ،بواسطة سندات الطلب

 .نفس الشخص

والتي تقوم بإعداد طلبات   2016يناير  05تم توظيفها بتاريخ التي أن الموظفة بمصلحة المحاسبة  بالذكر،وجدير 

 مالك الشركتين سالفتي الذكر والممثل القانوني لهما.لأخت إال هي ما االستشارة وتوجيهها للموردين، 

 2016خالل سنتي    "ك."  ةشركإسنادها إلى    تبين من خالل االطالع على الملفات المتعلقة بسندات الطلب التي تمكما  

ة تعمل فقط مع جماعة بني في أرقام الفواتير المضمنة بالملفات، مما يدل على أن الشرك ، أن هناك تسلسال2017و

تم إسناد الصفقة إليها   والتي،  10/2015" هي نائلة الصفقة رقم  ك.، وكما سبقت اإلشارة إليه، أن شركة "علما  .فراسن

األشغال موضوع الصفقة  فضال عن أن ،مراجع تقنية تفيد إنجاز أشغال لفائدة الغيرعدم توفرها على من رغم على ال

 .2017أكتوبر  05 حتى حدود متوقفة 

 على مستوى تنفيذ الطلبيات .ب

 سجل بهذا الخصوص ما يلي: 

  باإلشهاد على الخدمة المنجزة دون معاينة التوريدات واألشغال قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية

 والخدمات المنجزة 

تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية باإلشهاد على الخدمة المنجزة موضوع سندات 

ت واألشغال المنجزة من طرف الطلب دون التأكد من حقيقتها، خصوصا فيما يتعلق بالتوريدات والخدمات وكراء اآلليا

األعوان العرضيين، مما ينعكس على صدقية األشغال والخدمات المنجزة، فضال عن كونه يخالف مقتضيات المادة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  03الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  67

أنه كان يقوم باإلشهاد على إنجاز الخدمة دون ب  2017شتنبر    28بتاريخ    الموظف سالف الذكر  أقرحيث  ومجموعاتها.  

)مثال الخدمات والتوريدات موضوع سندي الطلب   التي تم القيام بهابالتوريدات والخدمات واألشغال  أن يكون لديه علم  

 ألمر.تثل لكان يمف، وصرح أيضا أنه كان يُطلب منه اإلشهاد على إنجاز الخدمة (13/2017و  08/2017رقم 

  عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية 

المصالح الجماعية سجالت لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو  عدم مسك ةمن خالل المعاين ،تبين

و جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى أ ،المسلمة
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 2010  يناير  03في   الصادر  2.09.441  من المرسوم رقم  113و  112و  111وذلك خالفا لمقتضيات المواد    ،لمخزنا

 للجماعات المحلية ومجموعاتها. العمومية للمحاسبة نظام بسن

  في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به 13/2017أداء مبلغ سند الطلب رقم 

بمبلغ إجمالي بلغ  13/2017بواسطة سند الطلب رقم  حاوية( 76)  النفاياتقامت الجماعة باقتناء حاويات لجمع 

من خالل  ،تبينغير أنه . 2017أبريل  03بتاريخ  63، وتم األمر بأدائها بواسطة الحوالة رقم درهم 98.952,00

ة بمركز الجماعة، علما غياب الحاويات التي تم اقتناؤها باألحياء المتواجد   ،2017أكتوبر    05المعاينة الميدانية بتاريخ  

أقر المكلف بالمستودع كما  .الحاويات ذهال يتم تزويد الدواوير التابعة للجماعة به ،حسب المكلف بالمستودعوب ،أنه

 . ، على أنه يجهل عدد الحاويات المتوصل بها بمقر الجماعة قبل توزيعها2017أكتوبر  05بتاريخ 

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

الحرص على التطبيق السليم لمبدئي المنافسة والشفافية في استشارة الموردين وإسناد سندات الطلب   -

عبر تنويع الموردين الذين تتم استشارتهم، ضمانا للحصول على توريدات وخدمات ذات جودة أحسن 

 وبثمن أقل؛

الخدمات واألشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب الحرص على التوثيق السليم الستالم التوريدات و -

 طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.مسك محاسبة المواد و

 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .3

بناء القناطر وتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب   ،خصوصا المنجزة، الصفقات همت

الصفقات،  المتعلقة بتلك  ملفات  المن خالل فحص    هذا الصدد، وقف المجلس الجهوي للحسابات،  وفي  بواسطة نافورات.

 ما يلي: على 

  إعطاء األمر ببداية األشغال فيتأخر 

رقم  لوحظ من خالل فحص الملفات المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية )الصفقتين 

 09/2015و 08/2015ناء قناطر على أودية بدواوير تابعة للجماعة )الصفقات رقم ( وبب02/2014و 02/2012

، والتي  في تنفيذها وتاريخ البدايةإسناد الصفقة تاريخ طول المدة الزمنية الفاصلة بين  ،(08/2016و 10/2015و

تحرر  على إمكانية ، زيادة يؤدي، وهو ما تجاوزت في بعض األحيان تسعة أشهر )كما هو مبين في الجدول أسفله(

 المبرمجة، التأخر في إنجاز المشاريع، إلى استرجاعه لضمانه المؤقتونائل الصفقة من التزاماته تجاه الجماعة 

 على حياة الساكنة.وتبعات ذلك 

 المتعلقة بها  المدة الفاصلة بين تاريخ إسناد الصفقة وتاريخ بداية األشغال

رقم  

 الصفقة 

 تاريخ اجتماع لجنة فتح األظرفة 

تاريخ  

المصادقة على 

 الصفقة 

تاريخ إنجاز  

اإلشعار  

الموجه لنائل  

الصفقة  

بخصوص  

المصادقة 

 عليها

تاريخ توصل  

نائل الصفقة  

باإلشعار 

بالمصادقة 

 عليها

مدة 

إنجاز  

 األشغال

تاريخ بداية  

 األشغال

المدة 

الفاصلة  

بين  

تاريخ  

إسناد 

الصفقة  

وتاريخ  

بداية  

 شغالاأل

 الجلسة الثانية الجلسة األولى

 11/01/2013 أشهر 6 10/01/2013 27/12/2012 10/05/2012 -------- 30/03/2012 02/2012
أشهر   09

 أيام  10و

 16/10/2014 أشهر 6 22/05/2014 16/05/2014 07/05/2014 ------- 24/01/2014 02/2014
أشهر   08

 يوما  23و

 22/04/2016 أشهر 6 01/02/2016 14/01/2016 28/12/2015 03/12/2015 25/11/2015 08/2015
أشهر   05

 يوما  26و

 23/04/2016 أشهر 6 14/01/2016 14/01/2016 28/12/2015 07/12/2015 27/11/2015 09/2015
أشهر   05

 يوما  25و

 أشهر 06 28/05/2016 أشهر 6 04/02/2016 14/01/2016 28/12/2015 07/12/2015 27/11/2015 10/2015

 01/07/2017 أشهر 6 01/03/2017 25/11/2016 22/11/2016 12/10/2016 21/09/2016 08/2016
أشهر   09

 أيام  10و
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 الزمنية أن المدة ،08/2016و 10/2015و 09/2015و 08/2015و 02/2014 مارقأ بالنسبة للصفقات ،كما لوحظ

مما يخالف  ،يوما 60شغال تفوق أجل تبليغ المصادقة على الصفقة وتاريخ تسليم األمر ببداية األ تاريخ الفاصلة بين

ل وجود احتميؤدي إلى امن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال، و 36مقتضيات المادة 

مخاطر كمطالبة الشركة نائلة الصفقة بتعويضات نتيجة الضرر الذي لحق بها بسبب التأخر في إصدار األمر ببداية 

 (.2007ماي  08بتاريخ  319/07األشغال من طرف الجماعة )رأي لجنة الصفقات رقم 

 غير مبررة أوامر بالتوقف إصدار  

درهم، التي حددت مدة   373.974,00المتعلقة ببناء المجزرة الجماعية بمبلغ قدره    02/2011بخصوص الصفقة رقم  

يوما، وذلك بعد إصدار أمرين بالتوقف غير مبررين  223إنجازها في خمسة أشهر، بلغت مدة التوقف غير المبررة 

ذلك إلى وقة بالصفقة بإيقاف األشغال المتعل األول تم إصدار األمر حيث .2012ماي  29و 2011نونبر  25بتاريخ 

يجب أن يتم قبل إصدار األمر  ، والذي كانغاية خروج اللجنة التقنية إلى عين المكان من أجل تحديد موقع المشروع

يوما. كما تم إصدار األمر الثاني بالتوقف بدعوى سوء  77، أي أن مدة التوقف غير المبررة بلغت ببدء األشغال

، حيث أمر بموجبه المقاول باستئناف  19/10/2012مر باستئناف األشغال إال بتاريخ  ولم يتم إصدار األ  األحوال الجوية

 يوما. 146، أي أن مدة التوقف غير المبررة بلغت 22/10/2012األشغال ابتداء من تاريخ 

بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية المتعلقة  02/2012بخصوص الصفقة رقم ولوحظ 

التي حددت مدة إنجازها في ستة أشهر، أنه تم إصدار أمر بإيقاف ، ودرهم 640.920,00 يعادل جماعة بمبلغبال

، ولم يتم إصدار األمر باستئناف  10/05/2013ابتداء من تاريخ    بدعوى سوء األحوال الجوية  األشغال المتعلقة بالصفقة

، أي 20/05/2015باستئناف األشغال ابتداء من تاريخ  ، حيث أمر بموجبه المقاول  19/05/2015األشغال إال بتاريخ  

 أن مدة التوقف غير المبررة بلغت سنتين وعشرة أيام.

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية بالجماعة   02/2014بخصوص الصفقة رقم  أما  

بإيقاف   غير مبرر  تم إصدار أمر، ي ستة أشهروالتي حددت مدة إنجازها ف ،درهم 1.367.904,00 يناهز  بمبلغ

 مدة التوقف غير المبررة تسعة أشهر وثمانية أيام. . وبالتالي بلغت األشغال المتعلقة بالصفقة

 األشغال المنجزة  التقني لتنفيذ تتبعخلل في ال 

 مختلف إنجاز مواكبة على ،بمعية مكتب الدراسات الموكول إليه تتبع األشغالبالجماعة، المصلحة التقنية  عمللم ت

تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بواسطة أو القناطر بناء بعض الصفقات المتعلقة ببخصوص  األشغال

 ،األحيان  بعض  في  ،لوحظ  حيثمطلوبة.  يتسنى التأكد من إنجاز األشغال وفق المواصفات التقنية ال  لكيوذلك  ،  نافورات

  ى، خرأ  أحيان في ،، واقتصارها2014/ 06بالنسبة للصفقة رقم كما هو الحال  ،الورشب األشغال غياب محاضر تتبع

 .10/2015و 09/2015و 08/2015كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم  ،على بداية األشغال فقط

   تعثر في إنجاز بعض المشاريع 

، 2017أكتوبر  05المعاينة الميدانية بتاريخ وكذا من خالل  ،الصفقات المنجزة بعض  من خالل فحص ملفات لوحظ،

تجاوزت مدة توقف  بعد أنقناطر، بإنجاز  تينالمتعلق 10/2015و 08/2015الصفقتين إنجاز  في اتعثرأن هناك 

مع العلم أنه لم يتم إصدار   ،بالنسبة للصفقة الثانيةأشهر  10و بالنسبة للصفقة األولى، شهرا  11األشغال غير المبررة 

من  70لم تبادر الجماعة إلى تفعيل مقتضيات المادة  ،ذلكمن رغم على البخصوصهما، وبتوقيف األشغال أي أمر 

أمر إعذار بواسطة  على توجيهالجماعة  لم تعمل دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. حيث 

، قبل أن تسلك إحدى الخيارات المتاحة بناء  ة اتجاههالوفاء بالتزاماته التعاقديل خاللهبالخدمة إلى نائل الصفقة تدعوه 

الجزاءات الناتجة عن الـتأخر في إنجاز المشروع فاقت السقف المحدد  المادة. كما تجدر اإلشارة إلى أننفس على 

 الذكر. تيسالفللصفقتين بالنسبة 

 التي شارك في تنفيذها  شغالبين طبيعة وأهمية األت تقنية مراجع على يتوفر ال لمتنافس صفقة إسناد 

 أفضل ثاني قدمت التي المقاولة أن ، 10/2015 رقم بالصفقة المتعلق األظرفة فتح محضر فحص خالل من لوحظ،

 الممثل قبل من موقع غير االلتزام عقد  أن بدعوى والتقني، اإلداري الملف تقييم مرحلة في إقصاؤها تم مالي عرض

 المحتوية  األظرفة  فتح  مرحلة  في  يتم  الوثيقة  هذه  على  االطالع  أن  حين  في.  الشركة  طابع  يتضمن  وال  للشركة  القانوني

 . الذكر سالفة والتقني اإلداري الملف تقييم لمرحلة الحقة مرحلة وهي المالي، العرض على

 مجلس رئيس ترأسها التي العروض، طلب لجنة أن الصفقة،نفس ب المتعلق الملف فحص  خالل من كذلك، واتضح

 بتاريخ قامت الجماعة، واوتقني المصالح ومدير والبرمجة المالية والشؤون الميزانية لجنة رئيس وبعضوية الجماعة

، التقنية بالمراجع إدالئها عدم رغم( 2015 يونيو 05 بتاريخ المحدثة." )ك" لشركة الصفقة بإسناد  2015 نونبر 27

الصادر   2.12.349  رقم  المرسوم  من  36و  25  المادتين  وكذا  ،االستشارة  نظام  من  9  الفصل  مقتضيات  فالخوهو ما ي

 مراجع  على  تتوفر   ال  لشركة  الذكر  سالفة  الصفقة  إسناد   أن  ذلك  .العمومية  بالصفقات  المتعلقو  2013  مارس  20  بتاريخ

 على بناء والتقني اإلداري الملف تقييم مرحلة في متنافس إقصاء وكذا ،شغالبعض األ إنجازمساهمتها في  تفيد  تقنية

 .العمومية للطلبيات الولوج في والمساواة المنافسة بمبدأ انيمس المالي العرض تقييم مرحلة في دراستها تتم وثيقة
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 ، توخيا للفعالية والنجاعة في إبرام وتنفيذ الصفقات،للحسابات  الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

 :بما يلي

 ؛تي تقوم الجماعة بإبرامهااألشغال المتعلقة بالصفقات ال انطالق التأخر في إعطاء األمر ب فاديت -

 بإيقاف األشغال غير مبررة؛ إصدار أوامر تجنب  -

، مع الحرص على توثيق هذا التتبع الصفقات من طرف تقنيي الجماعة  في إطارألشغال المنجزة  اتتبع   -

 الورش؛  محاضر تتبع عن طريق إنجاز 

 ها؛في الشروع تم التي المشاريع إنجاز في الحاصل التأخير تدارك على العمل -

 التي  األشغال  وأهمية  طبيعة  تبين  تقنية  مراجع  علىمن المتنافسين    يتوفر  ال  نلم  الصفقات  إسناد  عدم -

 .تنفيذها في شارك

 الهاتف النقال مصاريف  .4

 المثبتة لالستهالك بخصوص الهاتف النقال ما يلي: الوثائقلوحظ من خالل فحص 

 إضافيةالجماعة مصاريف ميزانية ل يتحم نتج عنه منح امتياز غير مبرر  

درهم خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير   225.696,45بلغ مجموع االستهالك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 

 91.190,26، حيث بلغ ما قيمته  2016لى مستوى له خالل سنة  ، وبلغ االستهالك أع2017غشت    31  إلى غاية  2012

. درهم 1.267,00درهم وبمعدل استهالك فردي شهري بقيمة  7.600,00درهم، أي بمعدل استهالك شهري بقيمة 

خارج  نقالة    هواتف  الجماعة بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي، بأجهزة  قياملوحظ  و

هذا فضال عن . األول ، والذي يتم حسب عقد االشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ االشتراكاالشتراكأوقات تجديد 

( يعملون بالجماعة، 3سلمت لسائقين )   ائد"،. ز7"أيفون  هواتف محمولة من نوع    4")  األجهزة الممنوحةنوعية  ن  كو

، هاتف محمول واحد من ."6"سامسونغ س.من نوع  ، هاتفين . زائد"8"سامسونغ. س.هاتف محمول من نوع 1

االقتصاد  بما ال يراعي ،الجماعةميزانية  كلفت ...(، يرة السياراتظسلم للمكلف بح"، 5"سامسونغ نوت. نوع 

)فضال  صاريف إضافية، م2017غشت  31إلى  2012ن فاتح يناير مالفترة خالل  ،يوالنجاعة في االنفاق العموم

   .درهم 75.360,66بلغ مجموعها  عن استعمال النقط التي تمنحها شركة االتصاالت(

 االقتصاد والنجاعة في االنفاق العمومي  أمبد  يوصي باحترام للحسابات الجهوي المجلس فإن،  سبق  ما على تأسيساو

 بخصوص مصاريف الهاتف النقال.

 تدبير حظيرة السيارات  ثالثا.
)إحداهما   تتكون حظيرة السيارات الجماعية من آلة حاملة )جرافة( وأربع شاحنات لنقل الرمال وشاحنتان صهريجيتان

إسعاف )إحداهما وضعت رهن إشارة  يوضعت رهن إشارة الجماعة من طرف المجلس اإلقليمي لتازة( وسيارت

الجماعة من طرف وزارة الصحة( وسيارة لنقل األموات وحافلتان للنقل المدرسي وسيارة ذات الدفع الرباعي وسيارة 

 ى المالحظات التالية:، علبخصوص تدبير حظيرة السيارات ،تم الوقوف. وقد خفيفة

 الوقودب المصاريف المتعلقة •

درهم خالل الفترة الممتدة من  5.337.079,15بلغ مجموع النفقات المؤداة بخصوص استهالك الوقود ما مجموعه 

من خالل فحص مسطرة اقتناء واستعمال   ،تم الوقوففي هذا الصدد،  . و2017غشت    31  غاية  إلى  2012اتح يناير  ف

 لمالحظات التالية:الوقود، على ا

  من الوقودالمسلمة  التوريدات حقيقةالجماعة عن إثبات  مصالحعجز 

تسلم الجماعة لتوريداتها من الوقود. حيث   حقيقة  غياب ما يثبت  ،من خالل فحص الملفات المتعلق باقتناء الوقود   ،تبين

ه التوريدات ويثبت الكميات التي تم  نه ال يتم مسك أي سجل يؤرخ لهذ أ، شار إليها أعالهلوحظ، بخصوص الفترة الم

أي وثيقة صادرة عن المورد تبين الكميات التي تم إرسالها من الوقود.   على  المكلف بالمستودع  توفراستالمها، كما ال ي

 على  ،الوقود   من  حاجياتها  لتلبية  طلب  سند   أو  صفقةبرام  إب  القيام  بعد   تعتمد،  الجماعةوجدير بالذكر في هذا الصدد، أن  

 المطلوبة الكميات جلب  يتم حيث الجماعي، المجلس رئيس طرف من  عليها واإلمضاء منحها يتم ألجل وصوالت

 .بعد  فيما استعمالها أجل من السالمة، شروط أدنى فيها تنعدم  ظروف في الجماعي، بالمستودع ووضعها

 استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من الوقود أوجه عجز مصالح الجماعة عن إثبات 

 ها كالتالي:أهم وجود عدة اختالالت يمكن بسط بهذا الخصوص ،تبين

 استعمالها؛وألوجه لنفقات المتعلقة باقتناء الوقود، الجماعة ل عدم تبرير -
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فر لدى السجل الوحيد المتوحيث إن الجماعة،  ومركبات غياب ما يثبت استعمال الوقود من قبل آليات -

بمعطيات تعود  تعبئتهإذ تمت  ،بأثر رجعيو 2017في غضون شهر يوليوز  إالالجماعة لم يتم مسكه 

 ؛ 2017إلى بداية شهر يناير 

الجماعة، تحدد بدقة موضوع استعمالها  ومركبات آليات استعمال وامر بمهمة بخصوص األغياب  -

غياب ما يثبت االستعمال الحقيقي آلليات  ، إضافة إلى  وتاريخ بداية استعمالها والمدة المتوقعة الستعمالها 

 لجماعة، واستهالكها الحقيقي من المحروقات.ل األشغال التابعة الجماعة في أوراش

 تزويد غير قانوني بالمحروقات آللية مكتراة 

، والذي يتضمن معطيات بخصوص 2017من خالل االطالع على السجل الذي تم مسكه خالل شهر يوليوز  ،تبين

)المسند   26/2017بواسطة سند الطلب رقم  المكتراة    ةالجماعة بتزويد اآللي  قيام،  2017استهالك الوقود منذ بداية سنة  

والتي يتم استعمالها في أوراش درهم،  98.400,00بمبلغ قدره  2017يونيو  15لشركة "ك."( الصادر بتاريخ 

في حين أن كراء  درهم، 5.225,88 بلغ مجموع قيمتهامن المحروقات  كبيرةلجماعة، بكميات األشغال الخاصة با

 المكلف السابق بالمستودعوأقر    استهالكها من المحروقات.  كذلك قيمةبمبلغ جزافي يومي يتضمن    ةهذه اآلليالجماعة ل

 األشغال  في أوراش  المستعملةاآلليات المكتراة  ، أن الجماعة تقوم بتزويد،  2017شتنبر    25بتاريخ    وبحظيرة السيارات

 هان رئيس مجلسملجماعة، بالكميات الضرورية من المحروقات بموقع الورش، بناء على أوامر شفوية ل تابعةال

وكذا اآلليات المستفيدة  ،إطار الورشأي سجل أو وثيقة تثبت الكميات الممنوحة والمستعملة في    مسكالجماعي، دون 

، في حين أن الجماعة تقوم بكراء هذه اآلليات بثمن جزافي يتضمن كذلك قيمة استهالكها وتاريخ تزويدها بالمحروقات

 .من المحروقات

 قطع الغيار واإلطارات المطاطية واإلصالحالمصاريف المتعلقة ب 

بخصوص استهالك حظيرة السيارات الجماعية من قطع الغيار واإلطارات المطاطية  بلغ مجموع النفقات المؤداة

 ، 2017غشت  31إلى  2012درهم خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير  2.827.797,58واإلصالح ما مجموعه 

درهم بخصوص قطع الغيار   848.133,59درهم بخصوص اإلطارات المطاطية و 1.466.356,00تتضمن 

تم الوقوف من خالل فحص مسطرة اقتناء واستعمال قطع الغيار . ودرهم بخصوص نفقات اإلصالح  513.307,99و

 واإلطارات المطاطية وكذا مصاريف اإلصالح، على المالحظات التالية:

 ضعف في تحديد حاجيات الجماعة من اإلطارات المطاطية وعدم األخذ بمعيار مدة الصالحية أثناء اقتنائها 

ارات المطاطية على الرغم من كونها حديثة العهد باالقتناء، يفيد عدم حرص الجماعة على تحديد إن تهالك اإلط

أثناء استشارة الموردين طبيعة المنطقة الجبلية، وعدم حرصها على مراقبة جودة  حاجياتها بدقة، آخذة في االعتبار

ها، وأيضا مدة صالحيتها. حيث تبين، من توريداتها من اإلطارات المطاطية، وذلك بمراقبة نوعية اإلطارات وفئت

خالل الوثائق المثبتة للتوريدات، وكذا تصريحات سائقي اآلليات والمركبات، عدم درايتهم بهذا المعيار وعدم أخذه 

بعين االعتبار من طرف الجماعة أثناء اقتناء اإلطارات المطاطية. علما أن اإلطارات المطاطية إذا تعدت مدة 

لم يتم استخدامها من قبل، وذلك بسبب   إنسنوات، حسب المعايير المعمول بها، يحضر استعمالها وصالحياتها خمس  

 قابليتها لالنفجار.

 اإلطارات المطاطية ة في أثمان اقتناءمبالغال 

والعجالت األمامية من فئة   "26R.18,4"بالنسبة للعجالت الخلفية من فئة المؤدى تبين أن ثمن اإلطار الواحد 

"18R.12,5"  وذلك أخذا  ،، يتجاوز بالضعف الثمن المعمول به179627.ج رقمالحاملة  جرافةال قبلالمستعملة من

 ىن ثمن اإلطار الواحد المعمول به ال يتعد إبعين االعتبار نوعية العجالت وطبيعة المنطقة الجبلية. حيث 

أن ثمن  لوحظ درهم بالنسبة للعجالت األمامية، في حين 2.500,00لفية ودرهم بالنسبة للعجالت الخ 6.000,00

بل وبلغ بتاريخ  ، درهم 18.000,00درهم و 14.500,00اإلطار الواحد المؤدى من طرف الجماعة يتراوح بين 

درهم   5.250,00وتراوح بين  ،درهم بالنسبة للعجالت الخلفية 35.000,00ما قيمته  2017يونيو  02

 درهم بالنسبة للعجالت األمامية.  8.400,00و

 هااستعمال وبيان أوجه  المطاطية واإلطارات الغيار قطعحقيقة تسلم  عجز مصالح الجماعة عن إثبات  

  ومركبات وكذا بإصالح آلياتمن خالل فحص الملفات المتعلق باقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية  ،تبين

 ما يلي:ويتجلى ذلك من خالل ، وكذا غياب ما يثبت إصالح آلياتهاغياب ما يثبت تسلم الجماعة لتوريداتها الجماعة، 

بكل آلية من آليات الجماعة على المتعلق  (carnet de bord) واإلصالحاتعدم مسك دفتر الصيانة  -

 حدة، والذي يؤرخ لجميع عمليات الصيانة واإلصالح المتعلقة بها؛ 

باإلطارات المطاطية وقطع الغيار، بناء على أوامر والمركبات  قيام المكلف بالمستودع، بتزويد اآلليات   -

ة من قطع الغيار  سجل يبين الكميات المسلممسك    في غيابشفوية صادرة عن رئيس المجلس الجماعي،  

  ،اآللية المستفيدة، وموضوع استعمالها، وتاريخ تسليمها وتركيبهاكذا أو/و اإلطارات المطاطية، و
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وهو ما تبين كذلك من  الحقا،يتم تسوية ذلك حيث لوحظ أنه  ،اسم مستعمل اآللية وتوقيعهإضافة إلى 

 2017شتنبر  25 بتاريخلجماعية المكلف السابق بالمستودع وبحظيرة السيارات ا إقرار كل منخالل 

 ؛2017أكتوبر  05تواليا بتاريخ وأحد سائقي اآلليات الجماعية 

الذي يعاين  المحاسبة والماليةعلى الخدمة المنجزة من قبل موظف بمصلحة يتم االعتماد على اإلشهاد  -

بمستودع فقط قطع الغيار واإلطارات المطاطية التي استبدلت )غير الصالحة( والتي يحتفظ بها 

يفرغ عملية اإلشهاد من  ، مماالجماعة، دون أن يعاين حقيقة وحجم التوريدات واإلصالحات المنجزة

 2010يناير    3المؤرخ في    2.09.441  من المرسوم رقم  68و  53مقتضيات المادتين    ويخالفجوهرها  

 .بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

من خالل مقارنة اإلطارات المطاطية التي تم اقتناؤها خالل الفترة الممتدة بين فاتح يناير   ،تبينوعالوة على ذلك، 

كذا و  ،2017نونبر    22بتاريخ    179627.ج  لرقم  الحاملة  جرافةوتلك المستعملة من قبل ال  ،2017يونيو    02و  2012

، وجود إطارا( 30)والبالغ عددها  2017 نونبر 22كمية اإلطارات المتالشية المتواجدة بالمخزن الجماعي بتاريخ 

 04و "،12.5.18" من فئة ةمطاطي اتإطار 05و "، 18.4.26إطاران مطاطيان من فئة "بلغ  فارق غير مبرر

بأية لم تقم أن الجماعة  وجدير بالذكر. درهم 115.550,00، بقيمة إجمالية بلغت 1300.24من فئة  ةمطاطي اتإطار

وأن اإلطارات   ،2017نونبر    22بخصوص اإلطارات المطاطية المتالشية إلى غاية تاريخ    عملية للبيع بالمزاد العلني

المطاطية المتالشية يتم جلبها إلى مستودع الجماعة بعد تركيب اإلطارات الجديدة خارج الجماعة بمحل المورد، علما 

 .2012ت سابقة لسنة أن كمية اإلطارات المتالشية المتواجدة بالمخزن تتضمن كذلك كميات تعود لسنوا

درهم  84.000,00بثمن إجمالي بلغ    2017يونيو    02ن إثبات استعمال إطارات مقتناة بتاريخ  مالجماعة    كما لم تتمكن

، وذلك أخذا "مشالن"  ومن نوعبالنسبة لإلطارات األمامية،    12.5.18وإلطارات الخلفية  بالنسبة ل  18.04.26من فئة  

معنية ( المستعملة من قبل اآللة الOZKA)من نوع    لمتالشية المتواجدة بالمخزن، وتلكبعين االعتبار نوعية العجالت ا

باإلضافة إلى ذلك، تبين أن اإلطارات المطاطية من فئة   .2017نونبر  22بتاريخ  (179627.ج لرقم الحاملة)

، 6056و 6065تين رقم بواسطة الفاتور 2015دجنبر  03"، والتي تم اقتناؤها، لفائدة الجرافة، بتاريخ 1300.24"

غير مناسبة لها، بل تستعمل من طرف آلة التسوية، في حين أن الجماعة ال تمتلك هذه األخيرة، مما يدل على أن 

هي نفقات غير  2015درهم خالل سنة  20.700,00النفقات المتعلقة باقتناء هذه اإلطارات، والتي بلغ مجموعها 

 مبررة.

  آلية حديثة االقتناءخاصة ب إضافيةمصاريف تحمل 

الشاحنة بتاريخ تم تسلم  ه، أن(187967.رقم لوحتها ج)من خالل االطالع على ملف اقتناء شاحنة لنقل الرمال  ،تبين

بينما لم يشرع في استعمالها  ،2012مارس  21بناء على االتفاقية المبرمة المصادق عليها بتاريخ  2012أبريل  20

ستفادة من فترة الضمان التي حددتها االتفاقية في  مما فوت على الجماعة حق اال،  2013بريل  أ  20تاريخ  إال بداية من  

قطع الغيار واإلطارات للنفقات المتعلقة ب من خالل الوثائق المثبتة  ، تبينوقد سنة ابتداء من تاريخ تسلم الشاحنة. 

خالل السنة  ،درهم 116.316,47تحمل الجماعة مبلغ التي استهلكتها الشاحنة، المطاطية ومصاريف اإلصالح، 

 الموالية لتاريخ بداية استعمالها.

 تم سحبها من حظيرة السيارات ةآليإضافية خاصة ب مصاريفل تحم 

ن النفقات التي تحملتها الجماعة بخصوص إصالح وصيانة اآللة الحاملة رقم  حظ المجلس الجهوي للحسابات أال

)أي خالل الفترة الممتدة من  2013يونيو  30 بتاريخ قبيل وبعد سحبها من حظيرتها  139990.لوحتهاج

بتاريخ  بيعها في حين أندرهم،  146.641,46 (، بلغت في مجموعها2013يوليوز  03إلى غاية  2012 يناير 16

والنجاعة في اإلنفاق  االقتصاد مع يتنافى وهو األمر الذي  ،درهم 50.100,00لم يتجاوز مبلغ  2013 دجنبر 27

 العمومي.

 فيما الداخلية المراقبة إجراءات بتعزيزيوصي الجماعة  للحسابات الجهوي المجلس فإن، سبق  ما على تأسيساو

 األموال استعمال حسنو يتالءم بما واستخدامها واإلطارات المطاطية الغيار وقطع بالمحروقات  بالتزود يتعلق 

 :خالل من، وذلك العامة المصلحة وخدمة العمومية

 وقطع الغيار واإلطارات المطاطية، وكذا أوجه من الوقود توريداتال التوثيق الجيد لعملية تسلم -

 ها؛استعمال

واإلطارات المطاطية،   الغيار قطع  وشراء واآلليات السيارات وصيانة إصالح نفقات عقلنة على العمل -

 الضرورية؛ بالوثائق ها تبرير على الحرصو
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دقة في تحديد حاجيات الجماعة من اإلطارات المطاطية، أخذا بعين االعتبار طبيعة المنطقة، توخي ال -

أثناء استشارة الموردين، والحرص على مراقبة جودة التوريدات، وذلك بمراقبة نوعية اإلطارات 

 وفئتها وكذا مدة صالحيتها.
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II. بني فراسنل  يالجماع المجلس  جواب رئيس  

 (مقتضب نص)

 تدبير النفقات .والأ

 التنفيذ المباشر لألشغال المتعلقة بفتح وإصالح المسالك  .1

   غياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد الالزمة لمختلف األشغال المنجزة ونوعيتها وخضوع هذه

 األشغال لبرمجة مسبقة

كان   2017و  2015و  2013و  2012إن عدم إخضاع األشغال إلى البرمجة المسبقة كما هو الشأن بالنسبة لسنوات  

ناتجا عن الطبيعة االستعجالية التي كانت تتسم بها أغلب التدخالت. إضافة إلى أن أولويات العمل كانت تتم نزوال 

عند طلب السلطات االقليمية التي كانت تلح على فك العزلة عن الدواوير النائية بصفة استعجالية حفاظا على صحة 

ية ولوجهم الى الخدمات األساسية، وبتنسيق وتوافق تامين مع أغلبية أعضاء وسالمة المواطنين وكذا تسهيل عمل

 المجلس الجماعي.

وتجدر اإلشارة إلى أن فتح المسالك المذكورة كان يتميز ببساطة األشغال التي يتطلبها، من قبيل وضع طبقة من 

ومكلفة. خاصة في ظل العدد  الرمال ذات سمك محدد، الشيء الذي لم يكن يستدعي إنجاز دراسات تقنية معقدة

 الهائل من الدواوير التي كانت تستدعي الربط بالمسالك القروية.

  جودة المواد المستعملة لترميل المسالك 

تجدر اإلشارة إلى أن الموقع الذي تم جلب المواد المستعملة في إصالح المسالك المذكورة منه هو عبارة عن تلة 

تربتها بمتانة وصالبة قل نظيرها في المنطقة. لذلك قام صاحب األرض  صغيرة في ملكية أحد الخواص تتميز

 بوضعها رهن إشارة الجماعة بدون أي مقابل، وحسبه في ذلك خدمة الصالح العام.

وبالرغم من عدم توفر أية دراسة علمية بخصوص جودة المواد المستخرجة فإن غالبية السكان المستفيدين كانوا 

باستعمال هذه المواد كلما شرع في فتح مسالك جديدة أو إصالح المسالك القديمة، وأثبتت التجربة لحد اآلن يطالبون  

أن الطرق التي تم إعدادها بواسطة أتربة الموقع المذكور الزالت متينة ولم تتعرض للتالشي؛ في حين أن الجماعة 

عية بواسطة الرمال المستخرجة من األودية، بترميل مجموعة من المسالك الجما 2013- 2012قامت خالل سنة 

 يتطلب إصالحها بشكل دوري ومستمر. 

 عجز الجماعة عن اإلدالء بالوثائق المثبتة لألشغال المنجزة بخصوص كل مسلك 

، في  2016،2014،2013،2012إن اآلليات الجماعية قامت فعال باألشغال المضمنة بمحاضر األشغال لسنوات 

وستعمل الجماعة مستقبال على إعداد بطائق تقنية للمسالك المزمع  ،2015ر خاص لسنة حين لم نقم بإعداد محض

إنجازها، كما ستعمل المصالح الجماعية الحقا بتوثيق تدخالتها في هذا المجال مع حساب التكاليف اإلجمالية 

 . )...( والفردية لكل مشروع

 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .2

 ناد الطلبياتعلى مستوى اعداد و اس .أ

  مبدأ المنافسة والشفافية 

يرجع إلى كون مركز الجماعة ال  24و 23إن استشارة نفس الموردين لسندات الطلب الواردة في الجدول رقم 

يتوفر على عدد كاف من الشركات للتواصل معها واستشارتها كتابة حول عروضها المالية، علما أنه كلما تعاملت  

ين على مسافة بعيدة من مركز الجماعة إال وتصبح عروضهم مكلفة ألنهم يلجئون إلى الجماعة مع موردين متواجد 

 الزيادة في المبالغ المالية لهذه العروض. 

فنحن نجهل ما إذا كان   »أ. .ك«و    ». ك«أما بخصوص استشارة شركتين ممثلتين في نفس الشخص، وهما شركتي  

يوجد مقرها ببناية في ملكية المسمى كوشو مما اعتقدنا   »أ. .ك  «ن شركة  فعال نفس الشخص يملك الشركتين معا. أل

 نها في ملكيته.أمعه 

 استفادة مقاول واحد من معظم سندات 

إلى شركة   2015دجنبر    31إلى غاية    2012بخصوص إسناد جل سندات الطلب خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير  

 ة.شباب لمعلم فذلك لكونها كانت صاحبة العروض المنخفض

 2017شتنبر  21إلى غاية  2016ونفس الشيء فيما يتعلق بإسناد جل سندات الطلب للفترة الممتدة من فاتح يناير 

 اللتين قدمتا عروضا أكثر انخفاضا ومالءمة مع ملصحة الجماعة.أ."  .ك"و ."ك"لشركتي 
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مقرهم االجتماعي بالقرب من أما بالنسبة الستشارة نفس الموردين فهذا راجع لكونهم شركات محلية يتواجد    

ما بالنسبة  أفي سندات الطلب.  أ." .ك"و ." ك"ن الجماعة لم تعد تستشير شركتي ألى إشارة و تجدر اإل الجماعة.

 للموظفة الواردة في تقريركم فقد انتقلت الى جماعة اوالد الطيب فاس. 

 على مستوى تنفيذ الطلبيات .ب

  والمالية، باإلشهاد على الخدمة المنجزة دون معاينة التوريدات قيام موظف بمصلحة المحاسبة

 واألشغال والخدمات المنجزة. 

