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 نون واد - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس تقديم

الجهات  حسابات مراقبة المملكة، دستور من 149 الفصل في عليها المنصوص للحسابات، الجهوية المجالس تتولى

بمقتضى  اختصاصاتها المجالس هذه وتمارس .شؤونها بتدبير  قيامها وكيفية وهيئاتها األخرى الترابية والجماعات

من  ابتداء التنفيذ  حيز دخل والذي ، 2002يونيو 13 في الصادر المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون

 .للحسابات الجهوية للمجالس بالنسبة 2004 يناير فاتح

 للحسابات  الجهوي المجلس اختصاصات .1

حسابات   في والبت بالتدقيق اختصاصه، دائرة حدود  في نون، واد  - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 62.99 رقم القانون من 126 المادة في عليها المنصوص األجهزة حسابات في وكذا وهيئاتها، المحلية الجماعات

 الجهوي المجلس ويمارس .الواقع بحكم المحاسبين حسابات  في البت يتولى كما .المالية المحاكم بمدونة المتعلق

 في إليهم المشار تجاه األشخاص المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في ئيةقضا مهمة كذلك للحسابات

 الجماعات تسيير بمراقبة ذلك، مع موازاة ويقوم، .أعاله المذكور 62.99 القانون من 118 المادة من الرابعة الفقرة

 .الذكر سالف القانون من148ة الماد  في عليها المنصوص األخرى واألجهزة وهيئاتها الترابية

المجالس  منتخبي بعض بممتلكات  اإلجباري التصريح مراقبة  للحسابات الجهوي المجلس يتولى ذلك إلى باإلضافة

 الجهوي المجلس قضاة تكليف يمكن كما .العموميين واألعوان الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية

 اختصاصات في تدخل  ملفات في هيئات البت  في المشاركة أو التحقيق أو مراقبة بال المكان عين في للقيام للحسابات

 .أعاله إليه المشار القانون من 158 للمادة طبقا وذلك للحسابات، األعلى المجلس

 للحسابات  الجهوي للمجلس الترابي االختصاص .2

 21الصادر في  2.15.556 رقم  المرسوم صدور إثر على نون واد  - كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس حدثأ  

 ودوائر ومقارها وتسميتها ( بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات 2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة 

 ومقره نون واد  - كلميم جهة مستوى على للحسابات الجهوي للمجلس الترابي االختصاص د حد   والذي اختصاصها،

 .كلميم بمدينة

وهي:   أقاليم ( 04) أربعة  مربع، كيلومتر 58.268 بحوالي تقدر مساحة على تمتد  التي نون، واد  كلميم جهة وتضم

 .الزاك وأسا وطانطان إفني وسيدي كلميم

 .2014لسنة  كنىوالس   كانللس   العام اإلحصاء حسب نسمة، 433.757 بحوالي الجهة ساكنة وتقدر

المذكرة المتعلقة   حسب الخام، الداخلي الناتج من المائة في 1,4 بنسبة نون واد  - كلميم جهة تساهم آخر، صعيد  وعلى

 أنشطة من أساسا المساهمة هذه لوتتشك   ، 2016 سنة للتخطيط السامية المندوبية بالحسابات الجهوية الصادرة عن

 .والخدمات البحري والصيد  الفالحة

 53 و أقاليم وأربعة واحدة جهة تشمل جهازا، 58 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة األجهزة عدد  ويبلغ

 :إقليم كل حسب الجماعات هذه أعداد  أسفله الجدول ويبين جماعة.

 الجماعات عدد الترابي  النفود الجهة 

 نون واد  - كلميم جهة

 20 كلميم  إقليم

 19 إفني  سيدي إقليم

 7 طانطان إقليم

 7 الزاك أسا إقليم

 53 المجموع

 الوكالة منها أخرى أجهزة أيضا يشمل للحسابات الجهوي المجلس اختصاص فإن الترابية، الجماعات هذه عن وفضال

 النفايات وجمع النظافةخاصة منها    العمومية المرافق بعض تدبير إليها المفوض والشركات المشاريع، لتنفيذ  الجهوية

 .الحضري والنقل المنزلية
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 مختلف اهاتتلق   التي العمومية األموال استعمال مراقبة ليشمل يمتد  للحسابات الجهوي المجلس اختصاص أن كما

 النفوذ  داخل والواقعة أعاله إليها المشار الترابية الجماعات طرف من شكلها، كان  كيفما األخرى،  واألجهزة الجمعيات

 .للحسابات الجهوي للمجلس الترابي

 للحسابات  الجهوي للمجلس اإلداري التنظيم .3

 الملك ووكيل الرئيس بينهم من مستشارين، (05خمسة ) تضم قضائية هيئة من للحسابات الجهوي المجلس يتكون

 .الفرع ورئيس

 الموظفون وينتمي األخرى. اإلدارية والمهام الضبط كتابة بمهام يقومون موظفين (03ثالثة ) على إدارتهوف ر تت كما

 .والتقنيين المتصرفين فئة إلى

 الكتاب هذا محتويات .4

 :التالية الفصول السنوي التقرير من الجزء هذا نيتضم  

 للحسابات؛ الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية للجماعات المالية المعطيات حول أول فصل -

-كلميم لجهة للحسابات الجهوي المجلس بها قام التي األنشطة بأهم ملخصا عرضا يتناول ثان فصل -

 ؛ 2018 سنة خالل الختصاصاته ممارسته إطار في وادنون

نجزة  المالحظات ألهم صص  خ   ثالث فصل - التي أبداها المجلس الجهوي من خالل المهام الرقابية الم 

التقارير    توجيه تم والتيمهام رقابية،     (09) تسع عددها بلغ التيحول تدبير بعض األجهزة الخاضعة و

ة المتعل قة  رفقة  المختصة، الحكومية السلطاتبها إلى الخاص   .المعنية األجهزة عن المسؤولين أجوبةب م 
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الخاضعة لرقابة المجلس معطيات مالية حول الجماعات    :األولالفصل  

 للحسابات الجهوي

ما  واد نون-لجهة كلميمالتي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات الترابية بلغ عدد الجماعات ي

 جهة.و أقاليم 4جماعة قروية و 45حضرية و اتجماع  08موزعة كاآلتي:  ترابية جماعة 58مجموعه 

سواء  التسيير عمليات فيه تدرج األول الجزء. جزئين تشتمل على الترابية الجماعات ويجدر التذكير بأن ميزانيات 

 إلى باإلضافة الميزانيات أن تشتمل مكنوي   التجهيز بعمليات يتعلق الثاني والجزء النفقات، أو المداخيل يخص فيما

  .خصوصية وحسابات ملحقة ميزانيات على ذلك

 إن   وبنفقاتها،  بمداخيلها المعطيات المتعلقة من ، مجموعة2017 سنة برسم الجماعات، لهذه المالية الوضعية برزوت  

    .بنيتها مستوى على أو 2016و 2015 ،2014 واتسن مع مقارنة التطور مستوى على

 دلى بها المحاسبونأللحسابات في تجميع هذه المعطيات على البيانات المالية التي  الجهوي وقد اعتمد المجلس

 ء على المراسالت التي وجهت إليهم بهذا الشأن.بنا المذكورة األجهزة ميزانيات يتولون تنفيذ  الذين العموميون

 تطور المؤشرات المالية اإلجمالية. أوال
إلى  2014 من سنواتالتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات برسم  أسفر

 صها الجدول التالي:لخ  ي   ،مجموعة من المعطيات الماليةعلى  2017

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 

نسبة 

التطور  

)%( 

 37,70 326,68 338 058 2 083,05 893 769 1 425,36 808 409 1 017,03 765 494 1 . المداخيل اإلجمالية1

 39,03 584,53 886 785 846,13 583 713 787,44 936 557 640,12 244 565 مداخيل التسيير

 40,89 407,36 589 145 1 108,30 365 926 700,45 154 732 735,58 095 813 مداخيل التجهيز

  000,00 860 4       مداخيل الميزانيات الملحقة

 4,79 334,79 002 122 128,62 944 129 937,47 716 119 641,33 424 116 مداخيل الحسابات خصوصية

 26,30 034,40 136 213 1 456,05 533 998 818,46 170 862 381,29 508 960 . النفقات اإلجمالية2

 39,94 247,80 023 791 951,09 810 714 569,03 849 557 640,32 244 565 نفقات التسيير

 5,61 891,14 931 360 032,01 023 237 831,63 981 263 992,09 743 341 نفقات التجهيز

  000,00 000 4       نفقات الميزانيات الملحقة

 6,84 895,46 180 57 472,95 699 46 417,80 339 40 748,88 519 53 نفقات الحسابات الخصوصية

 المبالغ بالدرهم

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير مداخيل تطور .1

 39,04المجلس تطورا إيجابيا بلغت نسبته  لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات التسيير المتعلقة سجلت مداخيل

مليون درهم سنة  785,89إلى  2014مليون درهم سنة  565,24. حيث انتقلت من 2017و 2014ما بين  المائة في

. وتبقى نسبة هذا التطور جيدة إذا ما قورنت بنسبة تطور مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية بالمملكة، 2017

 بالمائة. 22,25 سجلتوالتي 

من مجموع مداخيل  في المائة 1,77المجلس  لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير وشكلت مداخيل

لتأخذ منحى   2015في المائة سنة    1,57  ، فيما انخفضت هذه النسبة إلى2014تسيير الجماعات الترابية بالمملكة سنة  

 ، كما هو مبين في الجدول التالي: بالمائة  2,01و  1,92على التوالي  بنسب بلغت    2017و  2016تصاعديا خالل سنتي  
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 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 39,04 785,89 713,58 557,93 565,24 ( 1مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة للجهة )

 22,25 011 39 152 37 626 35 911 31 (2مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية بالمملكة )

 - 2,01 1,92 1,57 1,77 )%( 1/2النسبة 

درهم بمليون المبالغ  

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التجهيز مداخيل تطور  .2

مليون درهم  1.145,59إلى  2014مليون درهم سنة  813,10تطورا إيجابيا إذ انتقلت من  التجهيز عرفت مداخيل

 ن في الجدول التالي:كما هو مبي   ،بالمائة 40,89أي بنسبة ناهزت  2017سنة 

المعطيات 

 المالية
2014 2015 2016 2017 

نسبة التطور 

)%( 

مداخيل 

 التجهيز
813 095 735,58 732 154 700,45 926 365 108,30 1 145 589 407,36 40,89 

 المبالغ بالدرهم

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقة التسيير نفقات تطور .3

من  الثاني للجزء لحو  الم   الفائض احتسابمليون درهم دون  451,14 ما يناهز 2017نفقات التسيير سنة  بلغت

قابل   ،الميزانية ل مليون درهم  396,19م   بالمائة. 13,87 أي بزيادة بلغت 2014سنة س ج ِّ

  مقارنة ب 2017مليون درهم سنة  234,36نفقات الموظفين التي تجاوزت  تزايد  يرجع باألساس إلىهذا االرتفاع 

لت التي سج    األخرىنفقات  ال  . على غراربالمائة  14حيث بلغت نسبة هذا االرتفاع  ،  2014مليون درهم سنة    205,89

مليون درهم   216,77إلى    2014مليون درهم سنة    190,29  انتقلت من ة؛ حيثفي المائ  13,91ارتفاعا بلغت نسبته  

 . ي برز الجدول التالي هذه الوضعية:2017سنة 

 2017 2016 2015 2014 طبيعة النفقات
نسبة التطور  

)%( 

 13,83 712,50 369 234 198,95 171 216 048,24 547 209 066,16 887 205 نفقات الموظفين

 13,91 473,31 766 216 352,73 626 236 031,14 976 203 042,27 295 190 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
396 182 108,43 413 523 079,38 452 797 551,68 451 136 185,81 13,87 

 المبالغ بالدرهم 

وبخصوص حصة الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس من مجموع نفقات تسيير الجماعات الترابية بالمملكة 

حيث سجلت  2016ما عدا سنة ، 2017و 2014بالمائة خالل السنوات ما بين  1,9ظلت شبه مستقرة في حدود فقد 

 ذلك معطيات الجدول التالي: ت برزبالمائة، كما  2,03نسبة 

 النفقاتطبيعة 

2014 2015 2016 2017 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

الجماعات 

الترابية  

التابعة  

 للجهة

مجموع  

الجماعات 

الترابية  

 للمملكة

النسبة  

(1/) 

(2 % ) 

 1,99 803 11 234,37 1,94 160 11 216,17 1,88 124 11 209,55 1,87 018 11 205,89 نفقات الموظفين

 1,83 869 11 216,77 2,12 187 11 236,63 1,99 226 10 203,98 1,94 820 9 190,29 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
396,18 20 838 1,90 413,53 21 350 1,94 452,80 22 347 2,03 451,14 23 672 1,91 

 المبالغ بمليون درهم
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فقد سجلت الجماعات الترابية الخاضعة  2017و 2014سنتي  نحسب طبيعتها ما بي فيما يتعلق بنسب تطور النفقات

مجموع الجماعات بمسجلة بالمائة  7,12بالمائة فيما يتعلق بنفقات الموظفين مقارنة ب  13,83نسبة لرقابة المجلس 

بالمائة  20,87بالمائة بينما ناهزت  13,91لت نسبة تطور بلغت في حين أن النفقات األخرى سج   الترابية بالمملكة،

 ه الجدول التالي:ح  كما يوض   ماعات الترابية للمملكة،بمجموع الج

 طبيعة النفقات
 %() 2017و  2014نسبة تطور النفقات ما بين 

 مجموع الجماعات الترابية للمملكة الجماعات الترابية التابعة للجهة 

 7,12 13,83 نفقات الموظفين

 20,87 13,91 نفقات أخرى

 13,60 13,87 مجموع نفقات التسيير

 المجلس لرقابة الخاضعة الترابية بالجماعات المتعلقةالتجهيز  نفقات تطور .4

 237,02إلى  2014مليون درهم سنة  341,74تراجعت نفقات التجهيز على مستوى الجماعات الترابية للجهة من 

لت2016مليون درهم سنة  ومبلغ  2015مليون درهم سنة  263,98 مبلغ . بعد ذلك أخذت منحا تصاعديا وسج 

رار ،  2017و  2014ما بين   بالمائة  5,62تطور نفقات التجهيز  وبلغت نسبة    .2017سنة    مليون درهم  360,93 على غِّ

بالمائة   44,07  بما يناهزملحوظا  ل لمجموع نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للمملكة، والتي عرفت نموا  سج  ما هو م  

 خالل نفس الفترة.

انخفضت من فقد حصة نفقات التجهيز للجماعات الترابية بالجهة من مجموعها على الصعيد الوطني،  وفيما يخص

مرورا   2017بالمائة سنة    2,32  نسبة  لتصل، بعد ذلك ارتفعت  2015بالمائة سنة    1,82إلى    2014بالمائة سنة    3,17

 معطيات الجدول التالي: يت ضح من خاللا . وهو م2016بالمائة سنة  1,92 ـب

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 5,62 360,93 237,02 263,98 341,74 (1نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للجهة )

 44,07 545 15 332 12 483 14 790 10 (2نفقات التجهيز بالجماعات الترابية للمملكة )

 - 2,32 1,92 1,82 3,17 ( %2(/)1النسبة )

 المبالغ بمليون درهم

لها المعطيات المالية للجماعات الترابية بالجهة من مجموع شك  يما يلي الرسم البياني الذي يوضح النسب التي ت  ف

 الجماعات الترابية للمملكة.

 

  

2,32 %
2,22 %

1,91 %
2,01 %

نفقات التجهيز الفائض نفقات التسيير مداخيل التسيير

بية للمملكةالنسب التي تُشّكلها المعطيات المالية للجماعات الترابية بالجهة من مجموع الجماعات الترا

2017برسم سنة 
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 أصنافها حسب الترابية للجماعات المالية المؤشرات تطورثانيا. 

 الجهة .أ

 العامة المالية تطور المعطيات  .1

ضم خمسة أقاليم )كلميم،  كانت تالسمارة والتي  -بجهة كلميم  ،2015و  2014تتعلق المعطيات المالية للجهة خالل سنتي  

تضم جهة كلميم واد نون وأصبحت هذه الجهة تحمل اسم    2016سنة    بدايةمع  و.  الزاك، طاطا والسمارة(-طانطان، أسا

على مجموع مداخيل الجهة والتي سجلت تطورا  األمرانعكس هذا    وقد الزاك، سيدي إفني.  -كلميم، طانطان، أساأقاليم:  

عرفت النفقات اإلجمالية ارتفاعا ال  وفي المقابل، 2017و 2014في المائة بين سنتي  279,87 إيجابيا بلغت نسبته

 ح الجدول التالي تطور هذه المعطيات:يوض  في المائة.  265,23 ت نسبتهبلغ أهمية، حيث يقل 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور  

)%( 

 279,87 791,06 860 730 863,39 352 444 621,18 038 192 450,44 398 192 . المداخيل اإلجمالية1

 346,99 838,60 836 248 898,47 239 195 780,38 932 58 011,57 669 55 مداخيل التسيير

 252,54 952,46 023 482 964,92 112 249 840,80 105 133 438,87 729 136 مداخيل التجهيز 

 - - - - - مداخيل الميزانيات الملحقة

 - - - - - مداخيل الحسابات خصوصية

 265,23 467,24 454 400 486,93 573 203 262,90 563 76 911,22 644 109 . النفقات اإلجمالية2

 346,99 838,60 836 248 898,47 239 195 780,38 932 58 011,57 669 55 نفقات التسيير

 180,90 628,64 617 151 588,46 333 8 482,52 630 17 899,65 975 53 نفقات التجهيز

 - - - - - نفقات الميزانيات الملحقة

 - - - - - نفقات الحسابات الخصوصية

 بالدرهمالمبالغ 

 بالجهة المتعلقة التسيير مداخيل تطور .2

مليون درهم   55,67مليون درهم مقارنة ب  248,84 بلغتحيث  2017التسيير ارتفاعا مهما خالل  مداخيل شهدت

بالمائة المسجلة على  243,56وتعتبر هذه النسبة مهمة مقارنة مع   بالمائة. 346,99  ق د رت بأي بزيادة    ،2014سنة  

 مجموع جهات المملكة خالل نفس الفترة.مستوى 

هذا االرتفاع أثر بشكل إيجابي على حصة مداخيل تسيير الجهة من مجمل مداخيل تسيير مجموع الجهات بالمملكة 

، كما 2015و  2014بالمائة في كل من سنتي    2,93في حين لم تتجاوز    ،2017بالمائة سنة    3,81  سجلت نسبةوالتي  

 يبين الجدول التالي: 

 2017 2016 2015 2014 معطيات المالية ال
نسبة التطور  

)%( 

 346,99 248,84 195,24 58,93 55,67 ( 1مداخيل تسيير الجهة )

 243,56 531 6 4781 2019 1901 (2مداخيل تسيير مجموع جهات المملكة )

 - 3,81 4,08 2,92 2,93 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

 بالجهة المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

في  ،  2017مليون درهم سنة    482,02  بلغتبالمائة حيث    252,54عرفت مداخيل التجهيز نموا ملحوظا بنسبة بلغت  

 بينه الجدول التالي:، وهذا ما ي  2014مليون درهم سنة  136,73حين لم تتعدى 
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المعطيات  

 المالية
2014 2015 2016 2017 

نسبة التطور  

)%( 

 252,54 952,46 023 482 964,92 112 249 840,80 105 133 438,87 729 136 مداخيل التجهيز

 المبالغ بالدرهم

ل إلى الجزء الثاني حو  إلى النمو المهم المسجل على مستوى الفائض الم   ا، في جزء منهتجد هذه الوضعية تبريرهاو

، أي بنسبة 2017مليون درهم سنة  223,86إلى  2014مليون درهم سنة  30,64من الميزانية، والذي انتقل من 

 ذلك معطيات الجدول التالي: توض حبالمائة، كما  630,67زيادة بلغت 

 المعطيات

 جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 
نسبة التطور  

)%( 

 630,67 536,00 859 223 937,18 690 178 301,58 322 39 468,52 637 30 الفائض

 المبالغ بالدرهم 

ويتضح من معطيات الجدول الموالي أن نسبة تطور الفائض بالجهة تفوق نظيرتها المسجلة على مستوى مجموع 

 جهات المملكة.

 التسمية

نسبة  الفائض

التطور  

)%( 
2014 2015 2016 2017 

 630,67 223,86 178,69 39,32 30,64 (1جهة كلميم واد نون )

جميع جهات  مجموع الفائض في 

 (2المملكة )
1472 1596 4127 5 500 273,64 

 - 4,07 4,33 2,46 2,08 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

 .2017و 2014ويلخص الرسم البياني التالي تطور مداخيل ونفقات التجهيز وكذا الفائض في الفترة ما بين سنة 

 

 بالجهة المتعلقة التسيير نفقات تطور  .4

 25,03إذ انخفض من    ،مجموع نفقات التسيير دون احتساب الفائض المحول للجزء الثاني من الميزانية تراجعاسجل  

 2017سنة    ؛ ثم ارتفع2016مليون درهم سنة    16,55، و2015مليون درهم سنة    19,61إلى    2014مليون درهم سنة  

 .2017و 2014ئة ما بين  بالما 0,22مليون درهم، أي بنسبة انخفاض بلغت  24,98يناهز  إلى ما

بالمائة حيث انتقلت   15,12فاض إلى التراجع المسجل على مستوى النفقات األخرى بنسبة ناهزت  ويعزى هذا االنخ

، رغم ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة بلغت 2017مليون درهم سنة  20,26إلى  2014مليون درهم سنة  23,86من 
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لت مبلغ بالمائة 304,98 . يوض ح 2017مليون درهم سنة  4,72 ثم مبلغ 2014مليون درهم سنة  1,17، إذ سج 

 :الجدول التالي هذه الوضعية

 2017 2016 2015 2014 طبيعة النفقات
 نسبة التطور

(%) 

 304,98 068,26 721 4 215,66 616 1 826,04 119 1 740,50 165 1 نفقات الموظفين

 15,12- 234,34 256 20 745,63 932 14 652,76 490 18 802,55 865 23 نفقات أخرى

 0,22- 302,60 977 24 961,29 548 16 478,80 610 19 543,05 031 25 مجموع نفقات التسيير

 المبالغ بالدرهم

الخاصة في المائة من مجمل نفقات التسيير  5,82نسبة  2014خالل سنة نفقات التسيير الخاصة بالجهة  شك لتو

انخفاض األمر إلى  ويعزى هذا    .بالمائة  2,42إلى حدود    2017فيما انخفضت هذه النسبة سنة    ،بمجموع جهات المملكة

معطيات الجدول  يت ضح من خاللبالمائة خالل نفس الفترة. وهو  2,34بالمائة إلى  6,76حصة النفقات األخرى من 

 التالي:

 طبيعة النفقات

2014 2015 2016 2017 

جهة 

كلميم 

السمارة 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

جهة 

كلميم 

السمارة 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2 % ) 

جهة 

كلميم 

واد نون 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

جهة 

كلميم 

واد نون 

(1 ) 

مجموع 

جهات 

المملكة 

(2 ) 

النسبة 

(1 (/)2  )

% 

 2,84 166 4,72 1,47 110 1,62 1,56 72 1,12 1,51 77 1,17 نفقات الموظفين

 2,34 865 20,26 2,74 544 14,93 5,27 351 18,49 6,76 353 23,87 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

 التسيير
25,03 430 5,82 19,61 423 4,64 16,55 654 2,53 24,98 1 031 2,42 

 المبالغ بمليون درهم

هذا االنخفاض في نفقات التسيير الخاصة بالجهة ال يعكس ما هو مسجل بمجموع الجهات على الصعيد الوطني، حيث  

، ويقارن الجدول التالي بين نسب 2017و 2014بالمائة ما بين سنتي  139,77عرفت نفقات التسيير ارتفاعا ناهز 

 كة.تطور نفقات التسيير بالجهة وتلك المسجلة بمجموع جهات الممل

 طبيعة النفقات
 )%( 2017و  2014نسبة التغير ما بين 

 مجموع جهات المملكة جهة كلميم واد نون

 115,58 304,98 نفقات الموظفين

 145,04 15,12- نفقات أخرى

 139,77 0,22- مجموع نفقات التسيير

 تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالجهة  .5

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، عرفت  2017و 2014على غرار مداخيل التجهيز التي شهدت تطورا ايجابيا ما بين 

ل سوى سج ِّ ، في حين لم ت  2017 سنة درهم مليون 151,62حيث بلغت  2017نفقات التجهيز ارتفاعا خالل سنة 

وبلغت    .2015مليون درهم سنة    17,63مرورا ب    2016مليون درهم سنة    8,33و    2014مليون درهم سنة    53,98

 ، كما هو مبين في الجدول أسفله:2017و  2014بالمائة ما بين  180,9نسبة هذا االرتفاع 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية 
نسبة التطور  

)%( 

 180,90 628,64 617 151 588,46 333 8 482,52 630 17 899,65 975 53 نفقات التجهيز 

 المبالغ بالدرهم
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بالمائة، كما   4,61بالمائة و 0,45وتفاوتت حصة الجهة من مجموع نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة، ما بين 

 حه الجدول التالي:وض  ي  

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

(1نفقات التجهيز بالجهة )  53,98 17,63 8,33 151,62 180,88 

(2نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة )  1172 1322 1870 4 407 276,02 

( %2(/)1النسبة )  4,61 1,33 0,45 3,44 - 

 المبالغ بمليون درهم 

 للحسابات الجهوي المجلس  لرقابة الخاضعة األقاليم .ب

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة العامة المالية المعطيات تطور .1

برز الجدول التالي تطور المؤشرات المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات األقاليم الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي ي  

 :2016و 2015و 2014للحسابات برسم سنوات 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

. المداخيل اإلجمالية 1  328 345 679,37 338 774 819,46 412 500 417,21 388 074 830,94 18,19 

 2,06 816,51 301 133 979,74 874 127 859,15 168 129 138,59 613 130 مداخيل التسيير 

 21,19 908,35 524 235 449,34 879 269 600,13 506 198 931,08 341 194 مداخيل التجهيز 

      مداخيل الميزانيات الملحقة 

 467,69 106,08 248 19 988,13 745 14 360,18 099 11 609,70 390 3 مداخيل الحسابات خصوصية 

. النفقات اإلجمالية 2  190 077 106,27 203 135 130,42 219 034 518,43 212 055 438,46 11,56 

 2,06 816,51 301 133 979,74 874 127 859,14 168 129 138,59 613 130 نفقات التسيير 

 13,06 989,95 759 66 013,09 645 84 264,48 556 73 998,46 045 59 نفقات التجهيز 

      نفقات الميزانيات الملحقة 

 769,50 2 632,00 993 11 525,60 514 6 006,80 410 969,22 417 نفقات الحسابات الخصوصية 

 المبلغ بالدرهم

. 2017و 2014بالمائة ما بين  18,19حقق ت المداخيل اإلجمالية للميزانية الرئيسية لألقاليم نسبة نمو إيجابية بلغت 

مليون درهم في إطار ميزانية التسيير  130,61لت منها ، حص  2014مليون درهم سنة  328,35منتقلة بذلك من 

مليون درهم   133,30، منها  2017مليون درهم سنة    388,07مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز، إلى    194,34و

 مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز. 235,52لة في إطار ميزانية التسيير وحص  م  

 2014بالمائة ما بين سنتي  11,56وفيما يتعلق بالنفقات اإلجمالية فقد عرفت هي األخرى تطورا إيجابيا في حدود 

 الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليمان التاليان تطور المداخيل والنفقات المتعلقة  . ويبرز الرسمان البياني2017و

 .2017و 2016و 2015و 2014خالل سنوات:  للحسابات
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 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التسيير مداخيل تطور .2

، حيث ارتفعت 2017و 2014بالمائة خالل الفترة الممتدة ما بين  2,06نسبة عرفت مداخيل التسيير ارتفاعا نسبيا ب

قابل2017مليون درهم سنة    133,30إلى   حين تراجعت هذه المداخيل على  ، في2014مليون درهم سنة    130,61  ، م 

 بالمائة، كما يبرز الجدول التالي: 8,24مستوى مجموع عماالت وأقاليم المملكة خالل نفس الفترة بنسبة 

 المعطيات المالية
 مداخيل التسيير برسم سنة

نسبة 

التطور 

 )%( 2014 2015 2016 2017 

 2,06 133,30 127,87 129,17 130,61 ( 1مداخيل تسيير أقاليم جهة كلميم واد نون )

مداخيل تسيير مجموع عماالت وأقاليم 

 (2المملكة )
5 983,00 7 749,00 5 929,00 5 490 -8,24 

 - 2,43 2,16 1,67 2,18 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

من مجموع مداخيل تسيير عماالت وأقاليم  جهةالمداخيل تسيير أقاليم وي ستخلَص كذلك من الجدول أعاله، أن حصة 

 .2017بالمائة سنة  2,43إلى  2014بالمائة سنة  2,18المملكة قد عرفت ارتفاعا طفيفا؛ حيث انتقلت من 

وفيما يخص بنية هذه المداخيل، فالجزء األكبر منها توفره الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة بلغت  

بالمائة.  3مليون درهم، وبالمقابل فالموارد األخرى لم توف ِّر سوى نسبة 129,30، أي بمبلغ 2017بالمائة سنة  97

وبالمقارنة مع مجموع عماالت وأقاليم المملكة فالحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تساهم بنسبة أقل 

 بالمائة كما يبين الجدول التالي: 83,37تعادل 

 طبيعة الموارد

 مجموع عماالت وأقاليم المملكة أقاليم جهة كلميم واد نون

 المداخيل المقبوضة

 2017سنة 

الحصة 

 )%( 

 المداخيل المقبوضة

 2017سنة 

الحصة 

 )%( 

 83,37 4577 97,00 129,30 الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 16,63 913 3,00 4,00 موارد أخرى

 100 5490 100 133,30 المجموع

 المبالغ بمليون درهم
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ويقارن الرسم البياني التالي بين النسب المكونة لبنية مداخيل التسيير ألقاليم الجهة ومجموع العماالت واألقاليم على 

 الصعيد الوطني:

 

 المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

إلى  2014مليون درهم سنة  194,34بالمائة، إذ انتقلت من  21,19حق ق ت مداخيل التجهيز نموا إيجابيا بلغت نسبته 

 . كما يبرز الجدول التالي:2017مليون درهم سنة  235,52

 المعطيات

 أقاليم جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 
نسبة التطور 

 )%( 

 21,19 908,35 524 235 449,34 879 269 600,13 506 198 931,08 341 194 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم

بالمائة   16,80هذا النمو على مستوى المداخيل يوازيه تراجع على مستوى فائض ميزانية التسيير بنسبة مئوية ناهزت  

، 2017مليون درهم سنة  33,94إلى  2014مليون درهم سنة  40,8، إذ عرف انخفاضا من 2017و 2014ما بين 

 كما يتبين من معطيات الجدول التالي: 

 المعطيات

 كلميم واد نونأقاليم جهة 

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور 

 )%( 

 16,80- 365,10 944 33 022,77 294 26 603,29 062 40 115,47 800 40 الفائض

 المبالغ بالدرهم 

هذا التراجع في الفائض المسجل في أقاليم الجهة يساير التطور الحاصل في مجموع الفائض المتعلق بمجمل عماالت  

بالمائة. وفيما   11,26حيث ثم تسجيل انخفاض يعادل    2017و  2014وأقاليم المملكة خالل نفس الفترة والممتدة ما بين  

، 2017بالمائة سنة    1,20ت وأقاليم المملكة، فلم تتجاوز نسبة  يتعلق بحصة أقاليم الجهة من مجموع الفائض في عماال

 من خالل الجدول التالي:يت ضح . وهذا ما 2016و 2015بالمائة خالل سنتي  0,80ونسبة 

 التسمية
نسبة  الفائض

التطور 

 )%( 2014 2015 2016 2017 

 16,80- 33,94 26,29 40,06 40,80 (1فائض أقاليم جهة كلميم واد نون ) 

مجموع الفائض في جميع عماالت 

 (2وأقاليم المملكة ) 
3 189 5 052 3 283 2 830 -11,26 

 - 1,20 0,80 0,79 1,28 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم
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 للحسابات الجهوي المجلس  لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التسيير نفقات تطور .4

 10,63بزيادة بلغت  2017مليون درهم برسم ميزانية  99,36إلى  نون واد  كلميم جهة أقاليمارتفعت نفقات التسيير ب

. ويعزى هذا باألساس إلى االرتفاع الذي عرفته نفقات  2014مليون درهم خالل سنة  89,81بالمائة مقارنة ب 

 59,34إلى  2014مليون درهم سنة  50,83بالمائة إذ انتقلت من  16,73الموظفين خالل نفس الفترة بنسبة بلغت 

إذ بالمائة  2,67؛ باإلضافة إلى االرتفاع الذي عرفته بدورها النفقات األخرى بنسبة ناهزت 2017مليون درهم سنة 

لت   . ويبرز الجدول التالي هذا التطور:2017مليون درهم سنة  40,02 ثم 2014مليون درهم سنة  38,98سج 

 طبيعة النفقات

 أقاليم جهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور 

 )%( 

 16,73 604,38 335 59 393,93 575 53 722,34 249 52 924,14 830 50 نفقات الموظفين

 2,67 847,03 021 40 563,04 005 48 533,51 856 36 098,98 982 38 نفقات أخرى

مجموع نفقات التسيير 

 )دون الفائض(
89 813 023,12 89 106 255,85 101 580 956,97 99 357 451,41 10,63 

 المبالغ بالدرهم

ومن خالل معطيات الجدول الموالي يتبين بأن مؤشرات نفقات التسيير اتخذت منحى تصاعديا مخالفا لما هو مسجل 

 بمجموع عماالت وأقاليم المملكة.

 طبيعة النفقات
 )%(  2017و  2014نسبة التغير ما بين 

 وأقاليم المملكةمجموع عماالت  كلميم واد نون أقاليم جهة

 0,15- 16,73 نفقات الموظفين

 20,75- 2,67 نفقات أخرى

 5,81- 10,63 مجموع نفقات التسيير )دون الفائض(

 للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة باألقاليم المتعلقة التجهيز نفقات تطور .5

مليون درهم   59,05بالمائة، وبذلك انتقلت من    13,06شهدت نفقات التجهيز تطورا إيجابيا مسجلة نسبة ارتفاع بلغت  

لتطور المسجل على مستوى مداخيل التجهيز  اهذا االرتفاع ويعكس . 2017و 2014مليون درهم ما بين  66,76إلى 

 كما هو مبين في الرسم البياني التالي: 
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بخصوص حصة أقاليم جهة كلميم واد نون من مجمل نفقات التجهيز المتعلقة بجميع عماالت وأقاليم المملكة، فقد  و

 ، كما يبرزه الجدول التالي: 2017بالمائة سنة    1,42إلى    2014بالمائة سنة    1,89عرفت انخفاضا طفيفا وانتقلت من  

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
 التطورنسبة 

(%) 

 13,06 66,76 84,65 73,56 59,05 ( 1في أقاليم جهة كلميم واد نون ) نفقات التجهيز

مجموع نفقات التجهيز في جميع عماالت وأقاليم  

 (2المملكة )
3 117 5 042 3 917 4 700 25,67 

 - 1,42 2,16 1,46 1,89 ( %2(/)1النسبة )

 المبالغ بالدرهم

 الجماعات الترابية األخرى )الجماعات الحضرية والقروية(  .ج

 الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة العامة المالية المعطيات تطور .1

تنفيذ ميزانيات الجماعات األخرى برسم السنوات ما   أسفر عنهايلخص الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية التي 

 .2017و 2014بين 

 2017 2016 2015 2014 المعطيات المالية
نسبة التطور 

 )%( 

 4,05- 704,68 542 934 802,45 039 913 984,72 994 878 887,22 020 974 . المداخيل اإلجمالية1

 6,54 929,42 747 403 967,92 468 390 147,91 835 369 489,96 962 378 مداخيل التسيير

 11,20- 546,55 040 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

        مداخيل الميزانيات الملحقة

 9,09- 228,71 754 102 140,49 198 115 577,29 617 108 031,63 034 113 مداخيل الحسابات خصوصية

 9,72- 128,43 590 596 450,69 925 575 425,14 472 582 363,80 786 660 النفقات اإلجمالية. 2

 7,89 592,42 848 408 072,88 696 391 929,51 747 369 490,16 962 378 نفقات التسيير

 37,67- 272,55 554 142 430,46 044 144 084,63 795 172 093,98 722 228 نفقات التجهيز

         نفقات الميزانيات الملحقة

 14,90- 263,46 187 45 947,35 184 40 411,00 929 39 779,66 101 53 نفقات الحسابات الخصوصية

 المبالغ بالدرهم

تطورا سلبيا مقارنة بما تم تسجيله  2017عرفت المعطيات المالية المتعلقة بالجماعات الترابية األخرى خالل سنة 

مليون درهم سنة  974,02بالمائة، متراجعة من  4,05، فقد انخفضت المداخيل اإلجمالية بنسبة بلغت 2014سنة 

، ومتأثرة باالنخفاض المهم المسجل على مستوى مداخيل التجهيز. وهو 2017مليون درهم سنة    934,54إلى    2014

 ما يبينه الرسم البياني التالي: 
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رار ذلك، وعلى متراجعة بذلك من  ،2017و 2014بالمائة ما بين  9,72شهدت النفقات اإلجمالية انخفاضا بلغ  غِّ

 . ويوضح الرسم البياني التالي هذا التطور: 2017مليون درهم سنة  596,59إلى  2014مليون درهم سنة  660,79

 

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة التسيير مداخيل طورت .2

 403,75بالمائة، مرتفعة بذلك إلى    6,54تابعة للجهة نموا نسبيا بلغ  لت مداخيل تسيير الجماعات الترابية األخرى السج  

قابل ، 2017مليون درهم سنة  . هذا النمو سار وفق نفس منحى النمو المسجل 2014مليون درهم سنة  378,96م 

 الجدول التالي:وض ح ذلك بالمائة، كما ي 12,33بمجموع الجماعات الترابية األخرى للمملكة والذي بلغ نسبة 
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 المعطيات المالية
نسبة التطور  مداخيل التسيير برسم سنة

 )%( 
2014 2015 2016 2017 

 الترابية األخرى مداخيل تسيير الجماعات

 ( 1بجهة كلميم واد نون )
378,96 369,84 390,47 403,75 6,54 

مداخيل تسيير مجموع الجماعات الترابية  

 (2األخرى بالمملكة )
24 027 25 858 26 442 26 990 12,33 

 - 1,50 1,48 1,43 1,58 )%(  1/2النسبة 

 المبالغ بمليون درهم

وفيما يتعلق بحصة مداخيل تسيير الجماعات الترابية األخرى التابعة للجهة من مجموع مداخيل تسيير الجماعات 

بالمائة سنة  1,50إلى  2014بالمائة سنة  1,58الترابية األخرى للمملكة، فقد عرفت بعض االنخفاض، إذ انتقلت من 

2017. 

و تشكل الموارد المحولة من طرف الدولة المكونة أساسا من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة نسبة 

بمبلغ ناهز  2017لسنة  بجهة كلميم واد نوناألخرى  الترابية مداخيل تسيير الجماعاتبالمائة من   79,54

المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات والموارد الموارد الذاتية المشكلة من الرسوم    تليهامليون درهم،   321,13

مليون درهم، ثم أخيرا الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة التي  65,37بالمائة أي بقيمة  16,19األخرى بنسبة 

 مليون درهم. 17,24بالمائة أي ما يعادل  4,27تضم الرسم المهني، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بنسبة 

 عة الموارد طبي

التابعة   الترابية األخرى الجماعات

 لجهة كلميم واد نون
 الترابية األخرى مجموع الجماعات

 بالمملكة

 الحصة )%( المداخيل المقبوضة الحصة )%( المداخيل المقبوضة

 52,99 301,00 14 79,54 321,13 الموارد المحولة من طرف الدولة 

 21,97 931,00 5 4,27 17,24 الدولةالرسوم المحلية المدبرة من طرف 

 25,04 758,00 6 16,19 65,37 والموارد األخرىالموارد الذاتية 

 100,00 990,00 26 100 403,75 المجموع

 المبالغ بمليون درهم

بالنسبة لة من طرف الدولة تعتبر المصدر األول للمداخيل حو  ويتضح من معطيات الجدول أعاله، أن الموارد الم  

 2017مليون درهم سنة    14.301األخرى سواء بالجهة أو على صعيد المملكة، حيث وصلت إلى    للجماعات الترابية

 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير على الصعيد الوطني. 52,99أي حوالي 

 التابعة للجهة: األخرى  الترابيةويبين الرسم البياني التالي بنية مداخيل تسيير الجماعات 

 

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة الترابية األخرى بالجماعات المتعلقة التجهيز مداخيل تطور .3

توضح معطيات الجدول الموالي التطور السلبي الحاصل على مستوى مداخيل التجهيز، والتي سجلت انخفاضا بلغت 

 .2017مليون درهم سنة  428,04إلى  2014مليون درهم سنة  482,02بالمائة، حيث انخفضت من  11,20نسبته 

 

79,54

4,27

16,19
2017بنية مداخيل تسيير الجماعات األخرى التابعة للجهة سنة 

الموارد المحولة من طرف الدولة

ةالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدول

الموارد الذاتية و الموارد األخرى
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 المعطيات

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

 التطور

(%) 

 11,20- 546,55 4280 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم

ويعتبر التراجع المسجل على مستوى فائض ميزانية التسيير سببا يعزى إليه انخفاض مداخيل التجهيز، حيث تراجع 

، وبلغت نسبة هذا االنخفاض 2017مليون درهم سنة  82,08إلى  2014مليون درهم سنة  95,18هذا الفائض من 

 له:، كما توضحه معطيات الجدول أسف2017و 2014بالمائة ما بين  13,76

 المعطيات

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 13,76- 159,89 083 82 695,18 336 57 585,78 941 64 239,54 181 95 الفائض

 المبالغ بالدرهم

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعةبالجماعات الترابية األخرى  المتعلقة التسيير نفقات تطور .4

ما مجموعه  2017بلغت نفقات التسيير، دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني من الميزانية، خالل سنة 

 مليون درهم. 281,34، حيث ثم صرف 2014بالمائة عن سنة  16,16مليون درهم، بزيادة وصلت إلى  326,80

ل على مستوى النفقات األخرى، والذي بلغت نسبته سج  الرتفاع الواضح الم  هذا التطور يعزى باألساس إلى ا

. هذا 2017مليون درهم سنة  156,48إلى  2014مليون درهم سنة  127,45بالمائة، حيث انتقلت من  22,79

ات الجدول بالمائة خالل نفس الفترة، كما يتجلى من خالل معطي  10,67باإلضافة إلى نمو نفقات الموظفين بنسبة بلغت  

 التالي:

 طبيعة النفقات

 التابعة لجهة كلميم واد نون الجماعات الترابية األخرى

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 10,67 039,86 313 170 589,36 979 160 499,86 177 156 401,52 890 153 نفقات الموظفين

 22,79 391,94 488 156 044,06 688 173 844,87 628 148 140,74 447 127 نفقات أخرى

مجموع نفقات 

التسيير )دون  

 الفائض(

281 337 542,26 304 806 344,73 334 667 633,42 326 801 431,80 16,16 

 المبالغ بالدرهم

 للحسابات  الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة األخرى بالجماعات الترابية المتعلقة التجهيز نفقات تطور .5

، سلبا على نفقات التجهيز خالل نفس 2017و 2014انعكس االنخفاض الذي عرفته مداخيل التجهيز ما بين سنتي 

، أي بنسبة انخفاض 2017مليون درهم سنة    142,55إلى    2014مليون درهم سنة    228,72الفترة، والتي انتقلت من  

 بالمائة، كما يتبين من معطيات الجدول التالي: 37,67بلغت 

 ياتالمعط

 الجماعات الترابية األخرى التابعة لجهة كلميم واد نون

2014 2015 2016 2017 

نسبة 

التطور  

)%( 

 37,67- 272,55 554 142 430,46 044 144 084,63 795 172 093,98 722 228 نفقات التجهيز

 11,20- 546,55 040 428 694,04 372 407 259,52 542 400 365,63 024 482 مداخيل التجهيز 

 المبالغ بالدرهم
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 برز الرسم البياني التالي تطور مداخيل ونفقات التجهيز: ي  

 

وفيما يتعلق بحصة الجماعات الترابية األخرى لجهة كلميم واد نون من مجموع نفقات التجهيز لمجمل الجماعات 

إلى  2014بالمائة سنة  3,52التنازلي، متراجعة من الترابية األخرى بالمملكة، فهي األخرى اتخذت نفس المنحى 

 .2017بالمائة سنة  2,21

 المعطيات المالية 
نسبة التطور   نفقات التجهيز برسم سنة

)%( 2014 2015 2016 2017 

في الجماعات   نفقات التجهيز

األخرى لجهة كلميم واد   الترابية

 ( 1نون )

228,72 172,80 144,04 142,55 -37,67 

مجموع نفقات التجهيز في جميع  

األخرى  الجماعات الترابية

 (2بالمملكة )

6 501 8 119 6 545 6 438 -0,97 

 - 2,21 2,20 2,13 3,52 ( %2(/)1النسبة )
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الجهوي  للمجلس القضائية وغير القضائية نشطةاأل الفصل الثاني:

 للحسابات

والمتعلقة  ،2018برسم سنة  نوناد و–للحسابات لجهة كلميم  الجهوي المجلس ألعمال يتضمن هذا التقرير خالصة

 .أعاله المشار إليها باالختصاصات

I. القضائية األنشطة 

 في حسابات المحاسبين العموميين والبت التدقيق .أوال
 باألجهزة المتعلقة المحاسبية البيانات أو الحسابات في من خالل التدقيق والتحقيق للحسابات، الجهوي المجلس يعمل

للمقتضيات  العموميين احترام اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين مدى من على التأكد العمومية المحلية،

 المتعلقة المالحظات االقتضاء، عند  كذلك، ويبرز، القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات.

 وذلك العمومي، والمحاسب والمراقب بالصرف اآلمر مسؤولية الخصوص، على ت، تثب  أن شأنها من التي بالوقائع

   .منهم واحد  لكل الموكولة المهام حدود  في

 الحسابات تقديم .1

 وهيئاتها المحلية العموميون للجماعات المحاسبون ملزَ ي   الذكر، سالف  62.99 القانون من 126 المادة لمقتضيات طبقا  

 في النصوص رةالمقر   الكيفيات وفق وذلك للحسابات، الجهوي المجلس إلى سنويا، األجهزة، هذه حسابات بتقديم

 الجهوي للحسابات، المجلس لرقابة الخاضعة األخرى األجهزة محاسبو أيضا، م،لزَ وي   العمل. بها الجاري التنظيمية

 التي عمليات الصندوق، عن وكذا والنفقات،  المداخيل عمليات عن محاسبيا  بيانا األخير، هذا إلى سنويا، يقدموا، بأن

 .العمل بها  الجاري التنظيمية النصوص في  رةالمقر   الكيفيات وفق تنفيذها. وذلك، يتولون

 أشهر ثالثة كل والنفقات للمداخيل المثبتة الوثائق هوج  ت  و مثبتة. ووثائق عامة وثائق من المذكورة الحسابات وتتكون

 فيمكن لألجهزة األخرى، بالنسبة أما وهيئاتها. المحلية الجماعات لعمليات للحسابات بالنسبة الجهوي المجلس إلى

 .المكان عينب المستندات هذه في التدقيق

 ، 2017 وتتعلق بتدبير سنة 2018 وفي هذا اإلطار، بلغ العدد اإلجمالي للحسابات التي تم تقديمها الى المجلس سنة

 ل فيكما هو مفص  . في المائة 52 لة بذلك نسبة إدالء اجمالية تعادلحسابا، مسج ِّ  59 أصل حواليحسابا من  30

 .  اتحساب 8 ما مجموعه 2016 وبالمقابل، بلغ عدد الحسابات المدلى بها والمتعلقة بسنة أسفله. الجدول

 2018وضعية تقديم الحسابات خالل سنة 

مجموع 

الحسابات 

المقدمة سنة 

2018 

عدد  والمتعلقة بتدبير سنوات  2018الحسابات المقدمة سنة 

الخاضعين 

برسم سنة 

2017 

 األجهزة
2017 2016 2015 2016 

وما   2013

 قبلها 

 الجهات  01 - - - - 01 01

 األقاليم 04 - - - 1 02 03

 العماالت - - - - - - 

 الجماعات الحضرية 08 - - - 02 04 06

 الجماعات القروية 45 - - - 05 23 28

- - - - - - 1 

المقاوالت والمؤسسات 

العمومية التي تتوفر  

 على محاسب عمومي

 المجموع 59 - - - 08 30 38
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 ويبين الجدول التالي نسب اإلدالء الخاصة بكل مركز محاسبي على حدة:

 الحسابات فيق التدقي .2

 من العموميون سنويا. كما يتأكد  المحاسبون يقدمها التي الحساباتفي   البتو تدقيقبال للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 تم التي المالحظات المجلس وي بل غ  .العمل بها الجاري واألنظمة للقوانين والنفقات المداخيل تنفيذ  عمليات احترام مدى

 اإلدالء قصد  بالصرف اآلمرين وكذا العموميين من المحاسبين كل إلى  مذكرات في الحسابات تدقيق بمناسبة  تسجيلها

 .بشأنها وتبريراتهم بتعقيباتهم

وقد  حسابا،  56بتدقيق  2018خالل سنة  واد نون - كلميم قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة وفي هذا اإلطار، 

، كما هو بعمليات التدقيق  مذكرة مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين  11أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه  

 :التاليمبين في الجدول 

 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 األجهزة
عدد الحسابات  

 التي تم تدقيقها 

عدد مذكرات المالحظات التي تم  

 توجيهها للمحاسبين العموميين 

 عدد مذكرات المالحظات الموجهة إلى

 اآلمرين بالصرف

 - - - الجهات 

 - 1 5 األقاليم

 - - - العماالت

 - 10 51 الجماعات

 - 11 56 المجموع

 واد نون -لجهة كلميمللحسابات  الجهوي المجلس عن الصادرة  األحكام .3

 35و نهائيا حكما 41 منها حكما، 76، 2018سنة  خاللواد نون،  –الجهوي للحسابات لجهة كلميم  أصدر المجلس

 . تمهيديا حكما

 الواقع بحكم التسيير .ثانيا
في   ،للحسابات الجهوي يتولى المجلس بأن المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99رقم  القانون من 131المادة  تنص

وي عتبر وفقا    .القانون هذا من 41 المادة مدلول حسب الواقع بحكم تسييروجود ب التصريح اختصاصه، دائرة حدود 

 قبض عمليات المختصة، السلطة من لدن لذلك يؤهل أن غير من يباشر، شخص كل الواقع بحكم  محاسبالنفس المادة 

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

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

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

عون،  أو موظف كل الواقع، بحكم التسيير عن مسؤوال مشاركا يعتبر أن خاص، بوجه يمكن، ،ذلك إلى وباإلضافة

األثمان  بيانات في المبالغة على إما تشجيعه أو بموافقته يكون والذي عمومية، طلبات على حاصل هو من كل وكذا

 المركز المحاسبي
عدد 

 األجهزة

عدد الحسابات 

التي كان يتعين 

خالل اإلدالء بها 

 2018سنة 

 الحسابات الكاملة
الحسابات 

 الناقصة

الحسابات غير 

 المدلى بها

 العدد
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

 0 0 0 0 100 14 14 14 الخزينة اإلقليمية لكلميم

 0 0 0 0 100 8 8 8 الخزينة اإلقليمية لطانطان

 0 0 100 08 0 0 8 8 الزاك-الخزينة اإلقليمية ألسا

 0 0 100 20 0 0 20 20 قباضة سيدي إفني

 0 0 0 0 100 8 8 8 قباضة بويزكارن

 100 1 0 0 0 0 1 1 خازن مكلف باألداء

 00 01 48 28 52 30 59 59 المجموع
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أو  حواالت أو باألداء أوامر تحرير إلى علم عن عمد  قد  الوثائق، بهذه الواردة البيانات تحريف على أو الفواتير أو

 .صورية أصول أو تبريرات

يهم   ، 2018 سنة برسم ،واد نون-لجهة كلميمالجهوي للحسابات  المجلس تتم إحالة أي ملف على لم اإلطار، هذا في

 الواقع. بحكم تسييرا تشكل قد  عمليات

 المالية  والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب. ثالثا
 قضائية مهمة للحسابات الجهوي المجلس يمارس الذكر، سالفال  62.99  رقم  القانون من 136 المادة مقتضيات  حسب

 من الرابعة الفقرة في  بيانهم الوارد  ألشخاصل بالنسبة المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في أخرى

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

 .القانون

كمين،  ،2018 سنة ، برسمواد نون-لجهة كلميم للحسابات الجهوي المجلس أصدر، اإلطار هذا فيو  ميدان فيح 

 المالية. والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب

II.  القضائية  غير نشطةاأل 

 العمومية األموال استخدام ومراقبة التسيير مراقبة. أوال
تهدف مراقبة التسيير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي المحلي من 

وصدقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق  ،ة العمليات المنجزةشرعية وصح  خالل التأكد من 

بين االستعمال األمثل للموارد وعقلنة التحمالت وحماية الممتلكات، باإلضافة إلى تقييم جودة تدبير ومردودية األجهزة 

ألخالقيات والبيئة. وتهدف هذه المراقبة إلى تقديم  العمومية المحلية طبقا لمبادئ الفعالية والنجاعة واالقتصاد وا

 الجاري بها العمل. التدبيريةدة واحترام المعايير مقترحات من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجي  

مهام رقابية ألجهزة  تسع، 2018 سنة واد نون برسم-لجهة كلميمللحسابات  الجهوي المجلس أنجزوفي هذا اإلطار، 

، جماعة بن خليل، جماعة ميراللفت،  جماعة سيدي إفني  بالجماعات التالية:. ويتعلق االمر  تندرج ضمن نفوده الترابي

 امطضي.وجماعة جماعة مستي جماعة اسبويا، جماعة تغيرت،  ،جماعة الشاطئ األبيضتيوغزة، جماعة 

وذلك لما تتضمنه من ور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات وفي هذا اإلطار، ركزت المهام الرقابية على محا

كما عمل المجلس  مخاطر أو تكتسيه من أهمية آنية واستراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو لتدبير التنمية المحلية.

ة الجهوي للحسابات من خالل قيامه بهذه المهمات الرقابية على مصاحبة الجماعات من أجل إرساء آليات الحكام

 .لألجهزة الخاضعة للرقابة توجيه مجموعة من التوصياتوذلك من خالل الجيدة 

 التصريح اإلجباري بالممتلكاتثانيا. 
تصريح تخص فئة المنتخبين أي بنسبة تعادل  200تصريحا، منها  467ما مجموعه  2018ى المجلس خالل سنة تلق  

موظفي فئة  تصريح يخص   120وبالمائة،  31أي بنسبة  الجماعات المحليةتصريح لفئة موظفي  147بالمائة، و 43

 : هذه الوضعية التاليينالجدول والرسم البياني  . ي بي نبالمائة 26بنسبة  اإلدارات العمومية

 

 فئات المصرحين العدد

 منتخبون 200

 موظفي الجماعات المحلية 147

 موظفي اإلدارات العمومية 120

 المجموع 467

 

 

 

  

43%

31%

26%

ت نسب التصريح اإلجباري بالممتلكات حسب فئا

الملزمين

منتخبون

موظفي الجماعات المحلية

موظفي اإلدارات العمومية
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 نة في الجدول التالي:بي  ع التصاريح حسب األقاليم التابعة للجهة بالنسب الم  وتتوز  

 النفوذ الترابي  عدد المصرحين النسبة

 إقليم كلميم  116 % 24,84

 الزاك  -إقليم أسا  76 % 16,27

 إقليم طانطان  97 % 20,77

 إقليم سيدي إفني  178 % 38,12

 المجموع 467 % 100,00
 

ي فس ر و .تصريح 116تضاعفت أعداد المصرحين ثالثة أضعاف؛ بحيث كان المجلس قد تلقى  2017مقارنة مع سنة 

منتخبين التوجيه إنذارات إلى  ، السيماالمجلس باإلجراءات التي قام بها أعداد المصرحينالرتفاع الملحوظ في ذلك ا

 ملزما 144إنذارا لفئة المنتخبين أدلى على إثرها  148أخلوا بواجب التصريح. حيث تم توجيه  الذين موظفينوال

لهم باإلنذارات الموجهة لم يقوموا بتسوية وضعيتهم على الرغم من توص  لزمين  بتصاريحهم، في حين تمت إحالة ثالثة م  

قتضيات   رئيس الحكومة  د السي  إلى  إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما المحددة لذلك، كما تنص  على ذلك الم 

لة ل كذلك،  القانونية ذات الص ِّ ، وبهذا تكون نسبة االستجابة لإلنذارات لدى بسبب وفاتهتبليغ الملزم المتبقي  تعذ ر  . وس ج 

    %.98فئة المنتخبين قد بلغت 

وتعذر تبليغ البقية  %93منها أي بنسبة إنذارا  294إنذارا، تم تبليغ  316وفيما يخص فئة الموظفين، فقد تم توجيه 

ح على إثر ذلك  ملزما بتسوية وضعيتهم رغم  14، في حين لم يقم بممتلكاتهم ملزما 280بالطريقة اإلدارية. وقد صر 

 .%95انصرام األجل الممنوح لهم بموجب اإلنذار، وبذلك بلغت نسبة االستجابة لإلنذارات لدى هذه الفئة 

نسبة 

 االستجابة

عدد 

التصاريح 

 المدلى بها 

نسبة 

 التبليغ 

عدد 

  اإلنذارات

 المبلغة

عدد 

اإلنذارات  

 الموجهة 

 فئات المصرحين

 ( 1المنتخبون ) 148 147 99% 144 98%

 موظفي الجماعات المحلية  173 170 98% 160 94%

 موظفي اإلدارات العمومية 143 124 %87 120 %97 موظفونال

 (2) مجموع الموظفين 316 294 93% 280 95%

 (2(+)1) المجموع 464 441 95% 424 96%
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 مهمات مراقبة التسيير: الثالثالفصل 

ألجهزة تندرج   مهام رقابية  09واد نون بإنجاز    –في إطار مراقبة التسيير، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم  

جماعة تيوغزة، جماعة ، جماعة ميراللفت، جماعة سيدي إفني التالية:  جماعات التعلق األمر بيه الترابي. وذ ضمن نفو

 .جماعة بن خليلو امطضيجماعة  ،جماعة الشاطئ األبيض، جماعة تغيرت جماعة اسبويا، مستي،

في تحديد برنامجه السنوي المتعلق بمراقبة    المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون مقاربة مندمجة  اعتمد   وقد 

 التالية: رتكزاتعلى الم تسيير األجهزة العمومية، مبنية

رصد مكامن الخطر واعتماد خريطة المخاطر كأساس للبرمجة وإيالء األهمية لألجهزة التي قد تستوجب  -

 تقويمات عاجلة؛ 

عتماد معيار أهمية البرامج التنموية المعتمدة وأهميتها بالنسبة للمواطن وإلنعاش النشاط االقتصادي في  ا -

 المجال الترابي وكذا تأثيرها على البيئة؛

الموضوعاتية في البرمجة السنوية من خالل إدراج مراقبة مجموعة من الجماعات تتقاسم   المقاربةاعتماد  -

برسم  سنوي للمجلس الجهوي البرنامج التميز  وبهذا الخصوص،التدبيرية. نفس الخصوصيات الجغرافية و

 وتقييم المشاريع التنموية تدبير سبع جماعات تتوفر على مجال ساحلي إدراج موضوع مراقبةب 2018سنة 

 بترابها.المنجزة 

رابية تتعلق بالتخطيط على محاور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات الت المهام الرقابيةوفي هذا اإلطار، ركزت 

وكذا تقييم نظام  تدبير المجال الترابي الساحلي االستراتيجي وبرمجة المشاريع، تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية،

إصداره للتوصيات الكفيلة بتحسين تسيير األجهزة  المجلس الجهوي للحسابات من خالل يهدفالمراقبة الداخلية. كما 

راقَبة والزيادة في  حاسبة.الم   فعاليتها ومردوديتها إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والم 
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 "إفني سيدي"جماعة   

 )إقليم سيدي إفني(
 

ثَت جماعة   1389 ذي القعدة 11الصادر بتاريخ  207692بموجب المرسوم رقم  1970سنة  إفني سيديأ حدِّ

قليم إلتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي والحضرية.  إفنيجماعة دائرة إفني وبإحداث  1970 يناير 19الموافق ل 

نسمة حسب اإلحصاء العام   21.588، ويبلغ عدد سكانها ²كلم 17,5على مساحة تناهز حوالي  وتمتد   ،إفني سيدي

 .2014للسكان والسكنى برسم سنة 

ارتفاعا خالل الفترة   مداخيل التسيير  عرفتبما فيهم الرئيس وستة نواب. وقد    اعضو  27يتكون المجلس الجماعي من  

خالل  تجهيزنفقات ال فيما عرفت ،درهممليون  29 إلى درهممليون  24؛ إذ انتقلت من 2017و 2012ما بين سنتي 

  .2017مليون درهم سنة  2,9إلى  2012مليون درهم سنة  8من  انخفضتالفترة انخفاضا ملحوظا؛ إذ نفس 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات مالحظات 

ت الفترة  عن تسجيل العديد  2018-2012أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي هم 

 من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي: 

 للساحل العمرانية والتهيئة الترابي  التخطيطأوال.  

 للجماعةالتخطيط االستراتيجي  .1

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص النقائص التالية:

  2015-2009الخاص الفترة عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

بين الجماعة والمجلس  إبرام اتفاقية شراكة ، بالرغم من2015-2009لفترة لللتنمية  الجماعي طالمخط   لم يتم إعداد

 شروط  تحديدب  التي تتعلق، و2010شتنبر    30من طرف والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ    صودق عليها،  اإلقليمي

 والمخططات اإلقليمي المخطط ووضع إعداد عملية لدعم إفني سيدي بإقليم المحلية التنمية صندوق في المساهمة

ت نص  قد  . ووتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التخطيط وتأهيل اإلدارة الجماعية عبر التكوين  للتنمية  الجماعية

تسديد المساهمة المالية للجماعة على شكل أقساط خالل الفترة الممتدة من على المادة الخامسة من االتفاقية المذكورة 

بما مجموعه  2012و 2011همتها برسم سنتي قامت الجماعة بدفع قسط مسا ،. على إثر ذلك2012إلى  2010

توخاة من بسبب عدم تحقيق األهداف الم 2012درهم، فيما لم يتم تسديد القسط المتبقي برسم سنة  220.000,00

ه االتفاقية سالفة الذكر.  2016يونيو  01بتاريخ  س ج/  م.أ.م 1628 عدد الرسالة رئيس المجلس الجماعي  وقد وج 

أن  ب ي خبره من خاللهاوالتي  ،للتنمية الجماعي المخطط المتعلقة بإعداد تفاقية الاإفني بخصوص  سيديإلى عامل إقليم 

الجماعة لم تتسلم بعد المخطط المذكور، ويطلب منه التدخل لدى المجلس اإلقليمي لمعرفة مآل المساهمات المحولة 

   .قليمياإل المحلية التابع للمجلس التنمية درهم( إلى صندوق 220.000,00)

 78.00 رقم القانون من 36 المادة لمقتضيات  طبقا   2015-2009لفترة ل للتنمية الجماعي المخطط إعداد إن عدم

 دقيق  تشخيص ترتكز على واضحة تنموية رؤية جعل تدبير الجماعة يتم في غياب  الجماعي، بالميثاق المتعلق

  إرساء تمكن من تشاركية منهجية في إطار الساكنة لحاجيات مسبق تحديد على والمتوفرة،  مكانياتاإلو مؤهالتلل

 ومستدامة. مندمجة محلية تنمية

 الجماعة  عمل أثناء إعداد برنامج  بعين االعتبار التنموي للساحل عدم أخذ البعد 

 مدينة سيدي إفني وقائمة تتعلق بتشخيص  انوغرافيوعلى م   2022  -  2017  الجماعة برسم الفترة  عمل  يحتوي برنامج

من البنيات التحتية )طرق وتهيئة المناطق الخضراء، إلخ.( والتجهيزات )المجزرة والسوق األسبوعي، إلخ(   الحاجيات

التقديرية لكل   لفةتضمين هذه القائمة الك  ، حيث تم  نارة العمومية والتطهير السائل، إلخ(والمرافق العمومية المحلية )اإل

لت  . إال2022إلى    2017  زمني ممتد من سنة  جدولل  وفق ا  التمويل  في  تهماوالشركاء ومساهم  مشروع،  أن المراقبة سج 

  مهمة؛ إذ لم تتم برمجة سوى بعض المشاريع،  طبيعية  بإمكانيات  بتنمية الساحل الذي يزخر  المتعلقة  المشاريع  محدودية

 وتهيئة الكورنيش  ،2020  برسم سنة  درهم  بمليوني  تقدر  بتكلفة  والشاطئ  المدينة  بين  يربط  الذي  كتهيئة مسلك الراجلين

درهم خالل  مليون 2.5 بـ تقدر بتكلفة النظيفة الشواطئ ، وعملية2018 برسم سنة درهم  مليون 0,30 بـ تقدر بتكلفة

 الوطنية للموانئ.  الوكالة من بتمويل 2022 إلى 2017 الفترة الممتدة من

مخطط توجيه التهيئة العمرانية  إلى متطلباتبرنامج العمل  أما فيما يتعلق بحماية الساحل من الثلوث، لم يتطرق

رة بموجب القانون المتعلق بالساحل. في هذا الصدد،   2020  -  2000والساحل   وكذا إلى ضرورة إعمال التدابير المقر 

يتم تحديد المخاطر البيئية المؤثرة سلبا على الساحل، ال سيما مطرح النفايات غير المراقب الواقع بالقرب من   لم



 30 

لتصريف المياه في عمق البحر   ، وتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ، وعدم إنجاز قناةالساحل

بمحطة معالجة المياه العادمة وذلك حماية للكائنات البحرية التي تعيش على الشريط الساحلي. باإلضافة إلى ما سلف 

ثمين المنتجات البحرية وبلورة حلول ألسباب تعثر المنطقة ذكره، لم ي حد د برنامج العمل اإلجراءات الرامية إلى ت

 .الصناعية، وذلك من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية

 للساحل العمرانية التهيئة تدبير .2

ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:  حول التهيئة العمرانية للساحل، سج 

 مخطط  تحيين قبل تصميم التهيئة إعداد( توجيه التطهير السائلSDA) 

 توجيه مخطط تحيين دراسة إعداد في  2017أكتوبر  23بتاريخ  -قطاع الماء-الوطني للكهرباء والماء المكتب شرع

  التطهير   شبكة  األولى المتعلق بتشخيص  المرحلة  تقرير  من  االنتهاء  يتم  ولم  ،إفني  سيدي  لمدينة  (SDAالتطهير السائل )

ا  هذه الدراسة  نتائج  وإذ ت عتبر.  اهات المتعلقة بهاواالكر  الحالية  السائل   تصميم  مشروع  وتوجيه  إعداد   في  أساسي ا  عنصر 

سالف  المخطط تحيين المذكور بخصوص تسريع ت راسل المكتب التهيئة، فقد لوحظ في هذا الصدد أن الجماعة لم

 ينقص من التهيئة قد  إعداد تصميممن نتهاء االقبل  المذكور المخطط أن التأخر في تحيين اإلشارة إلى الذكر. وتجدر

السائل، مثل أحياء "العين "و"إدوفكير"    التطهير  تتوفر على شبكة  ال  ، خاصة أن بعض أحياء الجماعةة هذا األخيرأهمي

 و"تامحروشت". 