بالنسبة لهذه المالحظة يجب توضيح أن ما صرح به الموظف المذكور بخصوص إشهاده على تنفيذ بعض األشغال 

؛ بل إنه كان مستندا على عدة خدمةال يفيد أنه لم يكن متأكدا من صحة إنجاز الأو التوريدات دون معاينتها مباشرة،  

دالئل ومؤشرات مادية تؤكد له أن إشهاده مطابق للحقيقة، وأن الديون التي قد تنشأ عن توقيعه لها وجود حقيقي  

ملموس. كما أن األوامر بالتوقيع على اإلشهاد على أنجاز الخدمات فكان مرده في كل الحاالت إلى عدم وجود 

التعيين، نظرا النعدام التخصصات في كل مجاالت العمل. ومن أجل مزيد من  رئيس المصلحة المختص بحكم 

 التوضيح يمكن تقديم اإلضافات التالية:  

فبخصوص اإلشهاد على الخدمة المنجزة من طرف األعوان العرضيين: إن إشهاد الموظف المعني  -

يومي ويقومون فعليا يكون مستندا إلى معرفته بأن هؤالء العمال الذين كانوا يحضرون بشكل 

باألعمال المكلفين بها. ويتعلق األمر بعمال النظافة بحيث يقومون بتشطيب شوارع المركز وأزقتها 

وجمع النفايات وإفراغ حاويات األزبال في الشاحنة لنقل األزبال إلى مطرح النفايات الجماعي، 

ارة الجماعة ومستودعها. وكذا سائقي باإلضافة إلى المداومة فيما بينهم للقيام بالحراسة الليلية إلد

آليات الجماعة بما فيها الشاحنات وسيارات اإلسعاف وحافالت النقل المدرسي، وان األجر الذي 

يتقاضاه هؤالء العمال يؤدى لهم مقابل حضورهم اليومي وقيامهم باألشغال المنوطة بهم وليس مقابل 

 يقومون بمهامهم بشكل فعلي وحقيقي. حجم األشغال المنجزة ونؤكد لكم أن هؤالء العمال 

أما بخصوص التوريدات األخرى، فإن إشهاد الموظف المذكور كان بسبب طبيعة هذه التوريدات  -

التي تتم خارج تراب الجماعة لدى المورد، وال تسمح له بمعاينتها وتتبع األشغال وخاصة تلك 

نجاز الفعلي للتوريدات أو الخدمات المتعلقة بالتركيب. إال أن إشهاده ال يعني عدم تأكده من اإل

واألشغال من خالل معاينته لإلطارات المطاطية وقطع الغيار التي يتم استبدالها وإيداعها في مخزن 

ثناء رجوع أنه كان  يقوم بمعاينة قطع الغيار التي تم استبدالها لدى الميكانيكي أالمتالشيات. كما 

كد من ذلك من خالل السائق المسؤول أه كان يتأنة كما ب الجماعآلى مرإصالحها إلية التي تم اآل

ن التوريدات قد تمت بألية، ونحن بصفتنا آمرا بالصرف والمسؤول عن مالية الجماعة نشهد عن اآل

 نها كانت تتم تحت إشراف ومراقبة سائقي اآلليات. بأبالفعل، و

تعلق هنا بالمدة الزمنية فبخصوص كراء اآلليات رغم عدم معاينة األشغال المنجزة فإن األمر ي -

المحسوبة باأليام والساعات وليس بحجم وكميات الخدمات واألشغال المنجزة كان يتم تحت إشراف 

ومراقبة رئيس المجلس الجماعي وسائقي آليات الجماعة وأعضاء المجلس المعنيين بالخدمة. ونحن 

 ألشغال قد تمت بالفعل. أن هذه اببصفتنا آمرا بالصرف والمسؤول عن مالية الجماعة، نشهد 

 عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية 

لسن نظام المحاسبة   03/01/2010بتاريخ    2.09.441ان عدم مسك محاسبة المواد كما يقضي بذلك المرسوم رقم  

والتكوين العمومية للجماعات المحلية، ناتج عن غياب الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة، وانعدام التكوين 

المستمر في مثل هذه المواضيع األساسية. وستعمل الجماعة كل الجهود من أجل ضبط كل تعامالتها المادية 

وحركيات دخول وخروج المواد من وإلى المستودعات في السجالت المالئمة؛ من أجل تحقيق أكبر قدر من الترشيد 

 .والمراقبة الداخلية في استعمال وتنمية الموارد الجماعية

   في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به  13/2017-سند الطلب رقم 

حاوية لجمع النفايات، وقامت بتوزيعها بمركز بني  76بناء على سند الطلب المذكور قامت الجماعة فعليا باقتناء 

ات خرى لسد الخصاص نظرا لكون الحاويأفراسن باإلضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية و الصحية و مؤسسات  

 القديمة إما تكسرت أو تمت سرقتها من طرف المواطنين.
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 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .3

   في إعطاء األمر ببداية األشغال. التأخر 

ن المدة الفاصلة بين تاريخ إالمتعلقتين بأشغال الكهرباء ف 2014/ 02والصفقة  02/2012بخصوص الصفقة رقم 

وتاريخ بداية األشغال تعزى إلى الفترة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على مقترح االلتزام،   فتح األظرفة

وكذا المصادقة عليها من طرف عامل إقليم تازة إضافة إلى مدة إنجاز تصاميم المشروع من طرف المقاولتين 

 وعرضها على المكتب الوطني للكهرباء قصد الموافقة عليها.

ن المدة إالمتعلقة ببناء القناطر، ف 08/2016و 10/2015و 09/2015و 2015/ 08ت رقموبخصوص الصفقا

الفاصلة بين تاريخ فتح األظرفة وتاريخ بداية األشغال يعزى إلى المدة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على 

 مقترح االلتزام والمدة التي تتطلبها مسطرة تعيين مكتب الدراسات لتتبع األشغال.

 صدار أوامر بالتوقف "غير مبررة". إ 

ن المدة الفاصلة بين األمر إالمتعلقة ببناء مجزرة جماعية ف 02/2011فيما يتعلق بالصفقة رقم  -

واألمر بالخدمة باستئناف األشغال بتاريخ  25/11/2011بالخدمة بإيقاف األشغال بتاريخ 

اسات المشرف على األعمال يعزى للمشاورات التي تمت بين الجماعة ومكتب الدر 10/02/2012

والمقاول حول تحديد مكان تنصيب المشروع والتي أسفرت عن تنصيبه بمكان بناية مخصصة لبيع 

قصد  02/01/2012مر الذي تطلب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ السمك األ

لتوقف الثاني فكان المصادقة على هدم البناية المذكورة لتنصيب المشروع مكانها. أما بخصوص ا

 بسبب رداءة أحوال الطقس؛

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور  02/2012وبخصوص الصفقة رقم -

ن هذه الصفقة عرفت أشغاال إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن إبالجماعة ف

الخاصة باألشغال وعرضها على المكتب الوطني   الصفقة األولية وإعداد دراسة لها وإنجاز التصاميم

 للكهرباء قصد المصادقة عليها؛

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور  02/2014أما بالنسبة للصفقة رقم  -

ن هذه الصفقة عرفت أشغال إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن إبالجماعة فا

نجاز التصاميم الخاصة باألشغال وعرضها على المكتب الوطني إية وإعداد دراسة لها والصفقة األول

 للكهرباء قصد المصادقة عليها.

  خلل في التتبع التقني لتنفيذ االشغال المنجزة 

جميع نجاز األشغال كان يتم فعليا من طرف تقنيي الجماعة عبر إن تتبع إبالنسبة للصفقات المتعلقة ببناء القناطر ف

مراحل األشغال إلى جانب مكتب الدراسات الموكول له تتبع األشغال وكانوا يأخذون القياسات للخدمات المنجزة 

ن عملية وضع كشف الحسابات كانت تنجز انطالقا من القياسات إانطالقا من المعاينة التي تتم في الورش، و

المحصورة سلفا أثناء الزيارات الميدانية للورش والعناصر المأخوذة من طرف مصالح الجماعة ومكتب الدراسات و

 من كال الطرفين.

ن عملية تتبع األشغال  إالمتعلقة بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب ف 06/2015بخصوص الصفقة رقم 

كانت تتم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون مصالح الجماعة نظرا لكثرة األعباء الملقاة على 

 . ) feuille d’attachement  (ن إثبات األشغال المنجزة كان يتم بواسطة بيانات االنجاز  إمصالح الجماعة، و

المتعلقة ببناء القناطر فإنها تتوفر على محاضر   10/2015و    09/2015،  08/2015أما بخصوص الصفقات رقم  

 .  Métré d’exécution)  ( تتبع األشغال، باإلضافة إلى بيانات االنجاز

    المشاريع  نجاز بعضإتعثر في. 

وظفي الجماعة بالزيارة الميدانية للقنطرة عندما قامت لجنة المراقبة المكونة من السادة القضاة الموقرين، بمعية م

كانت األشغال المتعلقة بهذه الصفقة قد انتهت   05/10/2017بتاريخ  ،10/2015التي كانت موضوع الصفقة رقم 

؛ وذلك خالفا لما جاء في المالحظة 08/2015بالنسبة للقنطرة موضوع الصفقة رقم    )...(نهائيا، وكذلك هو الشأن  

 إجراء عملية التسلم.بقد طالبتا الجماعة  ونانمهما مؤقتا، ألن المقاولتين لم تكبالرغم من عدم تسل

 

  جوابا على إسناد لمتنافس ال يتوفر على مراجع تقنية تبين طبيعة وأهمية األشغال التي شارك في

 تنفيذها.
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من نظام  9ند ن لجنة فتح العروض لم تتنبه للبإ بخصوص إسناد الصفقة لشركة ال تتوفر على مراجع تقنية ف

االستشارة، إضافة إلى كون المشروع يتعلق ببناء قنطرة صغيرة بتكلفة مالية ضعيفة، وكان اإلعالن عن طلب 

ساس للشركات الصغرى والمتوسطة، وكما أن الشركة نائلة الصفقة هي التي قدمت العرض  العروض موجها باأل

 المنخفض.

ها بسبب عقد االلتزام ءالمرتبة الثانية حسب العرض المالي فإن إقصا  أما فيما يتعلق بإقصاء المقاولة التي جاءت في

ن الخطأ الذي وقعت فيه إغير موقع من طرف الممثل القانوني للشركة وال يتضمن الطابع القانوني للشركة و

على جهاز الحاسوب. وإن   copier-collerالجماعة هو خطأ مادي أثناء تحرير محضر فتح األظرفة بسبب عملية  

ن األشغال المتعلقة ببناء هذه إه لم يكن خالل فتح الملف اإلداري والتقني، بل كان خالل فتح الملف المالي. وءإقصا

، كما سبق لكم أن عاينتموها بمعية موظفي الجماعة أثناء 2017القنطرة قد انتهت بشكل كلي خالل شهر شتنبر 

 مراقبتكم للمشاريع المنجزة من طرف الجماعة.

  جوابا على منح امتياز غير مبرر.  لهاتف النقالمصاريف ا 

نظرا لتوفر االعتمادات في الميزانية في الفصل المتعلق بالهاتف ارتأت الجماعة تزويد األشخاص المذكورين 

هو معمول به بباقي الجماعات. و كذلك  بهواتف نقالة لكونهم في عالقة تواصل دائمة مع الرئيس على غرار ما

وقات العمل أثناء الحاالت الطارئة خالل الليل و خارج  أعاء الموظفين المستفيدين بصفة استعجالية  كوننا نقوم باستد 

يام المطيرة و كذلك وكيل و الحاالت المستعجلة للمرضى و الوالدة و األأكطلب سيارات االسعاف خالل الحوادث 

عوان الذين االسبوعي الذي يصادف يوم السبت و األالمداخيل الذي يقوم باستخالص واجبات المجزرة يوم السوق  

يقومون بتنظيم السوق االسبوعي باالضافة الى السيد مدير مصالح نظرا لكونه المكلف بالتنسيق مع المصالح 

 الخارجية و موظفي الجماعة و الرئيس.

 تدبير حظيرة السيارات .ثالثا

 المصاريف المتعلقة بالوقود .1

 اعة عن إثبات حقيقة التوريدات المسلمة من الوقودجوابا على عجز مصالح الجم 

إن وجود المستودع الذي يخزن فيه الوقود بعيد عن اإلدارة ال يشكل أي تهديد وتلجأ الجماعة إلى تخزين الوقود 

 بمستودعها نظرا لبعد محطة الوقود عن الجماعة.

كنت أتأكد بصفتي رئيس المجلس بمطابقة  ني إرغم عدم مسك سجالت تؤرخ الستالم التوريدات إلثبات كمياتها ف

الكميات الموردة إلى المستودع مع الكميات المتضمنة في سندات الطلب الجزئية المدلى بها لدى المورد فيما يخص 

 الصفقات وسندات الطلب.

 . أما فيما يخص محاضر االستالم المتعلقة بسندات الطلب فإن الجماعة كانت تعتمد على سندات االستيالم   

 جوابا على عجز مصالح الجماعة عن اثبات اوجه استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من الوقود 

كان مرده إلى األشغال  2016و 2015و 2014و 2013و 2012إن اقتناء الوقود بكميات كبيرة خالل السنوات 

ا؛ كما أن الكميات التي تم  المتعلقة بفتح المسالك والطرق القروية من طرف الجماعة باستعمال معداتها والياته

اقتناؤها من الوقود تم صرفها فعليا في هذه المسالك وإن الجماعة قامت فعال بانجاز المسالك المشار إليها في  

 المحاضر السنوية.

 ن المسالك التي تم انجازها كانت كالتالي:إف 2015وبالنسبة لسنة 

 . )كيلومتر 5,2 اعادة ترميل (لى احجر نفزة إمن مريلو  -

 .  )كيلومتر 5,1  فتح المسلك (لى اوالد بوطالب إمن الدرة  -

   . )كيلومتر 5,1حوالي   تفريش(و  )كيلومتر  5,2حوالي   فتح المسلك(لى دار المودن إمن المركز  -

 .)كيلومتر 1حوالي     تفريش(و  )كيلومتر  2   فتح المسلك  (لى سيدي جابر عبر الواد المخوظ  إمن المركز   -

 . )كيلومتر 1  فتح المسلك (لى دار المودن إمن دار سيدي جابر  -

 .لى دار بودروةإعادة ترميل من مدرسة اسروتو إ -

 لى بوعتيبة .إعادة ترميل مسلك من مريلو إ -

 باب صليم  لىإ عادة ترميل مسلك  من مريلوإ -

   . )كيلومتر 2حوالي  (لى بويبة الصراف إعادة ترميل من سيدي بوبكر إ -

 )كيلومتر 2حوالي   تفريش(لى تقريبست إعادة ترميل الطريق من واد اوالد عزيز إ -

   . )كيلومتر 1حوالي   تفريش(لى عين ابراهيم إمن الواد المسمى زويتن  -
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   . )كيلومتر 3حوالي   (عادة ترميل طهر سعيد إ -

 .عادة ترميل مسلك احريرشإ -

 مكتراة جوابا على التزويد غير القانوني بالمحرقات آللية 

 إن جميع اآلليات المكتراة من طرف الجماعة لم تكن تتزود بوقود الجماعة.

 المصاريف المتعلقة بقطع الغيار واالطارات المطاطية واإلصالح .2

  جوابا على ضعف في تحديد حاجيات الجماعة من اإلطارات المطاطية وعدم األخذ بمعيار مدة صالحيتها

 أثناء اقتنائها

إن الجماعة لم تنتبه لمعيار مدة صالحية اإلطارات المطاطية كما جاء في المالحظة وستعمل الجماعة على األخذ 

 .)...( بعين االعتبار هذا المعيار. 

 جوابا على المبالغة في اثمان اقتناء اإلطارات المطاطية 

تمد عليها لتقارن بها أثمنة العجالت إن الجماعة ال تتوفر على الئحة األسعار المرجعية معدة من طرف الدولة تع

ن الشركة الوطنية أ التي تقتنيها األمر الذي يصعب معه معرفة ما إذا كانت أثمنة الموردين حقيقية أو مبالغ فيها. كما  

 للنقل و اللوجيستيك لديها جدول االثمنة المرجعية و تقوم تلقائيا برفض الفاتورات المبالغ في اثمنتها.

  مصالح الجماعة عن إثبات حقيقة تسلم قطع الغيار واالطارات المطاطية و بيان اوجه جوابا على عجز

 استعمالها

بخصوص استشارة نفس الموردين في إطار مسطرة سندات الطلب فان هؤالء الشركات هم موردين محليين يسهل 

 التواصل معهم.

اء مسطرة المنافسة واالستشارة. إن تبليغ ن الجماعة ستعمل مستقبال على إجرإفيما يخص األداء بواسطة الشيات ف

طلبات االستشارة للمتنافسين كان يتم بتوقيعهم على نسخ من هاته الرسائل االستشارية التي تحتفظ الجماعة بنسخ 

كما إن عملية التوصل ال تقتصر على التبليغ بالبريد أو الفاكس. أما بخصوص طلبات االستشارة وسندات  منها،

المتعلقة بها فهي متوفرة لدى الجماعة ومسك سجل بهذا الخصوص غير وارد في النصوص القانونية الطلب 

 وستعمل الجماعة على مسك السجالت الواردة في المالحظة. المتوفرة لدينا والتي في علمنا،

عرفتنا للثمن درهم راجع الى عدم م   35.000,00بثمن      ozkaن اقتناء الجماعة إلطارات مطاطية من نوع  أكما   

 30/12/2015التي تم اقتناؤها بتاريخ 24-1300الحقيقي لهذا النوع ، أما بخصوص اإلطارات المطاطية من فئة 

، وليس آلة التسوية )جرافة  (ن الجماعة توصلت بإطارات خاصة آللة الحاملة   إف  6056و  6065بواسطة فاتورتين  

 اتورتين.وهذا خطأ مادي ارتكب من طرف المورد في كتابة الف

 جوابا على تحمل مصاريف اضافية خاصة بالية حديثة االقتناء 

إن الجماعة قامت فعال بإصالح الشاحنة المذكورة، نظرا لالعطاب التي لحقت بها أثناء اشتغالها في الوديان والجبال 

 والتضاريس الوعرة.

  جوابا على تحمل مصاريف اضافية خاصة بالية تم سحبها من حظيرة السيارات 

ن ضرورة بعض إرغم صدور مقرر المجلس الجماعي بسحب اآلليات المذكورة من حظيرة السيارات الجماعية ف

عطاب التي لحقت بها أثناء اشتغالها،  األشغال، حتمت على الجماعة استعمال هذه اآلليات في هذه األشغال، ونظرا لأل

 قامت الجماعة بصرف النفقات المتعلقة بإصالحها.

 .)...( 
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 "بني لنث"جماعة  

 إقليم تازة() 
 

مكناس، على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته الجماعات الترابية سنة -، التابعة لجهة فاس ثتم إحداث جماعة بني لن 

 117على مساحة تصل إلى حولي ، حيث تمتد 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834بموجب المرسوم رقم  1959

 (.2014نسمة )حسب إحصاء سنة  11866سكانها حوالي بلغ عدد يو كيلومتر مربع

، عضوا يمارسون مهامهم بمساعدة ثالث لجان دائمة 17يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي مكون من 

مبلغ  منها 2017سنة  درهم 6.618.532,79بلغت مداخيل الجماعة وقد  .موظفا وعونا 19 بهايعمل و

أما نفقات التسيير فقد بلغت  المضافة،ة من منتوج الضريبة على القيمة برسم حصة الجماع 5.946.000,00

 برسم نفس السنة. درهم 2.097.828,86مكن الجماعة من تحقيق فائض بقيمة  األمر الذي درهم 3.711.249,93

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسجيل  ، عن2017إلى 2012ات التي شملت الفترة من قام بها المجلس الجهوي للحسابأسفرت المهمة الرقابية التي 

 . كاآلتي تقييم تدبير الطلبيات العمومية  والتوصيات همت بالخصوص مجموعة من المالحظات

 إسناد وتنفيذ الصفقات العموميةأوال. 
 2017  - 2012خالل الفترة  في إطار تحسين البنيات التحتية ودعم الولوج إلى التجهيزات األساسية، قامت الجماعة

بمجهود تجلى أساسا في تقوية وتعزيز الشبكة الطرقية داخل نفوذها الترابي، وفي عقد شراكات في إطار المبادرة 

المحلية للتنمية البشرية. غير أن تدبير هاته المشاريع، سواء من زاوية التطبيق السليم للمساطر القانونية أو من زاوية 

 ما يلي: لعديد من النقائص كما يتضح من خالل حسن التدبير عرف ا

 ةإعداد وإسناد الصفقات العمومي .1

 التالية:طرف المصالح الجماعية في إعداد وإسناد الصفقات العمومية  عن النقائص    مراجعة المسطرة المعتمدة من   أبانت  

  نوعية األشغال المقرر إنجازها  حول غياب الدراسات التقنية الالزمة 

وكذا الدراسات التقنية الالزمة لتحديد   لتنفيذ غياب التصاميم المتعلقة با  تسجيل  فات بعض الصفقات إلىأفضى فحص مل

)المتعلقة  10/2012رقم  كما هو الحال بالنسبة للصفقة ، والمنشآت بدقة التجهيزات مختلف نوعية األشغال ومواقع

 درهم.  947.940,00بمبلغ كلم بمجموعة من الدواوير(  12بأشغال تهيئة المسالك على مسافة 

مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب  تزويد  أشغال "  موضوع    ،02/2016  رقملصفقة  وقد لوحظ أيضا بشأن ا

لح اشراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصفي إطار اتفاقية المنجزة بواسطة نافورات عمومية " 

وثيقة عبارة عن حيث تم تقديم  ؛عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة ،درهم 900.636,00 قدره بمبلغ مالي للشرب

على كونها ال توفر لال تفي بالمطلوب ، تأماكن مرور القنوات واألماكن المتوقعة إلنجاز النافورا "خريطة" حددت

طبوغرافية وتصاميم التنفيذ ونوعية تصاميم من  الزمةالالمعلومات والمعطيات غرار الدراسات التقنية كافة 

بعض النقائص غياب الدراسة الدقيقة ألشغال الصفقة المذكورة، وجود  أظهر . التجهيزات بناء على حسابات دقيقة

 .تنفيذ األشغالل والوضعية النهائية على مستوى إعداد جدول األثمان

  ول األثمان لبعض الصفقاتاوجددفاتر الشروط الخاصة  في إعدادنقائص 

يتم  لماألعمال المراد تلبيتها، فإنه  رغم أن دفاتر الشروط الخاصة للصفقات تشكل أساس التعاقد بشأن شروط تنفيذ 

بعض هذه الدفاتر أخطاء وتناقضات من شأنها التأثير ت  إيالء إعدادها وتحديد محتواها األهمية المطلوبة، حيث تضمن 

 على تنفيذ األشغال، ومن بين هذه النقائص نورد على سبيل االستدالل:

لطريق الجهوية رقم اأشغال توسيع وتقوية    موضوع  2012/ 02إحالة دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم   •

   تم نسخها بأخرى قانونية على نصوص 508

 30/09/1976  فييتعلق األمر باإلحالة على المرسوم المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ  و

دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم   أحال. كما 1976وكذا على الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 

، في ديباجته على نص قانوني غير مالئم ثجماعة بني لنالمتعلقة بأشغال توسيع وتقوية الطرق بتراب  14/2012

 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.  69.00يتمثل في القانون رقم 

 



 181 

أشغال تهيئة المسالك للجماعة ب المتعلقة 10/2012إدالء نائل الصفقة رقم عدم التنصيص على وجوب  ▪

 فذة قبل إجراء التسلم المؤقت لألشغالبتصاميم جرد المنشآت المن

 مختلف مواقع تحديد  الجماعة من  كونه يمكنل قصوى أهمية يكتسي التصميم هذا بأن التذكير من بد  ال اإلطار، هذا في

 عليها مستقبال إجراء تحت األرض، بالدقة الالزمة مما من شأنه أن يسهل المنجزة تلك ال سيما والمنشآت، التجهيزات

 الموقع. بنفس أخرى مشاريع تنفيذ  و/أو تسهيل الصيانة عمليات

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة ▪

"المتعلقة بأشغال  2014/ 03لوحظ عدم التنصيص على تقديم البيانات الوصفية للتوريدات موضوع الصفقة رقم  

وبالنظر للخصائص التقنية  .  م االستشارةبدفتر الشروط الخاصة أو نظا"  تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة

تعد معيارا من بين المعايير المتخذة لقبول   (les catalogues)للتوريدات موضوع هذه الصفقة، فإن مطويات العتاد 

عروض المتنافسين خاصة التقنية. وبالتالي فإن التقصير في عدم تعداد العناصر النوعية لبعض األعمال من شأنه عدم 

الية المطلوبة في تنفيذ الصفقة، وعدم تفعيل اإلمكانية المتاحة لصاحب المشروع في التحقق من مدى مطابقة  تأمين الفع

الدقة في  الصفقة  تغيرات في حجم المنجزات مما يدل على عدم هذه عرف تنفيذ  إنجاز األشغال لما تم التعاقد بشأنه. 

 لحاجيات.اتحديد 

 واألنظمة الجاري بها العمل  الصفقاتبعض جداول أثمان  ال ينسجم إدراج التجارب المخبرية ضمن ▪

 الصفقاتتر الشروط الخاصة بابدف  ةول األثمان المرفق اأدرجت الجماعة "التجارب المخبرية" كوحدة ضمن وحدات جد

اعتبار ن هاته الصيغة ال تستقيم مع األنظمة الجاري بها العمل على  . إال أ01/2015و  14/2012و  02/2012التالية:  

مع طبيعة  سواءوال تنسجم أصال  ،ول األثماناأن هاته الوحدة تختلف في طبيعتها مع باقي الوحدات المضمنة بجد 

السيما  ،األشغال صفقات  دفتر الشروط اإلدارية العامة الذي يطبق على وكذلك أشغال اتهي صفقوككل  اتالصفق

 لعمليات المقاول، نفقة على خضوعها، بعد  إال المنشآت لمتس يتم  منه التي تنص على أنه: "ال 65مقتضيات المادة 

اريف يتحمل مص . " التقنية سيما للمواصفات وال الصفقة، التزامات لمجموع األشغال بمطابقة المتعلقة المراقبة

الجماعة بحق  نائل الصفقة على أن تحتفظ التنصيص على التحاليل المخبرية في أحد بنود دفتر الشروط الخاصة 

 المضادة.  والتجارب بالتحاليل القيام

  طلب العروضلجنة عدم احترام المقتضيات التنظيمية في تعيين واستدعاء   

ن إحيث  ،وني لتعيين أعضاء لجان طلب العروض( صفقات باحترام األجل القان07لم تقم الجماعة بخصوص سبع ) 

تواريخ مقررات تأليف هاته اللجان هي نفس التواريخ التي كانت محددة النعقاد جلسات فتح أظرفة الصفقات المعنية. 

 03/2015و 01/2015و 08/2014و 07/2014و 05/2014و 03/2014يتعلق األمر بالصفقات ذات األرقام: و

 .01/2016و

من   35الصفقات العمومية والمادة  بالمتعلق    2.06.388مرسوم رقم  المن    34الممارسة مقتضيات المادة  هاته    تخالف 

ن تنصان على أنه يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع، ويجب إيداع االلت 2.12.349 رقممرسوم 

االستدعاء المذكور وملف طلب العروض مع اعتبار المالحظات المعبر عنها عند االقتضاء، سبعة أيام كاملة قبل  

 التاريخ المحدد لجلسة فتح األظرفة.

  األثمنة المنخفضة أو المفرطة   تقييما يخص سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية فيمغير تطبيق

    بطريقة غير عادية
، لوحظ أن لجنة طلب العروض المنجزة من طرف الجماعةباالطالع على محاضر فتح األظرفة المتعلقة بالصفقات 

شأن لم تقم بدعوة مجموعة من المتنافسين في إطار مجموعة من طلبات العروض المفتوحة لتقديم التبريرات الالزمة ب

عن الثمن التقديري  بطريقة غير عادية  ة  منخفضة أو  عتبر مفرطت  المقدمة التية  عروض الماليبالبعض األثمنة المضمنة  

 :  ويتعلق األمر بالصفقات التالية .المشروع الذي وضعه صاحب

 ؛بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة ةالمتعلق 2014/ 07رقم  الصفقة -

 ؛موضوع أشغال تهيئة مقر الجماعة 2014/ 05رقم  الصفقة -

 ؛ولشغال تهيئة المسالك بتراب الجماعة الشطر األالمتعلقة بأ 2015/ 01الصفقة رقم  -

أشغال بناء منشأتين فنيتين على واد الخميس وعلى واد ادريس بمركز    موضوع  2014/ 04رقم    الصفقة -

 .الجماعة

عن المعدل الحسابي الناتج  % 30يقل بأكثر من  قدم عرضا ماليا أجوبة المتنافس الذي مراجعةمن خالل كما أنه و

الصفقة رقم   في إطار للمتنافس اآلخر عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العرض المالي

حيث اقتصر بهذا الخصوص،  يرات المناسبةالمقاولة التبر ؛ الحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم تقديم10/2012

أن الجماعة لم تتحقق   . وجدير بالذكرتعليل العرض المالي المنخفض بطريقة غير عادية بتقديم تفصيل فرعي لألثمان

والتوريدات  المواد  ر في تحديد األثمنة المضمنة في جداول األثمان، كمبلغمن العناصر التي أخذها المقاول بعين االعتبا
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وقد تبين والهوامش والتي تعتبر جد ضيفة.  والرسوم العامة والمصاريف المعدات تسيير  ومصاريف العاملة، واليد 

تنفيذ على الاقتصر  نائل الصفقة بتنفيذ مجموعة من االلتزامات التعاقدية مما أدى إلى فسخ الصفقة، حيثعدم قيام 

 األصلي.من مبلغ الصفقة  % 60 إنجازها أكثر من والتي تعادل نسبةبجدول األثمان  3-1األعمال ذات األرقام 

 للحسابات  الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   ،وتأسيسا على ما سبق 

وتحديد مختلف المشاكل إنجاز دراسات تقنية شاملة ألجل تكوين تصور عام حول خصوصية األشغال   -

 ؛المتعلقة بالتنفيذ وذلك قصد اتخاذ اإلجراءات المناسبة قبل الشروع في اإلنجاز

واضحة ومنسجمة مع مختلف    بصورة  بالصفقاتالعناية الالزمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة    إيالء -

قة في مواصفات وحجم  العمي  التغيرات لتفادي  الدقيقة  الحاجيات  يعكس  وبمااألنظمة الجاري بها العمل  

 ؛األشغال المزمع تنفيذها

 أحادية  بأثمان الصفقة وطبيعةالتأكد من تضمين جداول األثمان وحدات أعمال وصيغة أثمنة تنسجم  -

 العمل؛ بها الجاري لألنظمة مراعاة

 تحكم   التي  العامة  والمبادئ  ينسجم  ما  مع  أفضلية  األكثر  العروض   انتقاء  ألجل  موضوعية  معايير  وضع -

 .العمومية الصفقات نظام

 إنجاز األشغال موضوع الصفقات العمومية .2

 : عرف تنفيذ الصفقات العمومية موضوع المراقبة مجموعة من االختالالت نوردها كما يلي

 على مستوى تنفيذ األشغالانعكس  10/2012رقم  القبلي للصفقة اإلعدادلتقصير في ا  

أشغال تهيئة مجموعة من المتعلقة ب 10/2012رقم  ل في إطار الصفقةبرمجت الجماعة إنجاز مجموعة من األشغا

إال أن الوضعية النهائية المرتبطة بتنفيذها عرفت تغييرات كبيرة مقارنة مع ما كان مبرمجا، حيث لم   ها.بتراب  المسالك

حجم   علىكما طرأت تغييرات مهمة  ،  درهم  94.740,00قيمة  ب(  9-8-7-6-5-4-2ذات األرقام: )عمال  األيتم إنجاز  

بكيفية جعلت الكميات آت الصرف الصحي ومنش أشغال التكسية والتهيئة للمسالكوالخاصة ب جميع أنواع المنشآت

تدل هاته التغييرات   المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة مقارنة بالكميات المدرجة في البيان التقديري المفصل للصفقة.

 في الكميات المنفذة التي ال تعزى إلى ظروف غير متوقعة، على وجود نقائص في الدراسة التقنية القبلية لهذا المشروع. 

 خالل فترة تأجيل األشغال  10/2012رقم نائل الصفقة  إلى 18/2013 رقم الطلب سند ادإسن 

 02/10/2013بتاريخ    18/2013سند الطلب رقم    تبين من خالل مراجعة ملفات سندات الطلب المنفذة إسناد الجماعة

من خالل الوثائق و .درهم 70.960,80بمبلغ  2012/ 10نائل الصفقة رقم ممثل التجمع موضوع تهيئة المسالك إلى 

 جداول منجزاتأنها ال تتوفر على أية تبين المرفقة بسند الطلب المذكور واستفسار مصالح الجماعة بهذا الشأن، 

  مما يتعذر معه التأكد من حقيقة الكميات المستعملة.توضح األشغال موضوع سند الطلب 

لمتعلقة ا  10/2012بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم  من خالل مقارنة األعمال المنصوص على إنجازها    اتضحكما  

 متوقعغير  بعضهاأن  18/2013وتلك المبينة بسند الطلب رقم  بتراب الجماعة أشغال تهيئة مجموعة من المسالكب

 المذكورة. بالصفقة سالفة الذكر، مما يؤشر على قصور في إعداد وتنفيذ الصفقة

بتاريخ   05رقم  بالخدمة سند الطلب سالف الذكر يثير مدى صحة األمرإنجاز أشغال تهيئة المسالك بموجب  إن

أن األمر يتعلق بسند  علىيؤشر من جهة أخرى و)نفس تاريخ سند الطلب( المتعلق بتأجيل األشغال،  02/10/2013

ة المالية خالف األحكام المتعلقة بمساطر االلتزام وكيفية ممارسة المراقبيما مطلب تسوية أشغال سبق القيام بها 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات   2010يناير    03الصادر في    441.09.2المنصوص عليها في المرسوم رقم  

 المحلية ومجموعاتها.

  ال تخص الزيادة في حجم األشغال تنظيميةاإلحالة على مقتضيات 

-2015-01-07/2014-05/2014-01/2012:)التالية بالصفقات المتعلقة والمستندات الوثائق من انطالقا

 بالشكل المسطرة تطبيق عدم الجهوي المجلس سجل المتوقعة، االشغال حجم في زيادة عرفت  والتي( 01/2016

 على المطبقة العامة اإلدارية الشروط دفترالمتعلق ب 2.99.1087المرسوم رقم من  من 52 للمادة وفقا المطلوب

 بالصفقات  متعلقة  مواد   على  باإلحالة  األشغال  حجم  في  الزيادة  بتسوية  الجماعة  مجلس  رئيس   يقوم  حيث  األشغال  صفقات

 العمومية  للصفقات  2013  سنة  مرسوم  من  السابعة  الفقرة  68-84  المادتين  على  باإلحالة  اإلضافية  واألشغال  التفاوضية

 .إضافية إدارية أعباء الجماعية اإلدارة تحميل ذلك شأن من مما
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  اللتزامات التعاقديةلقبل التأكد من مطابقة األشغال  2014/ 05التسلم المؤقت للصفقة رقم 

 منشأتين  بناء  أشغال  موضوع  05/2014  رقم  الصفقة  بملف  المضمنة  التجارب  بإنجاز  المتعلقة  التقارير  خالل  من  يتضح

 بتواريخ بالمتعين للقيام المختبر تدخل لنث، بني جماعة بمركز ادريس واد  وعلى الخميس واد على فنيتين

 بتاريخ تم الالزمة العينات أخذ  قصد  للمختبر تدخل آخرأن  سجل وحيث.12/06/2015 و 12/04/2015

 rapport) 2015/ 19/06 و 10/05/2015 ب التوالي على مؤرخة المنجزة التقارير أن كما ، 12/06/2015

d’essai de compression sur béton  )بتاريخ  لألشغال  المؤقت  التسلم  عن  اإلعالن  تاريخ  لىع  الحقة  بتواريخ  أي 

 المتعلقة  المراقبة  لعمليات  إخضاعها  قبل  الصفقة  موضوع  لألشغال  المؤقت  بالتسلم  القيام  يفيد فإن ذلك    ،2015  أبريل  20

  صفقات  على المطبقة العامة اإلدارية الشروط دفتر من 65 المادة يخالف ما وهو الصفقة اللتزامات األعمال بمطابقة

 .01/06/2000 بتاريخ الدولة لحساب المنجزة األشغال

 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية 

أو المادة   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    91الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة  لم تعمل  

رير  ا حيث لم تنجز تق ،  بالصفقات العمومية المتعلقين 2013مارس  20 صادر في 2.12.349من المرسوم رقم  164

إلى السلطة المختصة قصد التأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية ومدى   اانتهاء الصفقات من أجل توجيهه

مليون درهم. ويتعلق الاحترامها إلجراءاتها التطبيقية واللتزامات أطرافها، بالرغم من أن مبلغ هذه الصفقات تجاوز 

 . 01/2015و 14/2012و  02/2012األمر بالصفقات ذات األرقام التالية: 

 للحسابات الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   ،لذلك

التدابير الالزمة التي تتيح للجماعة التأكد من مطابقة األشغال للخصائص المتعاقد بشأنها وإيالء   اتخاذ -

 االقتضاء؛ عند التقارير هذه  تفرزهالعناية الالزمة لتقارير مراقبة الجودة للوقوف على أي اختالل 

 للمقتضيات بقتهامطا من للتأكد درهم المليون مبلغها تجاوز التي الصفقات انتهاء تقارير إنجاز -

 .أطرافها واللتزامات التطبيقية إلجراءاتها احترامها ومدى والتنظيمية القانونية

  مسطرة سندات الطلب بواسطةثانيا: تنفيذ النفقات الجماعية 

سند طلب بمبلغ إجمالي بلغ  135ما يقارب  2017 – 2013أصدرت جماعة بني لنث خالل الفترة 

 إلى المالحظات التالية:  بها المتعلقةالطلبيات العمومية  تنفيذ مراقبة درهم، وقد أفضت  4.020.574,29

 عدم انسجام تنفيذ مجموعة من المشاريع بواسطة سندات الطلب مع مرسوم الصفقات العمومية 

لمبالغ وبالرغم من ا .طلبالسندات  بواسطةبإنجاز عدة مشاريع صغيرة  2017 - 2013قامت الجماعة خالل الفترة 

 ر المالحظات التالية:يإنجازها يثفي الطلب  اتالمتواضعة لهذه المشاريع، فإن اعتماد الجماعة لمسطرة سند 

مرسوم الال ينسجم مع  ،اعتماد مسطرة سندات الطلب بالنسبة لألعمال التي تتضمن أشغال بناء -

  ( 4والملحق رقم  88)المادة  2.12.349رقم مرسوم ال( و3والملحق رقم  75)المادة  2.06.388

حيث إن الملحقين سالفي الذكر ال يوردان أشغال البناء ضمن األعمال  المتعلقين بالصفقات العمومية،

ال الحصر بسندات الطلب  ويتعلق األمرعلى سبيل اإلستدالل الممكن أن تكون موضوع سندات طلب

 (؛ 07/2016و 07/2014و 12/2013و  11/2013ذات األرقام التالية: 

يتم أداء وتصفية الحسابات بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سند الطلب، وليس بناء على  -

 ؛تلك المنجزة الالكميات الحقيقية المنجزة، مما يفضي إلى اعتماد قيمة األشغال المقررة 

 ، بالضمانات وجودة األشغالمنها  ال سيما ما يرتبط    ،الجماعة من مزايا الصفقات العموميةاستفادة  عدم   -

يتسنى   لكيتقديم تصاميم جرد المنشآت بللجماعة مطالبة المقاول  جيزصفقة يالإبرام  فضال عن كون

 القيام بأعمال الصيانة.الحقا لها 

  نشاطها، االستجابة لها بالجودة المطلوبةإسناد طلبيات لمقاوالت ال يمكنها، بحكم طبيعة 

مجموعة من سندات الطلب المتعلقة  همت 2017 - 2013قامت الجماعة بأداء مجموعة من الحواالت خالل الفترة 

ال يتطابق الموردة أن نشاط المقاوالت تبين في حين  ،مصاريف اإلطعام واإلقامة واالستقبال ت بتوريدات هم

 .الطلباتمن نوعية بالشكل المطلوب لهذه ال تهااستجابدون  هو األمر الذي يحول، وةالمذكوروموضوع النفقات 
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  تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات طلب 

 سنديبإصدار    السنة  نفس  خالل  قامت  الجماعة  أن  تبين  ،2013  المالية  السنة  خالل  المنجزة  الطلب  سندات  باستعراض

تكون   و.  درهم  399.816,00  بلغ  إجمالي  بمبلغ  للجماعة  التابعة  بالدواوير  الكهربائية  الشبكة  توسيع  بأشغال  تعلقا  طلب

 يفوق وبمبلغ النوع نفس  من أشغال إنجاز أجل من المالية السنة نفس  برسم  طلب لسندات بإبرامها الجماعة

  رقم المرسوم من 75 المادة وخاصة العمومية بالصفقات المتعلقة المقتضيات خالفت قد  درهم، 200.000.00

 بتدبيرها  المتعلقة  القواعد   بعض  وكذا  الدولة  صفقات  إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد   2007فبراير    5بتاريخ    2.06.388

 قد  تكون  عمومية  صفقات  إبرامها  بدل  طلب  سندات  إصدارها  طريق  عن  للنفقات  بتجزئتها  الجماعة  أن  كما  ومراقبتها،

  حيث   من  السيما  البناء  أشغال  إنجاز  يستلزمها  التي  التقنية،  أو  المالية  منها  سواء  األساسية،  الضمانات  من  نفسها   حرمت

 وفورات الخصوص على الحسبان في  أخذا التنفيذ، وآجال والتسليم اإلنجاز  شروط وكذا وااللتزامات الحقوق تحديد 

 . الصفقات مجال في(  économies d’échelle) الحجم

 ماعة على نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات عدم اعتماد الج 

الرغم  على و . 2015تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب واستعمال نظام الشيات ابتداء من سنة  

فإن الجماعة لم تعتمد أي نظام للمراقبة    ،الجماعيةحظيرة السيارات واآلليات  المتعلقة بنفقات  المن األهمية التي تكتسيها  

 .الداخلية يمكنها من تتبع وضعية االستهالك

المتعلقة الخاصة باقتناء الوقود والمصالح الجماعية بالسندات ألجل وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم احتفاظ 

  همتدرهم  63.370,00بقيمة  2015الوصوالت عن سنة  لبعض ؤها، حيث اقتصر إدال2017 -  2013بالفترة 

أن الجماعة أصدرت سند الطلب رقم  بهذا الشأن  والمالحظ. 2015دجنبر  25إلى غاية  2015شتنبر  22الفترة من 

درهم إلى غاية تاريخ   63.370,00واستهلكت ما يعادل    2015غشت    06درهم بتاريخ    69.999.28بقيمة    13/2015

قامت بأداء مستحقات اقتناء الوقود قبل تسلم جميع   هاومن تم فإن   ،دات التسلم()من خالل مراجعة سن  2015دجنبر    25

يناير  3الصادر في  441.09.2من المرسوم رقم  67مما يخالف مقتضيات المادة  ،التوريدات موضوع الطلبيات

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010

التأكد من حقيقة استهالك كميات  عدم قبيل من رتنطوي على عدة مخاطتهالك الوقود هذه الطريقة في تدبير اس إن

كما   .اقتصار التزود بالوقود على السيارات واآلليات الجماعية دون غيرها  مدرجة في الوثائق المحاسبية وكذاالوقود ال

ن عدم حرص الجماعة على تتبع هذه النفقات )اقتناء الوقود باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب( بالرغم من المنحى أ

درهم إلى مبلغ  149.994.03حيث انتقلت من مبلغ  2017-2013التصاعدي الذي عرفته خالل الفترة 

 يدل على تقاعسها في ترشيد هذه النفقات.  درهم 196.845.29

على مستوى تحديد  امراقبة الجانب المتعلق بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار قصور أبانت ،من جانب آخرو

، ال يقوم على تدبير  ب الجماعيآتخزين المتالشيات من قطع الغيار في مخزن متواجد داخل المر يتم، إذ حاجياتال

الواردات من وإلى المخزن موظف مسؤول ودون مسك سجل خاص أو جذاذات خاصة يبين الخارجات وشؤونه أي 

 نوعا وكما. 