 والساحل  العمرانية التهيئة توجيه احترام مقتضيات مخطط عدم 

 ال لمدة وذلك بها، المتعلق للرقعة العمرانية للتنمية العام التنظيم تخطيط على العمرانية التهيئة توجيه مخطط يشتمل

  رقم  القانون من 3 لمادة)ا المتدخلين جميع بها يقوم التي التهيئة أعمال تنسيق إلى ويهدف .سنة 25 تتجاوز أن يمكن

  يحترم  لم  المحلية  اللجنة  عليه  وافقت  الذي  التهيئة  تصميم  مشروع  فإن  ،وعلى الرغم من ذلك  .(بالتعميرالمتعلق    12.90

المصادق عليه  2020 - 2000 برسم الفترة لتزنيت وسيدي إفني والساحل العمرانية التهيئة توجيه مخطط مقتضيات

نفس  من 11 المادة)العمرانية  التهيئة توجيه مخططات بأحكام يتقيد  أن التهيئة يجب أن تصميم علما ،2004 سنة

 مائة   عرضها  للساحل يبلغ  محاذية  منطقة  في  البناء  تحظر  بالساحل  المتعلق  81.12رقم    القانون  كما أن أحكام  .(القانون

 .للساحل البرية الحدود  من انطالقا تحتسب( م  100) متر

 العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  بموجبلوحظ أن مشروع تصميم التهيئة لم يراع التخصيص المحدد  وفي هذا اإلطار،  

 الصناعية  المنطقةالمثال،    سبيل  وعلى  لمجموعة من المناطق بالجماعة.  2020  -  2000  لتزنيت وسيدي إفني والساحل

(  الساحات السيارات، مواقف ء،الخضرا المساحات األسبوعي، السوق الجملة، سوق )المجزرة، األنشطة ومنطقة

 من  الطريق التي توجد على طول "عدم البناء"وارزك، ومنطقة  سيدي باتجاه المتواجدة الصناعية للمنطقة المجاورة

مختلطة.  منطقة وتحويلها إلىالتهيئة  تصميم في مشروع تم تغيير تخصيصهاوارزك  سيدي باتجاه المدينة مخرج

  تصميم منطقة سكنية وسياحية في مشروعوجعلها الصناعية الحالية  المنطقة من جزءتغيير تخصيص  باإلضافة إلى

منطقة إلعادة الهيكلة   وجعلهجزء من حي تامحروشت الذي يعتبر منطقة "عدم البناء"  تخصيص    . كما تم تغييرالتهيئة

 عرضها بحي تامحروشت والبالغ للساحل المحاذية المنطقة تم تحويل تخصيص التهيئة. كما  تصميم في مشروع

 التهيئة.  تصميم منطقة سكنية وسياحية في مشروعإلى   "عدم البناء"منطقة  منمتر  80

 التهيئة تصميم مشروع إعداد في تأخر 

م التهيئة المصادق نة بتصميضم  بخصوص التجهيزات العمومية الم   مترتبة عن إعالن المنفعة العامةانتهت اآلثار ال

التهيئة يمكن من التوفر على رؤية  تصميم  مشروع بإعداد  ، دون أن يتم القيام 2013في متم سنة  2003عليه سنة 

التهيئة إال بمناسبة   تصميم  عملية إعداد   الشروع في  واضحة لضبط الحركة العمرانية بالمدينة. ولم تتخذ الجماعة مبادرة

 بالتمويل  تتعلق  شراكة  اتفاقيةوفي هذا السياق، أبرمت الجماعة    .2015فبراير  شهر  مجلس في  لل  العادية  دورةالانعقاد  

 أثر سلبي  التأخير  وقد يكون لهذا  .إفني  التهيئة لسيدي  تصميم  مشروع  إلعداد   الحضرية لتارودانت  الوكالة  مع  المشترك

 لألراضي العامة ةللمنفع إعالنبمثابة  التهيئة هو المصادقة على تصميم أنب لما، عِّ للمدينةعلى التدبير العمراني 

الموافقة على تصميم التهيئة في  بشأن ابتداء من تاريخ نشر النص  سنوات 10 لتشييد المرافق العمومية خالل الالزمة

ِّ .  وهو ما ي  المتعلق بالتعمير( 12-90من القانون  28)المادة  الجريدة الرسمية  ل للمالكين المعنيين استرجاع حقخو 

 .رام هذه المدةانص التصرف في أراضيهم بعد 

 المنتهية التهيئة  عدم إنجاز مجموعة من المرافق االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في تصميم

 صالحيته

التهيئة  المنصوص عليها في تصميم الخضراء والمساحات واالقتصادية االجتماعية المرافق إنجاز نسبة لوحظ أن

أربع على سبيل المثال    مجموعة من المرافق نذكر منها  لم يتم إنجازإذ  %.     14,56تجاوز  تلم    2003سنةادر في  الص  

 مراكن للسيارات.  4للثقافة و اللراجلين ومرفق افضاء أخضر ومرفقين للرياضة ومسلك 20ساحات عمومية و
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 أداء  من  امؤقت  ألصحاب العقارات المعنية إعفاء  تخول  سنوات  عشر  لمدة  العامةنفعة  الم  إعالن  أن  اإلشارة إلى  وتجدر

من خالل  األراضي هذه استثمارويحول كذلك دون  الفترة هذه خالل المبنية  غير الحضرية األراضي على الرسم

ثار الناجمة عن عدم إنجاز ويعتبر من ضمن اآل.  تجهيزها )إنجاز تجزئات ومجموعات سكنية ومركبات سياحية، إلخ.(

  الضريبية   وكذا من اإلمكانات  ،المذكور  الموارد المتأتية من الرسملجماعة من حيث  ا  المفوت على  هذه المرافق الكسب

 الحركة االقتصادية في حالة استغالل هذه األراضي وتجهيزها. المتأتية من

  البحري العام الملكبوإدارات عمومية  وتجهيزاتإقامة مساكن  

فعلى سبيل المثال، تم ضم أجزاء من  .البحريإقامة بنايات ومساكن بالملك العام على المراقبة  تم الوقوف خالل

. كما الوداديةمسكنا من فئة الفيالت بتجزئة  15 إفني إلى سيدي شاطئ على ةاألراضي التابعة للملك البحري والمطل

لإلدارات  ، كالجماعة والمصالح الالممركزةة بنايات فوق الملك العام البحريالعموميالمؤسسات أحدثت بعض 

خالل سنوات  تجارية محالت بتشييد  العمومية )خمس حاالت تخص البناء(. كما أن المجلس اإلقليمي لتزنيت قام

 .الميناء، وهي غير مستغلة حاليا من بالقرب على الشاطئ التسعينيات

الخاصة   مسطرةلا  سلك  في بناء مستودع جماعي دون  2017يونيو  06الجماعة شرعت بتاريخ    أن  إلىوتجدر اإلشارة   

 رالمتعلق بالتعمير والصاد   12.90من القانون رقم    51و  40رخص البناء المنصوص عليها في المادتين    منحبإجراءات  

، وذلك باعتباره من المباني  (1992  يونيو17)  1412ذي الحجة    15بتاريخ    1.92.31بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 

 القانون ألحكام خالفا البحري العام بالملك ناء المستودع المذكوربا نتج عنه العامة أو التي يستعملها العموم. وهو م

كما  بالساحل المتعلق 81.12رقم  وكذا مقتضيات القانون ،به الخاصة التنظيمية نصوصالو المذكور 12.90رقم 

 .القانونهذا  أحكام تطبيق بشأن 2015 أكتوبر 01 بتاريخ 7739دورية وزير التعمير وإعداد التراب عدد  اوضحتهأ

 أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية  عدم تتبع ومراقبة 

 شاوراأل زيارات طريق السكنية، وذلك عن والمجموعات التجزئات تجهيز أشغال ومراقبة الجماعة بتتبع تقوم ال

 المؤقت التسلم لجنة في والطرق، إذ يقتصر دورها في المشاركة العمومية أشغال التجهيزات واإلنارة جودة قبةلمرا

 والنهائي للتجزئات.

، على تدخل ضمن األشغال العمومية المنجزة لفائدة الجماعةات التجزئ تجهيز أشغال يجدر التذكير في هذا الصدد أن

المتعلقة بالشبكات العامة والمساحات غير المبنية المغروسة سيتم إلحاقها باألمالك اعتبار أن جميع التجهيزات 

 .الجماعية العامة بعد التسلم النهائي لألشغال

 النهائي لمسطرة التسلم اتعدم إلحاق الطرق والتجهيزات باألمالك العامة للجماعة وعدم إخضاع التجزئ 

 المثال  سبيل  على  األمر  ويتعلق  2018  –  2010خالل الفترة الممتدة  المنجزة  النهائي للتجزئات    لم تقم الجماعة بالتسلم 

 المتعلق بالتجزئات 25.90القانون  أحكام به تقضي ما عكس على وذلك ،1 بعمران وأيت والمحيط السالمبتجزئات 

 الطرق والتجهيزات باألمالك؛ مما حال دون إلحاق  29و  28السكنية وتقسيم العقارات، ال سيما المادتين    والمجموعات

عن طريق إنجاز محضر يجب قيده باسم هذه األخيرة في الصك األصلي للعقار موضوع التجزئة  للجماعة العامة

 ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة. 

  دون إيجاد الحلول لإلكراهات التقنية  اإلذن بإحداث التجزئاتمنح 

التجزئات معيقات تقنية تهم التزود بالماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء، ذلك أن يعرف تنفيذ أشغال تجهيز بعض 

تواجد به جل تللشرب ي عيق عملية التوسع العمراني باتجاه حي تامحروشت الذي  الصالحضعف صبيب شبكة الماء 

ولي إلقامة مرافق ميم األصة في التصخص  التجزئات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تغيير تخصيص بقع أرضية كانت م  

المنخفض، وذلك نتيجة عدم تقوية شبكة  الكهربائية ذات الجهد  بإقامة بنايات خاصة بالمحوالت واستبدالها عمومية

، بإقامة محول 2015  ماي  14توزيع الكهرباء. فعلى سبيل المثال، قام صاحب تجزئة القدس المرخص بإحداثها بتاريخ  

 متر مربع.  20ساحة كهربائي عوض تهيئة مساحة خضراء بم

 التجزئاتمتعلقة بدفاتر تحمالت  نقائص 

وكذا  بشكل دقيق ها من طرف الجماعة شروط تنفيذ األشغالبص التجزئات المرخ  ب ةالخاص   التحمالت دفاترد حد ِّ لم ت  

رةتوصيف الخصائص التقنية  قر  ، السيما الطرق وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والمساحات غير للتجهيزات الم 

التبليط الواجب  لم تتطرق الدفاتر المذكورة إلى نوع وخاصيات مجموعة من التجهيزات مثلالمبنية المغروسة؛ إذ 

ا ونوع شبكات التطهير والكهرباء ونوع األغراس والمساحة الواجب غرسهبه لطبقة تكسية الطرق وخاصيات  القيام

 ووتيرة المراقبات التي يجب القيام بها بخصوص جودة أشغال التجهيزات المنجزة.

 ها بترابلالكهربائية المنجزة من طرف أصحاب التجزئات المرخص  أن الشبكة إلى وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار 

ية تتميز باستعمال تقنيات الربط ، في حين أن الخاصيات الحديثة للشبكات الكهربائالجماعة تعتبر من النوع الهوائي

 . رضياأل تحت
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  منح شهادة التسلم المؤقت لتجزئة رغم عدم إنجاز بعض المرافق والطرق 

. وورد في دفتر التحمالت 2011ماي    04بتاريخ    01/2011  اإلذن في القيام بإحداث التجزئة تحت عدد منحت الجماعة  

 EV1  فضاء أخضرلكن صاحب التجزئة لم ينجز    تغيير" إنجاز مرافق وطرق.والتصاميم الحاملة لعبارة "غير قابلة لل

لم ينجز موقف للسيارات بمساحة مربع، كما متر  390بمساحة  01مربع وساحة عمومية رقم  متر 850بمساحة 

مخصصة الحتضان مدرسة مربع وأخرى  متر    600  مخصصة إلقامة مسجد بمساحة  مربع ولم يهيئ بقعة متر    1685

 إنجاز عدم من مربع. وبالرغممتر  639مخصصة لفضاء ألعاب األطفال بمساحة  مربع وبقعة متر  4622 بمساحة

التجهيزات أنجز جميع  صاحب التجزئةأن على مع االشهاد  لتجزئةالمؤقت ل التسلم شهادة تم منحهذه المرافق، 

 دفتر التحمالت.  المنصوص عليها في

عدة نقائص بعد  تم الوقوف علىبوعالم. وقد  لجبل مجاورة وعرة، أن التجزئة توجد على أرض إلى وتجدر اإلشارة

 من الشعاب المتدفقة  مياه  عن  الناجمة  الفيضانات  من التجزئة  لحماية  ال سيما عدم إنجاز جدار  ،المؤقت للتجزئة التسلم

والماء الصالح  الكهرباء توزيع صناديق كيبتر كبيرة وعدم بكمياتالمتبقية  الحفر مواد  إزالة مخلفات الجبل وعدم

طابقة  ،بقعة لكل للشرب وعدم  ضيق مساحتها للتصاميم المرخص لها بالنظر إلى المشيدة الراجلين مسالكوعدم م 

 للحد من صعوبة انحدار ممراتها. إنجاز الدرج

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

خالل تحيين  سيما إعداد برامج العمل الجماعية وال أثناء االعتبار تنمية المجال الساحلياألخذ بعين  -

 الحالي؛ ومراجعة البرنامج

 العمرانية التهيئة توجيه مخطط أحكام احترام مع المناسب الوقت في إعداد تصميم التهيئة العمل على -

 السائل  التطهير  توجيه  مخطط  والتسريع بعملية تحيين  التقنية  االكراهات  االعتبار  بعين  واألخذ  والساحل

 لألحياء ناقصة التجهيز؛  الهيكلة إعادة عملية وتفعيل

حث األجهزة   خالل من الواردة في تصميم التهيئة واالقتصادية االجتماعية إنجاز المرافق  العمل على -

تصميم   صالحية  انتهاء  ا قبلالمرافق الخاصة به  إلحداث  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  على  العمومية المعنية

 التهيئة؛

الملك  مستوى على البناء عمليات لمراقبة وضع نظام التجهيز على وزارة  بتنسيق مع مصالح العمل -

 ؛للحد من الترامي عليه واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاءالبحري  العام

السكنية المرخص    والمجموعات  أشغال تجهيز التجزئات  ومراقبة  لتتبع  منتظم  على إعداد برنامج  العمل -

المنجزة في الوقت   أشغال الطرق والشبكاتعن العيوب التي قد تشوب    في الوقت المناسب  للكشف  لها

 ؛هذه األشغالبتسلم  النطق  وقبلالمناسب 

 الوكالة)إعداد دفتر تحمالت نموذجي خاص بالتجزئات بتنسيق مع األطراف المعنية  على العمل -

 بدقة يصف( إلخ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المصالح االقليمية، الحضرية،

  الطرق، لتكسية وتزفيت الطالء نوع)التنفيذ والمواصفات التقنية للمرافق المزمع إنجازها  شروط

شغال األ جودة ومراقبة والمساحة المزمع غرسها، والكهرباء، نوع شبكة التطهير السائل مواصفات

 . الخ( المزمع إنجازها،

 الجماعة قبل من الساحلية البيئة تدبير. ثانيا

 تدبير التطهير السائل .1

 ومحطة  للضخ محطات ثالث علىتتوفر كما  ،كيلومترا 26 الجماعة مستوى السائل على التطهير شبكة طول يبلغ

ويتم تدبير هذا المرفق من طرف المكتب الوطني للماء بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض بتاريخ  العادمة المياه معالجة

ثير ي   مليون درهم إال أن تدبير هذا المرفق 50وتبلغ االستثمارات المبرمجة في هذا اإلطار  2008دجنبر  31

 :التالية المالحظات

 تطهير السائل منفصلة لل على شبكة عدم توفر المدينة 

األمطار في نفس  ومياه العادمة ة لتصريف المياهعد  م   من النوع الموحد، التطهير السائل تتوفر الجماعة على شبكة

 والتي تستقبل المياه 1كما تتوفر على محطات ضخ موزعة بأحياء الجماعة ومكونة من محطة الضخ رقم . القنوات

مريم. كما  اللةو العادمة الخاصة بأحياء تامحروشت المستقبلة للمياه 2 العادمة وتلك المجمعة من محطة الضخ رقم

المتواجدة قبالة مقر عمالة  3ها في اتجاه محطة الضخ رقم يتم ضخ   1 رقم الضخ عة بمحطةجم  أن المياه العادمة الم  

ها سيدي إفني والتي  تكون دائما في   1 رقم  ضخال أن محطةالمالحظ بدورها في محطة معالجة المياه العادمة. وتضخ 

كراهات الناجمة عن صعوبة لى اإلإ؛ إضافة  3 رقم الضخ محطة عنحالة عطب نظرا لبعد المسافة التي تفصلها 

تضاريس الجماعة والتي تتميز بوجودها بين الساحل والجبل ويعبرها واد سيدي إفني، مما يصعب معه تجميع المياه 
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مطار بشبكة التطهير ، خاصة خالل موسم األمطار؛ حيث إن تدفق مياه األالعادمة وتصريفها نحو محطة المعالجة

بشكل يفوق طاقتها  1السائل واختالطها بالمياه العادمة يرفع من منسوب المياه الموجهة الى محطة الضخ رقم 

 مما يؤدي الى تصريف المياه العادمة ،3 رقم الضخ محطة فيها على الفور االستيعابية ويجعل من الصعب ضخ  

 كما تسببت هذه الوضعية في تلوث مياه البئر .ويعرض الساحل لمخاطر التلوث معالجتها دون في الشاطئ مباشرة

 .بالمدينة  الوحيد   المسبح  ي عد    خصوصا وأنهحال دون استفادة المصطافين من هذا المرفق  مما  المسبح الجماعي؛بالخاص  

 البحر عمق  في المياه لتصريف  قناة العادمة على المياه عالجةم محطة  عدم توفر 

شرع في  ،هكتار 10 مساحة طبيعية وتمتد على بحيرة العادمة من نوع المياه لمعالجة ر الجماعة على محطةتتوف  

ما يعادل   نسمة، أي  22.500  االستيعابية في  وطاقتها  2025  في سنة تشبعها  أفق وقد حد د .  2012استغاللها في يناير  

طبيعية تقوم بالمعالجة  بحيرة التحتية للمحطة من نوع ولكون البنية .اليوم في  مكعب متر 1600 إلى يصل صبيبا

في الساحل، في غياب التوفر  فإن تصريف هذه المياه يتم والثانوية، دون الحصول على مياه قابلة لالستعمال، األولية

التي تعيش فقط  البحرية الحيوانات تعريض إلى و ما من شأنه أن يؤديالبحر. وه عمق في المياه لتصريف على قناة

 .للخطرفي الساحل 

 تدبير التطهير الصلب .2

 إلى ومستي وميراللفت تيوغزة وجماعات إفني الخاصة بكل من جماعة سيدي شابهها وما المنزلية النفايات ت نقل

الصلب عدة نقائص تتجلى فيما  التطهير ويعرف تدبير .الساحل من الموجود بالقرب للنفايات المطرح غير المراقب

 يلي: 

 الساحلي البيئي النظام وعلى البيئة على خطر المطرح 

منشأة، حسب ما هو وارد بالدراسة المنجزة هذه الللنفايات بمنطقة يمنع فيها إقامة مثل  يوجد المطرح غير المراقب 

 والخط  الجوفية والمنابع  دت مناطق االمتناع في المياهالمنزلية والتي حد    اتالنفاي  المديري لإلقليم لتدبير  طحول المخط  

 خطرا على النظام اإليكولوجي بسبب تلوث ذلك يشكلوبالسدود.   االحتفاظ الرملية ومناطق الكثبان وحافة الساحلي

وعالجها.   لجمع مادة العصارة  ومنيعة  واقية  ر على طبقةال يتوف    الجوفية بمادة العصارة، ذلك أن المطرح المذكور  المياه

البيئة  يشك ل خطرا حقيقيا على  وهو ما ،يبقى قائما  الساحل إلى العصارة تصرف خطر فإن ،فقرة األمطار وفي

 البالستيك. ادةوخاصة م  القمامة بسبب المطرح بجوار الشاطئ لوحظ تلوثباإلضافة إلى ذلك، . الساحلية

 حاويات النفايات تنظيف وعدم سوداء نقط وجود 

على سبيل  ،الجماعة. ويتعلق األمر بتراب مجموعة من النقط السوداء لتراكم النفاياتمعاينة المراقبة  تمت خالل

وعلى مستوى   ،السوق األسبوعي وحي بوجعرا  من  بالمنطقة المحاذية لحي أمزدوغ في اتجاه الميناء وبالقرب   ،المثال

لة لغسل صناديق الفتقارها آل  الصناديق تنظف ما نادرا الجماعة أن لوحظ كما. إفني سيدي واد  على جانب الشاطئ

 .القمامة

 إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين عن الحوادث لفائدة األعوان  عدم

  العرضيين

المالحظ أن هؤالء األعوان ال يستفيدون من أجل جمع النفايات. لكن    عونا عرضيا  33  بخدماتسنويا  الجماعة    تستعين

ي مين الصح  أمن التغطية االجتماعية، على عكس ما تقضي به القوانين واألنظمة المعمول بها، ال سيما االنخراط في الت

 الجماعي واالنخراط في النظام المهنية التأمين عن حوادث الشغل واألمراض في واالكتتاب جباري عن المرض،اإل

خدماتها   توفر التي الكزاز ضد  لقاحات منبخالف األعوان الرسميين،  تستفيد هذه الفئة كما ال .التقاعد  رواتب لمنح

  .بالمجان الصحة وزارة مصالح

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: ،في هذا اإلطارو

شبكة خاصة ) ةمنفصل شبكة دراسة إمكانية إنجاز خالل من التطهير السائل شبكة العمل على تقوية -

 التصريف بطاقة استيعابية مناسبة لتجنب الضخ ومحطات( األمطار بالمياه العادمة وأخرى بمياه

 في الساحل؛ العادمة للمياه المباشر

إحداث    والعمل علىبمادة العصارة،    الساحل  تلوث  لوقف  المطرح غير المراقب  تأهيل  العمل على إعادة -

 ؛ في منطقة تتالءم وطبيعة هذه المنشأة المنزلية مركز لطمر وتثمين النفايات

ن المدينة ومحاربة  نظافة الحرص على ضمان استمرارية -  النفايات. وتراكمالسوداء  النقطتكوُّ
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 للساحل االقتصادي النشاط تدبير ثالثا.

 تدبير المنطقة الصناعية  .1

 االقتصادي النشاط والرفع من  السمكية الثروات بهدف استغالل 1982 سنة إفني سيدي بمدينةالصيد  تم إحداث ميناء 

الصناعية من أجل خلق أزيد من   رت السلطة المحلية لتزنيت والمنتخبين إقامة المنطقةالمنطقة. وتزامنا مع ذلك قر    في

 منصب للشغل. 1000

البحري،   الصيد  مجال في للمستثمرين متاحة وجعلها ذكورةالم الصناعية المنطقة في هذا اإلطار، ومن أجل إنشاء

 التحفيظمطلب  ، موضوععقار من الملك الخاص للدولة باقتناء  1991يوليوز  31فني بتاريخ إقامت جماعة سيدي 

الجماعي،    المجلس  وأصدر  .للمتر المربع  رمزي  بثمن درهم واحد ذلك  مربع، و  متر  482.862  بمساحة  391/31  رقم

  الرسم العقاري رقم من مستخرجة مربع  متر 300436بمساحة إجمالية حددت في  قطعة 35 بنقل راذلك مقر  بعد 

  تقييم   ثيري  و  .2000  يونيو  09  بتاريخ  2.00.471  رقم  المرسوم  في  وردت أسماؤهم  الذين  لفائدة األشخاص  2119/31

 يلي:  فيما تتجلى النقائص من مجموعة الصناعية، المنطقة تدبير

 نشاء الوحدات الصناعيةإ عدم  

)المادة  البيع  عقود   في  عليه  منصوص  هو  كما  الصناعية،  الوحدات  بتشييد   الصناعية  من بقع المنطقة  المستفيدون  يقم  لم

 السمكية، المساحيق  إنتاج وحدات ببناء قامت   شركات، ثالث فباستثناء .منه 6 المادة سيما  وفي دفتر التحمالت، ال( 7

 .تحقيق األهداف المرجوة من إحداث هذه المنطقة حال دون مما مشاريعهم، المستفيدينينجز باقي  لم

 الصناعية المنطقة تجهيزات تدهور 

النطق الصناعية وعدم إخضاعها ألية عملية صيانة منذ    المنطقة  تجهيزات  حالة  تدهور  على  المراقبة  تم الوقوف خالل

درهم، بما   17.626.920,30ن تكلفة تهيئتها بلغت أ لما  ب، عِّ 1993سنة بالتسلم النهائي ألشغال تجهيزها في أواخر 

دد ورد في تقرير اللجنة الم     إلقليم  التقنية  نة من ممثلي كل من المصالحكو  فيها نفقات الدراسات والتجهيز. وفي هذا الص 

لمغرب والمديرية اإلقليمية تزنيت والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة اتصاالت ا

شك   للتجهيز ؛ أن هذه المنطقة 2002ماي  21 الصناعية بتاريخ تكلفة أشغال إصالح تجهيزات المنطقة لة لتقييموالم 

 الصحي الصرف الكهربائية وتلف شبكة الخيوط تحمي التي تآكل الخنادقمع توجد في حالة سيئة )الطرق مهترئة 

محطة معالجة المياه  مصب التوزيع وتلف صناديق وتلف األمطار تصريف مياه مزاريبتلف البوابات و وتدمير

بمبلغ  في حينه إلصالح هذه التجهيزات قد رت اللجنة المذكورة التكلفة االجماليةقد العادمة، إلخ(. و

 درهم.  2.543.760,14

  الوحدات الصناعيةعدم تضمين دفتر التحمالت وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم إنجاز 

الجزاءات المترتبة عن التأخر في إنجاز المشروع بيع البقع األرضية على    وعقود  التحمالت  دفتر  لم يتم التنصيص في

 ت هذه الوثائقالصناعية. في المقابل، نص    المشاريع  إنجاز  عدم  حالة  الصناعي وسقوط الحق في االستفادة من البقع في

. إنجازها  عدم  حالة  في  عقوبات  التنصيص على فرض  دون  صناعية،  من البقع لمشاريعنجاز المستفيدين  إضرورة    على

 التي النهائية المواعيد  في الصناعي مشروعه بإنجاز المشتري يلتزم: "التحمالت أنه من دفتر 6 المادة نصت وهكذا

  المشتري، على يتعين" أنه على البيع عقود  من 7 المادة نصت ، كما" التحمالت دفتر هذا وأحكام البيع عقود  تحددها

 المستفيدين  للتصميم غير قابل للتغيير". وباستثناء  وفقا    الصناعي  المشروع  بناء  البيع،  عقد   توقيع  بعد   عامين  غضون  في

 .صناعي مشروع أي المستفيدين باقي ينجز لم السمك، دقيق إلنتاج وحداتهم الثالثة الذين أنشأوا

 تصميم التهيئة مشروع في الصناعية المنطقة تخصيص تغيير 

 المنطقة  تنطيق لتغيير بتوجيه عدة طلبات إلى الجماعة وإقليم تزنيت الصناعية بالمنطقة قامت جمعية المستثمرين

لما  بأن الهدف منعش سكنية وتجارية وتفويت القيام بذلك إلى تجزئة إلى وتحويلها  هذه إلنشاء الرئيسي عقاري؛ عِّ

 . منصب شغل قار 1000 وخلق البحري الصيد  منتجات تثمين وه المنطقة

تهيئة    مشروع تصميم  بإعداد   وشركاؤها  الجماعة  قامت  ،2013  سنة  أواخر  التهيئة في  تصميم  مدة صالحية  نهاية  ومع

ورد في  قد اإلجراءات. و الستكمال المركزية اللجنة إلى وإرساله المحلية تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة

 قطعة 13 ويتعلق األمر ب ،وسكنية سياحية منطقة إلى الصناعية المنطقة من كبير جزء المذكور تحويل المشروع

 سيدي-تزنيت  العمرانية  التهيئة  توجيه  ويجب التذكير أن مخطط  .مربع  متر  21.101و  6.340  مساحتها ما بين  تتراوح

قائمة"؛   صناعية "كمنطقة المنطقةهذه  تنطيقص خص   2004 المصادق عليه سنة 2020 - 2000 والساحل إفني

. مع المخطط المذكور  تصميم التهيئة  أن تتالءم أحكامالمتعلق بالتعمير تنص  على    12.90من القانون    12المادة    أن  علما

 أشخاص  وعلى  العامة  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  على  القانون أنه " يجب  نفس  من  9  كذلك، المادة  وتنص  

 العمرانية".  التهيئة توجيه مخطط  بأحكام د تتقي   أن )..( قانونال

 4.569 ما بين مساحتها قطع أرضية تتراوح على من هذه العملية حصلوا المستفيدين أن إلى اإلشارة وتجدر

حد د النحو على مربع للمتر درهم 1,5 قدره رمزي بسعر مربع، متر 21.101و رقم  المرسوم أحكام في الم 
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ر على الموافقة بشأن 2000 يونيو 9بتاريخ  2.00 471 قر   األرضية البقع بتفويت إفني سيدي مجلس جماعة م 

األغيار؛ حيث كانت الغاية من التفويت بسعر رمزي هي تشجيع االستثمار من  الجماعي إلى الخاص الملك من

 خالل خلق وحدات صناعية وتوفير فرص الشغل. 

 إفني سيدي شاطئ تدبير .3

ق د ر طول قد و. جماعة مستي جنوبا إلى كيلومترا ، من جماعة تيوغزة شماال 11طول  إفني على ساحل سيدي يمتد 

 من الشواطئ الدورية المشتركة الخاصة بحماية وتدبير حسب الرئيسي للجماعة بحوالي أربعة كيلومترات، الشاطئ

 عدد  التجهيز  ووزير  في الداخلية  الدولة  لوزير  المشتركة  الدورية  نشر  ومنذ   .2018  ماي  17  طرف الجماعات بتاريخ

 إليها يعهد  عملت الجماعة على أن قبل الجماعات،من  الشواطئ وحماية المتعلقة بتدبير 1998 يونيو 4بتاريخ  84

 :التالية ثير المالحظاتتدبيره ي   إال أن  .رهن إشارتها خالل وضعه من المذكور الشاطئ تدبير

 المتعلق بالوضع رهن إشارة الجماعة تدبيرفي دفتر التحمالت  عليها المنصوص إنجاز المرافق  عدم 

 الشاطئ واستغالل

 المصادق عليه من طرف والي  الشاطئ استغاللبوضع رهن إشارة الجماعة تدبير و المتعلق  التحمالت  دفتر  تم إعداد 

بتاريخ  84وذلك تطبيقا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم  ،2006غشت 3 بتاريخ درعة ماسة سوس جهة

 من 9 المادة د نص تقو. المتعلقة بتدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية 1998 يونيو 08

ال سيما  ،الشاطئ الخاصة بصيانة المرافق معدات برنامج الجماعةتنجز  أن على دفتر التحمالت سالف الذكر

 وصناديق القمامة (والنساء للرجال)  لالستحمام منفصلتين ووحدتين بمصفاة مناسبة مزودة مراحيض موضوعة 10

 ثالثة لكن خالفا لذلك، وباستثناء .الهاتف وأكشاك ونقاط اإلنارة العمومية للشرب مياه متر، وتهيئة نقطتي 50 كل

  تم تشييدها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ خارج  المحلية( ومراحيض  والسلطة  المستوصفوالوطني    األمن)  مباني

 بعدلم تقم  الجماعة أن إلىتجدر اإلشارة  كما .الجماعة، لم تنجز الجماعة المرافق سالفة الذكر مع تعاقدي  إطار أي

 التي  ،2018  ماي  17  بتاريخالصادرة    المشتركة  الدورية  في  عليه  المنصوص  الشاطئ  وتدبير  استعمال  تصميم  بإعداد

األمر الذي حال . المشار إليها آنفاالجماعات  طرف بتدبير الشواطئ من ةالخاص 84رقم  نسخت الدورية المشتركة

جد دا  دون وضع تدبير الشاطئ رهن     .إشارة الجماعة م 

 البحري العام المؤقت للملك الرسم المفروض على االحتالل أداء عدم  

 لملكا في شغل الحقلجماعة ا الذي منح ،2011أبريل  13 بتاريخ 2298 قرار وزير التجهيز رقم من 4 المادة تنص  

األمر باالستخالص من طرف المدير  إصدار بعد  ،هذه األخيرةتدفع  أن  على إفني، سيدي شاطئ ب مؤقتا البحري العام

 من  تمتد   مفعول القرار  سريان  لما  بأن فترةدرهم، عِّ   288,000,00  قدره  سنوي  رسم  والنقل لتزنيت،  اإلقليمي للتجهيز 

خالفا لذلك، وباستثناء  . درهم 1.335.200,00 مجموعه ماوهو ما يعادل  ،2015 دجنبر 31إلى  2011 أبريل 13

"إشعار للغير الحائز"    من طرف الخازن اإلقليمي لتزنيت بواسطة  تم تحصيله مباشرةالذي  درهم    183.200,00مبلغ  

قابل عن الفترة   دد وبقي    ، لم تف الجماعة بالتزاماتها2011  دجنبر  31  إلى  2011  أبريل  13  منالممتدة  كم  في هذا الص 

 من العديد  ورد في  كما  ،2015و 2014و 2013و 2012 سنوات درهم عن  1.152.000,00مبلغ  أداء في ذمتها 

 ماي 7 بتاريخ 2018/ 184 رقمالمراسلة  خرهاكانت آ إفني سيديمصالح وزارة التجهيز ب وجهتها التي الرسائل

 .الدين المترتب عن الرسم المذكور أداءالمطالبة بب والمتعلقة 2018

  استغالل الشواطئ مقارنة مع تكاليف تدبيرها   منتوجضعف 

بطلب الترخيص  ةتكلفة الدراسة المتعلق ، لتغطيةدرهم لفائدة وزارة التجهيز 18.500,00ة بأداء مبلغ قامت الجماع

درهم  183.200,00إفني، باإلضافة إلى أداء مبلغ  البحري على مستوى شاطئ سيدي العام للملك المؤقت لالحتالل

وزارة التجهيز  لأن الجماعة مدينة ب علما البحري،  العام للملك المؤقت بخصوص الرسم المتعلق برخصة االحتالل

. كما أن ميزانية 2015إلى  2012درهم المترتب عن الرسم المذكور برسم السنوات من  1.152.000,00بمبلغ 

المركز  شاطئ من الحصى الجماعة تحملت نفقات أخرى تتعلق بأشغال تهيئة الشاطئ، كنفقات كراء اآلالت إلخالء

وتهيئة ساحة الكورنيش ، 2010نارة العمومية سنة ، وأشغال اإل2018و 2016 درهم ما بين 205.920,00بمبلغ 

الكورنيش بمادة الرخام عن طريق سند الطلب رقم  حائط ب درهم وكذا تكسية  1.694.016,00بملغ  2011سنة 

لت. باإلضافة إلى ذلك، 2017يونيو  16درهم بتاريخ  180.712,20بمبلغ  20/2017 ة نفقات استهالك الجماع تحم 

 . 2017و 2011درهم خالل الفترة ما بين  192.732,74بمبلغ إجمالي قدره الماء الصالح للشرب والكهرباء 

موزع على أربع  استغالل الشاطئ نتوج درهم كم 6.755,00وبالمقابل، لم تتمكن الجماعة من استخالص سوى مبلغ 

  .2017إلى سنة  2011سنوات خالل الفترة الممتدة من سنة 

 الممتلكات الجماعية تدبير .4

كشك ومسبح جماعي.   28مستودع و  29قطعة أرضية و  403محل تجاري و  244مسكن و  119ر الجماعة على  تتوف  

 :يلي فيما  تتجلى النقائص من مجموعة تدبيرها، تقييم ثيروي  
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 الجماعية للعقارات القانونية الوضعية تسوية عدم 

ة بها. وعلى سبيل المثالتستغل الجماعة مجموعة من   ،العقارات دون تحفيظها واستصدار سندات الملكية الخاص 

 ،23/140، 23/139، 16/130، 420/13، 23/138لة في سجل الممتلكات )سج  عدم تحفيظ العقارات الم   لوحظ

  ،17/131  ،14/123،  14/224لعقارات التي في طور التحفيظ )المتعل قة باإلخ(؛ وعدم استكمال اإلجراءات   ،13/12

إلخ.(. تجدر اإلشارة إلى أن من شأن تحفيظ الممتلكات الجماعية الحفاظ عليها من ترامي الغير من جهة  ،15/129

 والرفع من قيمتها ومردوديتها من جهة أخرى.

 المكراة  الكرائية للعقارات السومة مراجعة عدم 

كراةمن    عقار  ألي  الكرائية  السومة  الجماعة بمراجعة  تقم   لم   رقم   قانون  من  4  المادة  أحكام  ت تيح ذلككما    ،العقارات الم 

 أو الصناعي أو التجاري أو المهني أو االستعمال للسكنى المعدة المحالت كراء أثمان مراجعة بكيفية المتعلق 07.03

 قد قيمتها الكرائية وأن سنوات، عدة إلى تعود  بتلك العقاراتالكراء الخاصة  عقود  إبرام علما بأن تواريخ ،الحرفي

مراجعة   عدم  تجدر اإلشارة إلى أنو  .السوق  مقارنة مع أسعار(  الشهر  في  درهم  200  إلى  15  ما بين)  أصبحت هزيلة

، بالنظر إلى عدد وقيمة  من شأنه أن يفوت على الميزانية الجماعية مبالغ مالية مهمة  المكراة  للعقارات  الكرائية  لسومةا

 المحالت المكراة.

 طرف المكترين من مساكن ضية جماعية من أجل بناءرأ كراء بقع 

  طرف من أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من أجل إقامة مساكن أبرمت الجماعة عقود كراء متعلقة ببقع

بين الجماعة والمكتري أ.أ، على سبيل المثال، على أن "جماعة المبرم كراء الالبند األول من عقد  المكترين. وينص  

المكتري وفقا للتصاميم وقوانين التعمير الجاري بها   طرف إفني اكترت بقعة أرضية )..( لبناء مسكن منسيدي 

د د مبلغ الكراء الشهري في  .  2013شتنبر  24و 2012شتنبر  25وتمتد فترة الكراء بين درهم،  49,50العمل". وح 

ي لزم  الثالث البند  مدته في سنة، ولكن ألول يحدد ا ألن البند  متناقضة عقد الكراء شروطيتبين أن  ،من خالل ما سبق

  المعني  الشخص  طلب  بعد   المدة  هذه  تمديد   رخصة البناء ويجوز  استصدار  بعد   في غضون سنتين  ببناء المسكن  المستفيد 

 .معقول لسبب

 البقع األرضية الجماعية التي تم تفويتها  تحصيل ثمن في التأخير 

 2.00.648 رقم المرسوم أن شيدوا بها مساكن، بموجب بعد  مكتريها، إلى أرضية قطعة 342 قامت الجماعة بتفويت

من أجل تفويت بقع أرضية من  إفني المجلس الجماعي لسيدي ريمقر   على الموافقة بشأن 2000 يوليوز 31 بتاريخ

المذكورة  القطع لتفويت اإلجمالي السعر . وقد بلغالمستفيدين بعض لصالح الجماعي الخاص الملك

غير .  درهم  350,00و  درهم  200,00  بين  تراوحا يعادل متوسط سعر المتر المربع يوهو م  درهم، 6.061.041,50

 342من بين قطعة  75اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإتمام مسطرة تفويت حوالي أن الم الحظ أن الجماعة لم تعمل على 

درهم، علما بأن   608.654,00ما مجموعه  وتحصيل ( من القطع التي تم تفويتها ٪22)أي نسبة المشار إليها سلفا  

 .2000سعر التفويت تم قبل سنة تقييم 

  العمومي النقل الحضري تدبير .5

 فيما يتعلق بتدبير مرفق النقل الحضري لوحظ ما يلي: 

  للمرافق العامةالقانون المتعلق بالتدبير المفوض  مقتضيات عدم تطبيق 

لمدة  2007يوليوز  19الحضري لسيدي إفني مع شركة "إ.ب" بتاريخ  الستغالل النقلامتياز  أبرمت الجماعة اتفاقية

 للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم قانونالإلى مقتضيات  تستند  أن الجماعة لم المالحظسنوات. لكن  10

دفتر دون إعداد  ابند  11المبرمة تضم المفوض؛ وأن االتفاقية  التدبير عقد  بتوازن المتعلقة تلك سيما ال ،العامة

أنه وفقا  لنفس القانون، إلى من القانون سالف الذكر. تجدر اإلشارة  12المادة بذلك كما تقتضي  ،والملحقات التحمالت

تحدد االتفاقية االلتزامات  .يتكون عقد التدبير المفوض، حسب األسبقية، من االتفاقية ودفتر التحمالت والملحقات

يتكون دفتر التحمالت من البنود اإلدارية والتقنية التي تحدد و ية األساسيـة لكل من المفوض والمفوض إليه.التعاقد 

تتكون و شروط االستغالل والواجبات وااللتزامات المتعلقة باستغالل المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

لتحمالت والواردة بصفتها ملحقة في االتفاقية أو في دفتر  الملحقات من جـميع المستندات المرفقة لالتفاقية ولدفتر ا

تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا لألموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض و  التحمالت.

يمكن إرفاق عرض و إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم اإلدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره.

 إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة. المفوض

 عدم تحصيل األتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة 

من رقم المعامالت السنوية المصرح به    %1في    ةالسنوي  المشار إليها أعاله، مبلغ اإلتاوة  من االتفاقية 5حد دت المادة  

رس من كل سنة، ابتداء من السنة الرابعة لعملية ما 31لدى مصالح اإلدارة العامة للضرائب، يتم أداؤه لزوما قبل 

رة   قر  ح   سنوات األولى. خالفا  3خالل  االستغالل، أي بعد فترة إعفاء م  لذلك، لوحظ أن الشركة صاحبة االمتياز لم ت صر ِّ

شركة من االتفاقية المذكورة على أن تضع ال 6. من جهة أخرى نص  البند معامالتها ولم تقم بأداء ما بذمتها قم بر
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لة لدى القابض الجماعي ضمانا ماليا بقيمة   ستغِّ ستغَل لضمان احترام بنود االتفاقية،    20.000,00الم  درهم عن كل خط م 

لما  بأن الشركة تستغل خطين. خالفا لذلك لوحظ أن هذه الشركة لم تضع لدى درهم كضمان  40.000,00 مبلغ عِّ

 القابض الجماعي عن استغالل الخطين المذكورين.

 االستغالل   في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم  من طرف شركة خاصة  الحضري  مرفق النقل  ستغاللا

 والرسوم المفروضة على االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام

خالل  "إ.ب" شركة مع االتفاقية انتهاء بعد  خطوط للنقل الحضري بالمدينة شركة "ل.ت.ا.ج.س.ح" أربعة تستغل

بشأن  اتفاقية إبرام أية دون ه تم الشروع في استغالل الخطوط المذكورةأنهو ؛ غير أن الم الحظ  2017 يوليوز شهر

 للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم القانون حكامأل ، و ذلك خالفاالمفوض لمرفق النقل الحضري التدبير

العام من أجل إقامة  الجماعي للملك احتاللب رخصة العامة. كما لوحظ كذلك، عدم توفر الشركة المذكورة على

 ورسوم أتاوى من متأتيةال موارد ال قبض الجماعةيفوت على لمستوقفات الحافالت بالمدينة. وهو ما  مخابئ 4

 .العام الجماعي للملك المؤقت االحتالل علىرسوم المفروضة الو االستغالل

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

  على الوفاء بالتزاماتهم المتمثلة في إنجاز الصناعية األرضية بالمنطقة البقع من لمستفيديناحث  -

وسلك المساطر القانونية من أجل إسقاط حق االستفادة من البقع المعنية إزاء  الصناعية مشاريعهم

 ؛الممتنعين عن إنجاز المشاريع الصناعية

المنصوص عليه في الدورية المشتركة الخاصة  داد تصميم استعمال وتدبير الشاطئالعمل على إع -

 نزيل ُمحتوياته؛تالحرص على و 2018 ماي 17 طرف الجماعات بتاريخ من الشواطئ بتدبير

 ؛والتجارية السكنية للمحالت الكرائية السومة مراجعة خالل من الجماعية العمل على تنمية الموارد -

تحفيظها والعمل على  خالل من والخاصة العامة الجماعية الممتلكات بحماية الكفيلة اإلجراءات اتخاذ -

لمبرمجة، ال سيما محطة معالجة المياه  تثمنيها وتسخيرها من أجل إنجاز المرافق والمنشآت الجماعية ا 

 العادمة والسوق األسبوعي.

 المداخيل الجماعية تدبير .رابعا

 الجماعية شساعة المداخيل تدبير  .1

 المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:  أظهرت

 قصور على المستوى التنظيمي ونظام المراقبة الداخلية للشساعة 

يوجد مبنى مصلحة المداخيل في حالة متردية وال تتوفر الشساعة على الوسائل اللوجستية لتدبير محكم للمداخيل، كما 

للقابض   والدفع  القبض  عمليات  على  أساسي  بشكل  نشاطها  يقتصر  حيث  المداخيل،  المخطط االستراتيجي لتدبير  تعتمد   لم

 المصالح التقنية واالقتصادية مع التنسيق للمسؤوليات وعدم ومن الناحية التنظيمية، لوحظ عدم تحديد  .الجماعي

المشروبات وتراخيص احتالل الملك  بيع  المحلية، ال سيما تراخيص استغالل محالت والتعمير لتدبير بعض الرسوم

  لتسهيل عملية تتبع  بيانات قاعدة تتوفر الشساعة على ال زيء. كماوتراخيص البناء والتج الجماعي العام مؤقتا

 والعنوان(. التجاري السجل )رقم بطاقة التعريف الوطنية أو الخاضعين للرسوم المحلية والمبالغ الباقي استخالصها

 األصلي والترخيص التقني الوصف غياب الجماعية في معلوماتي لتدبير المداخيل برنامج اقتناء 

 اناتوالضم

  المعلومات، نظام وضع لها الذي ي تيح قامت الجماعة على الرغم من عدم توفرها على المخطط المديري للمعلوميات

  معلوماتي برنامج درهم القتناء 190.800,00بمبلغ  2015نونبر 10 بتاريخ 23/2015 بإصدار سند الطلب رقم

ن بالفاتورة رقم    .الجماعية المداخيل  لتدبير  الرسمتتعلق ب  من مكونات  048/2015ويتشك ل البرنامج وفق ما هو م ضم 

 النقل  على  الرسموالذبح،    الرسم على عملياتوالسياحية،    بالمؤسسات  اإلقامة  على  الرسمو  المشروبات،  بيع  محال  على

 المحاسبة. المبنية باإلضافة إلى   غير الحضرية األراضي على الرسمو للمسافرين العمومي

يتوفر على  لوحظ أن اإلشهاد على تنفيذ الخدمة تم من طرف موظف من مصلحة المعدات ال ،عالقة بعملية االقتناءو

التقنية. ونتيجة لذلك، واجهت  للمواصفات وفقا   من إتمام وإنجاز محتويات البرنامج قالمؤهالت التقنية الكفيلة بالتحق  

 الضريبية الوضعية معرفة مكن ال ي   المثال، سبيل على. المذكور البرنامج تشغيل بدء عند  المداخيل صعوبات شساعة

المورد  واصل هذه النقائصومن أجل تدارك  .إلخ يتم استخراج قوائم الرسوم، كما ال ،للملزمين والباقي استخالصه

 لتدبير معلوماتي ، وهو تاريخ قيامه بتوريد برنامج2018 يونيو 27الشساعة إلى غاية  إلىالتقنية  المساعدة تقديم

 درهم. 97.200,00بمبلغ  22/2018 والتنقل بواسطة سند الطلب رقم الساعات اإلضافيةالتعويضات عن الرواتب و
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 توثيق وشهادة والرخصة األصلية البرامج تسليمها دليل استعمالبم المورد من جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم ت لزِّ 

 المشار إليهما أعاله. 22/2018و 2015/  23 رقم المقتناة بواسطة سندي الطلب البرامج جميع

 إدراج ودون لة،فص  حسب مواصفات تقنية م   الحاجيات تحديد  تجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى سندات الطلب دونو

ل دون تحقيق النجاعة في الواجب تسليمها، يحو والشهادات الضمانات واآلجال وكذلك المخرجات والتراخيص

. وجدير بالذكر في هذا الصدد، قتنياتوجود عيوب في الم    حالة  في  حقوق الجماعة  االقتناءات وال يسمح بالحفاظ على

مارس   2)  1434الصادر في الثامن من جمادى األولى      02.12.349من المرسوم رقم    88لفقرة الثالثة من المادة  أن ا

على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد  تنص   لعمومية،( المتعلق بالصفقات ا2013

 .تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان

 الرسوم واألتاوى الجماعية تدبير  .2

 الطرق  إتالف عن المترتب الرسم  .أ

ل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:   سج 

  الطرق خالل تصفية الرسم إتالف عن التكلفة الحقيقية الناجمة اعتمادعدم 

ضر كميات األشغال التي ستنجز )الطول والعرض والعلو(. اتالف وتوثق في محاإلحاالت تتكلف لجنة تقنية بمعاينة 

درهم   150,00سعر ثابت ال يمكن من تغطية مصاريف إتالف الطرق )  اعتماد تصفية الرسم،    بخصوصلكن الم الحظ  

حول إتالف الطرق تشير  2018 أكتوبر 3 بتاريخ 06/2018الرخصة رقم  فإن للمتر المكعب(. وعلى سبيل المثال،

 عن متر( أي أن الرسم المترتب1متر والعلو= 0,50متر والعرض= 1,50المكعب )الطول= المتر 0,75إلى حجم 

وهو ما يفوت على الجماعة   درهم.  140٪( أي  25درهم يضاف إليها    x  150,00المكعب    المتر  0,75الطرق )  إتالف

 موارد مهمة من جهة، ويجعلها تتحمل نفقات إضافية من أجل إصالح األضرار الناجمة عن عملية إتالف الطرق.

  لضرائبل نظام بموجبه يحدد 30.89 رقم القانون من 41 المادة أحكام معالمذكور الرسم  احتساب طريقة وتتعارض

 "يساويأنه    على  فيها  والتي تنص  (39.07القانون رقم    بموجب  الساري المفعول)وهيئاتها    للجماعات المحلية  المستحقة

  ،المستحقة  المصاريف  من℅    25  قدرها  عالوة  إضافة  مع  الطرق  إصالح  يستلزمها  التي  المصاريف  جميع  مبلغ  الرسم

 أو للمؤسسة المضبوطة والهوية اإلتالف حجم د حد  ي   المختصة السلطات تحرره رسمي  محضر وضع بعد  وذلك

توضح  2014 شتنبر 3 بتاريخ الداخلية لوزير 209 رقم  دوريةال". كما أن اإلتالف هذا عن المسؤول الشخص

 اإلجراءات الواجب اتباعها.  

 األراضي تجزئة عمليات على الرسم .ب

 أ ثيرت بخصوص هذا الرسم المالحظات التالية:

 تجهيز التجزئات ألشغال التقديرية اإلجمالية التكلفة في االتصاالت شبكة أعمال تكلفة احتساب عدم 

 شبكة إنجاز أشغال أن تكاليفاألراضي  تجزئة عمليات على الرسمبمن خالل تفحص تصاريح الملزمين تبي ن 

 المادتين  أحكامبذلك كما تقتضي  ،التجزئات تجهيز ألشغال التقديرية اإلجمالية التكلفة فيحتسابها لم يتم ا االتصاالت

كسب  إدراج هذه التكاليف عدمويترتب عن  المحلية، الجماعات بجبايات المتعلق 47.06القانون رقم  من 62و 60

  .الجماعة فائت لميزانية

، درهم 300,00و  99,00بأن كلفة التجهيز حسب المتر المربع تتراوح بين    الملزمينيستفاد من بيانات    من جهة أخرى،

من القانون رقم   149لمادة المنصوص عليها في ا المجزئين طرف من المقدمة االقرارات مراقبةوذلك في غياب 

الذي يمكن وضعه انطالقا من التجزئات  تجهيز لتكاليف مرجع على، ودون توفر الجماعة سالف الذكر 47.06

 وشبكات  العمومية  الطرق واإلنارة  إنجاز  ألشغال  المختلفة  التكاليف  بخصوصالمصلحة التقنية  العناصر المتوفرة لدى  

األراضي  تجزئة عمليات على مبلغ الرسم األمر الذي قد يحول دون تصفية .والماء الصالح للشرب التطهير السائل

 أو مراجعة االقرارات المتعلقة بهذا الرسم عند االقتضاء. التجزئات ة لتجهيزالحقيقي التكلفة أساس على

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناءخطأ في تصفية  .ج

عن المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء  تقوم مصلحة التعمير بتصفية الرسم

بصرف النظر عن طول   ،متر مربع  24متر( أي    3متر والعرض=   8مساحة جزافية )طول البقعة =    طريق احتساب

ض مبلغ رسم ثابت  كانت مدة بناء البقعة األرضية. ونتيجة لذلك، يتم فر كيفما البقعة المراد بناؤها ولمدة ربع السنة 

درهم لكل ملزم(.   1.920,00ربع السنة =  x 4متر مربع  x 24درهم  20,00درهم ) 1.920,00وجزافي بقيمة 

للجماعات   المستحقة  للضرائب  نظام  بموجبه  يحدد   30.89  رقم  من القانون  181تنافى مع مقتضيات المادة  األمر الذي ي

المشار إليه أعاله على كل متر مربع من المساحة المشغولة في   فرض الرسم" علىوالتي تنص  ،وهيئاتها المحلية

 ". الملك الجماعي العام
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 المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم .د

ل ما يلي:المبنية غير الحضرية األراضي على للرسمبالنسبة   ، س ج 

  المبنيةإجراء إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير عدم 

وال  المبنية سنويا ،  غير الحضرية األراضي على للرسم الخاضعة لألراضي شامل إحصاء  ال تقوم الجماعة بإجراء

البناء من طرف الملزمين، وهو ما يخالف المادة  تراخيص على الحصول طلبات تقديم عند  تقوم بتحصيل الرسم إال

 المحلية.  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06من القانون رقم  49

لزمين الخاضعين للرسم على  ،في نفس اإلطار توفرة لديها بشأن الم  عطيات الم  ال تستغل الجماعة المعلومات والم 

األراضي الحضرية غير المبنية. وعلى سبيل المثال قائمة المستفيدين من بقع المنطقة الصناعية )الهوية والعنوان( 

األغيار، وكذا  الجماعي إلى الخاص الملك من األرضية البقع الخاص بتفويت 2.00 471رقم  بموجب المرسوم

سنوات من الترخيص. من جهة أخرى،   3المعلومات حول المجزئين الذين لم يتسلموا شهادة التسلم المؤقت بعد مرور  

رقم   القانون من 151المادة  المنصوص عليه في العمومية االطالع لدى األجهزة حقلوحظ عدم تفعيل الجماعة ل

طالبة 47.06 يقوموا بإيداع م الذين ل األراضي مالكي حول مد ها بالمعلومات مصالح المحافظة العقارية المذكور، وم 

 .تصريحاتهم بشأن األراضي الحضرية غير المبنية التي يملكونها

 انصرام اآلجال المحددة دون الحصول على بعد  موضوع رخص التجزئة األراضي على لرسمعدم فرض ا

  شهادة التسلم المؤقت 

 أجل ثالث سنوات انصرام بعد  موضوع رخص التجزئة غير المبنية األراضي لجماعة بفرض الرسم علىلم تقم ا

دون أن يكون المجزئ قد أنجز   بالتجزئة  القيام   في  اإلذنالتي تلي سنة الحصول على    السنةتحتسب من فاتح يناير من  

.  المحلية الجماعات بجبايات  المتعلق 47.06 رقم  القانون من 42المادة  بهأشغال تجهيزها، وذلك خالفا لما تقضي 

تمت تسوية الرسم على والتي    مربع   متر  87301)وأناروز    ،متر مربع(  3021ودادية السالم )  بتجزئاتويتعلق األمر  

درهم عوض المساحة   933.095,70بمبلغ    2018متر مربع في سنة    36765المبنية لمساحة    غير  الحضرية  األراضي

متر مربع(، وأيت  6471) متر مربع(، والمركب السياحي بابرياش 28179) االجمالية للتجزئة(، وتعاونية المحيط

فرض الرسم المذكور   عدممتر مربع(. وتجدر اإلشارة إلى أن  1665)  متر مربع(، وودادية القدس  3282)  2بعمران  

 درهم برسم السنوات األربع األخيرة. 2.040,558,35فوت على الجماعة تحصيل موارد قدرت في مبلغ 

 العامة للطرق  المجاورة العقارات أرباب مساهمة .ه

 أ ثيرت بخصوص هذه المساهمة المالحظة التالية:

 في نفقات تجهيزها وتهيئتها العامة للطرق  المجاورة العقارات أربابمساهمة  فرض عدم 

تحملتها  يالت التجهيزات تكاليف السترداد  العامة للطرق المجاورة العقارات أرباب مساهمة  فرضب الجماعة تقوم ال

وذلك   تامحروشت،  حي  هيكلة  إعادةعملية    إطار  في، لم تقم الجماعة بفرض هذه المساهمة  المثال  سبيل  علىميزانيتها ف

 المستحقة  للضرائب  نظام  بموجبه  يحدد   الذي30-89ن رقم  القانوالباب الرابع عشر من    أحكام   على عكس ما تقضي به

 وهيئاتها. المحلية للجماعات

 رسم على محال بيع المشروباتال .و

 أظهرت مراقبة تدبير هذا الرسم ما يلي: 

 قيام الجماعة بمراقبة صّحتها دونبأرقام معامالت هزيلة   التصريح 

دلى بها من طرف بعض الملزمين   المشروبات   بيع  محال  على  الرسمبال تطبق الجماعة مسطرة تصحيح اإلقرارات الم 

هزيلة مقارنة مع السنوات الماضية، للتأكد من مدى صحة إقراراتهم؛ وذلك وفقا    أرقام معامالتالذين يصرحون ب

 دارةإلعلى أن ل  والتي تنص    ،لجماعات المحلية وهيأتهاالمتعلق بجبايات ا  47.06من قانون رقم   149المادةلمقتضيات  

ستغلي المقاهي خالل الرسمهذا  صدارإل المعتمدة  والوثائق قراراتاإلمراقبة   حق ح بعض م  . وعلى سبيل المثال صر 

حق ق بمبلغ    2018ربع السنة الثالث   وهو رقم غير   ،درهم لليوم  18,00درهم أي ما يعادل    1600,00برقم معامالت م 

 وال يمكن من تغطية التكاليف التي يستلزمها استغالل المقهى.  مضبوط

 الرسم على استخراج مواد المقالع .ز

 في إطار مراقبة استغالل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، لوحظ ما يلي: 

 الرسم   داءأودون  دون الحصول على التراخيص الضرورية إفني سيدي واد من مواد المقالع استخراج

 المترتب عن هذا االستغالل

أن عملية  نتبي   وقد . كلميم في اتجاه مدينة المدينة مدخل عند  المقالع مواد  استخراج على المراقبةتم الوقوف خالل 

 وتقوم . المدينة ضفتي بين يربط الذي الجسر مع مصالح وزارة التجهيز لبناء المتعاقدة الشركة االستخراج تقوم بها

 لإلجراءات  وفقا  الالزم  على الترخيص  الحصول  دون  الستعمالها في الردم،المقالع    مواد   باستخراج  المذكورة  الشركة

 الشاحنات  أرباب  من  عدد   باإلضافة إلى ذلك، يقوم  .الجماعة  لفائدةالمقالع    مواد   استخراج  على  الرسمأداء    ودون  القانونية
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 وخاصة المقالع، مواد  ولإلشارة، فإن استخراج .التوفر على ترخيص دون إفني  سيدي واد  من الرمال باستخراج

  تأتي  الساحل  في  الموجودة  الرمال  غالبية  ألن  اإليكولوجي،  النظام  في خطير  خلل  حدوث  في  يتسبب  الرمال، يمكن أن

  .البحر إلى المؤدية الوديان من

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 واالستخالص؛  الوعاء الضريبي مهام فصل أساس على المداخيل، شساعة تنظيم العمل على إعادة -

للمعلوميات قبل اقتناء البرامج المعلوماتية لتحديد الحاجيات بناء   المديري  على إعداد المخطط  لحرصا -

 على دراسة تقنية دقيقة؛ 

 غير حضريةال األراضي على للرسم الخاضعة لألراضي شامل إلحصاء الالزمة االجراءات اتخاذ -

 المبنية؛

 للطرق العامة في تكاليف تجهيزها وتهيئتها؛ المجاورة العقارات أرباب مساهمة فرض -

بما  في مجال تدبير الجبايات المحلية للجماعة قانونا  تفعيل الصالحيات المخولةضرورة العمل على  -

في حق الملزمين ررة  وتطبيق الجزاءات المق  واالطالع والتصحيح  وحق المراقبة  التلقائي  فيها الفرض

 .عن األداءتقاعسين الم
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II. رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني جواب 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 العمرانية للساحل  والتهيئةالترابي  التخطيط .أوال

 التخطيط االستراتيجي للجماعة .1

  2015-2009الفترة بعدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية الخاص 

نيتها ورغبتها في إنجاز المخطط وذلك من خالل انضمامها التفاقية الشراكة مع إن الجماعة أبانت عن حسن 

المجلس اإلقليمي وكافة جماعات اإلقليم لتمويل إعداد هذا المخطط وكذا من خالل أداء مساهمتها إلى غاية سنة 

الجماعة عن أداء الشطر أن الجهة الموكول إليها بإعداد المخطط لم تبادر إلى ذلك توقفت    أن تبين لها  وبعد   .2014

 وقامت بمراسلة رئيس المجلس االقليمي في الموضوع دون تلقي أي رد كتابي. الثالث واألخير من مساهمتها. 

وإذا كانت الجماعة لم تتمكن من إعداد وثيقة المخطط فإنها في المقابل استفادت من المبالغ المدفوعة للمجلس 

 .2021-2017اإلقليمي في تمويل برنامج العمل 

 عدم أخذ البعد التنموي للساحل بعين االعتبار أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة 

ولطبيعة برنامج العمل كوثيقة قابلة ة الجماعة لالختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي ولحجم ميزانيإعتبارا 

دات المالية المتوفرة لديها أو المشاريع الممكن تنفيذها استنادا على االعتما ةبرمجسعت إلى فإن الجماعة  للتنفيذ،

فمن المؤكد أن تنمية الساحل انطالقا من مخطط إال أنه    الممكن تعبئتها لهذا الغرض وكذا االلتزامات المتفق بشأنها.

لمتعلق بالساحل وخصوصا التأثيرات البيئية ا  81.12والقانون رقم    2020-2000توجيه التهيئة العمرانية والساحل  

قد تم أخذها بعين االعتبار ببرنامج عمل المجلس وذلك من خالل مشاريع مهمة من ير المراقب لمطرح النفايات غ

إذ قامت لجنة   .وتهيئة المطرح الحالي  يستجيب للمعايير البيئية المحددة بهذا المجالقبيل بناء مطرح إقليمي مراقب  

تأهيل الكفيلة باتخاذ اإلجراءات ماعة بحتضان هذا المشروع على أن تتكفل الجمختصة بمعاينة الموقع المقترح ال

 .للمطرح العمومي المراقب الموقع الجديد 

أما فيما يتعلق بتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ وعدم إنجاز قناة لتصريف المياه في عمق  

البحر بمحطة معالجة المياه العادمة فإن الجماعة قد أبرمت عقدا للتدبير المفوض مع المكتب الوطني للماء الصالح 

لذي كان يطرح العديد من المشاكل على صعيد المدينة والتي هذا القطاع ا للشرب لتدبير قطاع التطهير السائل،

وقد كان هذا االجراء تقني ومن اختيار المكتب الذي اعتبره مجد تبعا   عمل سويا مع المكتب لمعالجتها بالتدريج.ن

 لألولويات الراهنة.

الحلول واإلجراءات للوقوف على أسباب تعثره وتفعيل معالجة خاصة تطلب ه المنطقة الصناعية فإنملف وبشأن 

وسيتضح ذلك بالتفصيل في التعقيب على المالحظة الخاصة بالمنطقة  حاليا.نشتغل عليه وهذا ما  لتجاوزها.

 الصناعية فيما يلي.

 تدبير التهيئة العمرانية للساحل  .2

 إعداد تصميم التهيئة قبل تحيين مخطط توجيه التطهير السائل (SDA) 

على المخطط التوجيهي للتطهير السائل لسنة خالل إعداد تصميم التهيئة تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة اشتغلت 

المكتب الوطني ظلت تطالب الجماعة  أنكما إنجاز الدراسة المتعلقة بتحيينه. حين  إلىوالذي يعتبر ساريا  2007

كلما  ،لمتعلقة بتحيين مخطط توجيه التطهير السائلباإلسراع بإخراج الدراسة ا -قطاع الماء–للماء والكهرباء 

كما أنها ألحت على  .االجتماعات التي عقدت بخصوص تدبير هذا القطاعسنحت الفرصة لذلك، وخاصة خالل 

نه أباإلضافة إلى  المنعقدة بهذا الخصوص. جلساتهذلك خالل دراسة هذا الملف من طرف المجلس الجماعي في 

م التهيئة تم إشراك ممثلي المكتب في المناقشات لإلدالء برأيهم وبتصورهم انطالقا من خالل مراحل إعداد تصمي

وهذا ما جعل الجماعة تبرمج إنجاز شبكة التطهير  دراسة التحيين التي كانت قد قطعت أشواطا مهمة في اإلعداد.

. كما أن األشغال جارية بحي السائل بحي" ادو فقير" برسم السنة الجارية بناء على الدراسة التي أعدها المكتب

  ،02وتم إنجاز الشبكة ببعض الشوارع الرئيسية من هذا الحي وكذا محطة الضخ رقم    2009تامحروشت منذ سنة  

 بينما سيستفيد حي العين من الربط بالشبكة خالل الفترة المقبلة بعد توفير التمويل الالزم لهذا الغرض.
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  يئة العمرانية والساحلمقتضيات مخطط توجيه الته احترامعدم 

من  15ستخضع لدراسة التأثير على البيئة طبقا للمادة  ZTR2كافة المشاريع التي ستنجز بالمنطقة الصناعية 

وهذا ما تم   .عرض على الموافقة المسبقة للمديرية اإلقليمية للتجهيزتالمتعلق بالساحل وس 81.12القانون رقم 

 .ما تم تعديلهاكضابطة تصميم التهيئة بالتنصيص عليه 

نجاعة تتوفر الجماعة حاليا على منطقتين صناعيتين ال توجد بها أية مؤسسة تعمل بشكل عادي وهذا ما يدعم 

من مساحتها لخلق  %4 صاحبهاخلق مناطق مختلطة يخصص  إحداث منطقة صناعية إضافية بل من األجدى 

 للمساحات الخضراء. %3تجهيزات عمومية و 

منطقة  "عدم البناء" التي توجد على الطريق المؤدية إلى سيدي وارزك في وجه التعمير نظرا تم اقتراح فتح 

من األراضي المسطحة   %70و كذا لطبيعة هذه المنطقة التي  تتواجد بها حوالي    ماعةلضعف الرصيد العقاري بالج

حالة ما إذا تبين أن شعبة ،واد أو : "في  همن ضابطة تصميم التهيئة أن  10بمالحظة عامة بالباب  و قد تمت اإلشارة  

خط كهربائي غير ممثلة مستوى الرسوم البيانية، كل مشروع يتخذ هيئة المشروع المجاور له بعد استصدار رأي 

القطاعات المعنية )الحوض المائي،المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء( هذا و تجدر اإلشارة بأن هذا 

 ي.الموقع تابع لجماعة مست

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية حرف "أ" فقد تم التراجع عن تغيير تخصيصها منطقة سكنية وسياحية خالل 

 وبالتالي تم الحفاظ على تخصيصها منطقة صناعية. االجتماع التقني اإلعدادي للجنة المركزية

الهيكلة راجع لكون تصميم منطقة إلعادة    إلىإن تغيير تخصيص جزء من حي تامحروشت من منطقة "عدم البناء"  

 التهيئة يتضمن خلق مجموعة من التجهيزات بمحاذاتها.

أي المناطق السكنية والسياحية ال تتواجد بحي تامحروشت وهذه المناطق تابعة  ZRT2و ZRT1إن المناطق 

 لجماعة تيوغزة.

 تأخر في إعداد مشروع تصميم التهيئة 

مرحلة اإلعداد لخلق مكتب جديد  2013ليه الجماعة بحلول سنة صادف انتهاء مدة التصميم الذي كانت تتوفر ع

إذ أنه في بداية األمر تم ربط    للوكالة الحضرية بتارودانت والذي أوكلت إليه مهمة تدبير ملفات جماعة سيدي افني.

، إلى أن التهيئةنجاز تصميم إ إطاركبيرة في  اأشواط الجماعة االتصال بمكتب الوكالة بمدينة أكادير وقطعت معه

فالمجلس الجماعي صادق  ،ومع ذلك .ةالجديد ه الهيكلة باالنتظار الى حين إتمام إجراءات هذ من طرفهم تم إبالغنا 

 وقام بتحويل تكاليف الدراسة حينها. 2015على اتفاقية الشراكة مع الوكالة النجاز تصميم التهيئة في بداية سنة 

   االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في تصميم التهيئة المنتهية عدم إنجاز مجموعة من المرافق

 صالحيته

الذي تم ضمه إلى المجال الحضري للجماعة   .إن هذه المالحظة تخص جزءا فقط من المدينة وهو حي تامحروشت

ة التي كان كان قد سبق وأن حددته الجماع المحدد بتصميم التهيئة بهذا الحي ن التخصيصإوبالتالي ف .2009سنة 

 وهي جماعة تيوغزة.فيما قبل تابعا لها 

ن الجماعة ستعمل على إتفاديا لآلثار الناجمة عن عدم إنجاز المرافق العمومية بتصميم التهيئة الجديد فمستقبال، فو

  المتعلق بالتعمير لضمان استغالل أمثل لهذه المواقع. 12.90إعداد قرارات التصفيف طبقا للقانون رقم 

 إقامة مساكن وتجهيزات وإدارات عمومية بالملك العام البحري 

مرحلة اإلدالء   فيتحديد الملك العام البحري سبق للجماعة ومجموعة من الساكنة أن تقدموا بتعرضات  خالل عملية  

ذ عمومية أسست منالدارات اإلتجهيزات والمساكن والذلك أن هذه  . ضمانا لحقوقهم التحديد بالمالحظات على هذا 

وبخصوص المحالت التي بنيت بالميناء   .بل وإن بعض البنايات التي أسست خالل فترة االستعمار .سنوات خلت

وهي كما   .بحرم الميناء لبيع أكالت السمك  الملك العاميستغلون    افقد أسست بهدف تعويض بعض التجار الذين كانو

ي فقد تم بناؤه منذ فترة االستعمار بالحالة التي يتواجد أما فيما يتعلق بالمستودع الجماع الحظتم غير مستغلة حاليا.

  .ويعتبر من العقارات التي تم تسليمها للجماعة في إطار تكوين رصيدها العقاري نظرا لطبيعته عليها حاليا،

 وهذه األشغال لم تؤدي إلى أي إعادة بناء للمرائب التي كانت آيلة للسقوط.تتمثل في  هاألشغال التي تمت بداخلو

تغيير سواء من ناحية الكمية أو الواجهة وحافظت على الوضع األصلي وراعت األبعاد التي كانت قائمة. كما أن 

 تحديد الملك العام البحري بسنوات عديدة.فترة بنايات ودادية الفتح سبقت 

 عدم تتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية 
شغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية تتم في إطار لجان خاصة يحضرها دائما والمراقبة ألإن عملية التتبع  

كما أن الجماعة تتوفر على شهادات   مثل المصالح الجماعية المعنية وتتوفر الجماعة على المحاضر التي تؤكد ذلك.م

 بهذه التجزئات والمجموعات السكنية.الجودة المسلمة من طرف مختبرات المراقبة والمتعلقة باألشغال المنجزة 
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  عدم إلحاق الطرق والتجهيزات باألمالك العامة للجماعة وعدم إخضاع التجزئات لمسطرة التسلم

 النهائي

قامت الجماعة مؤخرا بالتسلم النهائي لتجزئة المحيط وستقوم الجماعة بإجراءات إلحاق الطرق والتجهيزات 

الوحيدة التي الزالت لم تسلم نهائيا هي تجزئة "السالم" وذلك بالرغم من بلوغ التجزئة  باألمالك العامة للجماعة.

باستدعاء اللجنة المختصة خالل مناسبتين إال أن تخلف بعض أعضاء هذه اللجنة الجماعة قامت حيث  ذلك. أجل

   ن.. وسيتم في القريب العاجل إعادة توجيه االستدعاء للجنة المعنية للقيام بالمتعيحال دون ذلك

 منح اإلذن بإحداث التجزئات دون إيجاد الحلول لإلكراهات التقنية 

مصادق عليه من طرف  اإلدالء بالملف التقنيها تفرض على صاحب ةإقامة التجزئاإلذن بإن الجماعة قبل تسليم 

قطاع  –رباء  المكتب الوطني للماء والكه  -قطاع الماء–المختصة )المكتب الوطني للماء والكهرباء  التقنية  المصالح  

. وهذه المصالح تقوم بمراجعة كافة المعطيات المتعلقة بتجهيزات التجزئة وإبداء مالحظاتها وغيرها( -الكهرباء

ها  صاحبفإن الجماعة ال زالت لم تسلم ل  إكراه شبكة توزيع الكهرباءوفيما يتعلق بتجزئة "القدس" التي عاشت    .بشأنها

 بالملف التقني المصادق عليه.رخصة تغيير المشروع في انتظار التوصل 

 نقائص متعلقة بدفاتر تحمالت التجزئات 

العمالة والمتدخلين  ،الجماعة مكونة من الوكالة الحضرية،خاصة دفاتر تحمالت التجزئات تصادق عليها لجنة إن 

سيتم طرح وهذا،  .الوقاية المدنية واالتصاالت( )المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء،  في الشبكات

 من أجل توصيف وتدقيق أكبر في الخصائص التقنية للتجهيزات.على أعضاء اللجنة  مالحظتكم

  منح شهادة التسلم المؤقت لتجزئة رغم عدم إنجاز بعض المرافق والطرق 

ماي   4بتاريخ    01/2011بخصوص منح شهادة التسلم المؤقت للتجزئة الممنوح لصاحبها اإلذن بإحداثها تحت عدد  

، فقد وضع صاحب التجزئة تصميما معدال حظي بمصادقة اللجنة التقنية للمشاريع الكبرى والزال صاحب 2011

الشركة لم يتقدم بملف تقني مصادق عليه من طرف المصالح المختصة ولم يقم بتسوية وضعيته إزاء مصلحة 

 الجبايات قبل تسليمه الرخصة المعدلة للتجزئة.

إحداثه بدفتر التحمالت والتصاميم، كما قام صاحب التجزئة مؤخرا   إلىتتم اإلشارة  أما بخصوص السور الوقائي فلم  

 بإزالة مخلفات مواد الحفر بالرغم من أنها تتعلق بمشروع سكني محاذ.

 وقد تم تنفيذ مطابقة مسالك الراجلين للتصاميم المرخص لها. 

ح للشرب لكل بقعة على إشهاد  هذا وقد استندت الجماعة فيما يتعلق بتركيب صناديق توزيع الكهرباء والماء الصال

 . -قطاع الكهرباء– المكتب الوطني للماء والكهرباء  -قطاع الماء–بالتسلم لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء  

 تدبير البيئة الساحلية من قبل الجماعة. ثانيا

 تدبير التطهير السائل .1

 عدم توفر المدينة على شبكة منفصلة لتطهير السائل 

إن توفر الجماعة على شبكة التطهير السائل من النوع الموحد أمر قائم وموروث قبل فترة إبرام اتفاقية الشراكة 

والتي لم تشترط ضمن بنودها بخلق شبكة تطهير منفصلة عن شبكة تصريف مياه األمطار نظرا للطبيعة 

إذ لم يكن   ،تم استغالل الشبكة المتوفرةث  حي  .سطحيا  األمطارالطبوغرافية للمدينة والتي تساعد على تصريف مياه  

أما بخصوص  هذا المشكل ذا أولوية مقارنة بإحداث محطات الضخ وتمديد الشبكة لألحياء الناقصة التجهيز.

ن الجماعة قامت بالضغط بكافة الوسائل الممكنة على المكتب إف  01األعطاب التي كانت تصيب محطة الضخ رقم  

وبعد طول انتظار فقد تم تغيير مضخات هذه المحطة  .من أجل إصالحها -قطاع الماء– الوطني للماء والكهرباء 

كما أن  وتمت معالجة التأثيرات السلبية التي كانت تسببها بالشاطئ وبالمسبح الجماعي. 2018شهر يوليوز خالل 

المكتب من جماعة وال بإلحاح من سيتم أخذه بعين االعتبار في تحيين الدراسةوما يرتبط بها وضعية هذه المحطة 

 .-قطاع الماء  –الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء 

 عدم توفر محطة معالجة المياه العادمة على قناة لتصريف المياه في عمق البحر 

وقد تم اختيار هذه  -قطاع الماء–من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء المياه العادمة أنشئت محطة معالجة 

 الطريقة لتصريف المياه المعالجة من طرف المصالح التقنية للمكتب العتبارات تقنية ومالية. 

 

 تدبير التطهير الصلب .2

 خطر المطرح على البيئة وعلى النظام البيئي الساحلي 
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إن الدراسة المنجزة حول المواقع المؤهلة الحتضان مطرح مراقب للنفايات من طرف وزارة البيئة في إطار 

للتطهير الصلب إلقليم سيدي افني اعتبرت هذا الموقع مناسبا الحتضان هذا المشروع ضمن  المديري المخطط

كان من المقرر إحداث مطرح مراقب بهذا الموقع تنفيذا التفاقية الشراكة المبرمة مع قد  ف  ،وبناء عليه  مواقع أخرى.

وتواجده بمنطقة  ،التأثيرات البيئية لهذا الموقعووعيا من طرف الجماعة ب ،وبالرغم من ذلك ،نهأإال  .وزارة البيئة

جل خلق مطرح إقليمي أن الجماعة تبذل كافة الجهود من إف ساحلية يمكن أن تشكل منطقة جذب سياحية واعدة،

وقد عقدت عدة اجتماعات  .باإلضافة إلى تأهيل المطرح الحالي .قل تأثيرا على البيئةأمراقب بموقع أكثر مالئمة و

مجاورة معروفة تم اختيار منطقة  ، حيث  النفايات  تثمين وطمرالعمالة إليجاد مكان بديل إلنشاء مركز  على مستوى  

 الحتضان هذا المشروع.التابعة لجماعة مستي  "كريكراباسم "

 وجود نقط سوداء وعدم تنظيف حاويات النفايات 

 في تعويضإن خطة الجماعة لمحاربة تلوث صناديق النفايات تتمثل في اقتناء صناديق بالستيكية جديدة الستخدامها  

باإلضافة إلى وضع صنايق إضافية بهذه .  تنظيفها بالمستودع الجماعي  خالل فترةالصناديق الموضوعة بهذه النقط  

 مت الجماعة على اقتناء صناديق بالستيكية جديد سنةوبالفعل فقد أقد  .النقط لتخفيف الضغط على تلك المتوفرة

 وتم بالفعل محاربة هذه النقط السوداء بنجاح. .خصصت لهذا الغرض 2018

واعية بأولوية حل المشاكل المرتبطة بهذا القطاع حيث تضع من بين أهدافها وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة  هذا،

قد أعدت دراسة الجدوى من اجل تفويض تدبير هذا القطاع للخواص تفويض تدبير هذا القطاع للخواص. وبالفعل ف

 موافقة وزارة الداخلية من أجل اإلعالن عن طلب العروض.حظيت بو

نظرا   كما أن الجماعة وجهت ملتمسا لوزارة الداخلية لدعم أسطولها المخصص لرفع النفايات وتنظيف أزقة األحياء

 .لمحدودية مواردها المالية

 لمقتضيات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين عن الحوادث لفائدة األعوان عدم إعمال ا

 العرضيين

باستمرار تغيير الئحة المستفيدين  على الجماعة  فرض  ي  ،للعمل في إطار األشغال الموسميةإن ارتفاع حجم الطلبات  

يتواجد من بين العاملين . في حين أنه  ع النظافةبقطايتم تسخيرها كلها للعمل  الفئة ال  هذه  كما أن    كل شهرين.وبوتيرة  

 بهذا القطاع مجموعة من العمال العرضيين التابعين لإلنعاش الوطني موضوعين رهن إشارة الجماعة.

 ويمكن توزيع هذه الفئة حسب القطاع الذي يشتغلون به كالتالي:

 مالحظات العدد  القطاع

 الوطني اإلنعاشعناصر من  03ضمنهم  28 النظافة 

  02 الحراسة

  04 البستنة

  02 الصباغة

 الوطني اإلنعاشعنصر من  01ضمنهم  01 الصيانة

  03 المنظفات

  40 المجموع

وقد تم ربط االتصال مع شركة التأمين إليجاد صيغة توافقية حول طبيعة وصيغة الالئحة االسمية التي ستمكن   هذا،

من االكتتاب في التأمين عن حوادث الشغل واألمراض المهنية لفائدة هذه الفئة كما تمت مراسلة المديرية اإلقليمية  

ة وسنعمل على إشعار المعنيين بضرورة اإلدالء بالوثائق للصحة إلبالغها بتوفير اللقاح ضد مرض الكزاز لهذه الفئ

لمنح رواتب التقاعد والتأمين الصحي اإلجباري طبقا لألنظمة  الجماعيلتسهيل انخراطهم في النظام  المطلوبة

 الخاصة بهذه المؤسسات.

 تدبير النشاط االقتصادي للساحل .ثالثا

 المنطقة الصناعية تدبير .1

 عيةعدم إنشاء الوحدات الصنا 

بتفويت البقع  2000يونيو  9بتاريخ  200.471نظرا لطبيعة هذه المنطقة الصناعية بعد صدور المرسوم رقم 

هؤالء ساهموا في أداء التجهيزات األساسية بهذه نظرا لكون  و  إسمية،المحددة بهذه المنطقة لفائدة المستفيدين بصفة  

نجاز مشاريعهم إجل  أهؤالء المستفيدين من    ةما مر  الجماعة كاتبت غيرن  إف  درهم للمتر المربع،  60المنطقة بقيمة  

وطالبتهم بتنفيذ بنود دفتر التحمالت والعقد االبتدائي المبرم معهم سواء بواسطتها أو بواسطة السيد  .االستثمارية
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الدعوة لعقد اجتماعات نه تمت  أكما    الرسائل ترجع لعدم التوصل.هذه  إال أن مجموعة من    .عامل إقليم تيزنيت األسبق

إال أنهم دائما ما يتحججون  ،نجاز الوحدات الصناعية التي التزموا ببنائهاإمع هؤالء المستثمرين لحثهم على 

 بوضعية الميناء ووضعية قطاع الصيد البحري بالمدينة.

وقد تقرر اتخاذ مواقف حاسمة   .هذه الوضعية خالل العديد من المناسباتالحالي  وقد تدارس المجلس الجماعي    هذا،

في أفق استرجاع هذه . وذلك مع هذه الفئة تنفيذا لدفتر الشروط وعقود البيع الخاصة بالمنطقة الصناعية حرف"أ"

 البقع وإعادة بيعها لمن لديه رغبة حقيقية في االستثمار بالمدينة. 

 تدهور تجهيزات المنطقة الصناعية 

التجهيزات تكفل المستفيدون   أنتحمالت الخاص بهذه المنطقة الصناعية نص على  ن دفتر الإكما تمت اإلشارة إليه ف

والزال الشق القانوني المرتبط بهذه العمليات لم يعرف أي تعديل يمكن الجماعة من  .ديد تكلفتها عند اإلنشاءتسب

تها بعدم اإلقبال على إقامة كما أن وضعي  .االستفادة من هذه التحويالت المالية الستغاللها في إصالح هذه التجهيزات

مقارنة مع حجم الخصاص المسجل على   ،ال يساعد على وضع إصالح هذه التجهيزات ضمن األولويات  ،المصانع

 اإلعتمادات المتوفرة بميزانية الجماعة والممكن تخصيصها لهذا الغرض.ضآلة ومع  ،صعيد الجماعة ككل

لصناعية بهذه المنطقة فرض استعجالية وإصالح هذه التجهيزات اإلقبال على إنشاء الوحدات ا إنه من شأنو هذا،

 فرص الشغل. ادعما لالستثمار وخلق

 عدم تضمين دفتر التحمالت وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم انجاز الوحدات الصناعية 

صعوبات في التعامل  وبالفعل فإننا اليوم نجد  ،1986إن هذه الوثائق أعدت من طرف مصالح عمالة تيزنيت سنة 

إال أن منهجيتنا في العمل على تسوية هذا الملف ستتأسس على فك االرتباط  .مع هذا الملف بشكل واضح وتعاقدي

 ،ثم إعادة صياغة دفتر تحمالت جديد وعقود جديدة .بالمستثمرين الغير مستعدين إلنشاء وحداتهم الصناعية أوال

وفق  ،قبل إعادة فتح هذه المنطقة في وجه االستثمار من جديد  .اعةوتراعي مصالح الجم ،تراعي كافة الحاالت

 .قواعد تضمن إتمام التزمات األطراف المتعاقدة مع الجماعة لتنشيط هذه المنطقة

 تغيير تخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة 

ة عليه من طرف اللجنة التقنية  لم تتم المصادقتخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة إن تغيير 

وهذا ما جاء في  . وبالتالي فقط تم تأكيد تخصيص هذا الموقع "كمنطقة صناعية قائمة" .اإلعدادية للجنة المركزية

 بتاريخ 2.19.164تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف اللجنة المركزية الصادر بموجبه المرسوم رقم 

 (.2019أبريل  11 يخبتار 6768.ر. عدد ج) 2019مارس  27

 شاطئ سيدي افني تدبير  .2

  عدم إنجاز المرافق المنصوص عليها في دفتر التحمالت المتعلق بوضع رهن إشارة الجماعة تدبير

 واستغالل الشاطئ

جل استغالله لم تتم المصادقة عليه إال أإن دفتر التحمالت المتعلق بوضع شاطئ المدينة رهن إشارة الجماعة من 

 2011سنة بينما تنص االتفاقية المبرمة مع مصالح وزارة التجهيز على أن مدة االستغالل تمتد من  ،2015سنة 

 .2015 سنة إلى

لم تكن لديها نجاز هذه التجهيزات المكلفة والعقد شارف على انتهائه ومن إفان الجماعة لم تجد جدوى  وعليه،

 .الرغبة في تجديده

وحددت ضمنه ، 2018ماي  17على الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ  إال أن الجماعة وضعت طلبا جديدا بناء

لها.  الرسم المفروض على االحتالل المؤقت وأداءمساحة أقل بالشاطئ يمكن االلتزام بدفتر التحمالت المتعلق بها 

 .والنقل واللوجيستيك وزارة التجهيزطرف حظي بالموافقة من حيث 

 الل المؤقت للملك العام البحري عدم أداء الرسم المفروض على االحت 

دفتر المصادقة على بالنظر لكون جاء عدم أداء الرسم المفروض على االحتالل المؤقت للملك العام البحري إن 

ن الجماعة قد إف. لذا،  انتهاء أجل الترخيص باالستغالل المؤقت للملك العام البحري  تصادف  ،2015التحمالت سنة  

مصالح التجهيز تطالب الجماعة بإنجاز   . بينما ظلتتقابله استفادة فعلية من الترخيصاعتبرت بأن هذا األداء لم 

ورغما عن ذلك،  .2011سنة الصادر  التجهيزات الواردة في دفتر التحمالت لتمكينها من االستفادة من الترخيص

ى بالتنازل عنها بالرغم ولم ترض  2011فإن مصالح وزارة التجهيز أمرت الجماعة بأداء إتاوة االستغالل منذ سنة  

وعلى إثره قامت الجماعة بمراسلة المصالح المركزية لوزارة التجهيز إللغاء هذا  من اإلكراهات السالفة الذكر.

تدارس المجلس الجماعي هذه النقطة خالل دورته العادية لشهر فبراير بعد ذلك،  حيث    .الدين والتي لم تستجب إليه

ه ملتمس إلى المصالح المركزية لفائدة الجماعة لدى مصالح وزارة التجهيز واتخذ مقررا يقضي بتوجي ،2019

 للنظر في إمكانية إلغاء هذا الدين اعتبارا لألسباب الوجيهة السالفة الذكر.
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  ضعف منتوج استغالل الشواطئ مقارنة مع تكاليف تدبيرها 

حمالت المتعلق بالحصول على "اللواء تدخل ضمن تنفيذ دفتر الت 2016إن التجهيزات المنجزة بالشاطئ منذ سنة 

 .على هذا االمتياز 2017األزرق" وبالفعل فقد تكللت مجهوداتنا بالنجاح إذ حصل شاطئ المدينة وألول مرة سنة 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم  بعد مضاعفة الجهود بهذا الصدد. ،كذلك 2018كما حصلت عليه سنة 

إال أن ضعف الشاطئ بيئيا وفي سبيل توفير التجهيزات التي يحتاجها المصطافون. المجهود الذي بذلت لتأهيل 

. وهذا مرده لكون في خلق أنشطة تجارية ذات عائد مادي افعلي هترتبط بعدم استغاللللشاطئ المردودية المادية 

في خلق أنشطة من أجل استغالل الشاطئ دفتر التحمالت المرتبط بالترخيص الممنوح من طرف وزارة التجهيز 

 لم تتم الموافقة والمصادقة عليه إال بانتهاء أجل الترخيص.تجارية 

 تدبير الممتلكات الجماعية .3

 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات المكراة 

. إن الجماعة تبذل كافة الجهود لتصفية وتسوية وضعية العقارات التي تحوزها إال أن المساطر غالبا ما تأخذ وقتا

نه كلما بادرت الجماعة إلى الشروع في مسطرة تحفيظ هذه الممتلكات تجد دائرة أمالك الدولة في أإضافة إلى 

 مما يزج بوضعية هذه الممتلكات في مساطر إدارية وقضائية طويلة. طريقها بتقديم تعرضها على هذه الطلبات.

ت والتي لم يتم تحفيظها فمن ضمنها ما هو موضوع أما بالنسبة للعقارات المشار إلى أرقام تسجيلها بسجل المحتويا

تعرض الجماعة على مطالب تحفيظ ألطراف أخرى، ومنها ما صدر بشأنه قرار للمحكمة باإلفراغ، ومنها حالة تم 

تحفيظها بالخطأ من طرف دائرة األمالك المخزنية رغم أنها قامت بتسليمها بمحضر إلى الجماعة من أجل تأسيس 

سيتم الشروع   1974سنة    202ص    555. كما أن هناك حاالت تستغل بناء على الرسم العدلي عدد  رصيدها العقاري

بتخصيص اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز لهذا ذلك وضع مخطط لبالجماعة قامت ن في إجراءات تحفيظها بعد أ

فيظ التي دخلت في غالبيتها  كما أنها في تواصل دائم مع مصالح المحافظة العقارية لتتبع مسار مطالب التح  .الغرض

 مراحل النزاع القضائي مع دائرة أمالك الدولة كما سلف ذكره.

  عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات المكراة 

 07.03 بإقرار مراجعة السومة الكرائية لكافة العقارات المعنية بتطبيق الزيادة المقررة بالقانونقامت إن الجماعة 

مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي المتعلق بكيفية مراجعة  

التأشير على القرار تطبيق هذه المراجعة منذ تاريخ  تم  يو  2016العادية لشهر فبراير    وذلك خالل دورته  أو الحرفي،

 .االمتضمن لهالجماعي الجبائي 

  من طرف المكترينكراء بقع أرضية جماعية من أجل بناء مساكن 

جل إقامة مساكن من طرف المكترين مدتها أإن العقود المبرمة لكراء بقع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من  

ن تحديد مدة سنتين إلنشاء المساكن لم ينه العالقة إسنة تجدد تلقائيا ما دام أن أحد األطراف لم يطلب بفسخها لذا ف

بالعقود  04وظلت مستمرة لما بعد انجاز المساكن وهذا ما ينص عليه الفصل الكرائية التي تربطنا بالمكترين 

 أحد الطرفين بإيقاف العمل بهذا العقد"  إعذار"يتجدد هذا العقد بكيفية تلقائية ولمدة مماثلة إذا لم يقع  كما يلي:  الجديدة  

العقد يجدد لمدة "  منه إلى:   6المادة    " وتشيرسنوات  9مدة العقد هي  : " يشير إلى،  لعقود القديمةلالفصل األول  وكذا ب

 ."مماثلة بكيفية تلقائية إذا لم تقع أية مراسلة من أحد الطرفين

 التأخير في تحصيل ثمن البقع األرضية الجماعية التي تم تفويتها 

بشأن تفويت بقع أرضية من   2000يوليوز    31بتاريخ    2.00.648  إن البقع المتبقية من أجل تنفيذ تام للمرسوم رقم

تسوية الوضعية بين ورثة . تتمثل في الملك الجماعي الخاص لصالح مكتريها الزالت تعترضها بعض الصعوبات

إضافة إلى . الزالت الجماعة تقدم المواكبة لهذه الفئة من أجل معالجة اإلشكاالت المطروحة لديها التيو ،المكترين

والزال هؤالء يؤدون السومة الكرائية هذا،  .المال الكافي إلتمام عملية االقتناءبعض العائالت التي لم تجد لديها 

 لفائدة الجماعة وطبقت عليهم الزيادة المقررة من طرف المجلس الجماعي.

 تدبير النقل العمومي .4

 عدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 

ب" تمت بناء على دفتر .باتفاقية امتياز استغالل النقل الحضري مع شركة "إ إن التدابير المسطرية المرتبطة

. 01/07/2007بتاريخ    -قسم الوكاالت و الخدمات المفوضة-التحمالت المصادق عليه  من طرف وزارة الداخلية  

باشر مع شركة اتفاق م  إلىليتم اللجوء    عن قبول أي عرض.   دون أن تثمراألولى  ولقد تم تنظيم جلسة فتح األظرفة  

ن التعاقد مع الشركة المعنية تم بناء على دفتر تحمالت مصادق عليه من طرف السلطات إوبالتالي ف ."إ.ب"

هذا المرفق أداء  ن الجماعة ظلت باستمرار تراقب  إو في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات دفتر التحمالت ف  هذا،  .المختصة
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ير قامت ، و في األخذه المقتضيات كما أنها غرمته غير ما مرةلمطالبتها باحترام همرارا ب" .وراسلت شركة "إ

 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. 54.04بوضع حد لهذه العالقة بغرض تدبير هذا الملف طبقا رقم 

 عدم تحصيل األتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة 

كما أن الجماعة استصدرت أمرا   .وتمت مكاتبتها بهذا الشأن  .كامال  المطلوب منها  ملفالب" لم تقدم  .الشركة "إإن  

باألداء وأبلغته للقابض المحلي الذي رفض تحمله على اعتبار أن النزاعات المتعلقة باالتفاقية ال تطبق في حالتها 

 تحصيل الديون العمومية.مدونة مقتضيات 

 ها في هذه الحالة ضد الشركة لتحصيل هذه المبالغ.القانونية المعمول ب  تعمل الجماعة على اتخاذ اإلجراءاتو  هذا،

  استغالل مرفق النقل الحضري من طرف شركة خاصة في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم

 االستغالل والرسوم المفروضة على االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام

نظرا لعدم احترامها لدفتر التحمالت الذي   و  ،شركة " إ.ب"الممنوح لبانتهاء امتياز استغالل مرفق النقل الحضري  

"ل ت   وبما أن شركة  وعلى إثره،  بعدم رغبة الجماعة في تجديد مدة هذه االتفاقية.ها  تم إبالغفقد  يربطها بالجماعة  

فقد تدارس   ،شرعت في استغالل خطوط النقل ما بين الجماعات باإلقليم بناء اتفاقية مع المجلس اإلقليمي  إ ج س ح"

تمت موافاة المصالح اإلقليمية ثم  .وحدد الخطوط األربعة ،الجماعي إمكانية االنضمام لهذه االتفاقية المجلس

المختصة لعمالة سيدي افني بهذه المقررات مرفقة باالتفاقية قصد توقيع باقي األطراف عليها و التأشير عليها من 

ستغالل الخطوط المقترحة لمأل الفراغ الذي تركته تم السماح للشركة با ،وفي انتظار ذلك طرف السلطة اإلقليمية.

جل توفير حافالت النقل أمن والتالميذ الشركة السابقة واالستجابة للضغط الذي مارسته فئات عديدة من الساكنة 

 الحضري لنقلهم من المناطق البعيدة إلى وسط الجماعة.

ل المقررات المتخذة من طرف المجلس آوافاتنا بمهذا، وقد تمت مكاتبة مصالح العمالة بهذا الشأن غير ما مرة لم

 .التدبير المفوض لهذا القطاعات اإلعالن عن إجراءشرعت في ن الجماعة أالجماعي وإبالغها ب

م يكن يتضمن القرار الجبائي الجماعي لوبخصوص الرسم المفروض على مخابئ حافالت النقل الحضري فإن 

تعديل وتتميم القرار تم و 04/12/2018األمر خالل الدورة االستثنائية ليوم وقد تم تدارك هذا . الرسمقيمة هذا 

 الرسم لفائدة الجماعة. وبذلك أمكن استصدار أوامر بأداء الجبائي الجماعي.

 تدبير المداخيل الجماعية .رابعا

 تدبير شساعة المداخيل الجماعية .1

 قصور على المستوى التنظيمي ونظام المراقبة الداخلية للشساعة 

ؤقتة  هدد م كانت هذه المصلحة تتواجد ببناية جزء منها  إذ إن البناية التي تتواجد بها حاليا شساعة المداخيل تعتبر مِّ

ضآلة مساحته إال لمكتب الحالي الذي رغم  إلى اتم نقلهم  بهذه المصلحة فقد  سالمة العاملين  باالنهيار. وحرصا على  

 أنه يوفر ظروف السالمة واألمان.

مكن و  .تم إصالح بناية أخرى وتم تخصيص ثالث مكاتب بها الحتضان مكتب اإلحصاء الضريبيحاليا فقد  و  هذا،

هذا اإلجراء من تنفيذ مقتضيات الهيكل التنظيمي التي تنص على فصل مكتب اإلحصاء عن مكتب االستخالص 

باالختصاصات الموكولة إليها ضمانا لتنسيق فعال تمكينها من االضطالع  و  دوار هذه المكاتبدون تداخل أللحيلولة  

 فيما بينها ومع باقي المصالح.

وتجدر اإلشارة بأن التنسيق مع باقي المصالح يتم وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة لمجاالت التعمير واألمالك   هذا،

هذه فإن  ذلك  المصلحة  اقتضت ضرورة    كلما  حيث  .لجبايات المحليةاو  والمنازعات والشرطة اإلدارية والمصاريف

 المرتبطة بصيغة تشاركية.التخاذ القرارت لجانا مختلطة فيما بينها المصالح تشكل 

  اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير المداخيل الجماعية في غياب الوصف التقني والترخيص األصلي

 والضمانات

مج المعلوماتي بواسطة سند طلب بعد استشارة مجموعة من الجماعات بمختلف أرجاء المملكة لقد تم اقتناء هذا البرنا

وتقوم الشركة المالكة لحقوق هذا البرنامج  ،هذا .والتي مكنها هذا البرنامج من االستفادة من الخدمات التي يقدمها

 كلما استدعت الظروف ذلك بتقديم المواكبة لمستعمليه.

على تنفيذ الخدمة من طرف الموظف الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة المشتريات باإلضافة   تم اإلشهاد كما أنه  

نجاز محتويات البرنامج وفقا إو إتمامإلى وكيل المداخيل الذي يتوفر على المؤهالت المطلوبة للتحقق من 

 للمواصفات التقنية.
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تم توضيح الخطوات الواجب إتباعها للتوصل  وبناء على مالحظاتكم فقد تم إشعار الشركة الموردة للبرنامج حيث

 والباقي استخالصه واستخراج قوائم الرسوم. للملزمينإلى معرفة الوضعية الضريبية 

أن و .ن الشركة الموردة نظمت لفائدة مستعملي البرنامج دورة تكوينية حول طريقة استعمالهأتجدر اإلشارة كما 

ملكية الشركة الموردة والتي تقوم ببيع نسخ منه للجماعات ما دام أن جبايتها الرخصة األصلية للبرنامج هي في 

 تخضع لنفس القانون.

 تدبير الرسوم واألتاوى الجماعية .2

 الرسم المترتب عن إتالف الطرق   .أ

  الطرق خالل تصفية الرسم إتالفعدم اعتماد التكلفة الحقيقية الناجمة عن 

المكعب لتغطية تكلفة إصالح الطرق التي تم إتالفها من طرف المؤسسة أو درهم للمتر  150إن اعتماد سعر 

ليصبح  2018سنة  الشخص المسؤول عن ذلك يتم تطبيقه منذ التسعينيات وقد قامت الجماعة بتحيينه ابتداء من

 وبالتالي فقد أصبح استخالص هذا الرسم ينسجم مع الواقع. .درهم للمتر المكعب 250

 تجزيء األراضيالرسم على عمليات  .ب

 عدم احتساب تكلفة أعمال شبكة االتصاالت في التكلفة االجمالية التقديرية ألشغال تجهيز التجزئات 

بصفة   رالتجهيزات المتعلقة بشبكة االتصاالت يؤدى عنها دائما وتحتسب ضمن التجهيزات المذكورة باإلقراإن 

 على حدا.وتكلفتها يبرز كل نوع من التجهيزات كي لتم تغيير صيغة اإلقرار فقد حاليا إجمالية ودون تفصيل. و

 خطأ في تصفية الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء .ج

جل أغراض أتحديد المساحة المخصصة لشغل الملك العام الجماعي من إجراء مراقبة مستمرة لنظرا لصعوبة 

فقد لجأت الجماعة إلى تحديد مساحة جزافية   .المساحة يمكن أن تتغير يوميا وفق وتيرة عملية البناءإذ أن هذه    البناء،

كما أن المدة المحددة بالقرار الجبائي هي ربع السنة وهي المدة التي  مربع لتصفية هذا الرسم. ترم 24مقدرة في 

ن مواد البناء تكون في بداية يتخزلالملك الجماعي  ن غالبية األشغال التي تتطلب استغالل  أيتم تصفيتها على اعتبار  

وستعمل الجماعة على تصفية هذا الرسم طبقا لمالحظتكم وذلك  هذا، أما باقي األشغال فتتم بداخل البناية. .الورش

 باحتساب فعلي للمساحة المحتلة ومراقبة األوراش بصفة مستمرة الستخالص هذا الرسم عن المدة الفعلية لالحتالل.

 رسم على األراضي الحضرية غير المبنيةال .د

 عدم إجراء إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير ضرورة إجراء وعيا من طرف الجماعة ب

يقوم . وذلك حتى الضريبي عن مكتب االستخالص ل مكتب اإلحصاءصفقد أعيد تنظيم شساعة المداخيل بف المبنية

مراسلة كافة الجهات التي   نحن اآلن بصددوطبقا للهيكل التنظيمي للجماعة ولالختصاصات المخولة له.  بهذا الدور  

 نجاز هذا اإلحصاء.إفي  ةساهمبإمكانها الم تتوفر على معطيات

 م اآلجال المحددة دون الحصول عدم فرض الرسم على األراضي موضوع رخص التجزئة بعدم انصرا

 على شهادة التسلم المؤقت

بخصوص المبالغ المحتسبة لعدم أداء المجزئين للرسم على األراضي غير المبنية بعد انصرام ثالث سنوات ابتداء 

التسلم المؤقت من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على اإلذن بإنشاء التجزئة دون الحصول على شهادة  

 تجدر اإلشارة إلى: 

اسم 

 التجزئة
 تاريخ التسليم تاريخ الرخصة

المسافة 

 المحتسبة

 المساحة

المؤدى  

 بشأنها

المبلغ  

 المؤدى
 مالحظات

ودادية  

 السالم
02/12 /2010 05/03 /2014 3021 1772 33714.36 

إلى   2003يؤدي الرسم منذ 

  2011اآلن باستثناء سنة 

 التي دخلت فترة التقادم

 493149.20 36679 87301 2018/ 20/04 2011/ 04/05 أناروز
  2015أدوا عن سنوات من 

 . 2018إلى 

تعاونية  

 المحيط 
10/01 /2013 03/08 /2016 28179 7561 18902.5 

تم التسليم قبل مرور 

 سنوات 3
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المركب 

السياحي 

 بابرياش 

01/12 /2014 
في طور 

 االنجاز
6471 2536 29113.28 

على أرض فالحية حصلت 

ترخيص استثنائي. سيتم 

تحصيل الرسم بالنسبة  

 . 2019إلى  2016لسنوات 

أيت  

بعمران 

2 

14/04 /2016 31/01 /2018 3286 3350 6572.00 
 3تم التسليم قبل مرور 

 سنوات

ودادية  

 القدس
30/04 /2015 

في طور 

 االنجاز
1665 1665 16650.00 

تم إعداد األمر بالتحصيل  

لسنوات 

2016 /2017/2018  

 . 2019و

هذا، وتجدر اإلشارة بأنه تم إعداد جداول الباقي استخالصه قصد تحملها من طرف القابض إال أن تأخر القباضة 

في تسلم هذه الجداول على اعتبار عدم وجود قانون يحدد كيفية إلزامية التحمل من طرف القابض أدى إلى تأخر 

ولتسوية هذه الوضعية فنحن بصدد عقد اجتماع تشاوري مع ممثلي القباضة المحلية لحصر في تحصيل هذه المبالغ.  

 الباقي استخالصه السنوي قصد التحمل.

 العقارات المجاورة للطرق العامة مساهمة أرباب .ه

 عدم فرض مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها: 

بهذا عقدت عدة اجتماعات خالل والجماعي خالل دورته المجلس من طرف مناقشة هذا الموضوع  تتملقد 

للقانون رقم خضع لقانون التعمير ووذلك لكون تطبيق هذا الرسم يطرح إشكاال في التطبيق إذ أنه يالخصوص 

 ماعات المحلية وهيئاتهاالمستحقة للج حدد بموجبه نظام للضرائبالم 30.89بسن أحكام انتقالية للقانون  39.07

المحلي بهذا مع القابض  لهذا فإننا بصدد إجراء مشاورات  ومختلفتين.  طريقتين  الحسم في االختيار بين  مما يفرض  

 الصدد.

 الرسم على محال بيع المشروبات .و

 التصريح بأرقام معامالت هزيلة دون قيام الجماعة بمراقبة صحتها 

وغالبية رواد المقاهي ال يستهلكون سوى الشاي نظرا لطبيعة المنطقة  إن الجماعة تعاني من حالة ركود تجاري

ن هذه التصريحات تعتبر إلذا ف مما يطرح صعوبة مراقبتها.كما أن هذه المقاهي ال تتوفر على سجالت للمحاسبة 

 الجماعة على وضع منظومة لمراقبة هذه التصريحات وتصحيحها عند االقتضاء.  ستعملحد ما منطقية و إلى

 الرسم على استخراج مواد المقالع .ز

  استخراج مواد المقالع من واد سيدي افني دون الحصول على التراخيص الضرورية و دون أداء

 الرسم المترتب عن هذا االستغالل

ثر تسجيل حالة قيام الشركة المتعاقدة مع مصالح وزارة التجهيز لبناء الجسر الذي يربط بين ضفتي المدينة إعلى 

استخراج مواد المقالع من واد سيدي افني دون الحصول على التراخيص الضرورية و دون أداء الرسم المترتب  

تم عقد اجتماع بمقر الجماعة بحضور ممثلي المديرية للتجهيز و ، عن هذا االستغالل و ما خلفته من استنكار لدينا

تها البيئية السلبية اقترحت هذه القطاعان بعقد اجتماع ممثلي الحوض المائي حيث تم إشعارهم بهذه الوضعية و تأثيرا

على مستوى بمقر العمالة و الذي تبين من خالله إن الحوض المائي لم يسلم أي ترخيص ألي جهة كانت الستغالل  

المقالع على طول واد افني كما أحدثت بالمناسبة اللجنة اإلقليمية المكلفة بتسليم الرخص ،وسيتم فرض رسم تلقائي  

 .على الشركة

 

 



 50 

 "اللفت مير" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)
 

ثَت جماعة " على إثر التقسيم ، 1992يونيو  30 الصادر بتاريخ 2.92.468بموجب المرسوم رقم  مير اللفت"أ حدِّ

 عضوا بما فيهم الرئيس وأربعة نواب. 17ويتكون المجلس الجماعي من . 1992اإلداري الذي عرفته المملكة سنة 

نسمة حسب  162 8، ويبلغ عدد سكانها إلقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نونتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي و

 .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 

درهم   768,25 414 3تطورا، إذ انتقلت من  2016إلى  2010خالل الفترة الممتدة من  التجهيز لت مداخيلسج  قد و

درهم   127,69 992إذ انتقلت من    ،زيادة خالل نفس الفترة  التجهيزدرهم، كما سجلت نفقات    614,87 024 15إلى  

 درهم.   528,39 984 3إلى 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 أصدر المالحظات من مجموعة تسجيل عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من مير اللفت جماعة مراقبة أسفرت

 .التالية المحاور تهم   التوصيات، من عددا إثرها على

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 االستراتيجي وبرمجة المشاريع  التخطيط  .1

 113.14من القانون رقم    92المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة    78.00من القانون رقم    42لمقتضيات المادة    طبقا  

، 2017و  2010  ما بينالممتدة    دبيرخالل فترة التالمتعلق بالجماعات، قامت مصالح الجماعة    التنظيمي  القانون  بمثابة

تدبير الشأن مجاالت  مختلف عدة هيآت. وقد شملت هذه االتفاقياتمع  ات التعاون والشراكةاتفاقيبإبرام مجموعة من 

م، باإلضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات األساسية كالطرق الميادين الثقافية والرياضية والتعلي العام المحلي في 

، خاصة االتفاقيات االتفاقيات الوثائق والمستندات المتعلقة بهذهعملية افتحاص . وقد أسفرت والمسالك والماء والبيئة

عن تسجيل مجموعة من لة بالمشاريع التنموية، وكذا الزيارات الميدانية التي تم القيام بها خالل المراقبة، ذات الص  

دعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ المخططات الجماعية االتفاقية المتعلقة ببخصوص  المالحظات  

 .للتنمية

، بإبرام اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لسيدي إفني والجماعات  2010شتنبر    30قامت مصالح الجماعة بتاريخ  فقد   

ة إلقليم سيدي إفني، ترمي إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني،  الترابية التابع

درهم،    4.062.000,00لدعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والمخططات الجماعية للتنمية، بتكلفة إجمالية تبلغ  

(. 2012و 2011و 2010ثالث سنوات ) درهم موزعة على 90.000,00تبلغ مساهمة الجماعة فيها ما مجموعه 

   :وبخصوص تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، أسفرت المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية

  2015 -2010عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

شار على الرغم من إبرام االتفاقية بشأن دعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والمخططات الجماعية  للتنمية الم 

 ، لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية خالفا  2009/2015إليها، لوحظ أنه وإلى حدود نهاية الوالية االنتدابية 

ا جعل تدبير الجماعة خالل تلك الفترة يتم  المتعلق بالميثاق الجماعي، مم    78.00من القانون رقم    36لمقتضيات المادة  

واضحة المعالم، مبنية على تشخيص دقيق لمؤهالت وإمكانيات الجماعة ووضعيتها المالية، في غياب رؤية تنموية 

 اكنة.وتحديد مسبق للحاجيات الملحة للس  

   دعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ المخططات  بعدم تجديد اتفاقية الشراكة المتعلقة

 الجماعية للتنمية

ز التنفيذ بعد الموافقة والتوقيع عليها من تفاقية الشراكة المذكورة، على أن تدخل االتفاقية حي  ت المادة السابعة من انص  

(،  2012و  2011و  2010طرف المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية المعنية، وتمتد صالحيتها لمدة ثالث سنوات )

 30مفعول االتفاقية المذكورة عمليا منذ تاريخ    ويمكن تمديدها باتفاق األطراف المتعاقدة. إال أنه على الرغم من انتهاء

ط الجماعي للتنمية، كما لم ت ت خذ التدابير الالزمة لتجديدها، أو التداول بشأن اتفاق خط  دون إعداد الم   2012شتنبر 

 األطراف المعنية على تمديد مدة سريان مفعولها. 
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  س اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة  دعم المجلبنقائص تشوب مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة

 وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية

هر على التدبير حد دت المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المذكورة التزامات مصالح وكالة التنمية االجتماعية في الس  

ة مكلفين بدعم المجلس اإلقليمي  اإلداري والمالي لصندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني، وتعيين وكالء للتنمي

ت طات الجماعية للتنمية. وقد نص  والجماعات المحلية والفاعلين المحليين إلعداد وتنفيذ المخطط اإلقليمي أو المخط  

تعاقدة إلى الحساب المفتوح من طرف وكالة التنمية  المادة الرابعة من نفس االتفاقية على تحويل مساهمات األطراف الم  

. عالقة بذلك، وعلى الرغم من أهمية األدوار المنوطة بها، لوحظ عدم توقيع مصالح وكالة التنمية  االجتماعية

 االجتماعية على االتفاقية.   

لة من خالل لألنشطة واإلجراءات الممو   دقيقا   ن تحديدا  من جهة أخرى، لوحظ أن بنود االتفاقية المذكورة ال تتضم  

من مقتضيات المادة األولى على األهداف ي إفني، حيث تم االكتفاء بالتنصيص ضِّ صندوق التنمية المحلية بإقليم سيد 

تفاقية. كما لم يتم التطرق إلى شروط تنفيذ االتفاقية وآليات التنسيق والتتبع ولجان الحكامة والتقييم، وكذا العامة لإل

 قتضيات تسوية النازعات، وشروط تعديل ومراجعة وفسخ االتفاقية. م  

 تغالل المشاريع الجماعيةتنفيذ واس  .2

 د لجماعة مير اللفتحدّ اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل المركز المُ   .أ

، على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل مشروع 2018نعقدة بتاريخ فاتح يونيو  صادق المجلس الجماعي خالل جلسته الم  

تأهيل وتنمية بعض األحياء ناقصة التجهيز بالمركز المحدد لجماعة مير اللفت، والتي تم إبرامها مع عمالة إقليم سيدي 

درهم، وذلك  15.000.000,00 إفني، ومؤسسة العمران والمجلس اإلقليمي لسيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ

بناء  على مضامين االتفاقية اإلطار المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت، والتي تم توقيعها خالل شهر يوليوز 

وتهدف اتفاقية الشراكة المذكورة إلى إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، وتوسيع وتقوية  .2015

 ةثير تنفيذ مضامين االتفاقية المذكورة المالحظوي  عمومية، وكذا تهيئة وتقوية الشبكة الطرقية بالمركز.  شبكة اإلنارة ال

 :التالية

  تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة فيالتأخر 

تاريخ بالرغم من توقيع جميع األطراف على اتفاقية الشراكة اإلطار المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت، منذ  

التبليط،   أشغالوإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة المرتبطة باألشغال موضوع اتفاقية الشراكة المذكورة )  2015يونيو    30

إلى والتطهير السائل، الطرقات، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء، األرصفة، الساحات العمومية إلخ.(، إال أنه 

في إعالن طلبات العروض ومباشرة إنجاز األشغال المذكورة من طرف  ، لم يتم بعد البدء2018حدود شهر نونبر

 من المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة المذكورة. 4ذلك الفقرة كما تنص  على مؤسسة العمران، 

ر الذي تم تسجيله بشأن أجرأة وتفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المذكورة دد، إلى أن التأخ  وتجدر اإلشارة بهذا الص  

يعرفه استكمال أشغال مشروع التطهير السائل، والذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة   يعزى إلى التأخر الذ ي  

، 2013أبريل  24من طرف الجماعة، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )قطاع الماء(، بتاريخ 

 جماعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. والتي تهدف إلى تفويت تدبير مرفق التطهير السائل بال

 اتفاقية شراكة بشأن بناء مركز للتربية والتكوين بدوار إدبوشني .ب

بالمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء مركز   2011فبراير    22قام المجلس الجماعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  

" بإدبوشني،  الوطني بسيدي إفني وجمعية "بي، مع كل من المندوبية اإلقليمية للتعاون  للتربية والتكوين بدوار إدبوشن

. وتهدف االتفاقية المذكورة إلى 2011شتنبر  23بتاريخ  الوصايةوالتي تم التأشير عليها من طرف مصالح سلطة 

د لبناء مركز للتربية والتكوين متعد  تعاقدة، وذلك مة للشراكة بين األطراف الم  نظ ِّ تحديد الشروط والقواعد الم  

 االستعماالت بدوار إدبوشني بجماعة مير اللفت.  

وتتجلى التزامات الجماعة بخصوص اتفاقية الشراكة المذكورة في تقديم الخبرة التقنية واإلدارية، والمساهمة بمبلغ 

ثير " بإدبوشني. وي  وح باسم جمعية "ب اب البنكي المفتدرهم، وتحويل هذه المساهمة إلى الحس  60.000,00مالي قدره  

 تنفيذ مضامين هذه اتفاقية المالحظة التالية:

  ّزمة لحث األطراف المتعاقدة على  خاذ مصالح الجماعة للتدابير الالّ ر بناء مركز التربية والتكوين دون اتّ تعث

 االلتزام بتعهداتهم

لوحظ أنه لم يتم الشروع في إنجاز أشغال بناء مركز التربية والتكوين المذكور، وذلك على الرغم من تحويل مصالح 

درهم المتعاقد بشأنه( إلى الحساب البنكي المفتوح  60.000,00درهم )عوض مبلغ  100.000,00الجماعة لمبلغ 

ر هذا التعثر بوجود خالفات داخلية على مستوى . وقد تم تبري 2014باسم جمعية "ب" بدوار إدبوشني، مند سنة 

الجمعية.  إال أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لحث األطراف المتعاقدة على االلتزام بتعهداتهم، وذلك 
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سبل عبر تفعيل أدوار لجنة تتبع المشروع، المنصوص عليها بالبند الرابع من اتفاقية الشراكة، والحرص على إيجاد ال

 عيقات التي تعتري تنفيذ اتفاقية الشراكة المذكورة. والوسائل الكفيلة بتذليل الصعوبات، وتجاوز كافة الم  

، قامت مصالح تجدر اإلشارة إلى أنه نتيجة  للتأخر المسجل بشأن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المشار إليها آنفا  

، بتغيير تخصيص االعتمادات المالية التي كانت مرصودة لتجهيز  المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بسيدي إفني 

 مشروع مركز التربية والتكوين المذكور، وذلك لفائدة مشاريع تنموية أخرى باإلقليم. 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مضامينها، عبر تحديد    ةدقّ إيالء االهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود االتفاقيات، والعمل على الرفع من   -

واآلثار المترتبة عن  ات،االتفاقيهذه  وشروط تنفيذ طرف، لمهام والتزامات ومسؤوليات كل دقيق 

 ؛إخالل أحد األطراف بالتزاماته

قنية للمواصفات التّ  العمل على إتمام أشغال مشروع التطهير السائل، وتسلمها في أقرب اآلجال طبقا   -

بشأنها، وذلك بالنظر لوجوب إنهاء االشغال المذكورة قبل البدء في تنفيذ مضامين والجودة المتعاقد 

 اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز مير اللفت؛ 

التسريع بإنجاز مشروع بناء مركز التربية والتكوين بدوار إدبوشني، مع تفعيل دور لجنة تتبع  -

دد، وذلك تفاديا للعوائق برمة بهذا الصّ من اتفاقية الشراكة المُ المشروع، المنصوص عليها بالبند الرابع  

 دا.     جدّ التي قد تعتري إنجاز المشروع مُ 

 . تدبير مجال التعمير والتنمية المجاليةانياث

 تدبير مجال التعمير  .1

 التالية.المالحظات مجموعة من مجال التعمير عن تسجيل أسفرت مراقبة تدبير 

 ر تخطيط حدود الطرق العامة التأّخر في اتخاذ قرا 

قتضيات المادة  المتعلق بالتعمير، على أنه يجوز لرؤساء المجالس الجماعية أن  12.90من القانون رقم  32تنص  م 

ي صدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها 

ا، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة ت بين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف  أو عرضها أو حذفها كال أو بعض

السيارات المزمع إحداث ها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها، ويمكن أن تعين في القرارات المذكورة العقارات المراد 

 ا.نزع ملكيتها، مع بيان مشموالتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين له

إال أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة إلصدار القرارات المذكورة، مع ما يطرحه ذلك من احتمال رفع 

دعاوى قضائية ضد الجماعة، وإثقال كاهل صندوق الجماعة بالتعويضات عن األضرار التي قد تلحق مالكي العقارات 

جهيز الطرق العامة والساحات ومواقف السيارات في غياب قرار المعنية، في حالة مباشرة مصالح الجماعة ألشغال ت

تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما 

 ضفي طابع المنفعة العامة على عمليات التجهيز المذكورة.تستوجبه العملية، والذي ي  

   المؤقت ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" بالرغم من وجود تحفظات أعضاء منح شهادة التسلم

 لجنة التسلم

 علما    ،2009يناير    29بتاريخ    14/2009الترخيص بتجهيز تجزئة " توادا الخير" وفقا لقرار رئيس الجماعة عدد    تم  

، أي بعد 2009غشت  28ع المذكور إال بتاريخ على المشرو النهائية أن لجنة المشاريع الكبرى لم تبد رأيها بالموافقة

 تسليم اإلذن في القيام بإحداث التجزئة.

 2012ماي  14 التجزئة بتاريخفي هذا الصدد أنه تم منح شهادة التسلم المؤقت ألشغال تجهيز هذه  وتجدر اإلشارة

، باستكمال 2012مارس 02ريخ وذلك بناء على التزام تقدم به صاحب التجزئة بتا شغال التجهيزأاالنتهاء من  قبل

القانون   من  23أشهر بعد النطق بالتسلم المؤقت لألشغال، وذلك خالفا لمقتضيات المادة    6االشغال المتبقية داخل أجل  

أن اإلذن في  وتجدر اإلشارة إلى . والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  المتعلق بالتجزئات العقارية 25.90رقم 

دون أن يقوم المجزئ   ،2009يناير  29سقط بعد مرور أجل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه في القيام بالتجزئة قد 

 المذكور. من القانون  11على ذلك المادة  بإنجاز جميع اشغال التجهيز، كما تنص  

بالرغم  قة بشبكة االتصاالت دد، أن شهادة التسلم المؤقت ال تشمل تسلم التجهيزات المتعل  وجدير بالذكر في هذا الص  

لبيانات    أشارت إلى غياب تحفظات بشأن عملية تسلم الطرق والشبكة المختلفة خالفا  والتحمالت،    من ورودها في دفتر

نت ، التي تضم  2012مارس    05و  2011نونبر    03محضري لجنة المعاينة والتسلم المؤقت المؤرخين على التوالي في  

إنجاز أشغال تعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للودادية عدم  :تحفظات بعض أعضاء اللجنة المذكورة بخصوص

نجاز إتصميم ودفتر التحمالت الخاص بالتجزئة، وعدم تهيئة مسالك الراجلين والدة في المحد   01من الطريق رقم 



 53 

حضرية أشغال التوزيع الداخلي لشبكة الهاتف الثابت، وعدم تنظيف الورش من مخلفات أشغال التجهيز )ممثل الوكالة ال

ارية وممثل شركة االتصاالت(.  وممثل مصلحة المسح الطبوغرافي التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة على األمالك العق

بالرغم من أن التجزئة مجاورة للطريق الجهوية رقم  لحضور عملية التسلم وزارة التجهيز كما يتم استدعاء ممثل 

ن أداء صاحب التجزئة لمستحقات الجماعة من الرسم على عمليات . فضال عن كون عملية التسلم المؤقت تمت دو104

 تجزئة األراضي. 

، كما 2016شتنبر  07حدود تاريخ  وذلك إلىية شغال المتبق  لم يقم بإنجاز األ عالوة على ذلك، فإن صاحب التجزئة

دخال تغييرات على دفتر تحمالت التجزئة إنعقدة لدراسة طلب هو وارد في محضر لجنة المشاريع الكبرى الم  

د بشكل دقيق شروط اإلنجاز وكذا الخصائص التقنية للتجهيزات العمومية المبرمجة )نوع حد  ، هذا األخير لم ي  المذكورة

به لطبقة تكسية الطرق، خاصيات شبكة التطهير والكهرباء، نوع األغراس والمساحة التي يجب   التبليط الواجب القيام

 غرسها، مراقبة جودة أشغال تجهيز التجزئة(.  

  توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب لجنة التسلم النهائي ألشغال تجهيز تجزئة

 "تودا الخير"

الجماعة بتوقيع محضر تسلم الطرق والشبكات والساحات والمناطق الخضراء بصفة نهائية مع صاحب رئيس قام 

المتعلق  25.90من القانون رقم  29إلى  27لمقتضيات المواد من  وذلك خالفا   ،2017يوليوز  10التجزئة بتاريخ 

اعة باتخاذ التدابير الالزمة بشأن إجراء ؛ إذ لم تقم الجموالمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بالتجزئات العقارية

ت التسلم التي تول  التقنية اللجنة عملية التسلم النهائي ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" وذلك بدعوة أعضاء 

، إلجراء عملية التسلم كل من المقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين، وكذا المؤقت ألشغال التجهيز

طرق تلك الإلحاق ة،  قبل القيام بالطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمق من كون ي المذكورة و التحق  النهائ

في ، وتقييدها باسم الجماعة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة باألمالك العامة

 .الصك العقاري األصلي للعقار موضوع التجزئة

 لبناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير والتقيد تسليم رخص ا

 بالرأي الملزم للوكالة الحضرية 

رخصة تم تسليمها بشكل أحادي، وذلك   504رخصة بناء، ضمنها    1.419بتسليم ما مجموعه   لوحظ أن الجماعة قامت

منصوص عليها في تشريعات خاصة، وأخد اآلراء والحصول دون التقيد بوجوب الحصول على الرخص األخرى ال

كما تنص  رة بموجب األنظمة الجاري بها العمل، بما فيها الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وذلك  على التأشيرات المقر  

 المتعلق بالتعمير. 12.90من القانون رقم  43قتضيات المادة م  عليه 

المتعلق بالتعمير،  12.90لتطبيق القانون رقم  2.92.832من المرسوم  32وتجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات المادة 

، ودون إخالل بوجوب الحصول على الرخص واآلراء  12.90من القانون رقم    43على أنه تطبيقا ألحكام المادة    تنص  

لحصول على رة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب لوالتأشيرات المقر  

رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلبداء رأيها فيه، مع مراعاة 

أحكام الفقرة   الصالحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. حيث تنص  

( 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22صادر في ال 1.93.51قم شريف رالظهير من ال 3الرابعة من المادة 

إبداء الرأي  اختصاصهاالوكالة الحضرية تتولى في نطاق ، على أن بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية

داخل أجل أقصاه ذلك و ،في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة األراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني

  .ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما، شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة

 نقائص تشوب الشواهد اإلدارية التي تمنحها مصالح الجماعة 

متعلقة بها، ال  بكون العقارات موضوع الطلبات ال شهادة إدارية 3.727بتسليم ما مجموعه  لوحظ أن الجماعة قامت

بتنفيذ ، (1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر في ال 1.92.7شريف رقم الظهير تنطبق عليها أحكام ال

نجزة . إال أن التحريات الم  والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90 القانون رقم

 ى فيما يلي: أسفرت عن تسجيل مجموعة من النقائص تشوب تلك الشواهد اإلدارية، والتي تتجل  

 غير القانوني للعقارات التقسيم ▪

هد اإلدارية التي منحتها مصالح الجماعة، تم استغاللها في إطار عمليات ن من خالل التحريات المنجزة أن الشواتبي  

تقسيم غير قانوني لعقارات تقع داخل المجال الحضري ومشمولة بمقتضيات تصميم التهيئة، حيث إن منح مصالح 

  رقم القانون الجماعة لشهادة إدارية تقضي بكون العقار موضوع الطلب المتعلق بها، ال تنطبق عليه أحكام 

، يعفي صاحب الطلب )مالك العقار( من والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90

 المذكور، ومن 25.90من القانون رقم  58تصدار اإلذن بالتقسيم المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة وجوب اس

رة بما في ذلك  قر  لزم ل رأيالخذ أ سلك المساطر القانونية الم   لوكالة الحضرية. الم 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52018.htm
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وثيقة   وجبالبناء بها بم سمح فيهاتقع في منطقة ي  كما تجدر اإلشارة كذلك، إلى أن منح شهادات إدارية بشأن عقارات 

 60عنها عمليات تقسيم غير قانوني لعقارات، يعتبر بمثابة خرق لمقتضيات المادة نتجت من وثائق التعمير، والتي 

العقارات تسري عليها أحكام الباب األول من نفس القانون، مع  سالف الذكر، وذلك لكون هذه  25.90من القانون رقم  

ة العقارية، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على إلذن في القيام بإحداث التجزئما يستلزمه ذلك من استصدار ل

،  السياراتإقامة الطرق الداخلية ومواقف  عمليات تجزئة األراضي، فضال عن ضرورة القيام بأشغال التجهيز المتعلقة ب

تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء العادمة، وتوزيع الماء والكهرباء وصرف المياه و

وصل الطرق ومختلف الشبكات  ، ووصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة، ووالمالعب

ألمر الذي سيثقل كاهل الجماعة بالتكاليف والمتعلقة بإحداث أشغال . االداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية

التجهيز المشار إليها آنفا، سيما وأن أغلب طلبات الشهادات اإلدارية الواردة على مصالح الجماعة، تتعلق بعقارات 

ي محمد بن ، حي إمي نتركا، حي سيد 2متواجدة بأحياء مجاورة للمجال الساحلي للجماعة )حي أفتاس، حي تييرت 

 عبد هللا إلخ.(.

 منح رخصة بناء دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى ▪

، بمثابة رخصة بناء عمارة من ثالث طوابق بمركز مير اللفت،  2015غشت  03بتاريخ  125تم إصدار القرار عدد 

أبريل   15ة سيدي إفني بتاريخ  نعقد بمقر عمالن بمحضر اجتماعها الم  م  ضَ دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى، الم  

جزء منه  برفض منح الترخيص بإحداث المشروع المذكور، لكون موقع هذا األخير تم تخصيص والقاضي 2015

، وكذا لكون المشروع المراد إنجازه يتجاوز العلو (P11)ص لمرفق إداري خص  ، وجزء آخر م  (PS12)كموقف 

لمقتضيات تصميم تهيئة مركز مير اللفت، والمصادق عليه بموجب   ، وذلك طبقا  (R+2)األقصى للمباني المسموح به  

وقد قامت الجماعة بسحب الرخصة  (.2015أكتوبر  16) 1437محرم  2صادر في  2.15.775المرسوم رقم 

، 2015أكتوبر  26/ع س أ/ك ع/ق ت ب بتاريخ 4928لها بمراسلة عامل إقليم سيدي إفني عدد المذكورة بعد توص  

للمقتضيات المتعلقة بمسطرة الحصول على  مخالفا   شير إلى كون الترخيص للمشروع المشار إليه أعاله يعد  التي ت  

ماي   24) 1434من رجب  13صادر في  2.13.424مرسوم رقم مة بمقتضى النظ  رخص البناء، والم  

عليه، بعد أن شرع صاحب المشروع . إال أنه تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت  على ضابط البناء العام  بالموافقة (2013

إصدار قرار سحب الترخيص المذكور، وذلك بتجاوز أجل الطعن المحدد في   ر الجماعة فيفي تنفيذ األشغال وتأخ  

الجماعة، حسب ما استقر   طرفأو سحب أو تعديل من من أي عملية إلغاءحصانة يوم، مما جعل القرار مكتسبا ل 60

في مواجهة الجماعة وصدرت  ، علما أن صاحب المشروع قام برفع دعاوى قضائيةياإلدار عليه االجتهاد القضائي

 احكام قضائية ضد هذه األخيرة.