 خلل على مستوى تنزيل النفقة المتعلقة باقتناء الوقود بالخانة المالية المتعلقة بتهيئة المسالك 

تهيئة المسالك موضوع حوالة األداء رقم  تي همتلوحظ من خالل تفحص الوثائق المحاسبية المتعلقة بالنفقة ال

باقتناء الوقود بموجب سند الطلب رقم    هاطاارتب  ،درهم(  60.006,30بمبلغ    16/07/2013  في )المؤرخة    92/2013

بالخانة المالية  2013ما تم صرفه خالل سنة أن  ذلك مما يجعلها غير صحيحة. 02/07/2013بتاريخ  03/2013

فقط باقتناء الوقود، علما أن أشغال تكسية المسالك تتطلب ، تعلق  03/2013الطلب رقم    د "تهيئة المسالك" موضوع سن

لذي لم تتمكن ا  مرإنجازها وفق المسطرة التي اعتمدتها المصالح الجماعية، اليد العاملة واآلليات الضرورية األكي يتم  ل

 الجماعة من توضيحه.

مجرد تسوية لنفقات   ، هو بالخانة المالية "تهيئة المسالك" لها وبالتالي فإن تدبير المصالح الجماعية للنفقة المتعلقة باقتناء الوقود بتنزي 

 الغرض منها تجاوز االعتمادات المخصصة بميزانية التسيير المخصصة القتناء الوقود. كان  أخرى  

 للحسابات  الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   عليه، بناء

تحقيقا للفعالية المطلوبة في وتحسين شروط إسناد سندات الطلب لضمان الشفافية والمنافسة الحرة  -

 ؛إسناد وتنفيذ هذا النوع من الطلبيات العمومية

  وترشيدهاضرورة اعتماد نظام للمراقبة الداخلية لنفقات حظيرة السيارات كفيل بتتبع هذه النفقات  -

 ؛من إصدار سندات التسوية والحد

 والتنظيمية التشريعية للنصوص والمطابقة الصحيحة بالبيانات للنفقات المثبتة الوثائق مينتض -

 .العمل بها الجاري
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لبني لنث 

 (نص مقتضب)

على ما اتضح وتبين من خالل القوانين المتصلة بها مع اعتماد الدراسات التقنية المتوفرة سواء  وبعد )...(. بناءا 

التي أنجزتها الجماعة بطريقة مباشرة أو تلك التي أعدتها المصالح والسلطات الحكومية المختصة. أفرزت توصيات  

 ماال ودون هوادة.أوصيتم بها تختزل قيما ذات أهمية بالغة، سنعمل على تنفيذها تماما وك

كما نعرب )...( عن استعدادنا الملزم الستدراك جميع النقائص لتكون مصادفة ومالئمة مع الصواب بخصوص 

الشق القانوني والمسطري الفتا انتباه سيادتكم إلى الصعوبات الجمة التي تعيشها هذه الجماعة خاصة وبعض 

لحصر في الرقمنة المعلوماتية واعتماد االنترنت، مع انعدام الجماعات بصفة عامة والمتمثلة على سبيل القصر ال ا

التغطية لذات الشبكة، مما يؤثر سلبا على البرمجة واالنجاز واألداء خالل السنة المالية الواحدة. وإذ أجد هذه 

الجماعة عازمة، وبكل حزم على تطبيق جميع خالصات توصياتكم المميزة والهادفة. والنسجل أي تعقيب إضافي 

 على مالحظاتكم المتعلقة بتدبير جماعة بني لنث. 
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 "بوشفاعة"جماعة 

 )إقليم تازة(
 

بلغت ساكنتها حسب اإلحصاء  وقد    .مربع   ترموليك  161بإقليم تازة، على مساحة تقدر ب    تقع الجماعة الترابية بوشفاعة

 .نسمة 10.724حوالي  2014العام للسكان والسكنى لسنة 

تتعلق  درهم 7.020.928,22، مقابل 2017سنة برسم درهم  16.871.934,81للجماعة  اإلجمالية مداخيلبلغت ال

  .درهم 9.851.006,59 قيمةمكنها من تحقيق فائض إجمالي ب مما، بالمصاريف

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتمالحظات 

، وقد 2018و 2013قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير جماعة بوشفاعة عن الفترة الممتدة بين سنتي 

 والتوصيات همت المحاور التالية. عن تسجيل مجموعة من المالحظاتأسفرت هذه المهمة 

 دبير المداخيل تأوالا. 
 .النقائص نوردها فيما يلي ها أن هناك بعضلمداخيلالجماعة تدبير لمصلحة الجبائية وتنظيم ا تبين من خالل مراقبة

  بتدبير المداخيل المكلفةنقائص في تنظيم المصلحة 

 حيث يسهر شسيع ،كأداة للمرقابة الداخلية تهوظيفؤدي يال  ، تنظيما للعملالمالية هاتدبير موارد في الجماعة  تعتمد 

المداخيل على سير مكتب الموارد المالية دون مساعدة من أحد، وقد تم تكليفه بمهام عديدة ال تدخل ضمن اختصاصاته، 

 ،تتبع الوضعيات اإلدارية والقانونية للعربات الجماعية الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل، ومنها ومتنافية أحيانا، 

كان لذلك تأثير سلبي  حيث  .  تلميذ وتلميذة(  350ين من النقل المدرسي )حوالي  إعداد القوائم المتعلقة بالتالميذ المستفيد و

عدم قيامه باتخاذ اإلجراءات القانونية لعلى استخالص مستحقات استغالل مصلحة الماء، وتحصيل منتوج األكرية 

 الالزمة.

 22بتاريخ    408ة الوزارية رقم  ت الدوريامقتضييتنافى مع  الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل،    تجدر اإلشارة إلى أن

  .التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح اإلحصاء والتصفية 1992يونيو 

 نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها بائيةتقادم ديون ج 

لتكفل  ، أن البعض منها طاله التقادم نتيجة رفض القابض الجماعي االمبالغ غير المحصلةتبين من خالل مراقبة 

مبلغ ويتعلق األمر ب . حسب ما أفاد به مسؤولو الجماعةب، ودون تعليل أسباب الرفض األوامر بالتحصيل المتعلقة بها ب

المفروض على اإلقامة  منها ما ارتبط بالرسم  (2012و 2011و 2010درهم )المتعلق بسنوات  12.280,00

 . محال بيع المشروباتعلى المفروض الرسم ما ارتبط بو بالمؤسسات السياحية

 ولة لتحصيل عائدات الجماعةذضعف المجهودات المب 

درهم بين  301.810,10ه لم يتم تحصيل مبلغ أن ،شسيعال" الممسوكة من طرف المداخيلمن خالل "وضعية  لوحظ

درهم من متأخرات استغالل مصلحة  166.093,57درهم من الرسوم المحلية، و 3.015,00) 2017و 2013سنتي 

، وفي المقابل. مجهودات التحصيلفي ضعف  على درهم من متأخراء الكراء(؛ مما يؤشر 132.701,53الماء، و

الجماعية  المداخيلراقبة، ظل الباقي استخالصه لدى القابض الجماعي، المرتبط بوخالل الخمس سنوات المعنية بالم

 7عن بها منذ ما يزيد  درهم، نظرا لرفض هذا األخير التكفل 154.261,26)دون الرسوم المحولة( على حاله بمبلغ 

رهم إلى د  159.334,84الذي انتقل من بالرسوم المحولة  المرتبط هالباقي استخالصعلى عكس  سنوات؛

 %.  69درهم، ُمسجال ارتفاعا بنسبة  268.819,73

  اختالالت في تفعيل إجراءات مراقبة إقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع 

 وما 149 المادة لمقتضيات طبقا الملزمين إقرارات بتفعيل إجراءات المراقبة على أن المصالح الجماعية لم تقم تبين

  قِبلهم، من بها المدلى المعطيات صحة من التحقق قصد  المحلية، بالجبايات المتعلق 47.06 رقم القانون من بعدها

حيث إن الشركة المستغلة لمقلع "البوزوالن" الذي يُستعمل   الالزمة. والمراجعات  بالتصحيحات  االقتضاء عند   والقيام

عة إقرارات، لتقتصر خالل عن طريق أرب  2012متر مكعب سنة    48.000في صناعة اإلسمنت صرحت باستخراج  

 2014و 2013الثالث سنوات الموالية على وضع إقرار واحد كل سنة، وقد صرحت بكمية ضعيفة خالل سنتي 

. فيما صرحت الشركة المستغلة لمقلع "أحجار التزيين" 2015متر مكعب سنة    16.000متر مكعب(، وبكمية    2.000)

 00؛ لتضع بعد ذلك إقرارات تصرح فيها باستخراج " 2013سنة  متر مكعب فقط خالل الربع الثاني من 38بكمية 

 .2017و 2016و 2015و 2014متر مكعب" خالل سنوات 
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كميات المستخرجة من مواد مصالح الجماعية اإلجراءات الالزمة للتحقق وضبط الوفي هذا الصدد، سجل عدم اتخاذ ال

لمعرفة الكميات المستخرجة فعليا من ، جنة اإلقليميةل مقررا لالتنسيق مع المديرية اإلقليمية للتجهيز بصفتها بالمقالع 

استخالص الرسم المستحق، طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية ها  يتسنى ل  لكي  مقلع "البوزوالن"

علما أن شركة "د" تجاوزت   ، المحدثة للجنة اإلقليمية لمتابعة قضايا المقالع.1994يونيو    08بتاريخ    87المشتركة رقم  

 ، لمستغلينل  "نموذج وصل الكميات المستخرجة"  تسليمكما أنها لم تقم ب   .% 20بنسبة    2012الكميات المرخص بها سنة  

 . المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47.06من القانون رقم  95طبقا ألحكام المادة 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

نظيم عمل شساعة المداخيل وخلق وحدة خاصة بالوعاء الضريبي وفصلها عن مهام التحصيل ت -

 والمراقبة؛

 اتخاذ التدابير الالزمة للرفع من نجاعة تدبير المداخيل من خالل: -

الحد من االرتفاع المضطرد للمبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل، باضطالع كافة الفاعلين في  -

 ماعية بالمهام المنوطة بهم، واتخاذ اإلجراءات المسطرية المتعلقة بالتحصيل؛تحصيل الديون الج

قصد التحقق من صحة المعطيات مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع،  -

 .استبيان و/أو تصحيح األساس المطبق لتصفية الرسم المستحق و، همالمدلى بها من قِبل

 لجماعية وبعض األمالك الخاصةثانيا. تدبير المرافق ا
إيجار السوق األسبوعي والقاعة المخصصة للذبح ومداخيل استغالل مصلحة الماء الصالح  مراقبة مداخيل مكنت

   المالحظات التالية:من الوقوف على  للشرب، وكذا مداخيل كراء الدكاكين المتواجدة بمركز الجماعة،

  األسبوعي واألمالك الخاصةاستغالل مرفق السوق تدبير 

السوق األسبوعي والقاعة المخصصة للذبح وكذا كراء الدكاكين الجماعية، شابتها بعض إيجار أن تدبير عملية تبين 

 فيما يلي:  نوردهااالختالالت، 

 عدم فسخ عقدي اإليجار بعد تخلي نائل الصفقتين عن االستغالل 

ألجل ،  2010دجنبر  09بتاريخ والقاعة المخصصة للذبح التابعة له، السوق األسبوعي يجار مرفق إل  ينتم إبرام عقد 

طلب عروض رقم  ) على التوالي درهم، 35.780,00ودرهم  132.333,00بمبلغ  ،2011خالل سنة  همااستغالل

مباشرة بعد رئيس المجلس الجماعي،  وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام (.04/2010ورقم  03/2010

بفسخ العقدين المذكورين.   ،بتخليه عن صفقتي اإليجار لظروف قاهرة  2010دجنبر    30بتاريخ  إشعار نائل الصفقتين له  

شهري   عنتحصيل الواجبات والرسوم من خالل المصالح الجماعية الستغالل المرفق  في الوقت الذي تدخلت فيه

 .  يناير وفبراير

لتحصيل الواجبات والرسوم المتعلقة   ،2011مارس    01بتاريخ  للمقاول  بالخدمة    جديد   أمرتم إصدار  عالوة على ذلك،  

خالفا للفصل السادس عشر الذي يعطي للجماعة "الصالحية في وذلك ، 2011دجنبر  31ومارس  فاتح المرفق بينب

 ."تالتحمال دفترإعالن فسخ العقدة بدون شروط مسبقة ... في حال عدم تنفيذ المتعهد ألحد بنود 

لفصل السابع من دفتر تنفيذا لمقتضيات ا ،بحجز الضمان المؤقت لفائدة الجماعةالجماعة تبين عدم قيام رئيس كما  

عدم أداء الشطر األول المتمثل في ربع مبلغ عقد االلتزام داخل أجل ال   التحمالت الذي ينُص على ذلك في "حال )...(

 فس بالمصادقة على الصفقة.يتعدى أسبوعا من  تاريخ رسالة إخبار المتنا

  2011عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل واجبات إيجار السوق األسبوعي وقاعة للذبح لسنة 

عدم اتخاذ رئيس المجلس ، 2011سنة برسم ملف إيجار المرفق تفحص من خالل للمجلس الجهوي للحسابات تبين 

. إال درهم  168.113,00والتي بلغت  واجبات اإليجار مقابل االستغالل  الجماعي أي إجراء ملموس في سبيل تحصيل  

، 428/2015طريق ورقة اإلرسال رقم  ، بإصدار أمر بالمداخيل بهذه المبالغ، عن2015شتنبر  10بتاريخ  ،قامأنه 

 ها لعدم توفر بعض الشروط لقبولها. الذي رفض تحمل لقابض الجماعيوجهت ل

  داء متأخرات الكراءأل الدكاكين الجماعية بعض مكتري إزاءعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

قامت الجماعة برفع دعاوى قضائية تجاه أغلب مكتري الدكاكين الجماعية المتواجدة بالمركز من أجل حملهم على 

 148.800,00بمبلغ هم يدينون للجماعة منستة ين أن هذا اإلجراء لم يطل أداء ما بذمتهم من متأخرات كراء. وقد تب

 .2000هم لم يُؤدوا واجبات الكراء منذ سنة بين أن ثالثة منعلما  درهم،
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 استغالل مصلحة الماء 

 خمس محطات للضخ عبر تزويد الساكنة بالماء الصالح للشربلبالتدبير المباشر تقوم  2001منذ سنة الجماعة  كانت

تبين من خالل . وقد  2007سنة    ابتداء من  اعتماد الربط الفردي للساكنة  بعد ذلك  تملي  ، ومجمعين  ثالث خزانات للماءو

استراتيجية  ةأيلم تقابله ، توسعا في التجمعات السكنيةتصريح العاملين بمصلحتي التعمير والماء أن الجماعة تعرف 

تلبية الحاجيات  على  تينما جعل التجهيزات والشبكة الحالية غير قادروهو . توسعومواكبة هذا ال الشبكة لتحديث

التي تم   المالحظات . وفيما يليشبكة التوزيعفي  المتوالية األعطابعالوة على  ،المتزايدة للساكنة من الماء الشروب

 تسجيلها في هذا اإلطار:

 المحققة  المداخيل ضعف مقابل التدبير نفقات ارتفاع 

المشتغلة اليد العاملة درهم، بخصوص  208.182,24لوحظ أن تدبير مصلحة الماء يكلف الجماعة سنويا ما يناهز 

درهم    892.114,24تحملت الجماعة ما قيمته    ،باإلضافة إلى ذلك  ة.بغض النظر عن باقي الموارد البشري  ،مباشرة  بها

. ومثلت هذه النفقات  2017و  2015فترة الممتدة بين سنتي  خالل ال  نفقات استهالك المضخات من الكهرباءب  فيما يتعلق

في    .2017لسنة    درهم(  518.975,51)  ءاستهالك الكهربا  نفقاتمن مجموع  درهم(    345.322,96)%  66أكثر من  

خصوصا إلى  ذلكدرهم، ويرجع  1.138.220,44لم تتجاوز  2017و  2015أن المداخيل المحققة بين سنتي  حين

بذولة من طرف الجماعة من أجل إلزام المتقاعسين عن أداء واجبات استهالك الماء الصالح ات المذضعف المجهو

يناير   23درهم إلى غاية  197.421,65)للشرب بأداء ما بذمتهم، حيث سجل ارتفاع في المبالغ غير المحصلة 

2018.)  

  مستحقات االستهالكعدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء 

تبين من خالل فحص الوضعية المتعلقة بالمبالغ غير المحصلة وكذا من خالل تصريحات العاملين بمصلحة الماء، أن 

 2007االرتفاع المسجل في متأخرات الماء يرجع إلى تقاعس المستغلين عن األداء منذ بداية عملية الربط الفردي سنة  

، 2018في دورته العادية لشهر فبراير اكتفى لس الجماعة مج ذلك أناتخاذ أي إجراء حيال هذه الوضعية.  وعدم

تتكون من رئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير من   ، لم يتم تفعيلها إلى اآلن،بالموافقة على تعيين لجنة من الجماعة

 داء.األأجل محاولة التسوية الودية مع المتقاعسين عن 

 للتتبع والمراقبةية ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آل 

المستخرجة % من الكمية  70تبين من خالل تصريح العاملين بمصلحة الماء أن الكمية الموزعة على الساكنة ال تتعدى  

من اآلبار بواسطة مضخات، وذلك بسبب وجود عدة تسربات على طول شبكة التوزيع. كما تبين أن مصالح الجماعة 

 الحد منها.ال تتوفر على آلية لتتبع التسربات و

 للحسابات بما يلي:يوصي المجلس الجهوي لذا 

على احترام المساطر اإلدارية واتخاذ اإلجراءات القانونية لتدبير وتحصيل عائدات المرافق  بالسهر -

 الجماعية؛ 

بالعمل على تطوير طرق تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، بدراسة اإلمكانيات المتاحة لتدبير أمثل  -

  .تحسين جودة الخدمات المقدمةوتكلفة الللمرفق بشكل يساهم في خفض 

 عن طريق سندات الطلب النفقاتدبير ت .ثالثا
 ي: أسفرت مراقبة تدبير الطلبيات عن طريق سندات الطلب عن تسجيل ما يل

 سندات الطلب إلنجاز األشغال إلى كثفاللجوء الم 

من مجموع األشغال المنجزة، وبمعدل بلغ  2015% سنة 51بلغت  لوحظ أن نسبة سندات الطلب المتعلقة باألشغال 

تبتعد بها عن الشفافية  ينطوي على مجموعة مخاطر  وهو ما ؛2017إلى   2013% خالل الفترة الممتدة من سنة 64

ال يندرج   ،ن بعض هذه األشغال التي تم إنجازهافضال عن كوجودة األشغال المنجزة، بووالمنافسة وتضر بالكلفة 

ضمن الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع سند طلب، ويتعلق األمر ب"تهيئة عين بوهجيمة" و"تهيئة الملعب 

مما يشكل مخالفة  ؛"ضخ الماء الصالح للشرب اتصيانة محطالسمك" و" الرياضي" و"صيانة وتهيئة محالت بيع

( 2013مارس    20)  1434جمادى األولى    8الصادر في    2.12.349لمرسوم رقم  لمقتضيات المنصوص عليها في ال

 المتعلق بالصفقات العمومية. 

  عدم استشارة الموردين 

بالتوريدات واألشغال والخدمات المنجزة خالل الفترة  تبين من خالل االطالع على ملفات سندات الطلب المتعلقة

من    88المادة    ىقتضعمال المنافسة المنصوص عليها بم لم تقم بإ  الجماعة  ، أن2015وشتنبر    2013يناير  الممتدة بين  

رسائل االستشارة وذلك بإرسال    المتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    20الصادر في    12.2-349المرسوم رقم  

  .وردينللم
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 مواد البناء ص على بيان وتوثيق أوجه استعمال عدم الحر 

القتناء مواد البناء. إال أنه لوحظ من خالل فحص   2017و  2013درهم، بين سنتي    264.200,40أنفقت الجماعة مبلغ  

 أوجه استعمال الكميات المقتناة من هذه المواد، وجود بعض االختالالت نجملها فيما يلي: 

 اإلدارية والتقنية حول أوجه استعمال مواد البناء المقتناة ومواقع اإلنجاز؛  غياب الوثائق -

، مما يخالف مقتضيات  جماعيمخزن  وجود عدم مسك سجالت الدخول والخروج وبطائق التخزين رغم  -

المتعلق بسن نظام   2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  113و 112و 111المواد من 

 المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها فيما يخص إلزامية مسك محاسبة المواد.

  تسويةالسندات طلب  إصدارلجوء الجماعة إلى  

لوحظ من خالل تتبع مسطرة التزود بالوقود أن الجماعة تقوم بتلبية حاجياتها منه باستعمال السندات ألجل التي يتم 

هالكها بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية تذا الغرض، لتقوم بتسوية متأخرات اساقتطاعها من دفاتر معدة له

 01إلى  2016يوليو  14أشهر ونصف من  5تم التزود خالل  ،وكمثال على ذلك المستحقات المستهلكة خالل السنة.

نها بمبلغ درهم من الوقود، وتمت تسوية جزء م 58.008,03، عن طريق سندات ألجل بما مجموعه 2017يناير 

 27/2016( عن طريق سند الطلب رقم 2016)المبلغ المتبقي من االعتمادات المفتوحة بميزانية  درهم 47.247,20

 السنة المالية  درهم من ميزانية  10.760,00، في انتظار تسوية ما تبقى بذمة الجماعة بمبلغ  2016أكتوبر    18بتاريخ  

بسن  2010يناير  3الصادر في  441.09.2من المرسوم رقم  65إلى  61مما يخالف مقتضيات المواد من . 2017

  .نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

 لمحروقات والزيوت ااستهالك  عدم تتبع 

درهم من الوقود والزيوت،    999.236,37ه  قيمت، ما  2017و  2013استهلكت السيارات واآلليات الجماعية، بين سنتي  

على حسب الوثائق المحاسبية. إال أن الجماعة عجزت عن تبرير استهالك كل سيارة أو آلية على حدة لهذه التوريدات،  

 .مة المسافة المقطوعة مع كمية المحروقات المستهلكةءوضع مساطر للمراقبة الداخلية للتأكد من مال خلفية عدم

 للتوريدات من قطع الغيار واإلطارات المطاطية  واستهالكها عجز المصالح الجماعية عن تبرير تسلمها 

درهم، فيما يتعلق بمصاريف قطع   345.818,99، ما مجموعه  2017و  2013استهلك األسطول الجماعي، بين سنتي  

اآلليات  وكذا إصالح هذه المواد  باقتناء المتعلقة الملفات فحص خالل من لمطاطية. إال أنه تبينالغيار واإلطارات ا

وقيامها  لهذا النوع من التوريدات المصالح الجماعية تسلم أنه لم يتم وضع مساطر للمراقبة الداخلية إلثبات الجماعية،

، والتي بلغت  2014و 2013سنتي خالل آلياتها. حيث عجزت عن تبرير اإلصالحات التي تم القيام بها  بإصالح

 نظرا:  درهم، 39.910,00

 جميع مركبة، تؤرخ بكل المتعلقة (carnets de bord) واإلصالحات االعتيادية الصيانة دفاتر لغياب -

 بها؛  المتعلقة واإلصالح الصيانة عمليات

المسلمة  للتوريدات النقدي والمبلغ الكمية يتضمن تفصيلي كشف أو الخدمة إنجاز تؤكد  محاضر إنجاز لعدم -

 ز.  المنج العمل على باإلشهاد  مذيلة المقدمة الخدمات أو

بوضع مساطر للمراقبة الداخلية لضبط تسلم واستعمال بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  -

  .التوريدات واالستفادة من الخدمات
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II.   جواب رئيس المجلس الجماعي لبوشفاعة 

 (مقتضب نص) 

 تدبير المداخيل .أوال
فيما يخص المالحظات المسجلة بمراقبة تنظيم المصلحة الجبائية وتدبير الجماعة لمداخيلها والنقائص المسجلة 

 .بخصوصها

 حول نقائص تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل .1

المتعلقة    1992يونيو    22بتاريخ    408عد التوصل بتقرير المالحظات وتماشيا مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم  ب

بالفصل بين تحصيل المداخيل و بين مصالح االحصاء و التصفية، تم دعم مكتب الموارد المالية بموظف ثان نائبا 

ص شسيع المداخيل خاصة إعداد قوائم التالميذ لشسيع المداخيل وللقيام باألعمال التي ال تدخل ضمن اختصا

 المستفيدين من النقل المدرسي، وتحيين القرارات الجبائية ومراجعة عقود الكراء.

وتجدر االشارة  إلى الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية بجماعة بوشفاعة و الذي يرجع   

هة و االنتقاالت والوفيات والتقاعد من جهة أخرى، باألساس إلى لجوء سلطات الوصاية الى وقف التوظيف من ج

 .منها مكتب الموارد المالية مما أثر سلبا على بعض المكاتب

 حول تقادم ديون جبائية نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها .2

محال يعزى تقادم ديون الجماعة خاصة ما ارتبط بالرسم على االقامة بالمؤسسات السياحية والرسم المفروض على  

حاسب العمومي باألوامر باالستخالص المتخذة في حق الملزمين التي قامت  مبيع المشروبات إلى عدم تحمل ال

 مصالح الجماعة بإنجازها طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل.

 المجهودات المبذولة لتحصيل عائدات الجماعة ضعفحول  .3

عدم اتخاذه االجراءات ل يرجع 2017إلى سنة  2013اعي من سنة لباقي استخالصه لدى القابض الجمبالنسبة ل 

الالزمة من أجل تحصيل الرسوم المحولة، مما استدعى اآلمر بالصرف الى رفع ملتمس الى القابض من أجل القيام  

 (.  09/2018/ 28بتاريخ  596/2018بالمتعين )إرسالية عدد 

،حيث يالحظ أن المبالغ الجبائية غير المحصلة لدى  بائيةالمداخيل جاهدا على تحصيل المداخيل الج شسيعويعمل 

صفر درهم وأن المبالغ الغير المحصلة برسم سنوات  2017و  2015 – 2014شسيع المداخيل برسم سنوات 

 طالها التقادم نتيجة لعدم تكفل المحاسب العمومي بها.  2013

غير المحصلة فهي  ناتجة عن تقاعس مجموعة من المشتركين عن أداء فاتورات استهالك الماء   األخرىأما المبالغ  

 عائر في حقهم، ذ الشروب وترتب 

مقرر بالموافقة على إعفاء  2018/ 20/07اتخذ المجلس الجماعي لبوشفاعة خالل دورته  االستثنائية بتاريخ  وقد 

زيهم وتشجيعيهم على أداء كل أصل الدين ، غير أن مشروع قرار المتقاعسين من أداء غرامات التأخير وذلك لتحفي

 .  )...(اإلعفاء قوبل باعتراض السلطة اإلقليمية بتازة.  

 االختالالت في تفعيل اجراءات مراقبة الرسم على استخراج مواد المقالع  حول .4

لية فإن من واجبات الملزمين المتعلق بجبايات الجماعات المح  47.06من القانون   96و    95بالرجوع إلى المادتين  

من القانون   149اإلدالء  باإلقرارات و وبيانات األداء على أساس طبيعة و كميات المواد المستخرجة، وطبقا للمادة  

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  التي تنص على أن حق مراقبة االقرارات و الوثائق المحاسباتية  من  47.06

 لفين التابعين لإلدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية، ولم يتم إسنادها لمصالح الجماعة.اختصاص المأمورين المح

كعب على خمس سنوات وهي كمية ممتر  200000أن الشركة تتوفر على ترخيص بما قدره  الىوتجدر اإلشارة 

بلغ   الذي     - متر مكعب  40.000  المحددة في  -سقف الكمية المستخرجة  في حين تم تجاوز    تقديرية لم يتم تجاوزها.

 ،  2012متر مكعب سنة   48.000

يعزى عدم التنسيق مع مصالح المديرية االقليمية للتجهيز إلى نقص المواكبة من طرف اللجنة االقليمية للمقالع ،وأن 

خاصة وأن القانون وضع  2010/ 06اختصاصات الجماعة تبقى محدودة بالرجوع الى مقتضيات الدورية رقم 

 جنتين بالغتا االهمية خاصة اللجنة الوطنية و الفرق االقليمية لمراقبة المقالع والتي الجماعة ليست بعضو فيها. ل
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نشير هنا إلى أن الجماعة، سبق لها أن وضعت رهن إشارة مسيري الشركتين عند بداية استغاللهما للمقلعين نموذج 

 تاريخ وساعة الشحن والكمية وكذا ترقيم الشاحنة. وصل يتعلق بالكميات المستخرجة من مواد المقلع يتضمن

 وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم:  وخالصة

و الدوريات ذات إعداد قرار تنظيم االدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها تفعيال للقانون التنظيمي   -

ة خاصة بالوعاء بشكل يضمن تالفي الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل وذلك بخلق وحدالصلة 

 .الضريبي منفصلة عن مهام التحصيل والمراقبة

المداخيل سيتم وضع برنامج مواكب لبرنامج  بالنسبة للرسوم والواجبات المستخلصة لذى شسيع -

التدبير المندمج للمداخيل الذي ستشرع الجماعة في استعماله تحت اشراف الخزينة العامة للملكة  

 مما سيمكن من تتبع الوضعية الجبائية للملزمين في حينها واتخاذ االجراءات الفورية. 

شرعت في عملها وفق جدولة زمنية  لشروب يقاف تزويد المتقاعسين بالماء اإل تم تعيين لجنة  -

 2019الرافضين لتسوية وضعيتهم قبل نهاية  رفع دعوى قضائية اتجاهفي أفق 

هذا وستعمل الجماعة على إلزام مستغلي المقالع باإلدالء بتصاميم طبغرافية دورية محينة تحدد   -

 الكميات المستخرجة بدقة أثناء وضع االقرارات.

 تدبير المرافق الجماعية وبعض األمالك الخاصة ثانيا.

 السوق االسبوعي واألمالك الخاصة مرفق تدبير استغالل  .1

 .حول عدم فسخ عقدي االيجار بعد تخلي نائل الصفقتين عن االستغالل 

بعد تخلي المكتري عن صفقتي اإليجار، تدخلت الجماعة استعجاليا من أجل استغالل المرفقين وذلك لمدة شهرين  

السوق األسبوعي بناءا على قرارات األمر بالصرف، وأن المداخيل   لوقام شسيع المداخيل و القباض بقبض مداخي

تم إيداعها بصندوق القباضة مقابل وصوالت ومضمنة  2011المقبوضة عن شهري يناير وفبراير من سنة 

 نهائي.بالحساب اإلداري لنفس السنة وأن المقاول تم اعتباره أنه قام بالتخلي ال

وتنفيذا لمقرر المجلس الجماعي المتعلق بطريقة تدبير مرافق السوق والمجزرة والذي يلزم الرئيس بكرائه عن 

طريق صفقة عمومية، عمل الرئيس السابق على التريث في تنفيذ مقتضيات دفتر التحمالت في أفق الحل الحبي و 

األسبوعي ومرفق المجزرة لنفس المتعهد الذي سبق له  األمثل فقام بإسناد أمر الشروع من جديد باستغالل السوق

 أن تخلى عنهما دون فسخ العقد.

  حول عدم اتخاذ  االجراءات الالزمة  لتحصيل واجبات إيجار السوق األسبوعي وقاعة الذبح لسنة

2011 

 أكد الرئيس السابق أنه قام باستصدار أمر باالستخالص للقابض دون تحمل هذا األخير بذلك.  

 ل عدم اتخاذ االجراءات القانونية إزاء بعض مكتري الدكانين الجماعية ألداء متأخرات الكراء:حو 

تبين أن الرئيس السابق لمجلس جماعة بوشفاعة استعصى عليه األمر بحكم القرابة العائلية التي تربطه بالمكتري  

كورين، وقد سبق مراسلة الورثة سنة خاصة وأنه قد توفي مما نتج عن ذلك غلق الدكانين المذ 10و 9للمحلين رقم 

الذي   "ن. م."من أجل تسوية وضعيتهم وأفاد الرئيس السابق أن المكترى تنازل بمقتضى عقد تسيير البنه    2014

وورثة من بينهم الرئيس  -2015أصبحت راشدا سنة  –توفي هو األخر دون نقل عقد الكراء مخلفا بنتا قاصرا 

 م لفائدتها.السابق  وتنازل الورثة عن حقه

وبعد تولي المجلس الجماعي الحالي المسؤولية، عمل على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لمطالبة المكترين بأداء 

، و أن  10و  09الواجبات الكرائية، وثم تسجيل دعاوي قضائية في حقهم، وكان من بينهم مكتري المحلين  رقم 

 لقة باألكرية عن طريق التسوية الودية أو القضاءالمجلس أخذ على عاتقه تصفية جميع الملفات المتع

 مصلحة الماء استغالل .2

  :حول ارتفاع  نفقات التدبير مقابل ضعف المداخيل المحققة 
بناء على مالحظات المجلس الجهوي للحسابات تم طرح مشكل ارتفاع تكلفة تدبير مرفق الماء الشروب على أنظار 

من أجل وضع الحلول المناسبة. والبحث عن كيفية   2018العادية لشهر أكتوبر  اللجان وعلى المجلس خالل الدورة  

 ترشيد نفقاتها )نفقات اليد العاملة ونفقات االصالح و كذا نفقات استهالك الكهرباء(. 
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ويعزى النقص المالحظ على مستوى المداخيل المتأتية من مصلحة الماء الشروب إلى ضعف التسعيرة المعمول 

 الجبائي للجماعة حيث توزع االستهالكات كما يلي: بها بالقرار 

Produits 

Product ID  الثمن االحادي  إسم المنتوج 

 Dhs 15,00 اإلتاوة القارة 1

 Dhs 2,20 استهالك الشطر األول 2

 Dhs 2,80 استهالك الشطر الثاني  3

 Dhs 3,50 استهالك الشطر الثالث 4

 Dhs 20,00 مصاريف مراقبة العداد 5

 Dhs 100,00 مصاريف إعادة الربط 6

 Dhs 30,00 ذعيرة التأخير 7

 Dhs 5,00 استهالك الشطر الرابع 8

 Dhs 100,00 رخصة الربط 9

هذه األثمنة تبقى قليلة مقارنة مع األثمنة المعمول بها على المستوى الوطني ويبقى على الجماعة تعديل القرار 

 مالئمة هذه األثمنة مع السوق الوطنية.الجبائي من أجل 

 حول عدم اتخاذ االجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء مستحقات  االستهالك 

فيما يخص إلزام المتقاعسين عن األداء، فمصالح الجماعة ال تدخر جهدا في استخراج لوائح المتقاعسين و 

منهم من يطلب التسوية الودية وقد تم طرح مشكل عدم االداء استدعائهم من أجل األداء، منهم من لم يستجب و 

، والذي اتخذ باإلجماع مقررا من أجل إعفاء 2018يوليوز  20على المجلس الجماعي بدورة استثنائية بتاريخ 

 المتقاعسين من غرامات التأخير لم يحض هذا المقرر بالمصادقة من طرف السلطة االقليمية.

استخالص نسبة مهمة من المتأخرات عالقة بإشعار المتقاعسين تحت اشراف السلطة  وبالرغم مما ذكر فقد تم

 المحلية  والعمل الميداني الذي باشرته اللجنة المعينة لهذا الغرض.

 حول ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آلة للتبع والمراقبة 

االصالح في بعض األحيان ،مما ينقص من جودة  تلعب التسربات دورا أساسيا في ضياع الماء وبطء عمليات

 الخدمات وضمان التزود لمجموعة من الكوانين، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية فقد تقرر ما يلي: 

عقد اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب =قطاع الماء = من اجل  -

 االستفادة من خدمات وخبرة المكتب المذكور.

 اء سيارة نفعية واستعمالها في مراقبة شبكة الماء الشروب وإحداث مكتب خاص بالماء الشروب شر -

توفير دراسة تقنية من أجل تأهيل شبكة الماء الشروب خاصة بالمناطق المشمولة بمشاريع التأهيل  -

الحضري و التطهير السائل مع توفير تصميم مديري لشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل 

 .  04/09/2018تبعا الجتماع اللجان الدائمة للمجلس بتاريخ 

 س الجهوي للحسابات فقد تم : وخالصة وتبعا لتوصيات المجل

 التقيد  بالمساطر الجاري بها العمل في تدبير المرافق العمومية الجماعية؛ -

 رفع دعاوي على جميع المكترين المتقاعسين منها ما تم تنفيذها ومنها ما هو في طور التنفيذ. -

 تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب ثالثا.