 المجال الساحلي تدبير  .2

 فيما يتعلق بتدبير المجال الساحلي، لوحظ ما يلي.  

 عدم اتخاد التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة 

المتعلق بالتعمير، على أنه يوضع تصميم التهيئة  12.90من القانون رقم  18ت الفقرة "ب" من المادة مقتضيا  تنص  

لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية،  

تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس   ى اإلدارةتخضع لرقابة إدارية، وتتول    ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة 

الجماعات الخاصة، أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس. 

إال أن مصالح الجماعة لم تعمل على اتخاد اإلجراءات الالزمة لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، 

الصبغة السياحية التي يكتسيها هذا المجال، وذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي تعرفه الشواطئ  بالرغم من

الجماعية، والتي يرتادها اآلالف من الزوار والمصطافين مغاربة وأجانب، على طول السنة، وخاصة خالل مواسم 

 االصطياف.

 تشييد بنايات غير مرخصة بالملك العام البحري 

د بالفقرة األولى من الفصل األول من الظهير حد  يات فوق عقارات تابعة للملك العام البحري، كما هو م  لوحظ تشيد بنا

خصة 1914)فاتح يوليوز 1332شعبان  7الشريف بتاريخ  ( في شأن األمالك العمومية، وذلك دون الحصول على ر 

عاينة بنايات أخرى بالمنطقة المحاذية للساحل، ت م  . كما تم  2016إلى سنة  2008البناء خالل الفترة الممتدة من سنة 

 1436  رمضانمن    29صادر في    1.15.87ظهير شريف رقم  من ال  15لمقتضيات المادة    والتي يمنع فيها البناء، طبقا  

 بالساحل.المتعلق  81.12( بتنفيذ القانون رقم 2015يو ليو 16)

 ئة الشواطئ الجماعيةعدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهي 

(، وكذا دراسة حصيلة عمل المجلس 2010/2016من خالل افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة )

(، إضافة 2009/2012الجماعي في إطار المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني )

ضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة  (؛ يت  2017/2022الجماعة )إلى تحليل الخطوط العريضة لبرنامج عمل  

على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة الشواطئ الجماعية، يأخذ بعين االعتبار المؤهالت الطبيعية التي 
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ز والنقل، يزخر بها المجال الساحلي للجماعة، ويوحد جهود وتدخالت كل األطراف )وزارة الداخلية، وزارة التجهي

ه تقاسم  ي الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.(، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي  

ختلف المتدخلين  ويضمن االلتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين.  م 

لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية محدودة،  من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي

قة حيث ال تتعدى بعض التدابير المت والموسمية، والمرتبطة باالستعدادات الستقبال الزوار عند بداية كل موسم فر 

اصطياف، وتهم تعبيد بعض المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، واقتناء حاويات النفايات، واقتناء جرار وآلة 

يع نسبي لشبكة اإلنارة العمومية، وإصالح بعض المرافق الصحية ومراكز الوقاية المدنية والقوات حفر، وتوس

المساعدة إلخ. ويتم تمويل هذه التدابير كليا عبر اللجوء إلى طلبات الدعم المالي اإلضافي لميزانية الجماعة ضمن 

اعة من تراخيص خصوصية بهذا الشأن بلغت حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث استفادت ميزانية الجم

درهم. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أهمية الفوائض  6.118.000,00( ما مجموعه 2010/2018خالل الفترة )

(؛ لم يعمل المجلس 2010/2016درهما خالل الفترة ) 16.317.222,91السنوية الحقيقية، والتي بلغت ما مجموعه 

( على اقتراح مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ 2010/2017لفوائض برسم الفترة )الجماعي خالل برمجة هذه ا

 الجماعية. 

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص مشروع خلق مناطق استثمارية بالمجال الساحلي لجماعة

 ميراللفت

(، والمصادق عليه 2009/2012ن المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني ) تضم  

، مشروع خلق مناطق استثمارية مع 2008خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  مجلس جماعة ميراللفتمن طرف 

توفير التجهيزات األساسية على امتداد الشريط الساحلي ما بين سيدي محمد بن عبد هللا ومرفأ الركونت، بتكلفة تقديرية  

درهم، وذلك بهدف تحقيق إقالع سياحي هام بالمنطقة، وخلق فرص الشغل )ما يناهز   865.000.000,00بلغت 

 . 2018منصب شغل(؛ غير أن الم الحظ أن هذا المشروع لم ير النور إلى حدود نهاية شهر نونبر  45.000

 ضعف المرافق والتجهيزات األساسية بالشواطئ الجماعية 

 :الجماعية إلى العديد من المرافق والتجهيزات األساسية، ويتجلى ذلك فيما يليتفتقر الشواطئ 

 المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئضعف  ▪

بخصوص المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، وباستثناء شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا الذي ال يستلزم تيسير 

، لم يقم المجلس الجماعي سوى بتهيئة 104للطريق الجهوية رقم الولوج إليه إحداث مقطع طرقي، بحكم محاذاته 

في حين،  درهم.  864.311,90المسالك الطرقية المؤدية إلى شواطئ إمي نترَكا وأفتاس وفتايسة، بمبلغ إجمالي قدره  

ئ، حيث  سيدي الوافي وتمحروشت يفتقران كليا إلى مسالك معبدة ت مك ن من الولوج إلى رمال الشاط اال يزال شاطئ

 يقتضي الوصول إلى هذه األخيرة المرور عبر مسالك وعرة وغير معبدة ومحفوفة بالمخاطر.

 المرابد وأرصفة الولوج إلى الشواطئ تهيئةعدم  ▪
( 2015أكتوبر  16) 1437محرم  02الصادر في  2.15.775تم تحديد مواقع المستوقفات بناء  على المرسوم رقم 

م المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني وباإلعالن بالموافقة على التصميم والنظا

أن المنفعة العامة تقتضي ذلك، وكذا بناء على قرار تنظيم السير والجوالن بمركز الجماعة، والمصادق عليه من 

ء المستوقف التابع لشاطئ . عالقة بذلك، وباستثنا2011طرف المجلس الجماعي، خالل دورته العادية لشهر يوليوز 

 2014غشت  06درهم بتاريخ  350.280,00بمبلغ  04/2014إمي نترَكا، الذي تمت تهيئته في إطار الصفقة رقم 

بالرغم من صغر مساحته وعدم توسعته؛ فإن باقي الشواطئ تفتقر إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط، وبأرصفة 

بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة لألشخاص المسنين الولوج إلى رمال الشاطئ، وتأخذ 

ة، حيث يتم االكتفاء عند بداية كل موسم اصطياف بإنجاز بعض أشغال جرف األتربة  ولذوي االحتياجات الخاص  

 والرمال المتراكمة بمداخل الشواطئ، واستغالل هذه المساحات كمستوقفات للسيارات. 

ة باالستغالل، د فيه الشروط الخاص  حد  رى، لوحظ أن عملية استغالل المرابد ال تتم بناء على دفتر تحمالت ت  من جهة أخ

دة حسب نوع العربة وحسب الفترة؛ وذلك على الرغم من مصادقة المجلس حد  وكذا التزامات المستغلين والتسعيرات الم  

فتر التحمالت الخاص بمستوقفات مؤدى عنها بمركز  على د  2017الجماعي خالل دورته االستثنائية لشهر مارس 

. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير  2017ماي    31مير اللفت، والمؤشر عليه من طرف سلطة المراقبة اإلدارية بتاريخ  

مة للمصطافين، حيث يعمد مستغل هذا المرفق، في غياب دفتر التحمالت، إلى عدم قد  في تدني مستوى الخدمات الم  

قة، وذلك في ظل غياب تدابير رقابية طب  دود ومساحة المستوقف، إضافة إلى المبالغة في التسعيرات الم  احترام ح

 الجماعية.حد  من جودة الخدمات ل إزعاجا ومصدر قلق للمصطافين، ويشك  ها مصالح الجماعة، مما ي  تتخذ  

 المرتبطة بالخدمات األساسية    التجهيزاتضعف  ▪

بخصوص تهيئة الشواطئ بالتجهيزات المرتبطة بمرفقي توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء واإلنارة العمومية، 

وبحكم قربهما من المجال الحضري لمركز الجماعة، يبقى شاطئي إمي نترَكا وسيدي محمد بن عبد هللا، الشاطئين 
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بشبكتي توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب؛ في حين تفتقر باقي الشواطئ للتجهيزات  الوحيدين الذين تم ربطهما

المرتبطة بهذين المرفقين. وقد اندرج ربط شاطئ إمي نترَكا بالشبكتين المذكورتين، في إطار التزامات الجماعة 

دى الشركات الخاصة، والتي ، مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وإح2006عة سنة بموجب االتفاقية الموق  

 التزمت بموجبها هذه األخيرة باحتضان الشاطئ وتدبير فضاءاته خالل مواسم االصطياف.

 الجماعية للمرافق الصحية الشواطئافتقار  ▪

أسفرت التحريات المنجزة عن تسجيل عدم اتخاذ مصالح الجماعة للتدابير الالزمة بهذا الشأن، فجل الشواطئ الجماعية 

ى المرافق الصحية، باستثناء شاطئ إمي نترَكا المحتضن من طرف شركة خاصة، والذي تلتزم هذه األخيرة تفتقر إل

 بموجب االتفاقية اإلطار التي تربطها بالجماعة، بتجهيزه بوحدات صحية متنقلة خالل موسم االصطياف.

 شبكة التطهير السائل وضعف تدبير النفايات الصلبة انعدام ▪

ومحطات الضخ،   السائل  ساحلي للجماعة يفتقر لشبكة التطهير السائل، بما تتضمنه من قنوات التطهيرال يزال المجال ال

إضافة إلى محطات التصفية ومعالجة المياه العادمة، وذلك بسبب التأخر الذي عرفه تنفيذ مقتضيات االتفاقية عدد 

43AFG/DR1/2013    ح الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء  ، والتي تم إبرامها بين مصال 2013يوليوز    27بتاريخ

والماء الصالح للشرب )قطاع الماء( بهدف إنجاز شبكة التطهير السائل بمركز الجماعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 

درهم. ويعتبر غياب شبكة التطهير السائل بالمركز، سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة توجيه المياه  54.000.000,00

لشوارع العمومية، مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل التأثير على الفرشة المائية،  العادمة إلى األزقة وا

 وعلى النظافة والصحة العمومية، وكذا المس بنظافة وجمالية فضاءات مركز الجماعة.

ى في  من جهة أخرى، يعرف مرفق تدبير النفايات الصلبة بالشواطئ الجماعية بدوره مجموعة من النقائص، تتجل  

ة في ظل التزايد الديموغرافي والنمو صة لتدبير هذا المرفق، خاص  خص  ضعف اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية الم  

العمراني الذي يعرفه مركز الجماعة، عالوة على غياب مطرح عمومي مراقب وفق المواصفات والمعايير والضوابط 

ة تستغل فضاءات المطرح العمومي التابع للنفوذ الترابي لجماعة البيئية المتعارف عليها، حيث ال تزال مصالح الجماع

الشراكة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  سيدي إفني، وذلك بموجب اتفاقية

لما  بكون هذا ا، والخاص  2018فبراير  06 ألخير ة باالستغالل المشترك لمطرح النفايات الجماعي بسيدي إفني، عِّ

بدوره غير مراقب، ويتواجد بمنطقة ساحلية، مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل الثأثير السلبي المحتمل 

 على التربة والفرشة المائية والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن اإليكولوجي.  

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية    ضعف 

ها من طرف مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة ن اتخاذ  التي يتعي   إجراءات المراقبة ضعفلوحظ 

المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا  78.00من القانون رقم  50العمومية بالشواطئ الجماعية، إعماال لمقتضيات المادة 

حيث ال يتم تخصيص العدد الكافي من األعوان  الجماعات،المتعلق ب 113.14من القانون التنظيمي رقم  100المادة 

هذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل فضاءات الشواطئ، بتنسيق مع مصالح لالجماعيين 

 يؤدي إلى انتشار فوضى في عملية االستغالل، وذلك عبر االحتالل غير  الدرك الملكي والسلطة المحلية. األمر الذي

صة لألنشطة التجارية واالقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات خص  القانوني، وعدم احترام نسبة المساحة الم  

. باإلضافة إلى ذلك، ال يلتزم مستغلو فضاءات 1998يونيو  08بتاريخ  84البند األول من الدورية المشتركة عدد 

بناء على تصاميم استغالل الشواطئ المنجزة بهذا  صة ألنشطتهم، وذلكخص  الشواطئ باحترام حدود المواقع الم  

مة يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن قد  الخصوص، كما أن تسعيرة الخدمات الم  

 2018ماي    17أن الدورية المشتركة لوزير التجهيز ووزير الداخلية بتاريخ    للجميع. وجدير بالتذكير في هذا الصدد،

المشار   1998يونيو    08الصادرة بتاريخ    84والتي نسخت الدورية عدد    علقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعاتالمت

قرار   بواسطةالشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة    تدبيرلجماعات  ا  وضعت رهن إشارة  اليها أعاله،

برمة بين الجماعة المعنية ووزارة التجهيز والنفل اتفاقية م  وذلك بناء على سنة  20مؤقت للملك العام، لمدة  احتالل

% من  80نسبة  صخص ِّ وفي إطار دفتر تحمالت نموذجي لتدبير الشاطئ ، مع وضع تصميم ي   ،واللوجستيك والماء

% لألنشطة االقتصادية والتجارية وكذا األنشطة الشاطئية 20المساحة الكلية من الشاطئ للعموم، وتخصيص نسبة 

 من رئيس الجماعة. باقتراحمن طرف الوالي أو عامل اإلقليم  التي تخضع لترخيصخرى، األ

وتجدر اإلشارة إلى أن مواسم االصطياف تعرف انتشار بعض األنشطة المرتبطة ببيع المأكوالت بفضاءات الشواطئ. 

هر على احترام الضوابط المتعلقة ل عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى السج  وقد س  

بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بإلزام المهنيين المزاولين لألنشطة المرتبطة ببيع 

المأكوالت باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذلك بعد إخضاع أنشطتهم لمسطرة بحث المنافع والمضار. وتجدر 

ياح بالجماعة خالل مواسم االصطياف، يوازيه ارتفاع مهم للطلب على السلع والخدمات،  اإلشارة أن تزايد عدد الس

وهو ما قد ينتج عنه احتمال عرض المواد االستهالكية الفاسدة والمنتهية الصالحية للبيع، وكذا انتشار األنشطة 

ائية، وعدم اتخاذ تدابير والمحالت غير المرخصة، وذلك في ظل غياب دوريات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذ 
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الشرطة اإلدارية الرامية إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية، والمشروبات المعروضة للبيع واستهالك 

 العموم.

 ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية 

الشواطئ الجماعية، ويبرز ذلك  أسفرت نتائج مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف الموارد الجماعية المتأتية من تدبير

 :من خالل ما يلي

 استغالل الشواطئ     منتوج ▪

لوحظ أن الجماعة لم تستفذ من وضع فضاءات الشواطئ رهن إشارتها ومن التدبير المباشر لهذه الشواطئ، وتسليم 

الخواص رخص االحتالل المؤقت للملك البحري، واالستفادة بشكل مباشر من عائدات استغاللها، كما حثت على ذلك 

، وكذا الدورية المشتركة 1998يونيو    08بتاريخ    84عدد  الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز  

، والمتعلقتين بتدبير الشواطئ من 2018ماي  17لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

رفق بالدوريتين طرف الجماعات، كما أنها لم تقم بإنجاز مجموعة من المنشآت الواردة بكناش التحمالت الم  

ى من خالل التدبير المباشر لرخص ضيع على خزينة الجماعة عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأت  كورتين، مما ي  المذ 

 ل كسبا فائتا بالنسبة لصندوق الجماعة. االحتالل المؤقت للملك البحري من طرف المصالح الجماعية، وهو ما يشك  

 الرسم على محال بيع المشروبات         مداخيل ▪

ن الرواج الذي تعرفه مواسم االصطياف، من خالل تزايد عدد مرتادي الشواطئ الجماعية، وتنامي أعداد بالرغم م

مة من طرف محالت بيع المشروبات، فإن ذلك ال ينعكس على مستوى موارد الجماعة قبلين على الخدمات المقد  الم  

ح الجماعة لمحالت بيع المشروبات وإلزام من مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك في غياب مراقبة مصال

ات هذه األخيرة من الرسم على محال بيع ستحق  أصحابها بضرورة التصريح بأنشطتهم لدى مصالح الجماعة، وأداء م  

ها في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من المشروبات. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حق  

دلى ة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح الم  ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد من صح    طرف أرباب المقاهي

لم يتعد متوسط مداخيل الجماعة  بها ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المحالت خالل مواسم االصطياف، حيث

 .(2010/2016)ة درهم سنويا خالل الفتر 39.099,12من الرسم على محال بيع المشروبات مبلغ 

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية   ▪

لوحظ أن الحركية السياحية ال تنعكس على مستوى مداخيل الجماعة من منتوج الرسم على اإلقامة بالمؤسسات 

يح السياحية، وذلك نظرا لعدم اتخاذ الجماعة للتدابير الكفيلة بإلزام مستغلى الدور السكنية والشقق المفروشة بالتصر 

بعدد ليالي المبيت، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما ال تعمل على إجراء 

إحصاء شامل لهذه الدور السكنية والشقق المفروشة، وذلك بتنسيق مع الهيئات المعنية )الدرك الملكي، السلطة المحلية، 

دراهم عن كل ليلة  5هذا األخير ال يتجاوز سعرة وأن المذكور، خاص   إلخ.( وإخضاع مالكيها إللزامية أداء الرسم

الع على مبيت وعن كل زبون يتم أداؤه من طرف الزبائن. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حقها في االط  

نات الواردة ة البياد من صح  ستغلي المؤسسات السياحية، وذلك قصد التأك  صدقية التصاريح المدلى بها من طرف م  

دلى بها ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المؤسسات خالل مواسم االصطياف، حيث  بها، حيث إن التصاريح الم  

درهم سنويا خالل  39.352,35سات السياحية مبلغلم يتعد متوسط مداخيل الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤس  

 .(2010/2016)الفترة 

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

لة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخوّ  -

 واألنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛

يط حدود الطرق العامة المعينة فيها خاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطالتسريع باتّ  -

ثقال كاهل صندوق الجماعة، من جراء التعويضات الناتجة إلاألراضي المراد نزع ملكيتها، وذلك تفاديا  

تعويض األضرار التي قد تلحق مالكي العقارات المعنية، في ، وعن رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة

 رق العامة والساحات ومواقف السيارات؛حالة مباشرة مصالح الجماعة ألشغال تجهيز الط

 العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة؛ -

العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية، والحرص على   -

 ترجمتها إلى تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة؛ 

الكفيلة بتيسير النفوذ توفير الوسائل العناية الالزمة لمشاريع تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية وإيالء  -

إلى الشواطئ الجماعية من عالمات تشوير ومواقف مجهزة، وكذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات 
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نفايات، المرتبطة بالخدمات األساسية )الكهرباء، الماء الصالح للشرب، اإلنارة العمومية، جمع ال

 التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.(؛  

ية من تدبير الشواطئ الجماعية، وذلك من خالل تفعيل حق العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتّ  -

ي المؤسسات السياحية، دلى بها من طرف مستغلّ الجماعة في االطالع على صدقية التصاريح المُ 

الملزمين   ثة البيانات الواردة بها، وحد من صحّ بات، قصد التأكّ وأرباب المقاهي ومحالت بيع المشرو

 المتقاعسين على اإلدالء بإقراراتهم داخل اآلجال المقررة. 

 نفقات الجماعية. تدبير الثالثا
 :ثير تدبير النفقات الجماعية المالحظات التاليةي  

 دبير محتويات المخزن الجماعيوت خزينطر واضحة لتاغياب مس 

وفق  ،تخزينهاو المعدات لتسلم مسطرة ةسن أي يتم  لم حيث  ،التوريدات الجماعية لتدبير واضحة مساطر غيابلوحظ 

 إلى بعد  فيما تسليمها ليتم ،إلخ.( الترقيم العزل، الترتيب،) المجال هذا في بها المعمول التخزين وضوابط قواعد 

 الضرورية  والسجالت  البيانات  في   تسجيلها   بر ع  حركيتها  تتبع  ودون  والخروج،  الدخول  سندات  وضع  دون  مستعمليها

مسك  تعمل مصالح الجماعة علىكما ال . المشروع غير  االستعمال ومن الضياع من الجماعة لممتلكات صيانة لذلك،

 توريد  بكل الخاصة التخزين بطاقات ول،الدخحركية المواد والمعدات )سجل  حديد تللوثائق والسجالت الضرورية ا

 .إلخ.(

 عدم مسك سجالت محاسبة المواد المقتناة 

لوحظ أن مصالح الجماعة ال تعمل على مسك نظام محاسبة المواد التي تهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم  

ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، اقتناؤها، وجرد المخزونات والحركيات المتعلقة بها، عبر مسك سجالت تبي  

بسن نظام عام   2.09.441من المرسوم رقم    111لمقتضيات المادة    ت التسليم والخروج، وذلك تطبيقا  زة بوصوالمعز  

 للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

بهذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن غياب نظام محاسبة المواد وعدم الحرص على المسك المنتظم للسجالت الخاصة 

ن من التي يتم اقتناؤها من طرف مصالح الجماعة، كما ال ي َمكِّ   اتحركية المواد والمعد   ديد حتبه، يجعل من الصعب 

 ص له والكمية المتبقية في المخزون.ص  ضبط االستعمال الذي خ  

 الطلب إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بشأن األعمال موضوع سندات  عدم 

ما مجموعه  2017و 2010نجزة بواسطة سندات الطلب خالل الفترة الممتدة ما بين ناهز مبلغ النفقات الم  

عية بواسطة سندات الطلب، إلى تنفيذ النفقات الجما المفرطوتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء  درهم. 10.284.754,77

عف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات ض   من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاصة في ظل

  دد أظهرت . وفي هذا الص  عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسينغياب لجنة ت  طلب، وكذا بواسطة سندات ال

 موضوع باألعمال يتعلق فيما، الكتابية باالستشارة قيامها ثبتي   ما صالح الجماعة علىتوفر م عدمالتحريات المنجزة 

ن ما يفيد حيث إن سجالت مكتب الضبط بالجماعة، ال تتضم   ،2016 خالل الفترة ما قبل السنة المالية الطلب، سندات

 من 75 المادة من الرابعة الفقرة مقتضياتتوثيق رسائل االستشارة المذكورة. ويجدر التذكير في هذا اإلطار أن 

 الدولة صفقات إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007 فبراير 5) 1428 محرم  16 بتاريخ  2.06.388 رقم المرسوم

 بتاريخ  2.12.349  رقم  المرسوم  من  88  المادة  من  الرابعة  الفقرة  وكذا  ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة  القواعد   بعض  وكذا

 مسطرة تفعيل إلزاميةعلى  تنص   العمومية،  بالصفقات والمتعلق(، 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8

 . خدمات أو أشغال إنجاز أو توريدات  القتناء ،الطلب سندات إلى اللجوء يتم عندما الكتابية، االستشارة

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:بناء عليه

  بطاقات  الدخول؛)سجل  بالمخزن اتحركية المواد والمعدّ  حديدتلية لوثائق والسجالت الضرورامسك  -

 وإعدادالمخزن  لمحتوى ومنتظمإجراء جرد دوري (، والعمل على إلخ. توريد بكل الخاصة التخزين

 العملية؛ هذهبمناسبة القيام ب محاضر

  تحديد على المشرفة الجهة  تحديد فيها يتم واضحة لتدبير المشتريات، مسطرة العمل على اعتماد -

الفعلية لثالثة ممونين على األقل لالستفادة من   لألثمان واإلستشارة مرجع  على الحاجيات، والتوفر

 مزايا المنافسة.
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II.  اللفت لمير  الجماعيجواب رئيس المجلس 

 نص مقتضب()

 تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعيةأوال. 

 المشاريع التخطيط االستراتيجي وبرمجة  .1

وعيا من المجلس الجماعي لميراللفت ، بأهمية التعاون والشراكة بين الجماعة وباقي المتدخلين في المجال التنموي،  

وضرورة السعي الى ذلك ، بحكم محدودية االمكانيات المتاحة لدى الجماعة ، وأن دون هذه الشراكات من الصعوبة 

ماعة ، في مختلف المجاالت ، على غرار التغطية بالشبكة الكهربائية بمكان احداث قفزة نوعية على صعيد تراب الج

للمجهود المتعاضد بين  ، تبعاوهي نتيجة تم الحصول عليها  % 100ى مستوى إلالتي وصلت في الظرف الراهن 

ي اطار مختلف القطاعات والساكنة ، مع مواصلة  العمل لتوسيع نطاق االستفادة من االمكانيات المتاحة ، كل ذلك ف

شراكات متوازنة ، اضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب التي بلغت نسبة التغطية بخصوصه على مستوى 

تقوية البنية التحتية الطرقية ، التي تم انجاز ما  نطاق %، ناهيك عن المساعي المبذولة في 85الجماعة حوالي  

شرية ، البرنامج األفقي ، او في سياق برنامج مصالح المياه المبادرة الوطنية للتنمية الب سياقما في إيرتبط بها ، 

والنقل  جل فتح وتهيئ وإصالح مسالك قروية ثم وزارة التجهيزأوالغابات، واإلنعاش الوطني ، كل ذلك من 

سيدي افني   حظيرةالرابطة بين    104واللوجيستيك من خالل تدخلها في مجال توسعة وتقوية الطريق الجهوي رقم  

تيزنيت مرورا بمركز الجماعة ، وأخيرا االستفادة كذلك من برامج الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ومدينة 

 وشجر األركان، التي ساهمت بدورها في بناء بعض الطرق وتهيئ اخرى . 

 كما تم السير في نفس التوجه في مجال التهيئ الحضري لفائدة مركز الجماعة من خالل ما يلي:

)قطاع الكهرباء( من اجل   اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربابرام  -

 حياء بالجماعة الترابية ميراللفت.أتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية بستة 

اتفاقية تمويل مشروع تأهيل وتنمية بعض األحياء ناقصة التجهيز تحت اشراف شركة عمران  -

 الجنوب.

 شغال شبكة التطهير السائل بمركز ميراللفت.اتفاقية انجاز ا -

كما تم السير في نفس المنوال اتجاه مصالح وزارة التربية الوطنية  بغية تأهيل بعض المؤسسات التعليمية بالجماعة، 

ونفس الشيء بالنسبة لمصالح وزارة الصحة لهدف اصالح مستوصف قروي بأكندو ، وبناء مركز صحي من 

الجماعة ، بداخله دار للوالدة ومستعجالت للقرب ، ناهيك عن اتفاقية شراكة بين الجماعة  الدرجة الثانية بمركز

ووزارة الثقافة  حول تطبيق مقتضيات المكون الثقافي  من عقد برنامج تمويل وانجاز برامج التنمية المندمجة لجهة 

الجماعة بخصوص هذه المشاريع كلها ، وكانت التزامات    2021الى    2016كلميم واد نون خالل الفترة الممتدة من  

و عينية من خالل توفير األراضي الالزمة إلقامتها . كما تم السير على نفس المنوال بخصوص قطاع أما مالية، إ

سوسيو رياضي للقرب المركب الالشباب والرياضة من خالل مساهمة الجماعة في بناء دار للشباب بميراللفت، و 

ضع المخيم الجماعي بسيدي محمد بن عبد هللا رهن اشارة نفس القطاع، كل ذلك في  المندمج بمركز الجماعة ، وو

اطار اتفاقيات شراكة بينها وبين باقي القطاعات  السالفة الذكر، مما يناسب معه القول ان الجماعة تعمل على تسخير 

صادية واجتماعية وثقافية كافة االمكانيات المتاحة لضمان مساهمة شركائها في مجال انجاز مشاريع بنيوية اقت

( 06وترفيهية لفائدة ساكنتها، وعيا منها كذلك بأهمية  موقع الجماعة  المحاذي للشريط الساحلي، ومن تم وجود )

لى إهمية دفعت بالمجلس أكلها مهمة تساهم في استقطاب الزوار والمصطافين على امتداد السنة، وهي  ،شواطىء

كوا( كمحتضن لشاطىء امي أومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومجموعة ) برام اتفاقية شراكة بين الجماعةإ

 على العديد من الجوائز من بينها :  الشاطئ، حيث حصل هذا  2006سنة  ذ نتركا بميراللفت من

 .2006جائزة المشاركة سنة  -

 لفائدة مركز ميراللفت. 2007الجائزة الذهبية للسياحة العالمية سنة  -

 .2009جائزة اإلبداع سنة  -

 .2010سنة  ذ جوائز الشارة الدولية )اللواء األزرق( من -

صنافها على صعيد الجماعة أن المجهودات المبذولة في مجال البنية التحتية بمختلف أمن كل ما سلف يتضح 

براز خصوصيات إ إلىطار شراكات بين الجماعة وباقي المتدخلين، سعيا من الجميع إوالمنجزة في معظمها في 

وحتمية استغالل الهوامش المتاحة لالستفادة من كل الفرص المتاحة لفائدة ساكنة الجماعة  اإلستراتيجيالتخطيط 

 .2014حسب احصاء سنة  3247  بها:نسمة، عدد األسر  8162التي يبلغ تعدادها 

 )...( 
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  2015- 2010عدم اعداد المخطط الجماعي للتنمية 

جدير بالمالحظة أن المراقبة التي تمت على مستوى هذه الجماعة خالل هذه الفترة سجلت بدورها، على غرار 

كادير، نفس المالحظة، و التي تتمثل أ، من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات ب2013المراقبة المنجزة سنة 

المتعلق  78.00( من القانون 36طط الجماعي خالل الفترة السابقة، وفق منطوق المادة )في عدم اعتماد المخ

سباب عدم تمكنها من وضعه انطالقا مما ألى إشار أبالميثاق الجماعي، و كان توضيح الجماعة في هذا الباب، قد 

 يلي: 

قليم مطلع إلعامل ا نبعد تعييفني، إ عمالة اقليم سيدي إلحداث ،مرحلة انتقالية ،2009سنة اعتبار  -

و الخارجية، بتنفيذ المخطط قليمية إلا انخرطت معه المصالح الجماعية وكذا، 2010مارس 

اإلستعجالي التنموي إلقليم سيدي إفني، الذي تمت صياغته من طرف المصالح المركزية لتدارك 

المشاريع التي الخصاص الذي عرفته المنطقة في تلك المرحلة، و الذي يضم في طياته العديد من 

 همت جماعة ميراللفت، الشيء الذي حال دون وضع مخطط جديد للجماعة.

كراهات السالفة الذكر، إلبالرغم من كون تلك الفترة لم تستطع فيها الجماعة وضع مخططها جراء ا -

ن المجلس بتنسيق مع السلطات المحلية واإلقليمية عمل على وضع تصور مرحلي، انطالقا من إف

سنة   باإلقليمقليمي لسيدي افني، و باقي الجماعات الترابية  إلاتفاقية شراكة بين المجلس اطار  إوضع  

عداد هذا إ(، مع تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية باإلقليم، لدعم عملية 2010)

 90.000,00المخطط، وعلى ضوء هذه االتفاقية تم تحديد المساهمة المالية لكل جماعة  في حدود: 

وفت الجماعة بالتزامها في هذا الباب أذ  إ(،  2012-2011-2010( سنوات )03درهم، موزعة على )

 دون تحقيق النتيجة المرجوة.

  عدم تجديد اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم المجلس اإلقليمي والمجالس الجماعية لبلورة وتنفيذ

 المخططات الجماعية للتنمية

تفاقية، لوضع هذا إلقليمي من تجديد هذه اإلالمعنية، ومن بينها هذه الجماعة، والمجلس الم تتمكن الجماعات 

مع العلم أن  تفاقية، إلخرى في هذه اأطراف أطرف من بين  ألنهارادة الجماعة، إالمخطط، لدواعي قد تخرج عن  

ألطراف، جمعت بين المجلس صاحب المشروع كان هو المجلس اإلقليمي لسيدي إفني، من خالل اإلتفاقية ثالثية ا

ن أغير  اإلقليمي لسيدي إفني، ووكالة التنمية اإلجتماعية، إلى جانب الجماعات الترابية المكونة إلقليم سيدي إفني،  

دارية إالجماعة استطاعت في الوقت نفسه بلورة تصور منسجم لبعض المشاريع ذات صبغة اقتصادية واجتماعية و

 : خالل هذه الفترة، و من بينها

 .......بنـاء مـقـر الجمــــــــاعـــة........................................................... درهم  11.000.000,00

 ..................إعــادة هيـكـلـة مركــز ميراللــفــت..................................... درهم    1.400.000,00

 ..................مـشـروع جمع النفـايـات الصلبــــــــة................................... درهم    2.810.000,00

 ........إنجـاز التـطهيـر السـائـــــــــل...................................................... درهم   54.000.000,00

 ..........................................تحديث اإلنارة العموميـــــــة...................... درهم    2.800.000,00

 ............................إمي نتركا................. إنجاز الطريق المؤدي إلى شاطئ درهم    2.450.000,00

 .....................................نتركـــــــا..........................تهيئة شـاطـئ إمي  درهم    1.300.000,00

 ...عي(..........................تهيئة شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا. ) المخيم الجما درهم    2.100.000,00

 ...........................................إنجاز وصيانة طريق شاطئ إمي نتركا........ درهم    2.470.000,00

 ............ني للماء الصالح للشرب........بناء خزان للمياه من طرف المكتب الوط درهم    4.500.000,00

 ...........إنجاز الطرق ومواقف السيارات داخل المركز............................... درهم    9.200.000,00

 ................تهيئة وادي المـــركز......................................................... درهم    9.910.000,00

 ....................الرياضــــي.....................................................المركب  درهم    1.500.000,00

 .....................بناء مستشفى محلـــي................................................... درهم    8.000.000,00

 ...............ر السائل.......................إقتناء القطع األرضية المخصصة للتطهي درهم    4.000.000,00
 

ن هذه الفترة أنجاز بعضها، بينما الباقي منها، يتم الشروع فيه حاليا، مما يناسب معه القول بإوهي مشاريع تم 

بالرغم من غياب وضع المخطط المنصوص عليه، فإنها شهدت تطورا ملموسا في مجال تسطير العديد من 

ضافة الى وضع تصميم التهيئة لمركز الجماعة، الذي دخل حيز التنفيذ شهر إما سلف ذكره،    ارعلى غر  ،المشاريع

  ، المتضمن بدوره للعديد من المشاريع التنموية واالستثمارية. 2015اكتوبر 

  الجماعية لبلورة  والمجالس نقائص تشوب مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم المجلس اإلقليمي

 وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية

الى تحديد االطار المالئم، الستغالل المساهمات المالية المرصودة من كل  باألساسن هذه االتفاقية التي تهدف إ

 50.30.10.13تحت الفصل:  اإلقليميتوح لهذا الغرض، بميزانية المجلس لى الفصل المفإجماعة، و المحولة 
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و إليه، ستغالل المبلغ المحول اال)مساهمة الجماعات المحلية(، لوضع المخططات الجماعية، لم يتم تجديدها، و 

 يعني ان المجال ن ذلك الأ  إالنجاز ذلك المخطط داخل الفترة المحددة،  إالذي الزال على ما هو عليه، و بالتالي عدم  

التنموي بالجماعة، لم يعرف تطورا، بل بذلت مجهودات جبارة لتجاوز هذا النقص، من خالل التفاعل مع المصالح 

في اطار شراكات متعددة، لوضع المشاريع التنموية، و تحديد مساهمة كل طرف )مثل: التطهير السائل،   اإلقليمية،

صالح الطرق و المسالك، غرس إ هربائية، التزود بالماء، بناء و فتح و الحضري، توسيع نطاق الشبكة الك التأهيل

بالجماعة،   ستفادة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )البرنامج االفقي(، وضع وثيقة التعميرإلالصبار، ا

غفال تدخل إن حياء مركزها...( و هي مشاريع كلها تتبلور واقعيا، دوأعادة هيكلة إالشروع في وضع تصاميم 

عادة بناء و تأهيل مركزية عمر الخيام إو هيلية بميراللفت،أمن خالل بناء ثانوية ت ،مصالح وزارة التربية الوطنية

لى بناء مركز سوسيورياضي بمركز ميراللفت، في إضافة إكبر المدارس على مستوى الجهة، أ التي تعتبر من 

ياضة، و قاعة العروض بدار الشباب، و برمجة بناء مركز التنشيط طار شراكة بين الجماعة و وزارة الشباب و الرإ

الثقافي بميراللفت، في اطار شراكة بين الجماعة و وزارة الثقافة،   و بناء مركز صحي و دار للوالدة في نطاق 

ا شراكة مع وزارة الصحة، ثم بناء سوق للسمك بميراللفت. وهي مشاريع كلها تعرف برمجة مساهمة الجماعة ام

 ماليا او توفير القطع االرضية الالزمة لبناء كل مشروع.

 تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية .2

 اللفت ل المركز المحدد لجماعة ميراتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهي  .أ

 خر بشأن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة المبرمةأالت 

 :يما يللى إسباب التأخير في تنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتأهيل الحضري لمركز ميراللفت أترجع 

التأخير في التأشيرة على هذه االتفاقية من لدن المصالح المعنية بها، كأطراف مباشرة في هذه  -

 الشراكة.

عطيت أوالذي    مشروع التطهير السائل لمركز ميراللفت  بإنجازارتباط انجاز االشغال المرتبطة بها   -

على  ونصرهانطالقته، بمناسبة تخليد ذكرى تربع صاحب الجاللة الملك محمد السادس ايده هللا 

 .2018يوليوز  27عرش أسالفه الميامين، يوم: 

حياء التابعة للمركز، ألعادة هيكلة اإنجزتها الجماعة بخصوص أنتهاء من دراسة التصاميم التي إلا -

قليمية إلعلى اللجنة التقنية ا وعرضها، عبد هللاحي سيدي محمد بن  -حي تيرت -وهي: حي افتاس

وثيقة  ومنطوقتم عرضها على المجلس قصد إقرارها لضمان مالئمة مضمونها  ومنالمختصة، 

 التعمير الخاصة بمركز الجماعة.

الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنزيل مقتضيات اتفاقية شراكة بين هذه  -

)قطاع الكهرباء(، بخصوص تغطية المناطق الناقصة التجهيز بالمركز، والتي شرع في انجاز ما 

 يرتبط بها. 

 التأخير في تحويل مساهمة الشركاء بما فيهم الجماعة إلى حامل المشروع.  -

ضامين االتفاقية المذكورة تعزى الى ما سلف، وليس ة وتفعيل مأمن كل ما سبق يتضح ان تأخير أجر -

 الى الجماعة ومصالحها.

 وار إدبوشنيبد والتكويناتفاقية شراكة بشأن بناء مركز للتربية  .ب

رضية لتعقيب الجماعة على نفس المالحظة  أ جدير بالمالحظة ان ما ورد في التقرير بخصوص هذا الموضوع، كان 

ثناء  أ ، من كون الجماعة لم تعمد الى المراقبة الالزمة 2013للحسابات باكادير سنة  ثارها قضاة المجلس الجهوي أ التي 

جل بناء مركز  أ من    "ب" عداد و تنفيذ االتفاقية التي جمعتها مع المندوبية االقليمية للتعاون الوطني بسيدي افني وجمعية  إ 

لى حساب  إ درهم  100.000,00تحويل مبلغ: لحق ضررا بمصالح الجماعة نتيجة أ للتربية والتكوين بذات الدوار، مما 

ذ قامت المصالح الجماعية بالعديد من المساعي  إ نجاز هذا المرفق، إ ، دون تمكن الجمعية من 2013الجمعية سنة 

 واالجراءات الكفيلة بضمان حقوقها وكذا حقوق ساكنة الدوار، انطالقا من االجراءات التالية: 

تحت رئاسة رئيس المجلس و حضور السيد قائد  2013غشت  30عقد اجتماع بمقر الجماعة يوم  -

( شخصا من دوار ادبوشني، بما فيهم رئيس 12ميراللفت و بعض المنتخبين المحليين، وحوالي )

ص لدراسة المقرر المتخذ من طرف المجلس خالل دورته العادية لشهر يوليوز ص  الجمعية آنذاك، خ  

لى حيز إتفاقية، ثم تدليل كافة الصعوبات الكفيلة بإخراج المشروع إلفي شان تقييم هذه ا، 2013

الوجود، مع انتقال الجميع الى معاينة الموقع الذي سينجز فيه وتسريع وثيرة تسوية الوضعية القانونية 

دفع دد سين كل تماطل في هذا الص  أللقطعة االرضية التي ستخصص لبنائه، مع ابالغ الحضور ب

 الجماعة الى المطالبة بإرجاع مساهمتها المالية، موضوع مراسالت رئيس المجلس كما يلي:

، موجهة الى رئيس الجمعية، حول التأخير الحاصل في 2013ابريل  29بتاريخ:  489رسالة رقم:  -

 الشروع في بناء مركز التربية والتكوين بدوار ادبوشني.
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، موجهة الى رئيس الجمعية، من اجل التعجيل بتسوية 2013شتنبر    03بتاريخ:    1056رسالة رقم:   -

 وضعية الموقع المقترح لبناء مركز للتربية والتكوين بدوار ادبوشني.

جماعي(، ممثل ساكنة   " )مستشارز  .ح"، موجهة الى السيد  2014يناير    29بتاريخ:    88رسالة رقم:   -

 للتربية والتكوين بدوار ادبوشني.جل التعجيل ببناء مركز أالمنطقة هناك، حول طلب التدخل من 

، موجهة الى السيد قائد ميراللفت، حول طلب التدخل 2014نونبر  24بتاريخ:  1257رسالة رقم:  -

 ليها لمباشرة العملية في حينه. إعادة مساهمة الجماعة  إو  أنجاز المشروع  إجل  أ  "ب" منلدى جمعية  

اذن للرئيس للتقاضي ضد الجمعية، تم ، حول منح 2015فبراير  26بتاريخ:  200رسالية رقم: إ -

لى محامي الجماعة قصد إ 2015بواسطتها توجيه نسخة من محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

لى محامي  إموجهة  2015يناير  07بتاريخ:  17تقييد الدعوى ضد الجمعية، موضوع رسالة رقم: 

 الجماعة حول طلب رفع دعوى ضد رئيس الجمعية.

لى السيد قائد ميراللفت، حول طلب التدخل إليجاد إ، موجهة  2017يناير    13تاريخ:ب  57رسالة رقم:   -

 شكالية.إلحل لهذه ا

لى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل إ، موجهة 2017غشت  09بتاريخ:  1043رسالة رقم:  -

 المساهمة الى الجماعة. رجاع تلك  إو  أليه  إجل التعجيل ببناء المرفق المشار  ألدى رئيس الجمعية من  

، موجهة الى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل 2017اكتوبر  10بتاريخ:  1179رسالة رقم:  -

 دبوشني لنفس الغاية.إب "ب" جمعية لدى رئيس

 لى السيد قائد ميراللفت في نفس السياق.إ، موجهة 2018مارس  14بتاريخ:  251رسالة رقم:  -

لى محامي الجماعة حول مقاضاة رئيس تلك إ، موجهة 2018ابريل  23بتاريخ:  431رسالة رقم:  -

 الجمعية.

لى السيد قائد ميراللفت حول طلب التدخل لدى إ، موجهة  2018غشت    06بتاريخ:    857رسالة رقم:   -

 . "ب" جمعية رئيس

لهذه االشكالية يجاد الحل المناسب  إن الجماعة تعمل جاهدة بتنسيق مع السلطة المحلية، على  أضح  من كل ما سلف يت  

( 60سر القاطنة هناك، حوالي )ن مجموع األأبما يضمن استفادة الساكنة هناك من هذا المرفق، اخذا بعين االعتبار  

 ، مزود بالماء والكهرباء وبه مقر المجموعة المدرسية)الشاطئ(.104سرة ويقع بمحاذاة للطريق الجهوي رقم أ

خبار الى هذه الجماعة إعادة تشكيل مكتب الجمعية، موضوع  إمؤخرا من  شارة الى ان ساكنة الدوار تمكنت  اإل  تجدر

، من تجديد مكتبها 22/09/2018ن الجمعية تمكنت بتاريخ: أ، تمت فيه االشارة الى 01/12/2018بتاريخ: 

اقع لى حيز الوإنها تتعهد بترجمته  أنجاز مشروع مركز التربية والتكوين، وإجل  أوالتمست من الجماعة التعاون من  

بالوضعية الجديدة  13/12/2018بتاريخ:  1364خبار محامي الجماعة بذلك بواسطة رسالة رقم: إالحقا، مع 

 للجمعية المذكورة.

   تعثر بناء مركز التربية والتكوين دون اتخاذ مصالح الجماعة التدابير الالزمة لحث األطراف المتعاقدة

 على اإللتزام بتعهداتهم

اون الوطني بسيدي بخصوص التزامات الجماعة الواردة في اتفاقية اإلطار، التي تجمعها بالمندوبية اإلقليمية للتع

بإدبوشني، كحاملة للمشروع، وعلى إثر الوفاء بتلك التعهدات، وبعد تسجيل تأخر ملحوظ في   "ب" إفني، وجمعية 

انجاز المشروع، سارعت مصالح هذه الجماعة إلى مطالبة تلك الجمعية بالقيام بالمتعين عليها، من خالل مراسلتها 

 لى مراجعها تحت البند أعاله.في العديد من المناسبات، تمت اإلشارة إ

وبما أن هذه المساعي الودية لم تأت بالنتائج المرضية، لم تجد الجماعة بدا من سلوك مسطرة مقاضاة تلك الجمعية، 

رجاع مساهمتها إليها، قصد تولي مهمة انجاز المشروع، و هو األسلوب إمن أجل اجبارها إما بالوفاء بالتزاماتها، أو  

، إذ تعهد هذا األخير باتخاذ كافة  22/09/2018صدد إلى أن تم تجديد مكتب تلك الجمعية بتاريخ: المتبع في هذا ال

 19التدابير الالزمة لبناء ذلك المركز، أخذا بعين اإلعتبار أن اجتماعا بهذا الخصوص انعقد بمقر الجماعة يوم 

لوطني بسيدي إفني، والجمعيات المعنية ، بحضور ممثل السلطة المحلية، والمندوب اإلقليمي للتعاون ا2019مارس  

بإدبوشني، التي أعلنت أمام الجميع أنها ستشرع في بناء ذلك المركز، مما يناسب  "ب "المجال ومن بينها جمعية ب

 معه القول بأن الجماعة تعمل جاهدة بتنسيق مع باقي األطراف بإنهاء ما يتعلق بهذا المرفق.
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 تنمية المجاليةتدبير مجال التعمير وال .ثانيا

 تدبير مجال التعمير .1

  التأخر بشأن اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها

 األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية

دخول تصميم  نه ومنذ إوردها المجلس الجهوي في هذا الصدد، فأالتي  باإلجراءاتبخصوص عدم قيام الجماعة 

ن الجماعة سطرت مجموعة من البرامج حسب إ، ف2015التهيئة لمركز ميراللفت حيز التنفيذ شهر اكتوبر 

 وتلبية للحاجيات الملحة للساكنة انطالقا مما يلي:  األولويات،

تسجيل فوارق بنيوية بين حاجيات مركز الجماعة ذي الصبغة الحضارية، وبين المجال القروي  -

تم ضرورة التفاعل مع هذه الحاجيات وفق االمكانيات المالية المحدودة   ومن( دوارا،  74)  المشكل من

 اصال.

باعتبار مركز الجماعة ذي التوجه السياحي، فإنه كان لزاما على الجماعة التفاعل مع هذا التوجه  -

لمجال البيئي، مكانيات المتوفرة لمعالجة النقائص التي تعتري القطاع، من خالل العناية باإلوتسخير ا

المياه الصالحة للشرب، وتمديد الشبكة الكهربائية وتقوية االنارة  وتوفير البنية الطرقية به،  وتقوية

 العمومية لتوفير االمن والطمأنينة.

هتمام بالشواطئ الجماعية التي تعتبر منصة قوية لجلب االستثمار والسياح الى المنطقة، وبالتالي إلا -

هداف كلها دون وضع تلك الشواطئ ألعلما انه يستحيل تحقيق هذه ا  إليها،لوج  حاجتها الى تحسين الو

ما  وهوفيد للصالح العام ولساكنة المنطقة، أرهن اشارة الجماعة للتصرف فيها واستغاللها بما هو 

دفع المجلس الى المطالبة بوضع بعض هذه الشواطئ رهن اشارة الجماعة انطالقا من المقرر المتخذ 

ذ عمدت الجماعة الى انجاز الدراسات إ، 2012لمجلس في دورته العادية لشهر فبراير من طرف ا

 المطلوبة.

الصالح للشرب  والماءتنفيذ مقتضيات اتفاقية شراكة بين هذه الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء  -

، حول التدبير 2013)قطاع الماء(، التي صادق عليها المجلس خالل دورته االستثنائية لشهر يناير 

مليون   05كانت مساهمة الجماعة بخصوصه في حدود:    والتيالمفوض للتطهير السائل بميراللفت،  

 درهم، ثم تسوية الوضعية العقارية لمحطات جمع وضخ وتصفية المياه العادمة.

وتغطيتها  إليها،تهيئ وفتح واصالح الطرق والمسالك القروية، وجر قنوات المياه الصالح للشرب  -

 بالشبكة الكهربائية.

ومقتضيات وثيقة  اومالءمتهتصاميم اعادة هيكلة االحياء المجاورة لمركز الجماعة، قصد  وضع -

 التعمير الخاصة بمركز الجماعة.

ة بتحسين البنية التحتية المختلفة داخل مجالها الترابي، انطالقا من من كل ما سبق يتضح ان الجماعة مطالب

االمكانيات المالية لميزانيتها السنوية، وبالتالي االستحالة في ظل هذه الوضعية اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق 

جراء إللما يتطلبه هذا اراضي المراد نزع ملكيتها، تبعا  ألو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها اأالعامة  

 بدوره من رصد االعتمادات الضرورية لذلك، وهو ما يفوق بكثير االمكانيات الحالية المتاحة.

   منح شهادة التسلم المؤقت ألشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" بالرغم من وجود تحفظات

 أعضاء لجنة التسلم

موقع من طرف رئيس ودادية توادا الخير للسكن  الخير، شريطة التزامتم تسليم شهادة التسلم المؤقت لتجزئة تودا 

، والذي التزم من خالله بتعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للتجزئة، وهو التزام تم 2011دجنبر  08بتاريخ: 

ن ذلك راجع باألساس إالورش، ف  فيظم صاحب التجزئة بتن، وفيما يتعلق بعدم قيا2012الوفاء به خالل شهر يونيو  

، مع التذكير بأن هذا ن كناش التحمالت يتضمن التجهيز والبناءأن اشغال البناء مازالت جارية بالتجزئة، علما  أالى  

 التسلم كان خالل الفترة اإلنتدابية السابقة.

  لجنة التسلم النهائي ألشغال تجهيز توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب

 تجزئة " تودا الخير 

جزاء المتبقية غير الصالحة للبناء المتخلى تم تسليم الطرق واالزقة والساحات والمناطق الخضراء والمستوقفات، األ

يوليوز  10عنها، شبكة الصرف الصحي، شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة الكهرباء لفائدة الجماعة بتاريخ: 

( من تقرير المجلس الجهوي للحسابات ألكادير سنة 47آخذين بعين اإلعتبار، ما ورد في المالحظة رقم ) ،2017

تقييدها في الرسم العقاري   حيث ستعمل الجماعة على    ، حول عدم إلحاق ممتلكات الجماعة باألمالك العامة،  2013

يوليوز  10بتاريخ:  7815تحت رقم:  في اسمها، موضوع محضر تسليم مصادق على توقيع الطرف المسلم 

 ،  بتيزنيت، علما أنها أول تجربة تتعاطى معها هذه الجماعة.2017
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  تسليم رخص البناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة اإلقليمية للتعمير

 والتقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية

في  تساهم هذه الجماعة يعتبر من أهم القطاعات التي ساهمت والزالتمن المعلوم أن قطاع التعمير على مستوى 

تحريك عجلة التنمية بالمنطقة، لكونه يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، ومن تم المساهمة في تحسين الدخل اليومي، 

الموازية )الصيد نتاجية إلن باقي القطاعات اأجتماعي، علما اإلوهو ما ساهم في استقرار الساكنة، وضمان السلم 

 السياحة...( قطاعات محدودة االثار. -الفالحة –البحري 

مركز الجماعة يحتل موقعا استراتيجيا دو مميزات سياحية، فانه حظي باهتمام كبير من لدن كافة المتدخلين  وألن

ريا واعدا على وإقليميين كل في مجاله، غايته تقديم تصور شمولي حول السبل الكفيلة بجعله مركزا حضا محليين

 .2010فني منذ سنة  إمستوى اقليم سيدي 

 وانطالقا مما سلف فانه يمكن التمييز بين مرحلتين:
 

 2015مرحلة قبل صدور تصميم التهيئة لمركز ميراللفت سنة  •

الساحل(   -سيدي افني – ا يميز هذه الفترة هي: تغطية المنطقة بالتصميم المديري للشريط الساحلي )تيزنيت ومم  

، بالموافقة على مخطط توجيه التهئية العمرانية 2004مارس  03بتاريخ:  2.04.105موضوع المرسوم رقم: 

 بتيزنيت و سيدي افني و الساحل.

عملت بشكل جدي على ن مصالح الجماعة إف، وفي ظل غياب وثيقة التعمير لمركز ميراللفت خالل هذه الفترة

المعروضة عليها، وفق اإلجراءات المناسبة، والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهو ما التعامل مع الملفات 

 يتضح من خالل عدد الملفات التي تمت دراستها، والتي بلغت:

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 11والبث فيها  تأجلملفا  15ملفا، ثم  75: عدد الملفات المرفوضة: 2010 -

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 16والبث فيها  تأجلملفا  29ملفا، ثم  38رفوضة: : عدد الملفات الم2011 -

 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية. 07والبث فيها  تأجلملفا  25ملفا، ثم  33: عدد الملفات المرفوضة: 2012 -

 زيارة ميدانية.ملفا تقرر فيها  22والبث فيها  تأجلملفا  116ملفا، ثم  33عدد الملفات المرفوضة:  :2013 -

ن الذي ميز هذه أن عرض ملفات طلب رخص البناء كانت وال تزال تعرض على اللجنة المختصة، إال إمن تم فو

 المرحلة يكمن فيما يلي: 

 ، طول انتظار الزيارة الميدانية، من طرف اللجنة التقنية المعنية، وهو ما يشكل هاجسا لهذه الجماعة -

 ثار الترخيص الضمني.آهذه الوضعية لتفادي  مع ومن تم ضرورة التعامل

لى إن مصالح هذه الجماعة تعمد إف ،تصميم ملف معين بإعادةفي حال مطالبة اللجنة التقنية المعنية  -

 تم الترخيص له. ومنمر قصد القيام بذلك، وبما يتوافق ومالحظات اللجنة، مراسلة من يهمه األ

 2015يم التهيئة لمركز ميراللفت انطالقا من أكتوبر مرحلة صدور تصم .2

بعد دخول وثيقة التعمير لمركز ميراللفت حيز التنفيذ، التزمت الجماعة كلية بتطبيق مقتضياتها، من خالل  

لى السلطة إتوجيه كافة الملفات المقدمة اليها لنيل رخصة البناء، متى استوفت الشروط المطلوبة، وهي ملفات توجه  

جل برمجة دراستها من طرف اللجنة التقنية ألية التي تعمل بدورها على توجيهها الى السلطة االقليمية من المح

غفال االشارة الى المراقبة المجالية التي تنجزها السلطة المحلية بتنسيق إدون  ،االقليمية مرة واحدة في كل أسبوع

يتم تسليمها بعد حصولها على خص التي يتم استصدارها  ، فإن جميع الر2016مع الجماعة، مع العلم أنه ومنذ سنة  

 الموافقة من قبل اللجنة اإلقليمية للتعمير. 

 دارية التي تمنحها مصالح الجماعةإلنقائص تشوب الشهادات ا 

( كلم تقريبا، وما يعرفه من 23انسجاما ومكانة مركز هذه الجماعة، و امتدادها على الشريط الساحلي، على طول )

نه كان من إفوتزايد الطلب على اقتناء العقارات،  ستثمار، وخاصة في شقه المتصل بالسياحة،  إلازدهار في مجال ا

ضمان االستفادة ليلزم  من تم التعامل مع ذلك بماو ،رض بهذه المؤثراتمجال استغالل األ يتأثرن أالضروري 

الشواهد  الستصدار ،بها اإلدالءالواجب  لوثائق،منه، ودون النيل منه، ومن تم حددت الجماعة مجموعة من ا

بما في ذلك الشواهد اإلدارية المتعلقة بالتقسيم غير  ، اإلدارية المطلوبة، وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال

نوني، للعقارات، والتي حرصت المصالح الجماعية على التعاطي معها بالجدية الالزمة، وكثير من الحيطة القا

المحدد لشروط منح هذه الشواهد، مستحضرة في الوقت  25.90والحذر مع احترام تام لمقتضيات القانون رقم: 

 كر.ذاته اإلكراهات المجالية والقانونية لتوضيح مضمون القانون السالف الذ 
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سيدي  –تيرت  –أفتاس  –كما تعاملت مصالح هذه الجماعة مع ملفات إحداث بعض التجزئات بكل من: )إمينتركا 

تبلكوكت(، بما هو مالئم ومنسجم مع مقتضيات قوانين الموضوع، وبعد الحصول على الرأي  – محمد بن عبد هللا

 المطابق من قبل الجهات المعنية.

ل في هذا المضمار، فإن هذه الجماعة تحتاج بدورها إلى تقوية مصالحها بأطر وبخصوص الهفوات التي قد تسج

مختصة وقادرة على مواجهة تطلعات الساكنة والمستثمرين، في مجال العقار واإلستفادة منه بشكل متزن، ال يخل 

 بالقواعد القانونية المعمول بها، وكذا عرقلة حاجيات الساكنة في هذا السياق.

 لقانوني للعقاراتالتقسيم غير ا •

  األطلسي،ليه سابقا من كون هذه الجماعة تمتد طوال على الشريط الساحلي للمحيط إانسجاما و ما تمت االشارة 

( شواطئ مهمة، تمتاز بكونها قبلة مفضلة للزوار والمصطافين طيلة السنة، عالوة عن كون 06وتوفرها على )

جنبية المقيمة في الدرجة الثانية من حيث الجالية األ يأتيذ إمنطقة، مركزها يبقى من الوجهات السياحية المهمة بال

ضافة إكادير،  ومن تم وجود بيئة مناسبة الحتضان بعض المشاريع السياحية، واالستثمار في المجال، أبعد مدينة 

مرور الطريق الجهوي   -التغطية بالهاتف  -الشبكة الكهربائية  -لى وجود بنية تحتية مهمة، من قبيل ) الشبكة المائيةإ

وهو  ،ستثمار في مجال العقار و من تم استفادة الساكنة من هذه الظروف كلها( و هي ظروف شجعت اإل104رقم 

هذا الموقع والخصوصيات الطبيعية لهذه المنطقة، مما قتصادي كنتيجة لما ساهم في تحسين الواقع االجتماعي واإل

جتماعي، ومن تم حتمية تدخل الجماعة لضمان استفادة الساكنة من هذه قتصاد اإلاإل دواليبساهم في تحريك 

شد الحرص على الزام الساكنة بضرورة أيجابية، وبما ال يؤثر في القطاع والنيل من المجال، بل حرصت  جواء اإلاأل

 المقتضيات القانونية، مجسدة في تقديم ملف لنيل تلك الشواهد وفق الوثائق التالية:التقيد ب

طلب مصحح االمضاء يتضمن المعطيات التقنية الخاصة بالقطعة وبنوعية الشهادة المراد الحصول  -

 عليها.

 نسخة من شهادة الملكية خاصة بالقطعة المعنية بالتسجيل او التحفيظ. -

 الوطنية.نسخة من بطاقة التعريف  -

 نسخة من التصميم التحديدي للموقع. -

 منح رخصة بناء دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى ▪

بخصوص هذه المالحظة والتي تتعلق بعدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت، من خالل منح  

اللفت، فانه جدير بالتذكير ، لبناء عمارة من ثالث طوابق بمركز مير2015غشت  03بتاريخ:  125رخصة رقم: 

 بمايلي: 

ستثنائية كون المجلس الجماعي لميراللفت صادق على تصميم تهيئة مركز الجماعة خالل الدورة اإل -

، بالموافقة على 2015اكتوبر  16بتاريخ:  2.15.775، موضوع مرسوم رقم: 2014لشهر نونبر 

 ة ميراللفت بإقليم سيدي إفني. التصميم والنظام المتعلق به، الموضوعين لتهيئة مركز جماع

، الى السيد مدير الوكالة الحضرية 2015فبراير  27بتاريخ:  207تقديم الجماعة لطلب تحت رقم:  -

من تصميم   104بتارودانت حول حذف المستوقف الواقع مابين مقر القيادة والطريق الجهوي رقم 

موضوع برقية السيد العامل عدد:  التهيئة من اجل اتاحة المجال إلقامة المشروع السالف الذكر،

، بمقر العمالة تحت رئاسة 2015/ 15/04، لعقد اجتماع بتاريخ: 2015ابريل  14بتاريخ:  906

 السيد الكاتب العام وبحضور ممثل كل من:

 المجلس الجماعي لميراللفت -

 الوكالة الحضرية بتارودانت )ملحقة تيزنيت(.  -

 ممثل قسم التعمير بالعمالة. -

لى إعاله، أذ خصص ذلك االجتماع لدراسة الطلب الذي تقدمت به الجماعة والمشار الى مراجعه إ

وصت اللجنة المعنية بتبني مقترح الجماعة أذ  إ  ،السيد مدير الوكالة الحضرية لحذف ذلك المستوقف

 في النسخة النهائية لتصميم التهيئة. تحالته على انظار اللجنة المركزية التي ستبإو

  ، تبني اللجنة المركزية المكلفة بدراسة مالحظات العموم ومقترحات المجلس الجماعي عدم -

 لتوصية اللجنة السالفة الذكر.  2015يوليوز    27بخصوص تصميم تهيئة ميراللفت، المنعقدة بتاريخ:  

ن ملف المعني أشغال البناء، علما  أنجاز  إالذي شرع في  ليها الى المعني  إوعلى ضوء ذلك تم منح الرخصة المشار  

تم رفضه من طرف اللجنة التقنية االقليمية المختصة، و بالتالي عدم الموافقة على الترخيص له ببناء المشروع، 

خ  لى السيد وكيل جاللة الملك لدى المحكمة االبتدائية  بتيزنيت بتاريإموضوع شكاية بمخالفة قانون التعمير موجه 

ساس أ، وعلى 2015نونبر  11قليمية في اجتماعها بتاريخ: ، بناء على توصية اللجنة التقنية اإل2015نونبر  25

، موجهة 2015نونبر    05بتاريخ:    974قرار سحب تلك الرخصة موضوع رسالة رقم:    بإصدارذلك قامت الجماعة  
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بتاريخ:   4928لطة االقليمية تبعا لرسالتها عدد:  خبار السإلى المعني تخبره فيه بسحب الرخصة السالفة الذكر، مع  إ

 ، بما تم القيام به في هذا الصدد.2015كتوبر أ 26
 

كادير، للطعن في قرار سحب أدارية بجراءات كلها والمتخذة في حق المخالف، دفعته الى اللجوء للمحكمة اإلهذه اإل

، بينما 2015ون الرخصة منحت في شهر غشت  جل القانوني المسموح به، لكتلك الرخصة، باعتباره تم خارج األ

، ، وهي قضية ال زالت تروج داخل المحاكم المختصة2015نونبر  05خبار للمعني بتاريخ: إسحبها تم بموجب 

 (. 2015-2009( تم منحها خالل الفترة اإلنتدابية السابقة )125/2015علما بأن هذه الرخصة )

 تدبير المجال الساحلي .3

  التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعةعدم اتخاذ 

، بمجال البنية التحتية، ومن تم 1992سبقت اإلشارة إلى أن هذه الجماعة انشغلت بالدرجة األولى منذ إحداثها سنة 

 مكانياتها المالية الذاتية لفائدة المجاالت التالية:إتسخير 

توفير الماء الصالح للشرب، والتي بلغت نسبة توفير هذه المادة على مستوى الجماعة في الظرف  -

 .%85نسبة الراهن 

 .%100التغطية بالشبكة الكهربائية والتي بلغت نسبتها حاليا  -

( مجموعات 03توسيع نطاق الخريطة المدرسية لتشمل كافة ربوع الجماعة، مما ساهم في خلق ) -

( مركزية، ثانوية تأهيلية، ومؤسسة التكوين المهني، إضافة الى اإلهتمام بمجال 01مدرسية، و)

ل بناء )دار الشباب بميراللفت، مركز سوسيورياضي للقرب المندمج من خال والرياضةالشباب 

بميراللفت، الشروع في تسوية الوضعية  عبد هللابميراللفت، بناء مخيم جماعي بسيدي محمد بن 

 العقارية إلقامة مالعب رياضية جديدة.

حال دون وضع تصاميم تهيئة  هذه المجاالت كلها اقتضت تسخير إمكانيات الجماعة لألغراض السالفة الذكر، مما 

اإلداري الذي  والتقسيم تحيينه موازاةخاصة بالمجال السياحي، مع التذكير بأن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يتم 

عمالة إقليم سيدي إفني بها، ثم إن تحديد الملك العام البحري   وإلحاقعرفته المنطقة، بعد إحداث جهة كلميم واد نون  

 مؤخرا. لم يتم تحديده إال

  تشييد بنايات غير مرخصة فوق الملك العام البحري 

 إن البنايات المقامة فوق الملك العام البحري ببعض الشواطئ التابعة لهذه الجماعة، يمكن التمييز فيما بينها وفق ما

 يلي: 

 بنايات قديمة بنيت بأماكن   -

المتواجدة القوارب التقليدية   يستعمل من طرف صياديقديما،  بنايات قديمة بنيت بأماكن تعتبر مرفأ   -

 .أغراضهم، ثم أدخلوا عليها بعض اإلصالحات ووضعتلك القوارب  وصيانة، لحفظ هناك

 إما بنايات حديثة بنيت بشكل عشوائي. -

 إمضا بنايات مرخصة من طرف اللجان المختصة. -

، ويتواصل بشكل دائم مع مع العلم أن القطاع المعني بتدبير الملك البحري، يتتبع عن كثب وضعية هذا المرفق

المصالح الجماعية، بل سبق أن وجه العديد من المراسالت لكل المخالفين، ومستغلي الملك العام البحري دون سلوك 

 المسطرة القانونية المعتمدة في هذا الباب.

 عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه إستراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية 

إيمانا من المجلس بأهمية هذه الشواطئ، ومساهمتها في تحريك دواليب االقتصاد المحلي، فإنها استأثرت باهتمام  

المجالس المتعاقبة، من خالل وضعها لمخطط استراتيجي طموح، يتوخى منه االستجابة لطموحات الساكنة المحلية، 

ا هو منتظر منه من دفع عجلة التنمية بمختلف تراب  انسجاما وأهمية مركز الجماعة من حيث الوجهة السياحية، وم

تم اعطاء االنطالقة  ومنبرز الميادين التي تحظى باهتمام المجلس، أالجماعة، فكان من الضروري استحضار 

 للوصل الى بلورة هذا المخطط، انطالقا مما يلي: 

في   2006الجماعة سنة  نظرا ألهمية الشراكة واالستفادة من ذوي الخبرة في هذا المجال فقد نظمت   -

زهر باكادير )كلية العلوم(،  وابنشراكة مع جامعتي محمد الخامس بالرباط )كلية العلوم(  إطار

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة  ،منه( ورشة دولية 09-08-07، )2006خالل شهر ابريل 

نقطة  وكانت"، جيوسياحيةوال، تحت عنوان: " السياحة البيئية ونصرهيده هللا أالملك محمد السادس 

 برز المجاالت التي انشغل عليها المشاركون في هذه الورشة.أتنمية الشواطئ الجماعية وتهيئتها من  

ثرها على توالد األسماك على مستوى الشواطئ أوضع خريطة خاصة بترمل المغارات البحرية و -

 .والمستثمرين السياح وجلبنشطة المذرة للدخل برز األأتبقى من  والتيالجماعية، 
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 ما بصفة قارة او متنقلة.إوضع جدادات خاصة بنوعية االسماك التي توجد بالمنطقة،  -

من تلك الرمال  بإقالعبحاث التي اشرفت عليها الجامعتين ترتب عنها بلورة توصية بعدم الترخيص ألهذه ا

البنية التحتية الالزمة لتهيئة   ةإلقامساسها يعمل المجلس حاليا على وضع استراتيجية متكاملة أوعلى  الشواطئ،

 هذه الشواطئ من خالل ما يلي:

 لى حييه.إالقيام ببناء الطريق المؤدي الى شاطئ امينتركا، و  -

 بناء الطريق المؤدي الى شاطئ افتاس. -

 تهيئ الطريق المؤدي الى شاطئ فتايسة.  -

 بناء الولوجيات المؤدية الى شاطئ تمحروشت.  -

الشروع في االعالن عن طلبات العروض لبناء مرافق صحية وربطها بالشبكة المائية والكهربائية   -

 االدارية.وتهيئ الطرق المؤدية الى الباقي منها، وبناء المكاتب 

قامة هذه البنية التحتية المتكاملة، المساهمة في تهيئة هذه الشواطئ وجعلها في المستوى المنتظر منها، إن  أذ من شإ

من تم الخروج من الوضعية الراهنة، أخذا بعين االعتبار الخصاص المهول لهذه الشواطئ وطول الشريط الساحلي و

 للجماعة.

 ضعف المرافق والتجهيزات األساسية بالشواطئ الجماعية 

 :وتندرج تحت هذا العنوان المجاالت التالية

 المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ -

 إلى رمال الشواطئ المرابد وأرصفة الولوج -

 التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية -

 المرافق الصحية -

 شبكة التطهير السائل وتدبير النفايات الصلبة -

 سباب التي جعلت هذه البنية ضعيفة:ن من بين األإ

كون الشواطئ الجماعية تدار من لدن ادارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وتدخل الجماعة كان محددا  -

 والمرافق، والكهرباءلى توفير الماء إ باإلضافةفي جمع النفايات منها ونقلها الى المواقع المخصصة لذلك، 

، بينما تمت برمجة بناء  عبد هللافي بعضها، على غرار شاطئ امينتركا، وسيدي محمد بن    واالداريةالصحية  

من قبيل   اإلعالن عن الصفقة الخاصة بذلك،  وتمدارية بباقي الشواطئ الجماعية هذه السنة،  إمرافق صحية و

 يلي:  ما

 شاطئ فتايسة:  •

تم اإلعالن عن صفقة خاصة به، وتهم تهيئ مستوقف للسيارات بالشاطئ، مبلغها:   -

 درهم، واالشغال في مراحلها االخيرة. 206.820,00

 شاطئ سيدي الوافي: •

 درهم، واالشغال في مراحلها االخيرة. 137.760,00السيارات بمبلغ:  تهيئ مستوقف  -

 درهم، في طور االنجاز. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتبناء مكاتب إدارية للوقاية المدنية والقو -

 شاطئ تمحروشت:  •

 درهم، في طور االنجاز.  137.192,40تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتللوقاية المدنية والقوبناء مكاتب إدارية  -

 شاطئ أفتاس: •

 درهم. 132.840,60تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم. 97.999,20المساعدة، بمبلغ:  اتبناء مكاتب إدارية للوقاية المدنية والقو -

 شاطئ إمينتركا: •

 درهم. 77.538,00تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: -

 درهم، تم انجازه.109.452,00جيات لذوي اإلحتياجات الخاصة، بمبلغ: بناء الولو -

أفتاس(، بمبلغ:  –تمحروشت  –سيدي الوافي  –بناء مرافق صحية بكل من شاطئ: )فتايسة  •

 درهم.  588.000,00

توقف السيارات وبناء درهم، )تهيئ مس 1.556.448,00، بمبلغ: تهيئ شاطئ سيدي محمد بن عبد هللا •

 (، في طور المصادقة.وتقوية االنارة العموميةحاجز وقائي 
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درهم، في طور  240.000,00اقتناء حاويات لجمع القمامة، بمختلف الشواطئ الجماعية بمبلغ:  •

 المصادقة.

شروط الطمأنينة والسكينة لروادها، باعتبارها كذلك منصة  وتوفيرمراعاة منها ألهميتها وصيانة المجال البيئي، 

لإلستثمار وجلب السياح والمصطافين إلى المنطقة، وصوال إلى المساهمة في تحريك عجلة التنمية اإلقتصادية 

ومن تم عدم استفادة الجماعة ماليا من االنشطة التي تقام عليها والتي تتولى  واإلجتماعية بكافة ربوع الجماعة،

ي عبئ مالي في هذا السياق، أو إقامة أية بنية تحتية بتلك الشواطئ أن تتحمل  أدارة التجهيز استخالصها، من غير  إ

 مقابل تلك اإلستخالصات.

ثارة طريقة استغالل الشواطئ الجماعية واالستفادة منها من قبل الغير إلى  إهذه الوضعية دفعت بالمجلس الجماعي  

شارتها، انطالقا من التدابير التي إدون مصالحها، مما حدا بها الى تقديم طلب وضع الشواطئ الجماعية رهن 

ير ، لوزير الداخلية ووزير التجهيز، حول تدب1994يونيو  08بتاريخ:  84وردت في الدورية المشتركة رقم: 

الشواطئ و المحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، موضوع نقطة مدرجة في جدول اعمال الدورة العادية 

ذ عملت الجماعة على وضع تصاميم تنطيقية و بيئية لكل شاطئ من الشواطئ المطلوبة، إ، 2012لشهر ابريل 

ومصالح   هو ملف بقي رائجا بين الجماعةسيدي محمد بن عبدهللا(، و  -فتاسأ –كمرحلة اولية )شاطئ: امينتركا 

، حين طالب المجلس بإحاطته علما بمال 2018دورة فبراير  لى حدود إوزارة التجهيز و عمالة اقليم سيدي افني، 

رساليتها إلى الوزارة موضوع إرسلت الملف أ دارة التجهيز بأنها إوضعية تلك الشواطئ، فكان جواب 

جل الموافقة على الترخيص للجماعة الترابية لميراللفت لالحتالل أ، من 2018يناير  17بتاريخ:  43/2018رقم:

شارتها هي إالمؤقت للشواطئ الثالثة السالفة الذكر، وكانت غاية الجماعة من طلب وضع تلك الشواطئ رهن 

مباشرة عملية تدبيرها، من خالل تأهيل المسالك والطرق التمكن من السماح ببناء المرافق الالزمة بها وتجهيزها و

هداف لى توفير كافة المستلزمات الضرورية لتحقيق األإالمؤدية اليها وتأهيل المستوقفات الكائنة بها، وصوال 

 المرجوة.

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية ضعف 

ن إماعيا ورياضيا مكثفا اثناء الفترة الصيفية من كل سنة، فباعتبار الشواطئ الجماعية تعرف نشاطا اقتصاديا اجت

قامة المحالت والمقاهي إاستغالل رمالها يتم بناء على ترخيص يمنح من لدن ادارة التجهيز، باستثناء المتصلة منها ب

للجنة  بعد الترخيص من طرف الجماعة، بناء على محضر معاينة الإكالت خفيفة ومشروبات، التي ال تتم ألتقديم 

 التقنية المختصة والمشكلة من ممثلي المصالح التالية:

 السلطة المحلية -

 ممثل المجلس -

 المصالح الصحية -

 الوقاية المدنية -

 المكتب المكلف بالموارد المالية -

 و عدم ذلك من طرف رئاسة المجلس.أوبناء على توصيات هذه اللجنة يتم الترخيص 

بتلك المهام من بينها: قلة الموارد البشرية المؤهلة، محدودية اإلمكانيات    مع تسجيل إكراهات أخرى تحول دون القيام

 الذاتية للجماعة، وأخيرا صعوبة ضبط حركة تنقل المصطافين.

حداث داخل هذه الشواطئ تتم كذلك من لدن الدرك الملكي والقوات المساعدة ن المراقبة اليومية لمجريات األأكما 

مع كافة المصالح المتدخلة، يضع برنامجا   وبتنسيقن المجلس أامج المحدد لها، علما والوقاية المدنية، وفق البرن

دورة  وحالياعمال دورة المجلس، سابقا دورة أبريل أخاصا بالفترة الصيفية، انطالقا من نقطة مدرجة في جدول 

مايو من كل سنة، حيث يتم عرض النقط المتصلة بإنجاح الموسم الصيفي للسنة المعنية، مع التطرق الى المجاالت 

 التالية:

 توفير الماء الصالح للشرب. -

 تقوية االنارة العمومية من خالل اصالح المصابيح المعطلة او وضع الجديدة. -

ف اليد العاملة الضرورية داخل المركز والشواطئ تقوية االسطول الخاص بالنفايات الصلبة مع تكلي -

 التابعة للجماعة.

 تأهيل االليات الضرورية لغربلة ونظافة رمال الشواطئ. -

 صباغة المكاتب االدارية الموجودة بالشواطئ مع تعيين من يتولى نظافتها طيلة هذه الفترة. -

والنظافة  لغذائيةمواد االفة بمراقبة تسجيل تدخل المصالح االقليمية من خالل اللجنة االقليمية المكل -

 وتوفير شروط الصحة.
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ن صادق على اتفاقية شراكة بين الجماعة أ ،2018هذا وقد سبق للمجلس خالل دورته االستثنائية لشهر يونيو 

ثر توصل الجماعة من طرف مصالح عمالة اقليم سيدي إقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، على والمديرية اإل

، بدورية مشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة التجهيز 2018مايو    25، بتاريخ:  2913وضوع ارسالية رقم:  افني م

، و هي دورية 2018مايو  17و النقل و اللوجستيك و الماء، تتعلق بتدبير الشواطئ الجماعية، الصادرة بتاريخ: 

 راءات جديدة وعلى رأسها:جإ، و من تم ترتيب 84/1994لغت مقتضيات الدورية المشتركة رقم: أ

 لإلصطياف.تهيئ المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة  -

 ، من مساحة كل شاطئ.%20 وهي:احترام مقتضى المساحة المسموح استغاللها بالمقابل  -

 .%80احترام مقتضى المساحة المسموحة باستغاللها بالمجان، في حدود:  -

 ة لكل شاطئ على حدة.التقيد بمقتضى التصاميم التنطيقية الموضوع -

 سنة(. 20احترام مدة اإلستغالل لهذه الشواطئ من طرف الجماعة، والمحددة في: ) -

 أداء أتاوة استغالل هذه الشواطئ، بشكل منتظم، وتحويلها إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض. -

األخرى، وفق العمل على تأهيل المرافق الصحية واإلدارية المقامة ببعض الشواطئ، وإقامة  -

 اإلمكانيات المالية المتاحة.

 تعيين مدير خاص بتدبير هذه الشواطئ. -

تشكيل لجنة مكلفة بتتبع هذه الشواطئ مكونة من: )ممثل المجلس، السلطة المحلية، إدارة التجهيز،  -

 المصلحة الجماعية المعنية(. 

راكه بموجب الدورية االخيرة المشار اليها اداري تم استد   كإجراءمما يناسب معه القول بان مراقبة هذه الشواطئ،  

 ومن تم الخروج من الوضعية السابقة. أعاله،

 ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية 

 ويندرج تحت هذا العنوان:

 منتوج استغالل الشواطئ -

 مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات -

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية -

ن استخالص الرسوم المرتبطة إلف ذكره، فإن عدم تمكن الجماعة، من تدبير شواطئها بشكل مباشر، فصلة بما س

دارة التجهيز، كانت نتيجته ضعف تلك الموارد باستثناء  إلى  إباحتالل الملك العام البحري، والذي يرجع بقوة القانون  

لب ترخيصا مسبقا من طرف مصالح ما يتصل ببعض المحالت التي تقدم مأكوالت أو مشروبات، والتي تتط

الجماعة، ومن تم استخالص الرسوم المرتبطة بذلك، إضافة الى المحالت المفتوحة في وجه العموم على طول 

مع العلم أن الجماعة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة جل المحدد، السنة، حيث يضع مسييروها إقراراتهم داخل األ

ابرام اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تدبير ووضع  لتحسينها، و الرفع منها من خالل 

 الشواطئ الجماعية رهن إشارتها.

 تدبير النفقات الجماعية ثالثا.

 غياب مساطر واضحة لتخزين وتدبير محتويات المخزن الجماعي 

ساسها التزمت أ، والتي على 2013كادير سنة أهذه المالحظة وردت كذلك في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ب

الجماعة بالقطع النهائي مع التدبير السابق لهذا المجال، فعينت عونا خاصا بالمستودع الجماعي، و الذي يوجد 

ليه، وتاريخ خروجها، و كذا الغرض الذي إضمن مرافقه مخدع لتخزين مقتنيات الجماعة، و تضمين تاريخ دخولها  

جها واستعمالها في المكان المحدد لها، مع  اعتماد مسطرة التوقيع والمراقبة على رصدت له، و من الذي قام بإخرا

علنت عن طلب العروض أن أن مصالح الجماعة سبق لها أالسجل الموضوع لهذه االغراض كلها، مع التذكير ب

عادة إهيل وتهيئة المستودع الجماعي، وخاصة المحل المخصص لتخزين مقتنيات الجماعة، وهو ما سيمكن من  ألت

تنظيم طريقة ترتيب تلك المقتنيات، يسهل معها متابعة مجرياتها ومراقبة طرق االستفادة منها واستغاللها وحركيتها 

ة خاصة بكل ما تم ذاذ الغرض، مع تخصيص جمع تسجيل البيانات الخاصة بكل حاجة في السجل الموضوع لهذا 

 اقتناؤه على حدة، مع التذكير بالخصاص الذي تعانيه هذه الجماعة في مجال الموارد البشرية المؤهلة.

 عدم مسك سجالت محاسبة المواد المقتناة 

كدت الجماعة في  أ، حيث 2013كادير سنة أهذه المالحظة وردت بدورها في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ب

رفاق نسخة منه إن مصالحها المعنية تتوفر بالفعل على  سجل خاص  لتضمين مقتنياتها و تم  أمعرض تعقيبها على  

بالتعقيب السابق، و هو سجل الزال معتمدا و يعتد به لدى المكتب المكلف بالمحاسبة العمومية، من خالل تخصيص 

شارتها تلك المقتنيات،  إو المصلحة الموضوعة رهن  أوالمكتب    م اقتناؤه وعددها وتاريخ اقتنائهارقم ترتيبي لكل ما ت

الذي تفقد مصالح هذه الجماعة سنة   دراساتللو قد تم االطالع عليه من طرف الخبيرين الموفدين من طرف مكتب  
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، تم توجيه نسخة منه الى 2017نونبر، و تم عرض تقريره على المجلس خالل دورته االستثنائية لشهر 2017

 . مصالح وزارة الداخلية لإلخبار، يضاف إلى ذلك عدم  التوفر على نظام معلوماتي لتسهيل العملية  و مراقبتها

  ن االعمال موضوع سندات الطلب أعدم اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بش 

إن الحاالت التي تلجأ فيه الجماعة إلى مثل هذه المسطرة جد محدودة، وتجد صعوبة في العثور على المتنافسين 

تفتقد إلى  وهي غالباهذه المشاريع  المرصودة لمثلالذين يقبلون مثل هذه العروض، نظرا لمحدودية االعتمادات 

مع التعهد بالتخلي عن هذا األسلوب، وهو ما تم اعتماده   ما تمت اإلشارة إليه،  اإلغراء وجلب المتنافسين، لتلجأ إلى

 .2016منذ سنة 
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 "األبيض الشاطئ" جماعة

 (كلميم إقليم)
 

ثَت جماعة   2.92.468على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم  الشاطئ األبيضأ حدِّ

كلميم  داخل النفوذ الترابي إلقليم  تقع الجماعةو.1992 يونيو 30الموافق ل  1412 ذي الحجة 28الصادر بتاريخ 

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  1.158كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها  853على مساحة تناهز حوالي  وتمتد  

كلم،   80واجهة بحرية تمتد على طول    على  الجماعةتتوفر    كما  .دوارا  18، موزعين على  2014والسكنى برسم سنة  

 .بالجماعة السياحية المناطق أهم من يعدان اللذينواد أسكا وواد بويسافن  مصبتضم  التيو

تطورا، إذ انتقلت من  2017إلى  2012مداخيل التسيير خالل الفترة الممتدة من  بخصوص ميزانية الجماعة، سجلت

إذ انتقلت من   ،ل نفس الفترةلت نفقات التسيير زيادة خالدرهم، كما سج    2.553.712,88درهم إلى    1.247.363,54

خالل الفترة ما بين عرفت نفقات التجهيز تطورا غير منتظم درهم. و 2.290.210,89درهم إلى  928.884,35

ت عإذ تراج، 2012مقارنة مع سنة % 65ة ـاضا بنسبـانخف 2013ة ـحيث سجلت سن ،2017و 2012

كما  ، 2014درهم سنة  1.014.529,80 ذلك إلىدرهم، لترتفع بعد  654.762,44 درهم إلى 1.854.240,26من

لتعاود االرتفاع إلى ما   درهم، 9.180,00أدنى مستوى بمبلغ  إلى 2015ة ـسنعرفت انخفاضا 

 .2017و 2016درهم برسم سنتي   2.134.446,77يناهز

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات األبيض من طرف  الشاطئجماعة  مراقبة أسفرت

 :أصدر على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

ى التخطيط والبرمجة، تتجلى أساسا فيما أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية مجموعة من النقائص على مستو

 يلي.

  برنامج عمل الجماعةنقائص على مستوى إعداد 

 :التالية المالحظات خالل من يتجلى كما النقائص، من مجموعة الجماعة عمل برنامج إعداد  عرف

 إعداد برنامج عمل الجماعةمن أجل الالممركزة عف التنسيق مع المصالح ضُ  ▪

( بتحديد مسطرة إعداد 2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301المرسوم رقم لمقتضيات  خالفا 

المسطرة  لم تحترم الجماعةبرنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، 

اعة لمسؤولي المصالح الالممركزة على ضرورة دعوة رئيس الجم  والتي تنص    منه،لمادة الرابعة  باالمنصوص عليها  

كما لم يتم تحديد  .لإلدارة المركزية لالجتماع اإلخباري والتشاوري بخصوص قرار إعداد مشروع برنامج العمل

 ،مع تبيان مراحل إنجاز برنامج العمل المسندة لمكتب الدراسات الطلب اتة في سند موضوع وحاجيات الجماعة بدق  

وترتيب هذه األخيرة وتحديد المشاريع  والمتمثلة في إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات وأولويات الجماعة،

وانتهاء  وااللتزامات التعاقدية لألطراف بتوفير التمويالت الالزمة للمشاريع موضوع الشراكة،    وتقييم الموارد والنفقات

 يقة مشروع برنامج عمل الجماعة. ببلورة وث

لم تعمل الجماعة على  ،بالجماعاتالمتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78لمقتضيات المادة وخالفا كذلك 

التكامل بين المشاريع المبرمجة وتلك المندرجة في إطار االستراتيجيات القطاعية للمصالح الخارجية وباقي  توخي 

وااللتزامات   تحديد المشاريع وتقييم الموارد والنفقاتأثناء  لمجلس الجهوي والمجلس اإلقليمي( المستويات الترابية )ا

  التعاقدية لألطراف.

 عدم احترام قواعد المنافسة واللجوء إلى مكتب دراسات غير معتمد  ▪

 الطلب اتسند  إلعداد برنامج عملها، عن طريق إصدار (N. S) إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات لجأت الجماعة

أبريل  04بتاريخ  09/2017ورقم  درهم 96.000,00بمبلغ  2016دجنبر  29بتاريخ  41/2016رقم  على التوالي

 درهم، وذلك دون توجيه   26.196,00بمبلغ    2017ماي    02بتاريخ    10/2017درهم ورقم    45.960,00بمبلغ    2017

من المرسوم رقم   88ألثمان المنصوص عليها بالمادة رسائل االستشارة الكتابية لباقي المتنافسين وتقديم بيانات ا

من شأنها أن والتي  ،( يتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8صادر في  2.12.349

 وإنجاز الدراسة بتكلفة أقل. ن الجماعة من التقييم الموضوعي لعروض المتنافسينتمك  
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( ال يتوفر على االعتماد لممارسة مهمة المساعدة التقنية )المجال N. Sت )كما تجدر اإلشارة إلى أن مكتب الدراسا

D19  1434شعبان    من  17  في  صادر  2053.13  رقم  والنقل  التجهيز  وزير  الدراسات العامة(، كما يقضي بذلك قرار 

 1419  الحجةذي    4في    ادرالص    2.98.984  رقم  بالمرسوم  الملحق  الجدول  ض بموجبهينسخ ويعو  (  2013يونيو    26)

 واإلشراف الدراسات بأعمال المعنويين القائمين أو الطبيعيين األشخاص العتماد  نظام بإحداث( 1999 مارس 22)

 الدولة.  لحساب الخدمات صفقات  بعض إبرام ألجل المشاريع على

 اتسند ب  لتأخيراجزاءات    والتنصيص على  إنجاز برنامج العمل  وتبيان مراحلجل التنفيذ  أل  تحديد الجماعةعدم  ل  ونظرا

، علما أن 2018للبرنامج المذكور إلى حدود شهر نونبر تقديم النسخة النهائيةلم يقم بمكتب الدراسات  فإن الطلب،

 درهم مقابل إنجاز هذا البرنامج.  168156,00الجماعة قامت بأداء مبلغ 

 تنفيذ واستغالل المشاريع التنموية .2

بلغت الكلفة اإلجمالية للمشاريع المبرمجة بتراب الجماعة في إطار اتفاقيات شراكة ما مجموعه 

 :هذه االتفاقيات يثير المالحظات التاليةأن تدبير درهم. إال  33.595.000,00

  عدم إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة 

وقيع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة بين كل من المديرية العامة ت  2009تم في شهر ماي  

ووكالة اإلنعاش  ،للجماعات المحلية ووالية جهة كلميم السمارة والمجلس اإلقليمي وجماعة الشاطئ األبيض من جهة 

دت المادة الثالثة من االتفاقية وقد حد   .هة أخرىوالتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة من ج

ل من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية عبر المجلس مو  درهم ت    6.000.000,00التكلفة التقديرية اإلجمالية في  

لكة درهم ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمم 4.750.000,00 مبلغاإلقليمي ب

الفقرة الثالثة بأن تضع رهن إشارة صاحب   6من خاللها الجماعة وفقا للمادة    والتزمتدرهم،    1.250.000,00  مبلغب

المشروع )وكالة الجنوب( الوعاء العقاري الالزم والتراخيص اإلدارية والقيام بصيانة المشاريع بعد إنجازها وتقديم  

ع موضوع االتفاقية، والمتمثلة في بناء مرافق صحية ملحقة بزاوية جميع أوجه المساعدة الضرورية إلنجاح المشاري 

بناء مطبخ وتبليط األرضية وأشغال النجارة والصباغة بزاوية سيدي  والفيجة وأشغال تسقيف زاوية سيدي مسعود،

الربط وشراء صناديق لتربية النحل، والكهربة بالطاقة الشمسية للزاوية والمسجد والمدرسة بدوار الفيجة، ومسعود، 

إحداث وحدة وتهيئة وتوسيع المسالك، وبالماء الصالح للشرب لدوار رأس الطرف انطالقا من دوار خنك السلطان، 

 لمعالجة ورق الصبار بدوار رأس الطرف.

ي دورته االستثنائية ، وبناء على مداوالت المجلس ف2009ونتيجة لعدم إنجاز هذه المشاريع منذ توقيع االتفاقية سنة 

المحدد في  ها، تقرر تعديل الفصل الثاني من االتفاقية بإعادة تخصيص مبلغ2015دجنبر 09المنعقدة بتاريخ 

درهم على الشكل التالي: بناء وتهيئة زاوية سيدي مسعود البوعيطاوي بدوار الفيجة بغالف مالي  6.000.000,00

 درهم. 5.000.000,00ق بالجماعة بغالف مالي درهم وبناء وتهيئة الطر 1.000.000,00بلغ 

من االتفاقية برئاسة والي الجهة أول اجتماع لها بتاريخ  7وفي هذا اإلطار عقدت لجنة التتبع المشار إليها في المادة 

وذلك بهدف دراسة طلب رئيس الجماعة بشأن تعديل المشاريع الواردة باالتفاقية وتمت الموافقة   2016مارس  15

لم يتم إعداد هذا الملحق ،  2018شهر نونبرية على هذا التعديل وإعداد ملحق لالتفاقية األصلية. إال أنه وإلى حدود  المبدئ

 أو إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية الشراكة.   

  ّر المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج المشاريع التنموية ذات األولوية تعث

 بجماعات إقليم كلميم 

أبرمت اتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج المشاريع التنموية ذات األولوية بجماعات كلميم بين كل من المديرية 

جماعة قروية من جهة ووكالة اإلنعاش  16يم السمارة والمجلس اإلقليمي والعامة للجماعات المحلية ووالية جهة كلم

دت المادة وقد حد   . 2012والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة من جهة أخرى بشهر شتنبر 

مشاريع التي ستستفيد ة الصت حص  درهم وخص    475.000.000,00الثالثة من االتفاقية التكلفة التقديرية اإلجمالية في  

درهم، على أن تقوم الجماعة بتحويل مساهمتها   26.595.000,00منها جماعة الشاطئ األبيض في غالف مالي قدره  

لة من الموارد الذاتية ( ممو  2015 -  2012درهم على أربع دفعات سنوية ) 2.365.000,00المحددة في مبلغ 

على التوالي بمبلغ  2013و 2012ها برسم سنتي قامت الجماعة بتحويل مساهمت وعليه، .والقروض

درهم في اآلجال المحددة في االتفاقية، في حين لم تلتزم بآجال تحويل مساهمتها    260.000,00درهم و 605.000,00

لم تقم بتحويلها فعليا إلى حساب   حيثدرهم،    1.500.000,00دة في  ( والمحد  2015و   2014برسم السنوات المتبقية )

ونتيجة لعدم وفاء جميع األطراف بالتزاماتهم التعاقدية،   .2017دجنبر  12وع )وكالة الجنوب( إال بتاريخ  صاحب المشر

 عرف البرنامج تأخرا كبيرا في إنجازه.

دراسة والنجز بتراب الجماعة سوى ثالثة مشاريع )كهربة دواري الفيجة الشرقية والغربية، تونتيجة لما سبق، لم 

كلم والطريق الرابط بين جوي الزكارة والطريق  18بين رأس الطارف وفم أسكا على طول تقنية للطريق الرابط ال
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من  %24وهو ما يشكل  ،درهم 6.507.000,00دعم الصيادين التقليديين( وذلك بمبلغ إجمالي و، 1302اإلقليمية 

درهم   20.088.000,00مجموع المبلغ اإلجمالي المرصود للجماعة، في حين أن باقي المشاريع المبرمجة بكلفة 

باعتبارها عضوا بلجنة التتبع طبقا   ،توجد في طور البرمجة أو في بداية اإلنجاز؛ حيث لم تتخذ الجماعة أي إجراء

 فاقية على االلتزام ببنودها وإنجاز المشاريع المبرمجة في اآلجالحث باقي أطراف االتلمن االتفاقية،    4الفقرة    7للمادة  

 االتفاقية.   المحددة في

  ّر المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز مشاريع تأهيل وتنمية جماعات  تعث

 قروية بإقليم كلميم والمتعلقة بالجماعة

مشاريع تأهيل وتنمية جماعات قروية بإقليم كلميم بين كل من والية جهة تم إبرام اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز  

كلميم السمارة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان والمجلس اإلقليمي لكلميم والمديرية اإلقليمية 

، بكلفة إجمالية تصل إلى 2014جماعة قروية بإقليم كلميم من بينها جماعة الشاطئ األبيض سنة  18للفالحة لكلميم و

درهم لجماعة الشاطئ األبيض موزعة على أربعة  1.000.000,00ص منها مبلغ ص  درهم، خ   20.535.000,00

إصالح مسلك بدوار جوي وترميم زاوية أكجكال،  ومشاريع )إقتناء حاويات صهريجية متنقلة لتخزين الماء الشروب،   

  .كلمتر الشطر الثاني( 8إصالح مسلك بدوار الفيجة على طول و،  كلمتر )الشطر الثاني( 10الزكارة على طول 

حاويات صهريجية متنقلة لتخزين الماء الشروب وترميم زاوية أكجكال(  اقتناءلم يتم إنجاز سوى مشروعين ) إال أنه

للجماعة   من الغالف المالي المخصص  %70في حين لم يتم إنجاز ما يعادل    ،درهم  300,000,00بكلفة إجمالية بلغت  

 ويرجع ذلك .دت طبقا للبند الرابع في سنتين ابتداء من تاريخ توقيعهاد  في إطار االتفاقية، علما أن مدة اإلنجاز قد ح  

لعدم اضطالع لجنة القيادة والتتبع والتقييم المحدثة بموجب البند السادس من االتفاقية بمهامها المتمثلة في ضمان حسن 

الحلول للمعيقات المطروحة خالل كل مراحل اإلنجاز وتتبع وتقييم اإلنجاز وفقا لألهداف  سير تنفيذ المشاريع وإيجاد 

قصد التسريع بإنجاز  المذكورةجنة للاالمسطرة، ونتيجة كذلك لعدم اتخاذ الجماعة ألي إجراء باعتبارها عضوا في 

 في اآلجال الواردة باالتفاقية.  المشاريع المبرمجة وحث صاحب المشروع )والية الجهة( على الوفاء بالتزاماته 

 المشاريع التنموية تدبير .3

  صفقةوذلك عن طريق إبرام  ،2017- 2010مجموعة من المشاريع خالل الفترة  بسلك مسطرة تنفيذ قامت الجماعة 

كلم   11بين الشاطئ األبيض ودوار أكجكال على طول  ةعمومية واحدة متعلقة بتهيئة الطريق غير المصنفة الرابط

 3.113.433,75مالية إجمالية بلغت  سند الطلب بقيمة 38إصدار حوالي درهم، في حين تم  719.880,00بمبلغ 

ق والمسالك وحفر اآلبار وتجهيزها وتزويد بعض مشاريع أخرى تتعلق أساسا بأشغال تهيئة الطر  من أجل إنجاز  درهم

 :لت بهذا الخصوص المالحظات التالية. وقد سج  دواوير الجماعة بالماء

 إنجاز االشغال المتعلقة بتهيئة وإصالح الطرق والمسالك في إطار سندات الطلب  1.3

األشغال جل إنجاز من أ درهم 198.996,00بمبلغ  2014ماي  20بتاريخ  09سند الطلب رقم أصدرت الجماعة  

كما أصدرت متر طولي.  1000المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين المخيم السياحي والشاطئ األبيض على طول 

من أجل القيام بأشغال تهيئة المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم   2014يوليو  09بتاريخ  14سند الطلب رقم 

 05وسند الطلب رقم  ،درهم 159.816,00متر طولي بمبلغ  800ودوار رأس الطرف الشرقية على طول  1302

المتعلق بأشغال تسوية المسالك المتضررة بين دوار رأس الطرف الشرقية باتجاه دوار رأس  2016ماي  02بتاريخ 

إال أنه ومن خالل االطالع على الوثائق والمعاينة  درهم. 120.000,00كلم بمبلغ  05الطرف الغربية على طول 

 دانية لألشغال المنجزة تم تسجيل المالحظات التالية:المي

  إعمال قواعد المنافسة الحرةعدم 

نجاز إل االستفادة من مزايا المنافسةمن  هانتلجأ الجماعة لمسطرة االستشارة الكتابية للمتنافسين. األمر الذي ال يمك   ال

بتاريخ   2.12.349من المرسوم رقم    88ن الفقرة الرابعة من المادة  أاألشغال بجودة عالية وبكلفة مناسبة. جدير بالذكر  

على إلزامية تفعيل مسطرة  ( والمتعلق بالصفقات العمومية، تنص  2013مارس  20) 1434 جمادى األولى 8

 .بشأن األعمال موضوع سندات الطلب االستشارة الكتابية

  عدم إنجاز الدراسات القبلية وعدم تتبع األشغال المنجزة 

القيام   من أجل المشار إليها أعاله 14/2014و09/2014و 2016/ 05سندات الطلب رقم  صدارقامت الجماعة بإ

إضافة  الضرورية،في غياب الدراسات التقنية والتصاميم وذلك  ،وتهيئة الطرق والمسالكاألشغال المتعلقة بإصالح ب

أجل التنفيذ وشروط  ةالطلب المذكور اتكما لم يتم تضمين سند  عملة.عدم تقديم تقارير حول جودة المواد المست إلى

جمادى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  الضمان، كما تنص على ذلك

 ( والمتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20)1434األولى 
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ا تجدر اإلشارة إلى غياب محاضر تتبع األشغال المنجزة واالستالم النهائي لها، إضافة إلى غياب جداول المنجزات كم

ى ق من إنجاز األشغال المؤد المراقبة من التحق   األمر الذي لم يمكن .المنجزةالتي تمكن من احتساب كميات األشغال 

 طبقا للمواصفات والكميات الواردة بسندات الطلب المذكورة. عنها

 األبيض والشاطئتهيئة الطريق الرابط بين دوار أكجكال تنفيذ أشغال  2.3

 : يلي ما الخصوص بهذا المراقبة أظهرت

  نقائص في طريقة احتساب الكميات المنجزة 

درهم والمتعلقة بتهيئة الطريق الرابط   719.880,00بمبلغ    1/2011ن من خالل االطالع على وثائق الصفقة رقم  تبي  

كلم، ال سيما وضعية األشغال المنجزة فعليا، وكذا التحريات  11بين دوار أكجكال والشاطئ األبيض على طول 

حسب ما  واألخير وكميات األشغال المنجزة 1وجود فوارق بين بيانات كشف الحساب رقم  المنجزة في عين المكان،

  227 شغال المضمنة بكشف الحساب موضوع الحوالة رقم.  وتصل قيمة األمنجزات النهائيةهو وارد في وضعية ال

كما تجدر اإلشارة الى أن وضعية  درهم.  572.196,00دون أن تكون منجزة فعليا إلى مبلغ    ،2011أكتوبر  04بتاريخ  

في   والمقدرةلطة المنجزات النهائية تتضمن احتساب كمية من أشغال متعلقة بوضع طبقة من الحصى المخت

يتم تحديد ثمن  ولمشغال غير منصوص على تنفيذها بدفتر الشروط الخاصة ألمكعب، في حين أن هذه ا متر 4950

 .إنجازها ضمن جدول االثمان المتعلق بالصفقة المذكورة

  شغالتتبع تنفيذ األووثائق المتعلقة بالدراسات التقنية العدم توفر الجماعة على 

الجماعة على الوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية والتصاميم ونتائج اختبار جودة المواد المستعملة واألشغال ال تتوفر 

د من العناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال من المراقبة والتأك   نهاوالتي تمك   ،المنجزة ومحاضر تتبع الورش

 أعاله.المشار إليها  1/2011في إطار الصفقة رقم  المنجزة

أن إعداد جداول المنجزات وكشوف الحساب يجب أن يتم على أساس كمية وجودة بن التذكير في هذا الصدد، ويتعي  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   56األشغال المنجزة فعليا بعين المكان، كما تقضي بذلك المادة  

 األشغال.

 المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تأسيسا على كل ما سبق، يوصي 

وتقييم  تحديد حاجيات الجماعة بدقةل تنسيق مع المصالح الالممركزة إعداد برنامج عمل الجماعة ب -

 المزمع برمجتها؛  المشاريعالالزمة إلنجاز الموارد والنفقات 

ال المتعلقة الخاصة بإنجاز األشغ الدراسات القبلية التقنية والتصاميم الضروريةالعمل على إعداد  -

 .وفقا للمعايير المعمول بها في األشغال العمومية  شغالتنفيذ األبالطرق والمسالك القروية وذلك لضمان  

 ةوالبيئ تدبير الساحل والمجال الترابي ثانيا. 
 : ثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يليي  

  تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية

 بوثائق التعمير 

كلم من واد الرملة باتجاه واد أسكا إلى واد حاسي بوجريف  47,27ساحل جماعة الشاطئ األبيض على مسافة  يمتد 

السمارة -لتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميما توجيهضمن مخطط  2011قد تم إدراجه منذ سنة . وباتجاه واد أوريرة

السمارة -الوكالة الحضرية كلميمالمبرمة من طرف  صفقة  الفي إطار   2011أكتوبر  07الذي أعطيت انطالقته بتاريخ  

لة عمدت الوكا وقد  المعمارية،را في تنفيذه من طرف مكتب الهندسة . إال أن هذا المخطط عرف تعث  36/2011رقم 

قصد تقديم نتائج  المذكور لمكتب الدراسات 2014مارس  27بتاريخ  14/2014الحضرية إلى توجيه إعذار رقم 

المتعلق بالتعمير على وضع  12.90من القانون رقم  18لم تعمل الجماعة طبقا للمادة وفي انتظار ذلك، المخطط. 

خاصة سياحية ويستوجب نموها العمراني المرتقب   تصميم التهيئة لـجميع أو بعض أراضي الجماعة التي تكتسي صبغة

  .تهيئة تخضع لرقابة إدارية

 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير الشواطئ رهن إشارة الجماعة 

المصطافين رهن في وجه  ةالمفتوح اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشواطئالجماعة  تتخذ لم 

والمتعلقة  2018ماي  17لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ  الدورية المشتركةبذلك مقتضيات إشارتها، كما تقضي 

 بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات.

 تعثر مشروع إحداث وتهيئة المحطة السياحية الساحلية الشاطئ األبيض 

ابية سياحية حددت في اتفاقية إطار واتفاقية تنفيذ بهدف إنجاز محطة سياحية بالجماعة بطاقة استيع أبرمت

وكذا طاقة استيعابية سكنية تم حصرها في   2020سرير في أفق  22.000و 2010سرير في أفق سنة  19.445

بتاريخ  2007سنة  F"اتفاقية تأهيل وتثمين المحطة الساحلية الموقعة مع مجموعة " وقد تم فسخ .سرير 10.544



 75 

إنجاز أي بعد ذلك  إال أنه لم يتم .2010في مارس  P. A"مجموعة "، وتوقيع اتفاقية جديدة مع 2009شتنبر  15

كما لم تعمل   هكتار.  596حوالي    والمقدر فيمكون من مكونات المشروع على الرغم من تعبئة العقار الالزم إلنجازه  

ز المطل على من أجل اإلسراع بإنجاز المشروع وتهيئة الشاطئ األبيض المرك  على اتخاذ اإلجراءات الكفيلةالجماعة  

من القانون   87لمقتضيات المادة    وذلك وفقا  ،الساحل ضمانا للتنمية الترابية واالقتصادية واالجتماعية لساكنة الجماعة

 المتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم 

  تعثر مشروع إحداث المركز الوطني للتخييم 

اإلقليمية بكلميم مشروع إحداث مركز وطني للتخييم  اقترحت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المديرية الجهوية و

التزمت بتوفير االعتمادات المالية ، ودرهم 16.000.000,00بالشاطئ األبيض بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 

وع توفير الوعاء العقاري الالزم إلحداث هذا المشر  عمل علىت  الجماعة لمأن    إال  لذلك.وإنجاز الدراسات التقنية الالزمة  

على اتفاقية شراكة بينها   2017أكتوبر  05خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة بتاريخ  واكتفت بالمصادقة

وتجهيز مخيم سياحي  أجل تهيئة طرفاية( من-طانطان-طاطا-أسا الزاك-وبين وكالة الجنوب )برنامج واحات كلميم 

 م.دره 600.000,00بالشاطئ األبيض بغالف مالي ال يتعدى 

 عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث مياه واد بويسافن المصب في الساحل 

هكتار كموقع ذو أهمية بيولوجية  19.000بمنطقة فم أسكا الممتد عل مساحة تبلغ  يصنف مصب واد بويسافن

، لكن وبالرغم من أهميته البيولوجية واإليكولوجية تتعرض مياه مصب واد بويسافن لمخاطر (SIBE)وإيكولوجية 

ألطلسي، كما ينتج عن ذلك التلوث الناجمة عن مخلفات المياه العادمة الصادرة عن مختلف الدواوير في اتجاه المحيط ا

لى الثروة ، والتأثير عالجماعةوتهديد جودة مياه االستحمام بشاطئ  المجاورة  روائح كريهة وتلوث األراضي الفالحية  

 النباتية والحيوانية. 

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

 ؛ حلإنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين السا تسريع -

الجماعة التي تكتسي صبغة خاصة  الموجودة على تراب راضيلألعلى وضع تصميم التهيئة العمل  -

 ؛سياحية ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشاطئ رهن إشارة الجماعة كما تقضي بذلك  -

والمتعلقة بتدبير  2018ماي  17لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ  مشتركةال مقتضيات الدورية

 الشواطئ من طرف الجماعات؛ 

تهيئة الشاطئ األبيض المركز المطل على الساحل  بمن أجل اإلسراع    على اتخاذ اإلجراءات الكفيلةعمل  ال -

 ؛على صعيد المجال الترابي للجماعةلتنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيق ا

لوث مياه واد تمحاربة الالزمة لاتخاذ اإلجراءات وذلك ب إيالء العناية الالزمة للنظام اإليكولوجي -

 .بويسافن المصب في الساحل

 الجماعية الطلبيات تدبير. ثالثا
، ما 2018إلى سنة  2010من سنة الممتدة سند للطلب، خالل الفترة  247بلغت النفقات الجماعية المؤداة بواسطة 

من  %73عرفت صرف نسبة  2018ى إل  2014درهم. علما أن الفترة الممتدة من سنة  8.849.970,92مجموعه 

هذه الطلبيات عن تدبير درهم. وقد أسفرت مراقبة  6.439.237,25المبلغ اإلجمالي لهذه النفقات أي ما يعادل مبلغ 

 :تسجيل المالحظات التالية

 عدم كفاية إعمال قواعد المنافسة 

حصر المنافسة في عدد محدود من المتنافسين؛  التي أصدرتها الجماعةن من خالل االطالع على سندات الطلب تبي  

 2015سند طلب برسم الفترة الممتدة من سنة    39  على ما مجموعه  على سبيل المثال   "A. S"  ةحيث استحوذت شرك

سند طلب برسم الفترة   16  ما مجموعه'' على  Aوشركة ''  ،درهم  1.175.259,00  قدره  بمبلغ إجمالي  2018إلى سنة  

الشركتين وعلى الرغم من  ذلك أن درهم. 635.860,60 قدره بمبلغ إجمالي 2014و  2013 تيالممتدة من سن

 االختالف الكبير لموضوع وطبيعة سندات الطلب تقومان بجميع األشغال والتوريدات والخدمات على اختالف أنواعها.

ارة إلى أن اللجوء المفرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من شأنه الحد من توسيع وتجدر اإلش

دائرة المنافسة، خاصة في ظل ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وكذا 

 غياب لجنة تعهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسين.
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  عدم ضبط كميات وأماكن إنجاز أشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات اإلدارية التابعة لها المنجزة

 في إطار سندات الطلب وارتفاع االثمان المتعلقة بها 

من أجل  2017يونيو  08بتاريخ  18ورقم  2016يونيو  02بتاريخ  09قامت الجماعة بإصدار سندي الطلب رقم 

المتعلق بأشغال تهيئة البنايات   2017غشت  23بتاريخ  36يئة بمقر الجماعة، وسند الطلب رقم إنجاز أشغال ته

 ،محاضر تتبع األشغال المنجزةدرهم. إال أن الجماعة ال تتوفر على  278.107,20االدارية بمبلغ إجمالي يصل إلى 

كما أن التحريات والمعاينة  ؤداة. إضافة إلى غياب وضعيات المنجزات التي تمكن من احتساب كميات األشغال الم

رقم   باألثمان األشغال الواردة من تنفيذ مكن من التحقق تلم الميدانية المنجزة في عين المكان 

 09/2016رقم  موضوع سند الطلب    درهم  122.880,00بمبلغ إجمالي قدره    14و13و12و11و7و6و5و4و3و2و1

بمبلغ  2017يونيو  08بتاريخ  18المنجزة في إطار سند الطلب رقم ، وكذلك الشأن بالنسبة لألشغال سالف الذكر

 درهم. 50.011,20

، وذلك عكس ما تم توثيقه  بمقر الجماعة والبنايات اإلدارية التابعة لهاصباغة اللم يتم إنجاز أشغال من جهة أخرى،  

كما درهم .  33.150,00بمبلغ    2017غشت    23بتاريخ    36رقم    المرفق بملف سند الطلب  77بسند تسلم األشغال رقم  

دون   درهم للمتر مربع  93,50تجدر اإلشارة الى أن ثمن أشغال الصباغة المائية المحدد بسند الطلب سالف الذكر في  

الجماعة نفسها في إطار طلبيات سابقة  من طرف    ةيعتبر مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة باألثمان المؤدا  احتساب الرسوم،

؛ إذ ال يتجاوز ثمن المتر المربع من أشغال توريد ووضع الصباغة لة بطلبيات الجماعات المجاورةوكذا األثمان المتداو

      .دون احتساب الرسوم درهم 18المائية مبلغ 

 نقائص تتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بعملية االصطياف 

 2010خالل الفترة الممتدة ما بين  ،النفقات المتعلقة بتدبير عملية االصطياف المقامة سنويا بتراب الجماعةبلغت 

 درهم. ويثير تدبير هذه النفقات المالحظات التالية: 3.654.831,40ما مجموعه  ،2018و

 السياحي المخيم بين الرابط المسلك تهيئة أشغال تتبع وضعف القبلية الدراسات إنجاز عدم ▪

 الجماعة بمقر لالجتماعات قاعة تهيئة وأشغال والشاطئ

قامت الجماعة بإنجاز األشغال المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين المخيم السياحي والشاطئ األبيض على طول 

وذلك في غياب  درهم، 198.996,00بمبلغ  2014ماي  20بتاريخ  09متر طولي بواسطة سند الطلب رقم  1000

حديد مسار المسلك والمقاطع التي تتطلب الدراسات التقنية والتصاميم الضرورية قبل الشروع في األشغال قصد ت

والمنشآت الفنية، إضافة إلى غياب تقارير اختبار جودة المواد المستخدمة واالشغال المنجزة. كما لم  إنجاز األشغال

يتم تضمين سند الطلب المذكور مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وأجل التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط 

جمادى األولى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ل خالفا وذلك ،الضمان

محاضر تتبع على    عدم توفر الجماعة( والمتعلق بالصفقات العمومية. كما تجدر اإلشارة إلى  2013مارس    20)1434

ب كميات األشغال المؤداة. األمر الذي إضافة إلى غياب وضعيات المنجزات التي تمكن من احتسا ،األشغال المنجزة

بمبلغ إجمالي  11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3باألثمان رقم  األشغال الواردة من تنفيذ ن من التحقق لم يمك  

 درهم موضوع سند الطلب سالف الذكر. 125.196,00

م بأشغال تهيئة قاعة من أجل القيا 2014ماي  29بتاريخ  10سند الطلب رقم وفي نفس السياق، أصدرت الجماعة 

محاضر تتبع األشغال ووضعيات وفي ظل غياب  درهم. إال أنه    160.818,00لالجتماعات بمقر الجماعة وذلك بمبلغ  

بمبلغ  18و 17و 13و 7و 6و 5و 4و 3و 2التأكد من إنجاز األشغال الواردة باألثمان رقم  ، لم يتسنالمنجزات

 درهم. 73.242,00

  التقنية النفقات المتعلقة بالدراساتنقائص في تدبير 

، ما مجموعه 2018و 2010بلغت النفقات المتعلقة بالدراسات التقنية، خالل الفترة الممتدة ما بين 

 :عن تسجيل المالحظات التاليةهذه النفقات درهم.  وقد أسفرت مراقبة  537.497,10

 دراسات احتكار أحد مكاتب الدراسات ألغلب سندات الطلب المتعلقة بال ▪

" لوحده على N.S ل مكتب الدراسات "ون من خالل االطالع على سندات الطلب المتعلقة بالدراسات، حصتبي  

درهم، خالل الفترة  537.497,10درهم من أصل  473.497,50بمبلغ إجمالي قدره  09سندات طلب من أصل  07

. وتجدر اإلشارة إلى أن رسائل االستشارة الكتابية الموجهة لباقي المتنافسين ال تحمل 2018إلى  2016الممتدة من 

من المرسوم  88ظل عدم تقديم بيانات األثمان المنصوص عليها بالمادة  وفيإشعارا بالتوصل، كما أن هذه الوضعية 

الجماعة   ال تمكن( يتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    20)  1434ى األولى  جماد   8صادر في    2.12.349رقم  

 المكتب الحائز على الطلبية وإنجاز الدراسات بتكلفة أقل. الموضوعي لعرضمن التقييم 

  معتمد غير  دراسات مكتب إلى اللجوء ▪

لممارسة مهمة المساعدة التقنية    " بالرغم من عدم توفره على االعتماد N.S لجأت الجماعة لخدمات مكتب الدراسات "

الدراسات  D19 والمجالشبكة الهاتف واإلنارة العمومية  ،شبكة اإلنارة المنخفضة والمرتفعة التيار D18)المجال 
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ورقم   41/2016. ويتعلق االمر بالدراسة المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة موضوع سندات الطلب رقم العامة(

درهم والدراسة التقنية والمالية لتنظيم موسم  168.156,00قدره  بمبلغ إجمالي 10/2017ورقم  09/2017

  9/2018و 6/2018و 38/2017و15/2017موضوع سندات الطلب رقم  2018و 2017االصطياف برسم سنتي 

 ير الجماعة وكذا الدراسة التقنية المتعلقة بصيانة شبكة االنارة العمومية بدواو  ،درهم   85.597,50بمبلغ إجمالي قدره  

وذلك على عكس ما يقضي به قرار وزير التجهيز والنقل درهم،    00,188.100بمبلغ    44/2017موضوع سند الطلب  

( ينسخ ويعوض بموجبه الجدول الملحق بالمرسوم 2013يونيو    26)  1434من شعبان    17صادر في    2053.13رقم  

بإحداث نظام العتماد األشخاص الطبيعيين أو ( 1999مارس  22) 1419ذي الحجة  4الصادر في  2.98.984رقم 

 المعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على المشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة. 

  المنجزة التقنية الدراسات  ضعف ▪

بالمساعدة التقنية وصيانة بإنجاز دراسة متعلقة  2017نونبر  14بتاريخ  44قامت الجماعة بواسطة سند الطلب رقم 

لجأت لخدمات مكتب الدراسات ها درهم. إال أن 188.100,00شبكة اإلنارة العمومية بمختلف دواوير الجماعة بمبلغ 

" N.S بالرغم من عدم توفره على االعتماد لممارسة مهمة المساعدة التقنية )المجال "D18  شبكة اإلنارة المنخفضة

اتف واإلنارة العمومية(. كما أن المكتب المذكور ال يتوفر على اعتماد المكتب الوطني للماء  والمرتفعة التيار شبكة اله

دراسة تتعلق بمختلف دواوير الجماعة ال تتوفر على المعايير التقنية الواجب  11والكهرباء، وهو ما نتج عنه تقديم 

الصور الفوتوغرافية لواقع الحال والتصاميم  احترامها من قبيل وضع الخرائط الضرورية للدواوير المستهدفة، وغياب  

"، وغياب مقترحات تصاميم الشبكة chute de tension calcul deالتيار "غياب دراسة هبوط المبرمجة، و

(،  Posteوالخصائص التقنية للتجهيزات والتوريدات المقترحة، وكذا اإلشارة إلى قوة التيار المتعلقة بكل مركز )

تشابهة مدراسة  11ستهالك المستقبلي للشبكة. عالوة على ذلك قام مكتب الدراسات بإعداد وغياب تصور لنموذج اال

صفحة؛ إذ تم فقط تغيير الصفحة األولى واألخيرة من كل  12مكونة من  ،درهم للدراسة الواحدة 17.100,00بمبلغ 

ة تتفاوت حسب حجم وموقع دواوير دراسة والمتضمنة السم الدوار، علما بأن عدد نقاط اإلنارة والتجهيزات المتوقع

 مقارنة مع محتوى األعمال المنجزة.  ما يجعل تكلفة هذه الدراسة مرتفعة الجماعة، وهو

موضوع الحوالة رقم   2016/ 38نجز في إطار سند الطلب رقم ن من خالل فحص التقرير الم  بي  وفي نفس السياق، تَ 

تقنية بخصوص مشروع تهيئة وحماية ساحل الشاطئ األبيض،    درهم والمتعلق بإنجاز دراسة  69.999,60بمبلغ    170

ص لمعطيات ذات صبغة عامة وال تعكس ص  أنه في غياب تحديد دقيق للخدمة المراد إنجازها، فقد تم تقديم تقرير خ  

ة طبيعة سافن واجراء االختبارات لمعرفيأعمال المسح الميداني للموقع المراد تهيئته والمتواجد بالضفة اليسرى لواد بو

متر طولي، ولم يتم القيام   545ونوعية األرضية المعنية بالدراسة، علما أن طول المنشأة موضوع الدراسة ال يتعدى 

ن من التحديد الدقيق للخصائص التقنية ومحتوى األشغال المراد بالدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية التي تمك  

شير إلى التحريات لحلول تقنية متنوعة وال ي   العروض االختيارية وفقا   نإنجازها. كما أن التقرير المذكور ال يتضم  

الميدانية التي يجب القيام بها لدى المصالح المختصة كوكالة الحوض المائي والمصالح اإلقليمية لوزارة التجهيز  

ال سيما المعايير والنقل. األمر الذي يتنافى مع مقتضيات دفاتر الشروط المشتركة الصادرة عن وزارة التجهيز، 

 الواجب مراعاتها في الدراسات التقنية والمنصوص عليها في الكراسات الوصفية.

 أداؤها سبق  خدمات مقابل أداء ▪

 146موضوع الحوالتين على التوالي رقم  15/2017و 38/2017ن من خالل االطالع على سندي الطلب رقم تبي  

بإنجاز   وتتعلق ،، أنه تم أداء مقابل نفس الخدمة مرتين2017يونيو  08بتاريخ  84ورقم  2017غشت  23بتاريخ 

 وذلك بواسطة سندي الطلب المذكورين. 2017دراسة تقنية ومالية من أجل تنظيم مشروع االصطياف برسم سنة 

 ية احتساب كميات التوريدات المنجزة في إطار عقد اإلطعامنقائص تتعلق بكيف 

من ن تبي   . إال أنه درهم 550.000,00" بمبلغ I.Eشركة "مع  01/2018عقد اإلطعام رقم  قامت الجماعة بإبرام    

المبرمة حيل إلى مراجع قانونية تتعلق بالعقود  خالل االطالع على مضمون وصياغة البنود التعاقدية أن ديباجة العقد ت  

حية واللوجستية لتنفيذ من طرف العماالت واألقاليم وليس الجماعات. كما لم يتم التنصيص على الشروط التقنية والص  

إشارة إلى إمكانية تعديل أو تغيير في الكميات وطرق احتسابها  ةن البنود التعاقدية أيالعقد. عالوة على ذلك ال تتضم  

أشخاص بالمائدة الواحدة( لوجبة فطور واحدة   10مائدة بمعدل )  160إذ تم احتساب    بناء على الخدمات المنجزة فعليا؛

ن ملف العقد أي كشف حساب أو شهادة تؤكد إنجاز الخدمة وفقا لما تم أداؤه. كما  وجبات غذاء، في حين ال يتضم    03و

شمل وجبة الغذاء، كما يلم ، 2018غشت  18م بتاريخ المنظ   حفل الغذاء المنجزة بأنن من خالل نتائج التحريات تبي  

ن العقد بينما يتضم   شاي، واستراحةهو منصوص عليه بالعقد وإنما وجبة عشاء واحدة مكونة من خمس محتويات 

الذي حضروا  أن عدد األشخاصشخص. غير  1600لفائدة  ةد  عَ أخرى م  أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات 

وهو ما يعني أداء شخص حسب نتائج التحريات المنجزة.  400و 300 المأدبة موضوع العقد المذكور قدر ما بين

 درهم. 418.000,00الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 
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 ضعف نظام المراقبة الداخلية 

مهمة المراقبة مجموعة من النقائص التي تحول دون إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وتجويد الخدمات  لتسج  

عدم توثيق اإلجراءات والمساطر اإلدارية وغياب نظام فعال ألرشفة    تتثمل أساسا في  ،اإلدارية المقدمة إلى المرتفقين

 لفات الصفقات وسندات الطلب المنجزة.ة ومي، السيما الوثائق المالية والمحاسبالوثائق وحفظها

سمح بإجراء مراقبات متبادلة، ذلك أن تال  والمهام،توزيع الوظائف  ة فيالمعتمد الطريقة كما تجدر اإلشارة إلى أن  

 في يد موظف واحد، ( نفقات وتدبير الصفقات وسندات الطلب وتتبعهاتركيز مجموعة من المهام المتنافية )شساعة ال

 يل هذه المراقبة.حول دون تفعي

التصفية؛ أي يتأكد يباشر  ر الجماعة على عون مختص )تقني(، إال أن رئيس المجلس  عالوة على ذلك وبالرغم من توف  

بمفرده، وذلك بالنسبة لجميع سندات الطلب  اإلشهاد على تنفيذ الخدمةالنفقة، ويقوم بحصر مبلغ يحقيقة الدين ومن 

 . 2018إلى سنة  2010الممتدة من سنة  ادرة عن الجماعة خالل الفترةالص  

  المواد عدم مسك محاسبةو التوريدات من للحاجيات جردغياب 

اإلنارة  وعتاد  ومطبوعات، ومن عتاد تقنيأدوات مكتبية من مشتريات لتحديد الحاجيات القبلية لال تقوم الجماعة ب

مسك الدفاتر المتعلقة ب الصيانة، كما ال تقوم ألعمال التي تحتاجها والمعدات الكهربائيةاألدوات وكذا من  ،العمومية

 ها. وضبط بها

ومن جهة أخرى، ال تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية، وال تقوم بتتبع أعمال الصيانة التي تقوم 

واوير الجماعة بلغت خالل الفترة النفقات المتعلقة بتجهيز وصيانة شبكة اإلنارة العمومية بمختلف د بها، علما أن 

كما أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة درهم.  841.473,84، ما مجموعه 2018إلى سنة  2011الممتدة من سنة 

ادر في  الص   2.9.441المتعلقة بمحاسبة المواد من المرسوم رقم  113إلى  111على ذلك المواد من  المواد كما تنص  

اإلشارة إلى أن مسك نظام  حاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتجدربسن نظام للم 2010يناير  3

ها، وجرد المخزونات والحركية المتعلقة بها، عبر ؤ لمحاسبة المواد، يهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتنا

والخروج. وفي غياب نظام محاسبة زة بوصوالت التسليم  ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، معز  مسك سجالت تبي  

ة به، وكذا غياب أرقام الجرد على كل معدات المواد المذكور، وعدم الحرص على المسك المنتظم للسجالت الخاص  

ها من طرف الجماعة، كما يتعذر ضبط ؤالتي يتم اقتنا اتحركية المواد والمعد   حديد تالمكتب، يصبح من الصعب 

 يات المتبقية في المخزون.والكم  صت له ص  االستعمال الذي خ  

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

 الطلبيات؛ تدبير في  المنافسة قاعدة توسيع إلى الرامية والتدابير اإلجراءات إعمال -

 كراريس  في المحددة والشروط للكيفيات طبقا الجدوى ودراسات التقنية الدراسات إنجاز على السهر -

 بالدراسات؛  المتعلقة المشتركة الشروط دفتر

 التنفيذ شروط  وكذا واألشغال التوريدات بجودة تتعلق  ضمانات على الطلب في سندات التنصيص -

 واآلجال؛

السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل   -

والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم  ... إلخ(، ،توريدبطاقات التخزين الخاصة بكل و ،الدخول

 .وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية ،لمحتوى المخزن
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي للشاطئ األبيض 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية .اوال

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

 نقائص على مستوى برنامج العمل 

تم القيام بلقاءات تشاورية حددت في جدولة زمنية اقترحها مكتب الجماعة  اعتمادا على مسطرة اعداد برنامج عمل  

صدر بشأنها قرار حددت فيه جدولة إالدراسات وصادق عليها المجلس الجماعي في االجتماع االخباري التشاوري و

صادقة زمنية إلعداد البرنامج تضمنت اللقاءات التشاورية ومراحل انجاز تم من خاللها صياغة الوثيقة النهائية وم

 التالية:المجلس عليها وعرضها على مصالح والية جهة كلميم وادنون تضمنت المراحل 

 التدابير المراحل

1 

المرحلة 

 التمهيدية

)اإلعداد 

وإعطاء 

 االنطالقة(

 (.4موافقة مكتب المجلس على إعداد برنامج العمل الجماعي، )المادة  .1

 يوما قبل انطالق العملية، 15الجماعة اإلخبار بانطالق عملية إعداد برنامج عمل  .2

 (5)المادة 

تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية إعداد برنامج العمل الجماعي حسب منهجية  .3

 التخطيط االستراتيجي التشاركي. 

تحديد اإلطار المالئم إلعداد برنامج العمل الجماعي: تحديد المتدخلين واألدوار،  .4

 تعبئة الموارد الضرورية، تنظيم العمل.

 إعداد برنامج العمل الجماعي.  االنطالقة الرسمية لمسلسل .5

2 

التشخيص 

الميداني 

 والتشاوري

 عقد اللقاءات التشاورية مع الساكنة والفاعلين بالجماعة .6

 جمع وتحليل المعطيات حسب األنشطة القطاعية المتوفرة. .7

 جرد المشاريع والبرامج التي في طور اإلنجاز، وتقييم المخطط السابق .8

عرض حصيلة التشخيص الترابي والمعطيات العامة على المصالح القطاعية،  .9

 والفاعلين االقتصاديين والجمعويين، لاللتزام بمبدأ االلتقائية والتوازي.

 معالجة وتنظيم المعطيات المحصل عليها، بناء على المؤشرات القطاعية. .10

والجهوية واإلقليمية،   تحليل المعلومات مع األخذ بعين االعتبار المرجعيات الوطنية .11

 وكذا مقاربة النوع االجتماعي. 

 تحليل مالية الجماعة. .12

3 

 

الترافع 

والتخطيط 

 والبرمجة

الترافع لدى المصالح القطاعية والشركاء لدراسة سبل تمويل المشاريع وتحديد  .1

 االلتزامات المالية

 المشاريع.وضع التوجهات اإلستراتيجية وتحديد األولويات حسب  .2

 وضع ميزنة الجماعة. .3

 تحديد التزامات الشركاء ومصادر التمويل. .4

 التوطين الجغرافي للمشاريع، والتكلفة المالية. .5

 وضع خطة التتبع والتقييم للبرنامج .6

 صياغة وثيقة برنامج عمل الجماعة . .7

4 

المدارسة 

في اللجان 

 الدائمة

 شهر على األقل قبل عرضه على المجلس

5 
التداول 

 والمصادقة

 دورة استثنائية او عادية تلي عرض البرنامج على اللجان الدائمة واالستشارية بالجماعة

القليمية وفقا لجدولة زمنية سفله حيث تلتها لقاءات مع رؤساء المصالح اأوقد تم عقد لقاءات تشاورية كما هو مبين 

بتشاور مع رؤساء المصالح االقليمية مت اجل تحديد اليات الشراكات وسبل تمويل المشاريع المدرجة ضمن   حددت

 تنفيذ جميع المراحل :لاالتفاقيات وتحديد الشركاء الشيء الذي يتطلب وقتا مهما وجهدا متتاليا 
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 وكانت اللقاءات كما هو مبين اسفله:

 المشاركون نالمكا التاريخ الفئة المستهدفة  اللقاءات

01 

المشاركين في اللقاء التشاوري 

اإلخباري إلعطاء االنطالقة 

 الرسمية إلعداد برنامج الجماعة .

 2016دجنبر   15

على الساعة التاسعة 

 صباحا

قاعة 

االجتماعات 

 بمقر الجماعة

اعضاء المجلس _المصالح 

 مكتب الدراسات -االقليمية

02 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير :  راس 

راس الطرف  –الطارف الغربي 

الفيجة –الفيجة الشرقية –الشرقي 

 خنيك السلطان . –الغربية 

 2017يناير 22

على الساعة الثالثة  

 زواال

مدرسة راس 

الطارف 

 الغربي

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –عمل الجماعة فريق 

 الدراسات

03 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير:  جوي 

عين الرحمة  –الشعبيات –الزكارة 

سيدي   -ميتور  –جوي أم أناس  –

 عيسى اوعلي .