 ب إلنجاز األشغالحول اللجوء المكثف إلى سندات الطل 

تلجأ الجماعة إلى إنجاز أشغال عن طريق سندات الطلب خاصة في حالة االستعجال أو حالة القوة القاهرة )وجود 

تساقط ثلوج ...( وفي هذه يكون سند طلب توصية من السلطة   –عزلة موسمية بسبب فيضان أحد األودية أو الشعاب  

 الوصية وبإلحاح من الساكنة.

 ة تتعلق بضمان السير العادي للمرفق العمومي أو هناك هدف حيوي يجب تحقيقه وفق أفق محدد.أو تلبية خدم

 في جميع الحاالت،  وبحكم الواجب يعمل أطر الجماعة قدر اإلمكان على ضمان الجودة في هذه االشغال.
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دات الطلب بشكل وحرصا من الجماعة على التجاوب مع مالحظاتكم، فقد تقرر عدم إنجاز االشغال عن طريق سن

قطعي مع توجيه األطر التقنية إلى إعداد ملفات طلبات العروض بشكل سريع إما اعتمادا على مؤهالتهم أو االستعانة 

 بمكاتب الدراسات عند االقتضاء.

  حول عدم استشارة الموردين 

ص الوحيد المكلف لقد كان يتم االعداد لسندات الطلب مباشرة بين الرئيس و ووكيل المصاريف بحكم أن الشخ

بمثابة رسالة دورية ويعتبر ذلك استشارة   (DEVIS)بإنجاز االلتزام بالنفقة وأن الرئيس كان يعتبر أن كشف االثمنة  

 للموردين 

وبخصوص عدم تأشير بعض المتنافسين عن الرسائل الدورية، فقد كان ذلك سهوا بحكم أن القابض المحلى ال يلح 

 األداء.على ذلك في ملف 

 حول عدم الحرص على  بيان توثيق أوجه استعمال مواد البناء 

 يعزى غياب الوثائق اإلثباتية إلى مايلي: 

قيام الجماعة بتزويد الورش مباشرة دون تمرير التوريدات إلى المخزن الجماعي وعدم إخبار الموظف المكلف بها 

 حيث يتم التأكد منها بالورش نفسه.

 هذه النفقات:  إنجازاقع وفي ما يلي تبيان لمو

 موضوع النفقة السنة

مرجع 

سند  

 الطلب

 موقع االنجاز الممون المبلغ

2013 
شراء االسمنت لفائدة 

 الجماعة 
35 /2013 4.800 

 شركة 

SOPTED 

SARL 

 1بناء سوق البهائم بالسوق األسبوعي الجزء   -

 صباغة االرصفة /صباغة بالبنايات االدارية  - 3.936 2013/ 36 شراء الصباغة  

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 1بناء سوق البهائم بالسوق األسبوعي الجزء   - 48.720 2013/ 38

2014 
شراء االسمنت لفائدة 

 الجماعة 
16 /2014 9.900 

يونس  

 الموزازي 

 2بناء سوق البهائم بالسوق األسبوعي الجزء   -

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 2بناء سوق البهائم بالسوق األسبوعي الجزء   - 18.000 2014/ 17

2015 
شراء االسمنت لفائدة 

 الجماعة 
بودور   3.984 2015/ 20

 فيصل 

 3بناء سوق البهائم بالسوق األسبوعي الجزء   -

 صباغة بالبنايات االدارية / صباغة االرصفة  - 4.380 2015/ 21 شراء الصباغة  

 
شراء المواد الخام  

 المقالع من  
30 /2015 19.680 

شركة تازة  

 بيطون 

 معالجة الحفر بالطرقات الجماعية  -

2016 
شراء األجر  لفائدة  

 الجماعة 
 بناء منبع للماء ببوفار بدوار بني عبد الكريم.  - 9.960 2016/ 17

 
شراء االسمنت   

 لفائدة الجماعة 
18 /2016 9.900 

المسمى قنطرة  المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان 

 الحسن بدوار بين السواقي 

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 معالجة الحفر  بالطرقات الجماعية  19.800 2016/ 11

 
شراء القواديس لفائدة 

 الجماعة 
40 /2016 29.808 

عبد هللا  

 برديج 

الساهلة و أغبال  –منشأت فنية بكل من دواوير بوشفاعة 

 الدشروأغبال بباير 

2017 

شراء االسمنت لفائدة 

 الجماعة 
07 /2017 22.440 

شركة تازة  

 بيطون 

المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان المسمى قنطرة  

 الحسن بدوار بين السواقي 

 4.928.40 2017/ 18 شراء الصباغة 

 صباغة دار العجزة بواد أمليل.  -

المساهمة مع المديرية االقليمية للتعليم بتازة في نشاط   -

 تربوي 

شراء المواد الخام  

 من المقالع 
08 /2017 24.156 

المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان المسمى قنطرة   -

 الحسن بدوار بين السواقي 

 معالجة الحفر  بالطرقات الجماعية  -

 
شراء القواديس لفائدة 

 الجماعة 
 شركة باليو  29.808 2017/ 37

بناء مجاري مياه األمطار بدوار بوشفاعة قرب مسجد  

 الموحدين )تم استيالم التوريدات واألشغال لم تنجز بعد( 

تتوفر الجماعة على موظف خاص بالمخزن الجماعي من شأنه ضبط جميع العمليات ومسك سجالت الدخول 

 والخروج.
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  حول لجوء الجماعة الى اصدار سندات طلب التسوية 

" ويتم االستغناء  أوراق ألجل صرح الرئيس السابق أنه عند كل عملية محاسبة كان يتم فحص ال"
 عنها بعد التحديد الكمي لمجمل اإلستهالك. وتتوفر وكالة المصاريف على جميع السندات المحاسباتية

 ضمن رقم العربة حيث تم إغفال ذلك.المتعلقة باستهالك المحروقات بعضها ال يت 

 حول عدم تتبع استهالك المحروقات و الزيوت 

لوثائق المراقبة الداخلية دور مهم في التدقيق في استهالك المحروقات، وتم في السنوات الفارطة إغفال تسجيل 

المسافات التي تقطعها السيارات و االليات يوميا وكدا عدد ساعات العمل، ومن أجل تدارك هذه الوضعية ومع بداية 

ويتم تسجبل المسافات   carnet de bordاتر القيادة  عملت الجماعة على وضع رهن إشارة السائقين دف  2018سنة  

 المقطوعة و االستهالك.

 ، بيان تقديري لعملية استهالك الوقود تم إعداده من طرف المصلحة التقنية الجماعيةعلى  وتتوفر الجماعة

ات الصيفية ويعزى الفرق في الكميات المستهلكة إلى بعض االستهالكات االستثنائية والطارئة )النقل إلى المخيم

تزويد بعض الدواوير  –التدخل  االستعجالي لسيارة االسعاف في حوادث السير  -والرحالت بالنسبة للحافالت

 بالماء بواسطة شاحنة صهريجية خالل فترة الصيف أو خالل حرائق الغابات(.

  الطارات حول عجز المصالح الجماعية عن تبرير تسلمها  واستهالكها للتوريدات من قطع الغيار و ا

 المطاطية

بعد استفسار الموظف الذي كان مكلفا بمراقبة التزود بقطع الغيار و االطارات المطاطية واستعمالها حول مصير 

السندات المحاسباتية صرح أنه بعد كل عملية محاسبة والتي كانت تكون بمكتب الرئيس والتي كان يحضرها 

 بمكتب الرئيس. الرئيس نفسه رفقة الممون كان يترك هذه السندات

 وخالصة وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم: 

اعتماد ووضع مساطر للمراقبة الداخلية لضبط تسلم واستعمال التوريدات واالستفادة من الخدمات  -

 .من خالل اعتماد دفاتر القيادة والصيانة رهن إشارة السائقين
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 "موالي يعقوب"جماعة 

 يعقوب()إقليم موالي 
 

حامة موالي يعقوب، على بعد  حول منبع المياه المعدنية بالقرب من 1959أحدثت جماعة موالي يعقوب سنة 

تر مربع وتهم مركز موالي يعقوب مولكي  5.55ة  على مساحالجماعة  تمتد  .  الشمال الغربي لمدينة فاس  من  كيلومتر 22

الجماعة حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان   المعدنية. يبلغ عدد سكانالذي يحتضن الحامة المعدنية التقليدية والمحطة  

األنشطة المرتبطة بالسياحة التجارة وأساسا على  الساكنة عتمد نسمة. ت 4612ما مجموعه  2014سنة لالسكنى و

 االستشفائية. 

 درهم  10.826.588,49على التوالي  2017برسم سنة بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة 

  .درهم 223,11 739 11 السنة نفس برسم في حين أن مداخيلها المقبوضة بلغتدرهم  10.678.172,88و

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

 من مجموعة تسجيل مكناس عن- لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي التسيير مراقبة  أسفرت

 :المحاور التالية التوصيات همتوتوجيه عدد من  المالحظات

 أوال. التخطيط والتدبير االستراتيجي
سجل المجلس الجهوي للحسابات، قصورا على مستوى إعداد المخطط الجماعي السابق وبرنامج عمل الجماعة 

 : الحالي، مما أفقد الوثيقتين أهميتهما وأضحيا غير قابلين للتنفيذ. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل ما يلي

 للتنمية السابق الجماعي  المخططالعديد من المشاريع المبرمجة في إنجاز  عدم 

ألعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات متكونة من برمجتين احدد المخطط الجماعي للتنمية  

 17.08القانون رقم  من 36، بحسب الذي نصت عليه المادة وفق منهج تشاركيوثالثيتين، في أفق تنمية مستدامة 

 2011الممتدة من    لمخططمن إنجاز ااألولى    الفترةبلغ عدد المشاريع المبرمجة خالل  الميثاق الجماعي. وفيما  ب  المتعلق

مشروعا بقيمة إجمالية  31حوالي  والتي عرفت مجموعة من التغييرات بعد دخول المخطط حيز التنفيذ، ،2013إلى 

 . % 15.64درهم، بنسبة لم تتعد  259.88.873.13ه لم ينجز منها سوى درهم؛ فإن 499.89.725.88بلغت 

درهم  741.59.531.147  مشروعا بقيمة إجمالية  33  حوالي  برمجة،  2016إلى    2014من    الثانية  الفترة  عرفتكما  

بالتقديرات المالية المتعلقة )تم إدراج المشاريع المرتبطة بوزارة التربية الوطنية على الرغم من عدم توصل الجماعة 

خاص بشركة "ص."(، حيث ظلت  % 86درهم ) 341.59.392.69وبما قيمته  % 47بنسبة تنفيذ لم تتعد  بها(،

 . إنجازمشروعا( عالقة دون  23)المشاريع بذلك أغلب 

 ةجماععدم واقعية برنامج عمل ال 

المتعلق بالجماعات، بإعداد  113.14لتنظيمي رقم من القانون ا 78قامت المصالح الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 

إال أنه ورغم التعثرات التي عرفها إنجاز المشاريع  .2022و 2017برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة ما بين 

فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب الواقعية عن برنامج  ،المبرمجة سابقا في إطار المخطط الجماعي للتنمية

 1.037.673.866,80( مشروعا بقيمة إجمالية بلغت حوالي  80الذي تم إعداده، والذي تضمن حوالي ثمانين )  العمل

الضرورية،  التمويالت لتأكيد  اتفاقيات غياب في و، بما يتجاوز اإلمكانيات المادية التي يمكن للجماعة تعبئتها،  درهم

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه  2.16.301من المرسوم  6مقتضيات المادة ويناقض 

وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، والذي ينص على األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المتوفرة 

الجماعة  من المرسوم المذكور تنص على أن مقرر مجلس 12للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، ال سيما و أن المادة 

المتعلق ببرنامج عمل الجماعة يصبح قابال للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل اإلقليم أو من ينوب عنه، وفقا ألحكام  

 من القانون التنظيمي المشار إليه. 118المادة 

المشاريع لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تفادي النقائص التي تم تسجيلها سابقا على مستوى إنجاز  

ج عمل الجماعة يتسم بالواقعية، المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية، مع اتخاذ التدابير الضرورية إلعداد برنام

لحاجيات اق وفوتعبئتها طبقا للمقتضيات التنظيمية في هذا الصدد للجماعة اإلمكانيات المادية التي يمكن في حدود 

 المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية. 
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 تدبير المداخيل .ثانيا
 ما يلي: سجل المجلس الجهوي للحسابات في شأن تدبير المداخيل الجماعية 

   قصور في التدابير المتخذة الستخالص بعض الرسوم الجماعية 

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .أ

ينشط بتراب الجماعة حوالي ثمانية عشر مستغال لمحال بيع المشروبات، حسب البيان المدلى به من قبل شسيع 

المداخيل. وقد لوحظ في هذا الصدد عدم إعمال اإلحصاء الدوري للملزمين وعدم اعتماد الجماعة معايير دقيقة في  

ما تبين عدم اتخاذ ما يلزم لتدارك ذلك من قبيل احتساب رقم معامالت بيع المشروبات المستوجبة ألداء الرسم. ك

مراسلة المديرية الجهوية للضرائب في شأن أرقام المعامالت التي يصرح بها هؤالء للمديرية في أفق اعتمادها كأساس 

، بتحديد سعر 2012في احتساب الرسم، بل سجل، استنادا إلى إفادة شسيع المداخيل، قيام رئيس الجماعة خالل سنة 

درهم كحد أدنى بالنسبة لجميع الملزمين،  150,00درهم كحد أقصى و 720,00سم الواجب أداؤه فصليا بين الر

 م. ي." و "مقهى م. م.ص.".  .مستثنيا في ذلك كال من "مقهى ف

  الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية باألكشاك .ب

مستغال، بالمساحات المرخصة، بعد أن دأب جميعهم، وإن  117البالغ عددهم عدم تقيد مستغلي األكشاك،  لوحظ

بدرجات متفاوتة، على عرض البضائع والسلع ووضع الكراسي والطاوالت بالممرات المخصصة للراجلين أو من 

خالل نصب أطناف ووضع البضاعة على الرصيف، بخاصة بشارع النصر المؤدي إلى الحمامات المعدنية وساحة 

حمامات؛ مما أسفر عن عرقلة حركة السير والجوالن، وشكل عائقا أمام مهام جمع النفايات المنزلية. كما سجل ال

امتناع جلهم عن أداء الواجبات المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي، حيث ناهزت المتأخرات إلى غاية 

لطة الجماعية المتعين إزاء هذه الوضعية من قبيل عدم اتخاذ السأمام درهم،  254.327,05ما قيمته  30/11/2017

 تفعيل مسطرة سحب رخص االستغالل المؤقت، أو رفع الدعاوي القضائية من أجل االستخالص.

 الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية  .ج

لمبنية  سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بفرض واستخالص الرسم على األراضي الحضرية غير ا

على األشخاص الذين حصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل ثالث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي 

من  42تلت حصولهم على رخصة البناء، وهي المدة التي تتيح لهم اإلعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

ناهز المبلغ الباقي استخالصه من الرسم، الذي لم تعمل مصالح  المتعلق بالجبايات المحلية، وقد  47.06القانون رقم 

 درهم. 610,40.123الجماعة على إعداد أوامر المداخيل بشأنه، ما قيمته 

 عائدات كراء المسابح القديمة  .د

، بناء على عقد "ص."، بإيجار المسابح القديمة لفائدة إحدى الشركات 1980قامت الجماعة، ابتداء من فاتح يناير 

إيجار غير مؤرخ مصادق عليه آنذاك من طرف عامل عمالة فاس، نص فصله الخامس على أن قيمة اإليجار الشهري  

من األرباح الصافية. كما   25 %درهم سنويا، إضافة إلى نسبة    507.000,00ما يعادل    اي درهم،    42.250,00هي  

ديلي، حدد زيادة في السومة الكرائية الشهرية ليصبح بذلك المبلغ ، بإبرام عقد تع1983قامت ابتداء من فاتح يناير 

درهم، إضافة إلى نسبة األرباح المتفق عليها سابقا، يسري مفعولها ابتداء من فاتح يناير   557.700,00السنوي 

1994  . 

لألرباح الصافية، لكي الحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم مطالبة الشركة المستغلة بالوثائق المحاسبية المبررة  وقد  

بما تقوم الشركة المستغلة بتحويله لفائدتها، على الرغم هذه األخيرة  تكتفي  إذ  يتسنى احتساب النسبة المستحقة للجماعة؛  

، 2017قبل انعدامه تماما خالل سنة    (،درهم  300  016.00  يقاربسنوي    معدل)  2017-  2013خالل الفترة  من قلته  

 على الحامة. في ظل تزايد عدد الوافدين

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية بخصوص تحسين نجاعة اإلجراءات 

 المرتبطة بتحصيل المداخيل الجماعية، وذلك عبر تفعيل التدابير التالية: 

للضرائب  األخذ بعين االعتبار أرقام المعامالت المصرح بها من قبل الملزمين لدى المديرية الجهوية -

في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات، وتفعيل حق المراقبة واالطالع على إقراراتهم قدر  

 اإلمكان؛

إلزام مستغلي األكشاك بالتقيد بالمساحة المرخصة وأداء الواجبات المترتبة عن االستغالل المؤقت  -

 للملك العمومي، تحت طائلة سحب رخص االحتالل المؤقت؛

األرباح المحققة من طرف الشركة المستغلة للمسابح القديمة، من أجل استخالص   التحري في شأن -

 النسبة المئوية التي تعود للجماعة. 



 197 

 تدبير نفقات التجهيز  .ثالثا
همت على وجه الخصوص، المشاريع في إطار مراقبة تدبير نفقات التجهيز، تم الوقوف على عدد من االختالالت 

 .التالية

 مشروع بناء ملعب رياضي  .1

على اتفاقية مع مهندس معماري )المهندسة "هـ.  2008صادق المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 

على اقتناء قطعة  2009مشروع إحداث ملعب رياضي وصادق في دورة أبريل هـ."( من أجل إعداد تصور حول 

أرضية مساحتها هكتارين محاذية للمقبرة من أجل إحداثه. وقد تم التأشير على مقترح االلتزام المتعلق بالعقد بتاريخ 

وإصدار   3/2015و  2/2013و  2/2011و  7/2008، فيما كان المشروع موضوع العديد من الصفقات  02/03/2009

درهم. وبهذا  937,54.626.5، جعلت كلفته اإلجمالية باحتساب القطعة األرضية تصل إلى 33/2017سند طلب 

 الخصوص، الحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: 

  تأخر في اقتناء الوعاء العقاري 

درهم، حيث لم يتم إبرام عقد البيع  000,00.816سجل تأخر على مستوى إتمام عملية البيع، بثمن إجمالي للعقار بلغ 

بين الجماعة األصلية "البسايس" ممثلة من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات الساللية وبين الجماعة 

أنه و. مما انعكس على إخراج المشروع إلى حيز الوجود، ال سيما  2012/ 04/04الحضرية موالي يعقوب، إال بتاريخ  

التي كانت مخصصة لهذا المشروع. وتجدر اإلشارة إلى أن القطعة األرضية المقتناة ال تدخل  سبق استبدال البقعة

 .بهاضمن البقع التي نص تصميم التهيئة على إحداث ملعب رياضي 

 قبل تصفية العقار 07/2008 رقم إبرام الصفقة 

درهم. إال أن  640.00.075.2مع شركة "م. أ." لبناء ملعب رياضي بقيمة  07/2008أبرمت الجماعة الصفقة عدد 

، إذ لم يتم إبرام عقد البيع لمشروع، تمت قبل تصفية العقار المخصص ل06/03/2009المصادقة على الصفقة بتاريخ  

 .04/04/2012المتعلق به إال بتاريخ 

 07/2008 رقم تغييرات مهمة في موضوع الصفقة   

 األثمانالمبرمة في حصة واحدة على عدد من  سالفة الذكر،، 07/2008 الصفقة رقم بينما نص مضمون الصفقة 

المتعلقة باألشغال الكبرى والتلبيس والمساكة والصباغة والكهرباء،  اقتصر إنجاز األشغال على بندين من جدول 

لكلي المتعلق بالحفر ا 2درهم ورقم األثمان  4.800,00 بلغت المتعلق بفتح الورش بقيمة 1 الثمن رقماألثمان، وهما 

درهم باحتساب الضريبة على  832,80.070.2متر مكعب، بقيمة مالية  826,00.90والذي بلغ حجم األشغال به 

متر مكعب بمبلغ  000,00.15 يعادل دفتر الشروط الخاصة على حجم أشغال ، بينما نصالقيمة المضافة

لوارد بالصفقة بما يقارب بندا من جدول األثمان ا 34لم يتم إنجاز حوالي  وهكذا .درهم 000,00.342

 درهم. 840,00.728.1

 في غياب وثائق طوبوغرافية 2/2013ورقم   02/2011تين رقم لصفقاحتساب أشغال مهمة للحفر في ا 

تغييرا   المشار إليهما أعاله 02/2013رقم و 02/2011 رقم عرف حجم األشغال المتعلقة بالحفر الكلي بالصفقتين

درهم، في الوقت  498,80.448متر مكعب بقيمة مالية بلغت  916.24حوالي  02/2011كبيرا، حيث بلغ بالصفقة 

درهم.  160,00.200متر مكعب بمبلغ  120,00.11 يعادل الذي نص فيه دفتر الشروط الخاصة على حجم أشغال

درهم، بينما نص دفتر  200,00.355مالية  متر مكعب، بقيمة 800.00.14حوالي  02/2013 رقم كما بلغ بالصفقة 

درهم. إذ إنه باحتساب أشغال للحفر بسمك   400,00.182متر مكعب بمبلغ    7600الشروط الخاصة على حجم أشغال  

متر للصفقة الثانية، دون تقديم وثيقة طوبوغرافية توضح إحداثيات العقار قبل  11أمتار للصفقة األولى و 10يقارب 

خصصت بكاملها  07/2008؛ يجعل هذه األشغال غير مبررة بما فيه الكفاية، ال سيما وأن الصفقة الحفر وبعد الحفر

 للحفر. 

بمساحة  32ثمان األ، على أشغال للصباغة موضوع رقم 02/2013 رقم كما نص دفتر الشروط الخاصة بالصفقة

ويتضح بالرجوع إلى مضمون  درهم. 4500,00درهم، وبثمن إجمالي ال يتعدى  25متر مربع وبثمن أحادي  180

األشغال الوارد بوصف الشروط التقنية أن األمر يتعلق بأشغال صباغة من طبقتين وتدل المساحة الواردة بدفتر  

متر مربع( أنها كانت مخصصة لمستودعات تغيير المالبس المخصصة لالعبين والحكام،   180الشروط الخاصة )

درهم، يظهر أنها همت كذلك   450,00.129مربع، بقيمة إجمالية بلغت  متر    4315في حين تم احتساب مساحة بلغت  

متر مربع  2340غير مبرر في شأن    فرقمتر مربع، مما يعني    1970السور الحائطي للملعب الذي ال تتعدى مساحته  

 درهم. 350,00.70 بقيمة

كلغ  120بطريقة جزافية على أساس من جهة أخرى، درجت المصالح الجماعية على احتساب كمية حديد الخرسانة 

للمتر المكعب من الخرسانة، في حين يتطلب األمر احتساب كتلة الحديد الفعلية أخذا باالعتبار طول كل نوع من الحديد 

 المنجز وكتلته الطولية وذلك باستعمال التصاميم التنفيذية المتعلقة بالخرسانة.
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  03/2015الصفقة إزالة أشغال بعد إنجازها في إطار  

، الستكمال أشغال الملعب الرياضي، إال أنه تم رفض "م. أ"قامت المصالح الجماعية بإبرام سند طلب مع شركة 

بقيمة   03/2015التأشير عليه من طرف القابض لتضمينه أشغال بناء، مما حذا بالجماعة إلى إبرام الصفقة 

ة متنافس وحيد هو الشركة ذاتها، وتم وضع درهم، وقد اتضح من خالل محضر فتح األظرفة مشارك 968,00.199

درهم؛   400,00.49ما يعادل  أي درهم للمتر المكعب،  50بثمن أحادي  0/30متر مكعب من التوفنة  990حوالي 

تمت إزالتها بعدما أنجزت بناء على توصية من المشرفين الجهويين على قطاع الرياضة وتم تعويضها بتوفنة من 

 سند طلب آخر .نوعية أخرى، وفي إطار 

 33/2017سند الطلب رقم بواسطة   02/2013 رقم  بالصفقة إنجاز أشغال مبرمجة  

درهم، بأشغال تهيئة الملعب الرياضي وال سيما وضع سياج   116,00.199بقيمة  33/2017 رقميتعلق سند الطلب 

ها، كما تم أداء ولم يتم إنجازه حين 02/2013 رقم متر، كان مبرمجا بالصفقة 114.5من حديد على طول 

درهم، بعد   192,00.24متر مربع عن صباغة السور الحائطي ومستودع مالبس الالعبين والحكام بقيمة   1008,00

 .   سالفة الذكر 02/2013 رقم أن سبق وتمت صباغة السور الحائطي في إطار الصفقة

 التطهير بالجماعة شبكة  .2

من أجل تهيئة شبكة التطهير.   8/2014و  5/2017و  4/2016و  3/2014م  ارقذات األقامت الجماعة بإبرام الصفقات  

 وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد ما يلي:

 04/2016و 03/2014 رقم بخصوص الصفقتين يةالمتر الوضعيات عدم صدقية  

 04/2016 رقم والصفقة درهم 704,00.391.3بقيمة  03/2014 في إطار الصفقة رقم  ،قامت المصالح الجماعية

العادية  األحواض: المراقبة أحواضبإنجاز شبكة التطهير بما فيها مختلف أنواع ، درهم 164,00.899.2بقيمة 

(Regards simples)  المعاينة  وأحواض  (Regards de visite) المجمعة    واألحواض(Regards récepteurs).  

المجمعة الواردة بالتصميم المطابق للتنفيذ المدلى  واألحواضالمعاينة  وأحواضالعادية  األحواضأن عدد  وقد لوحظ

 به من طرف المقاولة )تصميم الجرد(، يختلف عن العدد الوارد في بيان التمتير وفي الكشف التفصيلي.

يفوق عدد مما  169 هولمؤدى ا لألحواضأن العدد اإلجمالي ، فقد تبين 03/2014 رقم  بخصوص الصفقةأما  

المؤدى  األحواضفقد بلغ عدد  2016/ 04 . وأما بالنسبة للصفقة رقم117 والبالغ جرد الالوارد بتصاميم  األحواض

  زائدين على التوالي بقيمةمما نتج عنه أداء مبلغين  . 129في حين لم يتعد هذا العدد في التصاميم  192عنه 

 درهم. 600,00.147درهم و 000,00.327

  المنفذة  تعذر معرفة أماكن إنجاز األشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت 

 بقيمة 05/2017و رقم  درهم 482,00.598بقيمة  08/2014رقم  نالصفقتي صاحبلم يتم إلزام المقاول 

لشروط ا يمن دفتر 07عليه المادة  نصت ، تنفيذا لماالمنفذة تصاميم جرد المنشآتدرهم، باإلدالء ب  076,00.398

مما يتعذر معه من جهة، معرفة مواقع   .قبل التسليم المؤقت للصفقة  هذه التصاميماإلدالء ببالمقاول    ألزمتالتقنية والتي  

ومن جهة أخرى، التأكد   ؛صيانة أو إصالح الحق عند االقتضاء  عمالقنوات التطهير وثقوب المراقبة المنجزة للقيام بأ

المعاينة.   وأحواض، ال سيما طول قنوات التطهير  بالوضعية المتريةلكميات الواردة  من مطابقة كمية األشغال المنجزة ل

إشارة إلى أماكن  ةمن أي اخلو بدورهت، 05/2017 رقم  بالصفقة ةالخاص الوضعية المتريةوتجدر اإلشارة إلى أن 

 األحواضمن  63العادية(، كما أن أماكن إنجاز أشغال أخرى )مثال  األحواضمن  101إنجاز بعض األشغال )مثال 

ا على توقعم كان تبقى تقريبية، بعد أن 08/2014 رقم بالصفقة ةالمتعلق بالوضعية المتريةالمعاينة(  وأحواضالعادية 

 فقط.     حوضا 20دفتر الشروط الخاصة إنجاز  مستوى

تدابير المتخذة بخصوص إنجاز النفقات عبر مسطرة إبرام لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتحسين ال

 الصفقات، وذلك بحصر حجم األشغال المنجزة بكيفية صحيحة وتصفية المستحقات المترتبة عن ذلك. 

 التعمير تدبير قطاع .رابعا
 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص المالحظات التالية:

  تهيئةالالتجهيزات الواردة بتصميم عدم إنجاز 

تنظيم من خالله هكتار، أنه كان يعتزم  300تبين من خالل تصميم التهيئة منتهي الصالحية، الذي يغطي حوالي 

جماعة موالي يعقوب مجاليا عبر محورين أساسيين، يتعلق األول بفتح منطقة استقبال جنوبا تخصص للسكان المتوقع 

ا نتيجة التزايد السكاني، والمحافظة على موقع الحامة التقليدية، ويتعلق المحور الثاني بالتهيئة أن يغادروا مساكنهم وكذ 

المجالية والسياحية للموقع بهدف حمايته وزيادة جاذبيته وتنمية قدرته االستيعابية. وحيث تم توزيع المجال وفق ستة 

إعادة بناء الحامات التقليدية )من دون إعادة بناء المسبح   ( توجهات، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أنه باستثناء6)

القديم بها(، عدم إنجاز التوجهات الخمس المذكورة، ال سيما فتح الموقع الجديد جنوب الجماعة، والذي كان سيغير  
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  منها   ا يتعلقم  وال سيما  المرتقبة،ويتضح من تصميم التهيئة منتهي الصالحية، أن التوقعات  معالم الجماعة ومستقبلها.  

 في غياب لجماعة والتيلتأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المتواضعة  إذ ال للواقعية،تفتقد  بتوسيع الجماعة جنوبا

 .المبرمجة والتجهيزات ال تسمح بإنجاز الطرقالضرورية، التمويالت الخارجية 

في إطار تصميم    هذا الغرضتكن مخصصة لبإحداث تجهيزات في أماكن لم    من جهة أخرى، قامت المصالح الجماعية

تم بناء  وكان مخصصا للمحطة الطرقية، الذي مكان الب "."ألالتهيئة منتهي الصالحية، حيث تم إحداث فندق ومقهى 

  المجزرة الجماعية بالمكان الذي تم تخصيصه لبناء فندق.

الدقة والواقعية حتى يتوافق مع اإلمكانيات   يتطلب إعداد مشروع تصميم التهيئة إيالء األهمية الضرورية والمزيد من 

المالية المتاحة. كما يستوجب إشراك كافة الفرقاء والمتدخلين من مصالح خارجية وسلطة محلية ووكالة حضرية 

 ومجتمع مدني حتى تكون مساهمة الجميع فعالة.

  الجديد تأخر في إنجاز تصميم التهيئة 

للمجلس الجماعي لموالي يعقوب، صادق المجلس على   2016مارس    24اريخ  لدورة االستثنائية المنعقدة بتفي إطار ا

، 2016فبراير    12إلجراء البحث العلني من    بمقر الجماعةه  يداعبعد إ  والنظام(،م  )التصمي،  جديد   مشروع تصميم تهيئة

، اجتماع اللجنة 2016يوليوز  01، وقد انعقد بمقر الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بتاريخ 2016مارس  11إلى غاية 

وبعد مناقشة اقتراحات المجلس الجماعي وتعرضات المواطنين تم إدخال   .المركزية خصص لدراسة البحث العمومي

ى المشروع، مما اضطرت معه المصالح الجماعية إلى إعادة البحث العمومي والذي تم القيام به بعض التعديالت عل

. وتمت الموافقة على تصميم التهيئة من طرف المجلس الجماعي 2017أكتوبر  16إلى غاية    2017شتنبر  07من تاريخ  

اله من جديد إلى الوكالة الحضرية. تم إرس حيث ، 2017نونبر 02في دورته االستثنائية لشهر نونبر المنعقد بتاريخ 

المصادقة على بعد لم تتم  2018إال أنه وإلى غاية االنتهاء من المهمة الرقابية في عين المكان خالل شهر مارس 

  .   المذكور تصميم التهيئة

 شروع إعادة هيكلة الدواوير أوجه قصور في م 

يعقوب ثالثة دواوير )البرارشة وأوالد بوريص وأوالد ( كيلومترات من جماعة موالي 6تتواجد على بعد نحو ستة )

، وأصبحت تابعة عمليا للجماعة فيما يخص تدبيرها، إال أنه 2008كناوي(، تم إلحاقها انتخابيا بالجماعة خالل سنة 

 2.98.280المحيط الحضري المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم في لم يتم إدماجها في التقطيع الترابي المتمثل 

( القاضي بتحديد المحيط البلدي موالي يعقوب، والمنشور 1998مارس  12) 1418من ذي القعدة  13در في صا

 .  1998أبريل  06بتاريخ  1233بالجريدة الرسمية رقم 

والوكالة الحضرية وإنقاذ  الجهوية لإلسكان المفتشيةوقد قامت المصالح الجماعية بمعية المصالح األخرى المعنية )

عدم إقبال  سجل المجلس الجهوي للحسابات إال أن .ح العمالة( بإنجاز تصميم إلعادة هيكلة هذه الدواويرفاس ومصال

برنامج مع غياب  عدم إخضاع التصاميم للبحث العلنيو الساكنة على تقديم طلباتها للترخيص وفق هذا المشروع

 . إلنجاز البنيات التحتية

  ص"شركة   فالمنجزة من طرمشاريع البناء اختالالت في  ". 

 مشروع بناء الحمامات التقليدية الجديدة  .أ

لبناء حمامات تقليدية جديدة، بمقتضى رخصة البناء رقم   "ص."قامت المصالح الجماعية بمنح ترخيص لشركة 

، إلجراء  06/08/2015بتاريخ  10/2015، وتم الحقا منح الرخصة رقم 2014/ 03/07بتاريخ  1182/2014

 تعديالت على البناية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:

والتي  ،مذكرة المعلومات المرفقة بالملف  شارةإ من الرغم على"ص."  لشركة بالبناء الترخيص تم -

أدلت بها الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، إلى كون المنطقة المعنية بطلب الترخيص تتواجد، بحسب 

بتاريخ  2.95.305تصميم التهيئة الخاص بجماعة موالي يعقوب والمصادق عليه بمقتضى المرسوم 

 ؛RB، بمنطقة احتياطية 12/03/1998

متر مربع، دون استخالص  3248,00 بلغت مغطاة مساحة، 1182/2014 لبناءا رخصة همت -

 في المعتمدة المغطاة المساحة إنالمصالح الجماعية الواجبات المتعلقة باستغالل الملك العام الجماعي. 

 بالمعلومات  المتعلقة الوثيقة تشير بينما مربع، متر 3248,00 هي البناء  عمليات على الرسم تصفية

 هي  الفعلية المغطاة المساحة إلى أن المعماري، المهندس طرف من والموقعة بالملف المرفقة ةالتقني

 . مربع  متر 3300,00
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 مشروع بناء فندق مع ترميم الحامة القديمة .ب

لبناء فندق وترميم الحامة  ."12/2015/ 28بتاريخ  "صلشركة  14/2015ترخيص عدد المنحت مصالح الجماعة  

 الجديدة. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في شأن ذلك، ما يلي: 

متر مربع في تصفية الضريبة على عمليات البناء، بينما تشير  19828قدرها  مغطاة مساحة اعتماد  -

لمساحة أن اإلى وثيقة مرفقة بالملف تتعلق بالمعلومات التقنية، موقعة من طرف المهندس المعماري 

  ترميم  موضوع المغطاة المساحة إليها تضاف مربع، متر 15000,00المغطاة المتعلقة بالفندق هي 

 تصفية في اعتمادها الواجب المغطاة المساحة إجمالي ليصير مربع، متر 6141,00 الجديدة الحامة

 بيان في الواردة الذكر سالفةمتر مربع  19828متر مربع، وليس  21141,00 هي المذكور الرسم

 البناء؛  رخصة حقوق

 25405بمساحة بلغت    T90651/69للعقار موضوع سند الملكية رقم   14/2015الرخصة عدد    منحت -

متر مربع، وتم أداء الرسم على  48350بمساحة بلغت  T76308/07متر مربع، وسند الملكية رقم 

متر مربع؛ إال أنه لم يتم أداء الضريبة على األراضي  19828عمليات البناء لمساحة مغطاة بلغت 

 .ينالحضرية غير المبنية، بخصوص هذا العقار

 واإلنارةرخص السكن  اختالالت على مستوى تسليم 

رخصة ولم تسلم الجماعة أكثر من  67حوالي  2017و 2013ما بلغ عدد رخص البناء المسلمة خالل الفترة  بين في

لعديد من رخص السكن بتجزئة اتسليم  تمرخصة. حيث  257بلغ عدد رخص اإلنارة حوالي فقد رخصة سكن،  36

( 687/2014و 05/2016و 09/2016و 02/2017و 03/2016و  02/2016 ذات األرقام موالي يعقوب )الرخص

في غياب محاضر المعاينة أو تصريح بنهاية األشغال وشهادة معاينة موقعة من طرف المهندس المعني، خالفا لما 

المتعلق بالتعمير، من أنه: "تحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء   12.90من القانون    55تنص عليه المادة  

زت وفق ما يجب، بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة األشغال يمكن االكتفاء  معاينة للتحقق من أن األشغال أنج

بعض المحالت التجارية بالطوابق السفلية داخل تجزئة موالي يعقوب، مع أن   تمت معاينةبشهادته عن المعاينة". وقد  

 كناش الشروط الخاصة خصصها للسكن.

 لي:لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما ي 

 العمل بالتنسيق مع األطراف المعنية على إخراج تصميم التهيئة الجديد إلى حيز الوجود؛ -

ضرورة التحري في شأن وجود سند الملكية عند الترخيص بالبناء، مع الحرص على زجر المخالفات  -

 طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
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II.   موالي يعقوبل   يالجماعالمجلس جواب رئيس  

 (مقتضب  نص)

  )...( 

 االستراتيجي والتدبير التخطيط ,أوال

كانت أولـى مالحظات السادة القضاة على التدبير اإلداري لجماعة موالي يعقوب حول المخطط الجماعي للتنمية 

برنامج عمل الجماعة لسنوات  ثم 2016 – 2011الذي يهم خطة العمل المستقبلية لسنوات  2011المعد سنة 

2017-2022. 

 عدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية السابق  .1

من خالل انخراطه في تحديد  فيهامضمون المخطط الجماعي للتنمية أول تجربة للتنمية يتم إدماج المجتمع المدني 

والمساهمة في إعداد مخطط مستقبلي للرفع من مستوى جماعته ذلك انطالقا من الرؤية االستراتيجية لجماعته 

قات التي يجب إيجاد الحلول والمعطيات الواقعية للجماعة التي تتمثل في نقط القوة التي يجب االعتماد عليها والمع

 لتخطيها مراعين دائما لإلمكانيات المالية للجماعة.

الجيل األول كان تجربة لتهيئ المدبرين للشأن المحلي على إشراك    2016  -   2011المخطط الجماعي للتنمية لسنوات  

 الساكنة في تحديد مصيرهم وتشجيع المجتمع المدني باالنخراط في الجمعيات للتكتل من أجل تحسين ظروف العيش. 