 2017يناير 24

على الساعة الثالثة  

 زواال

مدرسة عين 

 الرحمة

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

04 

ساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

والتعاونيات  بالدواوير:  الشاطئ 

 –فيجة احمد الكحيل  –المركز 

 الزيوانيات. –أكجكال 

 2017يناير  26

على الساعة الثالثة  

 زواال

قاعة 

االجتماعات 

 ةبالجماع

الساكنة والمجتمع المدني 

 والتعاونيات بالدواوير :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

05 

الهيئة االستشارية لتفعيل مبادئ 

المساواة   و تكافؤ الفرص ومقاربة 

 النوع . 

 

 2017يناير  28

على الساعة الرابعة  

 مساء

قاعة 

االجتماعات 

 بالجماعة

اعضاء الهيئة بالجماعة 

 ولجان المجلس  :

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

06 

المنتدى التشاوري مع رؤساء 

 المصالح الخارجية

لعرض حصيلة التشخيص الترابي 

و إعطاء انطالقة مرحلة الترافع 

 حول تمويل المشاريع.

 2017يناير  31

على الساعة : 

 التاسعة صباحا

قاعة حفالت 

متنقلة بمقر 

 الجماعة

،  رؤساء المصالح االقليمية

الساكنة والمجتمع المدني 

والتعاونيات بالجماعة  . 

مكتب –فريق عمل الجماعة 

 الدراسات

وقد اصدرت الجماعة قرار بشان اعداد برنامج عملها تم من خالله التعاقد مع مكتب الدراسات على مواكبة الجماعة 

 .قصد تنفيذ مراحله 

وفيما يخص     2,16,301وبناء على ما قد سلف يتضح ان الجماعة قد حاولت جاهدة احترام مقتضيات المرسوم 

فان الجماعة قد شرعت في اعداد برنامج عملها  113/14على القانون  توخي التكامل بين المشاريع المبرمجة بناء

 قبل المصادقة على برنامج تنمية االقليم والجهة لكن التنسيق هذه المستويات الترابية كان خالل مرحلة الترافع .

 لجوء الى مكتب دراسات غير معتمدعدم احترام قواعد المنافسة وال ▪

سات المتواجدة باإلقليم و المتخصصة في مجال هندسة المشاريع والتخطيط ان  الجماعة التجأت لمكاتب درا

فكانت النتيجة ان ثالث مكاتب فقط هي   2,16,301التشاركي وهي كلها  حديثة االنشاء توازيا مع صدور المرسوم  

راجع  ا لجماعة عن طريق سند الطلب  وكونها ال تتوفر على اعتماد وذلك االثمانلطلب عروض  استجابتالتي 

لكونها حديثة االنشاء وهي المتواجدة باإلقليم وان حصولها على االعتماد يلزمها استيفاء المدة القانونية ) ثالث 

حسب المادة     2.98,984سنوات على االقل ( حسب مقتضيات المرسوم المحدد لشروط الحصول  على االعتماد   

 . 4منه وخصوصا الفقرة  5

مكتب الذي اعطى بيان االثمان  االقل تكلفة بالنسبة للجماعة تنفيذا لمسطرة قواعد وقد تعاقدت  الجماعة مع ال

الطلب  وان النموذج الخاص بسندات الطلب ال يتضمن تحديد مدة االنجاز وجزاءات التأخير   لسند المنافسة بلجوئها   

ء مستحقات المكتب على ثالث بل يحدد ذالك محاضر اجتماع يشار فيها الى الجدولة الزمنية للتنفيذ ،وقد تم ادا

مراحل بناء على الخدمات المنجزة و المصادق عليها في قرار اعداد برنامج ,حيث بلغت تكلفة اعداد برنامج العمل 

قصد عرضها على اللجان والمجلس  2017الوثيقة النهائية في شهر ابريل  الجماعةدرهم وتسلمت  168156

يع اتفاقيات الخاصة بالبرنامج  وإبرام شراكات جديدة  من شانها اغناء للمصادقة غير ان التأخر الحاصل في توق

برنامج عمل الجماعة فقد لجأت المجلس الى مكتب الدراسات قصد تحيين النسخة النهائية التي عرضت على اللجان 

 والمجلس وتمت المصادقة عليه بأغلبية اعضائه وحظيت بمصادقة عامل االقليم .
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 واستغالل المشاريع التنمويةتنفيذ  .2

 عدم انجاز المشاريع موضوع اتفاقية شراكة من اجل تمويل وانجاز برنامج تأهيل الجماعة: ▪

طار اتفاقية شراكة من اجل تمويل المشاريع التنموية ذات االولوية إتعثر المشاريع المبرمجة في   ▪

 بجماعات اقليم كلميم

راكة خاصة بتمويل وانجاز المشاريع لتأهيل وتنمية طار اتفاقية شإتعثر المشاريع المدرجة في  ▪

 جماعات قروية بإقليم كلميم والمتعلقة بالجماعة

نظرا لوحدة الموضوع بخصوص هذه االتفاقيات المتعلقة بالجماعة  فانه ومن خالل اجتماعات عديدة عقدتها 

عبر مراحل انجز منها مشروع ترميم   الجماعة مع الشركاء حول تنفيذ المشاريع المدرجة باالتفاقية فقد تم تنفيذ 

زاوية سيدي مسعود ومشروع اقتناء صهاريج متنقلة وكذلك مشروع انجاز الطرق بالجماعة الذي هو في طور  

قبل تنفيذها مما جعل انطالقة   المشاريعاالنجاز حيث ان باقي المشاريع قد طالبت الجماعة اعداد دراسات تقنية لهذه  

وظا كما طلبت الجماعة بإعادة برمجة بعض االعتمادات الخاصة كونها قد مولت من المشاريع تعرف تأخرا ملح

طرف  المؤسسة القطرية والتي لم تكن شريك مبرمجا اثناء اعداد االتفاقيات  والخاصة بربط دواوير الجماعة 

المرصودة لهذا بالماء الصالح للشرب وتهيئة بعض الطرق مما جعل الجماعة تطالب الشركاء بتحويل االعتمادات 

الغرض وتخصيصها لمشاريع اخرى مما اسفر عن توقيع ملحق اتفاقية  بناء على طلب مجلس الجماعة حيث تم 

اال ان تفعيلها يقتضي   2016مارس  15التداول بشأنه خالل اجتماع لجنة التتبع برئاسة السيد والي الجهة بتاريخ 

لتداول بالمجلس وهذا ما جعل التأخر في التنفيذ واضحا توقيع جميع الشركاء وعرض مشروع االتفاقية على ا

 خصوصا وان بعض الشركاء قد وجدوا صعوبة في الوفاء بااللتزامات المالية الخاصة بمصالحهم .

 تدبير المشاريع التنموية .3

 طار سندات الطلب إانجاز االشغال المتعلقة بتهيئة واصالح الطرق والمسالك في  1.3

 الحرة عدم اعمال قواعد المنافسة 

ن المسطرة المتبعة من طرف الجماعة إلصدار سندات الطلبات من اجل القيام بأشغال او توريدات تعتمد على إ  2

الرسائل االستشارية الموجهة للمقاوالت المتواجدة بالمنطقة ومن خالل عروض اثمان التي تقدمها هذه الشركات 

قل تختار الجماعة االقل عطاء وفقا لالعتمادات المرصودة والتي تكون دائما موجهة الى ثالثة متنافسين على اال

 للنفقات . 

  : عدم انجاز الدراسات القبلية وعدم تتبع االشغال المنجزة 

فيما يخص التصاميم والدراسات التقنية ومراقبة المختبرات، فان االشكال الكبير في تسيير الجماعة هو كونها ال 

تتوفر على اعتمادات  كافية لتنفيذ الدراسات حيث يكون في الغالب مبلغ الدراسة اكبر بكثير من االعتمادات 

لجماعة ألطر متخصصة في اطار الهندسة المدنية لنفقة معينة عن طريق سند الطلب كما ان افتقار ا المرصودة

 فإنها تلتجا الى المساعدة التقنية لمصالح الوالية .

 ين دوار اكجكال والشاطىء االبيضتنفيذ اشغال تهيئة الطريق الرابط ب 2.3

  نقائص في احتساب الكميات المنجزة 

ريق الرابطة بين دوار اكجكال والشاطئ والمتعلقة بتهيئة الط  2011ان االشغال المنجزة في اطار هذه الصفقة سنة  

  كانت الى مركز  دوار اكجكال  ، حيث  1302كيلومتر وتبتدئ من نهاية الطريق المعبدة  11االبيض على مسافة 

غير مهيأة بالشكل الحالي اذ كانت مخصصة فقط للسيارات الدفع الرباعي القوية  وال تتمكن  2011قبل سنة 

ات من سلوك هذه الطريق رغم وجودها وقد شقت هذه الطريق اوال لتتم توسعتها ألنها السيارات العادية او الشاحن

تقريبا من  2فيما قبل ال تسع لتعاقب سيارتين بشكل انسيابي  وهذه الطريق تقطع واد بويسافن في النقطة الكلمترية 

على اشغال الحفر على عمق ومأل مركز الجماعة  باتجاه الدوار وقد تم انشاء منشاة مغمورة على هذا الواد تحتوي  

القنطرة بالحجارة والخرسانة باالسمنت المسلح وفقا للمواصفات التقنية المحددة في كناش التحمالت ، حيث ان هذه 

 المنشاة لم تكن موجودة قبل هذه الصفقة .

حيث سببت   1985ة  والتي عرفتها الجماعة بقوة كبيرة لم تشهد الجماعة مثلها منذ سن  2014غير ان فيضانات سنة  

كبيرة في جميع المسالك الطرقية والمنشئات الفنية خصوصا المغمورة منها على الوديان الكبيرة والشعاب،   اضرارا

 الشيء الذي يجعل كل معاينة ميدانية تخلف انطباعا بعدم انجاز اية اشغال او على االقل وجود نقائص بها . 

 ات التقنية وتتبع تنفيذ االشغالالدراسعدم توفر الجماعة على الوثائق المتعلقة ب 

ان الجماعة ونظرا الفتقارها الى االطر المتخصصة في ميدان الهندسة المدنية فإنها تستعين بمصالح الوالية 

على هذه االشغال وتتبعها خصوصا وان ميزانية الجماعة غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع وتتبعها.   لإلشراف

 مما يجعلها حامل المشروع فقط.
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 الساحل والمجال الترابي والبيئةتدبير  .ثانيا

 ة  تأخر في انجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغ

 سياحية بوثائق التعمير

قامت الجماعة بمراسلة الوكالة الحضرية بضرورة تسريع تنفيذ المخطط المديري كما تم رفع ملتمس في هذا الباب 

 قصد انجاز تصاميم النمو وإعادة الهيكلة لدواوير الجماعة بما فيها الساحل .

ارادة الجماعة كونه من اختصاص مصالح الوكالة إال ان هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا في تنفيذه وهذا خارج عن  

 الحضرية .

 ير الشواطئ رهن اشارة الجماعةعدم اتخاذ االجراءات الالزمة من اجل وضع تدب 

ان مشكل الوعاء العقاري يشكل للجماعة عائقا كبيرا للتنمية، فرغم الجهود المبذولة في هذا الباب واإلجراءات التي 

خاللها تطالب باسترجاع جزء من عقارها وخصوصا المنطقة المطلة على الشاطئ  قامت بها الجماعة والتي من

ورغم استيفاء جميع االجراءات االدارية إال ان الجماعة لم تجد اي تعاون من طرف ادارة االمالك المخزنية ووزارة 

ة، ورغم ان الشاطئ السياحة في الموضوع. الشيء الذي يجعل تنمية الساحل رهين بقرار مصلحة االمالك المخزني

 يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة فإنها ال تملك اي تدخل تنموي على مساحته .

 روع احداث المركز الوطني للتخييمتعثر مش 

هذا المشروع رغم اهميته التنموية للجماعة اال ان تأخر مصالح االمالك المخزنية في التعاطي مع طلب الجماعة 

 باسترجاع جزء من الوعاء العقار إلقامة المشروع جعل التعثر في تنفيذه خارج عن ارادة الجماعة .

 الساحل  ياه واد بوسافن المصب فيعدم اتخاذ االجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث م 

ان مشكل لثلوث مياه االودية التي تصب في الساحل رهين بتظافر جهود المصالح االقليمية لمحاربة آثار التلوث 

البيئي الناجمة عن محطة تصفية المياه العادمة بمدينة كلميم وهذا المشكل تشترك فيه الجماعات القروية المجاورة 

وهذا امر واقع يتطلب  تتعدى ميزانيتها السنوية بتسييرها وتجهيزها، ولحد من اثاره يلزم الجماعة امكانيات هائلة

 تدخل المصالح المركزية اكثر من االقليمية ورصد اعتمادات مهمة لذلك .

 ثا .تدبير الطلبيات الجماعيةلاث

 عدم اعمال قواعد المنافسة الحرة 

القيام بأشغال او توريدات تعتمد على ان المسطرة المتبعة من طرف الجماعة إلصدار سندات الطلبات من اجل 

الرسائل االستشارية الموجهة للمقاوالت المتواجدة بالمنطقة ومن خالل عروض اثمان التي تقدمها هذه الشركات 

والتي تكون دائما موجهة الى ثالثة متنافسين على االقل تختار الجماعة االقل عطاء وفقا لالعتمادات المرصودة 

جماعة تسعى الى تحقيق فوائض مالية وتحاول االستغناء عن بعض النفقات خالل السنة وال للنفقات ، حيث ان ال

تقوم بااللتزام بها الى اذا كانت الحاجة اكثر من ملحة ومع هذا ال يمكنها ان تقوم بصفقة نظرا لكون االعتمادات 

 المرصودة لكل فصل من الميزانية ال تتعدى سقف المحدد قانونيا لسند الطلب .

فذلك راجع الى ان  2018الى سنة  2013وان استحواذ بعض الشركات على عدد مهم من سندات الطلب منذ سنة 

هذه الشركات هي المتمركزة بالمنطقة واالكثر استجابة لطلبيات االدارات العمومية وتعطي عروض االثمان االقل 

 .حاتفي اشغال التوريدات واالصال تكلفة مما يجعلها تتعاقد مع الجماعة

  عدم ضبط كميات واماكن انجاز اشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات االدارية التابعة لها

 ب وارتفاع االثمان المتعلقة بهاالمنجزة في اطار سندات الطل

ان سندي الطلب المشار اليهما في مالحظات الواردة في تقرير مصالحكم تبين ان اشغال االصالحات تم القيام بها  

وليس سنة واحدة مما يجعل عملية  2017و 2016مرحلتين  انطالقا من فائض الجماعة لسنتين متتاليتين   على

بينما هما اشغال    18/2017ال عالقة لها بسند الطلب     09/2016التحري عن االشغال توحي ان اشغال سند الطلب  

ئ وتستعمل ألغراض مراقبة الشاطئ من اعادة هيكلة البناية الخاصة بالمصالح االدارية والتي تطل على الشاط

طرف االجهزة االمنية والمدنية خالل موسم االصطياف وعلى مدار السنة تستعمل حسب حاجة المصالح االدارية 

المختلفة ، وبذلك تكون اشغال سند الطلب االول هي مرتبطة بأشغال الهدم واعادة البناء وسند الطلب الثاني يتعلق 

التزينية للبناية وان هذه االشغال انجزت بالبناية السالفة الذكر  وهي تابعة للبنايات االدارية باألشغال النهائية او

للجماعة وليس داخل دار الجماعة او المقر الرئيسي للجماعة مما يجعل تحريات عن االشغال بمقر الجماعة يوحي 

كانها  الحقيقي يمكن يعتبر مبالغ فيه وذلك بعدم انجاز االشغال نهائيا وايضا مقارنة اثمان اشغال انجزت في غير م

راجع لكون الجماعة ال تتوفر على اطر ادارية مؤهلة في مجال الهندسة المدنية وان االعوان الذين اجريت معهم 

التحريات حول بعض سندات الطلب يحاولون جاهدين على عدم الزج بأنفسهم في ما ال يدخل في اختصاصهم حيث 

ات متعددة للجماعة مثل التخزين بالمستودع وسياقة ثالث اليات مختلفة التخصصات ويقوم نجد السائق يؤدي خدم
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بحراسة البنايات االدارية بحكم سكنه بمحيطها وهذه الخدمات يقدمها تطوعا منه او بطلب من االدارة لكنها ال تدخل 

 ات شافية اثناء التحريات . ضمن اختصاصاته مما يجعل البعض من االطر االدارية ال يمكنه االدالء بمعلوم

درهم وسند الطلب بمبلغ :   50011,20على التوالي بمبلغ :  37و18و17ولذلك فان ما يخص سند الطلب رقم :

درهم  فان موضوع األشغال يتعلق بإعادة تأهيل وإصالح  كلي   33150,00درهم  وسند الطلب بمبلغ    84961,20

ال الن بناءها يرجع لتاريخ تأسيس الجماعة ومتواجدة على حافة المنحدر لبناية إدارية تابعة للجماعة وطالها اإلهم

المطل على الشاطئ والتي كانت مبنية بناء قديم و أعيد ترميمها وإصالحها من الداخل والخارج بإعادة سقفها  

سقفها من وأعمدتها وبالطها وربطها بالماء والكهرباء  والتكسية الداخلية والخارجية ووضع أشغال الجبس على 

جديد ووزعت على اشطر نظرا لكون االعتمادات الخاصة بإصالح البنايات اإلدارية موزعة على فصول مختلفة 

كلها مرتبطة بإصالح البنايات اإلدارية وقد أنجزت وفقا لما هو مدون في سندات الطلب وان المعاينة التي تم  

 متر تقريبا .  1500بعيدا عن الجماعة بحوالي إجراؤها كانت داخل مقر الجماعة في حين أن البناية تقع 

وان اللبس الحاصل هو أن التنصيص داخل أبواب الميزانية يحيل على البنايات اإلدارية والبنايات المعدة للسكن 

حيث أن البناية  وال يميز بين البنايات الخاصة بمقر الجماعة وتلك التابعة لها والتي لها نفس االستعمال اإلداري،

رية المذكورة تعد بناية تابعة لمقر الجماعة أصبحت توفرها الجماعة خالل موسم االصطياف وحسب الضرورة اإلدا

إما للدرك الملكي أو الوقاية المدنية أو وزارة الصحة لتقديم بعض الخدمات للمصطافين بحكم أنها تطل على الشاطئ 

 مباشرة .

حظاتكم غير مرتبطين بأشغال  سندات الطلب أرقام : المشار إليهم في مال 77و  22وان محاضر التسليم رقم 

 .2017لسنة   37و18و17

 نقائص تتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بعملية االصطياف 

عدم انجاز الدراسات القبلية وضعف تتبع اشغال تهيئة المسلك الرابط بين المخيم الساحلي  ▪

 ة قاعة االجتماعات بمقر الجماعةوالشاطىء واشغال تهيئ

الجماعة تعاني من واكراهات مادية كبيرة   باالظافة إلى مجال تدخلها الذي يقتضي التدخل أالستعجالي لتوفير  إن

خدمات القرب من المواطنين وخصوصا في اختصاصاتها  حيث تلجا الجماعة الى التدخل السريع بناء على 

تدخالت في الغالب تكون بهدف تفادي  االكراهات التي تعتري التدبير اليومي للشأن المحلي مما يجعل كل ال

احتجاجات الساكنة مما ال يتيح مجال للقيام بدراسات تقنية لمشاريع ال تحتمل التأخير والتي يصاحبها الضغط على 

المجلس بالقيام بأشغال معينة استعجالية ك اصالح الطرق والمسالك لفك العزلة على بعض الدواوير خصوصا في 

 فصل الشتاء .

ضافة إلى التكلفة الباهظة للدراسات حيث إن اغلب مكاتب الدراسات ال تتعامل مع الجماعات اال عن طريق هذا باإل

صفقات عمومية تفوق في الغالب السقف المحدد لسندات الطلب مما يجعل تكلفة المشروع تتضاعف كثيرا  حيث 

لف درهم وتلجا الجماعة الى القيام بدراسة ا  200ال يمكن ان ننجز دراسة لمسلك طرقي تتكلف القيام بأشغاله كاملة   

تقنية تفوق مبلغ القيام باألشغال دون انجازها. ولذلك تستعين الجماعة باألطر التقنية الخاصة بالوالية في اطار 

 المساعدة .

  نقائص في تدبير النفقات المتعلقة بالدراسات 

 اسات احتكار احد مكاتب الدراسات ألغلب سندات الطلب المتعلقة بالدر ▪

 اللجوء الى مكتب دراسات غير معتمد ▪

الى   2010نظرا لوحدة الموضوع فان مجموع الدراسات التقنية في مختلف التخصصات التي اجرتها الجماعة منذ  

دراسة تقنية كون هذه الدراسات كانت تعتبر بمثابة اعباء مالية إضافية الى ميزانية  15ال تتعدى في  2018غاية 

الذي فرض  113/14م بها غير ان صدور القانون الجماعة حيث كانت المصالح االدارية االقليمية تتكلف بالقيا

اعداد برامج عمل الجماعات جعل من الدراسات التقنية امرا اجباريا ووثيقة للترافع لذى الشركاء من اجل تمويل 

المشاريع وهنا وجدت الجماعة نفسها اما نوع جديد من الدراسات التقنية الخاصة بالترافع للبحث عن التمويل 

قنية النجاز مشاريع محددة وهذا التخصص الجديد كما اشرانا في االجابة على مالحظات سابقة جاء والدراسات الت

مع صدور المرسوم المنظم العدادبرامج عمل الجماعة وهو ما فرض على الجماعة القيام بهذه الدراسات وفق 

رغم انها حديثة االنشاء والزالت لم امكانياتها المتاحة وكذلك لزمها التعاقد مع المكاتب المتخصصة في هذا المجال  

تستوفي مدة ثالث سنوات للحصول على االعتماد ، غير ان جميع الدراسات واالستشارات التي انجزت مع هذا 

المكتب لطبات تمويل المشاريع كللت بعقد اتفاقيات شراكة وفقا للتوجه الذي طرحته الجماعة خالل اعدادها لبرنامج 

بالمائة من مجموع    90قيات شراكة النجاز المشاريع المدرجة ببرنامج الجماعة بنسبة تراوح  عمله حيث تم توقيع اتفا

 المشاريع .
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 ضعف الدراسة التقنية المنجزة ▪

ان تقارير المساعدة التقنية النجاز وتتبع اشغال احداث مرفق االنارة العمومية مكنت الجماعة من اعطاء انطالقة  

في توقيت واحد رغم شساعة المساحة   2017وار في اخر يوم من شهر شعبان لسنة  د   11خدمات االنارة العمومية ب

االدارية للجماعة ودون تمييز دوار عن اخر وبدون اعتراضات من الساكنة او احتجاجات عن عدم استفادة دوار 

الدواوير  عن اخر او مواطن دون اخر حيث كان الكم والكيف حاضرا اثناء انجاز المشروع وكذلك المساواة بين

 مما يجعل الدراسة التقنية المنجزة اكثر في قوتها من ضعفها كما اشار اليها التقرير .

درهم تتعلق بالمساعدة التقنية 188100بمبلغ  44/2017و للتوضيح ان الدراسة التقنية موضوع سند الطلب 

دوار بالجماعة حيث    11مية بلتشخيص حاجيات الجماعة النجاز وتتبع وسبل تمويل  مشروع مرفق االنارة العمو

يعني على مدار ثالث سنوات وهذا المرفق   2018والى سنة    2016ان هذا المرفق تم احداثه على مراحل منذ سنة  

رغم تعميم شبكة الكهرباء بدوا وير الجماعة خالل  1992العمومي لم تستطع الجماعة احداثه منذ تأسيسها سنة 

عاقبة اخذ المبادرة في هذا الباب لكنها لم تستطع تخطي المرحلة لغياب ، وقد حاولت المجالس المت 2005سنة 

 500المساعدة التقنية في هذا المجال وارتفاع كلفة الدراسة التقنية حيث لم تستطع المجالس المتعاقبة توفير اعتماد 

كلفة انجاز شبكة االنارة لدوار باالظافة الى ت 17الف درهم لتغطية تكلفة الدراسات لجميع الدواوير البالغ عددهم 

 العمومية وسبل تمويلها وتتبع انجازها .

ومن البديهي ان تتشابه حاجيات الدواوير النجاز نفس المشروع كيفا لكنها تختلف كما من حيث عدد النقط المظلمة 

ظ يفهم ان دوار وهذا يعني ان المالح 11المغطاة وتكلفتها ومدة انجازها مما يوحي بتشابه التقارير الخاصة ب 

النفقة تم اداؤها لمرات متعددة على نفس الخدمة والحقيقة ان التشخيص الميداني لكل دوار يختلف عن الثاني في 

 النوعية ومدة االنجاز وفترة التتبع والحاجيات واليات التنفيذ ومالئمتها مع سبل التمويل .

مويل و تنظيم موسم االصطياف واالهداف من فان االمر يتعلق بدراسة لت  2016/  38وفيما يخص سند الطلب رقم  

هذه العملية وليس حماية الساحل وان المبلغ المخصص لها ال يغطى مصاريف المسح الطوبوغرافي وباألحرى 

 اجراء الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية ونفقات المختبرات.

ذي تعتزم الجماعة القيام بهو اهدافه غير ان هذه الدراسة مكنت المصالح الممركزة من التعرف على المشروع ال

المستقبلية وكيفية تدبيره وانعكاساته على التنمية والتكلفة االجمالية لتنفيذه سنويا وقد تلقت الجماعة وعودا من 

مليون درهم سنويا منها المديرية العامة   4شركائها بتمويل مبلغ التكلفة االجمالية الذي جاءت به الدراسة والذي بلغ  

عات المحلية ووزارة السياحة والجهة والمجلس االقليمي غير ان لم يتم الوفاء بااللتزامات باستثناء حصة للجما

 .2018و 2017مليون درهم توصلت بها الجماعة خالل سنتي  1,5المديرية العامة للجماعات البالغة 

 اداء مقابل خدمات سبق اداؤها ▪

انهما يرتبطان بدراسة تقنية ومالية لتنظيم موسم االصطياف رغم  2017من سنة  38و 15ان سندي الطلب رقم 

فهو مخصص لدراسة تقنية ومالية لتنظيم عملية اصطياف بتمويل اجمالي  15إال ان سند الطلب رقم  2017لسنة 

درهم قامت الجماعة بهده الدراسة و عرضها على الشركاء الذين وافقوا عليه بهذه  4500000,00قدر بحوالي 

الجمالية لكن عدم توقيع االتفاقية جعل بعض الشركاء لم يوفوا بالتزاماتهم ولم تتوصل الجماعة اال بتمويل الكلفة ا

كاعتمادات نهائية لتمويل  2017درهم خالل سنة  1000000,00المديرية العامة للجماعات المحلية والذي بلغ 

ليها خالل الدراسة التقنية والمالية موسم االصطياف بنفس االنشطة التي سبق وان سطرها المجلس ووافق ع

المعروضة على انظار الشركاء مما جعل تحيين الدراسة امرا ضروريا لحصره في مبلغ التمويل فقط وتعديل 

االنشطة المقرر القيام بها وهذا ما يجعل التحريات التي اجريت في الموضوع قد خلفت انطباع  حول اداء نفقة سبق  

 اداؤها.

 فية احتساب كميات التوريدات المنجزة في اطار عقد االطعامنقائص تتعلق بكي ▪

بمبلغ    2018/  1ان عقدة االطعام التي ابرمتها الجماعة مع مقاولة محلية متخصصة في تموين الحفالت تحت رقم  

درهم شاملة الرسوم  ارتبطت بخدمات وتوريدات الخاصة بالتغذية خالل فترة االصطياف  550000,00اجمالي 

دمات التغذية وتجهيز فضائها بأدوات الحفالت)الضالوات والموائد والكراسي واالفرشة ( وخدمة متتالية وتشمل خ

يوم تتخللها االنشطة الرسمية الكبرى مثل االفتتاح واالختتام واالخرى  60ومتنوعة خالل مدة االصطياف لمدة 

 حاجة .المرتبطة بزيارة الوفود االجنبية و احياء االعياد الوطنية حسب ال

لتعاقد من هذا النوع كونها لم تبرمج قط انشطة متنوعة بالحجم الذي وصلت اليه سنة تلجأ وان الجماعة اول مرة 

ولوال مساعدة السيد والي الجهة ورئيس المجلس االقليمي لكانت الجماعة في احراج تاريخي امام ضيوفها   2018

ر او وضع الئحة المدعوين اوالمشاركين باألنشطة التي تقوم حيث ان طبيعة المنطقة يصعب فيها التكهن بعدد الزوا

 بها الجماعة خالل فترة االصطياف .
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وان المبلغ المخصص لهذا الغرض رغم انه يؤثر على ميزانية الجماعة ويتعرض المجلس ورئيسه للنقد حول 

سكان لعدم ادراك االهداف جدوى وسبل صرفه من المصالح االدارية الخاصة بمراقبة التدبير بالجماعة وكذلك ال

الحقيقية وراء القيام بهذه االنشطة والتقوقع وراء ارقام سواء كانت كبيرة من وجهة نظر المتتبعين او المالحظين 

اال انها محرجة لمسير يطمح الى الدفع بعجلة التنمية بالجماعة , فحفل عشاء واحد ضمن انشطة الجماعة خالل 

نتج عنه الموافقة على تمويل مشاريع بناء طريق الفيجة  وطريق   2018, 2017موسمي االصطياف لسنتي 

درهم في اطار هبة من طرف مؤسسة قطرية  100.000.000,00اكجكال وطريق الشاطىء بمبلغ اجمالي يناهز 

واآلن  2018تم الوعد بها في شهر غشت  23.000.000.00تم اعطاء انطالقة مشروع بناء طرق الفيجة بمبلغ 

 في المائة. 50ة االشغال بالمشروع بلغت نسب

وان تدبير مثل هذه النفقات يصعب مع التقيد بوضع لوائح للحاضرين او طلب اشهاد بالخدمة المنجزة ما عدا التوثيق 

 الفوتوغرافي فقط .

 ضعف نظام المراقبة الداخلية ▪

الداخلية امرا واقعا ال يمكن انكاره فعال ان قلة الموارد البشرية والكفاءات المؤطرة لها تجعل ضعف نظام المراقبة  

فكيف يمكن لجماعة ان تدبر امورها ،  بحكم ان عدد موظفي الجماعة اطرا وأعوان وإداريين ال يتجاوز سبعة افراد 

اال بتكديس عدد من المصالح في يد الموظف الواحد رغم انه ال يتحمل اال مسؤولية مصلحة واحدة قانونيا وباقي  

 اعة طواعية في اطار ودي ويتملص منها وقتما شاء . الخدمات يقدمها للجم

 لتوريدات وعدم مسك محاسبة الموادغياب جرد للحاجيات من ا ▪

ان تحديد حاجيات الجماعة من التوريدات خالل كل سنة يصعب اسناده لموظف بالجماعة او حتى لجنة الن االغلبية 

مله المسؤولية ويعرضه للمساءلة مستقبليا ويشترط من االطر االدارية واالعضاء اصبحوا يبتعدون عن كل شيء يح

القيام باي مهمة ماعدا توقيع الوثائق مما معللين ذلك بعدم كفاءتهم المعرفية وعدم استعداهم لتحمل مسؤولية الجماعة 

قادرة على توفير كفاءات مناسبة لذلك الغرض وتتقاضى اجور تعادل مسؤوليتها من تقنين ومهندسين واطباء 

ين وغيرهم .وهذه الوضعية تفرض على الجماعة مستقبال المطالبة بفتح مناصب شغل او التعاقد مع مكاتب ومتصرف

 الدراسات لتحديد الحاجيات السنوية من التوريدات واالشغال والخدمات وتتبع مراحل انجازها .

عن طريق اسناد سند  2016اما فيما يخص جرد لتجهيزات االنارة العمومية فهذا المرفق لم يحدث الى في سنة 

طلب لمقاولة للقيام بأشغال قد حددها مكتب الدراسات ضمن تقريره لجرد حاجيات الجماعة والتشخيص الترابي 

دوار بالجماعة الشيء الذي لم يجعل المخزن يستقبل اية توريدات او  11إلحداث مرفق االنارة العمومية ب

 جديدة ولم تتعرض للتلف بعد.متالشيات كون جميع التجهيزات التي تم تركيبها  
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 "أمطضي" جماعة

 (كلميم إقليم)
 

ثَت جماعة "  الصادر  2.92.468على إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم  أمطضي"أ حدِّ

نسمة حسب   1472ويبلغ عدد سكانها  ،  لجهة َكلميم واد نونداخل النفوذ الترابي  الجماعة  تقع    .1992يونيو    30  بتاريخ

عضوا بما فيهم الرئيس وثالثة  15ويتكون المجلس الجماعي من  .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 

 نواب.

درهم،   1.933.437,18درهم إلى  1.439.428,50من  2016و 2010 ما بينالتسيير خالل الفترة  مداخيلانتقلت 

 درهم.   1.276.105,53درهم إلى  709.373,87إذ انتقلت من  ،زيادة خالل نفس الفترة لت نفقات التسييركما سج  

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات، أصدر  أمطضيجماعة  مراقبة أسفرت

 :على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المشاريع  وبرمجة االستراتيجي التخطيط .1

 113.14رقم    من القانون  92المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00من القانون رقم    42لمقتضيات المادة    طبقا  

، 2017و  2010  ما بينالممتدة    دبيرخالل فترة التالمتعلق بالجماعات، قامت مصالح الجماعة    التنظيمي  القانون  بمثابة

تدبير الشأن مجاالت  مختلف دة هيآت. وقد شملت هذه االتفاقياتعمع  تعاون وشراكة اتفاقية 11بإبرام ما مجموعه 

الميادين الثقافية والرياضية والتعليم، باإلضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات األساسية كالطرق  العام المحلي في 

لة ة ذات الص  ، خاص  االتفاقيات  قة بهذهالوثائق والمستندات المتعل  عملية افتحاص  . وقد أسفرت  والمسالك والماء والبيئة

مكن إجمالها فيما بالمشاريع التنموية، وكذا الزيارات الميدانية لتلك المشاريع، عن تسجيل مجموعة من المالحظات ي  

    :يلي

طات الجماعية االتفاقية اإلطار المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة إلعداد المخطّ  .أ

  كلميمللتنمية بإقليم 

درهم مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم    8.400.000,00امت مصالح الجماعة بإبرام اتفاقية شراكة بمبلغ  ق

السمارة سابقا(، ووكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس اإلقليمي  

طات الجماعية للتنمية، جماعات التابعة إلقليم كلميم في إنجاز وتنفيذ المخط  لكلميم. وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم ال

غية إعداد مخططات تنموية تدمج األبعاد والعمل على تظافر الجهود من أجل تقوية قدرات الفاعلين المحليين ب  

ان مواكبة الجماعات االجتماعية ومقاربة النوع وذلك باالعتماد على منهجية التخطيط االستراتيجي التشاركي، وضم

عن قرب وبشكل دائم من أجل االستجابة لحاجيات التخطيط المحلي وتتبع مؤشرات التنمية البشرية، وكذا مواكبة 

دت د  ة ما يتعلق بتخطيط وإنجاز وتتبع المشاريع. وقد ح  الفاعلين المحليين في تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية وخاص  

 درهم. 100.000,00مساهمة الجماعة في مبلغ 

 وبخصوص مراقبة تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، أسفرت المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية:  

  ّ2015 - 2010ط الجماعي للتنمية للفترة ر في إعداد المخطّ التأخ  

 - 2010 ت اتفاقية الشراكة المشار إليها أعاله على دعم ومواكبة الجماعة قصد إعداد مخططها التنموي للفترةنص  

مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ  74، تضمن "PMV". وقد تم إعداد مخطط جماعي للتنمية من طرف جمعية 2015

 درهم. 79.840.000,00

الجماعي للتنمية، حيث إن مصادقة المجلس الجماعي على الصيغة النهائية المخطط  إال أنه سجل وجود تأخر في إعداد  

 .2013بمناسبة انعقاد دورته العادية لشهر فبراير للمخطط المذكور، لم تتم إال 

 إعداد المخطط الجماعي للتنميةالمعطيات المتعلقة بأرشيف الوثائق و الجماعة علىدم توفر مصالح ع 

قة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، بالرغم من أن على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعل  مصالح الجماعة ر ال تتوف  

 لهات على أن الجماعات الترابية تندرج ضمن الهيآت التي نص   "PMV"عة مع جمعية التفاقية الموق  من ا 8المادة 

 طات الجماعية للتنمية. حق ملكية واستغالل أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخط  
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  ّالخارجية      ط الجماعي للتنمية مشاريع تندرج في إطار السياسات القطاعية للمصالح تضمين المخط 

ة العمل ة خط  ، وخاص  2015و  2010ط الجماعي للتنمية الخاص بالفترة الممتدة ما بين  ص وثيقة المخط  من خالل تفح  

ط تضمن ؛ لوحظ أن هذا المخط  2013المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي، خالل دورته العادية لشهر فبراير  

ل هيآت  اتفاقيات تعاون  ةأي وال تندرج في إطارعمومية والمصالح الالممركزة مشاريع ذات صلة ببرامج عمل وتدخ 

 78.00من القانون رقم    36األمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة  أو شراكة مبرمة بين الجماعة واألطراف المعنية.  

على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار مسلسل  كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص   الجماعيالمتعلق بالميثاق 

إعداد المخطط الجماعي للتنمية يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن 

عات المحلية األخرى أو الهيآت إشارتها، كما يقترح كل األعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة والجما

 العمومية.

  ُط الجماعي للتنميةدرجة بالمخطّ عدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع الم 

ط المذكور جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع، حيث تم االكتفاء  ة العمل النهائية المدرجة بالمخط  ن خط  ال تتضم  

لة لمختلف مراحل إنجاز ية وسنة النهاية(، وذلك دون تحديد جدولة زمنية مفص  بتحديد مدة إنجاز المشروع )سنة البدا

ف بالتنفيذ والتتبع، زمع إنجازها في كل مرحلة، والفريق المكل  كل مشروع على حدة، مع تحديد واضح لألعمال الم  

 ط.مخط  نها الالة للمشاريع التي يتضم  وذلك على الرغم من أهمية هذه المعطيات من أجل أجرأة فع  

ط الجماعي، تبقى من العناصر وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد الجدولة الزمنية إلنجاز المشاريع المدرجة بالمخط  

ط، وأن تحث الجهات الموكل إليها نها وثيقة المخط  فترض أن تحرص الجماعة على أن تتضم  األساسية التي من الم  

ر ي إلى صعوبة تحديد األولويات وتأخ  ؤد  لزمنية لإلنجاز، قد ي  ة وأن غياب الجدولة اط على ذلك، خاص  إعداد المخط  

دة، يؤدي إلى حرمان ساكنة الجماعة في إنجاز المشاريع، كما أن أي تأخير في إنجاز المشاريع في مواعيدها المحد  

 هذه المشاريع.الخدمات واألهداف التنموية لمن 

ط ن بوثيقة المخط  ة تبقى بمثابة خارطة طريق إلنجاز ما هو مضم  ة العمل النهائيدد، جدير بالذكر أن خط  وفي هذا الص  

ط الجماعي وإلزام الجهات الموكل إليها إعداد المخط   ة، عبر حث  الجماعي للتنمية، مما يستوجب إيالئها عناية خاص  

نها ة العناصر األساسية من أجل أجرأة فع الة للمشاريع التي يتضم  ة كاف  ن هذه الخط  للتنمية، بالحرص على أن تتضم  

ط )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح المخط  

 ع، ...(. ف بالتنفيذ والتتب  لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكل  

  ُللتنمية الجماعي ط بالمخطّ  درجةالمُ  المشاريع وإنجاز برمجة في رية للجماعةعف القدرات التدبيض    

، 2015 - 2010ط الجماعي للتنمية نجزة في إطار المخط  قة بالمشاريع الم  من خالل تدقيق الوثائق والمستندات المتعل  

( مشاريع 8) يةمتعلقة بثمانن بالمخطط، حيث تم الشروع في إنجاز األشغال العف نسبة إنجاز ما هو مضم  لوحظ ض  

م في نسبة تقد   عفا  مشروعا. كما أن المشاريع التي تمت مباشرة األشغال بشأنها، تعرف بدورها ض   74فقط من أصل 

ح من وضعية تقدم إنجاز مشاريع المخطط الجماعي كما اتض   % 50و %10اإلنجاز، إذ تتراوح هذه النسبة ما بين 

 المجلس الجهوي للحسابات.لى إدلى بها للتنمية الم  

 إعداد برنامج عمل الجماعة .ب

 : مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي 2022 - 2016 أثار إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة

  2022 - 2016التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة     

بالجماعات، على أن تضع  المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14من القانون رقم  78مقتضيات المادة  تنص  

ت نفس المادة على عه وتحيينه وتقييمه. كما نص  الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل، تعمل على تتب  

وجوب إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. لكن لوحظ أن التداول 

ره ، وذلك على إثر اجتماع إخباري وتشاوري أط  2017مارس    02داد برنامج عمل الجماعة لم يتم إال بتاريخ  بشأن إع

سندت إليه مهمة تأطير مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة، وذلك بحضور أعضاء " الذي أ  CCمكتب الدراسات "

المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى لي مجموعة من المصالح الخارجية، وأعضاء لجنة المجلس الجماعي، وممث  

 أعضاء الفريق التقني الجماعي.

سخة النهائية لمشروع برنامج عمل الجماعة، وأداء مستحقات مكتب الدراسات ل مصالح الجماعة بالن  وبعد توص  

درهم، تم عرض المشروع  118.560,00بمبلغ  38/2018، بموجب الحوالة عدد 2018أبريل  25المذكور بتاريخ 

، قبل عرضه على مصادقة المجلس الجماعي خالل 2017شتنبر    19و  18على أنظار اللجان الدائمة للمجلس بتاريخ  

، وموافاة مصالح المراقبة اإلدارية بنسخة من المشروع المذكور قصد التأشير 2017أكتوبر    05جلسته المنعقدة بتاريخ  

ر أن مشروع برنامج العمل المذكور كان موضوعا لمجموعة من المالحظات . غي2017أكتوبر  25عليه بتاريخ 

 582، وعدد  2017دجنبر    11بتاريخ    5795مضمنة بكتابي السيد والي جهة َكلميم واد نون )عامل إقليم َكلميم(، عدد  

، وذلك بعد استيفاء  2018أبريل    04، حيث لم يتم التأشير على المشروع المذكور إال بتاريخ  2018بتاريخ فاتح فبراير  

ما يقارب نصف مدة الوالية االنتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين لبرنامج 
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بالجماعات،    المتعلق  التنظيمي  القانون  بمثابة  113.14القانون رقم  من    80على ذلك مقتضيات المادة    العمل كما تنص  

 (. 2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301قم من المرسوم ر 16وكذا المادة 

 تنفيذ واستغالل بعض المشاريع الجماعية .2

   للقرب رياضي سوسيو مركب إلحداث شراكة اتفاقية .أ

اتفاقية شراكة إلحداث مركب على    2012يناير    18بمناسبة انعقاد دورته االستثنائية بتاريخ    صادق المجلس الجماعي

مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم السمارة سابقا(، والمجلس اإلقليمي لكلميم،  سوسيو رياضي للقرب، 

وتلتزم الجماعة بموجب بنود االتفاقية   .درهم 545.000,00ووزارة الشباب والرياضة، بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 

تؤدى على مدى خمس   درهم  272.500,00متر مربع، وبتخصيص مبلغ    2000بتخصيص مساحة أرضية تحدد في  

بتمويل ربط المنشأة بالماء  . وتلتزم الجماعة كذلك،درهم 54.500,00سنوات، على شكل أقساط سنوية بمبلغ 

الصفقة   بواسطة وقد تم إنجاز أشغال المركب السوسيو رياضي للقرب .والكهرباء وكذا تأدية واجبات االستهالك

ة في  :التالية المالحظاتهذا المشروع ويثير تنفيذ  .درهم 473.208,00بمبلغ إجمالي قدره  2013يونيو 20 المؤرخ 

  الترخيص  بمسطرة المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال دونإحداث المركب السوسيو رياضي 

لوحظ مباشرة أشغال بناء المركب السوسيو رياضي للقرب، دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة 

بشأن تنفيذه الظهير  رالمتعلق بالتعمير والصاد  12.90من القانون رقم  51عليها في المادة الترخيص، والمنصوص 

، حيث إن المرافق التابعة لمنشأة المركب  (1992 يونيو 17) 1412ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31الشريف رقم

رياضي للقرب، تعتبر من المباني العامة أو التي يستعملها العموم، والتي تستوجب االستعانة بمهندس معماري    السوسيو

 من نفس القانون. 51د في جدول هيئة المهندسين المعماريين بموجب المادة قي  حر م  

ة البناء الخاص  وتجدر اإلشارة إلى أنه كان من الواجب على مصالح الجماعة، أن تحرص على استصدار رخصة 

 سندة إليه طبقا  ى للمهندس المعماري القيام بالمهمة الم  إحداث المركب السوسيورياضي للقرب، حتى يتسن  مشروع ب

لة في متابعة تنفيذ أشغال مرافق المشروع ومراقبة المشار إليه أعاله، والمتمث  12.90من القانون رقم    53ألحكام المادة  

 .خصة البناء، وذلك إلى غاية تسليم شهادة المطابقةية وبيانات ر  مطابقتها مع التصاميم الهندس

 التخريب ألعمال ضهوتعرّ  للقرب رياضي السوسيواستغالل المركب  عدم 

د رياضي للقرب بالجماعة، والتي تحد    قة بإحداث مركب سوسيوقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المتعل  م    تنص  

، على أن الجماعة تلتزم بصيانة المنشأة والمحافظة على تجهيزاتها ومحيطها البيئي، وكذا المعنيةالتزامات األطراف 

بتمويل ربطها بالماء والكهرباء وتأدية واجبات االستهالك. كما أنه ضمانا للحفاظ على مرافق هذه المنشأة، قامت 

، 2015أبريل  23ن/أ/ك بتاريخ  431/15ابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بواسطة المراسلة عدد مصالح الني

ض للتخريب إلى حين إيجاد الصيغة بتقديم ملتمس إلى مصالح الجماعة بتوفير حراسة لمرافق المركب، حتى ال يتعر  

 ودون استغالل دون المنشأة هذه عنالجماعة  يتخل  انية ن من خالل المعاينة الميد النهائية لتسييره وتدبيره. إال أنه تبي  

 لضمان  الالزمة  التدابير  خاد ات    عدم  ظل  في  وذلك  التخريب،  وأعمال  لإلتالف   مرافقها  جل  ضتعر    إلى  أدى  مما  حراسة،

 أعمال التخريب واإلتالف. أشكال كل من  وحمايتها وصيانتها،تلك المرافق  على لحفاظا

 المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات إقليم كلميماتفاقية الشراكة  .ب

مع كل من والية جهة كلميم واد نون )كلميم السمارة سابقا(،    2012قامت الجماعة بإبرام اتفاقية شراكة في شهر شتنبر  

حلية، والمجلس اإلقليمي لكلميم. وقد ووكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، والمديرية العامة للجماعات الم

عة على شطرين: شطر أول يشمل مشاريع التأهيل الحضري  ن البرنامج موضوع هذه االتفاقية عدة مشاريع موز  تضم  

حد د الفصل و)الطرق، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء...(، وشطر ثان يشمل مشاريع االقتصاد االجتماعي. 

درهم، على أن يتم رصد مبلغ   2.265.000,00ة مساهمة الجماعة في مبلغ  راكة المذكورة حص  الثالث من اتفاقية الش

 درهم للمشاريع المزمع إنجازها بتراب الجماعة.  27.700.000,00

  :وقد تم بخصوص تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، تسجيل المالحظات التالية 

  ّاألولوية ذات التنموية المشاريع برنامج إطار في المندرجة  المشاريع بعض إنجاز أشغالفي  رتأخ 

ت برمجة مشروع يتعلق بتهيئة ، تم  قة ببرنامج المشاريع التنموية ذات األولويةفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المتعل  

  رام الصفقة رقم المدخل الرئيسي للجماعة، حيث قامت مصالح وكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة، بإب

أن األشغال  نجزة،أنه لوحظ من خالل التحريات الم   إالدرهم.  6.500.001,60"، بمبلغ "Rمع شركة  2/2015

حسب  ذلك،عزى وي  ، % 40شغال لم تتجاوزألانسبة إنجاز أن و ،2015مند شهر غشت  متوقفةالمتعلقة بالمشروع 

ش وتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة في أداء مستحقات المقاول ر مصالح وكالة إنعاتأخ   إلىإفادات مسؤولي الجماعة 

 .1بشأن كشف الحساب المؤقت رقم 

 على الجماعة مهام تنصب   أن على تنص   إبرامها، تم التي الشراكة اتفاقية بنود  بأن التذكير وجب اإلطار، هذا وفي

  في طرف  باعتبارها الضرورية، والوسائل اآلليات بكل المبرمجة،  بالمشاريع  المتعلقة األشغال وتنفيذ  أجرأة دعم
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  مهامها  تتمحور  والتي  والقيادة،  التتبع  لجنة   في  عضويتها  إلى  إضافة  المشاريع،  هذه  في  مساهما  وشريكا  الشراكة  اتفاقية

 البرنامج إنجاز متقد   حالة وتقييم االتفاقية، في عليها المنصوص التالتدخ   وتنسيق للبرنامج، العملي التنفيذ  تتبع حول

زمة للتقيد قد تعترض البرنامج، وكذا تحديد اإلجراءات التصحيحية الال   التي الصعوبات وتذليل األولويات، وتحديد 

 بالبرمجة الزمنية والمالية المحددة في االتفاقية. 

 عدم التزام مصالح الجماعة بتحويل حصة مساهمتها في تمويل برنامج المشاريع ذات األولوية 

قتضيات الفصل الثالث من اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات م   تنص   

درهم، منها   2.265.000,00ة مساهمة مصالح الجماعة في اتفاقية الشراكة المذكورة، تبلغ  إقليم كلميم، على أن حص  

درهم عن طريق  ,002.000.000دها الذاتية، ومبلغ درهم كمساهمة مالية للجماعة من موار 265.000,00مبلغ 

قرض بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي، وقد صادق المجلس الجماعي خالل دورته االستثنائية لشهر يناير 

درهم كمساهمة مالية للجماعة من مواردها الذاتية، لتمويل  264.358,63ر يقضي بتحديد مبلغ ، على مقر  2012

وتم تحويل هذا المبلغ للحساب المفتوح بالخزينة العامة للمملكة  برنامج المشاريع ذات األولوية بجماعات إقليم كلميم،

باسم وكالة الجنوب، في حين لم تقم مصالح الجماعة إلى حدود قيام مهمة المراقبة، بتحويل مبلغ 

درهم، بالرغم من الموافقة على منح قرض للجماعة، قصد تمويل برنامج المشاريع ذات األولوية،  ,002.000.000

، بناء على طلب 2014يوليوز  22بتاريخ  3011رسالة المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عدد  وذلك عبر

، 2014يونيو  20، وبتاريخ 2012غشت  30التمويل الذي تقدمت به الجماعة عبر مراسلتين، على التوالي بتاريخ 

 ية الجماعة.درهم إلى ميزان ,002.000.000حيث تم التوقيع على عقد القرض، وتحويل مبلغ 

 اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي   .ج

، قام هذا األخير بالمصادقة على مشروع 2013ر المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر بناء على مقر  

 ا. "ا.  جمعيةع كل من درهم م 64.000,00اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي، بمبلغ 

سنتين ابتداء من تاريخ المصادقة على االتفاقية، على مدى المشروع  ويمتد  ، ف" .أ .س"وجمعية  ،"د  ا. .م .م .ت

جمعية "ا. ا. ل التزامات الجماعة في وضع حافلة للنقل المدرسي رهن إشارة . وتتمث  2014فبراير  18والذي يوافق 

درهم يتم تحويلها كإعانة لنفس الجمعية،    18.000,00درهم، منها مبلغ    32.000,00لغ  ، والمساهمة بمبت. م. م. ا. د"

جرة السائق ومصاريف الزيوت والمحروقات وقطع الغيار وصيانة حافلة النقل المدرسي،  لتغطية النفقات المتعلقة بأ  

ص لبرمجة اعتمادات سنوية بميزانية الجماعة لتغطية نفقات التأمين والفحص التقني  خص  درهم ت   14.000,00ومبلغ 

ص عليها بالمادة السابعة من اتفاقية ع المنصوعتبر عضوا بلجنة التتب  ة بحافلة النقل المدرسي. كما أن الجماعة ت  الخاص  

 ثير تنفيذ مضامين هذه االتفاقية مالحظة تتجلى فيما يلي: الشراكة المذكورة. وي  

  استمرار الجماعة في تحمل التزاماتها المالية بالرغم من عدم تجديد اإلطار التعاقدي 

المتعلقة بمشروع الدعم المدرسي،  ل ضمن نفقات ميزانية تسييرها، المصاريف لوحظ أن الجماعة الزالت تتحم   

وخاصة المصاريف المتعلقة بخدمات النقل المدرسي، المشار إليها أعاله، وذلك بالرغم من انتهاء مدة سريان مفعول 

، 2014فبراير    18ت المصادقة عليها بتاريخ  اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي، والتي تم  

الوفاء  و غياب إطار تعاقدي يسمح للجماعة بحث باقي أطراف المشروع على االلتزام بتعهداتهموهو ما يعني 

ف لسبب من ال يحتمل أي توق   حيويا   الرغم من اعتبار خدمات النقل المدرسي مرفقا  ب ، وذلك بالتزاماتهم التعاقدية

   .األسباب

، صادق على صيغة تعديلية التفاقية  2016لشهر فبراير  وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس الجماعي خالل دورته العادية  

ضح من مراسلة لم يستجب النتظارات أحد أطراف االتفاقية )جمعية س.أ. ف(، كما يت   . األمر الذيالشراكة السابقة

 وبالتالي لم يتم تجديد اإلطار التعاقدي.  ،رئيسة الجمعية لمصالح الجماعة

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

وبرنامج   إعداد المخطط الجماعي للتنميةب المتعلقة المعطياتأرشيف الوثائق والعمل على االحتفاظ ب -

نتائج  ،SIC)نتائج ورشات التشخيص التشاركي، النظام المعلوماتي الجماعي  عمل الجماعة

   ؛من طرف الخبراء، ...( المنجزة والتقاريرالدراسات 

 ؛ام اتفاقيات شراكة مع األطراف األخرى المعنية بالمشاريع الُمضّمنة في برنامج عمل الجماعةإبر -

تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافّة العناصر األساسية من أجل أجرأة فعّالة   -

مفصلة لمختلف    للمشاريع التي يتضّمنُها برنامج عمل الجماعة )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية

مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق 

 المكلف بالتنفيذ والتتبع،...(؛

التركيز في إعداد برامج عمل الجماعة على ضرورة توفّر التمويالت الضرورية، وقابلية المشاريع   -

تقنية تُحّدد تكلفة معقولة، وكذا توفير ضمانات حقيقية الُمبرمجة لإلنجاز، واعتمادها على دراسات 



 90 

اللتزام أطراف االتفاقية بتعهداتهم، والتركيز على برمجة مشاريع ذات أولوية )الربط بالماء الصالح 

 للشرب، الربط بشبكة الكهرباء، تعبيد الطرق وفك العزلة، المحافظة على الوسط البيئي، إلخ.(؛

وذلك قبل الشروع في  ، القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها  الّسهر على تصفية الوضعية -

 مرحلة اإلنجاز؛ 

كلما تعلّق األمر بمباني عامة أو يستعملها  الترخيص بمسطرة المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال -

 العموم، والتقيّد بإلزامية االستعانة بمهندس معماري؛ 

مرافق المركب السوسيو  على الالزمة للحفاظ لى اتخاذ التدابيرالعمل بتنسيق مع الجهات المعنية ع -

والتخريب، وكذا دراسة  أشكال اإلتالف كل من وحمايتها وصيانتها، رياضي للقرب بمركز أمطضي،

 إمكانية اعتماد طرق أخرى لالستغالل عند االقتضاء؛

وتسلّمها في أقرب اآلجال وطبقا  العمل على التسريع بإتمام أشغال مشروع تهيئة مركز الجماعة،  -

 للمواصفات التقنية والجودة المتعاقد بشأنها، والُمقّررة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة؛

 . م لجميع أطراف مشروع الدعم المدرسيلز  وضع إطار تعاقدي مُ اإلسراع ب -

 ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي
د االختصاصات التي منحها إياها تعد  لفي مجال التعمير والتهيئة العمرانية، نظرا  تلعب المجالس الجماعية دورا حيويا  

 78.00من القانون رقم  38لمقتضيات المادة  خاصة في ميدان التعمير والبناء والتنمية المجالية، وذلك طبقا   عشر  الم  

 .المتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم  من القانون 85المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 

مقتضيات  وفي هذا اإلطار، تنص   . في تدبير المجاالت البيئية واسعةباختصاصات  الترابيةالجماعات  كما تحظى

القانون بمثابة    113.14رقم    القانون  من  83وكذا المادة  ،  المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم    40المادة  

ثير تدبير ، بأن يسهر المجلس الجماعي على الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. وي  بالجماعاتالتنظيمي المتعلق 

 : الجماعة للمجال الترابي والبيئي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي

  ّوثائق التعمير رغم انتهاء صالحيتهار في تحيين التأخ  

ادر الص   96/1474بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية رقم  اعةجمالتدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بيتم 

مخطط تنمية الكتلة العمرانية بإقرار ( بالموافقة على قرار عامل إقليم كلميم 1996يونيو  25) 1417في ربيع األول 

ية الكتلة ( بإقرار مخطط تنم1996ماي  20) 1417محرم  2بتاريخ القروية ألمطضي، وقرار عامل إقليم كلميم 

 .(1996شتنبر  5) 1417ربيع اآلخر  20- 4410العمرانية القروية ألمطضي، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 

وذلك طبقا لمقتضيات ، 2006يونيو  25 ذ أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية المذكور، انتهت صالحيته عمليا من إال

وسيع نطاق العمارات القروية، علما بأن مشروع تصميم النمو بشأن ت 1.60.063الظهير الشريف رقم من  4المادة 

الخاص بالكتلة العمرانية لمركز الجماعة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، والذي كان 

، والذي صادق عليه المجلس الجماعي بدورته العادية لشهر 2015موضوع بحث علني تم إيداعه بتاريخ فاتح يونيو 

 ال زال لم يستوف المراحل النهائية للمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.، 2015 يوليوز

 عدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين 

لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أية تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين، وذلك عبر توفير تصميم   

رهن إشارة المواطنين، تكريسا لسياسة القرب وضمانا لتطبيق القانون، باعتباره من ضمن الوسائل  نموذجي يوضع

مة من طرف الجماعة، خالل سل  الم  عدد الرخص  جدير بالذكر أن    الناجعة للحد من إشكال ظاهرة البناء غير القانوني.

 . ترميم رخصة 117و بناء رخصة 11و رخصة للربط بالكهرباء 93بلغ  ،2017إلى 2010 متدة منالفترة الم  

 محدودية المشاريع الهادفة إلى الحد من هشاشة الوسط البيئي بالجماعة 

بالنسبة للجماعة نظرا لما لها من أهمية ودور أساسي على المستوى االقتصادي واالجتماعي ثروة ثمينة  ل الواحة  شك ِّ ت  

للسكن ومجاال    ز،راث طبيعي وثقافي ومعماري متمي  تبالواحي فضاء جغرافيا يزخر    ل المجالشك  واإليكولوجي، حيث ي  

 .واإلنتاج الفالحي والحضاري

وفي هذا الصدد، أسفرت المراقبة عن تسجيل قصور على مستوى مجهودات المجلس الجماعي بشأن التعاطي مع  

ى ذلك في محدودية المشاريع لواحة، ويتجل  المشاكل البيئية والمحافظة على الوسط الطبيعي وخلق توازن بيئي با

وتهيئة المجال والحفاظ على البيئة، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ. بالحد من هشاشة الوسط البيئي  المتعلقة

من مجموع المشاريع المبرمجة في    %1,35فعلى مستوى التخطيط لم تتجاوز نسبة المشاريع المتعلقة بالمجال البيئي  

 .2015-2010خطط الجماعي للتنمية للفترة إطار الم



 91 

من المشاريع التي من جهة أخرى وعلى مستوى التنفيذ، لوحظ غياب شبه كلي للمشاريع الهادفة إلى تحسين البيئة ضِّ 

م  حت  ، مما ي  لحد من اآلثار السلبية للهجرةتم إنجازها بتراب الجماعة، وهذا ما يطرح تحديات كبيرة على الجماعة في ا

 صياغة حلول مالئمة للتخفيف من الصعوبات التي تطرحها مشكلة ندرة المياه وتدهور جودة الترابالعمل على  عليها  

عتبر المورد الرئيسي تي تال وتربية المواشي ، وتقهقر التنوع البيولوجي، وتراجع النشاط الفالحيبالمجال الواحي

لتجاوز تنموية موجهة  ، وذلك عبر بلورة مقاربة  بر األجيال، وفقدان الخبرة المحلية المتوارثة عجماعةسكان الألغلبية  

 االقتصاديةالطبيعية ويجب أن تستجيب لرهانات تثمين المؤهالت والتي ، يةالواحالبيئة  تعاني منها التي  االكراهات 

 للواحة. والسياحية

 مواد المقالع من طرف جهة غير مؤهلة باستغالل الترخيص 

المتعلق بالمقالع، فإن المصالح الجهوية أو اإلقليمية للسلطة الحكومية   27.13من القانون رقم    12المادة    لمقتضيات  طبقا  

فة بالتجهيز، هي التي تملك سلطة التصريح بفتح واستغالل المقالع، بناء على رأي اللجنة اإلقليمية للمقالع بعد كل  الم  

 محصورة في ممارسة الجماعي ات رئيس المجلسدراسة ملف التصريح باالستغالل، بينما تبقى اختصاص

 المعمول والتنظيمية التشريعية المقتضيات حدود  في المقالع استغالل تنظيم بخصوص اإلدارية الشرطة اختصاصات

من القانون  50 المادة قتضياتم   على ذلك الميدان، كما تنص   هذا في واألنظمة القوانين تطبيق على والسهر بها،

إال أن  بالجماعات. المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 100 المادة وكذا الجماعي،المتعلق بالميثاق  78.00

قصد استغالل مواد المقالع )الصخور  01/2017رئيس المجلس الجماعي قام بمنح رخصة استغالل مؤقتة رقم 

الترابي للجماعة، دون تحديد الكميات المرخص باستخراجها وأماكن  والرمال واألحجار واالتربة المختلطة( بالنفوذ 

باسم نفس المستغل،   01/2018منحت مصالح الجماعة رخصة استغالل مؤقتة رقم    2018االستخراج. وفي بداية سنة  

ى متر مكعب شهريا(، وكذا أوقات العمل )من الثامنة صباحا إل 30لكن مع تحديد الكميات المرخص باستخراجها )

 السادسة والنصف مساء(. 

يحول دون مراقبة وضبط  المقالع من طرف جهة غير مؤهلة لذلك، الترخيص باستغالل مواد  أن إلى اإلشارة وتجدر

 ومعالجتها المواد  استخراج عملية تأثير خالل من البيئة، على دةتعد  م   سلبية عمليات االستغالل، كما قد تكون له آثار

 حيث  التربة،  تدهور  إلى  يؤدي  كما  الطبيعية.  المناظر  وكذا  والغابوية،  النباتية  الموارد   وعلى  والماء،  الهواء  جودة  على

 المتعدد الواحي المجال في حماية المقالع، واستغالل تدبير بمراقبة  المتعلقة القانونية المقتضيات إعمال أهمية ىتتجل  

ن مك  وتوازنه، كما ت    استقراره  د هد  ت    قد   التي  المخاطر  من  ديواالقتصا  واالجتماعي   اإليكولوجي  المستوى  على  الوظائف

د من احترام المستغلين لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل، وكذا بنود من تفعيل اآلليات الرقابية الرامية إلى التأك  

السياحية والمواقع األثرية والنقوش رخصة االستغالل، مع العلم أن عملية استغالل مواد المقالع، قد تطال المناطق 

 الصخرية التي تعتبر مؤهالت أساسية لتنمية الجماعة.

 رافق العمومية الجماعية. تدبير المثالثا
 :أسفرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية عن تسجيل المالحظات التالية

  ّفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء ر في تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لتأخ

 الصالح للشرب 

جماعة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وذلك في ليتم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالنفود الترابي ل

 الوقوف مننجزة التحريات الم   نتمك  . وقد (PAGER)البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب إطار 

 هشرفة على تدبيرط فيها هذا المرفق الحيوي الهام، نتيجة العجز الذي تعاني منه الجمعيات الم  عدة مشاكل يتخب   ىعل

)ضعف القدرات التدبيرية، وغياب آلية الشفافية والمحاسبة، وعدم القدرة على ضمان جودة واستمرارية خدمة تزويد 

درة على مستوى الموارد المائية بالجماعة، ف التي تعرف ن  الساكنة المحلية بالماء الشروب، خاصة في فترة الصي

به من ضغط كبير على الشبكة سب  الذي تعرفه الجماعة، وما ي   وكذا التوسع العمراني والنمو الديموغرافي

 وتجهيزاتها،...(. 

عامل عمالة إقليم كلميم، بالمراسلة عدد -لت الجماعة من والي جهة كلميم واد نونتوص   ،وفي هذا اإلطار

فيها الجماعة على عقد دورة استثنائية للمجلس  ، والتي حث  2016ماي  05/ و.ج. ك.و.ن  بتاريخ 2347

رباء الجماعي، قصد دراسة تفويت تسيير شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة، لفائدة المكتب الوطني للكه

والماء الصالح للشرب، من أجل تمكين هذا األخير من التدخل للمساهمة في إنجاز وتدبير شبكة التطهير 

 السائل بالجماعة.

ر  قر  ، وبإجماع أعضائه، على م  2016ماي    25لمجلس الجماعي، خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  اوقد صادق  

صالح للشرب، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك يقضي بتفويت تدبير تسيير شبكة الماء ال

، لم تتخذ مصالح 2018شهر مارس غير أنه إلى حدود  ؛الترابي للجماعة باستثناء دوار تليليت ذ على مستوى النفو

 ر المجلس الجماعي المذكور. قر  الجماعة التدابير الالزمة لتفعيل مضامين م  
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جدر اإلشارة إلى أن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة اإلطار إلنجاز مشاريع التطهير السائل بالجماعات وفي هذا الصدد، ت

وساي وأمطضي، يبقى مرتبطا بالتسريع باتخاذ التدابير الالزمة بشأن قرار تفويت    وتركيالترابية أداي وتالوين أسكا  

 ي للكهرباء والماء الصالح للشرب.تدبير تسيير شبكة الماء الصالح للشرب لفائدة المكتب الوطن

 تدبير مرفق جمع النفايات المنزليةغياب آلية ل  

درهم القتناء حاويات   76.408,45، ببرمجة مبلغ 2014قام المجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر فبراير 

درهم القتناء دراجة  30.000,00، بإعادة تخصيص مبلغ 2014نفايات. كما قام خالل الدورة العادية لشهر يوليوز 

على دعم  2016ص لنقل النفايات المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، حصلت الجماعة خالل سنة خص  نارية ذات عربة ت  

درهم، تم رصده القتناء شاحنة  000,00 .320خصوصي لالستثمار من المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 

جة اعتمادات مالية في إطار ميزانية التسيير لتوظيف أعوان ، كما تمت برمPick-Up Benneصغيرة من نوع 

ه بالرغم من كل التدابير التي أن  عرضيين وتوفير الموارد البشرية الالزمة إلطالق مشروع تدبير النفايات المنزلية. إال

، النفايات المنزليةيتم الشروع في تدبير مرفق جمع لم تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة، والمشار إليها أعاله، 

من القانون   83المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00من القانون رقم    39قتضيات المادة  على ذلك م    كما تنص  

له ذلك من تهديد للوسط الطبيعي، عبر انتشار التلوث وتدهور شك  المتعلق بالجماعات، مع ما ي    113.14التنظيمي رقم  

 التوازن البيئي.

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: وعليه،

التسريع بتوفير جميع الشروط المطلوبة لتدبير وصيانة الماء الشروب بالجماعة وذلك بتنسيق مع  -

عادة بناء شبكة التوزيع المكتب الوطني للماء والكهرباء، من أجل توفير الموارد المالية الالزمة إل

 حولها وتأخذ بعين االعتبار إمكانيات الجماعة وُمقّدراتها؛   وإعادة صياغة شروط تفويت متوافق   الحالية

 وعلى  البيئة  على  ا  سلب  اتخاد التدابير الالزمة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، وذلك لتفادي التأثير -

 .الطبيعي الوسط

 طلبيات الجماعية. تدبير الرابعا
 151بواسطة  2016إلى  2010الفترة الممتدة من سنة  جماعة بإنجاز األشغال والتوريدات والخدمات خاللالقامت 

 .درهم 785,35 128 3سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 

 : وقد تم في إطار تقييم تدبير الطلبيات الجماعية رصد مجموعة من النقائص تتجلى فيما يلي 

 الطلببشأن األعمال موضوع سندات    القبلية  إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة  عدم 

 فبراير  5)  1428  محرم  16  بتاريخ  2.06.388  رقم  المرسوم  من  75  المادة  من  الرابعة  الفقرة  قتضياتم    إلى  بالرجوع

 الفقرة وكذا ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة القواعد  بعض وكذا الدولة صفقات  إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007

 والمتعلق( 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8 بتاريخ 2.12.349 رقم المرسوم من 88 المادة من الرابعة

  القتناء   الطلب  سندات  إلى  اللجوء  يتم  عندما  الكتابية،  االستشارة  مسطرة  تفعيل  إلزامية  مدى   ضحتت    العمومية،  بالصفقات

مصالح   لجوء  يثبت  ما   غياب  أظهرت  المراقبة  نجزة في إطارحريات الم  الت    أن  إال  .خدمات  أو  أشغال  إنجاز  أو  توريدات

حيث إن سجالت مكتب   الطلب،  سندات  موضوع  باألعمال  يتعلق  فيما،  الكتابية  االستشارة  إجراءات  تفعيل  إلى  جماعةال

 .أعاله  إليهما  المومأ  الفصلين  في  عليها  المنصوص  الكتابيةفيد توثيق رسائل االستشارة  ن ما ي  الضبط بالجماعة ال تتضم  

 فهو  تكلفة،  بأقل  نفقاتها  إنجاز  من  الجماعة  نيمك    كونه  عن  فضال  الكتابية،  المسطرة  إلى  اللجوء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر

 .االقتصاديين  والفاعلين  المقاوالت  بين  التنافسية  وخلق  الشفافية  وترسيخ  الجيدة  الحكامة  قواعد   إرساء  إلى  يهدف  إجراء

 إنجاز أشغال في غياب الضمانات الضرورية 

د شروط التنفيذ، حد  لوحظ لجوء الجماعة إلى إنجاز أشغال تهيئة الطرق والبنايات االدارية بواسطة سندات الطلب لم ت   

 المنجزة.العيوب التي قد تعتري األشغال  ل تغطيةكالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان، وذلك من أج

، ومدى مطابقتها للمواصفات المنجزةل عدم إنجاز التجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة األشغال  ج  كما س  

األشغال، وأداء تسلم عيوب بعد  في حالة ظهورب في ضياع حقوق الجماعة وهو ما قد يتسب  التقنية المتعاقد بشأنها، 

، وسند 24/12/2010بتاريخ  18/2010ويتعلق األمر على سبيل المثال بسند الطلب رقم  .الحواالت المتعلقة بها

، وسند الطلب رقم  22/12/2014بتاريخ    23/2014، وسند الطلب رقم  23/12/2014بتاريخ    2014/ 20الطلب رقم  

 .24/08/2016بتاريخ  08/2016

ادر في الثامن من جمادى األولى الص    02.12.349المرسوم رقم    من  88  المادةالفقرة الثالثة من  وتجدر اإلشارة إلى أن  

على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى   تنص  ( المتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    2)  1434

ولإلشارة فقد بلغت قيمة سندات   .لضماناألعمال المراد تلبيتها، وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط ا

 درهم.  949.503,02، ما مجموعه  2017إلى    2010الطلب المتعلقة بأشغال البناء والتهيئة، خالل الفترة الممتدة من  
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

من خالل استشارة أكبر عدد من  إلى توسيع قاعدة المنافسة، الرامية والتدابير إعمال اإلجراءات -

 الممونين؛

تضمين سندات الطلب المتعلقة بإنجاز أشغال، لشروط التنفيذ، والمواصفات التقنية لألشغال، وآجال   -

مع العمل على  المنجزة،العيوب التي قد تعتري األشغال  التنفيذ، وشروط الضمان الالزمة لتغطية

لتجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة األشغال المنجزة ومدى مطابقتها ضرورة إنجاز ا 

 للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي ألمطضي 

 )نص ُمقتضب( 

 )...( 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبير مشاريع .أوال

 طيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع التخ .1

عداد المخططات الجماعية  االتفاقية اإلطار المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة إل .أ

 للتنمية

 2015-2010لمخطط الجماعي للتنمية التأخر في إعداد ا 

منعطفا في مجال اإلدماج الفعلي للتخطيط  2015-2009كما هو معلوم، شكل إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

صات وانشغاالت المجلس الجماعي ألمطضي شأنه في ذلك شأن أغلب الجماعات التي تعاني من للتنمية في اختصا

نقص التأطير اإلداري والتقني لمصالحها. وكما ورد بتقرير المراقبة، فقد دعي المجلس الجماعي ألمطضي منذ 

يتأت له دون  مهو ما لإلى مباشرة العمل وفق منهجية التخطيط وبرمجة المشاريع التنموية، و 2009منتصف سنة 

 دعم مالي ومواكبة تقنية في هذه التجربة، شأنه في ذلك شأن أغلب إن لم نقل جميع الجماعات باإلقليم. 

وهكذا، تم إرساء الهياكل بتكوين اللجنة الجماعية المكلفة بالتخطيط التشاركي وتعيين الفريق التقني، كما أبرمت 

ت التنموية لثماني جماعات باإلقليم ضمنها جماعة أمطضي. ويجدر التذكير اتفاقية شراكة إلنجاز ومواكبة المخططا

هنا أنه بالنسبة لكافة الجماعات المعنية، فقد ظلت الجمعية المتعاقد معها هي التي تبادر وتقود مختلف العمليات التي 

ووفقا للجدولة الزمنية المتفق من االتفاقية  3الفقرة  5تندرج ضمن إعداد المخطط وفقا اللتزاماتها المحددة بالبند 

 عليها بنفس البند كما يلي: 

 : التحسيس والتواصل وتكوين الفرق والفاعلين المحليين.1المرحلة 

 : المواكبة إلعداد وثيقة واقع الحال بكل جماعة على حدة.2المرحلة 

 : الدعم والمواكبة التقنية إلعداد التشخيصات الترابية التشاركية.  3المرحلة 

 : تأطير الورشات الخاصة بالتخطيط ووضع خطط العمل ووضع الميزانيات.4حلة المر

: مواكبة الجماعات لتقديم النتائج وتقديم الدعم التقني ألجرأة األنظمة المعلوماتية الجماعية التي وضعت 5المرحلة

 بهذه المناسبة.  

عموما وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية وبالنظر لضعف الموارد البشرية بالنسبة للجماعات المعنية 

المؤطرة للعملية، ونظرا كذلك للوقت الطويل الذي كلفته كل مرحلة من المراحل أعاله، إلى جانب إجراءات  

المصادقة على مخرجات كل مرحلة من طرف وكالة الجنوب المكلفة بالتدبير المالي لهذه الشراكة، فإن الجماعات 

لس الم تتمكن من الحصول على النسخة النهائية لمشروع برنامج عملها قصد عرضه على المج المعنية عموما

 ويصادق عليه. 2013بالدورة العادية لشهر فبراير بالنسبة لجماعتنا ليدرج  2012إال أواخر سنة  ةالتداولي

 لتنميةعدم توفر الجماعة على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي ل 

فرصة للتمرين واكتساب   2015-2010، شكل إعداد المخطط الجماعي للتنمية  السابقةكما سلف بالنسبة للمالحظة  

أ" بتأطير ومواكبة  . م. أ .مهارات وتقنيات وأساليب التخطيط للتنمية. إال أنه بالنظر لظروف تكليف جمعية "م

ات المعنية وضمنها جماعة أمطضي لم تتمكن من تملك كل مختلف المراحل التي مر منها هذا اإلعداد، فإن الجماع

 األرشيف والوثائق المرتبطة بهذا الملف. 

لكن تظل جماعتنا محتفظة بأهم الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، وأخص بالذكر الوثائق والنصوص المرجعية،  

معلومات خاصة بمختلف األشخاص  واالتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، ووثيقة تقديم الجمعية المؤطرة، وبطائق

المتدخلين في عملية إعداد المخطط الجماعي، ومختلف المحاضر والمراسالت الصادرة والواردة حسب المراحل 

التي مر منها، ونتائج واستمارات البحث الميداني المنجز بتراب الجماعة بنفس المناسبة، والمعطيات التي وفرتها 

مستفيدين من التكوينات المنظمة وعروض التكوين التي استفادوا منها، ولوائح المصالح الخارجية، ولوائح ال

المشاركين في الورشات التشخيصية وتقاريرها ووثائق منتدى استرجاع نتائج التشخيص واالنسجام بين مخططات 

  لتواصلي.التنمية على الصعيد اإلقليمي باإلضافة طبعا للنسخة األخيرة من وثيقة المخطط ووثيقة المخطط ا
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 .تضمين المخطط الجماعي للتنمية مشاريع تندرج في إطار السياسات القطاعية للمصالح الخارجية 

إعداد المخطط الجماعي للتنمية في إطار شراكة تضم مجموعة من الجماعات. وتم االتفاق على اعتماد منهجية تم 

تقضي بإدراج المشاريع المبرمجة أو في طور اإلنجاز لدى المصالح الخارجية ضمن برنامج العمل على صعيد 

ة هذا اإلجراء لكونه ال يعبر عن حقيقة  كل جماعة من الجماعات المعنية بهذه الشراكة، وإن اتضح أخيرا عدم صح

األمور عند تقييم المجهودات التنموية على الصعيد اإلقليمي أو الجهوي أو الوطني حيث ستحتسب لعدة مرات مما 

 يخالف الحقيقة.  

  المدرجة بالمخطط الجماعي للتنميةعدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع 

تجربة جديدة بالنسبة لجماعتنا بما يفيد عدم  2010/2015مخطط الجماعي للتنمية ، يعتبر إعداد الذكره كما سلف

تملك األطر الجماعية التي واكبت إنجازه للتكوين الالزم في هذا المجال قبل اشتغالها على هذا الموضوع. كما أن 

طاتها قضت في حينه باعتماد  المساطر والتقنيات المعتمدة والموحدة بين كل الجماعات المعنية بالشراكة إلعداد مخط

خطة عمل تتضمن فقط اإلشارة إلى سنة البداية وسنة النهاية بالنسبة إلنجاز كل مشروع من مشاريع البرنامج، بدل 

 وضع جدولة زمنية دقيقة ومفصلة ومراحل اإلنجاز والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع.

 جة بالمخطط الجماعي شاريع المدرضعف القدرات التدبيرية للجماعة على برمجة وإنجاز الم

 للتنمية

يعود السبب بشكل رئيسي إلى مستوى التأطير الضعيف للمصالح التقنية الجماعية. فالجماعة تتوفر على تقني واحد 

يتولى باإلضافة إلى مهام المصلحة التقنية مهام وكالة المداخيل الجماعية كما تمت مالحظة ذلك خالل المهمة 

 الرقابية.

 ل الجماعةبرنامج عم إعداد  .ب

 2022-2016مج عمل الجماعة للفترة التأخر في إعداد برنا 

بشكل أساسي إلى عدم التمكن من توفير  2022-2016يعزى التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 

فبراير  06بتاريخ: االعتمادات المالية الالزمة لتمويل إعداد البرنامج إال بمناسبة الدورة العادية للمجلس المنعقدة 

 2015درهم من الفائض المالي للسنتين المنصرمتين    120000.00، حيث خصص المجلس لهذه الغاية مبلغ  2017

فور التوصل بالترخيص الخصوصي الخاص برصد  2017مارس  02. وأطلق المسلسل التشاوري يوم 2016و

 هذه االعتمادات.

 واستغالل بعض المشاريع الجماعية تنفيذ .2

 حداث المركب السوسيورياضي للقرب ية شراكة إلاتفاق .أ

  إحداث المركب السوسيورياضي للقرب دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة

 الترخيص: 

عدم استصدار رخصة بناء بمناسبة إحداث المركب السوسيورياضي للقرب بمركز الجماعة كما تنص على ذلك 

المتعلق بالتعمير( كان خطأ من مصالحي لتقديرنا أننا نساهم بذلك في  12-90)القانون القوانين الجاري بها العمل 

 توفير الظروف المالئمة للنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة إلنجاح  هذا المشروع.

قبلية مع وعليه، نلتزم بالعمل على فرض احترام المقتضيات القانونية والمسطرية بالنسبة لكافة المشاريع المست

األخذ بعين االعتبار لالستثناءات واإلعفاءات الواردة بهذه النصوص، والحرص على خلق الضمانات الالزمة 

 الستيفاء كافة حقوق الجماعة.

 اضي للقرب وتعرضه ألعمال التخريبعدم استغالل المركب السوسيوري 

وليس   شغال بنائه من المقاول نائل الصفقةتمت عملية تخريب المركب السوسيورياضي للقرب قبل التسلم النهائي أل

كما أن عملية التسلم النهائي لألشغال بدورها تأجلت عن الموعد المقرر لها ألسباب تتعلق بتحفظات أعضاء  بعده.

 اللجنة التي لم تمثل فيها الجماعة الترابية ألمطضي بصفة رسمية. 

 بجماعات إقليم كلميم  المشاريع ذات األولويةاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج   .ب

 .تأخر في إنجاز أشغال بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الولوية 

، فقد RIMAX sarlالمبرمة مع شركة    02/2015بالنسبة لمشروع تاهيل مركز أمطضي موضوع الصفقة رقم:  

- 17بالمائة منها بتاريخ:  60 ، وتوقفت بعد إنجاز حوالي 2015-07-10تم الشروع في إنجاز أشغالها بتاريخ: 

( من وكالة الجنوب صاحب Décompteبسبب عدم توصل المقاولة بمستحقاتها المالية الجزئية ) 10-2016

 من اتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة بالبرنامج ككل. 6المشروع وفق مقتضيات الفصل 



 96 

المجلس اإلقليمي لكلميم  كل من سة الجماعة اتصاالت بشأن هذا المشكل مع مصالح بالرغم من ذلك، باشرت رئا

)صاحب المشروع المنتدب( ووكالة الجنوب، كما تم عقد اجتماع للجنة تقنية مختلطة تضم ممثلي أطراف االتفاقية 

  2017-02-20: بعد تاجيل االجتماع األول المقرر ليوم 2017- 03-01بحضور المقاول بمقر الجماعة بتاريخ: 

وكان موضوعها تتبع إنجاز األشغال المقررة والمشاكل التي تعترض هذا اإلنجاز. وخلصت إلى توصيات باستئناف 

 المقاول لألشغال وإعداده كشوفات مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد.

علقة  والمت MOURGHI DE TRAVAUX sarl المبرمة مع شركة 2017/ 57أما بخصوص الصفقة رقم: 

 بتزويد دوار اكني ملولن بالماء الصالح للشرب، فقد أنجزت بالكامل، وتم تسلم أشغالها.

 عدم التزام مصالح الجماعة بتحويل حصة مساهمتها في اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج 

 المشاريع التنموية ذات األولوية

ويل وإنجاز برنامج المشاريع التنموية ذات بلغت مساهمة جماعة أمطضي في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بتم

درهم. وقد قامت مصالحي بتحويل المبلغ المذكور على   2265000.00الولوية بجماعات إقليم كلميم ما مجموعه:  

 أشطر  كما يلي:

 .2012-12-03بتاريخ  232/2012درهم عن طريق الحوالة رقم  200000.00مبلغ  -

 .2013-05-20بتاريخ  89/2013رقم درهم عن طريق الحوالة  65000.00مبلغ  -

 .2018-03-27بتاريخ   31/2018درهم عن طريق الحوالة رقم  2000000.00مبلغ  -

 وبالتالي، تكون جماعة أمطضي قد أوفت بكافة التزاماتها المالية في إطار هذا البرنامج. 

 مويل وإنجاز مشروع الدعم المدرسي اتفاقية الشراكة المتعلقة بت .ج

  في تحمل التزاماتها المالية في إطار الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز مشروع استمرار الجماعة

 غم من عدم تجديد اإلطار التعاقدي الدعم المدرسي بالر

استمرار الجماعة في تسيير حافلة النقل المدرسي بشكل مباشر وتحملها كافة التكاليف المرتبطة بهذا التسيير بعد 

، كان نتيجة عدم تمكننا  "S. A  "والجمعية الفرنسية  "ت  .أ  .آ"ي جمعها بجمعية  نهاية صالحية اإلطار التعاقدي الذ 

من إقناع الشركاء وبالتحديد الجمعية الفرنسية باالستمرار في دعم هذا المشروع كما سبق أن تم تفصيله بالتقرير 

 الخاص المقدم لمهمة الرقابة. 

، يعتبر النقل المدرسي مرفقا حيويا خاصة بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين المراقبة  من جهة أخرى، وكما أكده تقرير

وأولياء أمورهم وينبغي أن يعمل الجميع على ضمان استمراره. وأغلب هؤالء بالمناسبة من عائالت معوزة ال 

استهم بجماعة  طاقة لها لتحمل تكاليف تنقلهم ولو على رأس كل أسبوع بين سكناهم والمؤسسة التي يتابعون بها در

 أداي المجاورة. 

ورغم ذلك، وبالنظر للمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع والمتمثلة في المصادقة )الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ: 

( على اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لتسليم حافلة نقل مدرسي جديدة للجماعة الترابية 2018شتنبر  04

ا، وما سيترتب عنها من أعباء إضافية من حيث التسيير والتمويل، فإننا أطلقنا مسلسال ألمطضي والتأشير عليه

أسفر عن وضع إطار تعاقدي جديد سيعرض على   "ت  .أ  .آ"تشاوريا بتعاون وتنسيق مع المجلس اإلقليمي وجمعية  

لهذه إلى حد كبير  جيبيستو 2019ماي  07أنظار المجلس الجماعي خالل الدورة العادية المقبلة والمقررة ليوم 

 التحديات.

 تدبير المجال الترابي والبيئي .اثاني

 ائق التعمير رغم انتهاء صالحيتهاالتأخر في تحيين وث 

لم تتمكن الجماعة من تحيين تصميم النمو العمراني لمركز أمطضي بالرغم من انتهاء مدة صالحيته بتاريخ 

 درهم. 270000.00االعتمادات الكافية لعملية التحيين والتي تقدر بحوالي نظرا لعدم توفرها على  006 -6 -25

ونتيجة لذلك، يتم االتصال باستمرار بمصالح الوكالة الحضرية لكلميم قصد التماس التكفل بمهمة إعداد وتحيين 

ث العلني حيث تم اإلعالن عن إيداع البح 2015التصميم المذكور. وقد استجابت هذه األخيرة لملتمسنا سنة 

. وبعد استيفائه للمراحل واإلجراءات المسطرية لدى مصالح الجماعة، 2015-06-01بخصوصه بتاريخ: 

بتاريخ  2015/ج ا/م ش ت/167تمت إحالته على السيد والي الجهة عامل إقليم كلميم بمراسلة تحت عدد: 

 قصد استكمال اإلجراءات الموالية. 09-09-2015
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عنية بعمالة إقليم كلميم ما يفيد إحالة المشروع على األمانة العامة للحكومة بمراسلة تحمل وقد علمنا من المصالح الم

قصد مباشرة إجراءات نشر قرارات العامل وقرار والي الجهة بشأنه بالجريدة   2016-10-21بتاريخ:    4931عدد:  

 الرسمية.

 ءات منح تراخيص البناء للمواطنينعدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجرا 

ا يتصل بتبسيط المساطر واإلجراءات المتعلقة بمنح رخص البناء، فإن أغلب المشاكل المطروحة في هذا المجال فيم

مرتبطة على وجه التحديد بوثائق إثبات ملكية العقارات المزمع بناؤها، وهو مشكل تم التعامل معه وفقا للمذكرات 

الصادرة عن وزير السكنى والتعمير   21536ورية عدد  الوزارية المتواترة الصادرة في الموضوع، وكان آخرها الد 

والمتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي   2012- 05-25وسياسة المدينة بتاريخ:  

واكبت مصالحي جهود الحوار والتشاور حولها واآلليات المقترحة لتفعيل مضامينها. وبالتالي، فإن مصالح الجماعة 

رابية ألمطضي تستقبل وتقبل أية وثيقة تفيد عالقة الطالب بالعقار في غياب رسوم ملكية كاملة األركان، كما لم الت

 يسبق أن تم رفض أي ملف بسبب عدم توفر رسوم حقيقية للتملك.

لميم  وفيما يتعلق بوضع تصاميم نموذجية رهن إشارة المواطنين الراغبين في ذلك، فإن مصالح الوكالة الحضرية لك

وفرت مجموعة تصاميم نموذجية لمختلف عمليات البناء بالوسط القروي من سكن وإصطبالت ومخازن وغيرها، 

إمكانية   توفير شروطإال أنها ستظل غير قابلة للتنفيذ دون المصادقة عليها من طرف مهندس مختص. ونحن بصدد  

 التعاقد مع أحد المهندسين المعماريين بالمنطقة لهذه الغاية.

 الوسط البيئي بالجماعة محدودية المشاريع الهادفة إلى الحد من هشاشة 

بمناسبة االشتغال على المخطط الجماعي للتنمية مع كل اإلكراهات التي شابته كما تم بسطها في مالحظات سابقة،  

محور تم اعتماد مختلف مقترحات المشاريع المستخرجة من ورشات التشخيص التشاركي بدواوير الجماعة، وتت

..( بدرجة أولى باإلضافة -الكهرباء  -الماء الصالح للشرب  -في أغلبها حول تعزيز البنيات التحتية األساسية )الطرق

إحداث مرافق اجتماعية..(. ولم يحظ  -الصحة -لتحسين شروط للولوج للخدمات االجتماعية المختلفة )التمدرس

 ام ثانوي ضمن هذه المقترحات كما تمت مالحظته. الجانب المتعلق بالبيئة والمحافظة عليها سوى باهتم

وبما إن المجلس الجماعي يمثل صورة مصغرة للساكنة التي يمثلها، وفي غياب أو ضعف دور الجهات األخرى  

المعنية بهذا الموضوع مثل الجمعيات المدنية والمدرسة ومؤسسة األسرة، كفيلة بالرفع من مستوى الوعي 

تي يطرحها، فقد ظلت الجهود التنموية المبرمجة بالجماعة قاصرة نسبيا عن رفع هذه باإلشكاالت والتحديات ال

 التحديات. 

لكن رغم ذلك، حاول المجلس الجماعي الحالي أن يتدارك األمر ويدمج من بين اهتماماته مجموعة من التدخالت 

ئية ذات العالقة أساسا بالحماية من اتخذت مجموعة من التدابير الوقا تهم المحافظة على البيئة. وفي هذا اإلطار،

الفيضانات بالتدخل لدى مصالح المديرية اإلقليمية للفالحة التي وضعت حواجز وقائية وشباكا من األسالك المعدنية 

على عدة مقاطع من وادي أمطضي ووادي تركا أخضير ووادي تزونت لوقاية المساحات المزروعة من االنجراف،  

ى مستوى اصالح العيون بمجموعة من الدواوير استهدفت توفير الماء المخصص للري باالضافة الى تدخالت عل

 والمحافظة عليه وتنمية النشاط الفالحي الذي يعتبر المورد الرئيسي ألغلبية سكان الجماعة.

ومن جهة أخرى، بادر المجلس الجماعي الحالي كذلك الى اتخاذ مجموعة من الخطوات تهم باألساس مجال توفير 

 لماء الصالح للشرب والنظافة وتدبير النفايات المنزلية يمكن تلخيصها فيما يلي: ا

 تجهيز بئرين للمياه المستعملة ألغراض مختلفة بكل من دوار تزونت ودوار أكني ملولن.

 . 2019-04-15تم فتح أظرفة الصفقة المتعلقة بها يوم  إبرام اتفاقية شراكة لبناء شبكة للتطهير السائل بالمركز

 ( ألجل تخصيصها لنقل النفايات.Triporteurاقتناء دراجة نارية بثالث عجالت )

 .2017اقتناء شاحنة لجمع ونقل النفايات المنزلية خالل سنة 

لتوظيف أعوان عرضيين مكلفين بالتدبير اليومي لهذا  2019وسنة  2018سنة  تخصيص اعتمادات بميزانية

 المجال.

. وقد إنجاز مشروع تجهيز البئر المزود للمركز بالماء الشروب بألواح الطاقة الشمسيةإبرام اتفاقية شراكة لتمويل و

 تم تسليم األمر بالخدمة لنائل الصفقة المتعلقة بهذا المشروع منذ شهر يناير الماضي.

 إطالق عملية جمع النفايات بمركز الجماعة وإيداعها بمطرح عمومي.

تدبير النفايات المنزلية مع كافة الفاعلين المعنيين، في أفق إرساء نظام قار في  برمجة لقاء تواصلي حول موضوع  

 هذا الشأن.
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ومن المأمول أن يتضاعف هذا الجهد في المستقبل بما يتيح تثمين واحات الجماعة واستثمار مؤهالتها الطبيعية 

 والخبرات المحلية بالهجرة. والتاريخية والثقافية وتجاوز تحديات االستقرار والحد من استنزاف الطاقات

  :الترخيص الستغالل مواد المقالع من طرف جهة غير مؤهلة 

والمتعلقتين باستغالل مواد المقالع  2018و 2017اإلقدام على منح رخصتين لالستغالل المؤقت خالل سنتي 

 الية:)الصخور والرمال واألحجار واألتربة المختلطة( بطلب من المسمى م.ب كانت لالعتبارات الت

 EXT/DG/2017/10ورود اسم المعني باألمر ضمن الالئحة االسمية للمستفيدين من قرار الترخيص عدد 

 الصادر عن مديرية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة.

 الرغبة في تحسين وتنظيم المقالع الغير القارة بالنفوذ الترابي للجماعة.

 الرغبة في تنويع وتنمية موارد الجماعة.

في  ات مصالحكميتم إعادة النظر في طريقة التعامل وتنظيم المقالع مستقبال مع األخذ بعين االعتبار لمالحظوس

 الموضوع.

 تدبير المرافق العمومية الجماعية .ثالثا

 ني تأخر بشأن تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لفائدة المكتب الوط

 الصالح للشرب للكهرباء والماء 

بالرغم من اتخاذ المجلس الجماعي مقررا بتفويت مرفق الماء الصالح للشرب بالجماعة للمكتب، ورغم تبليغه لكافة 

والية جهة كلميم وادنون( ، فإن  - المصالح المعنية )المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء

ت المباشرة التي بادر رئيس الجماعة شخصيا بإجرائها، عبر عن المكتب الوطني المذكور من خالل االتصاال

 مجموعة من التحفظات على التدخل لتدبير هذا المرفق العتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي: 

عدم استعداد المكتب لتحمل تدبير كل المشاريع المائية التي تدبرها الجمعيات بكافة تراب الجماعة، واالقتصار على 

 ز أمطضي.التدخل بمرك

عدم استعداد المكتب للتدخل دون قيام الجماعة على نفقتها الخاصة بإعادة بناء شبكة التوزيع الحالية وتجهيزاتها 

 تجهيزات الضخ..( طبقا للمواصفات التقنية وبالجودة المطلوبة من المكتب الوطني. -الملحقة )صهريج

هة، ومخالفتها  للمقرر المتخذ من طرف المجلس، فسيظل وأمام االستحالة  الواضحة لالستجابة لهذه الشروط من ج

هذا المقرر غير قابل للتنفيذ إلى حين اتخاذ مقرر جديد بعد التفاوض واالتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء 

 الح للشرب على شروط هذا التفويت.الص

 دبير مرفق جمع النفايات المنزليةغياب آلية لت 

وع، أود ان أذكر سيادتكم بالخطوات التي اتخذها المجلس الجماعي، كما تم تضمينها بالتقرير فيما يتعلق بهذا الموض

بالمذكرة  17على المالحظة رقم  اإلجابةوكما تمت اإلشارة إلى بعضها ضمن  ، الخاص المسلم لمهمة الرقابة

 كما يلي:  الجوابية المرفوعة لمصالحكم 

 . المنزلية لنفاياتلاقتناء حاويات  -

 ( تخصص لنقل النفايات الصلبة.triporteurء دراجة نارية ذات عربة )اقتنا -

 من المديرية العامة للجماعات المحلية.خصوصي لالستثمار  اقتناء شاحنة مناسبة لنقل النفايات، بدعم   -

 .2019والحالية  2018الماضية  توظيف أعوان عرضيين برسم السنة المالية -

 تدبير الطلبيات الجماعية .رابعا

 ن األعمال موضوع سندات عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االستشارة بشأ

 الطلب

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات  2-06-388من المرسوم  75من المادة  4من خالل تفعيل مقتضيات الفقرة 

 2- 12-349من المرسوم رقم  88من المادة  4ها، وكذا الفقرة الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبت

والمتعلق بالصفقات العمومية، يتضح مدى إلزامية تفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات 

 الطلب القتناء التوريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.

منذ حلولها بالجماعة. ومنذ تلك اللحظة، بادرت مصالحي   وقد شكلت هذه إحدى المالحظات األولى لمهمة المراقبة

المختصة بتفعيل هذه المقتضيات بمباشرة إصدار االستشارات الكتابية مع تسجيلها بمكتب الضبط بإدارة الجماعة. 
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وستستمر هذه المصالح في احترام هذه المساطر بهدف إنجاز النفقات الجماعية بأقل التكاليف وترسيخ شروط 

 ية والتنافسية.الشفاف

  أشغال في غياب الضمانات الضروريةإنجاز 

 لجأت الجماعة دائما إلى إنجاز بعض األشغال واقتناء بعض التوريدات عن طريق سندات الطلب. 

وحيث إن طبيعة وخصوصيات األعمال واالقتناءات الجماعية مختلفة من عملية ألخرى، فإننا نلتزم بإعادة النظر 

المسطرة المعتمدة لتنفيذها بما يسمح بإدراج الشروط المتعلقة بضمانات الجودة الضرورية   فورا وبشكل جدري في

من قانون  88وآجال التنفيذ ضمن البنود التعاقدية مع المقاولين والموردين طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من المادة 

حتوى األعمال المراد تلبيتها أدرجت دائما الصفقات العمومية، مع العلم أن ما يتعلق بتحديد المواصفات التقنية وم

 ضمن وثائق سندات الطلب التي تم تنفيذها لحد اآلن.

وفيما يتعلق بإنجاز التجارب المخبرية للتأكد من مدى مطابقة شروط جودة األعمال أوالخدمات للمواصفات 

نية لتتبع تنفيذ األشغال والمقتنيات المطلوبة، فإننا نلتزم بالتعاقد مع أحد مكاتب الدراسات أو مكاتب الخبرة التق

 الجماعية مستقبال.  
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 "خليل بن" جماعة

 (طانطان إقليم)
 

ثَت جماعة   30الموافق ل  1412من ذي الحجة  28 الصادر بتاريخ 2.92.468بموجب المرسوم رقم  بن خليلأ حدِّ

تقع الجماعة داخل النفوذ الترابي و .1992إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة سنة  على، وذلك 1992يونيو 

نسمة حسب اإلحصاء  752كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها  380وتمتد على مساحة تناهز حوالي  قليم طانطان،إل

 أسرة. 150، موزعين على 2014العام للسكان والسكنى برسم سنة 

 من على التوالي تطورا، إذ انتقلت 2016إلى  2010تسيير خالل الفترة الممتدة من لت مداخيل السج   وقد 

 لت نفقات التسيير زيادة خالل نفس الفترة، إذ انتقلت منرهم، كما سج  د   4.533.901,44درهم إلى    1.939.735,94

 التي ملحوظا   تطورا  مداخيل التجهيز  وعرفت .2016 سنة درهم   4.264.102,89درهم إلى  1.907.280,34

رفت نفقات التجهيز تطورا بينما ع خالل نفس الفترة. درهم  4.078.809,80 درهم إلى 330,00 810انتقلت من 

 إلى  2010سنة    درهم  250,92 753إذ تراجعت من    ،2016إلى سنة    2010ة من سنة  متد  غير منتظم خالل الفترة الم  

 2014، ثم انخفضت سنة 2012درهم سنة   2.514.036,86 ك إلى، لترتفع بعد ذل2011سنة  درهم 140.919,53

 ، 2016درهم، لتعاود االنخفاض سنة  3.987.845,76 ما يناهزإلى  2015سنة صل درهم، لت 408.008,65 إلى

 درهم.  1.839.050,00  حيث لم تتجاوز

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 وإصدار  من المالحظات  العديد   تسجيل  عن  للحسابات  الجهوي  المجلس  طرف  تدبير جماعة بن خليل من  مراقبة  أسفرت

 : يلي كما تلخيصها يمكن التوصيات من مجموعة

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع  .1

ى أساسا فيما مستوى التخطيط والبرمجة، تتجل  أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية مجموعة من النقائص على 

 : يلي

 2015 - 2010 للتنمية الجماعي الُمخّطط إعداد عدم •

على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم  2010يوليوز  09في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ  صادق مجلس الجماعة

ة بجماعة بن خليل وست جماعات أخرى واقعة الخاص  طات الجماعية للتنمية  خط  ومواكبة مسلسل التخطيط وإعداد الم  

عة بن خليل، ست جماعات أخرى ووكالة باإلضافة إلى جماداخل النفوذ الترابي إلقليم طانطان. وتضم االتفاقية 

د د غالف  الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة طانطان، و   ،درهم 3.900.000,00ها المالي في مبلغ ح 

 درهم. 100.000,00من االتفاقية بمبلغ  4للمادة وفقا   هفي تساهم الجماعة

كما   ، لم يتم االلتزام ببنود االتفاقية من طرف مختلف الشركاء،2015  -  2009طيلة الوالية االنتدابية السابقة  وإال أنه  

ر على من التوف    ن الجماعةيمك  إعداد مخطط جماعي للتنمية    وبالتالي لم يتمتها الملتزم بها،  لم تقم الجماعة بتحويل حص  

 رؤية استراتيجية واضحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

     2022 -  2016ل الجماعة ر في إعداد برنامج عمالتأخّ  •

نقطة إعداد برنامج عمل الجماعة للوالية   2016أكتوبر    04ناقش المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة بتاريخ  

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  78لمقتضيات المادة  وذلك تطبيقا   2021 - 2015االنتدابية 

الدورة العادية المنعقدة بتاريخ  الجماعي خالل حيث صادق المجلس ، كبيرا   أن مسار إعداد البرنامج عرف تأخرا   إال

 ،طخط  مواكبة إعداد الم    صة قصد تخص  اللجوء لخدمات أحد مكاتب الدراسات الم  ر يقضي بقر  م  على    2017اير    فبر  02

لم  ،2018شهر شتنبرحدود ؛ غير أن المالحظ أنه وإلى درهم 50.000,00 هغالفا ماليا قدر لهذا الغرض صوخص  

 تم المصادقة على النسخة النهائية للبرنامج. ت

 تنفيذ واستغالل المشاريع التنموية .2

ة من سنة متد  ترة الم  فبتراب الجماعة، تم خالل الط استراتيجي للمشاريع التنموية المزمع إنجازها خط  في غياب م  

درهم، وذلك دون التوفر  11.381.956,93مشروع بتكلفة إجمالية بلغت  13إعداد وتنفيذ  ،2017إلى سنة  2010

 على رؤية واضحة تمكن من دراسة جدوى هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا وآثارها المرتقبة على ساكنة الجماعة. 
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 :أسفرت مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية عن تسجيل المالحظات التاليةوقد 

 مشروع بناء دور سكنية .أ

وبهدف الحد من الهجرة القروية وتمكين الساكنة المعوزة من  ،2003على إثر الفيضانات التي عرفتها الجماعة سنة 

ليل واللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بن خت المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي السكن الئق، تم  

سكنية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التزمت من خاللها الجماعة  ادور 14لطانطان بخصوص بناء 

وقد  .والحفاظ على طبيعة المشروع واستمراريته ،بتوفير البقع األرضية الالزمة إلنجاز المشروع واألشغال الثانوية

، أ نجزت من خالل إبرام درهم  2.007.360,89، ما مجموعه  2017اإلجمالية للمشروع إلى حدود سنة   بلغت التكلفة

، 2018شهر شتنبرحدود    إلىو. إال أنه  2017إلى سنة    2010الفترة الممتدة من سنة    خاللطلب    سندات  وأربعصفقتين  

المالحظات مجموعة من لت ج  س  وقد  عوزة.أسرة م 14صة إليواء خص  لم يتم استكمال أشغال بناء الدور السكنية الم  

 : ، نوردها كما يليتنفيذ هذا المشروعبشأن 

 التكلفة التقديرية األولية للمشروعتقييم ضعف  •

دور سكنية من طرف   14بناء من أجل  درهم 816.052,80 بمبلغ PT/INDH/2010/13 رقم إبرام الصفقةتم 

وتم إعداد الدراسات الهندسية وتتبع أشغال البناء بواسطة عقد الهندسة المعمارية رقم  ،عمالة إقليم طانطان

3/PT/INDH/2010  إال أن  .2012أبريل  12تم التسلم النهائي لألشغال بتاريخ كما درهم،  52.563,17بمبلغ

من ميزانية مالية ادات اعتم . ومن أجل تدارك األمر تم تحويلإتمام األشغال حال دون تقييم كلفة المشروعضعف 

وذلك عبر  ، بناء على اتفاقيتي شراكةدور سكنية 14قصد إتمام بناء  ميزانية الجماعةالمجلس اإلقليمي لطانطان إلى 

درهم. لكن ات ضح فيما بعد أن  200.000,00والثانية في مبلغ  درهم 800.000,00دفعتين حددت األولى في مبلغ 

ا درهم.  44.7524,16بمبلغ  الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب اضطر هذه االعتمادات غير كافية مم 

شار إليها، أظهرت المعاينة الميدانية عدم اكتمال أشغال هذا المشروع.  وعلى الرغم من كل التدخالت الم 

   العقاري الوعاء تصفية وعدم الضرورية التراخيص على الحصول دون البناء بأشغال القيام •

وقد  .درهم 691.220,76سكنية بمبلغ  ادور 14استكمال بناء  من أجل 01/2013الجماعة بإبرام الصفقة رقم  قامت

تسلم األشغال بصفة و 2013أبريل  30الصفقة بتاريخ  صاحب المقاولببدء األشغال إلى  بالخدمة تم توجيه األمر

دون الحصول على التراخيص الضرورية ذلك  ؛ و2014شتنبر  02و  2013يوليوز    08في    مؤقتة ونهائية على التوالي

، ودون تصاميم المنشآت وتصميم القوالب الحديدية والخرسانة دون إنجازخصوصا رخصتي اإلصالح والبناء، و

بهو ووضع درج    14الالزمة تفاديا للمخاطر المحتملة خصوصا وأن الصفقة قد شملت تسقيف  التقنية  القيام بالدراسات  

 .علويالطابق ال ستغاللبكل مسكن قصد ا

 .الجماعة قد التزمت من خالل اتفاقية الشراكة بتوفير البقع األرضية الالزمة إلنجاز المشروع  كما تجدر اإلشارة إلى أن

ثبتة لملكية األرض المتواجدة "بالمركز الجديد ن المراجع العقارية الم  ل الممتلكات الجماعية ال يتضم  ج  إال أن سِّ 

دجنبر  17بتاريخ  11884Dدد، أن مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد ير في هذا الص  . وجدير بالتذكللجماعة"

 إقامةعلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل  حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية تنص   2010

 المشاريع عليها.

 إقليم طانطانم األشغال المنجزة من طرف عمالة تسلّ توثيق عملية عدم  •

 لها  لخو  ت    والتي  طانطان  إقليم  عمالة  طرف  من  المنجزة  لألشغال  مهاتسل    بعملية  تتعلق  وثيقة  أية  على  الجماعة  تتوفر  ال

 على  والحفاظ  وصيانة  واستغالل  تسيير  من  الالزمة  والتقنية  القانونية  التصرفات  جميع  ومباشرة  القائمة  البنايات  حيازة

. الشراكة  اتفاقية  من  السادسة  بالمادة  عليها  المنصوص  اللتزاماتها  طبقا    منه،  المتوخاة  األهداف  وتحقيق  المشروع  طبيعة

  رقم  الصفقة أشغال نهائية بصفة متتسل   طانطان إقليم عمالة مصالح إلى أن دد الص   هذا في اإلشارة وتجدر

13/PT/INDH/2010، 2012 أبريل 12 بتاريخ أعاله، إليها المشار. 

 المنجزة  بتتبع واحتساب كميات األشغال نقائص تتعلق  •

نجزة، إذ أدلت بوضعيات عامة ال لة لألشغال الم  فص  ال تتوفر الجماعة على دفتر ومحاضر الورش والوضعيات الم  

ة وأربع 01/2013نجزة في إطار الصفقة رقم تسمح بتحديد األشغال المنجزة من طرف عمالة إقليم طانطان وتلك الم  

 05/2015درهم )سندات الطلب رقم    447.524,16أصدرتها الجماعة لنفس الغرض بمبلغ إجمالي قدره  طلب    سندات

 (.16/2017و 08/2017و 07/2017و

الحساب يجب أن يتم على أساس كمية   اتأن إعداد وضعيات المنجزات وكشوفب، ددويتعين التذكير في هذا الص   

بالمصادقة على   2.88.1087من المرسوم رقم    56ذلك المادة  بين المكان، كما تقضي  بع  نجزة فعليا  وجودة األشغال الم  

المماثلة لها  62و 61والمادتين ، 2000ماي  04دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال بتاريخ 

 .2016يونيو  02بتاريخ  2.14.394 من المرسوم رقم 
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 بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل  المشروع السكنيعدم ربط   •

األخذ الكلفة التقديرية للمشروع، تم تشييد األساسات والبنايات دون    تقييم  األولية وضعفالتقنية  لغياب الدراسات    نظرا  

من  بالقربتواجد المساكن  وذلك على الرغم من ،لماء الصالح للشرب والكهرباءالدور السكنية باربط  بعين االعتبار 

فإن الجماعة ال تتوفر على شبكة التطهير السائل. كما   . أما فيما يتعلق بالربط بشبكة التطهير السائل،الشبكات الرئيسية

  المياه العادمة.بديلة تحترم المعايير البيئية لتصريف  طرق تقنية تلجأ إلى أنها لم

 مشروع تبليط األرصفة بمركز الجماعة  .ب

 . درهم 318.940,61بمبلـغ  2013يونيو  03بتاريخ  2013/ج ق ب خ/م وت ب/05ة رقـم قة الصفعـت الجماأبرم

 ت التالية:ابخصوص هذا المشروع المالحظ لتج  وقد س  

 عدم إنجاز أشغال منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة •

 األشغال المتعلقة بتوريدإال أن   .2014أكتوبر    02بتاريخ    05/2013رقم  موضوع الصفقة    التسلم النهائي لألشغالتم  

من   2ضمن أعمال الصفقة تحت رقم    عليها  المنصوصوة بشبكة اإلنارة العمومية  ووضع األنابيب البالستيكية الخاص  

والنهائي    1ت رقم  لكشف المؤقبيانات ا  كما يستفاد مندرهم، لم يتم إنجازها    14.616,00بمبلغ    دفتر الشروط الخاصة

 .2013أكتوبر  02بتاريخ  عد  الم  

 األشغال المنجزة مجددا لعمليات الحفر من أجلوتجدر اإلشارة إلى أن من شأن عدم وضع هذه األنابيب تعريض 

. وهو ما قد يؤدي الى إتالف أشغال تبليط األرصفة المنجزة في إطار الصفقة باإلنارة العمومية  القنوات الخاصة  وضع

 كورة.  المذ 

 غياب نظام لتصريف مياه األمطار  •

أشغال تبليط األرصفة بالمركز    من الوقوف على أن  تصميم جرد تنفيذ المنشآتاالطالع على  المعاينة الميدانية ونت  مك  

ركود مياه األمطار واألوحال بقارعة   يؤدي إلىتجهيز الطريق بنظام لتصريف مياه األمطار، وهو ما    الجديد لم تشمل

نظرا لغياب منحدرات ومزاريب كفيلة بتصريف   المطرية،وإرباك حركة المرور خالل موسم التساقطات  قلطريا

 .دة حديثاشي  واألرصفة الم   ع من عملية إتالف بنية الطريقسر  ي   كما أن من شان استمرار هذه الوضعية أن المياه.

 عدم مطالبة المقاول بالتأمينات الضرورية عن المخاطر الواجب تقديمها قبل بدء االشغال  •

. وهو ما من دفتر الشروط الخاصة  16التأمينات المنصوص عليها بالمادة  باكتتاب  لم تطالب الجماعة صاحب الصفقة  

ة شغل خالل حادث ةوقوع أي محل صاحب الصفقة عند  ل المسؤوليةض الجماعة لمخاطر تحم  عر  كان من شأنه أن ي  

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  24المادة  . وتجدر اإلشارة الى أن مقتضياتتنفيذها

 اكتتاب المقاول  لزاميةإعلى    تنص    ، سالف الذكر،2.99.1087المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم  

 قبل الشروع في تنفيذ الصفقة.  هذا النوع من التأمينات  ل

 ة والبيئ تدبير الساحل والمجال الترابي ثانيا. 
 ثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من المالحظات تتجلى فيما يلي.ي  

بداء رأي الجماعة في مشروع  إر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم  تأخّ  •

 ط توجيه التهيئة العمرانية خطّ مُ 

، 2011منذ سنة  ،الوطية جماعةكلم من مصب واد درعة إلى  29,548على مسافة  متد الم   الجماعةساحل  تم إدراج 

أكتوبر   07عطيت انطالقته بتاريخ  الذي أ    ،السمارة-لتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميما  لتوجيهط  خط  الم  مشروع  ضمن  

ط خط  إال أن هذا الم   .السمارة-الوكالة الحضرية كلميمالمبرمة من طرف  36/2011م صفقة رقالفي إطار  2011

 14/2014رقم  اإلعذار ستفاد منالمعمارية بالتزاماته، كما ي  مكتب الهندسة د عدم تقي   بسبب عرف تعثرا في تنفيذه 

الحضرية بالشروع في إعداد قامت الوكالة وقد . 2014مارس  27تاريخ ب ه له من طرف الوكالة الحضريةوج  الم  

د توجهات حد  سيدي إفني والذي سي  - لتهيئة العمرانية للشريط الساحلي كلميما بالمخطط لتوجيه قةتعل  دراسة جديدة م  

إال أنه وبالرغم من اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده من طرف مكتب    .سنة المقبلة  25تهيئة المجال الساحلي في أفق  

لت بالرغم من الدعوات المتتالية التي توص   ط المذكور،خط  حول مشروع الم   إبداء الرأيبالجماعة  قمسات، لم تالدرا

)رسالة الوكالة الحضرية لكلميم السمارة عدد بها من طرف مصالح الوكالة الحضرية وذلك قصد تقديم مقترحاتها 

  . طانطان(-سيدي إفني-تهيئة العمرانية لساحل كلميمط توجيه الخط  حول إعداد م    2017يوليوز    14بتاريخ    17/1014

 عدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق التعمير  •

 كما تنص   خاصة سياحية صبغة تكتسي التي األراضي بعض أو لـجميع التهيئة تصميم وضع على الجماعة تعمل لم

لت دد إلى أن الجماعة توص  بالتعمير. وتجدر اإلشارة في هذا الص    المتعلق  12.90  رقم  القانون  من  18  على ذلك المادة

وثائق للتعمير    المساهمة في إعداد   قصد   2013أبريل    05الشركة المغربية للهندسة السياحية بتاريخ    برسالة صادرة عن

 هكتار وضمان حماية هذه المواقع. 101,1حماية شواطئ مصب واد درعة على مساحة بهدف 
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 فيذ مقتضيات تصميم النمو ر في تنالتأخّ  •

 1960يونيو  25وافق ل مال 1379ذي الحجة  30الصادر في  1.06.063لمقتضيات الظهير الشريف رقم  طبقا  

ماي   07بتاريخ  1362.09السمارة رقم -والمتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، صدر قرار والي جهة كلميم

ط تنمية الكتلة القروية خط  بإقرار م   2009فبراير  03بتاريخ  02رقم  بالموافقة على قرار عامل إقليم طانطان 2009

تحقيق التنمية من ط بما يسمح خط  قتضيات هذا الم  م   نفيذ البن خليل. إال أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تعمل الجماعة على ت

التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات  صالحيةأن  لما  ، عِّ العمرانية للجماعة واستقطاب الساكنة واالستثمارات

   سالف الذكر. 1.06.063الظهير الشريف رقم من  4للمادة  طبقا   عشر سنواتتمتد لالقروية يجري 

 محاربة ثلوث ملتقى مياه واد بن خليل وواد درعة باإلجراءات الكفيلة عدم اتخاذ  •

الممتد   مياه مصب واد درعة  ضيوبناء على المعاينة الميدانية، لوحظ تعر  بالرغم من أهميته البيولوجية واإليكولوجية

 "A"التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية السائلة لمعمل تصبير السمك  ، لخطرهكتار 10.000مساحة تبلغ  ىعل

التابعة للنفوذ  "لمجيبير "لمدينة طانطان المتواجدة بمنطقةالعادمة  مياهالوذلك نتيجة لعدم استغالل محطة معالجة 

التأثير  وروائح كريهة وتلوث األراضي الفالحية البورية  . وقد نتج عن هذه الوضعية انبعاث  الترابي لجماعة بن خليل

بالرغم من المراسالت الموجهة من طرف رئيس المجلس  دد أنهطبيعية. جدير بالذكر في هذا الص  على الثروة ال

 التلوث.  هذا من للحد اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  لم يتم الجماعي الى السلطات المعنية،

 العشوائية المقالع لنشاط البيئية اآلثار من للحد الالزمة اإلجراءات اتخاذ عدم •

ة باستخراج الرمال والحجارة المستعملة في مجموعة من المقالع العشوائية الخاص   نت المعاينة الميدانية من رصد مك   

كفيلة بمراقبة ال التدابير خذ الجماعةخليل، دون أن تت  تافستيت وتويدريست ووواد كريزيم وواد بن  البناء بمناطق

 لمادةها. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن استغاللاالمقالع وحماية البيئة من اآلثار السلبية الناجمة عن هذه استغالل 

مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط  ةأنه "يمنع استغالل الرمال أو أي تنص علىمن القانون المتعلق بالساحل  24

 ."الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل

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

 مل على تنزيله في اآلجال الُمحّددة؛ احترام اآلجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والع -

السهر على تصفية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها، وذلك قبل الشروع في  -

 إنجاز األشغال؛

كلما تعلّق األمر بمباني عامة أو يستعملها  الترخيص بمسطرة تعلقةالمُ  القانونية المقتضيات إعمال -

 العموم؛

لتقى مياه واد بن خليل وواد درعة، والعمل على مُ لإيالء العناية الالزمة للنظام اإليكولوجي والبيئي  -

 من اهتمامات المجالس المنتخبة؛الت الطبيعية ض  إدراج حماية البيئة والحفاظ على الموارد والمؤهّ 

 دون الرمال المقالع خاصة لمحاربة استخراج مواد لحث األطراف المعنية، الزمةال باإلجراءات القيام -

 السلبية على البيئية.لحد من اآلثار وا ترخيص

 النفقات الجماعية. تدبير ثالثا

 سندات الطلب  في إطار تدبير الطلبيات .1

 197بواسطة  2017إلى  2010قامت الجماعة بإنجاز األشغال والتوريدات والخدمات خالل الفترة الممتدة من سنة 

ى الطلبيات، مجموعة من النقائص تتجل  هذه  ثير تقييم تدبير  درهم. وي    8.010.741,12طلب بقيمة إجمالية بلغت  السند  

 : فيما يلي

تعلقة بمسطرة االستشارة بشأن األعمال موضوع سندات قتضيات القانونية المُ عمال المُ إ   عدم •

 الطلب

 فبراير 5) 1428 محرم 16 بتاريخ 2.06.388 رقم  المرسوم من 75 المادة من الرابعة الفقرة قتضيات م   تنص  

 الفقرة وكذا ومراقبتها،  بتدبيرها  المتعلقة القواعد  بعض وكذا الدولة صفقات  إبرام وأشكال شروط بتحديد (، 2007

 قوالمتعل  (، 2013 مارس 20) 1434 األولى جمادى 8 بتاريخ 2.12.349 رقم المرسوم من 88 المادة من الرابعة

  القتناء الطلب سندات إلى اللجوء يتم  عندما الكتابية، االستشارة مسطرة تفعيل إلزاميةعلى  العمومية، بالصفقات

 إجراءات  تفعيل  إلى  جماعةالمصالح    لجوء  ثبتي    ما  وجود   لوحظ عدم  لذلك،خالفا     .خدمات  أو  أشغال  إنجاز  أو  توريدات

، 2017إلى سنة    2010خالل الفترة الممتدة من سنة    الطلب،  سندات  موضوع  باألعمال  قيتعل    فيما ،  الكتابية  االستشارة

 هذهفس الفترة، أن نجزة برسم ننة بملفات سندات الطلب الم  ضم  الم   ةص رسائل االستشارمن خالل تفح   نتبي  حيث 

 .ادرة أو الواردة على مكتب الضبطبسجالت المراسالت الص    ، كما لم يتم تدوينهايتم تبليغها إلى المتنافسين  لمالرسائل  
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 لوحظ تعامل الجماعة مع نفس الموردين لتقديم خدمات وتوريدات مختلفة. فعلى سبيل المثال، حصلت كما

 2010برسم الفترة الممتدة من سنة    233سند طلب من أصل    117على ما مجموعه    "G. E. H"و   "S. L"المقاولتان

بجميع   ،تقومان وعلى الرغم من االختالف الكبير لموضوع وطبيعة سندات الطلب  المقاولتين  ذلك أن،  2017إلى سنة  

 .األشغال والتوريدات والخدمات على اختالف أنواعها

ن الجماعة من لى مسطرة االستشارة الكتابية للمتنافسين، فضال عن كونه يمك  وتجدر اإلشارة إلى أن من شأن اللجوء إ

إعمال قواعد المنافسة بين المقاوالت والفاعلين  إلى يهدف إجراء فهوإنجاز نفقاتها بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة، 

 االقتصاديين.

 غياب مساطر وإجراءات واضحة لتدبير المشتريات الجماعية •

حاجيات إلى تدبير الدقيق للتحديد المن ابتداء ماعة على مسطرة واضحة فيما يتعلق بتدبير المقتنيات، ر الجال تتوف  

إلى أن التوريدات المكتبية ال  في هذا اإلطار وتجدر اإلشارة  .المشتريات وتوزيعها على مختلف المصالــح الجماعية

مصالح الجماعة بعد ذلك    . وتقومالحاجة ومباشرة من المورد حتفظ بها في المخزن الجماعي وإنما يتم توريدها حسب  ي  

تحديد الكميات  ب  قة فيما يتعل  خاص  مخاطر    وهو ما ينطوي على عدة  د.قصد أداء مستحقات المور ِّ   الطلب  إعداد سنداتب

 قة.المطب   واألثمانالموردة 

 عدم توثيق عمليات الصيانة وتتبع التوريدات •

درهم، حيث    1.049.467,76ما مجموعه    ،2017  إلى  2010  الممتدة من  ة برسم الفترةبلغت نفقات الصيانة االعتيادي

   .متلكات المنقولة )العتاد المعلوماتي(إضافة إلى بعض الم   ،شملت صيانة البنايات اإلدارية والمباني السكنية

أن الجماعة ال تمسك سجالت للصيانة ،  درهم  31.848,00فت  كل    التي  صيانة العتاد المعلوماتي  وقد لوحظ بخصوص

ولإلشارة فإنه على الرغم   .تهلفوقطع الغيار التي تم استبدالها وتاريخ اإلصالح وك   واألعطالتوضح نوع التدخالت 

 سنوات. 10لم تعد صالحة لالستعمال منذ أكثر من  24من أصل  تآال 10 من القيام بعمليات الصيانة المذكورة، فإن

 508.749,00بلغت نفقات كل من صيانة المباني السكنية وصيانة المباني اإلدارية على التوالي  على صعيد آخر، 

باستثناء بعض الوضعيات  ،عملياتهذه الوذلك في غياب أي توثيق ل الفترة؛درهم برسم نفس  493.758,00درهم و

ر عليها من طرف تقني الجماعة والتي ال تحمل تواريخ إنجاز ؤش  لمدلى بها لمهمة المراقبة الموثقة إلنجاز الخدمة م  ا

 بها. الخدمة وأرقام سندات الطلب المتعلقة 

ما يناهز  ،2017و 2010حف والهدايا خالل الفترة الممتدة ما بين بلغت نفقات شراء الت  ومن جهة أخرى، 

كما ال تمسك   .د هوية وصفة وعدد المستفيدين من هذه التحف والهداياحد  أن الجماعة لم ت    إال    .رهمد   1.004.400,00

 الضرورية. التصديقاتعملية االستالم والتخزين والتسليم وتدون سجالت أو وثائق 

وصوالت التسليم ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، مرفقة بلوحظ أن المصالح الجماعية ال تمسك سجالت تبي  كما  

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية   2.09.441من المرسوم رقم    111مقتضيات المادة  على ذلك    كما تنص  والخروج،  

ص للكميات المقتناة والكمية المتبقية في  ص  معرفة االستعمال الذي خ    معه    للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يصعب  

 المخزن.