جتماعي، تم  عرف إعداد المخطط الجماعي للتنمية أول تجربة اعتمدت على منهج التشاركية ومقاربة النوع اال

تحديد من خاللها الرؤية االستراتيجية التي نرمي إلــى تحقيقها مستقبال على المدى البعيد أو المتوسط، ولكن لتحقيق  

مطمح الساكنة تخلله معاناة واقعية لتحسين الوسط االجتماعي وأحالم يجب تجنيد الشركاء والفاعلين بكافة أنواعهم 

نك للمشاريع التنموية ليتم بعد ذلك تحديد األولويات المبرمجة خالل السنوات لتحقيقها، تم تجميع مقترحاتهم بب

األولـى علـى أن يتم تصحيحها بعد ذلك في السنة الثالثة بعرض ما تم تحقيقه وانتهاج نهج لتحقيق ما تبقى انطالقا 

 من واقع جماعتنا.

عقوب أمام مرآة تعكس صورة جماعتهم حاولنا من خالل إعداد المخطط الجماعي للتنمية وضع ساكنة موالي ي

وتبين لهم الطريق الذي سننهجه أمامهم، عملنا على مراسلة كافة القطاعات األخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية 

جماعتنا في إطار تمويل شخصي منها أو في إطار شراكات يمكن أن تجمعنا معها مستقبال. أهم المساهمين في 

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة فمن خالل المراسالت تنمية الجماعة على رأسها  

األولى كان مسطرا إحداث مجموعة من المشاريع التي تهم قطاع التعليم إال أنها لم تر النور من بينها إعداد ثانوية 

ألرض المحتضنة للمشروع بالجماعة تأهيلية بالجماعة، ومازالت في طور اإلنجاز إلى تاريخه بعد أن تم انتقاء ا

درهم بتمويل مشترك بين   000,00 000 5. ومشروع إلحداث ملعب رياضي للقرب بمبلغ  2012/ 09/04بتاريخ  

والبقعة المحتضنة للمشروع دون   %  50الجماعة ووزارة الشباب والرياضة وضعت الجماعة حصتها التي تعادل  

يخه، وهذه من أبرز األسباب التي جعلت نسب تحقيق المشاريع توفير حصة الوزارة الوصية لحصتها إلى تار 

متوسطة، باإلضافة إلى المشاريع التي برمجتها الجماعة في أفق إيجاد شركاء أو فاعلين غيورين على مجتمعهم 

 لتحقيقها، لم تخرج للوجود الفتقار الجماعة إلى طرق وكيفيات اإلقناع والدفاع عن المشاريع.

 مج عمل الجماعةعدم واقعية برنا  .2

اتسم إعداد برنامج عمل الجماعة بأكثر واقعية من سابقه للتجربة التي راكمها فريق العمل إلعداده وانخراط الساكنة 

بفعالية وموضوعية في مـراحله، جاء برنامج عمل الجماعة بمشاريع ذاتية أو بشراكة ، وأخرى بتمويل منفرد 

قعة إلنجازه، منها إحداث فندق جديد من أربع نجوم ومحطة معدنية للشركاء رفعت من قيمة االعتمادات المتو

بمواصفات دولية، بناء ثانوية تأهيلية تتوفر علـى داخلية، ملعب سوسيو رياضي وتمليك أراضي الجماعة لتسهيل 

و تقنية الترافع عملية االستثمار والتنمية ، وتبقى إمكانية تنفيذه بمجمله حلم تسعى الجماعة إلـى تحقيقه فما ينقصنا ه

 واإلقناع لجلب الشركاء المحليين أو الوطنيين وكذلك األجانب.

 تدبير المداخيل .ثانيا

 في التدابير المتخذة الستخالص بعض الرسوم الجماعية قصور 

 الرسم على محال بيع المشروبات .أ

اإلحصاء الدوري للملزمين: نظرا للمساحة الصغيرة للمناطق الحضرية بجماعة موالي يعقوب، ونظرا للعدد 

البسيط للمقاهي والمطاعم المتواجدة بالجماعة وكذا أرباب المحالت التي تبيع المشروبات بعين المكان، مما يسهل 
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محل لبيع   21بهذا الشأن، فالجماعة تتوفر على  على المصالح الجماعية تتبع نشاطهم، وكما هو مذكور بمالحظتكم  

المشروبات التي تستهلك بعين المكان، وكل إقدام على نشاط جديد يسبقه تصريح من المجلس الجماعي مما يساعد 

على تحيين لوائح الملزمين لهذا الرسم، وقد تم احتساب سعر الرسم بعد دراسة مختلف المحالت التي تباع بها 

لك بعين المكان اعتبارا لرقم المعامالت الذي يسجله كل محل والمصرح به من قبلهم، بتحديد المشروبات وتسته

درهم، وكما تمت اإلشارة إليه بتقريركم يمكن مقارنة رقم المعامالت   150,00درهم و  720,00ثمن جزافي بين 

ساب ثمن الرسم على محال الملزمين مع ذلك المصرح به من قبلهم لدى المديرية الجهوية للضرائب بفاس، الحت

 بيع المشروبات بكل دقة.

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية باألكشاك .ب

هاجس الجماعة بموالي يعقوب هو احتالل الملك العمومي، وأضنه كذلك بالنسبة لجميع الجماعات بالمغرب، فمنذ 

تجمع أغراضهم   2م   x1,40 1,40شاك والسماح لهم بوضع أكشاك بمساحة  بعد أن تمت إعادة هيكلة األك  2009سنة  

وتقيهم من الضياع وتضفي جمالية على الشارع، عوض الطاوالت المتناثرة والمغطاة بستائر بالستيكية، وتجديد 

ة رخصهم بمشاركة السلطة المحلية )مع تكليفهم بوضع التزام باحترام مقتضيات الرخصة(، تكلفت بالعملية لجن

مكونة من تقني وموظف تابع للممتلكات الجماعية وأعوان السلطة، تقوم اللجنة بجرد للطاوالت الموجودة وأماكنها 

وتلقي الطلبات الجديدة، وبعد عرضها على المجلس والسلطة المحلية يتم الترخيص لهم بإعداد كشك حديدي ونوع 

 حركة السير والجوالن. التجارة المعروضة بالكشك ومكان وضع الكشك، بشكل يحترم 

وما تزال الجماعة تعاني مع أرباب األكشاك إلى حدود تاريخه، حيث عرف تنظيم الملك العمومي الجماعي في 

السنتين األخيرتين انفالتا من الناحية التنظيمية ومن الناحية الضريبية، ونجد بعض الرخص الملغية من طرف 

 م تدخل السلطة المحلية إال أنه تعذر علينا تحرير الملك العمومي.الجماعة التزال تستغل الملك العمومي، ورغ

ومع المراسالت المتكررة إلى السلطة المحلية لتنظيم الباعة المتجولين قامت هذه األخيرة وبيد من حديد خالل شهر 

قات التي تعرقل سير الراجلين من وبتحرير الملك العمومي الجماعي وإزالة جميع المع 2017رمضان من سنة 

وتمادي باحتالل الملك العام، متابعين أشغال هذه العملية كل من السيد باشا موالي يعقوب والسيد  ستائر وأطناف

رئيس المجلس الجماعي موالي يعقوب بتعليمات من السيد عامل إقليم موالي يعقوب، توقفت العملية على خبر  

ادس نصره هللا إلى الحامة، لتعود الوضعية كما كانت عليه تدريجيا، باستعمال جميع زيارة جاللة الملك محمد الس

 وسائل الضغط على السلطات من تدخالت واحتجاجات ومسيرة داخل الجماعة والوقوف أمام مقر العمالة.

خلق سوق وقد بادرت السلطة المحلية في شخص السيد العامل باستقبال جمعية أرباب األكشاك وتأطيرهم في ظل 

نموذجي مغطاً للباعة المتجولين مؤطراً باتفاقية موقعة بين الجماعة وأرباب األكشاك والمجلس اإلقليمي موالي  

يعقوب ممول من طرف الجماعة والمبادرة المحلية للتنمية البشرية، شريطة أن تتوصل الجماعة بالمستحقات  

 طية.  المتراكمة على الباعة المتجولين قبل بداية أشغال التغ

 الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية .ج

إننا واعون كل الوعي بالمضامين القانونية التي تهم وضع األراضي الحضرية غير المبنية والتي هي في إعفاء 

مؤقت بموجب رخصة بناء مع عدم الحصول على رخصة السكن خالل فترة اإلعفاء المؤقت، والتي تقدر بثالث 

بأداء الضريبة على األراضي الحضرية عن طيلة الفترة بما فيها فترة اإلعفاء ويهم األمـر  سنوات، أنها ملزمة

بالتجزئة الجماعية الفتح موالي يعقوب، وبعد  63والبقعة رقم  34والبقعة رقم  11ثالث حاالت: البقعة رقم 

ى السيد الخازن اإلقليمي بفاس مـراسالت المعنيين باألمـر عملت الجماعة على إصدار أوامـر بالمداخيل موجهة إل

 الستخالص المبالغ المتعلقة بهذا الرسم.

 عائدات كراء المسابح .د

تعتبر الشركة المعدنية الطبية موالي يعقوب رافدا من روافد التنمية بالجماعة إلى جانب المجلس الجماعي والشركاء 

موالي يعقوب، واستثماراتها تضفي جمالية  المحليين والوطنيين، فالشركة توفر نسبة كبيرة من فرص الشغل لشباب  

 تزدهر معها الساكنة طيلة السنة. على مركز موالي يعقوب وتعطي للجماعة حيوية اقتصادية

وفي إطار تجديد وتحديث المنشآت االستشفائية بجماعة موالي يعقوب وبعد دراسة للوسط السياحي وللمستلزمات 

عقوب ومن خالل االجتماعات المكثفة بين جماعة موالي يعقوب  الضرورية إلنعاش القطاع السياحي بموالي ي

والمجلس اإلداري للشركة المعدنية موالي يعقوب لتوضيح الرؤية االستراتيجية المستقبلية لجعل موالي يعقوب 

ه منتجعا سياحيا واستشفائيا وطنيا ودوليا بامتياز مراهنين على محيطه بوجود حامتي سيدي احرازم وعين هللا وقرب

 قرن.  12من مدينة فاس التراث التاريخي الذي يزيد عن 

مكناس تطرق رئيس المجلس الجماعي ـ وخالل اجتماع المجلس اإلداري للشركة بحضور السيد والــي جهة فاس 

الزيادة في السومة الكرائية للمسابح المعدنية القديمة مما عرف  الى موالي يعقوب الذي هو عضو بإدارة مجلسها 

من طرف المجلس اإلداري للشركة ، لكون الجماعة والشركة مقدمتان على إحداث مشاريع استثمارية   معارضة
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بمليارات الدراهم وستعرف من خاللها الجماعة رفع عائداتها من العالقة الكرائية مع الشركة من 

تنموية بموالي درهم سنويا، وذلك بإحداث مجموعة من المشاريع ال 000,00 200 1درهم إلى    470,00 613

يعقوب مجملها كان يتمحور حول استبدال المسابح المعدنية القديمة بحمامات تركية بالماء العذب بعد إصالحاتها ، 

وبناء حمامات جديدة تتوفر على جميع المرافق الضرورية من مسابح وحمامات فردية ومرافق استجمامية 

الحالية لتضاهي المنتجعات العالمية بمواصفات دولية وفندق من واستشفائية باإلضافة إلى تأهيل  المحطة المعدنية  

أربع نجوم، وقد عرفت المشاريع التنموية تعثرا العتراض الساكنة لمجموع المشاريع، فتحولت التوجهات إلى 

إصالح المسابح والحفاض على استمراريتها مع تقليص أوقات العمل بها، وفي انتظار اتضاح النهج الذي ستعرفه 

مسابح المعدنية القديمة وما ستؤول إليه من الممكن إقدام الجماعة على مراجعة السومة الكرائية بخصوص المسابح ال

 المعدنية القديمة.  

خالل السنوات األخيرة، أما عن بيان   واعتبارا لما جاء سابقا لم تقم الجماعة بالمطالبة  بالزيادة في السومة الكرائية

تتوصل الجماعة خالل شهر مارس من كل   %  25المداخيل التي تحققها الشركة التي تستخلص منها الجماعة نسبة  

حقات الجماعة التي تعادل نسبة سنة، بعد حصر المداخيل السنوية للمسابح المعدنية، ببيان مفصل للمداخيل ومست

مداخيل المسابح المعدنية القديمة ومن خالل مالحظاتكم سنعمل على مراسلة المديرية من المنتوج السنوي ل 25%

الجهوية للضرائب بفاس للتحقق من عائدات الشركة ومقارنتها بالتصاريح المقدمة للجماعة خالل السنوات األخيرة 

 إلى القضاء لحفظ حق الجماعة.  أجلوقد يكون موضوع تعاقد مع خبير محاسبتي وقد ن

 تدبير نفقات التجهيز .لثاثا

 بناء ملعب كرة القدم  مشروع .1

  تأخر في اقتناء الوعاء العقاري 

عرف مشروع بناء ملعب كرة القدم بالبقعة المخصصة أوال والمبينة بتصميم التهيئة عـرقلة كبيرة من أصحاب 

الشباب والرياضة بجماعة  األرض الذين حالوا دون تنفيذ المشروع منذ خطواته األولى، ومن أجل تأهيل قطاع 

التحتية الرياضية األساسية، ونظرا لعدم توفر الجماعة على رصيد عقاري كافي   موالي يعقوب التي تفتقر للبنيات 

إلحداث هذه المنشأة الرياضية بمواصفات ومعايير وطنية، تم اختيار بقعة أرضية مساحتها هكتارين اثنين في ملكية 

لة حميان، وما تأخر اقتناء القطعة األرضية المخصصة للملعب الرياضي لكرة القدم الجماعة الساللية لبسايس قبي

دارية تقوم بها إجراءات إراجع باألساس إلـى المسطرة المتبعة في اقتناء األراضي الساللية وما يصاحبها من 

 وزارة الداخلية.

  قبل تصفية العقار 07/2008إبرام الصفقة رقم 

لجماعة الساللية، باشرت الجماعة عملية اقتناء البقعة األرضية المخصصة للملعب، فبعد بعد الموافقة المبدئية ل

عملية تحديد ثمن االقتناء والمصادقة عليه بالمجلس الجماعي راسلت الجماعة وزارة الداخلية متبعة المساطر 

وقبل تصفية عقار بمباشرة  اإلدارية لهذه العملية التي استغرقت ثالث سنوات، وقد قامت الجماعة موازاة مع ذلك

المصادق  07/2008أشغال الحفر لتهيئة البقعة الحتضان ملعب كرة القدم عن طريق طلب عروض مفتوح عدد 

عملية الحفر وتوقفت األشغال على ، وقد عمد أصحاب األرض الساللية إلى التعرض 06/03/2009عليه بتاريخ 

مخصص القتناء األرض. هذه القطعة الذي كلفت ميزانية الجماعة إلى غاية تمتيع أرباب األرض بالمبلغ المالي ال

  درهم. 000,00 816 لموالي يعقوب غالفا إجمالي قدره

  07/2008تغييرات مهمة في موضوع الصفقة رقم  

تغيير البقعة المحتضنة لمشروع بنـاء ملعب كـرة القدم بموالي يعقوب المخصصة لذلك بتصميم التهيئة، اصطدم   بعد 

وع بكمية عملية الحفر التي تتطلبها طبيعة البقعة الشديدة الميالن والتي لم تكن متوقعة خالل الدراسة األولية المشر

للمشروع كما يوضحه تقرير مكتب الدراسات حول المشروع سالف الذكر وأن االعتمادات المالية المخصصة قد 

 .07/2008ملية الحفر بالصفقة عدد تٌستنزف خالل ع

 في غياب وثائق  02/2013ورقم  02/2011ل مهمة للحفر في الصفقتين رقم احتساب أشغا

 طوبوغرافية

همت حفر أساسات جدار التدعيم على طول بناية مستودع المالبس لالعبين  02/2011أشغال الحفر بالصفقة رقم 

ناتج عن ، وهذا متر مكعب 24916والحكام، وتوسيع البقعة لتهم حفر جانب مخصص لوقوف السيارات بكمية 

عدم تخصيص غالف مالي لعملية الدراسة المتعلقة بالمشروع لمحدودية االعنمادات المرصودة للمشروع، ألن 

 .02/2011لم تغطي المساحة كلها وتمت تكملة الحفر بالصفقة عدد  07/2008الحفر بالصفقة األولى عدد 

المبينة بدفتر  متر مكعب  600 7دل بمتر مكعب  8000 14همت كمية حفر كمية  02/2013أشغال الصفقة رقم 

التحمالت، وهذا يرجع إلضافة كميات حفر تهم فتح مسلك يوصل إلى ملعب كرة القدم وكـذا الترصيف المحيط 



 204 

 متر مكعب   600 7بالملعب على طول جدار التسييج للملعب، لكون الكمية المخصصة أصال بدفتر التحمالت البالغة  

 للالعبين والحكام وأساسات جدار السياج المحيط بالملعب. همت حفر أساسات مستودع المالبس

   03/2015إزالة أشغال بعد إنجازها في إطار الصفقة عدد 

عرف بناء ملعب كرة القدم بموالي يعقوب توقفا أثناء إنجازه لعدم توفر االعتمادات كما أنه لم ينجز في إطار أشغال 

بين كل مرحلة وأخرى تستمر سنة أو أكثر وهو الشأن لما وقع متكاملة حيث عرف إنجازه مراحل عدة تطول المدة  

مع األتربة   2015حيث امتزجت التوفنة التي وضعت في إطار هذه الصفقة سنة     03/2015بعد أشغال الصفقة عدد  

 لتصنيف الملعب 2017وأصبحت غير صالحة، وبعد زيارة اللجنة المكلفة بالرياضة على الصعيد اإلقليمي سنة 

حجر وغير صالحة للعب ويجب إزالتها وأن تبقى  عبارة عناتضح أن هذه التوفنة أصبحت  ة استعمالهوانطالق

 بدون توفنة، ولم يتم تعويض التوفنة بأي سند طلب آخر. عادية أرضية الملعب

  33/2017بواسطة سند طلب رقم   02/2013إنجاز أشغال مبرمجة بالصفقة رقم 

على حفر مسلك إلى ساحة الملعب الرياضي، وعملية حفر    02/2013الصفقة رقم  عملت الجماعة في إطار أشغال  

أسس مستودع المالبس وأسس كل من السياج الحائطي و بالطة األرضية التي تحيط بملعب كرة القدم لكن بعد 

 : تاليةبحضور السيد المندوب اإلقليمي لعصبة كرة القدم أدلـى بالمالحظات ال  2017طلب تصنيف الملعب في سنة  

 إزالة البالطة . -

 وضع سياج داخل ملعب كرة القدم لحماية الالعبين. -

 إزالة التوفنة المملوءة بالحجر الكبير.  -

 وفتح باب خاص بدخول الحكام إلى مستودع المالبس. -

وذلك من أجل الموافقة على تصنيف ملعب كرة القدم وهكذا اضطرت الجماعة إلى القيام باإلصالحات المطلوبة  

 لتنفيذ المالحظات أعاله.  33/2017في إطار أشغال سند طلب رقم 

دائما ومع طول مدة استكمال أشغال بناء الملعب قامت الجماعة بإعادة صباغة السور الحائطي في إطار أشغال 

ضمن أشغال الصفقة رقم   2013خالل سنة منذ أربع سنوات بعدما تمت صباغته  33/2017ند طلب رقم س

 بعدما تآكل بالعوامل الطبيعية والتعرية.  02/2013

 التطهير بالجماعة شبكة .2

  04/2016و  03/2014عدم صدقية بيانات التمتير بخصوص الصفقتين رقم 

رافي بإنجاز تصاميم شبكة التطهير وتصاميم الخرسانة ووضع : قام المهندس الطبوغـ03/2014الصفقة رقم 

الفروق بين الثقوب العادية والثقوب المجمعة والثقوب المعاينة  كما هو مبين بتصاميم المشروع. إال أن الثقوب 

العادية الخاصة لربط المنازل ليست كلها واضحة في تصميم التنفيذ المدلى به من طرف المهندس المختص نظرا 

صعوبة الرؤية بالنسبة لآللة الطبوغرافية، كما تالحظون في التصميم فبعض الثقوب العادية والثقوب المجمعة ل

 وثقوب المعاينة هي التي تظهر في التصميم وليس كلها. 

: تم تصحيح التصميم المبين من طرف المهندس المختص ليبين بدقة الثقوب العادية 04/2016الصفقة رقم 

 اينة كما هو مبين بتصاميم المشروع. والمجمعة والمع

  تعذر معرفة أماكن إنجاز األشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت 

تتعلق بإنجاز قنوات الواد الحار التي تكسرت على جانب واد  08/2014: إن صفقة 08/2014الصفقة رقم 

الفياضانات على إثر األمطار   بعامل  قامت بتبديل قنوات اإلسمنت التي تكسرتأسرعت وبوسروال، إذ أن الجماعة  

 .PVCبقنوات من ، وعـرفت مشاكل كثيرة وتسربات مياه الواد الحارالغزيرة 

خاصة لصيانة المطابق الموجودة والمكسرة داخل المركـز  2017/ 05: إن هذه الصفقة رقم 2017/ 05الصفقة 

بق الصغيرة وتعويضها بمطابق كبرى وخاصة بحي التقدم نظرا للمشاكل الموجودة والكثيرة، سيتم إزالة المطا

وقمنا بهذه الصفقة  بناء سور على    P.V.C  وكذلك إزالة القنوات الخاصة باإلسمنت المسلح و تعويضها بقنوات

تر الذي يمثل حاجز لمنع سقوط السيارات من على جنبات م 1,50وارتفاعه  0,40وعــرضها  ترم 83طول 

، وذلك في محطة وقوف السيارات نظرا للمشاكل التي عرفتها الجماعة ضريالطريق أمام موقف حافالت النقل الح

بإسقاط السيارات على طول الجدار بالمحطة . وكما جاء من خالل مالحظاتكم فتصاميم جرد المنشآت ضرورية 

 .، وإننا بصدد العمل به حاليالتحديد أماكن إنجاز األشغال وهو أمر يجب الحرص عليه
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 تدبير قطاع التعمير .رابعا

 عدم إنجاز التجهيزات الواردة بتصميم التهيئة .1

لجماعة رؤية حين إعداد لبخصوص عدم إنجاز بعض المشاريع المبرمجة بتصميم التهيئة المنتهية صالحيته، فإن 

ى الساكنة التصميم السالف الذكر، كان لها تصور إيجابي حين القيام بإعداد التصميم السالف الذكر يعود بالنفع عل

من تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وكانت تتوقع رصد اعتمادات مالية كبيرة من الوزارات المتدخلة كل أحد في 

مالية كبيرة كما كان متوقعا  دائرة اختصاصه إال أنه وبعد الدراسة اتضح أن المشاريع المبرمجة تتطلب اعتمادات

من الجهات المتدخلة باستثناء بعض التمويالت البسيطة من وزارة  توصل الجماعة بالدعم المطلوبدون مما حال 

 الداخلية عبر تراخيص خاصة إلنجاز مشاريع معينة.

 إنجاز تصميم التهيئة الجديد  فيتأخر  .3

إن الجماعة قامت باحترام كافة الشروط اإلدارية والقانونية في إعداد تصميم التهيئة الجديد والسيما إشراك جميع 

 لمتدخلين من مصالح خارجية وسلطة محلية ووكالة حضرية ومجتمع مدني.الفرقاء وا

إرادة الجماعة فهو يعود إلى الوكالة عن بخصوص التأخر في إنجاز تصميم التهيئة الجديد أن هذا األمر خارج 

ور مرسوم ، وفي هذا اإلطار تم صد  الحضرية بفاس التي تعتبر من الدرجة األولى التي يتحتم عليها احترام اآلجال

( بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق 2018يوليوز  31) 1439من ذي القعدة  17صادر في   2.18.606رقم 

في ذلك منفع عامة وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت  به الموضوعين لتهيئة جماعة موالي يعقوب باإلعالن أن

الفارق الزمني بين تاريخ االنتهاء من المهمة ( وأن 2018أغسطس  9) 1439ذو القعدة  26بتاريخ  6698عدد 

 أشهر وتمتلت هذه المدة في إجراءات مسطرية .  6الرقابية وتاريخ النشر هو 

 في مشروع إعادة هيكلة الدواوير قصورأوجه  .4

ة قامت الجماعة بمعية المصالح الخارجية المكلفة بإنجاز تصميم إلعادة هيكلة الدواوير وذلك في إطار اتفاقية شراك

بين جماعة موالي يعقوب والوكالة الحضرية بفاس وهيئة المهندسين المعماريين بفاس للحد من ظاهرة البناء  

العشوائي وضمان استقرار الساكنة بمجالهم الترابي في انتظار التوسع العمراني للدواوير الثالثة وحين ذلك اللجنة 

هذا األمر  جاء بناء على الطلبات الملحة للساكنة المعنية. تقرر ضمها إلى تصميم التهيئة بجماعة موالي يعقوب وأن  

أما فيما يخص عدم إقبال الساكنة على تقديم طلباتها للترخيص هذا الشيء راجع إلى تملص طالبي الترخيص من 

أداء واجبات ورسوم الترخيص واستغالل الملك العمومي وهذا يعود إلى ظروفهم االجتماعية . أما بخصوص 

مج إنجاز البنيات التحتية قامت الجماعة بإنجاز مسالك طرقية ومجاري المياه أنجزت هذه المشاريع غياب برنا

حسب األولوية في انتظار  برمجة مشاريع أخرى تتعلق بالبنيات التحتية حين توفر االعتمادات المالية وتخصيصها 

 .لهذا الغرض

 اختالالت في مشاريع البناء المنجزة من طرف شركة "ص"  .5

 روع بناء الحمامات التقليدية الجديدة مش .أ

في إطار الجهود المبذولة لتأهيل المنتوج السياحي االستشفائي  لجماعة موالي يعقوب وبهدف تشجيع  االستثمار 

 ."ص"المنتج للثروة وفرص الشغل وترسيخ منهجية التعاون والشراكة بين مجلس جماعة موالي يعقوب وشركة  

، أحيطكم علما أن القطعة 1980ب عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ فاتح يناير والتي تم التأسيس لها بموج

وان بطاقة المعلومات التي أدلت بها الوكالة   41361/07المحتضنة للحامة التقليدية المعدنية توجد بالرسم العقاري  

وطريق     P10تصميم التهيئة في  الحضرية وانقاد فاس تشير إلى أن المنطقة المعنية بطلب الترخيص تتواجد  حسب  

 .  E2تهيئة وجزء من  

واستنادا لكل المعطيات سالفة الذكر تم استغالل الحامة المذكورة وفق شروط يحددها دفتر التحمالت المصادق عليه 

 ، ونظرا لما سلف ذكره ولقلة العقار وقرب المشروع من الثقب المائي المعدني تم اختيار2015ابريل  30بتاريخ 

مليون  650ماليير و 6ن يحتضن مثل هذا المشروع الكبير بكلفة مالية قدرها أنه أ الوعاء العقاري الذي من ش هذا

  سنتيم.

ن الشركة كانت تقوم أأما بخصوص استخالص الواجبات المتعلقة باستغالل الملك العام الجماعي فإنني أخبركم 

يصعب معها الوصول إلى مكان الورش مما جعلها تستغل بجلب مواد البناء عن طريق شاحنات ذات حمولة كبيرة  

منطقة مستوية خارج النفوذ الترابي للجماعة ومن تم إيصال مواد البناء عبر شاحنة صغيرة مباشرة داخل الورش، 

 كما أن الشركة كانت تستقدم االسمنت الجاهز من فاس.

خر وثيقة تتعلق بالمعلومات آة اعتمدت على ن مصالح الجماعيإأما بخصوص تصفية الضريبة على عملية البناء ف

 3300بدل من    متر مربع  3248التقنية والموقعة من طرف المهندس المعماري والتي حدد فيها المساحة المغطاة ب  
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)توجد بالملف آخر بطاقة معلومات التي توضح الكمية المعتمدة( ويرجع هذا الفرق لكون التصميم يمر   متر مربع

يجعل البطاقة التقنية األولى تعرف تغييرات على مستوى المساحة كما أن الفاتورة التي بموجبها   بعدة تغييرات مما

 3248بأداء مستحقات الوكالة الحضرية وانقاد فاس تم اإلشارة إلى أن المساحة المغطاة هي  ."ص" قامت شركة 

 . متر مربع

 مشروع بناء فندق مع ترميم الحامة الجديدة  .ب

ن مصالح الجماعية اعتمدت على آخر وثيقة تتعلق بالمعلومات إ الضريبة على عملية البناء فبخصوص تصفية 

لى إبالنسبة متر مربع  13687التقنية والموقعة من طرف المهندس المعماري والتي حدد فيها المساحة المغطاة 

نية األولى التي أشار فيها إلى مساحة بالنسبة الى ترميم الحامة الجديدة بدال من البطاقة التقمتر مربع    6141الفندق و

ن يبين فيها المساحة المغطاة المخصصة لبناء الفندق والمساحة المغطاة لترميم الحامة،  أدون  متر مربع 15000

أضف إلى ذلك أن التصميم يمر بعدة تغييرات مما يجعل البطاقة التقنية األولى تعرف هي األخرى تغييرات على 

 ذنقاإبأداء مستحقات الوكالة الحضرية و  ."ص"ن الفاتورتين اللتين بموجبهما قامت شركة  أمستوى المساحة، كما  

 بالنسبة لترميم الحامة،متر مربع    6141و  متر مربع  13687فاس تمت اإلشارة إلى أن المساحة المغطاة للفندق هي  

، )يتوفر الملف متر مربع  13687ن مساحة الفندق هي  أضف الى ذلك بطاقة نهاية االشغال هي األخرى تشير إلى  أ

 على الفاتورتين المشار إليهما وبطاقة نهاية االشغال(. 

بترميم المحطة المعدنية وبناء  2015وكما أشرتم إليه كون الجماعة رخصت للشركة المعدنية موالي يعقوب سنة 

، وهو الرسم العقاري األم متر مربع 48350احته البالغ مس 76308/07فندق بأربع نجوم على العقار المقيد بعدد 

، دون مطالبة للشركة المعدنية موالي متر مربع  25405بمساحة    90651/69والمستخرج منه الرسم العقاري عدد  

يعقوب بأداء الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية، فإن البقعة موضوع رخصة البناء سالفة الذكر بداخلها 

بما فيها المرافق التابعة لها من ملعب كولف ومقهى  1985المعدنية الطبية التي تم بناؤها منذ سنة بناية المحطة 

 ومحطة وقوف السيارات، وهذا يدفع عن الشركة واجب أداء الضريبة المذكورة أعاله.

 اختالالت على مستوى رخص السكن واإلنارة .2

 وضح لكم ما يلي: أرخص البناء  بالنسبة الى مالحظتكم بخصوص ارتفاع رخص االنارة مقابل

إن البنايات السكنية المتواجدة بمركز موالي يعقوب والمكونة من سفلي + طابقين ال تتوفر كلها على رخص البناء  

نه في اآلونة األخيرة ألى ذلك  إلكونها شيدت في فترة بعيدة وان الجماعة ترخص لها بالربط بشبكة الكهرباء، أضف  

ي فواتير الكهرباء نتيجة التغيير في احتساب الكمية المستهلكة حسب االشطر ،مما جعل عرفت زيادات مرتفعة ف

ساكنة موالي يعقوب والدواوير التابعة للجماعة تلجا إلى طلب إضافة عدادات إلى منازلهم تجنبااللوصول إلى 

 خص البناء بكثير .  الشطر الثالث والشطر الرابع المرتفعة التكلفة، الشيء الذي جعل رخص اإلنارة تفوق ر

 تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء.  

بخصوص منح رخص الكهرباء لبعض البنايات دون ان يكتمل بناؤها، ما هي إال رخص مؤقتة تمنح قصد القيام 

 باألشغال التي تتطلب التزود بالكهرباء. 

أخبركم أن المخالفات التي  بخصوص منح رخص اإلنارة لبعض البنايات التي يتم تسجيل مخالفات بشأنها ،فإني 

ن هؤالء المخالفين قاموا ببناء  إأشرتم إليها في مالحظاتكم تخص باألساس الدواوير الثالث التابعة للجماعة ،حيث 

وتمت متابعتهم طبقا لما يمليه القانون ،إال أن التراخيص  همت المنازل كليا وليس جزئيا، كما  كل واحد منهم بيتا،

 رباء ال يحول دون متابعتهم.أن الربط بشبكة الكه

ن تسليم أي رخصة كهرباء إال وتكون الجماعة إجميع البنايات أكانت مبنية بطريقة تقليدية أو باإلسمنت المسلح ف

 رخيص لكون المنطقة جد محدودة ومعروفة.تعلى دراية بالبناية موضوع ال

 

ني أحيطكم  إوالتجارب منطقة خطيرة ف  بخصوص منح رخص الكهرباء في حي اعتبره المختبر العمومي للدراسات

نه إلى حين إيجاد حلول مناسبة  للساكنة الموجودة بهذه المنطقة  كما جاء في القرارات المتخذة خالل اجتماع أعلما  

 : بمقر إقليم موالي يعقوب عبر 03/2018/ 20يوم الثالثاء 

 ؛ توفير العقار الستقطاب الساكنة المعنيةإخالء الدور المتواجدة بالمنطقة الحمراء بصفة نهائية وهدمها بعد   -

  ؛نجاز مشروع سكني إليواء قاطني الدور المهددة باالنهيار والمتواجدة بالمنطقة الحمراءإإمكانية  -

 000,00 140إعادة إسكان قاطني الدور اآليلة للسقوط المتواجدة بالمنطقة الحمراء بالبرنامج السكني  -

 . درهم برأس الماء جماعة عين الشقف 
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أضف إلى ذلك أن عملية التدعيم التي تقوم بها شركة العمران في إطار البرنامج التكميلي  لتدعيم الدور اآليلة 

للسقوط في هذه المنطقة الحمراء ال زالت سارية، والى حين إيجاد حل من بين الحلول سالفة الذكر وحتى ال يتم 

 . )...(مر في منحهم التراخيص المتعلقة بالكهرباء، حرمان ساكنة هذه المنطقة من هذه المادة الحيوية سنست
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 "كلدمان" جماعة

 )إقليم تازة(
 

، حيث انبثقت عن جماعة باب مرزوقة ، وتقع ضمن النفوذ 1992أحدثت جماعة كلدمان إثر التقسيم اإلداري لسنة 

كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي  313 تها. تبلغ مساح5425الترابي إلقليم تازة على الطريق اإلقليمية رقم 

 . 2014العام للسكان والسكنى لسنة نسمة حسب اإلحصاء  21433

 3.523.538,30درهم و  5.348.276,39على التوالي    2017بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة برسم سنة  

 .س السنةدرهم برسم نف 10.166.899,19مداخيل المقبوضة ال بلغتدرهم ، في حين  

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 تسجيل عنجماعة باب مرزوقة  لتسييرمكناس -فاس لجهة للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي المراقبة أسفرت

 :التالية المحاور همت التوصيات من عدد  وتوجيه المالحظات من مجموعة

 العمومية بالطلبيات المتعلقة الداخلية المراقبة أنظمة. أوال
وجود مجموعة  2017و 2012سنتي  بينتبين من خالل تقييم التدبير اإلداري لجماعة كلدمان خالل الفترة الممتدة 

 .العمومية للطلبيات الداخلية المراقبة خصوصا  همتمن االختالالت والنقائص 

 الطلب سندات بخصوص  .1

 الطلبيات وإسناد إعداد مستوى على 1.1

 وبإسناد الموردين باستشارة الجماعة قيام الطلبيات،فحص مسطرة  خالل منالجهوي للحسابات  المجلس سجل

 على  الوقوفبخصوص إعداد وإسناد الطلبيات    تم  حيث.  للعملية  توثقمحاضر    دون  بعينهم،   المقاولين  لبعضالطلبيات  

 : يلي ما

 الموجهة للموردين ستشارةاال طلبات توثيق  عدم 

مسك سجل يبين الشركات التي تمت استشارتها وموضوع   وعدملموردين  لستشارة  اال  طلبات يثبت تبليغ    مالوحظ غياب  

 عليها وكذا سندات الطلب المتعلقة بها. المحصلاالستشارة والسندات المضادة 

 الطلب  سندات بخصوص المنافسة عمليات توثيق  عدم 

 عملية اختيار أفضل العروض عن طريق إنجاز محاضر حرصا على الشفافية في إسناد الطلبات العمومية.   توثيق  يتم  ال

 الطلبيات تنفيذ مستوى على 2.1

  :بهذا الخصوص المالحظات التالية أثيرت

 توثيق استالم التوريدات في ضعف 

 تركز  التي التدبير حسن واعد ق يخالف مما ،المنجزة بواسطة سندات الطلب التوريدات استالم محاضر غياب لوحظ

 التأكد من حقيقة وحجم هذه التوريدات.من الصعب  جعليو الشفافية على

  سجل حقوق الدائنينوعدم مسك محاسبة المواد  

 الموادمقتضيات  ذلك على نصت كما الدائنين، حقوق وسجل المواد  محاسبةتقوم مصالح اآلمر بالصرف بمسك  ال

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  03الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  126و 113و 112و 111

 للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 الصفقات  بخصوص  .2

أن مصالح الجماعة ال تقوم بمسك السجالت التي تمكن من المراقبة الداخلية لمساطر وإجراءات طلبات العروض   لوحظ

 المرسوممن    31و  19  المادتينعليه في    المنصوصطلبات العروض    سجلز الصفقات. ويتعلق األمر بوكذا تتبع إنجا

رقم    المرسوممن    9المادة  في    عليه  المنصوصسجل األوامر بالخدمة  و  العمومية،  بالصفقات  المتعلق  2.12.349  رقم 

 العامة المطبقة على صفقات األشغال. اإلداريةبالمصادقة على دفتر الشروط  2.99.1087

 الجماعة بما يلي: مكناس-لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس يوصي

  ؛التوريدات واستالم الطلبعلى توثيق عمليات المنافسة الخاصة بسندات  العمل   -

 محاسبة المواد.و بالخدمة وامرواأل والصفقات العروض  طلبات  سجالتمسك   -
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 . تدبير النفقاتثانيا
 : يلي ما تسجيل عن 2017و 2012 سنتي بين الممتدة الفترة خالل المنجزة النفقات تدبير مراقبة أسفرت

 المنفذة بشكل مباشرألشغال ا  .1

 : يلي ما الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس الحظ

  بفتح وترميل المسالك  المتعلقةالتنفيذ المباشر لألشغال أوجه قصور في 

مباشرة ونوعيتها    بطريقةغياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد الالزمة لمختلف األشغال المنجزة   -

 ؛ وخضوع هذه األشغال لبرمجة مسبقة

 المشاريع  ضعف إعمال اإلجراءات الضرورية من قبل المكتب التقني على مستوى اإلشراف وتتبع تنفيذ  -

بما في ذلك مراقبة حركة توريدات المواد واآلليات المكتراة والعمال العرضيين، مع مسك السجالت 

 ؛الضرورية لذلك

  المتعلقة  األشغال ومحاضربخصوص كل مسلك بالدقة المطلوبة ألشغال المنجزة ااإلدالء بتكلفة  عدم -

 .به

 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .2

وتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الصالح  الطرقات وتهيئة خصوصا بناء  الصفقات المنجزة همت

الصفقات وكذا من خالل إجراء معاينات ميدانية بخصوص األشغال هذه  للشرب. وتم الوقوف من خالل فحص ملفات  

 المتعلقة بها، على المالحظات التالية:

 أشغال الطرقات  تحديدفي  دقةغياب ال 

بإسناد الدراسة التقنية ألشغال الطرقات المزمع إنجازها  37/2013الجماعة بواسطة سند الطلب رقم  قيام ذلك ومن

طبيعة الوثائق والتصاميم الواجب منحها من طرف مكتب  والتحديد مسافة الطرق،  دون ،2013بخصوص سنة 

 .الدراسات

 03/2013قم األشغال بخصوص الصفقة ر بالشروع فياألمر  صدارالتأخر في إ 

متر بمبلغ  1000المتعلقة ببناء الطريق المسماة "نخيلة" على مسافة  03/2013أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

بالشروع لم يتم تسليم األمر    فيما  2014فبراير    27  بتاريختم تبليغ المصادقة على الصفقة    حيثدرهم،    421.920,00

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   36لف مقتضيات المادة ما يخاب، 2014أكتوبر  01بتاريخ  إال شغال األ في

 كافة مننائلة الصفقة  الشركة تحررإمكانية  فسح المجال أماموي، (2.99.1087)المرسوم رقم  على صفقات األشغال

الصفقات رقم  تعويض عن الضرر )رأي لجنة الالمطالبة بوضمانها المؤقت  استرجاعمع  الجماعة تجاه التزاماتها

 .(2007ماي  08بتاريخ  319/07

  03/2013مدة توقف األشغال غير مبررة بخصوص الصفقة رقم 

األحوال الجوية ولم بدعوى سوء  2014نونبر  11أصدرت مصالح الجماعة أمرا بتوقيف األشغال ابتداء من تاريخ 

وسبب  لمدةسبب التوقف غير مبرر بالنظر  ويظل. 2015يونيو  26تقم بإصدار األمر باستئناف األشغال إال بتاريخ 

 المقدرةتطبيق غرامات التأخير  عدمل فقطأصدرت األمرين سالفي الذكر  قد مصالح الجماعة  بذلك لتكون. التوقف

 .درهم 42.192,00 بحوالي

 03/2013بخصوص الصفقة رقم  المنجزة األشغال جودة من التأكد على الجماعة حرص عدم 

على التأكد من أن األشغال المنجزة قبل وضع  الجماعة مصالح حرصأن محاضر الورش ال تتضمن ما يثبت  لوحظ

فترة التوقف  كاملدرهم، لم تتأثر بعد  206.000,00األشغال المتوقعة المتعلقة بها  التي بلغت قيمةطبقة التشريب 

 .العيوب التي ظهرت افةالصفقة قامت بإصالح ك صاحبةقاولة )أكثر من سبعة أشهر( أو أن الم

  نائلتيالمسجلة والتأخر في رصدها وتوجيهها إلى الشركتين  العيوب عنعدم إنجاز قوائم مفصلة 

  01/2014رقم  و 04/2013الصفقتين رقم 

على التوالي ببناء الطريق المسماة "جعونة"  ناالمتعلقت 01/2014رقم و 04/2013أبرمت الجماعة الصفقتين رقم 

درهم وبإعادة تهيئة الطريق المسماة "سيدي حمو مفتاح" بمبلغ  1.112.688,00على طول كيلومترين بمبلغ 

 .2014يوليوز  21و 2014أكتوبر  09التوالي بتاريخ  على امؤقت امهتم تسلمحيث   ،درهم 682.800,00

المسجلة والتأخر  العيوببإنجاز قوائم مفصلة  عدم حرص الجماعة على المذكورتينبخصوص الصفقتين لوحظ وقد 

بل اكتفت باإلشارة إلى وجود حفر بقارعة الطريق ، بإنجاز األشغال تينالمكلف تينفي رصدها وتوجيهها إلى الشرك

 . وجود أجزاء من قارعة الطريق متهالكة دون تحديد أماكنها وحجمها بدقةو
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بقوائم العيوب التي تم إصالحها متممة  هابتزويد  01/2014الصفقة رقم  صاحبةلم تلزم الشركة  الجماعة كما أن

  قيامدون اإلشارة إلى    2015يوليوز    24التسلم النهائي لألشغال بتاريخ    إجراء  تم  حيث  ،بتفصيل عن األشغال المنجزة

من دفتر الشروط  68ما يخالف مقتضيات المادة  وهو ،الشركة المكلفة بإنجاز األشغال بإصالح العيوب سالفة الذكر

بمعية تقني الجماعة بها  تم القيامت المعاينة الميدانية التي سفرأ وقد اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال. 

  حفر  تواجدمن  لوحظبالنظر لما وذلك  المنجزة،ضعف في جودة األشغال تسجيل  عن، 2017دجنبر  25بتاريخ 

 .المنجزين الطريقين بطولعديدة وأجزاء متهالكة وتصدعات 

  04/2013التأخر في التسلم النهائي ألشغال الصفقة رقم  

  الصفقة صاحبة الشركة قيام عدم بسبب 04/2013التسلم النهائي للصفقة رقم  2017إلى غاية متم شهر دجنبر  لم يتم 

 المرسوم سالف الذكر. من 68( من المادة 2مقتضيات الفقرة الثانية )ل اتطبيق  الضرورية، باإلصالحات

 :الجماعة بما يلي للحسابات يوصي الجهوي المجلس ، فإنبناء عليه

 مباشرة؛  بطريقة المنجزة لألشغال الدقيق  التتبع على العمل -

 بإيقاف مبررة  غيرإصدار أوامر والتأخر في إعطاء األمر ببداية األشغال موضوع الصفقات  تجنب  -

 األشغال؛

 باحترام أصحابهاإلزام  عبرفي إطار الصفقات  المنجزة األشغال جودة  من التأكد على لحرصا  -

 المطبقة على صفقات األشغال. ةالشروط اإلدارية العامتر الشروط الخاصة ودفتر ادفمقتضيات 

 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .3

ألشغال لميدانية المعاينات الالمجلس الجهوي للحسابات من خالل فحص ملفات سندات الطلب ومن خالل  وقف

 والتوريدات المتعلقة بها، على المالحظات التالية:

 االلتزام المسبق بالنفقة بقواعد التقيد عدم يجةنت إضافية مصاريف الجماعة تحميل 

، أن هذه األخيرة قامت،  2017و 2016تبين من خالل االطالع على األحكام الصادرة في حق الجماعة خالل سنتي 

)كما هو مبين في الجدول   بالنفقات   المسبق  االلتزام  مسطرة  سلك  دون  2015و  2014  سنتي  خالل  أشغال  إنجاز نتيجة  

بلغت عن التماطل  وتعويضاتمتعلقة بالرسوم القضائية وأتعاب المفوض القضائي  إضافية ، بتحمل مصاريف بعده(

 .درهم 23.629,00 قيمتها

 رقم الفاتورة موضوع النفقة مرجع سند الطلب

مبلغ األشغال 

 المنجزة

 )بالدرهم(

حكم )  2014/ 11/ 20غير مرقم ومؤرخ في 

 ( 18/07/2017بتاريخ    766عدد  قضائي 

مد وتجهيز مستوصف بدوار واركين  

 بالشبكة الكهربائية 
12 /2014 36.852,00 

 )حكم 2015/ 04/ 29غير مرقم ومؤرخ في 

بتاريخ   440قضائي نهائي عدد 

11 /04 /2016 ) 

 حفر بئرين بكل من دوار أغيل اوميان 

 متر  80ودوار أوالد الحاج على عمق  

بئر بدوار  )  2015/ 01

 ( أغيل اوميان 
39.984,00 

بدوار  ) .2015/ 02

 ( أوالد الحاج
40.392,00 

قضائي )حكم  21/05/2014مؤرخ في 

بتاريخ   803/2016عدد  نهائي

25 /07 /2016 ) 

بناء منشأة فنية )قنطرة( على واد ميتك 

 بدوار بشيين 
 113.972,52 غير مؤرخة 

  898/2016عدد  قضائي نهائي حكم

 2016/ 29/06بتاريخ 

فتح مسلك بدوار تسلوين ببشيين على 

 متر  1000طول  
 54.727,00 غير مؤرخة وغير مرقمة 

  898/2016عدد  قضائي نهائي حكم

 2016/ 29/06بتاريخ 

فتح مسلك بدوار زاوية المرابطين 

 متر  500ببشيين على طول 

بتاريخ   2/2014رقم 

19 /03 /2014 
81.740,00 

بتاريخ   681عدد  قضائي نهائي حكم

14 /06 /2016 

جلب الماء الصالح للشرب على مسافة  

متر وبناء سقاية بالقرب من  500

 مدرسة بدوار عزرة 

بتاريخ   2015/ 01

05 /03 /2015 
79.680,00 

 إشهاد اآلمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة دون الرجوع إلى المصلحة المختصة 

مؤهلين للقيام    موظفين، وعلى الرغم من وجود  2014و  2013و  2012بناء على عينة تم اعتمادها بخصوص سنوات  

في مخالفة لمقتضيات المادة   المنجزة  الخدمة  صحة  على  بالصرف  اآلمر  إشهاد الحظ المجلس الجهوي للحسابات  .  بذلك
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التوريدات واألشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب  شأن في وذلك، الذكر سالف 2.09.441من المرسوم رقم  53

 .درهم 2.705.215,14بقيمة مالية إجمالية بلغت 

  للنفقات بواسطة سندات الطلب تجاوز السقف المحدد 

أنها تهم أشغال وتوريدات من نفس الطبيعة من رغم على السندات الطلب  بواسطةالجماعة بتنفيذ نفقات  قيامسجل 

 ينمن المرسوم 88و 75 تينما يشكل مخالفة لمقتضيات الماد وهو درهم.  200.000,00تجاوز مجموعها السنوي 

األمر بالنفقات المتعلقة ببناء الحائط الوقائي  ويتعلقبالصفقات العمومية. المتعلقين  2.12.349و 2.06.388رقم 

درهم  450.004,68( وبناء السقيات )2013درهم سنة  467.657,24و 2012درهم سنة  658.845,77للمقابر )

درهم سنة  520.768,00( وكراء اآلليات )2013درهم سنة  764.812,32( وفتح وتهيئة المسالك )2012سنة 

 بدفع المرتبط األداء بتعليق قام الجماعي القابض أن بالذكر وجدير(.  درهم  560.070,55)  فنية   منشآت  وبناء(  2013

 .الرفض هذا لتجاوز بالتسخير أوامر إصدار لىإ الجماعة رئيسمما دفع  بذلك،سندات الطلب المعنية  جميع مبلغ

  ضعف في جودة أشغال منجزة بواسطة سندات الطلب 

لوحظ  ،2017دجنبر  25خالل معاينة عينة من المشاريع المنجزة بتراب الجماعة بمعية تقني الجماعة بتاريخ  من

 هدرهم، أن 112.080,00 بمبلغ 32/2013المنجزة بواسطة سند الطلب رقم  ،قنطرة بدوار عزرة بناء بخصوص

لوحظ كما ، كما هو محدد في سند الطلب تم االقتصار على استخدام الحجارة. ةالمسلح الخرسانةعوض استعمال 

 112.142,35بمبلغ  53/2013المنجزة بواسطة سند الطلب رقم  ،بناء قنطرتين على واد لغويركأشغال بخصوص 

وجود ميالن  إلى باإلضافة  ،درهم، أن القضبان الحديدية غير متصلة ببعضها بين الحائط الجانبي للقنطرة والجناح

صالح قنطرة بدوار واركين المنجزة بواسطة سند الطلب إحدى القنطرتين. أما بخصوص  بإاألجنحة    أحدفي    صدعوت

أن الحائط الوقائي المبني بجانب القنطرة مائل بنسبة تالحظ  لوحظ فقد درهم،  112.238,40 بمبلغ 9/2014رقم 

 .الزمةال يتوفر على األساسات ال أنه كما المجردة،بالعين 

 عجز مصالح الجماعة عن إثبات أوجه استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من مواد البناء 

)كما   درهم  188.837,40  مواد البناء التي تم اقتناؤها بقيمة   لوحظ غياب الوثائق اإلدارية والتقنية حول أوجه استعمال

ق التخزين، رغم توفر الجماعة على مخزن عدم مسك سجالت الدخول والخروج وبطائو  ،هو مبين في الجدول بعده(

من المرسوم رقم   113و 112و 111استعمالها، مما يخالف مقتضيات المواد   انتظارلتخزين وحفظ هذه المواد في 

 .الذكر سالف 2.09.441

 المتعلقة بشراء مواد البناء  الطلبسندات 

 سند الطلب مبلغ  موضوع سند الطلب تاريخ سند الطلب رقم سند الطلب السنة

2012  

 19.950,00 شراء اإلسمنت 03/02/2012 2012/3

 1.999,80 شراء الصباغة 19/10/2012 2012/47

 999,00 شراء الجير 19/10/2012 2012/49

 19.950,00 شراء اإلسمنت 25/10/2012 2012/54

 22.575,00 شراء اإلسمنت 2013/ 18/02 20/2013 2013

2014 
 6.360,00 شراء القواديس 04/12/2014 2014/35

 24.930,00 شراء اإلسمنت 04/12/2014 2014/40

 29.970,00 شراء اإلسمنت 22/06/2015 2015/12 2015

2016 
 17.721,60 شراء اإلسمنت 20/05/2016 2016/15

 4.284,00 شراء الحديد 20/05/2016 2016/16

2017 

 12.789,60 اإلسمنتشراء  08/03/2017 2017/04

 14.280,00 شراء الحديد 08/03/2017 2017/05

 13.028,40 شراء اإلسمنت --- 2017/07

 188.837,40 المجموع

 بيان أوجه استغالل اآلليات المكتراة نعجز الجماعة ع 

والمتعلقة   2017و  2012  سنتي   بينخالل الفترة الممتدة    صادرةلوحظ من خالل االطالع على ملفات سندات الطلب ال

ال تتضمن في مجملها  أنها ،)كما هو مبين في الجدول بعده( درهم 1.185.618,40بمبلغ إجمالي بلغ بكراء اآلليات 

 األشغال وجداول المنجزات وعمل اآلليات. هذه تتبع إنجاز ل يومية ر كما أنها ال تتضمن محاض ،مكان إنجاز األشغال
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 مبلغ الكراء  نوع اآلليات المكتراة السنة

 سند الطلب
طبيعة استغالل اآلليات 

 المكتراة
 تاريخ رقم

2013 

Niveleuse 
199.968,00 10 28/01/2013 

 توسيع وتهيئة المسالك

Tractopelle 

Trax à cheney 
121.440,00 30 29/05/2013 

Compacteur 

04 Camions 
199.360,00 15 06/02/2013 

Trax chargeur 

2014 

Trax chargeur 

 تهيئة المسالك 29/10/2014 26 196.740,00
Compacteur 

Tracteur 

Camion 

2015 Trax à cheney 79.872,00 13 02/07/2015 تهيئة المسالك 

2016 

Camion ISUZU 
69.636,00 17 14/06/2016 

 تهيئة المسالك

Poclain 

Camion ISUZU 
63.480,00 21 26/08/2016 

Poclain 

Camion RENAULT 
62.720,00 22 26/08/2016 

Camion VOLVO 

2017 

Camion ISUZU 
69.156,00 3 20/02/2017 

 تهيئة المسالك

Poclain 

Niveleuse Caterpillar 

123.254,40 20 31/08/2017 

Camion-citerne 

Camion benne 

Tractopelle 

Caterpillar 

Compacteur 

    1.185.618,40 المجموع

 كراء اآللياتب المتعلقة اتالنفق تصفية في خلل 

 22/2016و 21/2016و 17/2016 رقامذات األيستفاد من خالل االطالع على الملفات المتعلقة بسندات الطلب  

 2016يونيو    14، أن األشغال أنجزت خالل الفترات الممتدة على التوالي بين  درهم  195.828,00  قدره  إجمالي  بمبلغ

بين و  17/2016)تاريخ اإلشهاد على الخدمة المنجزة( بالنسبة لسند الطلب رقم    2016يونيو    17)تاريخ سند الطلب( و

بالنسبة لسندي  )تاريخ اإلشهاد على الخدمة المنجزة( 2016)تاريخ سندي الطلب( وفاتح شتنبر  2016غشت  26

  ،االطالع على سندات الطلب سالفة الذكر والفواتير المتعلقة بهابفي حين تبين  .22/2016و 2016/ 21الطلب رقم 

في االستفادة من عمليات كراء اآلليات   شرعتالجماعة    الذي يفيد بأن  األمر  ذلكاآلليات  لمدة تفوق بكثير   ءأنه تم كرا

 بالنفقات العمومية.  المسبقاللتزام دون احترام القواعد المتعلقة با

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتفادي تجزئ النفقات وتوخي الدقة في تحديد الحاجيات أثناء إعداد 

 سندات الطلب والحرص على مراقبة جودة التوريدات واألشغال المنجزة بواسطتها.

 مجال التعميرتدبير . ثالثا
ة بمختلف الرخص التي تم تسليمها في مجال التعمير وكذا بالرسوم المرتبطة بها من مكن افتحاص الملفات المتعلق

 :تسجيل المالحظات التالية

 اآلجال وباألداء المتأخر للرسم على عمليات تجزئة  خارج اإلقرار بوضع المتعلقة الجزاءات تطبيق  عدم

 األراضي

 ،2017مارس    20بتاريخ    261قرار عدد  البواسطة    هاتم الترخيص بإحداث  التيلوحظ من خالل تفحص ملف التجزئة  

 درهم 357.813,80باستخالص ما قيمته  2017ماي  10اكتفت بتاريخ  الجماعة مصالح أن

(9.541.700,00x5%x75  ،)%  جمالية التقديرية يبين أن التكلفة اإل  2017ماي    10مؤرخ في  وذلك بناء على إقرار

عن وضع المترتبة غرامات ال مصالح الجماعة تطبيق . وكان علىدرهم 9.541.700,00إلشغال التجهيز تقدر ب 
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القانون رقم   من 147و 134وذلك طبقا لمقتضيات المادتين  اإلقرار خارج اآلجال وكذا عن األداء المتأخر للرسم

يصبح  2017ماي  10مبلغ الواجب أداؤه بتاريخ الوهكذا فإن  المحلية. الجماعات بجبايات المتعلق 47.06

 بلغت  قد وبالتالي ف %((.  x .0,50شهر واحد   357.813,80x+ )  357.813,80x  (15)%x2درهم )  466.948,00

 .درهم 109.134,20 قدره ما 2017ماي  10الرسم غير المستخلص بتاريخ  قيمة

 المختصةجنة للاتسليم رخص بناء دون عرض المشروع على أنظار   .4

ذات بتسليم بعض رخص البناء )الرخص  2015و 2013قامت المصالح الجماعية خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير المكلفة بدراسة ب األخذ  دون( 02/2015و 11/2014و 13/2013و 12/2013 األرقام

 32المتعلق بالتعمير والمادة  12.90من القانون رقم  43دة مقتضيات المالملفات طلبات الرخص. مما يعتبر مخالفا 

 الصادر لتطبيقه. 2.92.832من المرسوم رقم 

 :مايلييوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب

داخل اآلجال واستخالص غرامات التأخير عند  الحرص على استيفاء الرسم على إحداث التجزئات -

 االقتضاء؛

 األخذ برأي اللجنة اإلقليمية للتعمير قبل منح تراخيص البناء. -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لكلدمان 

 لم يدل رئيس المجلس الجماعي لكلدمان بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه. 
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 "غفساي"جماعة 

 تاونات()إقليم 
 

 داخلتقع حيث  .1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834مرسوم رقم البموجب  1959أحدثت جماعة غفساي سنة 

 لسنة والسكنى للسكان العام االحصاءنسمة حسب  6.361حوالي  بساكنة يبلغ تعدادها ،تاوناتالنفوذ الترابي إلقليم 

2014.  

ما يعادل  منها ،درهم 24.777.446,08مبلغ  2017ناهزت المداخيل االجمالية للجماعة برسم السنة المالية وقد 

 ما مجموعه ها اإلجماليةنفقات المضافة، فيما بلغت من منتوج الضريبة على القيمة  تهاحصتهم  6.951.000,00

 .وعونا موظفا 47 بالجماعةيعمل و درهم. 15.529.214,99

I.  للحسابات الجهوي المجلس وصياتوت  مالحظات 

خالل الفترة  بين  بخصوص تسيير جماعة غفساي التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات أسفرت مهمة المراقبة

  :، همت المحاور التاليةالمالحظات والتوصيات منتسجيل مجموعة  عن 2017و 2012 تيسن

 تأهيل مدينة غفساي تقييم برنامج أوال. 
 هاوخمس اتفاقيات لتنفيذ  ،2014يوليوز  02بتاريخ  إطارمدينة، اتفاقية البرنامج تأهيل  إلنجاز ،الجماعةأبرمت 

مليون  297,30 حواليمشروعا بكلفة تقدر ب 17ـ. ويتعلق األمر ب2014ونونبر  عليها بين شهري شتنبر صودق 

 وقد مكن تقييم هذا البرنامج من تسجيل المالحظات التالية:مليون درهم.  45 ما يناهزب فيها تساهم الجماعة  ،درهم

 واالتفاقيات الخاصة لتنفيذها  اإلطاربين االتفاقية  اختالف 

بالشركاء أو المساهمين   لها عالقة   ،امباالتفاقيات الخاصة لتنفيذها وجود اختالفات بينه  اإلطارأظهرت مقارنة االتفاقية  

 :لم يتم إنجازها بعد  التيفي المشاريع 

المديرية  كل من  هم    اإلطار،حسب االتفاقية    ،الشركاء  أن  تبين  :جماعيالبناء السوق  بالنسبة لمشروع   -

 ،االتفاقية الخاصة تبين، من خاللبينما  ؛أقاليم الشمال وتنمية إنعاشالعامة للجماعات المحلية ووكالة 

ية أبموجبها ال تتحمل الجماعة  أنه  وتنمية أقاليم الشمال، و  إنعاشالشركاء هم جماعة غفساي ووكالة  أن  

 مساهمة؛ 

هم وزارة  اإلطار،حسب االتفاقية ب ،أن الشركاء تبينقاعة المغطاة متعددة االختصاصات: بالنسبة لل -

، وجماعة اإلقليميالشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة والمجلس 

وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية : ثالثة فقط فيهم تحدد في االتفاقية الخاصة  غفساي، بينما

 ؛للتنمية البشرية، ومجلس الجهة

هم وكالة  اإلطار،حسب االتفاقية  ،الشركاء لوحظ بأنحداث منطقة لألنشطة االقتصادية: بالنسبة إل -

هم  ،، وحسب االتفاقية الخاصةاإلقليميوالمجلس  ، وجماعة غفساي ،وتنمية أقاليم الشمال إنعاش

 وجماعة غفساي.  اإلقليمي،والمجلس  ،المديرية العامة للجماعات المحلية

  تأخر في انجاز المشاريع 

مدينة خالل الفترة الأهداف االتفاقية( على تفعيل مشروع تأهيل المتعلق ب) في بندها األول اإلطارنصت االتفاقية 

 على تكلفة وتمويل المشاريع المبرمجة(المتعلق بت في بندها الثالث )نص، كما 2017و 2014 تيالممتدة  بين سن

متم   ، قبلبإنهاء األشغال كاملة هااألطراف بالمساهمة في تمويل البرنامج كل حسب مجاالت تدخله، وتعهد  التزام

لحد إال أنه لوحظ تأخر في انجاز وتنزيل هاته المشاريع، حيث لم يشرع  .وفق البرمجة المحددة في االتفاقية ،2016

 %60ما لم تتعد نسبة اإلنجاز  كبأحد عشر مشروعا من أصل السبعة عشر المبرمجة،    األشغال المتعلقة  تنفيذ   في  اآلن

 المشاريع الستة المتبقية. بخصوص

 الضرورية للوفاء بالتزاماتها ة في تعبئة الموارد المالية تأخر الجماع 

بالمساهمة ماليا بمبلغ   ،بموجب االتفاقية  ،الجماعة  تزملتافضال عن توفير الوعاء العقاري وتسهيل المساطر اإلدارية،  

غ مبلو  ،الميزانية الرئيسية برسمدرهم  3.890.580,49 مبلغ ،2017متم سنة  ، وفرت منه ،مليون درهم 45

مليون  40,5ما يناهز  بتبقى مطالبة  لالحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية،    برسمدرهم    615.575,26

 .  االتفاقية بموجبكاملة تسديد مساهمتها في سبيل درهم 
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المحتضنة  األرضية ، على إحداث تجزئة عقارية بالقطعةبهذا الخصوص، راهنت الجماعةوتجدر اإلشارة إلى أن 

بين  2013سنة للسوق األسبوعي بعد تحويله إلى جماعة سيدي يحيى بني زروال بناء على اتفاقية شراكة موقعة 

تأخر جماعة سيدي يحيى بني  بو ،الوضعية القانونية للعقارالمرتبطة بقات وببعض المعرهانها  ليصطدمالجماعتين، 

 .سوق القديمزروال في إنجاز السوق الجديد على ترابها ونقل ال

 هازاج المزمع إنموضوع االتفاقيات والمشاريع األرضية القتناء القطع  المالية عدم توفير االعتمادات   

والتزمت   ،لتنفيذ البرامج التنموية أبرمتهاانخرطت الجماعة في مجموعة من المشاريع بناء على االتفاقيات التي 

عشر قطعة أرضية بمساحة  األمر باثني يتعلق و .تضن للمشاريعبموجب هذه االتفاقيات بتوفير الرصيد العقاري المح

 مبلغ  وذلك بتطبيق  ،درهم  1.144.763,64  توفير ما يفوقاقتناؤها  متر مربع، يتطلب    22.276حوالي  تقدر ب  إجمالية

 .التي قامت بها الجماعة في اآلونة األخيرة درهم كمعدل ثمن االقتناءات 51,39

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة دراسة وتحديد المشاريع المسطرة في البرامج التنموية وفق 

 والعمل على تنزيلها في آجال معقولة.  ،اإلمكانيات المالية المتاحة

 تدبير الموارد المالية ثانيا.
من مجموع مداخيل التسيير.   24%حوالي    المشمولة بالمراقبةالفترة    خاللطرف الجماعة  شكلت الموارد المدبرة من  

 : ، نورد أبرزها كما يليوقد أفضى تقييم تدبيرها إلى مجموعة من المالحظات

 لرسوم والواجباتا تدبير  .1

 بهذا الخصوص، ما يلي: لوحظ

 مرتبطة عقارات أو بمنقوالت تاالعامة مؤق تصفية سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية  

 تجارية أو صناعية أو مهنية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب  أعمال بممارسة

 بمنقوالت أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية مؤقتا تعتمد الجماعة أثناء تصفية الرسم على شغل الملك العام

صناعية أو مهنية باحتساب قيمة تقديرية تقريبية لقيمة إيجار المحالت موضوع الرسم، خالفا لمقتضيات المادة  أو

 بعض  الزالت  والذي  ،يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها  30.89  من القانون رقم   191

على القيمة اإليجارية  فرضي تنص على أن الرسم يوالت ،39.07 رقم القانون بموجب المفعول سارية  مقتضياته

 .دون االستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائب بهذا الخصوصو مهنية،ضريبة الال تخذة أساسا لتقديرالم

 صناعية  أو  تجارية  أعمال  بممارسة   مرتبطةبمنقوالت    مؤقتا  عدم فرض الرسم على شغل األمالك الجماعية 

 مهنية أو

 مرتبطة المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل األمالك الجماعية بمنقوالتسجل 

والتشوير  اإلشهارالفتات مثبتة على الرصيف بهدف  من خالل ، وذلكصناعية أو مهنية أو تجارية أعمال بممارسة

وكالة للتأمين، ووكالتين بنكيتين، وعيادات للطب الخاص، وصيدليات، تتعلق بمجموعة من المؤسسات الخاصة )

 (. ووكاالت لشركات االتصاالت

 بشكل غير صحيح فرض الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء 

بينما   ؛تقوم الجماعة بفرض الرسم على مساحة جزافية تقدر بطول الواجهة وعرض متر واحد، وعن ربع سنة فقط

كل متر مربع من المساحة   نيفرض ع  المذكورأن الرسم  على  سالف الذكر،    30.89من القانون رقم    181ة  الماد   نصت

 على أن هذا الرسم يفرض عن كل ربع سنة. 182كما تنص المادة المشغولة في الملك الجماعي العام. 

  عمليات البناء فيما يتعلق بالرسم على فرض تسعيرتين على السكن الفردي 

فرض من خالل  وذلك متواجدة بمنطقة تجارية، ال ةكن الفردياسمعلى الختلفتين جماعة بتطبيق تسعيرتين مالتقوم 

للسكن،  المخصصينعلى الطابقين العلويين  ادرهم 20درهما على الطابق السفلي التجاري، وتسعيرة  15تسعيرة 

للمتر المربع بالنسبة لعمارات السكن   ادرهم  15الرسم على عمليات البناء في  الذي حدد  قرار الجبائي  ما يخالف الوهو  

 درهما بالنسبة للمساكن الفردية. 20الجماعية والمجموعات العقارية، و

 قيام الجماعة باإلحصاء السنوي لألراضي غير المبنية  عدم 

مبنية  الجماعة بإجراء عملية اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير ال سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام

األراضي  إحصاءقصد  وذلك المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 47.06من القانون رقم  49المقررة في المادة 

 .كن من ضبط الوعاء الضريبيمقاعدة للمعطيات تمن أجل تكوين وإعداد المعنية بهذا الرسم 

 المؤقت عدم فرض الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية بعد استنفاذ مدة اإلعفاء 

ال تعمل الجماعة على فرض واستخالص الرسم على األشخاص الذين استفادوا من اإلعفاء الكلي المؤقت المنصوص 

 3والذين لم يحصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل  سالف الذكر، 47.06من القانون رقم  42عليه في المادة 
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 بعد سقوط حقهم في االستفادةمباشرة  لى رخصة البناء، وذلك  من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول ع  بدءاسنوات  

   .من اإلعفاء

  ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين وعدم سلك مسطرة التصحيح من طرف الجماعة بالنسبة

 للرسم على محال بيع المشروبات

من قبل بعض الملزمين، ممن ال تعكس المداخيل التي  التحقق من صحة اإلقرارات المدلى بهاتسعى الجماعة إلى  ال

في إطار ممارسة وذلك  ،  مقارنتها بتلك المصرح بها لدى إدارة الضرائبكذا  ، وةيصرحون بها ارقام معامالتهم الفعلي

م  وتق ال كما  سالف الذكر. 47.06 من القانون رقم 151و 149ن المادتحق المراقبة واالطالع المكفول لها بموجب ا

 من نفس القانون.  155إعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة ب

 تدبير مداخيل المحجز   .2

 وكذا بخصوص عالوة على النقائص التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات في شأن تهيئة المحجز وكيفية تنظيمه، 

، فقد تم الوقوف على مالحظات وغياب قرار تنظيمي يحدد طرق وشروط تدبيره ،غياب أطر إدارية مؤهلة لتسييره

 :  ما يلي همت كيفية تدبير مداخيله أهمها

  إيداع المركبات في المحجز في غياب الوثائق المنصوص عليها في مدونة السير والنصوص التطبيقية

 لها

 2701.10قرار وزير التجهيز والنقل رقم  علما أن  ال تتوفر الجماعة على وثائق ضرورية إليداع المركبات بالمحجز،  

المادة   تنص. كما  مختلف النماذج المتعلقة بتوقيف وإيداع المركبات بالمحجزقد حدد    2010سبتمبر    29بتاريخ  صادر  

وجب بالمحجز،  المركبة دع السائق أو المالك أو المسؤول المدنيأو ه إذاعلى أن من مدونة السير على الطرق 114

 الحارس المذكور  ذي يعده العون محرر المحضر أو اإلدارة، ويتسلم منال  ،األمر باإليداع  حارس المحجز  سلمعليه أن ي

 غير أنه لوحظ أن الجماعة ال تقوم باحترام هذه اإلجراءات. في المحجز. باإليداعشهادة 

  بيع المحجوزات دون الرجوع إلى السلطة التي أمرت بإيداع المركبات في المحجز 

قامت الجماعة ببيع مجموعة من السيارات والدراجات المحجوزة بعد مرور سنة وشهر من إيداعها في المحجز 

دون مراسلة السلطات التي أمرت بإيداع هذه المركبات في المحجز للتأكد من مآلها، أو انتظار صدور وذلك    ،الجماعي

 .لمحجزكما هو منصوص عليه في األمر باإليداع با مقرر قضائي بشأنها

 :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،لذا

  بممارسة  مرتبطة بمنقوالت أو عقارات مؤقتا تصفية الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية -

صناعية أو مهنية باالعتماد على معطيات مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للقيمة  أو تجارية أعمال

شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء عن ى وفرض الرسم عل ذات الصلة، اإليجارية

 ؛سنة ربع كل فعليا وعنكل متر مربع من المساحة المشغولة 

عدم عن وفرض جزاءات  ،اإلحصاء السنوي لألراضي غير المبنية من أجل ضبط الوعاءب القيام -

المؤقت المنصوص عليه فرض الرسم على األشخاص الذين استفادوا من اإلعفاء الكلي  كذا  اإلقرار، و

 ؛اإلعفاء من هذا االستفادة في حقهم سقوط بعد 47.06من القانون رقم  42في المادة 

مع األخذ بعين  ،اإلحصاء الدوري للملزمين بخصوص الرسم على محال بيع المشروباتالقيام ب -

لمديرية الجهوية للضرائب، مع تفعيل ااالعتبار أرقام المعامالت المصرح بها من قبل الملزمين لدى 

 حق المراقبة بخصوص إقرارات الملزمين؛

 العمل على تهيئ وتنظيم تدبير المحجز، واحترام مساطر إيداع وسحب وبيع المحجوزات.  -

 تنفيذ النفقاتتقييم  ثالثا.

 : يلي ما هذا المحور، بخصوص للحسابات الجهوي المجلس الحظ

 تدبير الطلبيات الجماعية عن طريق سندات الطلب  .1

  سند طلب بقيمة إجمالية ناهزت 298، حوالي 2017و 2012 سنتي بين خالل الفترة ،أبرمت الجماعة

  ،بعض االختالالت  قد اعترته تنفيذ الجماعة لمجموعة من النفقات    في هذا الصدد، لوحظ أن. ودرهم  7.945.975,00

 : ا فيما يليمههأنسرد 
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   ديون سابقة تسويةطلب لاللجوء لسندات 

 :  بما يلي على وجه الخصوصلوحظ قيام الجماعة بإصدار سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، ويتعلق األمر 

 بعض المشاريع  الدراسات التقنية والطبوغرافية المتعلقة ب .أ

 458.980,80إجمالية ناهزت    سند طلب بقيمة  19أصدرت الجماعة    ،2016و  2012  سنتي  خالل الفترة الممتدة ما بين

درهم قصد إعداد تصاميم المسح الطبوغرافي ودراسات تقنية وتتبع أشغال بعض الصفقات المنجزة بالمدينة. ومن 

الدراسات التقنية والطبوغرافية وإعداد دفاتر الشروط الخاصة خالل االطالع على بعض سندات الطلب المتعلقة ب

  ،تواريخ إنجاز بعض الدراسات وتواريخ إصدار سندات الطلبتبين، بالنظر إلى للصفقات المتعلقة بهذه الدراسات، 

جزت فإن إصدارها تم من أجل تسوية خدمات أن  ،وبالتالي  ذات الصلة،  أن الدراسات أنجزت قبل إصدار سندات الطلب

وال األشغال المراد إنجازها، وهو ما  ،سابقا. كما أن بيانات األثمان المرافقة لسندات الطلب لم تحدد طبيعة الدراسات

يعد اخالال بمبدأ المنافسة، ففي ظل غياب رسائل طلب العروض التي توضح بشكل دقيق األشغال موضوع الدراسة 

 بشكل دقيق.ال يمكن للمتنافسين أن يقدموا عروضهم المالية 

 شراء العتاد الكهربائي .ب

درهم لشراء عتاد  19.620,00 بلغت بقيمة  2016/ 11/11بتاريخ  21/2016أصدرت الجماعة سند الطلب عدد 

 المستخدم ،من خالل السجل الممسوك من طرف كهربائي الجماعةللمجلس الجهوي للحسابات  ،كهربائي. وقد تبين

تم تركيبها من المقتناة بموجب سند الطلب المذكور قد أن المواد  المقتنى،تسجيل تواريخ استخدام المواد والعتاد في 

من المرسوم  65خرق لمقتضيات المادة  في ،24/06/2016و 2016/ 03/02طرف الكهربائي خالل الفترة ما بين 

 مومية للجماعات المحلية.بسن نظام للمحاسبة الع 2010يناير  3الصادر في   2.09.441رقم 

  اإلنارة العموميةالكهربائي وصيانة إسناد طلبيات لمقاوالت غير متخصصة فيما يتعلق بالعتاد 

مع شركات  توريد العتاد الكهربائي وصيانة اإلنارة العمومية، تتعامل الجماعة في  ه،وتنوعيته صاعلى الرغم من خ

 وعلى تكلفتها. المقتناة جودة المواد  ما ينعكس سلبا علىوهو مجال، الغير متخصصة في 

المعدات   أسماءتحديد  ، عدم  الكهربائية  المعدات  بعض   باقتناء  المتعلقة  للنفقات  المثبتةمن خالل تفحص الوثائق    ،تبينوقد  

 4و kwمميزات كالجهد والالصنف والنوع من قبيل تحديد الخصائص التقنية ) أنو ،سيما، الكهربائية بالدقة الالزمة

f أو  f2 )بمجموع  ا سنوي ابيانالجماعة إعداد كما الحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم على ثمن االقتناء.  ينعكس

تحديد دقيق مسطرة التزود دون    حيث تباشرالمتبقي بمقر الجماعة،    مع مراعاة المخزون  ،العتاد الكهربائي الضروري

 . لحاجياتل

 اإلنارة العموميةغال نقائص على مستوى أش 

بمبلغ  27/11/2012بتاريخ  53/2012سند الطلب رقم  ،لقيام بأشغال تتعلق باإلنارة العموميةل ،أصدرت الجماعة

 المجلس الجهوي للحسابات في شأن األشغال المتعلقة بوضع األعمدة واألسالك  قد الحظدرهم. و  166.417,80قدره  

 : ما يلي

بمبلغ   " Poteau béton arme classe A 9 m 500daNفئة "احتساب عمود كهربائي من  -

بوضعه في إطار  لم تقم الشركة المتعاقد معها بالرغم من أن درهم بحي الزريقة السفلى، 2.920,00

أنه ال يحمل نفس العالمة وال الرقم التسلسلي بدليل ، في مكانه سند الطلب المذكور، بل كان متواجدا 

زل امنأحد ال تم وضعه من أجل ربطسند الطلب. كما تبين أن هذا العمود المتواجد باألعمدة موضوع 

 56/98نجاز األشغال موضوع سند الطلب أعاله، وهو ما تثبته الشهادة رقم إبالتيار الكهربائي قبل 

المسلمة من طرف الجماعة للقاطن بالمنزل المستفيد من التيار الكهربائي عبر   1998/ 23/06بتاريخ 

  ؛بائي المذكورالعمود الكهر

" )الموضوع قرب  Poteau beton armé classe A 9 m 700daNوضع عمود كهربائي من فئة "  -

خاصة في    ،المكتب الصحي( بوسط الطريق دون احترام الضوابط التي يتطلبها هذا النوع من األشغال

 معرضا بذلك سالمة المواطنين والمارة للخطر.  ،مجال الطرقات

 النفقات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية  .2

  خارج االتفاقية للموثقة أداء أتعاب زائدة 

من   ، المجلس اإلقليمي لتاوناتو الجماعةإبرام اتفاقيات بين  ، في إطار البرنامج المندمج للتهيئة الحضرية بغفساي  ،تم

تفويت قطعة أرضية في ملكية الوكالة وذلك من أجل من جهة أخرى،  ،ن والتجهيزات العسكريةووكالة المساكجهة، 

قطعة مقابل قيام المجلس اإلقليمي بتعويض الوكالة بإنشاء مركبات سوسيو اقتصادية ورياضية، قصد لفائدة الجماعة 

واإلدالء بشواهد  ،لقيام بكافة عمليات التفويتلأبرمت الجماعة اتفاقية مع موثقة  ،. وفي هذا الصدد تعود إليهأرضية 
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وحددت مصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثقة في   ،الملكية في اسم الجماعة والوكالة كل فيما يخصه

 رهم(.  د  43.000,00وأتعاب الموثقة:  ،درهم149.978,65درهم )مصاريف التسجيل والتحفيظ:  192.978,65

لفائدة الموثقة،  درهم  210.978,65تحويل مبلغ أنه تم  ،بهذا الخصوصسجل  المجلس الجهوي للحساباتإال أن 

من درهم، وذلك  18.000,00 بلغت أي بزيادة ،بالجماعةعوض المبلغ المنصوص عليه في االتفاقية التي تجمعها 

اكن والتجهيزات العسكرية تتعلق بتسوية مستحقات التسجيل مبرمة بين الجماعة ووكالة المسالتفاقية  االاستغالل  خالل  

تبين  حيث والتحفيظ وأتعاب الموثقة الخاصة بتفويت القطعة األرضية التابعة للمجلس اإلقليمي لتاونات لفائدة الوكالة. 

رفا فيها، ومبلغ والموثقة ليست ط"، الجماعة والوكالةالتي تربط بين "أن هذه االتفاقية مكملة لالتفاقية األصلية  له

لموثقة الواردة في اأتعاب نظير درهم  43.000,00تفصيل وجزء من مبلغ إال هو ما درهم الوارد فيها  18.000,00

والتي نصت صراحة في فصلها الثالث على أن الجماعة ال تقوم بأداء أتعاب الموثقة  ،الجماعةب هااالتفاقية التي تربط

بعد استكمال كافة إجراءات عمليات التفويت وإدالء الموثقة بشواهد الملكية في  درهما إال  43.000,00والمحددة في 

  خارجقد تم  للموثقة زائدة أتعاب أداءوعليه، تكون  اسم جماعة غفساي ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

 ، ودون سند.االتفاقية

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

السيما المتعلقة باألشغال والتوريدات ذات المواصفات  ،تحديد مواصفات األشغالتوخي الدقة في  -

 التقنية؛

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استرداد ما تم أداؤه بشكل غير قانوني. -

 تدبير مجال التعمير رابعا.
 نجملها فيما يلي:  الرخص والملفات المتعلقة بتدبير مجال التعمير عن مجموعة من المالحظات  دراسة أسفرت

 عدم إلزام اإلدارات العمومية بالحصول على الرخصة قبل الشروع في عملية البناء 

تبين أن بعض المرافق العمومية تم بناؤها وتشييدها بتراب الجماعة دون أن تتوفر المصالح الجماعية على أية وثيقة  

 خمس بينما باشرت ،فقط منها بالترخيص بالبناء (3)  ثالثة حظيت ، مرافق عمومية (8) ثمانية تتعلق بها. فمن أصل

أجهزة عمومية عمليات البناء دون الحصول على رخصة البناء وأداء الرسم، ويتعلق األمر بمتحف المقاومة،  (5)

 مقر الجماعة القديم.ودار الطالبة، وداخلية اإلناث بثانوية اإلمام الشطيبي، و

  التوقيع على رخص من طرف بعض نواب الرئيس في غياب التفويض 

والتوقيع على هذه الرخص بشكل غير  ،قام بعض النواب بالترخيص للربط بشبكة الكهرباء وبشبكة الماء والتطهير

الربط بشبكة التطهير  ةرخص. ويتعلق األمر بعلى تفويض اإلمضاء في مجال التعمير ومن دون توفرهمقانوني، 

 ( 22/08/2013بتاريخ  24)قرار رقم  الشروب الماءشبكة الربط برخصة ( و13/08/2014بتاريخ  2ار رقم )قر

موقعة من ال(  19/08/2014بتاريخ    25/2014وكذا رخصة البناء )رقم    ،"ع.ك."السيد  من طرف    هماعيوقت  اللتين تم

 رئيس قد ال، علما أن (يتوالعلى الئب الثالث بصفتهما نائبين للرئيس )النائب الثاني والناوذلك "ن.ن."،  السيد طرف

 مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها. لهما فوض

بالحرص على حصول اإلدارات العمومية على رخصة البناء وأداء   الجهوي للحسابات الجماعة  يوصي المجلس  ،لذا

 الرسم قبل الشروع في البناء.
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II.  الجماعي لغفساي  المجلسجواب رئيس 

 (مقتضب نص)

 وبعد، )...( أحيطكم علما أن الجماعة قامت بما يلي:

 بالنسبة لتأخر الجماعة في تعبئة الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها .أوال
نظرا لعدم تمكن جماعة غفساي من بيع القطعة األرضية التي يقام عليها السوق األسبوعي أحد غفساي، ونظرا 

كون الموارد المالية للجماعة جد محدودة رغم المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجماعة، عبر نهج حكامة ل

مالية جيدة، وتعبئة الفائض السنوي الذي ال يتعدى مليون درهم لتمويل المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية إطار 

 1341تقدمت بمراسلتين األولى تحت عدد ، 2014بشأن تفعيل مشروع مدينة غفساي، فإن الجماعة ومنذ سنة 

، وجهتا الى وزارة الداخلية " المديرية 2016نونبر  29بتاريخ  1117والثانية تحت عدد  2014/ 24/12بتاريخ 

العامة للجماعات المحلية" ، تلتمس من خاللهما تمكين الجماعة من االعتمادات المالية الضرورية لتغطية حصصها 

 مدرجة في برنامج مشروع تأهيل مدينة غفساي.في إنجاز المشاريع ال

واستجابة لمطلب الجماعة، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قد أبدت موافقتها على تحمل 

بتاريخ   4795المساهمة المالية للمجلس الجماعي لغفساي والمقدرة في أربعين مليون درهم، موضوع المراسلة عدد  

 .2018نونبر  27

بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية   2018نونبر    29وتم االتفاق في االجتماع المنعقد يوم الخميس  

 على تحويل هذه المساهمة إلى المجلس اإلقليمي باعتباره صاحب المشروع، وهمت هذه المساهمة المشاريع التالية:

 تجهيز؛تهيئة الطرق الرابطة بين األحياء الناقصة ال -

 تهيئة مداخل المدينة؛ -

 تهيئة الساحات العمومية ومواقف السيارات والمساحات الخضراء؛ -

 إعادة هيكلة شبكة الكهرباء؛   -

 بناء ملعب بلدي.  -

 بالنسبة ألداء أتعاب زائدة للموثقة خارج االتفاقية .ثانيا
 داؤهأ درهم، الذي تم  18.000,00باسترداد مبلغ في إطار تنفيذ هذه التوصية، تم االتصال بالموثقة ومطالبتها 

درهم لفائدة جماعة غفساي،  18.000,00بشكل غير قانوني، واستجابت الموثقة لهذا الطلب وقامت بتحويل مبلغ 

 )...(.      18/04/2019في اسم قباضة غفساي، وذلك بتاريخ 
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 بالجماعات الترابية تدبير الموارد البشرية

 إلقليم موالي يعقوبالتابعة 
 

حصاء اإلحسب  ساكنتهايبلغ عدد  ،(وإقليم يضم إقليم موالي يعقوب اثني عشر جماعة ترابية )إحدى عشر جماعة 

منهم   % 20لي اموظفا، حو 587 بهانسمة، ويشتغل  174.079ما مجموعه  2014لسكان والسكنى لسنة ل العام

ما   2017ية المجلس اإلقليمي. بلغت التكلفة المالية لهذه الموارد البشرية برسم سنة نينتسبون لميزا

 من مجموع نفقات التسيير. %62ما يمثل حوالي  وهودرهم  65.412.307,39يناهز

 موضوعاتية تهدف إلى تقييم تدبير الموارد البشرية همة م إنجازبمكناس -لجهة فاسقام المجلس الجهوي للحسابات 

وقف عليها  التيالمتواترة  لمالحظاتا سياق فيهذه المهمة  وتأتي ،عات الترابية التابعة إلقليم موالي يعقوبالجماب

 مهام مراقبة التسيير السابقة.    إطار في هذه الجماعات  ببعض البشرية الموارد  تدبيرفي مجال المجلس 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

لتقييم تدبير الموارد البشرية بالجماعات  للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي المراقبة الموضوعاتية أسفرت

المحاور  وتوجيه عدد من التوصيات، همت  المالحظات من مجموعة تسجيل عنموالي يعقوب  الترابية التابعة إلقليم  

 التالية.

  البشرية الموارد وضعية. أوال
 منهم  164  وضع  تم   ،2017  سنة  متم  غاية  إلى  موظفا،  587  المعنية  الترابية  الجماعات  إلى  مينالمنت  الموظفين  عدد   بلغ

 .أخرى ومصالح المالية لوزارة الخارجية والمصالح يعقوب موالي  إلقليم الترابية اإلدارة مصالح إشارة رهن

 :البشرية الموارد  ومخصصات التأطير نسبة إلى باإلضافة الموظفين هؤالء توزيع أسفله الجدول ويبين

 حول وضعية الموظفين   معطيات

الجماعات 

 الترابية

عدد 

 الساكنة

عدد الموظفين المنتسبين 

 لميزانية الجماعة

عدد الموظفين 

الموضوعين رهن 

 االشارة 

عدد الموظفين 

 الفعليين

 نسبة التأطير

% 
(2017مخصصات الموارد البشرية )سنة  (*) 

العدد 

(1اإلجمالي)  

عدد 

(2األطر)  

العدد 

اإلجمالي 

(3)  

عدد 

األطر 

(4)  

 المجموع

(5=)  

(1)-(3)  

 

عدد 

 األطر

(6=)  

(2)-

(4)  

 المفترضة

(1) / (2)  

 الفعلية

(5) / (6)  

مخصصات 

(7الموظفين )  

 )بالدرهم(

مخصصات 

الموضوعين رهن 

(8اإلشارة )  

 )بالدرهم(

 النسبة

(7) / (8)  

 28 1.376.820,70 4.931.030,67 32 40 9 28 5 7 14 35 14231 العجاجرة

سيدي 

 داود
12791 31 12 11 5 20 7 39 35 3.316.400,04 943.050,00 28 

سبت 

 األوداية
12232 30 7 10 1 20 6 23 30 3.163.073,52 1.073.576,88 34 

 3 51.041,64 1.859.857,77 41 39 7 17 0 1 7 18 6406 مكس

سبع 

 رواضي
23519 68 21 13 3 55 18 31 33 8.750.059,90 1.174.489,50 13 

أوالد 

 ميمون
9372 32 8 7 2 25 6 25 24 3.152.768,50 517.651,44 16 

 9 287.630,98 3.085.809,14 45 48 10 22 3 5 13 27 11767 الوادين

عين 

 بوعلي
12282 37 14 11 3 26 11 38 42 4.099.123,33 1.065.407,73 26 

عين 

 الشقف 
52824 90 26 12 8 78 18 29 23 9.691.799,29 1.269.500,88 13 

موالي 

 يعقوب
4612 88 20 5 1 83 19 23 23 8.177.345,74 413.130,36 5 

عين 

 قنصرة
12291 26 9 3 0 23 9 35 39 2. 911.705,82 147.195,24 5 

مجموع 

 الجماعات
174079 482 151 85 31 397 120 31 30 53.138.973,72 8.319.495,35 16 

إقليم 

موالي 

 يعقوب

174079 105 49 79 44 26 5 47 19 12.273.333,67 9.353.899,33 76 

 27 17.673.394,68 65.412.307,39 29 34 125 423 75 164 200 587 المجموع

الجماعي وأجور األعوان العرضيين مصاريف أخرى: الرواتب القارة والتعويضات والمساهمات في صناديق التقاعد واالحتياط  (*) 
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 مالحظات عامة   .1

 ما يلي:  يتبينخالل تحليل المعطيات الواردة في الجدول أعاله  من

 تفاوت نسبة التأطير الفعلية بين الجماعات المعنية 

 كأدناها  %  23وكأعلى نسبة بجماعة الوادين    %  45  بلغت   حيثسجل تفاوت في نسبة التأطير بين الجماعات المعنية،   

 أخرى نسبةإشارة إدارات  رهنوضعت  التيعدد أطر الجماعات  ويشكل. وببجماعتي عين الشقف وموالي يعق

 من مجموع األطر المنتسبة إلى ميزانية الجماعات. % 20,5

 اإلقليمي بالمجلس  التأطير نسبة انخفاض 

من  % 90نتيجة وضع  ،%19إلى  % 47نقطة، منتقلة من  28ـباإلقليمي  بالمجلسنسبة التأطير  انخفاضلوحظ 

 سنة متم إلى ،األطر المنتسبة لميزانيته رهن إشارة مصالح اإلدارة الترابية. إذ أصبح يزاول بإدارة المجلس اإلقليمي

المهام بها  إطارا، ومن شأن ذلك أن ينعكس سلبا على تنظيم إدارته وتوزيع 49، خمسة أطر فقط من أصل 2017

 وبالتالي على أدائه.

  اإلشارة  رهن الموضوعين الموظفينارتفاع كلفة 

قدره  ما 2017 سنة بلغت إذ  المعنية، الجماعات كاهل اإلشارة رهن الموضوعين الموظفين مخصصات ثقلت

كأعلى   %34بين    ةمن مجموع نفقات الموظفين. وتتراوح هذه النسب  %16ما يمثل نسبة    وهو  درهم  8.319.495,35

بلغت مخصصات الموظفين  فقد  اإلقليميللمجلس  بالنسبة أما. مكسبجماعة  %3و األودية سبتنسبة بجماعة 

 .البشرية ارد من مجموع مصاريف المو %67درهم، وهو ما يمثل  9.353.899,33الموضوعين رهن اإلشارة 

 شارة اإل رهن الوضع  .2

 :   يلي ما اإلطار هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

  توظيفهم بمجرد  أخرى إدارات إشارة رهن الموظفين وضع مجموعة من 

 إدارات إشارة رهن وضعهم تم اإلشارة رهن الموضوعين الموظفين من  %58 نأ تبين للمجلس الجهوي للحسابات

  لم التوظيف عمليات أن  يعني ما وهو ،ا منصب 49 التوظيفات من النوع هذا عدد  بلغ وقد  توظيفهم، بعد  مباشرة أخرى

 .للجماعات المعنية الفعلية حاجياتلل االستجابة بهدف تكن

 اإلشارة رهن الموضوعين الموظفين من األكبر بالحصة يعقوب موالي إلقليم العامة الكتابة استئثار   

 تستحوذ  ،(موظف  164)  لإلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  طرف  من  اإلشارة  رهن  نيالموضوع  مجموع  من  أنه  لوحظ

 79و للجماعات ينتمون منهم 78 ،( % 96) موظفا 157 ب األكبر الحصة على يعقوب موالي إلقليم العامة الكتابة

 من المحلية الترابية لإلدارات منهم 40 بتخصيص لإلقليم العامة الكتابة قامت وقد .  اإلقليمي المجلس لميزانية ينتمون

 لوزارة  العامة  للميزانية  التابعين  اإلقليم  موظفي  جانب  إلى  العامة  الكتابة  بمقر  117  ب  اإلحتفاظ  وتم  باشويات  و  قيادات

 شمل اإلشارة رهن الوضع أن خصوصا لها المخولة باالختصاصات مقارنة تبريره اليمكن عدد وهو الداخلية،

 .مثال لطبيبةما هو الحال بالنسبة لك تدخلها، بمجاالت لها عالقة ال تخصصات

 اإلشارة  رهن الوضع بعملية المتعلقة المسطرية بالضوابط التقيد عدم 

 ما يلي:  الجانب هذا في لوحظ

تقديم طلب الوضع رهن اإلشارة إلى الجماعة برئيس اإلدارة العمومية المستقبلة  قيامغياب ما يفيد  -

المنظم للوضع رهن  2.13422رقم الترابية المعنية، تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم 

جماعيين رهن إشارة  موظفينالمراقبة بخصوص جماعة أوالد ميمون وضع  اإلشارة، فقد أظهرت

 يخالف ما وهو ،لى طلب تقدما به لمصالح الجماعةمصالح الكتابة العامة إلقليم موالي يعقوب بناء ع

 ؛المقتضيات القانونية سالفة الذكر

المشار إليه أعاله، والمتمثلة في مزاولة  2.13.422من المرسوم رقم  5عدم احترام مقتضيات المادة  -

لها الموظف الموضوع رهن اإلشارة مهاما في مستوى تراتبي مماثل، على األقل، للمهام التي كان يزاو

بالجماعة الترابية األصلية؛ حيث لوحظ في شأن جماعة لعجاجرة أنه تم وضع موظفين من درجة 

متصرف ممتاز ومهندس رئيس درجة ممتازة رهن إشارة دائرة أوالد جامع لمطة، وتم تكليفهما تواليا، 

يانات المدلى بها  بتدبير مصلحة الجبايات المحلية والمصلحة التقنية والمبادرة والتعمير، وذلك وفق الب

 . من قبل الكتابة العامة إلقليم موالي يعقوب
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 اإلشارة  رهن موضوعين لموظفين قانونية غير تعويضات منح 

معظم الجماعات بصرف تعويضات غير قانونية لمجموعة من موظفيها بالرغم من كونهم موضوعين رهن  تقوم

تلك  وكذلكمن التعويضات عن األشغال الشاقة والملوثة  تهمإشارة إدارات أخرى، حيث لوحظ في هذا الصدد استفاد 

 المشار إليه أعاله. 2.13.422قم من المرسوم ر 8مقتضيات المادة  الساعات اإلضافية، فيما يخالفب المتعلقة

من التعويضات عن ساعات العمل اإلضافية على جميع موظفي إقليم موالي يعقوب المرتبين    االستفادةما لوحظ تعميم  ك

 ساعة عن كل شهر. 40، مع تطبيق الحد األقصى المتمثل في 9و 6م يبين السالل

 العرضيين األعوان  .3

 تشغيل الجماعات الترابية لألعوان العرضيين: بخصوص لوحظ

للحاجيات الفعلية  يستجيبالتوفر المسبق على البرنامج الدوري لألشغال )أسبوعي أو شهري(  عدم -

فقط  تم االكتفاء يحيث  األشغال،هذه وطبيعة مكان  يتطلبه ذيللجماعة، مع تحديد عدد األعوان ال

 ؛والمحافظة على البيئة وكذا الحراسة الليلية باإلشارة إلى أنها تتعلق بحمالت للنظافة

األضرار التي قد يتعرضون لها خالل قيامهم بمهام   عنتأمين األعوان العرضيين لعدم عقد اتفاقية  -

لفائدة الجماعات وخاصة أن هذه األخيرة ال تخصص اعتمادات للتعويض عن األضرار التي قد تلحقهم  

 المتعلق 18-12خالف مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم بمناسبة مزاولتهم لهذه المهام، مما ي

 بالتعويض عن حوادث الشغل؛

غياب التصريح بانخراط وتسجيل األعوان العرضيين المشتغلين لدى الجماعات الترابية في النظام  -

-216الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يخالف الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 .المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد  1977أكتوبر   4بتاريخ 1 -77

 التنظيمي الهيكل  .4

 43على ما جاء به منشور وزير الداخلية رقم    وبناء  ،113.14من القانون التنظيمي رقم    126لمقتضيات المادة    تنفيذا

 يعقوب  موالي  إلقليم  التابعة  الجماعات  جل  اتخذت  في شأن تنظيم وهيكلة اإلدارة الجماعية،  2016يوليوز    28بتاريخ  

 117لمادة ل طبقا يعقوبتنظيم وهيكلة إدارة إقليم موالي  مقررإصدار  تم ،إلى ذلك إضافة. الموضوع في راتقرم

 . 2016يونيو  22بتاريخ  32ومقتضيات منشور وزير الداخلية رقم  112.14من القانون التنظيمي رقم 

 : يلي ما الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس سجلوقد 

 الجماعية اإلدارة وهيكلة تنظيم لقرارات الفعلي التنزيل عدم 

المقرر قصد العمل  التنظيمي الهيكل في المضمنة للمهام الوظيفي الوصف بإعداد  الترابية الجماعات قيام عدم لوحظ

لم   كماعلى تنزيله في الواقع، مراعاة للمهارات المطلوبة والمؤهالت العلمية والمهنية للموظف لشغل المهام المحددة.  

الداخلي  تحاصباالفونخص بالذكر البنية المكلفة  ،المصالح المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي بعضيتم إحداث 

 .والتوثيقالمكلفة باألرشيف  بنيةوال

 وفصل المهام المتنافية بهم الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل المنوط  توزيع 

 الجماعية،  للمصالح  الجديدة  الهيكلة  بخصوصالمتخذة من طرف رؤساء الجماعات الترابية    المقرراتفي غياب تفعيل  

المالحظات   الجماعاتهذه  ب  والمهامتوزيع الموظفين    وقد أثار  .السابقةاإلدارية    الهيكلة  تعتمد المعنية    الجماعات  الزالت

 التالية: 

مما أدى إلى الجمع بين مهام   المالية، الموارد  تدبير مكاتب عدد الكافي من الموظفين في ال تعيين عدم -

 وعين يعقوب موالي جماعتي باستثناء إنه حيث ،متنافية على مستوى الوعاء والتحصيل والمراقبة

 األحوال؛ أحسن في اثنينالموظفين المعينين بهذا المكتب  عدد  يتجاوز ال الشقف

بالعدد األكبر من الموظفين، مكتب الحالة المدنية داخل الجماعات التابعة إلقليم موالي يعقوب  استئثار -

  بمكتب حجم العمل المنوط    مع  المرتفع  العدد   هذا  يتناسب  ال.  موظفا  25و  5  بين   لعدد حيث يتراوح هذا ا

جميع وثائق الحالة المدنية  رقمنةأنه تم العمل بنظام  خصوصا ،المدنية وتصديق اإلمضاءات الحالة

 اإلنتاجية؛  من الرفع بهدف 2014ابتداء من سنة 

عين الشقف   لجماعتي بالنسبة المكتب االقتصادي واالجتماعي ب الموظفين من الكافي العدد  تعبئة معد  -

 توسع  من  تعرفانه  مما  بالرغم  واحدا  موظفا  خصصت  لتي ا  قنصرةالتي تتوفر على موظفين اثنين وعين  
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 بوعلي وعين مكس بجماعات المهمة بهذه موظف أي  تكليف يتم لم فيماوحركة اقتصادية.  عمراني

 واحد؛ موظف المكتب بهذاأن باقي الجماعات ال يتعدى فيها عدد العاملين  حين في داوود، وسيدي

 توفرها  من  وبالرغم  يعقوب   موالي  لجماعة  وبالنسبةالمكتب الصحي،    على  اتالجماع  معظم  توفرعدم   -

 موظفين   ستة(، علما أن  2017)نونبر    التقاعد   علىيعرف عطالة منذ إحالة الطبيبة    فإنه  المكتب  هذا  على

 مهام.  ةتابعين لهذا المكتب ال يقومون بأي 

 التنظيمي وللهيكل الترابية الجماعات لحاجيات مراعاة التوظيفات  عدم 

 البشرية  الموارد   من  الفعلية  ا حاجياته  يراعي   معيار  ألي  المعنية  الترابية  الجماعات  ببعض  التوظيف  عمليات  تخضع  ال

 التخصصات على يتوفرون الموظفين من عدد وجود  من وبالرغم أنه ذلك. التنظيمي الهيكل لمتطلبات ويستجيب

 لنفقاتها، ترشيدا استرجاعهمالمعنية  الجماعاتبإمكان  كان والذين أخرى إدارات إشارة رهن نيموضوع المطلوبة

 للوظائف والكفاءات.  التوقعيفي غياب آلية للتدبير  جديدة بتوظيفاتهذه الجماعات  تقوم

 مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية وطرق تقييمهاثانيا. 
 مكنت المراقبة في إطار هذا المحور من الوقوف على ما يلي: 

 عدم ضبط زمن العمل اإلداري للموظفين الجماعيين 

في أماكن عملهم وقت الدخول  الموظفين لحضورلمراقبة اليومية ل فعال نظام على المعنية الجماعات تتوفر  ال

واالنصراف وخالل مواقيت العمل الرسمية، تحت إشراف الرؤساء المباشرين. إذ لوحظ في معظم الجماعات المعنية  

سحبها توقيع عليها لكن دون تحديد زمن معين لوضعها رهن إشارة الموظفين الحاضرين والورقة الحضور و اعتماد 

إلى عدم احترام الزمن اإلداري الفعلي بالجماعات الترابية المحدد  أدى مما ،إلى حين االنصراف القانوني من العمل

نظام إلكتروني لضبط ل ئهاقتناباجماعة موالي يعقوب عن باقي الجماعات  تميزت. وفي األسبوع ساعة ,537في 

 الحضور غير أنها لم تقم بتفعيله.

 ناشتغال األعوان العرضي لتتبع الشكليةاستيفاء اإلجراءات  عدم 

 إنجاز جداول غيابإال أنه لوحظ  العرضيين،عوان لأل لمسندةتكليف موظفين لتتبع األشغال اب المعنية الجماعات تقوم

د من مما يحمل مخاطر األداء دون التأك ،واآلمرين بالصرف التتبعمن طرف المشرفين على  موقعة األشغال، هذه

 الخدمة المنجزة.

 عدم توفر ظروف العمل المالئمة على مستوى الجماعات الترابية 

الموظفين العاملين  عدد بالنظر لمة مقرات جل الجماعات الترابية المعنية ءالحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم مال

جماعة أوالد ميمون وجماعة   واضطر، على سبيل المثال، موظف  وقد بها من حيث المساحة المخصصة وعدد المكاتب.  

للتصدعات التي طالت مقرات   تفادياعين بوعلي، للعمل بأحد المقرات المؤقتة )أحد البنايات التابعة للسلطة المحلية(،  

 سالمتهم وسالمة المرتفقين على حد سواء.  عملهم األصلية والتي باتت تهدد

لم يتم تخصيص جناح من البناية التي تحتضن مصالح اإلدارة الترابية لفائدة إدارة المجلس اإلقليمي موالي يعقوب؛   كما

مما أفضى إلى تعذر توفير مكاتب للموظفين المشتغلين باإلقليم، حيث لوحظ أنه تم تخصيص مكتب فريد لرئيس 

ما يعوق مقليمي، يشغله في اآلن ذاته مدير ديوانه ويخصص لعقد اجتماعات ودورات المجلس اإلقليمي؛ المجلس اإل

 مزاولة الموظفين لمهامهم بالشكل المطلوب.

  المردودية وتقييمالتنقيط السنوي  بخصوص والشفافيةعدم مراعاة مبدأ االستحقاق 

 2بتاريخ    2.05.1367من المرسوم رقم    10ن، طبقا للمادة  الجماعات الترابية بإخضاع جميع الموظفين واألعوا  تقوم

بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية، للتقييم مرة واحدة سنويا، من أجل الترقي في   2005دجنبر 

لوحظ بهذا الخصوص اإلعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع الموظفين بنسق سريع دون وقد الدرجة. 

ال يخدم مييز على أساس الكفاءة، مع تقييم مردودية كل موظف على أساس جرد واضح للمهام المنوطة به. وبالتالي،  ت

مقتضيات دليل تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية   مع  يتماشى  ال  الذيمر  األوهو  نظام التقييم المعتمد الغاية منه،  

، التي تلزم الرئيس المباشر بإجراء مقابلة مع الموظف 2006تنبر الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة في ش

إليه، وكذا تطور مساره  الموكلةالمعني على األقل كل سنتين، و تنصب أساسا على مؤهالته المهنية بالنظر للمهام 

 .المهني من حيث الترقي والحركية

 التكوين المستمر للموارد البشرية ثالث. 
 فيما يخص التكوين المستمر، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: 

 البشرية هاإغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لموارد 

على الرغم من الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الترابية على مستوى األطر في بعض مناصب المسؤولية من  

قبيل االفتحاص الداخلي والتواصل والعالقات العامة، وكذلك النقص المعرفي لبعض الموظفين على مستوى المالية 
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 برامج  غيابفقد لوحظ    ،الترابية على سبيل المثال  المحلية أو مستجدات المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات

وربط ذلك بمسطرة الترقي والتعيين في مناصب  ،"الحاجيات"تحليل  إلى تستند أو إعادة تكوين الموظفين  لتكوين

 المسؤولية.

 بما يلي :الجماعة يوصي المجلس الجهوي للحسابات  لذا

 أخرى إدارات إشارة رهن الجماعيين الموظفين وضع عمليات بخصوص المسجلة االختالالت تدارك -

 تحكمها؛ التي المسطرية بالضوابط والتقيد عقلنتها على بالعمل وذلك

  البشرية للموارد وتوزيع وظيفي وصف من يتطلبه وما المقرر التنظيمي الهيكل تفعيل على العمل -

 المتنافية؛ المهام وفصلبكل موظف  المنوط العمل حجم يراعي

 الموظفين؛  حضور  لضبط  منظومة  واعتماد  البشرية  الموارد  أداء  وتتبع  مراقبةل  التدابير الالزمةاتخاذ   -

 الترابية للجماعات الحقيقية للحاجيات يستجيب بما المستمر للتكوين الضرورية العناية إيالء -

 . المقرر التنظيمي الهيكل ومتطلبات
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لموالي يعقوب 

   )نص مقتضب( 

 )...( 

 وضعية الموارد البشرية .أوال

 معطيات حول وضعية الموظفين بجماعة موالي يعقوب  .1

موظف  88 : العدد اإلجمالي للموظفين  

األطر العليا 19 : عدد األطر العليا  

إطار 09 : عدد األطر المتوسطة  

 00 : عدد رؤساء األقسام

 03 : عدد رؤساء المصالح

إطار 06 :    11و   10نسبة التأطير اإلداري السلم    

إطار 11 :    11و   10نسبة التأطير التقني السلم    

من األطر العليا 01موظفين من بينهم  05 : عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة بإدارات أخرى  

 00 : عدد الموظفين الملحقين بإدارات أخرى

 الوضع رهن اإلشارة   .2

طلبات السيد باشا موالي يعقوب تم وضع خمس موظفين رهن إشارة باشوية موالي يعقوب، يتم تدبير بناء على 

دارية لهذه الفئة  على غرار كافة موظفي الجماعة فيما يخص تنقيط وتقييم الموظفين حسب الكفاءة إلالشؤون ا

صريح يفيد بضرورة التأشير على  والمهنية واالنضباط بناء على تقارير اإلدارة المعنية، وفي غياب نص قانوني

مستندة على المادة   2016قرارات الوضع رهن اإلشارة لم تقدم الجماعة على التأشير على هذه القرارات خالل سنة  

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي  118

 العرضيين األعوان  .3

خيرة في اليد العاملة المكلفة بالنظافة وأشغال نظرا للخصاص الذي تعرفه جماعة موالي يعقوب خالل السنوات األ

البلدية والحراسة والسيما بعد مغادرة عدد كبير من العاملين بالجماعة لبلوغهم سن التقاعد ومع عدم إمكانية مباشرة 

توظيفات جديدة، تعمل جماعة موال يعقوب باالستعانة باألعوان العرضيين في مجال النظافة والحراسة وأشغال 

قد نهج التقني المشرف على قطاع النظافة عملية اإلعداد اليومي لبرنامج العمل والعدد الكافي لليد )...( ودية، البل

ياب العاملة التي تستلزم العمل، ومنه البرنامج الشهري ليتم تحديد الحاجيات السنوية من اليد العاملة، وبخصوص غ

 ." شأن الجماعة قد سبق لها أن تعاقدت مع شركة للتأمين ، يشرفني أن أخبركم  عقد لتأمين األعوان العرضيين

إال أن السيد الخازن الجماعي بفاس، وطبقا لمقتضيات  2010لتأمين اليد العاملة الجماعية برسم سنة  ".ز .ت

النصوص القانونية المعمول بها، رفض تحويل المبلغ موضوع االتفاقية لفائدة الشركة المعنية بدعوى عدم قانونية 

أمين اليد العاملة الجماعية، وقد كان عدم توصل الشركة بمستحقاتها، كما جاء ضمن بنود االتفاقية المبرمة بين ت

 الجماعة والشركة السالفة الذكر، موضوع دعوى قضائية مـرفوعة بالمحاكم بفاس ضد جماعة موالي يعقوب. 

 التنظيمي الهيكل  .4

وينظم اختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس الجماعي موالي   تتوفر جماعة موالي يعقوب على هيكل إداري يحدد 

بعد مداولة المجلس الجماعي موالي يعقوب خالل دورته العادية لشهر  2017مارس  16بتاريخ  31يعقوب عدد 

أبريل  03مؤشر عليه من طرف السيد عامل إقليم موالي يعقوب بتاريخ  2017فبراير  14بتاريخ  2017فبراير 

2017 . 

 نزيل الفعلي لقرارات تنظيم وهيكلة الجماعةعدم الت 
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بخصوص عدم أجرأة الهيكل التنظيمي الذي تتوفر عليه الجماعة، وهنا نـذكر التعديالت التي بادرت بها جماعة 

 موالي يعقوب في هذا الشأن وقوفا عند المالحظات التي تم اقتراحها خالل فترة المراقبة: 

فيما يتعلق بمكتب التدقيق الداخلي الغير مفعل بجماعة موالي يعقوب ذلك يرجع باألساس  مكتب التدقيق الداخلي:

 إلـى غياب القوانين المنظمة لعمل هذه المصلحة،

وبعد مغادرة الطبيبة ألسالك الوظيفة العمومية بجماعة موالي يعقوب عند بلوغها سن التقاعد   مكتب حفظ الصحة:

را لغلق باب التوظيفات الجديدة على الجماعات، يبقى المكتب بدون فعالية ، ونظ17/11/2017الرسمي بتاريخ 

إعادة  الى لغياب األطر المؤهلة علما أن الطبيبة هي الوحيدة المؤهلة للقيام بتدخالت المكتب، مما دفع الجماعة

ب أو تقني في توزيع الموظفين التابعين بالمكتب السالف الذكر بمصالح إدارية أخرى، في انتظار تعيين طبي

 التخصص على رأس المصلحة.

مكناس   -على ضوء المقترحات التي جاء بها السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات فاس    مكتب الموارد البشرية:

تم تعيين إطار جديد )مهندس دولة ممتاز ( على رأس مكتب الموارد البشرية لتحسين مردوديته وسد ثغرات تدبيره 

ميزانية والمحاسبة، وتم إضافة موظفة جديدة )تقنية من الدرجة الثانية ( أقدمت من مكتب الحالة تم نقله من مكتب ال

 المدنية وتصحيح اإلمضاء.

 -وقع تغيير بهذا المكتب بعد الزيارة الميدانية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات فاس    مكتب الميزانية والمحاسبة:

ة الثالثة( لتولـي مهمة تدبير مكتب الموارد المالية، وتم استقدام موظفة مكناس حيث تم نقل موظفة )تقنية من الدرج

 مكتب الحالة المدنية )تقنية من الدرجة الثالثة( .

 :المكتب االقتصادي واالجتماعي

نظرا لمحدودية المجال الترابي لجماعة موالي يعقوب وتكـتل األنشطة التجارية في بعض الشوارع التي تعرف  

الزوار إلى المسابح المعدنية والحمامات الفردية، يجعل إمكانية إحداث نشاط تجاري جديد  بالخصوص مـرور

ضعيفة لعدم توفر العقار ونادرا ما يتم إحداث نشاط تجاري كمقهى أو محالت بيع المواد الغذائية أو الخضر أو 

 حامة أو إصالح األحذية.الجزارة، أما المحالت المهنية فضعيفة جدا قد تهم بعض الحرف كالرصاصة أو الل

فحجم األنشطة االقتصادية واالجتماعية بالجماعة ال يستدعي تخصيص مصلحة مستقلة تهتم باألنشطة االقتصادية 

 واالجتماعية فموظف واحد كفيل بتدبير المكتب االقتصادي واالجتماعي. 

 :مكتب الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء

إلعادة هيكلة الموارد البشرية بالجماعة ولسد الخصاص الحاصل في بعض المصالح وكذا لتقليص  )...(تطبيقا 

عدد المهام الموكولة لبعض العناصر تم تقليص عدد الموظفين العاملين بهذا المكتب، من ثمان موظفين إلى ستة 

 . الح الجماعيةموظفين، وتعيينهم بمصالح أخرى لمعادلة الكفة وإعادة انتشار الموظفين بالمص

عدم تكليف موظفين ببعض المسؤوليات مثل تعيين موظف مكلف بالتواصل والعالقات العامة، )...( وفي شأن 
فإن هذه المهمة مسندة إلى موظفة )تقنية من الدرجة الثانية( تعمل بالكتابة الخاصة للمجلس تنظم المواعيد واللقاءات 

ة الرئيس لعرضها على المجلس الجماعي بدوراته العادية خالل مع الرئيس، وتشرف على ترتيب وتدوين أنشط
 المتعلق بالجماعات.   14. 113 رقم   يمن القانون التنظيم 106السنة كما هو منصوص عليه بالمادة 

أما عن عدم تعيين موظف مكلف بالشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية، فإن هذه المهمة يباشرها باإلضافة إلى 

وظفان )متصرف ممتاز( مكلف بشؤون المجلس وموظف آخر )مساعد تقني من الدرجة الثانية( مكلف مهامهما م

بالممتلكات والمنازعات الجماعية، حيث يقومان بتدبير اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجماعة، ودراسة ملفات 

عيات ومساهمتها الفعالة في تنمية وأنشطة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة، ومع تزايد انخراط الساكنة بالجم

ها من خالل تموينات في إطار شراكات وخاصة مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية، االجماعة والعناية التي تعط

تم مؤخرا تعيين  موظفتين مكلفتين بالجمعيات واالتفاقيات وتتبع أنشطتها منها وإعداد تقارير حولها إلمكانية منحها  

 ة.دعم من الجماع

في غياب وجود مكتب األرشيف والتوثيق تعمل كل مصلحة على تدبير أرشيفها والحفاظ على تاريخ التدخالت بها 

وهذا بقلة دراية يضيع على الجماعة مخزون يصعب الرجوع إليه في بعض األحيان وكذا بساطة مقر الجماعة 

مية المصلحة وبعد دراسة الفكرة من كل والمكاتب ال يساعد على توفير مجال أوسع لحفظ األرشيف، ونظرا أله

واالحتفاظ   « SCAN »  ةالجوانب سنبادر بتعيين موظف أو اثنين يقومان بنسخ صور للوثائق لكل مصلحة على حد 

 بها على الحاسوب مع توفير رفوف بمكان مالئم الحتفاظ بالنسخ الورقية.
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تم إسناد تدبير مكتب تصحيح اإلمضاء إلى موظفين بدال من واحد كما كان األمـر عليه  مكتب تصحيح اإلمضاء:

نزوال عند مالحظة السادة   سابقا تحت إشراف موظف يعرف عنه نباهته والتزامه بتطبيق القوانين المنصوص عليها

مخالفة بذلك قانون مدونة القضاة التي تفيد كون الجماعة تستمر في تصحيح اإلمضاء لعقود عـرفية وحقوق عينية 

 . 2011نونبر  24موافق  1432ذي الحجة  27 تاريخالحقوق العينية الصادر ب

يعتري مكتب الوعاء والتحصيل عدم تحديد المهام والمسؤوليات وكذا  مكتب الوعاء الضريبي ومكتب التحصيل:

ين، ونظرا ألهمية هذه المصلحة نقص في المعرفة بالمجال الضريبي، وما يسهل وظيفة المكتب محدودية الملزم

بالجماعة، وبعد إشارات السادة القضاة الملحة على ضرورة إعادة هيكلة هذه المصلحة فقد تم القيام باإلصالحات 

التالية: تم تعيين موظف مؤخرا )مساعد تقني من الدرجة الثالثة( على رأس المكتب بمعية موظف آخر مكلفان  

مكتب التحصيل الضريبي : تتكلف مؤخرا   د جداول الملزمين ومتابعة المتقاعسين.بإحصاء المادة الضريبية وإعدا

ومتر ليك  333,بتدبيره موظفة )تقنية من الدرجة الثالثة( ، ونظرا لمحدودية المجال الترابي للجماعة التي تبلغ حوالي  

نسمة، وكذلك العدد الضعيف لألنشطة   4612)دون احتساب الدواوير التابعة للجماعة( وقلة الكثافة السكانية  مربع  

التجارية والملزمين في مختلف المجاالت، فإن مكتب الوعاء ومكتب التحصيل يشتغلون بتعاون وتنسيق )تحت 

عاملين بهما والوقوف على النصوص إشراف السيد مدير المصالح الجماعية رئيس المكتب سابقا( لمساندة ال

والقوانين المنظمة للجبايات المحلية من وعاء وتحصيل في انتظار اكتسابهم للخبرة الالزمة وإخضاعهم لتكوينات 

 في ميدان الجبايات المحلية، 

 عدم مراعاة التوظيفات لحاجيات الجماعات الترابية وللهيكل التنظيمي 

د النقص الحاصل بالجماعة وتعويض األطر المحورية بكفاءات لحمل المشعل، ال يغيب علينا دائما إمكانية س  

فعلى سبيل الذكر ، قبل مغادرة  المحاسب السابق للجماعة وعند اقترابه من سن التقاعد وضعنا معه موظفين  

قترابه متصرف مساعد وتقنية من الدرجة الثالثة للنهل من تجربته وخبرته، وكذا شسيع الجماعة السابق وبعد ا

كذلك من سن التقاعد عينا موظفا )مهندس دولة( نائبا له ليقتبس من خبرته وحنكته، وكذا رئيس مكتب الموارد 

على  2015البشرية السابق الذي عوضناه بآخر متصرف مساعد، وقد أقدمت جماعة موالي يعقوب خالل سنة 

حاجة لسد بعض الخصاص في اليد توظيف مجموعة من األطر المتوسطة حسب المناصب الشاغـرة وحسب ال

العاملة التقنية كميكانيكي، رصاص، كهربائي، وسائقين مؤهلين، وقد همت التوظيفات الجديدة مساعدين تقنيين 

ومساعد إداري، وذلك لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة التابعة للجماعة بعد مغادرة األعوان العاملين بالنظافة 

بجماعة موالي يعقوب، وبغية منا لتحسين رونق وجمالية المدينة بإضفاء مجال أخضر  سلك الوظيفة العمومية 

تفتقده الجماعة تم توظيف كفاءات مؤهلة في هذا المجال، أما عن األطر األخرى فقد تم توظيف ثالث سائقين وهنا 

مهنيين لتغطية الحاجة الملحة نود اإلشارة إلى أنه رغم هذه التوظيفات األخير فال زالت الجماعة تفتقر إلى سائقين 

شاحنات،   03سيارات النقل المدرسي و 03لهذا التخصص حيث يتم االستعانة بسائقين عرضيين لسد الخصاص )

 سيارات خفيفة وسيارة اإلسعاف(.  03سيارة الدفع الرباعي، 

داخيل للجماعة عملت الجماعة على اإلعالن على توظيف أطر متوسطة وعليا لتوظيف شسيع م  2017وخالل سنة   

وتقنيين في الهندسة المدنية والمسح الطوبغرافي وتسيير األوراش، إال أن هذه العملية لم تكتمل حيث تم توقيفها 

 من قبل وزارة الداخلية لتوجهات تهم الوزارة.  2017خالل شهر يونيو من سنة 

وذلك بصدور القوانين والمراسيم  وفي انتظار إفراج وزارة الداخلية على عملية التوظيف بالجماعات المحلية

المنظمة لذلك، من المرجح أن تعمل الجماعة على توظيف تقني في حفظ الصحة ومساعدين تقنيين في الهندسة 

 المدنية كما سبق ذكره.

 ثانيا. مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية

 ضبط زمن العمل اإلداري للموظفين الجماعيين عدم 

دة القضاة بخصوص ضعف إجراءات مراقبة حضور وانصراف الموظفين بتقرير تدبير وكما جاء بمالحظات السا

الموارد البشرية لجماعة موالي يعقوب، فإن الجماعة بعد أن عملت على تركيب شبكة المراقبة بالكاميرات داخل 

، تم  2017المكاتب ومرافق الجماعة وكذا وضع أجهزة ضبط حضور وانصراف الموظفين بالبصمات خالل سنة 

تفعيلهما بعد حل بعض المشاكل التقنية المرتبطة بضعف تغطية الجماعة بشبكة األنترنيت ونقل أجهزة المراقبة من 

مكتب رئيس الجماعة إلـى مكتب مدير المصالح لمباشرة عملية المراقبة وضبط حضور وانصراف الموظفين بكل 

 دقة.

 ن العرضيينعدم استيفاء اإلجراءات الشكلية لتتبع أشغال األعوا 

بخصوص ضعف اإلجراءات المتعلقة بمراقبة األعوان العرضيين التي أشار إليهما السادة القضاة، فإن الجماعة 

تقوم بمراقبة األعوان العرضيين بصفة مستمرة من طرف تقني الجماعة المكلف بهذه المهمة بمعية مساعد تقني 

مج األسبوعية اتراحات السادة القضاة، على إعداد البروعون عرضي، وتسهر الجماعة منذ تاريخه كما جاء في اق

 مع ورقة الحضور اليومية لتتبع أشغال األعوان العرضيين.
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 عدم مراعاة مبدأ االستحقاق والشفافية بخصوص التنقيط السنوي وتقييم المردودية 

المكلف بالموارد البشرية، فال يمكن إن غياب نظام تنقيط يبرز مردودية وتقييم الموظف مرده لقلة خبرة الموظف 

مساواة في الجزاء والترقي بين موظف منضبط فعال ومجتهد وموظف كثير الشواهد المرضية يعمل دائما في الظل 

دون مسؤولية أو اجتهاد منه، وقد عملنا بعد تعيين اإلطار الجديد الذي عين مؤخرا على رأس الموارد البشرية على 

السنوي وذلك على أساس تقييم المردودية واحترام الكفاءات بالجماعة والنهج الصحيح في تفعيل عملية التنقيط 

 حقية لألحسن.اعتماد األ

 ثالثا. التكوين المستمر للموارد البشرية

 إغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لمواردها البشرية 

قدراتهم المعرفية في مجاالت اختصاصهم وهذه   أشار السادة القضاة نقطة مهمة بخصوص تكوين الموظفين وتنمية

العملية قامت بها الجماعة على نفقة ميزانيتها مرتين اثنين في مجال المعلوميات، األولـى بعد االنتقال من مرحلة  

اآللة الكاتبة إلى الحواسيب، وقد تهم عملية التكوين األطر المسؤولة دائما بتنظيم من وزارة الداخلية، وهذا مـرده 

لضعف الموارد المالية للجماعة لتغطي جميع الحاجيات، فنقتصر في المجمل على مبادرات وزارة الداخلية واجتهاد 

رؤساء األقسام في تنمية مداركهم ومعلوماتهم بصفة شخصية، وقد عملت الجماعة مؤخرا على برمجة تكوين 

 )...(. لموظفي الجماعة سيهم مجال المعلوميات ومجاالت أخرى.

III.  للوادين رئيس المجلس الجماعيجواب 

 ( مقتضب نص) 

 )...( 

  تدارك االختالالت المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهــن إشارة إدارات أخرى

 وذلك بالعمل على عقلنتها والتقيد بالضوابط المسطرية التي تحكمها.

( المتعلق بالوضع رهن 2014يناير  30)  1435ربيع األول  28الصادر في  2-13-422طبقا للمرسوم  رقم 

 للمادة الثانية التي تم إغفالها في شروط و كيفيات الوضع رهن اإلشارة. تطبيقااإلشارة  و

منذ قيام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تدبير الموارد البشرية لجماعة الوادين،  لم يتم إلى حد اآلن تسجيل أي 

 عملية بخصوص وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى.

 مسطرة القانونية المنظمة للوضع رهن اإلشارة في حالة اللجوء اليها. عليه سوف نعمل على تطبيق الو

  توزيع للموارد البشرية وظيفي و العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي المقرر و ما يتطلبه من وصف

 يراعي حجم العمل المنوط بكل موظف و فصل المهام المتنافية 

لجماعية واختصاصات اإلدارة بناءا على مقرر مجلس جماعة تمت التأشيرة على قرار الهيكل التنظيمي لإلدارة ا

. كما  02/2017/ 07المنعقدة بتاريخ    2017الصادر في إطار اجتماع الدورة العادية  لشهر فبراير     61الوادين رقم  

لية بناءا على دورية السيد وزير الداخ  2019تمت مراجعة هذا األخير في إطــار دورته العادية لشهر فــبرايـــر 

هيآتها ات الجماعات الترابية والخاصة بالتعيين في المناصب العليا بإدار 2018/ 31/07بتاريخ  D4790عدد 

نسمة تضم مدير   15000نظام التعويض عن المسؤولية، وعلى إثر تحديد بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن  و

 األرشيف، تلقي الشكايات و طلب المعلومات (.  لقد تم إحداث بعض المكاتب ) الوعاء الضريبي،المصالح فقط، و

أن الجماعة تعرف نقصا خصوصا والعمل مستقبال على إدراج تكوينات لــفئة من الموظفين لتفادي المهام المتنافية  

 منصب شاغر(.  11في الموارد البشرية ) 

 ة لضــبط حضور الموظفيناتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة و تتبع أداء الموارد البشرية و اعتماد منظوم 

الذي يعطي السلطة  988-68المرسوم الملكي رقـــــم منه و 2وخاصة الفصل   2-05-1367طبقا للمرسوم رقم 

التقديرية إلقرار نقطة عددية سنوية لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق لدى إدارة أخرى أو موضوع رهن اإلشارة، 

 مدى تحقيق األهدافالمهام المرتبطة بالـــــوظيفة ومل على مدى انـــجاز تتعتبر عناصر سلم التنقيط  الذي يش

فية الملفات مردوديته خالل مساره المهني في تصلموظف  والسلوك المهــــني لالمسطرة والقدرة على التنظيم و

عاة مدى مع مرا معايير لمراقبة أداء الموارد البشرية،بتكار في مجال عمله من تدابير واالالبحث واإلداريـة و

في حالة والمعلوماتية لتسهيل األداء الوظيفي،  إشارة الموظف الوسائل التقنية و  وضع رهنتحقيق النتائج المرجوة و

 عدم الحصول على النتائج المرجوة يجب معرفة األسباب المفسرة للتفاوت الحاصل.

 وب الخاص بالموارد البشرية.لم يبقى إال ربطها مع الحاسم وضع آلية لضبط حضور الموظفين ولقد تو
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   إيالء العناية الضرورية للتكوين المستمر  بما يستجيب للحاجيات الحقيــــقيــــة للجماعـــــات الترابية

 ومتطلبات الهيكل التنظيمي المقرر 

يخضع موظفو الجماعة إلى دورات تكوينية تنظهما عمالة إقليم موالي يعقوب تحت إشراف وزارة الداخلية ومركز 

 س.تكوين األطر اإلدارية بفا

غير كافية لرصد إعتمادات ضرورية للتكوين المستمر، لدى ستعمل أن ميزانية الجماعة تضل محدودة وغير 

سايرة متطلبات الهيكل التنظيمي الجماعة في السنوات القادمة على إدراج التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعة لم

 طلب المعلومات (. قي الشكايات وضريبي، األرشيف، تلحاجيات الجماعة الحقيقية ) الوعاء الو

IV.   جواب رئيس المجلس الجماعة للعجاجرة 

 (ورد كما الجواب نص)

حول تدارك االختالالت المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين  رهن إشارة إدارات  .1

  أخرى

 وضعية في يكونوا لم 1988 سنة منذ  يعقوب موالي إقليم عمالة مصالح إشارة رهن الموضوعين الموظفين إن

 مرتين المكرر 46 الفصل تطبيق لكيفيات المحدد  2014 يناير 30 مرسوم صدور وبعد  لكن ،  قانونية نظامية

 المسطرية  اإلجراءات  حسب  وذلك  باألمر،   للمعنيين  النظامية  الوضعية  تسوية  تمت  اإلشارة،  رهن  بالوضع  المتعلق

  . المذكور المرسوم في عليها المنصوص

 رئيس مهندس إلحاق تم اإلشارة، رهن الموضوعين الجماعة هذه بموظفي المتعلقة المالية التحمالت ولتخفيض

 وزارة مصالح إلى ممتاز متصرف لحاقإ بإجراءات القيام بصدد  اآلن نحن فيما  فاس،  عمالة مجلس إلى ممتاز

 . اإلشارة رهن وضعيته إلنهاء المالية

  العرضيين األعوان تشغيل  حول .2

 ،2018   سنة  درهم  43.720،71  بلغت  بحيث  جدا  متواضعة  الجماعة  بهذه  العرضيين  باألعوان  المتعلقة  النفقات  إن

 وإقامة  النظافة  مهام  أيضا  تشمل  كما  الجماعة  مركز  عن  بعيد   بدوار  األطفال  روض  حراسة  مهام  النفقات  هذه  وتشمل

 . الوطنية المناسبات  في الزينة معالم

  . نجازهاإ المزمع لألشغال دوري برنامج إطار في تقنية بطاقة على بناء العرضيين األعوان تشغيل ويتم

  التنظيمي الهيكل تفعيل حول .3

 الداخلية  وزير  السيد   منشور  في  الواردة  التدابير  على  بناء  أعد   الذي  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  تم   2017  سنة  من  ابتداء

 في الواردة المقتضيات على بناء تحيينه  تم ثم الجماعات، إدارات تنظيم  حول 2016 يوليوز 28 بتاريخ 43 عدد

 بإدارة العليا المناصب في التعيين حول 2018 يوليوز 31 بتاريخ D4790 عدد الداخلية وزير السيد  دورية

 خالل من المتخذة للتدابير الفعلي التنزيل تم ولقد .  المسؤولية عن التعويضات ونظام وهيآتها الترابية الجماعات

 مراعاة مع الموظفين بين المهام توزيع على الحرص تم بحيث الجماعية بالمكاتب المنوطة للمهام دقيق وصف

 .اختصاصاتهم

  البشرية الموارد أداء وتتبع مراقبة .4

  وتقييم  التنقيط لمسطرة المحدد  المرسوم مقتضيات بتطبيق المتعلق 2006 شتنبر 25 بتاريخ 4 رقم المنشور إن

"   التقييم  نظام  بإقرار  المتعلق  2  رقم  المحور  في  أشار  قد   ،   2005  دجنبر   2  في   الصادر  العمومية  اإلدارات  موظفي

 ، والتقييم التنقيط مجال  في مكونين تكوين بهدف تكوينية دورات تنظيم  تعتزم العامة القطاعات تحديث وزارة بأن

  والتقييم للتنقيط الجديد  للنظام السليم التطبيق ضمان أجل من العمومية اإلدارات إشارة رهن إمكانياتها كل وضع و

 دورة أية الجهوي أو اإلقليمي  المستوى على تنظم لم المذكور المنشور صدور بعد  الماضية السنوات وخالل." 

 عملية في االجتهاد  تم الفراغ هذا وأمام.  والتقييم التنقيط لنظام السليم التطبيق إجراءات وشرح لتوضيح تكوينية

 .اإلدارية بملفاتهم إرفاقها تم  لتقييمهم جذاذات بوضع الجماعة بهذه الموظفين أداء تتبع

 البشرية للموارد المستمر التكوين .5

 متنوعة تكوينية برامج ونظمت األخيرتين السنتين في المجهودات ضاعفت قد  اإلقليمية السلطة بأن لوحظ لقد 

 . بهم المنوطة المهام لمتطلبات تستجيب الجماعيين الموظفين لفائدة
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V. لعين بوعلي  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 (ورد كما الجواب نص)

 المالحظة األولى : 

  تعتمده  اإلقليـــم  سلطة  كانت   أسلوب  وهو  ،  توظيفهم  بمجرد   يعقوب  موالي   اقليم  إشارة  رهن  موظفين  وضع  وتخص

 .مناسبة إدارية مقرات على الجماعة توفر بعدم ذلك وتبـــرر البشريـــة الموارد  من الخصاص لملء

 الثانية المالحظة : 

 فــإن ، يعقوب مــوالي اقليــم إشارة رهــن الموظفين وضـــع عمليــات بخصوص المسجلـة اإلختالالت لتــدارك

 العمليــة  هذه  تحكـــم  التي  المسطريــة  بالضوابط  التقيــد  موضوع  في  المذكورة  المصالــح  كاتبت  قد   المجلس  رئاســة

 .ذلك لتحقيق الوسائل بكــل تسعــى وهي ،

 الثالثة المالحظة : 

 مــن نــوع أي تمنــح ال الجماعـــة هــذه مصالح فإن اإلشــارة رهن الموضوعين للموظفين التعويضات عـن أما

 المــادة مقتضيات خاصــة اإلشارة رهــن الوضـــع لقانـــون تطبيقـــا الشهريـــة، األجــرة باستثنـــاء التعويضات

 .2- 12-422 رقــم المرسوم من 8

 الرابعة المالحظة : 

 وتعتـزم  المتوفرة  الماديـــة  اإلمكانيات  لضعف  نظرا  العرضيين،  األعوان  من  قليال  عــددا  إال  الجماعة  هذه  تشغل  ال

 .تقريركــم فــي الواردة المالحظات حسب واإلدارية المالية القانونية، بالضوابط التقيد  الجماعة مصالح

 الخامسة المالحظة : 

 D4790 عــدد   الداخليــة  وزيـــر  لدوريــة  تطبيقا  و  الجماعــي  المجلس  فـــإن  التنظيمـي،  الهيكــل  بتفعيــل  عالقــة

 عدد مقـــرر اتخذ  قــــد  ، الترابية الجماعات بإدارة العليا المناصب في ـنيالتعيـ حول ، 2018يوليو 31 بتاريـخ

 طرف من عليه مؤشر  2019 فبرايــر 07 بتاريخ 2019 فبراير لشهـر العاديـــة الدورة إطـــار في  الصـادر 10

 حـدود  في  الموظفين  توزيع  إلى  الجماعـــة  إدارة  عمدت  وقد   ،  2019  مارس  29   بتاريــخ  يعقوب  موالي  اقليم  عامل

 موالي اقليم عمالة مصالح إشارة رهـن الموجودين الموظفين إلتحاق انتظار في المتوفــرة والكفاءات اإلمكانات

 .يعقوب

 السادسة المالحظة : 

 المصالح ومديرية اإلداريـة المصالح تعمـل ، للموظفين اليومي والحضور اإلداري العمــل ضبط بخصوص

 الواجب تأدية في التهاون أو التغيب مستوى على تجاوز او خرق كل لمعالجة اإلستباقــي التدبير على جاهــدة

 .المخالفيــن وزجــر الصارم والتتبع

 السابعة المالحظة : 

  مديريــة فإن ، الموظفيــن وتقييم السنــوي التنقيط بخصوص والشفافيـــة االستحقـــاق مبــدأ مراعــاة حـول

 المردوديــة ضوء على موظـــف كــل أداء تقييــــم في  به الموصى الترقيــة نمــط إعمال على تصــر المصالح

 .واالنضباط

 الثامنة المالحظة : 

 غير  ،  المردودية  وزيــادة  التسييــراإلداري  تحسيــن  في  أساسية  لبنــة  الجماعـــة  لموظفي  المستمر  التكويــن  يشكــل

 على الحرص كـــل حريصة الجماعية اإلدارة  تجعل الجماعة طرف من تكوينات لتنظيـم اإلمكانيات قلــة أن

 .التخصصات جميـع وفي والجهـــة اإلقليــم صعيــد  على المقترحـــة التكوينــات جميـــع من االستفـــادة

VI.  لعين قنصرة  المجلس الجماعيجواب رئيس 

 ( مقتضب نص) 

 )...( 

  تقييم وضع الموظفين الجماعيين رهن اشارة ادارات أخرى 

لقد تبنى المجلس الجماعي عين قنصرة منذ بداية االنتداب الحالي سياسة صارمة قصد تسوية وضعية الموظفين 

وظفا للعمل بمقر الجماعة. هذا األمر الذي م 15رهن االشارة، حيث تم إلغاء كل القرارات السابقة، ليتم إلتحاق 

)...(، كانت له تداعيات إيجابية على التدبير السليم لإلدارة الجماعية و توزيع المهام بين الموظفين في اطار تقسيم 

جديد للعمل و توزيع المهام تبعا للهيكل التنظيمي المعتمد. أما بخصوص الموظفين الثالث الموضوعين حاليا رهن 



 232 

إدارات أخرى، فقد تم ذلك وفق الضوابط المسطرية المتعلقة بعملية الوضع رهن االشارة قصد تشغيل مرافق   إشارة

عمومية ذات بعد اجتماعي متواجدة بمركز عين قنصرة، حيث أبرم المجلس الجماعي اتفاقية مع المديرية الجهوية 

ارد البشرية لتسيير المكتبة من طرف إدارة للثقافة قصد تفعيل المكتبة العمومية و التي نصت على تخصيص المو

الجماعة، نفس االمر بالنسبة لدار الشباب الكائنة بمركز الجماعة. كما نقوم سنويا بمراسلة اإلدارات المستقبلة 

لتمكين مكتب الموارد البشرية بتقارير حول نشاط الموظفين و األداء السنوي التخاذه كمعيار للتنقيط السنوي، مع 

بعدم استفادة الموضوعين رهن االشارة من التعويضات عن ساعات العمل االضافية و تعويضات األشغال   االلتزام

 الشاقة و الوسخة طبقا للنصوص القانونية المنظمة.  

 تشغيل الجماعة الترابية لألعوان العرضيين 

في مجال النظافة و  يعمل بالجماعة الترابية عين قنصرة، وبصفة دورية، عدة أعوان عرضيين يشتغلون خاصة

جمع النفايات و الحراسة الليلية للمنشآت الجماعية و المؤسسات االجتماعية المختلفة و المقامة فوق تراب الجماعة 

كدار الطالبة والمكتبة الجماعية، فنتيجة للطفرة الهامة التي عرفتها جماعة عين قنصرة منذ بداية االنتداب الحالي، 

سة صارمة لمواجهة تراكم النفايات و معالجة النقاط السوداء، حيث تم تعيين عدة أعوان تبنى المجلس الجماعي سيا

عرضيين للسهر على جمع النفايات و األزبال من مركز عين قنصرة و بعض الدواوير الكبرى و التجزءات التابعة  

 ترابيا للجماعة نتيجة التوسع العمراني من الجهة الشرقية المحاذية لمدينة فاس.

ا بخصوص طريقة اشتغال األعوان العرضيين، فقد تم تكليف الموظف المسؤول عن مكتب التخطيط و تدبير أم

المجال وشؤون البيئة، بتنظيم و تتبع و ضبط و مراقبة مهام هؤالء األعوان، ويتم ذلك عبر تحديد الخرجات و 

ات. إضافة لذلك فإن تقني "التتبع" أماكن االشتغال ضمن برنامج شهري يراعي الحاجيات اآلنية ويحدد األولوي

الخاصة بكل عون على حدة و وضع محضر  « Feuille d’attachement »ملزم بإعداد ورقة التتبع الشهري 

بداية و نهاية األشغال، ليتم تسليم الملف لمكتب الحسابات قصد التصفية المالية. كما شرعت الجماعة منذ فاتح يناير  

 تسجيل األعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )...(.بالتصريح بانخراط و  2019

وعلى العموم، فاإلدارة الجماعية تعمل جاهدة على تتبع و ضبط ملف اشتغال األعوان العرضيين و ذلك باستيفاء 

االجراءات الشكلية و الموضوعية نظرا لحساسية الملف من جهة، و حاجة الجماعة الملحة الشتغال األعوان 

 العرضيين من جهة أخرى.  

  طرق تقييمهامراقبة و تتبع أداء الموارد البشرية و 

من أجل ضبط و مراقبة احترام زمن العمل االداري المعمول به باإلدارة المغربية، تقوم الجماعة بعدة إجراءات 

للضبط و المراقبة بل و تفعيل االجراءات الزجرية في حالة تمادي أحد الموظفين في الغياب غير المبرر، حيث 

صد التوقيع صباحا من الساعة الثامنة و النصف الى حدود توضع ورقة الحضور اليومي رهن اشارة الموظفين ق

الساعة التاسعة ليتم سحبها بعد ذلك، ويعاد وضعها قصد التوقيع باالنصراف في حدود الساعة الرابعة زواال، مع 

كلم( و كذلك  25االشارة أن أغلب موظفي الجماعة يقطنون بمدينة فاس نظرا لقرب مقر الجماعة من المدينة )

ية الدور السكنية بالمركز الجماعي و باقي الخدمات المتوفرة بالمدن. ومع ذلك فموظفو جماعة عين قنصرة محدود 

ملزمون بالحضور اليومي لمقر عملهم، وال يتم التغيب إال بمبرر مقبول كاإلذن بالتغيب أو الحاالت المرضية التي 

 متجاوز. تخضع للفحص المضاد تحت طائلة تفعيل مسطرة التأديب في حق كل

، فقد شرعت 2005دجنبر  02بتاريخ  2-05-1367فيما يخص نظام التنقيط والترقية الذي ينظمه المرسوم رقم 

االدارة الجماعية بتجاوز اإلعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع الموظفين بنسق سريع، حيث تسعى قدر  

لمتعلق بتطبيق المرسوم المحدد لمسطرة التنقيط والتقييم وكذلك التقيد بالمقتضيات الواردة بالمنشور ا الى االمكان

التنسيق مع مدير المصالح ورؤساء المكاتب الجماعية لتحديد المؤهالت المهنية لكل موظف قصد جعل األداء 

 الوظيفي المعيار الرئيسي واألساسي للتنقيط السنوي و تقييم المردودية.

ئمة ، فقد أخذ المجلس الجماعي الحالي على عاتقه توفير ظروف العمل أما فيما يخص توفر ظروف العمل المال

المناسبة للموظفين قصد القيام بواجبهم الوظيفي في أحسن الظروف وذلك عبر عدة إجراءات ملموسة أهمها إصالح 

صفات مكاتب ادارية، حيث أصبحت تتوفر على كل الموا 5الملحقة اإلدارية المجاورة لدار الجماعة  التي تضم 

المالئمة لالشتغال كما تم تجهيزها بالمكاتب و المكيفات الهوائية و كافة المستلزمات األساسية بغية الوصول للهدف 

 األسمى و هو تمكين الموظفين من مزاولة مهامهم بالشكل المطلوب.

ين رؤساء المصالح ومع ذلك، )...( وللحد من تشتيت الموظفين والمكاتب بين مقر االدارة و ملحقاتها و كذا تمك

الجماعية من مكاتب خاصة و عدم تفريق موظفي المصلحة الواحدة الى عدة مكاتب لتسهيل التواصل فيما بينهم، 

فتحقيق ذلك يستدعي من الجماعة بناء مقر إداري جديد و حديث يأخذ بعين االعتبار المعايير الهندسية و التنظيمية 

 و أمر لألسف ال تسمح االمكانيات المادية المتاحة ببرمجته حاليا. المعمول بها في البنايات االدارية، وه

 العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي 
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حيث تم بناء عليه  2016يونيو  28تتوفر الجماعة الترابية عين قنصرة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه بتاريخ 

 31د بتاريخ    4790سيد وزير الداخلية رقم  تنظيم مصالح و مكاتب الجماعة المختلفة، اال أنه و مع صدور دورية ال

حول التعيين في المناصب العليا و تحديد مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية حسب معيار عدد  2018يوليوز 

 السكان، قامت الجماعة بتحيين هيكلها التنظيمي آخذة بعين االعتبار كل المالحظات السالفة.

مكتبا   14يتضمن  2019أبريل  15ي الجديد و الذي تم التأشير عليه بتاريخ وهكذا، فإن الهيكل التنظيمي الجماع

مع تحديد اختصاصاتها من خالل وصف دقيق للمهام الوظيفية قصد تنزيلها على أرض الواقع كما تمت مراعاة 

رارات تخص المهام المتنافية من خالل فصل مكاتب التحصيل والوعاء الضريبي والمراقبة. كما نقوم حاليا بإعداد ق

الجماعي تبعا للمؤهالت العلمية و  يتوزيع الموظفين على مختلف المكاتب الجماعية المضمنة بالهيكل التنظيم

 المهنية للموظف عالقة بالمهام المطلوبة من جهة و كذا حجم العمل المنوط بكل مكتب من جهة أخرى. 

 يالء العناية الكافية للتكوين المستمر إ 

عين قنصرة تشاطركم الرأي في أهمية التكوين و التكوين المستمر كدعامة أساسية لتطوير  إن الجماعة الترابية

 كفاءات الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بالفعالية و النجاعة و الدقة المطلوبة.

زانية ، إال أن العجز البنيوي الذي تعاني منه المي2019وقد عملنا على فتح هذا االعتماد بالميزانية الجماعية 

الجماعية هذه السنة حال دون رصد اعتمادات في فصول جديدة، و هو أمر سيتم تداركه حتما خالل السنة المالية 

 المقبلة.

وعلى العموم، فإن عددا كبيرا من موظفي الجماعة يستفيد من التكوينات التي تنظمها و تشرف عليها وزارة الداخلية    

حيث نعمل على ربط التكوين بالمهمة التي يقوم بها الموظف المستفيد مع تعميم   أو المصالح الالمركزية التابعة لها

حق التكوين على جميع الموظفين قدر اإلمكان وبشكل ال يخلق أي ارتباك أو خصاص في السير العادي لإلدارة 

ستوى التأطير خاصة مع اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، مما يفرض على االدارة الجماعية تجاوز النقص على م

 )...(.لتولي مناصب المسؤولية و االحاطة بالمستجدات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. 

VII. لميكس جواب رئيس المجلس الجماعي  

 (ورد كما الجواب نص)

  :مالحظة فريدة

المنوط بهم وفصل بخصوص المالحظات المتعلقة بتوزيع الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل  

المهام المتنافية، تجب اإلشارة إلى أن جماعة ميكس تعاني من خصاص مهول فيما يخص عدد الموظفين مقارنة 

مع حجم المهام التي يجب القيام بها، علما بأن عدد المكاتب المقررة في الهيكل التنظيمي يفوق عدد الموظفين بسبب  

يء الذي يؤدي إلى تعطيل بعض المكاتب للقيام بالدور المنوط بها أو اإلحالة على التقاعد  وعدم التوظيف  الش

 الجمع بين المهام في بعض األحيان.

وأمام هذه الوضعية فإن جماعة ميكس ستعمل جاهدة من أجل توفير األطر المناسبة لسد هذا الفراغ كلما توفرت  

حات التي من شأنها أن تساهم في تحسين تدبير  االلتزامات المالية الضرورية لذلك واإلستجابة  إلى كل  االقترا 

 الموارد البشرية  .

أما فيما يتعلق بباقي المالحظات المضمنة في هذا التقرير، فهي تتسم بالموضوعية والشفافية وتعكس بالفعل واقع 

 الحال الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

VIII.   جواب رئيس المجلس الجماعي لعين الشقف 

 (مقتضب نص)

  )...( 

 وضعية الموظفين الموضوعين رهن اإلشارة  .1

بالنسبة للموظفين الموضوعين رهن اإلشارة فقد راسلت الجماعة اإلدارات المستقبلة قصد إنهاء الوضع رهن 

اإلشارة إال أن السيد عامل إقليم موالي يعقوب طلب من السيد الرئيس العدول عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في 

 بمصالح العمالة المذكورة. الوقت الراهن ريثما يتم حل النقص الحاصل بالموارد البشرية 
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 التنظيمي الهيكل .2

، أما فيما يخص تعيين رؤساء األقسام والمصالح فان 2019ابريل  01تم تعيين مدير المصالح للجماعة بتاريخ 

الجماعة فتحت باب الترشيح لشغل المناصب المذكورة وفق مقرر الهيكل التنظيمي لتنظيم إدارة الجماعة وتحديد 

 )...(. اطر القانونية المنظمة اختصاصاتها والمس

   المستمر التكوين .3

استفاد بعض الموظفون  من الدورات التكوينية  التي نظمتها عمالة اقليم موالي يعقوب والمراكز اإلدارية المختصة 

أطرها    2018بفاس ومكناس ، كما نظمت الجماعة دورات تكوينية في مجال المالية المحلية والتعمير برسم سنة 

وفق حاجيات ومتطلبات اإلدارة،  2019ذة متخصصون، كما تم تسطير برنامج للتكوين المستمر برسم سنة أسات

 اعتمادات مالية لهذه الغاية.  2019كما خصصت الجماعة بميزانية سنة 

 ضبط حضور الموظفين .4

 فيما يخص ضبط زمن العمل اإلداري فيتم من خالل:

 فين العاملين تحت إمرتهم،  المراقبة المباشرة لرؤساء المصالح للموظ -

 اعتماد ورقة الحضور، -

 سيتم اعتماد نظام اليكتروني لضبط الحضور في اقرب اآلجال. -

 العرضيين األعوان .5

ل من يتم اإلشراف وتتبع ومراقبة األشغال المسندة لألعوان العرضيين من طرف موظف تابع لمصلحة األشغا

الخدمات المسندة اليهم ، وتتم عملية تشغيل األعوان العرضيين وفق خالل ورقة الحضور و اإلشراف المباشر على  

 حاجيات الجماعة سواء من حيت العدد أو من حيث طبيعة العمل المراد إنجازه .

IX.  لسبع رواضي  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 (مقتضب نص)

 ف الذكر. )...(. يشرفني أن أخبركم بأن الجماعة التبدي أي تعرض على مشروع المالحظات سال

X. ألوالد ميمون  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 ( مقتضب نص)

 )...( 

  الوضع رهن اإلشارة 

المتعلقة بعملية الوضع رهن اإلشارة، تجدر اإلشارة في هذا الباب أن اإلدارة  ارتباطا بالتقيد بالضوابط المسطرية

مر، وبصريح العبارة أنها باأل  ينالوضع رهن اإلشارة المقدم من طرف المعني  اتالمستقبلة قامت بالتأشير على طلب

 في حاجة ماسة لخدمات هؤالء الموظفين.

 نواألعوان العرضي 

، سطرت برنامجا شهريا  )...(ال، هذه الجماعة ووعيا منها بأهمية هاته الفئة بخصوص البرنامج الدوري لألشغ

 يتضمن األشغال المنوطة بكل فرد منهم. 

 الهيكل التنظيمي 

يلعب الهيكل التنظيمي في كل إدارة أو مؤسسة عمومية دورا فعاال يتضح من خالل المصالح والمكاتب المتوفرة 

نه وبعد صدور دورية للسيد أ، إال )...( ميمون قامت بإصدار هيكل تنظيمي  ن جماعة أوالد إفي اإلدارة، وللعلم ف

حول التعيين في المناصب العليا للجماعات الترابية وهيئاتها   2018يوليوز    31بتاريخ    :D479وزير الداخلية عدد  

تنظيمي جديد يتماشى مع ونظام التعويضات عن المسؤولية ارتأت مرة أخرى رئاسة المجلس )...( صياغة هيكل 

 . 2019الوضع الحالي للجماعة وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس في دورة فبراير 

 مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية وطرق تقييمها 

ن رئاسة هذه الجماعة تضع ورقة الحضور للموظفين بشكل منتظم وتسهر على إأما ضبط زمن العمل اإلداري، ف

حترمون أوقات الدخول واالنصراف من العمل. والكل ية مستمرة. وجميع فئات الموظفين ملتزمون ومراقبتها بصف
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يؤدي واجبه المهني بتفان وإخالص وال يدخر جهدا ألجل الصالح العام. وللعلم فان كل إخالل بالنظام المسطر في 

 . )...( ذا الشأن.هذا الشأن سيعرض صاحبه للمساءلة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في ه

XI.  لسيدي داود   جواب رئيس المجلس الجماعيل 

 ( مقتضب نص)

 )...( 

وفي هذا اإلطار أحيط سيادتكم علما أنه بالنسبة للمحاور المتعلقة بوضعية الموارد البشرية بالجماعة وخاصة 

تمت اإلشارة إلى ذلك   ،أنهي إلى علم سيادتكم أن هذه الجماعة وكما  بوضع الموظفين رهن اإلشارة الجانب المتعلق  

، لم تدخر جهدا من أجل  2018يونيو 06بتاريخ  114في التعقيب الذي سبق أن وافيت به سيادتكم تحت عدد 

استرجاع موظفيها الموضوعين رهن مصالح أخرى ، حيث قامت بمراسلة الموظفين المعنيين من أجل االلتحاق 

ال أن اإلدارات المستقبلة لهؤالء الموظفين لم تعر هذه ، إ 2019أبريل  01بمقر الجماعة، آخرها تم بتاريخ 

المراسالت أي اهتمام ، بدعوى أن الجماعة تتوفر على العدد الكافي من الموظفين وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى 

ذا المزيد ، في حين ال زالت الجماعة تعاني فعليا من حيث قلة ومحدودية األطر والكفاءات العاملة  بمصالحها ، وه

ما يفسر عدم تطبيق الجماعة لمساطر عملية الوضع رهن اإلشارة و صعوبة وضع هيكل تنظيمي متكامل ومتوازن 

بين مختلف المصالح  يلبى كافة التخصصات والمهام المضمنة به بسبب قلة الموارد البشرية الكفأة  وضعف 

 الـتأطير والتكوين بالنسبة ألغلبية الموظفين بالجماعة .  

،أخبر سيادتكم أن أغلب المناصب المفتوحة بالجماعة محددة  باألعوان العرضيينلنسبة للمالحظة المتعلقة أما با

مسبقا  وملتزم بها بشكل سنوي وهي مخصصة  إما ألعوان نظافة المركز ومقر الجماعة أو لحراسة بعض اإلدارات 

عاف وذلك في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون والمؤسسات العمومية المتواجدة بمركز الجماعة  وسائق  سيارة اإلس

مع هذه المؤسسات، إال أن ذلك ال يمنع من أخذ الجماعة لهذه المالحظات  بعين االعتبار لما تشكله من تحسين 

 نوعي في مجال تدبير شؤون هؤالء األعوان.

 الموارد البشرية وطرق تقييمهابمراقبة وتتبع أداء أما بخصوص المالحظات الواردة بالمحورين المتعلقين    

وكذا التكوين المستمر المتعلق بها، أخبر سيادتكم أن هذه الجماعة ستبذل قصارى جهودها من أجل تدارك 

االختالالت المسجلة والتقيد بمختلف الضوابط المسطرية والقانونية لمراقبة وتتبع وتقييم أداء الموظفين الجماعيين 

فسيتم أخذ هذه المالحظة بعين االعتبار مستقبال علما أن  التكوين المستمرخصوص للمهام المنوطة بهم ، أما ب 

الموارد البشرية بالجماعة تستفيد على غرار باقي موظفي جماعات اإلقليم من دورات تكوينية من حين آلخر 

 ير اإلداري. تنظمها مصالح مديرية تكوين األطر التابعة لوزارة الداخلية في مختلف مجاالت التدبير والتسي

XII.   لسبت االوداية  المجلس الجماعي  جواب رئيس 

 . لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسبت االوداية بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه

XIII.  جواب رئيس المجلس اإلقليمي لموالي يعقوب 

 اإلقليمي لموالي يعقوب بتعقيباته حول المالحظات التي تم تبليغها إليه. لم يدل رئيس المجلس المجلس
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