   تعاقدي إطار سكنية في غياب  ودادية لفائدة مالي مبلغ تحويل .2

 2015 يوليوز 13 بتاريخ نون واد-كلميم وجهة خليل بن جماعة بين شراكة اتفاقية على الجماعي المجلس صادق

 مبلغ منها صص  خ   الجماعة، ميزانية إلى الجهوي المجلس ميزانية من درهم 1.223.552,44 مبلغ تحويل قصد 

 ودائرة الجماعة وأعوان بموظفي خاصة ودادية لفائدة سكنية  تجزئة أشغال إنجاز في كمساهمة  درهم 600.000,00

 المذكورة الودادية لفائدة 2017 غشت 24 بتاريخ درهم 600.000,00 مبلغ بتحويل قامت إال أن الجماعة .طانطان

 الودادية أن اعتبار على بها، قيامال المزمع والمشاريع وااللتزامات األهداف تحديد ودون تعاقدي إطار أي غياب في

 تنص   سالفة الذكر، االتفاقية  من الرابعة ولإلشارة، فإن المادة .والجهة الجماعة بين المبرمة  في االتفاقية طرفا ليست

 جهة وموافاة األشغال ع لتتب   التجارب وإنجاز التقنية والوثائق الدراسة بإعداد  تلتزم  الجماعة أن على الثانية  فقرتها في

 األشغال. نسبة تطور وكذا بواسطتها المنجزة والمشاريع االعتمادات هذه صرف عن لةفص  م   بتقارير نون واد -كلميم

 تدبير صفقة حراسة ومراقبة البنايات اإلدارية والملك العام الجماعي وحلبة السباق  .3

بمبلغ متلكات الجماعية والم  بهدف حراسة ومراقبة البنايات  07/2017أبرمت الجماعة الصفقة القابلة للتجديد رقم 

 : ى فيما يليتتجل  ه مجموعة من النقائص تإال أن تدبير هذه الصفقة قد شاب .درهم 583.200,00
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 ائق المثبتة لتسجيل األجراء عدم مطالبة الجماعة للشركة صاحبة الصفقة بالتأمينات الضرورية وبالوث

 بنظام الضمان االجتماعي

على حيل التي ت  و ،من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة المتعلقة بالتأمينات والمسؤوليات 19خالفا لمقتضيات المادة 

على   قة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات واإلشرافطب  من دفتر الشروط اإلدارية العامة الم    20المادة  

طالب ، لم ت  2002يونيو  04صادر في  2.01.2332األشغال المبرمة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 

ثبتة لالكتتاب في عقد أو عقود التأمين لتغطية األخطار الم    باإلدالء بالوثائق  " S Sud"الجماعة الشركة صاحبة الصفقة  

، ض لها أعوان الحراسةمكن أن يتعر  السيما حوادث الشغل التي ي    تها،حيد تواريخ صاليتحد مع  المرتبطة بتنفيذ الصفقة  

 لمسؤولية بشأن األضرار أو التعويضات الواجب دفعها في حالة وقوع حوادث ألعوان الحراسة.  ا لتفادي تحمل وذلك

شهادات تسجيل األجراء بالصندوق باإلدالء بنسخ من طالب الجماعة الشركة صاحبة الصفقة لم ت  وفي نفس السياق، 

دفتر  من لمادة الثانية من الفصل المتعلق بالشروط التقنية المنصوص على تقديمها في االوطني للضمان االجتماعي 

 المذكورة. الشروط الخاصة بالصفقة 

   عدم تتبع الجماعة لحسن تنفيذ شروط الصفقة 

لم تقم الجماعة  ،الشروط الخاصة بالصفقة والفصل المتعلق بالشروط التقنية من دفتر 2لمقتضيات المادة  بالنظر

بمراقبة مدى وفاء الشركة صاحبة الصفقة بتوفير العدد الكافي من المستخدمين مع ضمان كفاءتهم في مجال اإلسعافات 

ح الموظفين ض  واألولية والوقاية من الحرائق وإخالء الموظفين في حال وقوع كوارث طبيعية ومسك سجل ي  

ن من خالل التحريات تبي   وقد  .ات اإلدارية للجماعة خارج مواقيت العمل الرسميةواألشخاص الذين يلجون المقر  

كما ال تتوفر على   .وهوياتهم ونسخ من بطائق تعريفهم الوطنيةالحراسة    أعواننجزة عدم توفر الجماعة على الئحة  الم  

 ثبت مستواهم الدراسي.الصحية ونسخ من سجالت سوابقهم القضائية وكذا شواهد ت  تهم الثبتة لحاالوثائق الم  

مدى احترام الشركة لمقتضيات مدونة الشغل المنصوص عليها بتتبع الجماعة  ل عدم قيامج  باإلضافة إلى ذلك، س   

متعلق ال 65.99 القانون رقم من 188بالبنود التعاقدية والمتعلقة بتحديد مدة الشغل العادية، والسيما مقتضيات المادة 

  ،(2003سبتمبر    11)  1424من رجب    14صادر في    1.03.194الشريف رقم   بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير

رة لكل فرقة ثماني ساعات قر  منع في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة أن تتجاوز المدة الم  على أنه "ي   والتي تنص  

أظهرت التحريات  فقد  .هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة ال تتعدى الساعة"في اليوم وينبغي أن تكون 

ساعة في اليوم  12المنجزة أن الشركة تعمد إلى تشغيل فرقتين متكونتين من عشرة مستخدمين تشتغل كل منهما 

كما  ،سنوية مؤدى عنهاالعطلة السبوعية واألراحة ستفيدون من الال ي هؤالء المستخدمين أن . عالوة علىمتواصلة

 من نفس المدونة. 231و 205لمادتين ا على ذلك تنص  

رهن إشارة الجماعة فرقتين مكونتين من   ن من خالل المعاينة الميدانية أن صاحب الصفقة وضع، تبي  ىومن جهة أخر

فرقة  ا بعد ذلك أعوان في الفترة الممتدة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء( لتعوضه 05أعوان )فرقة من  10

الجماعة  وهو ما يعني أداءأعوان في الفترة الممتدة من السابعة مساء إلى العاشرة صباحا(،  05)فرقة من أخرى 

 درهم. 191.760,00مبلغ بالكشوفات المؤداة  ر بالنظر الىقد  زيادة عن المستحق والم   مستخدم 17 ل خدمةمقاب

 شغل المتعلقة بالحد األدنى القانوني لألجرعدم مراعاة بنود الصفقة لمقتضيات مدونة ال 

، باتفاق الطرفين مباشرة أو بمقتضى اتفاقية شغل األجر بحرية د حد  على أن ي  من مدونة الشغل  345مادة ال تنص  

إال أنه وبالرجوع إلى بنود الصفقة نجد أن  لألجر.جماعية مع مراعاة األحكام القانونية المتعلقة بالحد األدنى القانوني 

قدا لكل يؤدى منها ن ،درهم في الشهر كاملة الرسوم لكل مستخدم 1800جرة تعادل د أ  جدول األثمان التفصيلي قد حد  

على  من مدونة الشغل التي تنص   358درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة  1500,00تعادل شهرية أجير أجرة 

دتها الفالحية، على أساس أجر ساعة شغل"، والتي حد   في النشاطات غير القانوني لألجر أنه" يحتسب الحد األدنى

بتحديد مبالغ الحد األدنى القانوني لألجر في   2014يونيو  24صادر في  2.14.343المادة الثانية من المرسوم رقم 

درهم كمبلغ الحد األدنى القانوني لألجر الممنوح عن ساعة  13,46الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفالحة، في 

  درهم. 2239,74دة في أي ما يعادل أجرة شهرية صافية محد   2015يوليو  01الشغل لألجراء وذلك ابتداء من 

 دم تفعيل الجماعة لإلجراءات القسرية الواردة بالبنود التعاقديةع 

والسيما تلك  ،التعاقدية مقتضياتعدم التزام الشركة صاحبة الصفقة بال ،عين المكانفي نجزة التحريات الم  أظهرت 

وحمل  ،د س موح  للبا األعوانوضرورة ارتداء  ،وعدم التقصير في المهام األعوان،المتعلقة بتوفير العدد الكافي من 

 إلجراءات القسريةل  الجماعة.  عالقة بذلك، لوحظ كذلك عدم تطبيق  وصورته  للعونبطاقة تعريفية تحمل االسم الكامل  

قاولة، سواء تلك متعلقة درهم عن كل مخالفة  100) من دفتر الشروط الخاصة 7المنصوص عليها بالمادة  إزاء الم 

درهم   150درهم نتيجة كل إهمال أو تقصير، و 300كل مستخدم متغيب، ودرهم عن  100دم احترام التوقيت، وبع

قة  من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطب   52المادة في المنصوص عليها ؛ أو تلك  د(عند عدم ارتداء اللباس الموح  

عند تجاوز وذلك ، قة بأعمال الدراسات واإلشراف على األشغال المبرمة لحساب الدولةعلى صفقات الخدمات المتعل  

 .من الثمن اإلجمالي للصفقة %10لنسبة  القسرية المفروضة مبلغ الجزاءات
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مجموعه  ما 2017إلى  2010خالل الفترة الممتدة من  ،قة باألعوان العرضيينبلغت النفقات المتعل  

 :التالية مالحظاتاليل عن تسجالمراقبة وقد أسفرت  .درهم 2.836.358,64

  العرضيين عن طريق شساعة دون احترام النصوص التنظيمية األعوان أداء النفقات المتعلقة بأجور 

. أداء النفقات المتعلقة بأجور األعوان العرضيين  بهدف  2009يوليوز  06قامت الجماعة بإحداث شساعة للنفقات بتاريخ  

درهم بموجب  160.000,00درهم الى مبلغ    25.000,00كما تم الرفع من سقف التسبيقات الممنوحة للشسيع من مبلغ  

 من 16للمادة  خالفاإال أنه  .2017يناير  25و 2016أبريل  20قراري وزير الداخلية المؤرخين على التوالي في 

المتعلقة بتسيير شساعة النفقات وشساعة المداخيل، ال يمسك شسيع  1969مارس  26وزير المالية بتاريخ تعليمية 

، السيما السجل المحاسبي وتوصيف العمليات المنجزة )دفتر الخزينة، السجالت االنفقات الوثائق المنصوص عليه

 ف اآلمر بالصرف.صدقية المحاسبة(، والتي يجب أن تسلم إليه من طرلوالوثائق الضامنة 

ال تتوفر على معايير  ،المبالغ المالية المهمة التي تتسلمها بصفة دوريةبالنظر إلى تجدر اإلشارة إلى أن الشساعة وو

شار إليها، السيما من تعليمية وزير المالية 27السالمة المنصوص عليها بالمادة  الصندوق الحديدي التوفر على  الم 

من نفس التعليمية   18كما ال تخضع الشساعة للمراقبات الشهرية طبقا للمادة  ية نقل األموال.  وتأمين عمل  المثبت بالحائط

 نة بوضعية الخزينة.ضم  عطيات الم  ق من سالمة الم  والتي يجريها اآلمر بالصرف بعد أداء األجور قصد التحق  

باستثناء بطاقات   ،ق باألعوان العرضيينوثيقة تتعل  ةن الوثائق المحتفظ بها لدى الشساعة أيال تتضم  على صعيد آخر،  و

من التعليمية  71مقتضيات المادة . وذلك على عكس األداء التي تحمل أرقام بطائقهم الوطنية والممهورة بتوقيعهم

الوثائق المثبتة  شتملأن تعلى  التي تنص   من نفس التعليمية 67على المادة  والتي ت حيل 1979العامة للنفقات لسنة 

وضعية مجموعة من الوثائق كعلى  المحليةلنفقات األعوان المياومين والعرضيين للدولة والجماعات  ألول أداء

، إضافة إلى مستخرج من عقد غير المتزوجيننسخة من عقد االزدياد، بالنسبة لألعوان وقرار التوظيف، وااللتزام، 

 .عوان المتزوجينالزواج ونسخة من عقد االزدياد للطفل والشهادة المدرسية بالنسبة لأل

  غياب مستندات توثق أعمال األعوان العرضيين وتمكن من تتبع إنجاز مهامهم 

 مـدره  56.655,36مبلغ  من    تلـث انتقـملحوظا، حي  ارتفاعا  2017و   2010عرفت نفقات األعوان العرضيين ما بين  

أكثر من ستة ب أنها تضاعفتأي  ،2016 برسم سنةدرهم  1.458.486,00ل إلى حوالي ـصت، ل2010سنة  برسـم

تستعين الجماعة طيلة أشهر السنة بأعوان  دائمة،أعوان عرضيين يعملون بصفة  09باستثناء ف .( مرة26ن )يوعشر

 الموكلةوالمهام  همنتقائعون وذلك دون تحديد المعايير المتعلقة با 100عرضيين يتجاوز عددهم في بعض األحيان 

دون معرفة العالقة التي تربطهم بالجماعة  عند حلول أجل صرفها  أجورهم  بتسليمهمشسيع الجماعة يقوم إليهم، إذ 

 باستثناء بطاقة التعريف الوطنية. ،المشار إليها آنفا ،أداء عملية ودون تقديم الوثائق المثبتة ألول

ن بي  محاضر أو تقارير ت   عبر إنجازأعمال األعوان العرضيين، وذلك  ة آلية لتوثيقغياب أيلوحظ  عالوة على ذلك،

وهوياتهم  مراقبة األعوان العرضيين عبر ضبط عددهم  . األمر الذي يجعل من الصعب  نوعية األعمال المنجزة ومدتها

 . إليهم وتوثيقها كأساس يعتمد عليه من أجل أداء أجورهم الموكلةمن قيامهم بالمهام  قوالتحق  

  عدم اكتتاب التأمين عن المخاطر وعدم القيام باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب

 التقاعد بالنسبة األعوان العرضيين

عن المخاطر   االكتتاب في التأمينى  عل،  2009العرضيين سنة  االستعانة باألعوان    الشروع فيمنذ    ،لم تعمل الجماعة 

التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم بمختلف المرافق التابعة لها كالنظافة واألشغال وغيرهما، وذلك خالفا 

ربيع  6صادر في  1.14.190الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18.12من القانون رقم  29لمقتضيات المادة 

 .( المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل2014 ديسمبر 29) 1436األول 

بواسطة شساعة النفقات،   المؤادة بطاقات األداء ووضعيات األجوراالطالع على ن من خالل تبي  وعلى صعيد آخر،  

أن الجماعة ال تقوم باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالنسبة لهذه الفئة، وذلك 

أكتوبر  4) 1397شوال  20بتاريخ  216.77.1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 2مقتضيات المادة س على عك

 على أنه يطبق النظام العام وجوبا على ( يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والتي تنص  1977

والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين 

 األساسي  اإلجباري التأمين نظام في االنخراطلم تعمل على  الجماعة. كما تجدر اإلشارة إلى أن والجماعات المحلية

 التغطية مدونة بمثابة 00.65 رقم القانون من 72 لمادةا العرضيين، كما تقضي بذلك األعوان لفائدة المرض عن

 .األساسية الصحية
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

  تحديد على المشرفة الجهة  تحديد فيها يتم واضحة لتدبير المشتريات، مسطرة العمل على اعتماد -

 الممونين؛ واستشارة لألثمان مرجع على الحاجيات، والتوفر

مقتضيات مدونة ات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة، وذلك باحترام  تتبع تنفيذ صفقالحرص على   -

توفير العدد الكافي من واحترام بنود الصفقات ال سيما  الشغل المتعلقة بالحد األدنى القانوني لألجر

 ؛موحد وحمل بطاقة تعريفية تحمل االسم الكامل للعون وصورتهاللباس الارتداء واألعوان 

المخاطر التي قد وتأمينهم ضد  تتبع إنجاز مهامهموأعمال األعوان العرضيين ق يتوثالسهر على  -

النظام الجماعي األخرى وكذا االستفادة من  يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم كالنظافة واألشغال

 . األساسي عن المرض اإلجباري التأمين نظامومن ال لمنح رواتب التقاعد

 رابعا. تدبير الموارد الجماعية
 : نت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية من تسجيل المالحظات التاليك  م

   ة للسكنى والدكاكين التجارية دّ عدم استخالص ومراجعة واجبات كراء المحالت المع 

دكاكين تجارية بالمركز القديم ومقهى    5وعلى  للسكنى بالمركزين القديم والجديد،    اد  عَ م    محال  25  على  تتوفر الجماعة

بها. ووجب التذكير في هذا الجديد، حيث لم تعمل على مراجعة أثمان الكراء منذ تاريخ إبرام العقود المتعلقة بالمركز 

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو  07- 03من القانون رقم  4و 3لمادتين دد بأن االص  

الصادر في   134.07.1ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الحرفي الص  االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو 

على أنه "إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة  انتنص  (، 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19

لى الثمن ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل من تاريخ االتفاق ع

% بالنسبة للمحالت 8د نسبة الزيادة في ثمن الكراء كما يلي :  حد  أو من تاريخ مراجعته بين األطراف مباشرة" ، و" ت  

 % بالنسبة لباقي المحالت". 10المعدة للسكنى ؛ و 

   ة من طرف شركات االتصاالت لّ عدم مراجعة السومة الكرائية ورسم االحتالل المؤقت لألراضي المستغ

 ركة للمياه المعدنيةوش

إال  . بإبرام أربع عقود لكراء قطع أرضية عارية في ملك الجماعة لشركتي اتصاالت 2010قامت الجماعة منذ سنة  

إحدى الشركتين لم تعمل الجماعة على مراجعة السومة الكرائية للعقدين المبرمين مع    ،أنه وخالفا للمقتضيات التعاقدية

األرضيتين المتواجدتين بمنطقة أحرام ومصب واد درعة، لتنتقل السومة الكرائية السنوية والمتعلقين بكراء القطعتين 

 درهم سنويا.   1.200,00. وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ درهم 13.200,00إلى  12.000,00من 

؛ بدوره أية مراجعة  لم يعرف  2010/ 22/10بتاريخ    "م ت"كما تجدر اإلشارة إلى أن العقد المبرم بين الجماعة وشركة  

تعمل الجماعة على تطبيق المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد، ذلك أن السومة  إذ لم

تلقائية مع مراجعة سنوية    درهم سنويا    18.000,00عادل  أي ما ي    درهم شهريا    1.500,00دت في  الكرائية السنوية حد  

 سالف الذكر. 03.07من القانون رقم  3والمادة بنود التعاقدية لل سنويا طبقا    %3دت في حد  

من الجماعة على مراجعة اإلتاوة السنوية لرخصة االحتالل المؤقت للملك الجماعي  تحرصلم  ،باإلضافة إلى ذلك

، حيث  29/07/2010دراهم للمتر الطولي سنويا منذ    05وذلك مقابل    ،كلم  7,5شركة المياه المعدنية على طول  طرف  

 29/07/2016درهم وبتاريخ  41.250,00بمبلغ  29/07/2013لم تخضع اإلتاوة لمراجعتين على التوالي بتاريخ 

عن كل ثالث سنوات، لتظل بذلك الشركة مدينة للجماعة بمبلغ  %10ادة نسبة يدرهم بز 45.375,00بمبلغ 

 درهم.    17.625,00

إلى حدود المذكورة اتجة عن عدم مراجعة العقود إضافة إلى تلك الن   ،غير المستخلصةالمداخيل مجموع  رقد  ي  و

 درهم. 106.290,15مبلغ في  31/12/2017

 وتطبيق جزاءات التأخير الرسم على استخراج مواد المقالعفرض  عدم  

األداء ر في التأخ  رة عن قر  الجزاءات الم  وتطبيق  استخراج مواد المقالعالرسم المفروض على لم تقم الجماعة بفرض 

متر مكعب،   6530دت في د  بكميات ح   مشروع حلبة سباق الهجن قامت باستخراج مواد المقالع إلنجاز شركةعلى 

مصب واد مقطع من الطريق المؤدية لأشغال إنجاز كذلك في إطار وة حسب ما هو وارد في إقرار الشركة المستغل  

ادرة عن الص    2017/17/174/3105ن بالرسالة رقم  ضم  متر مكعب، حسب ما هو م    3084 ، بكمية قدرت فيدرعة

بالرسالة سالفة الذكر  لتأن الجماعة توص   لما  . عِّ 2017يناير 18المدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 

ب فيما ر المبلغ اإلجمالي المترت  قد  . وي  2016المعنية بتاريخ فاتح شتنبروبإقرار الشركة  2017فبراير  06بتاريخ 

درهم، مع احتساب  64.135,31 ، ما مجموعه2018فبراير  28هذا الرسم إلى حدود ة الجماعة من حص   يخص  

 الجزاءات والتأخيرات.
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 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 من والتجارية السكنية للمباني الكرائية السومة مراجعة خالل من يةالجماع العمل على تنمية الموارد -

 الباقي استخالصه من واجبات الكراء؛ لتحصيل الالزمة التدابير واتخاذ جهة،

 وتطبيق جزاءات التأخير.المقالع،  مواد استخراج على الرسم سيما ال الجماعية الرسوم فرض -
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II.  خليل جواب رئيس المجلس الجماعي البن 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 التخطيط االستراتيجي وبرمجة المشاريع   .1

  2015-2010عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

المنظم للعمل الجماعي ، تم إبرام اتفاقية شراكة من أجل إعداد  17-08من القانون  36عمال بمقتضيات المادة 

المخطط الجماعي للتنمية ، غير أنه ولألسف لم ترى هذه االتفاقية النور ، نظرا لعدم التزام مختلف األطراف 

 وقد التزمت الجماعة من خالل هذه االتفاقية برصد مبلغ بتعهداتها ، وغياب آلية فعالة لتتبع وتنفيذ هذه االتفاقية 

،   2010درهم كمساهمة منها في إطار تنفيذ هذه االتفاقية ، غير أن الفائض الحقيقي المحقق سنة  100.000,00

 درهم وبالتالي عجزت الجماعة عن تحويل االعتماد المذكور في اسم وكالة الجنوب . 32.455,00لم يتجاوز 

  2022- 2016اد برنامج عمل الجماعة اعدالتأخر في 

تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة إلى حين صدور نص تنظيمي يحدد إجراءات وآليات إنجاز برنامج عمل 

( وقد تعذر البدء في التشاور وجمع المعطيات  2016يونيو    29بتاريخ    2.16.301  الجماعات الترابية )المرسوم رقم

 رية ذات كفاءة عالية وتجربة في مجال جمع وتحليل المعطيات.نظرا لتطلب هذا العمل موارد بش

ومن أجل التغلب على هذا اإلكراه التجأت الجماعة إلى خدمات أحد مكتب الدراسات المتخصصة قصد مواكبة 

نظرا إلبداء اللجان الدائمة عدة  الجماعة في إعداد المخطط، وقد تأخرت المصادقة على برنامج العمل المذكور،

ات في مشروع البرنامج المقترح وإعادته للمكتب قصد أخدها بعين االعتبار، وقد تمت التأشيرة على برنامج مالحظ

 . 2018يونيو  11بتاريخ:  241عمل الجماعة من طرف السيد عامل اإلقليم تحت 

 نفيذ واستغالل المشاريع التنمويةت .2

 مشروع بناء دور سكنية .أ

  ة للمشروعتكلفة التقديرية األوليضعف تقييم ال 

موضوع الصفقة رقم  دور سكنية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 14يندرج مشروع بناء 

2010/INDH/PT/13، درهم، حيث قامت عمالة طانطان صاحبة المشروع   816.052,80بمبلغ إجمالي

 ابعة هذا المشروع .بالدراسة التقنية للمشروع وك لف القسم التقني التابع لها  بإعداد وإنجاز ومت

 maisons évolutives ( وكان الهدف من هذا المشروع في بادئ األمر هو بناء منازل قابلة للتوسع  

 (gros-œuvre   تتكون من غرفة واحدة ومرحاض ، دون إكمال أعمال البالط والنجارة والصباغة على أساس أن

يدين المعنيين هم أساسا من الطبقة المعوزة الفقيرة، ليس لديهم  األشغال المتبقية سيتكفل بها المستفيد ، غير أن المستف

وهكذا ارتأت الجماعة أن تقوم باستكمال بناء هذه المساكن وذلك بتخصيص ، االستطاعة إلكمال أعمال البناء

 عبر اشطر نظرا لمحدودية موارد ميزانية الجماعة .  االعتمادات الالزمة لذلك

 رورية وعدم تصفية الوعاء العقاري حصول على التراخيص الضالقيام بأشغال البناء دون ال 

قامت الجماعة بتوجيه مراسلة إلى السيد رئيس أمالك الدولة بكلميم من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات  

دور سكنية   14الممسوكة بسجل محتويات األمالك الجماعية ، ومن ضمنها البقع األرضية التي أنجز عليها مشروع  

، أما فيما يتعلق   2010دجنبر  17بتاريخ  D 11884، عمال بمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

بالقيام بأشغال البناء دون الحصول على التراخيص الضرورية سيتم إخضاع  جميع المشاريع المنجزة بتراب 

الجماعة على احترام المساطر التقنية و القانونية قبل بداية كل األشغال من بينها إلزام المقاوالت المعنية على 

 راخيص الضرورية . الحصول على الت

 عمالة إقليم طانطان عدم توثيق عملية تسلم األشغال المنجزة من طرف 

من طرف   2018شتنبر    19كما تعلمون ، لم تتم التأشيرة على اتفاقية تسليم الدور السكنية  لفائدة الجماعة إال بتاريخ  

عمالة طانطان صاحبة المشروع فيما يخص الشطر األول ، حيث ٌكلف آنذاك القسم التقني التابع لها بتتبع هذا 

البشرية ، ولم تتمكن الجماعة من الحصول على جميع المستندات المشروع المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  

التي توثق عملية تسلم األشغال في حينه ، وقد تم االتصال بالمصلحة التقنية للعمالة للحصول على هذه الوثائق ، 
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 4و 3،  2،  1حيث حصلت الجماعة على نسخة من محضر تسلم المؤقت والنهائي لألشغال وكشف الحساب رقم 

 خير ، إضافة إلى الكشف النهائي المتعلقين بالشطر األول .واأل

  نقائص تتعلق بتتبع واحتساب كميات األشغال المنجزة 

دور  14موضوع مشروع بناء  ،PT/INDH/2010/13يتبين من كشف الحساب النهائي المتعلق بالصفقة رقم 

أن الكميات المنجزة من طرف  طانطان، سكنية اجتماعية بمركز بن خليل والمنجز من طرف القسم التقني بعمالة

 مقاولة " مجموعة تجارية مناد " وهي كالتالي :

متر مربع عن كل وحدة   20وتغطية    )  Hérissonnage  (انجاز أسس الدور السكنية دون إكمال أعمال التحجير  -

 تركيب األبواب الحديدية والشبابيك الحديدية.-.

 :ة بإتمام بناء الدور السكنية، فقد همت األشغال المنجزة ما يليالمتعلق CRBK/01/2013*أما الصفقة رقم 

 متر مربع.  764بناء وتغطية ما تبقى من الدور السكنية أي تسقيف وتغطية  -

 المتبقية.   ) Hérissonnage (أشغال التحجير-

 باب حديدي لكل وحدة. 14إضافة -

 .لمجموع الدور السكنية  ) Enduits (أشغال البالط -

 تناول إتمام أشغال التبليط. 2015/04* أما سند طلب رقم 

 نجاز المرافق الصحية-ا

 إعادة تركيب الشبابيك التي تآكلت بفعل الرطوبة.-

 . ) Enduits (أعمال البالط -

 بالوعة. 14انجاز -

 7و  6خاصة المادتين    2017/07قم  القيام ببعض اإلصالحات المحدودة في إطار سند طلب رتم    2017*وفي سنة  

 والتي همت التبليط وإصالح وتنظيف البالوعات.

   عدم ربط المشروع السكني بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل 

سائل، يعزى التأخر في ربط المشروع السكني بالشبكات األساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير ال   

 إلى ضعف موارد الجماعة  وقدرتها على توفير االعتمادات الالزمة لذلك في تلك الفترة .

ربط هذه الدور السكنية بشبكة الكهرباء  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة المتعلقة بالتطهير السائل، الضرورية  قبل

، وتعكف  20/10/2017بتاريخ  24بواسطة سند طلب رقم  2017والماء الصالح للشرب تم انجازها نهاية سنة 

 الجماعة على إعداد ملف طلب العروض المتعلقة بهذا المشروع النجازه في القريب العاجل  .

 باء والماء الصالح للشرب فالمكتب الوطني للكهرباء والماءأما فيما يتعلق بربط هده الدور بشبكة الكهر

األول يهم الربط بشبكة الكهرباء والثاني    قطاع الماء، كل على حدة، قد أنجزا دراستين تقنيتين ،  -قطاع الكهرباء و  -

 الربط بشبكة الماء الصالح للشرب  تمهيدا النجاز هذا المشروع .

من جهة أخرى تم إبرام اتفاقية شراكة بين اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية إلقليم طانطان وجماعة بن خليل من أجل 

 09بتاريخ    33/2017ء الصالح للشرب في إطار االتفاقية رقم  تمويل ربط هذه الدور السكنية بشبكة الكهرباء والما

  2017غشت 

وقد قامت الجماعة بإعالن عن طلب عروض النجاز هده األشغال الضرورية قبل تسليمها للمستفيدين، حيث تم 

 صباحا ،من اجل انجاز هذا المشروع .  11على الساعة  2019ابريل  30فتح االظرفة بتاريخ 

 ط األرصفة بمركز الجماعة مشروع تبلي .ب 

  منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصةعدم انجاز أشغال 

المتعلقة بتوريد  105المتعلقة بتبليط األرصفة، وخاصة المادة  05/2013بالنسبة لألشغال موضوع الصفقة رقم 

 14.616.00 ملم بمبلغ 75قطر  buse en PVCووضع األنابيب البالستيكية الخاصة بشبكة اإلنارة العمومية 

متر مربع المحددة   1050متر مربع بدال من  1062,13، حيث أنجزت كمية    Rev-solدرهم فقد عوضت بأشغال  

بجدول األثمان ، وبالتالي أنجزت مساحة إضافية بجانب مقر الجماعة ، وكذلك إنجاز رصيف إضافي يحد جنبات 

كشف الحساب المبلغ اإلجمالي الفعلي لألشغال  التبليط ، ويبين جدول الوضعية الكميات المنجزة فعليا وكذلك

 درهم .  318.940,00وهو  05/2013المتعلقة بالصفقة رقم 

أما فيما يتعلق باإلنارة العمومية، فالجماعة بصدد إنجاز دراسة تهيئة شمولية لمركز الجماعة يتضمن إنجاز األنابيب 

 لسقي بالتنقيط دون المس بالتبليط السالف الذكر .البالستيكية الخاصة باألسالك الكهربائية وكذلك أنابيب ا
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   .غياب نظام لتصريف مياه األمطار 

تعتزم الجماعة إنجاز دراسة شمولية للتطهير السائل بمركز الجماعة ومن خاللها ستعمل على إنجاز شبكة لتصريف 

تصريف مياه األمطار بالتوازي مياه األمطار و ربطها بالشبكة الخاصة بمدينة طانطان ، ويعزى عدم إنجاز شبكة ل

مع هذا المشروع لكون ارتفاع كلفة هذا النوع من األشغال وب عدها  عن شبكة تصريف مياه األمطار الخاصة 

 بطانطان.

  الواجب تقديمها قبل بدء األشغالعدم مطالبة المقاول بالتأمينات الضرورية عن المخاطر 

قاوالت المتعهدة بالصفقات الخاصة بها، اإلدالء بالتأمينات  ستعمل الجماعة على إلزام جميع الشركات والم

من الدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على   24الضرورية قبل الشروع في بدأ األشغال طبقا لمقتضيات المادة  

 . 2016ماي  04صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم الصادر بتاريخ 

 تدبير الساحل والمجال والبيئةا. ثاني

 وع مخطط  تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم إبداء رأي الجماعة في مشر

 توجيه التهيئة العمرانية

  - توصلت الجماعة بنسخة من التقرير المختص بالمرحلة األولى لمشروع المخطط التهيئة العمرانية لساحل كلميم 

، بعد إلغاء المخطط المديري   2018ابريل    30بتاريخ    )التشخيص الترابي ورهانات التنمية  (طانطان    -سيدي افني  

الوكالة الحضرية لكلميم واد نون هذه الدراسة إلى مكتب للتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم السمارة ، وقد أسندت  

، و قدم تقرير   2018أكتوبر    11"، حيث تم إيفاد ممثل عن الجماعة لالجتماع المنعقد بتاريخ    Lemayالدراسات "

مكتوب يتضمن مالحظات ومقترحات الجماعة إزاء التقرير الخاص بالمرحلة األولى لهذا المشروع ، وتجدر 

ى أن الجماعة والمصالح الخارجية باإلقليم قامت بإبداء مالحظات ركزت على ضرورة إجراء تشخيص اإلشارة إل

تشاركي ميداني بدل إعداد تقرير على المستوى المركزي وطالبت بضرورة حضور ممثل عن مكتب الدراسات 

 المعني الذي تغيب عن هذا االجتماع . 

 ثائق التعميركتسي صبغة سياحية بوعدم تغطية المناطق التي ت 

كان من المنتظر انجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم السمارة، حيث كان سيشمل نطاق 

تطبيقه الشريط الساحلي لجهة كلميم السمارة، وخاصة موقع مصب واد درعة الذي يكتسي صبغة سياحية هامة 

 دون انجاز المشروع . بالنسبة للجماعة، غير أنه ولألسف تعثر هذا المخطط حال

إال أن الدراسة الجديدة التي تنجز حاليا من طرف الوكالة الحضرية لكلميم ستعمل على انجاز وثائق التعمير الخاصة 

 .بمصب واد درعة

 خر في تنفيذ مقتضيات تصميم النموالتأ 

في حد ذاته ، لم يكن  ، هو التصميم2009من بين المشاكل التي ساهمت في التأخر في تطبيق تصميم النمو لسنة 

في التصميم والبنايات اإلدارية للجماعة لم  1مطابقا للواقع ، فقد اتضح أن إسقاطات األفقية للطريق الوطنية رقم 

تكن مطابقة للواقع ،  ومن أجل تفادي انعكاسات هذا التصميم ،لجأت الجماعة إلى دراسة إعداد تصميم التهيئة ، 

كلميم بإعداد وتنفيذ هذا التصميم وقد عهد بإنجاز التصميم للمهندس المعماري رشيد حيث تكفلت الوكالة الحضرية ل

 محفاظ  وهو في مراحله األخيرة قبل المصادقة عليه .

 تقى مياه واد بن خليل وواد درعةعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمحاربة تلوث مل 

ة عموما ،ونظرا للتهديدات التي تشكلها المقذوفات وعيا من الجماعة بأهمية الحفاظ على الثروة الطبيعية والبيئ

وعدم احترام هذا األخير معايير  « ASAT »الصناعية بواد بن خليل الناجمة عن مخلفات معمل تصبير السمك 

معالجة المخلفات التي ينتجها لكي يسمح له باستغالل محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة " لمجيبير" .وقد نتج عن 

ذلك انبعاث الروائح الكريهة ، حيث قامت الجماعة في إطار صالحياتها بتوجيه إنذار للشركة المعنية ،وعدة طلبات 

 إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وزارة الداخلية والسلطات اإلقليمية . لرفع الضرر موجه

  البيئية لنشاط المقالع العشوائيةعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من اآلثار 

تتوفر الجماعة على عدة مقالع حجرية ورملية بمناطق تافسيطيت، تويدرست، واد كريزيم   وواد بن خليل وهي 

لع متباعدة يتم استغاللها بصورة عشوائية، وبعد مراسلة السيد عامل إقليم طانطان بصفته رئيس اللجنة اإلقليمية مقا

لمراقبة المقالع ، عن االستغالل العشوائي للمقالع ،  وضرورة تنظيم عملية استغالل هذه المقالع ، اجتمعت لجنة 

لمياه والغابات ، قسم الجماعات المحلية ، عمالة طانطان ا –التجهيز  –مكونة من عدة قطاعات ) الحوض المائي 

السلطة المحلية ..( تدارست استغالل رمال الوديان من طرف أصحاب الجرارات والشاحنات ألغراض البناء   –

الصادر عن الوزير األول   2010يونيو    14بتاريخ    2010/6على ضوء المقتضيات القانونية الواردة بالمنشور رقم  

 .10/95لماء وقانون ا
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وقد قررت اللجنة الموافقة على طلب جمعية استخراج مواد البناء من الملك العام المائي وفق الضوابط المسطرية 

 المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.

 ثالثا . تدبير النفقات الجماعية 

 تدبير سندات الطلب  .1

 بشأن األعمال موضوع سندات الطلب  تشارةعدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة االس 

دأبت الجماعة على إعمال قواعد المنافسة في كل مشترياتها، وذلك باستشارة ثالثة متنافسين ، وستعمل الجماعة 

على تطبيق مالحظات المستشار المقرر عبر توثيق مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات طلب 

انجاز أشغال أو خدمات وتبليغها للمتنافسين بعد تدوينها في سجل الصادرات والواردات بمكتب   القتناء توريدات أو

من المرسوم  88الضبط ، واجتماع لجنة فحص عروض سندات الطلب النتقاء العرض األفضل ، تطبيقا للمادة 

 المتعلق بالصفقات .   2013مارس  20بتاريخ  2.12.349

  دبير المشتريات الجماعيةواضحة لتغياب مساطر وإجراءات 

ستعمل الجماعة مستقبال على خلق بنية إدارية خاصة بالمقتنيات سيعهد إليها التكفل باقتناء جميع أنواع األدوات  

والمعدات وتوزيعها على مختلف المصالح اإلدارية وفق الحاجيات القبلية المعبر عنها، وسيساعد في هذه العلمية 

على حدا وحاجياته من التوريدات ، انسجاما مع تنظيم اإلدارة االستعانة  بدليل المساطر الذي سيحدد مهام كل مكتب  

 .  2018يوليو  31بتاريخ  4790Dوذلك بعد تحيينه ، تماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية  رقم 

 ق عملية الصيانة وتتبع التوريداتعدم توثي 

رية والسكنية بالجماعة، إضافة إلى سيتم مسك سجل خاص بأعمال الصيانة لمنشآت اإلنارة العمومية والمباني اإلدا

 الممتلكات المنقولة .

من جهة أخرى، فقد تم بالفعل مسك سجالت تبين دخول وخروج مختلف المقتنيات منذ بداية السنة الماضية ، حيث 

 تم تكليف موظف بهذه المهمة ، لضبط عملية دخول وخروج المواد المقتناة .

 ل في غياب إطار تعاقديدية بن خليتحويل مبلغ مالي لحساب ودا 

درهم كمساهمة في إنجاز أشغال 600.000,00 بناء على مالحظات المستشار المقرر ، بخصوص تحويل مبلغ 

تجزئة سكنية لفائدة الودادية السكنية بن خليل ، ونظرا لكون هذه األخيرة ليست طرفا في االتفاقية المبرمة بين 

ذي ال يخول لها حق االستفادة من الدعم المحول لفائدتها ، فقد أصدرت الجماعة والمجلس لجهوي لكلميم ، الشيء ال

أمرا بالتحصيل للمبلغ المذكور أعاله في مواجهة الودادية المعنية لصندوق الجماعة ، وقد ب لغ هذا األمر إلى السيد 

ارة إلى أنه تم بالفعل استرداد الخازن اإلقليمي ، وبتنسيق مع الودادية المعنية  السترداد المبلغ المحول ، وتجدر اإلش

  12/2018/ 06المبلغ المذكور  من طرف الجماعة بتاريخ 

 رية والملك الجماعي وحلبة السباقتدبير صفقة حراسة ومراقبة البنايات اإلدا .2

 اإلجراء  عدم مطالبة الجماعة للشركة صاحبة الصفقة بالتأمينات الضرورية وبالوثائق المثبتة لتسجيل

 االجتماعيبنظام الضمان 

، يحث الشركة   77المسجل بمكتب الضبط تحت عدد    2018مارس    02عملت الجماعة على إرسال اعذار بتاريخ  

من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الخدمات الصادر  20صاحبة الصفقة على احترام مقتضيات المادة 

ي عقود التأمين لتغطية األخطار المرتبطة تنفيذ خاصة اإلدالء بالوثائق المثبتة لالكتتاب ف  2002يونيو  04في 

 الصفقة السيما حوادث الشغل  لكن الشركة المتعاقدة لم تلتزم بذلك .

لدعوة المتعاقد لالمتثال للمقتضيات القانونية التي ينص  140تم توجيه تذكير تحت عدد  2018ماي  10وبتاريخ 

عليها المرسوم المنظم للصفقات العمومية غير أن الشركة المعنية لم يستجب لبعض المالحظات، وعليه اضطرت 

 . 2018غشت  01الجماعة إلى فسخ الصفقة المذكورة  بتاريخ 

 الجماعة لحسن تنفيذ شروط الصفقة تبع عدم ت 

أما فيما يخص حسن تنفيذ الصفقة ألزمت الجماعة الشركة صاحبة الصفقة على توفير العدد الكافي من المستخدمين 

ذوي كفاءات في مجال اإلسعافات األولية والوقاية من الحرائق وإخالء الموظفين في حال وقوع كوارث والتقيد 

ن واألشخاص الذين يلجون المقرات اإلدارية للجماعة خارج مواقيت العمل الرسمية بمسك سجل يوضح الموظفي

كما أحضرت الشركة السالفة الذكر الئحة المستخدمين لديها وهوياتهم ونسخ بطائق تعريفهم الوطنية ونسخ من 

  سجالت سوابقهم القضائية.
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 األدنى القانوني لألجر لقة بالحدعدم مراعاة بنود الصفقة لمقتضيات مدونة الشغل المتع 

طبقا لمالحظات السيد المستشار المقرر، أثناء معاينته لسير صفقة مراقبة البنايات اإلدارية والملك الجماعي وحلبة  

درهم في الشهر،  1.800,00السباق، خاصة ما يتقاضاه األعوان نظير عمل الحراسة من أجرة و التي تساوي 

وسيتم العمل على احترام الحد األدنى القانوني  لصفقة مع الشركة المعنية،خاصة بعد فسخ ا سيتم معالجة ذلك،

 درهم . 2.239,74لألجر وهو 

  المنصوص عليها بالبنود التعاقديةعدم تفعيل الجماعة لإلجراءات القسرية 

ية والملك المتعلقة بحراسة ومراقبة البنايات اإلدار 2017/07تم فسخ الصفقة رقم  كما تمت اإلشارة إليه سابقا،

 . 2018ابتداء من فاتح غشت  « Sabrimo-sud sarl »الجماعي وحلبة السباق مع شركة 

 تدبير النفقات المتعلقة باألعوان العرضيين . .3

 عة دون احترام النصوص التنظيميةأداء النفقات المتعلقة بأجور العرضيين عن طريق شسا 

، ر شساعة النفقات وشساعة المداخيلالمتعلقة بتسيي  1969مارس    26عمال بمقتضيات تعليمية وزير المالية بتاريخ  

تم مسك السجل المحاسبي وتوصيف العمليات المنجزة ) دفتر قبض الموارد ، دفتر  2018وابتداء من فاتح يناير 

 وقد سلمت هذه السجالت  )طلبات وتواصل الموارد المقبوضة ، دفتر الخزينة ، الوثائق الضامنة لصدقية المحاسبة

 لشسيع النفقات بعدما أشرها السيد الخازن اإلقليمي.

كما تم أيضا  كما أن الجماعة قامت باقتناء صندوق حديدي لحفظ األموال والمستندات الخاصة بشساعة النفقات،

 إعداد رسالة التزام لكل مستخدم واستكمال ملف كل عون عرضي. 

 تتبع إنجاز مهامهمضيين وتمكن من غياب مستندات توثق أعمال األعوان العر 

تم إعداد ملفات شخصية لكل عون وأوراق المنجزات الخاصة باألعوان لتوثيق األشغال اليومية التي يقومون بها 

 والتي يعتمد عليها كأساس ألداء األجور.

  عدم االكتتاب في التأمين عن المخاطر وعدم القيام باالقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي

 لتقاعد بالنسبة لألعوان العرضيينرواتب المنح 

، من أجل تأمين األعوان العرضيين العاملين لديها، 2019تم إدراج االعتمادات الالزمة بميزانية السنة المالية  

 وانخراطهم بالنظام لجماعي لمنح رواتب التقاعد .

 رابعا . تدبير الموارد الجماعية

 معدة للسكنى والدكاكين التجارية الت العدم استخالص ومراجعة واجبات كراء المح 

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني  07-03تطبيقا للقانون رقم 

تم توجيه إنذارات للملزمين بأداء الوجيبة الكرائية   ،2007ر  بنون  30والتجاري والصناعي أو الحرفي الصادر في  

الكرائية وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة، غير أن معظم المكترين رفضوا االستجابة   بعد مراجعة السومة

نونبر   29لهذه الزيادة ،وقد  تم إعداد أوامر بالتحصيل تخص هذه المراجعة ، وأرسلت إلى الخازن اإلقليمي بتاريخ  

 لي : إال أن هذا األخير رفض هذه األوامر بالتحصيل معلال ذلك كما ي 2018

 عدم الدقة في تحديد هوية الملزم . -

 . %10وأخرى  %8غياب أسس تحديد وتصفية الديون وعدم تبرير تغيير سعر الغرامة مرة  -

وفسخها لوقف استغالل المحالت التجارية ،بل  ،عدم ممارسة حق التقاضي بموجب عقود تجارية -

 تركها مستغلة حتى في حالة عدم األداء لسنوات .

 لى هذه المالحظات، وإعادة إرسال األمر بالتحصيل للسيد الخازن اإلقليمي  . وستتم اإلجابة ع

 تصاالت عدم مراجعة السومة الكرائية ورسم احتالل المؤقت لألراضي المستغلة من طرف شركات اال

 وشركة للمياه المعدنية

مبالغ المستحقة اثر إعمال فيما يخص شركة أولماس للمياه المعدنية، فقد أدت ما بذمتها للجماعة بما في ذلك ال

 درهم . 67.590,00وتم استخالص مامجموع :   31/12/2018مراجعة السومة الكرائية إلى غاية 

طبقا للمادة   %3أما شركة " ميدي تليكوم " فهي تؤدي السومة الكرائي انتظام مع مراجعة سنوية تلقائية حددت في  

درهم سنويا  18.000,00درهم شهريا أي  1.500,00ددت في من البنود التعاقدية، حيث أن السومة لكرائية ح 4

درهم    30.643,80درهم عن كل شهر أي     2.553,65عند بداية استغالل القطعة األرضية بالعقد ، وأصبحت أالن  

 سنويا.
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اجهة أما بالنسبة لمراجعة السومة الكرائية بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب فقد قمنا بإنجاز أوامر بالتحصيل في مو

 7الشركة المذكورة، من أجل استخالص المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة بعد توجيه انذرات طبقا للمادة 

 المذكور . 07-03من القانون 

 د المقالع وتطبيق جزاءات التأخيرعدم فرض الرسم على استخراج موا 

درهم ، جراء   50.904,00قامت شركة " السالم أوباركا " بتسديد مبلغ:  فيما يتعلق استخراج مواد المقالع،

استغاللها لمواد المقالع ، والتي استعملتها في بناء حلبة سباق الهجن وكذا في انجاز الطريق المؤدي إلى مصب واد 

من مقلع "تماليحت" درهم ، وقد عللت عدم أداء هذا المبلغ لكونها اقتنت المواد    13.231,31درعة ، وبقي بذمتها   

 . 01/2014التابع للنفوذ الترابي لجماعة تلمزون حسب رخصة االستغالل رقم 
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 "مستي" جماعة

 (سيدي إفني إقليم)

 

تها يبلغ تعداد ساكنحيث ، وهي تابعة إداريا إلقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون. 1959جماعة مستي سنة  حدثتأ  

 53ع على أسرة، تتوز   636مكونة من  ،2014لسنة والسكنى نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  2.931 ما يناهز

 مربعا. كيلومترا  178تبلغ مساحة الجماعة حوالي كما دوارا. 

من  انتقلتإذ  ؛تطورا ملحوظا 2016إلى  2012ة خالل الفترة الممتدة من يمداخيل التسيير الجماع لتسج   وقد 

  انتقلت إذ  ؛لت نفقات التسيير زيادة خالل نفس الفترة، كما سج  ادرهم 2.994.968,50درهم إلى  2.218.382,67

 ؛ نفس الفترة تطورا ملحوظا  خاللداخيل التجهيز  م  عرفتو.  ادرهم  2.696.442,07درهم إلى    2.150.960,43من  

طفيفا خالل   تطورا  التجهيزلت نفقات  كما سج    درهما،  3.680.361,73إلى    درهم  1.081.781,60من مبلغ    انتقلتإذ  

 درهم. 316.035,99درهم إلى  288.705,39من  انتقلتإذ  ؛نفس الفترة

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة مستي عن تسجيل العديد من  أسفرت

 المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمها كما يلي: 

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 
 المبرمجة، تم الوقوف على النقائص التالية:بخصوص تنفيذ األشغال المتعلقة بالمشاريع 

  ّر في إنجاز مشروع بناء دار الطالب بمستيتأخ 

بناء دار الطالب   مشروعالرامية إلى    2011/برنامج محاربة الفقر/68إبرام االتفاقية رقم    ، 2011  دجنبر  05  بتاريخ  تم

مالة إقليم سيدي إفني وجماعة مستي والمندوبية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بين كل من ع  ،بمركز مستي

مرقد ومرافق صحية ورفوف مزدوجة ورفوف دت عناصر المشروع في بناء د  حيث ح  اإلقليمية للتعاون الوطني. 

درهم، يلتزم اإلقليم بدفعها إلى الحساب الخصوصي   800.000,00  فيلمشروع  الفة  رت ك  د  ق  وفردية وقاعة للحراسة.  

نجاز بدعم تقني وتتبع من اإللدعم المبادرة الوطنية للتنمية المحلية المفتوح باسم الجماعة حاملة المشروع، التي تلتزم ب

 قة بالمشروعالمتعل  الصفقة  م  لم يتم إبرامشروع، إذ  ر في إنجاز هذا الإال أنه لوحظ تسجيل تأخ  مندوبية التعاون الوطني.  

، ولم يتم  2015دجنبر  17إال بتاريخ  ،درهم 485.452,00 بمبلغ" INDH pauvereté-2011/01/2015"رقم 

عامل إقليم سيدي إفني قد قام بالتأشير على ترخيص  أن  لما  . عِّ 2016دجنبر 28قة بها إال بتاريخ م األشغال المتعل  تسل  

يتم   ،2011دجنبر  21درهم، بتاريخ  800.000,00لغ ابه عالقة بالموضوع والالذي ل 57/2012البرنامج رقم 

 بمقتضاه فتح االعتمادات المذكورة بميزانية الجماعة من أجل إنجاز المشروع.

 بناء دار الطالب بمستي غياب دراسة قبلية لمشروع 

 التقنية الوثائق واقتصرتر الطالب بمستي. مشروع بناء داببرام االتفاقية المتعلقة إلدراسة قبلية  ةأيلم يتم القيام ب

 نتيجة  االتفاقية غير دقيقة.  المضمنة بالكلفة التقديرية للمشروع  ، وهو ما جعل  التصميم الطبوغرافيعلى إعداد    نجزةالم  

ة دق   عدم ،ذكرها السالف" INDH pauvereté-2011/01/2015"  ن، خالل تنفيذ الصفقة رقملهذه الوضعية، تبي  

 اضطر  . وهو ما "Etanchéité" بأشغال الطبقة العازلة المتعل قةة تلك نة بالصفقة، خاص  المضم  كميات األشغال 

إصدار ب  2017شتنبر    20بتاريخ    ،بعد ذلك  ،قامتإفادة مصالحها، حيث  الجماعة إلى إبرام عقد ملحق للصفقة، حسب  

كمال األشغال المتعلقة بالمشروع، منها السماكة درهم، الست 158.229,42 قدره بمبلغ 07/2017طلب رقم السند 

  والصباغة. ةوتبليط وتغطية األرضي

  إصدار سندات طلب بشأن أشغال توسيع شبكة اإلنارة العمومية وتمديد قنوات المياه العادمة في غياب

 الدراسات القبلية

يتعلق  ،درهم 149.586,00قدره  بمبلغ  08/2010بإصدار سند طلب رقم  ،2010 ماي 19 بتاريخ ،قامت الجماعة

 قدره ، بمبلغ2016ماي  12بتاريخ  10/2016سند الطلب رقم بإصدار  قامت بتوسيع شبكة اإلنارة العمومية. كما 

تقنية السات دراه لوحظ أن الجماعة ال تقوم بإعداد اليتعلق بتمديد قنوات المياه العادمة. غير أن ،درهم 39.936,00

لألشغال  التقنية الفضلىات بشكل دقيق، وتحديد الخيارات يمن شأنها تحديد الحاج لتنفيذ هذه الطلبيات، والتي قبليةال

أو طلب الدراسة التقنية  استشارة دون ،08/2010سند الطلب رقم نة بضم  وهكذا، تم إنجاز األشغال الم  والتوريدات. 

أشغال غير مطابقة  والماء الصالح للشرب. وقد نتج عن هذه الوضعية إنجازمن طرف المكتب الوطني للكهرباء 

لة سج  م  ) 2012نونبر  29للجماعة بتاريخ ة هذا األخير ضح من مراسل، كما يت  المكتبعتمدة من طرف للمعايير الم  

 . (DA0402/39/2012 تحت رقم
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بتاريخ   ئيس السابق والحاليبإجراء عملية تسليم السلط بين الرفة  اللجنة التقنية المكل  وعالقة بالموضوع، ورد بمحضر  

الجماعة  قامتفقط، ورغم ذلك  %90 ته ما يعادلنسب بلغت نجاز أشغال سند الطلب المذكور، أن إ2015أكتوبر  06

 المبلغ اإلجمالي لسند الطلب على افتراض إنجاز األشغال بشكل كلي.بأداء 

 بمستي الطالب دار ناءضعف آليات مراقبة وتتبع مشروع ب 

قد تم في غياب مهمة التتبع  ،" السالف ذكرهاINDH pauvereté-2011/01/2015" رقملوحظ أن تنفيذ الصفقة 

بالنسبة لمراقبة   له صوالمراقبة المفترض أن ينجزها مهندس أو مكتب دراسات مستقل، وكذا مختبر تجارب مرخ  

دفتر الشروط إنجاز التصميم وإعداد  اقتصرت على  المهندس المعماري    ةهم  م    جودة المواد والخرسانة. حيث لوحظ أن

من الصفقة    65بالثمن رقم  كما هو وارد    المقاول،  لهاالمهندس المعماري تحم    أتعابن  أ  لما  عِّ بالصفقة.    الخاصة المتعلق

 . المذكورة

  إصدار سند الطلب الستكمال األشغال المتعلقة بالمشروع في غياب الضمانات 

 قة بمشروعتعل  لفائدة شركة "ش.خ"، الستكمال األشغال الم   المشار إليه أعاله 07/2017تم إصدار سند الطلب رقم 

زة أو آجال تنفيذها، ضمانات تتعلق بجودة األشغال المنج ةدون تضمين سند الطلب أيوذلك ، بمستي الطالب دار بناء

. وقد كان من الممكن موضوع سند الطلب واألشغالة بجودة المواد تجارب المختبر الخاص  إنجاز على  كما ال تنص  

كما هو منصوص عليه بالفقرة الثالثة من  بشروط الضمان،تضمين سندات الطلب الشروط المتعلقة بأجل التنفيذ وكذا 

( والمتعلق بالصفقات 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88المادة 

 صفقة عمومية إلنجاز األشغال المذكورة بالنظر لطبيعتها.  إبرام إلى أو اللجوء ةالعمومي

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،لذلك

قبل إبرام  القبليةدراسة الالحرص على إيالء العناية الالزمة لمرحلة تحديد الحاجيات واألولويات و -

 االتفاقيات وبرمجة المشاريع والشروع في إنجازها؛ 

والتنسيق مع األطراف المشاركة في إنجازها،   ،نجزة بتراب الجماعةع المشاريع المُ الحرص على تتبّ  -

 قد تعتريها؛ الصعوبات التي إيجاد حلول مالئمة لتجاوزوالعمل على 

 الالزمة قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة باألشغال؛الحرص على إنجاز الدراسات التقنية  -

 ضمانات تتعلق بجودة التوريدات واألشغال. على المبرمةعلى تنصيص سندات الطلب  الحرص -

 للجماعة الساحلي ثانيا. تدبير المجال 
 ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:تدبير المجال الساحلي للجماعة، سج   ص  فيما يخ  

  تثمين المؤهالت السياحية للجماعةعدم 

من سيدي إفني إلى غاية شاطئ سيدي وارزك، مرورا  ،كلم 19على طول  يمتد   ،الجماعة على شريط ساحلي رتتوف  

الملك العام البحري التابع للنفوذ الترابي لجماعة مستي بموجب المرسوم حسب تحديد    ذلكو  بشاطئي الكريمة وتزروت.

ةغير أن  .2012/ 02/08بتاريخ  2.12.383رقم  ي شاطئ من شواطئها الجماعة أل تهيئةالمراقبة الحظت عدم  مهم 

 .لالصطياف

 ةن أيال تتضم   2017و 2010سنتي محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة ما بين ومن جهة أخرى، لوحظ أن 

ق تتعل    ،2011فبراير    شهر  في  ،سيدي إفنيرات تتعلق بالعناية بالساحل، باستثناء المصادقة على اتفاقية مع جماعة  مقر  

تقوية البنيات السياحية وإبراز المواقع الطبيعية ودعم التظاهرات وبالتعاون البيئي لمكافحة التلوث البحري والبري، 

 لم يتم تفعيلها.   ، وبالتالي،م المصادقة عليها من طرف السلطة المختصةت  تلم ، والتي الشعبية

 خاص بمنطقة الساحلغياب تصميم التهيئة ال 

أراضيها أو لسواحلها، باعتبار أنها  أو بعض  لوحظ أن الجماعة لم تتقدم بطلب من أجل وضع تصميم للتهيئة لجميع

ومن   تحديد المناطق المعنية بالتهيئة العمرانية  قترحات بشأنلم تقم بتقديم م  . كما  تتوفر على سواحل ذات صبغة سياحية

تصميم    أنه يوضع  على  المتعلق بالتعمير  12.90  من القانون رقم  18المادة   تنصيصوذلك رغم   ؛الساحلبينها منطقة  

للتهيئة لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية 

باقتراح من  ،ى اإلدارة تحديد هذه المناطقوها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتول  ويستوجب نم

ة أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو اإلقليم المعني في حالة عدم صدور اقتراح من هذه مجالس الجماعات المختص  

  .المجالس

 لتهيئةا تصميم مشروع حول لرأيا بداءبإ لمتعلقةا لنقطةا رقر  م   علىومصادقته  مستي جماعة مجلستداول  ورغم

. فإن هذه الوثيقة ال تغطي منطقة الساحل. وباإلضافة لذلك، فإن مشروع مستي جماعة من جزءو فنيإ سيدي لجماعة

 اص  طانطان، والذي ال يزال قيد اإلعداد ال يعكس توجها خا -كلميم -ط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيدي إفنيمخط  



 117 

ل غياب ط، وهذه األخيرة لم تشارك في إعداد مشروع المخط   إن. حيث الجماعة ساحلبتنمية  ر  مداولة أو مقر   ةأيس ج 

 ط المذكور.للمجلس الجماعي بشأن إبداء الرأي في مشروع المخط  

 عدم تسوية وضعية األمالك الجماعية بالمنطقة الساحلية سيدي وارزك 

 ة شهريةكراة بسوم( بشاطئ سيدي وارزك، م  Bungalow( مسكنا اصطيافيا )13ر )ر الجماعة على ثالثة عشتتوف  

حسب ما هو وارد بسجل المحتويات، إضافة إلى غياب عقود الكراء  ،درهما 170و 150ما بين تتراوح ضعيفة 

وصيانتها.  ضعيتهاخذ اإلجراءات الكفيلة بتسوية وة بها؛ حيث لم تقم الجماعة بتحيين سومتها الكرائية، ولم تت  الخاص  

 آخر إلى مقهى في غياب أي ترخيص بذلك. منزل بينما تم تحويل  ،قد انهار المنازلإحدى هذه علما  أن 

  ُعف مراقبة عمليات البناء بالمنطقة الساحلية ض 

بمنطقة الساحل، حيث تعرف منطقة سيدي وارزك   البناء  عملياتال تقوم الجماعة بتفعيل اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة  

 2010 سنتي ن الجماعة لم تمنح سوى أربع تراخيص للبناء بالمنطقة للفترة ما بينإإذ  ؛تنامي العمران العشوائي

المجلس الجماعي   أنر اإلشارة إلى  بنايات مشيدة حديثا بالشريط الساحلي. وتجد  مهمة المراقبة عاينت  ، إال أن  2017و

تهم   ،سبويا المجاورةا بخصوص تراخيص تم منحها من طرف جماعة    ،2012في شهر أبريل من سنة    ،تداول  لمستي

عشوائي بالملك العام البحري، بشاطئي الكريمة يوجد بناء داخل النفوذ الترابي لجماعة مستي. كما بنايات تتواجد 

غشت   09بتاريخ    ،جستيك والماء بسيدي إفنيوتزروت، وهو ما يتأكد من خالل مراسلة مصلحة التجهيز والنقل واللو

عالوة على ذلك،  ، إلى السلطة المحلية، بخصوص الترامي على الملك العام البحري التابع لجماعة مستي. 2018

لجماعة بشاطئ سيدي وارزك، في غياب تراخيص البناء، وغياب الربط بشبكة التابعة ل االصطيافتعتبر مساكن 

المتعلق 12.66 القانون رقم من 64المادة  للشرب، بنايات مخالفة للقانون طبقا لمقتضياتالكهرباء والماء الصالح 

وبالتالي المتعلق بالتعمير،  12.90القانون رقم من  40المادة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و

 هدمها عند االقتضاء.اإلجراءات القانونية من أجل تسوية وضعيتها أو  اتخاذ على الجماعة يتوجب 

  غياب البنية التحتية بالمناطق الساحلية 

رة حيث إن المسالك المتوف   ،جي دةعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية من ص   أعاله عاني الشواطئ المذكورةت  

الصطياف،  توفير ظروف مالئمة لبنيات تحتية أخرى من شأنها  ةر على أيالشواطئ ال تتوف  هذه دة. كما أن عب  غير م  

 للسيارات ومرافق صحية وغيرها. واقفكالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو م

ل مجاال بيئيا واقتصاديا واجتماعيا حامال إلمكانات ومؤهالت كفيلة بخلق دينامية سياحية شك  فإن الشواطئ ت    ،ولإلشارة

وي مك ن لجماعة، إذا ما تم حسن استغاللها. خصوصا وأن اإلطار القانوني يسمح بذلك، واقتصادية واجتماعية با

ن الدورية المشتركة لوزير التجهيز  إإذ  الجماعات الترابية من التدبير المباشر للشواطئ المتواجدة بنفوذها الترابي؛

باالستفادة   لهذه األخيرةاعات، تسمح  المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجم  2018ماي    17بتاريخ   ووزير الداخلية

بواسطة قرار احتالل مؤقت للملك  تهامن وضع الشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة رهن إشار

شريطة تخصيص  الشواطئ،الحق للجماعات في التدبير المباشر لهذه هذه الدورية  خولت. حيث سنة 20ة العام، لمد 

االقتصادية والتجارية وكذا لألنشطة  %20، وتخصيص نسبة للعمومالكلية من الشاطئ من المساحة  %80 نسبة

 . الوالي أو عامل اإلقليم باقتراح من رئيس الجماعةمن طرف لها  صاألنشطة الشاطئية األخرى، ي رخ  

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

وتدعيمه بالبنية التحتية الضرورية، بتنسيق   ةساحل الجماعالحرص على تثمين المؤهالت السياحية ل -

 مع المصالح المختصة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة؛

 الحرص على إعداد تصميم التهيئة الخاص بالساحل بتنسيق مع المصالح المختصة؛ -

العمل على تفعيل إجراءات المراقبة الالزمة لمخالفات ضوابط التعمير بتنسيق مع كافة المتدخلين  -

 العشوائي بالجماعة.  البناءبالميدان، للحد من ظاهرة 

 تدبير المرافق العمومية الجماعيةثالثا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية النقائص التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير الجماعي المذبح تصميم احترام عدم 

عبارة عن غرفة واحدة ال تتوفر على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل   المذبح الجماعيبناية عتبر ت  

  خاصة بمعالجة األحشاء، التي يتم معالجتها بنفس مكان الذبح والسلخ. إذ ال يحترمالمعزولة المرافق ال وعلىالذبح، 

ه المكتب الوطني للسالمة الصحية الذي أعد   ،التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر المذبح الجماعيتصميم بناء 

والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على الجماعات الترابية   ،للمنتجات الغذائية

على مستوى  وكذلك نقصا   ،في التجهيزات نقصا  المذبح الجماعي  عرفي. كما 2010بالجهة في شهر دجنبر من سنة 

 صدئة.به لوحظ أن المعاليق المستعملة كما غير موصول بالكهرباء،  فهوالنظافة. 
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 للمجزرة  يةالصحّ  المراقبة غياب 

الطبيب البيطري في  ، حيث تتم عملية الذبح في غياب اللحومية دائمة لجميع ال تعرف المجزرة الجماعية مراقبة صح  

كثير من األحيان. ورغم أن الجماعة قامت بإبرام اتفاقية مع تقني من الدرجة الثانية في مجال البيطرة، لمراقبة اللحوم 

مستمرة، طالما أن المجزرة تبقى رهن إشارة ال بالمجزرة والمنتوجات البحرية، فإن تلك المراقبة ليست دائمة و

، وطالما أنها غير محروسة من طرف الجماعة. وتقتصر مراقبة من طرفهم   لى استعمالهاالجزارين كلما دعت الحاجة إ

وأوزان اللحوم من أجل استخالص الرسوم المتعلقة بالذبح.  الموجهة للذبح الماشية الجماعة على مراقبة عدد رؤوس

 عليهما  موافقدة  ية الجي  ت الصح  دليل لالستعماال  ، وال علىلمجزرةخاص باإذ ال تتوفر الجماعة على برنامج للمراقبة  

المتعلق بالسالمة  28.07من القانون رقم  ( 9) ، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعةةالمختص   السلطات طرف من

 . 2010فبراير  11ادر في ية للمنتجات الغذائية الص  الصح  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،وعليه

، ودعم المراقبة الصحية للحوم،  ةلجماعجزرة التابعة لالمتعلقة بتدبير المالحرص على احترام المعايير   -

 والحفاظ على البيئة.

 تدبير الممتلكات الجماعيةرابعا. 
 : فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي

 المحتويات سجل تحيين عدم 

وبناية مكراة كمقهى،   ،( دكانا60ن ستين )، يتضم  2012 سنة  خ فية المؤر  لوحظ أن سجل األمالك الجماعية الخاص  

حول عدم تضمن السجل المدلى به  مهمة المراقبةبحي الموظفين. وبعد المالحظة التي أبدتها تقع ( منازل 6وستة )

يتضمن فقط المنازل  ،2012 سنة مؤرخ في ،لألمالك المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك، أدلت الجماعة بسجل آخر

ام  دلى بها ال تتضمن الحم  ( المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك. كما لوحظ أن السجالت الم  Bungalowsفية )الصي

بتاريخ   01كما هو منصوص عليه بالقرار الجبائي رقم   للشهر،درهم    100بسومة    اؤهكرذي يتم  وال  ،المملوك للجماعة

جماعيا   عقارا( م69ر الجماعة على تسعة وستين )ف  شير إلى توأن القرار الجبائي ي    كذلك،  . وقد لوحظ2008يونيو  02

( 13مة، وثالثة عشر )( مهد  08منها ثمانية ) ، لكا  ( مِّ 80مكترى، في حين يشير سجل المحتويات إلى وجود ثمانين )

 بين الوثيقتين.   اجماعي املك (11ة )عشر إحدى ، وذلك بفارقغير مكتراة

 ،40وكذا رقم  38إلى  25مة من المرق  ق للمحالت ار الجبائي ال يتطر  ن القردد، إلى أوتجدر اإلشارة، في هذا الص  

. 32 رقم للدكان درهما 20 بمبلغ كرائية سومة إلى السجل يشير حين ، في77إلى رقم  45 ة منمرق  الملمحالت ال لو

من  94المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  47لمادة مقتضيات ال وجدير بالذكر أنه تبعا  

المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء األمالك  113.11 رقم القانون التنظيمي

  .الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي

 والمحافظة عليها عيةعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجما 

( منازل 6( دكانا وبناية مكراة كمقهى، وستة )60ن )و)ست  لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها

الممتلكات   تمت حيازة(. إذ وارزك( بشاطئ سيدي Bungalow) ا صيفي ( منزال12عشر ) وإثنى ،بحي الموظفين

 1996ة االقتناء، باستثناء قطعتين أرضيتين قامت الجماعة باقتنائهما سنتي العقارية للجماعة دون اعتماد مسطر

ر الجماعة على سندات ملكية عقاراتها، وال يوجد ما يفيد قيامها بأي إجراء لتحفيظ تلك العقارات ال تتوف  كما  .  2002و

أبريل  21بتاريخ  57م على ذلك دورية وزير الداخلية رق تنص   واستصدار سندات ملكيتها لصالح الجماعة، كما

حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية.   2010دجنبر    17بتاريخ       D11884، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 1998

ت على القيام  حول تدبير الممتلكات الجماعية، حث   20/01/1993 بتاريخ 248كما أن دورية وزير الداخلية عدد 

دت على أن عملية ضبط وإحصاء ماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، وأك  بتحفيظ الممتلكات العقارية للج

من ملكية الجماعات أو الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع األمالك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضِّ 

 ا القانونية.تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيته

بشاطئ سيدي وارزك قد   المتواجد   لوحظ أن إحدى المنازل الصيفية التابعة للملك الخاص للجماعةوعلى صعيد آخر،  

، في حين أن منزال صيفيا آخر تم تحويله إلى مقهى  2012ل بسجل المحتويات بتاريخ  سج  كما هو م    لالنهيار،تعرض  

قد  53و 52و 51و 50و 49و 46و  44تحت رقم  بالسجل لةالدكاكين المسج  في غياب أي ترخيص بذلك. كما أن 

كان أولى بالجماعة أن تحافظ على األمالك وعليه،  أو في حالة مهترئة كما هو مشار إليه بالسجل.    لالنهيار،تعرضت  

من  92المادة من الميثاق الجماعي. وكذا  37 ةالمذكورة وتعمل على صيانتها واستغاللها، عمال بمقتضيات الماد 

 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
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  ُعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخالص متأخرات الكراءض 

أن السومة الكرائية بلوحظ  حيث  درهم،    97.110,00ما يناهز    2016و  2012تي  بلغت مداخيل الكراء للفترة ما بين سن

 100بين    بالنسبة للدكاكين، وما  درهم  80درهم و  30ضعيفة، إذ تتراوح بين    ظلت  للجماعة  التابعة  والمنازل  للدكاكين

لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية لعقاراتها بهدف تثمينها ذلك،    وعالوة على.  بالنسبة للمنازل  درهم  170درهم و

 . هاوالرفع من مداخيل

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،لذلك

 الحرص على إحصاء وتتبع األمالك الجماعية وصيانتها، والمسك القانوني لسجل المحتويات؛ -

والعمل على تحفيظها قصد  ،على التسوية الشاملة للوضعية القانونية لألمالك الجماعية الحرص -

 تحصينها من خطر الترامي والمنازعات؛ 

 مداخيل الجماعة.همة في تنمية مساالحرص على تحيين السومة الكرائية للعقارات الجماعية لل -

 خامسا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية

 نظام المراقبة الداخلية .1

 على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل المالحظات التالية:

  نقائص على مستوى نظام التزود بالوقود 

صتان لتنقالت الرئيس وأعضاء سيارتان مخص  ن حظيرة العربات واآلليات التابعة للجماعة من ست آليات، منها  تتكو  

هذه ب قةفت النفقات المتعل  كل  وقد  المجلس، وسيارة إسعاف، وشاحنتين صهريجيتين، وشاحنة خاصة بنقل النفايات.

برسم  درهم  388.784,60منها درهم،  660.296,47ما مجموعه  ،2017-2010خالل الفترة العربات واآلليات، 

  ،لصيانة واإلطارات المطاطية وقطع الغياربرسم مصاريف ادرهم  215.027,22والوقود والزيوت نفقات 

 لتأمينات.برسم النفقات المؤداة بخصوص ادرهم  56.484,65و

في غياب أي نظام خاص   ،إصدار سندات الطلب لفائدة الموردين  تزود الجماعة بهذه المادة تتم من خاللأن طريقة    إال

دفاتر   طريق عن بالوقود والزيوت العربات  تزويد  الجماعة نظام اعتماد  لوحظ عدم كما بتتبع الكميات الموردة فعليا. 

واللوجستيك. كما ال تقوم المصالح اإلدارية  للنقل الوطنية الشركة ادرة عنالص  ( Vignettesلألذونات الخاصة )

ع الكيلومترات للسيارات واآلليات أثناء التزود بالوقود، وذلك قصد مراقبة وتتب   للجماعة بمراقبة وضبط عدادات

ع ال تعمل على مسك سجالت تتب   إضافة إلى أنها لمسافات المقطوعة لكل سيارة أو آلية،مقارنة مع ااستهالك الوقود 

ستهلكة وترشيد النفقات يات الم  ن من ضبط الكم  حظيرة سيارات وآليات الجماعة للتمك  ة بالخاص   استهالك المحروقات

 المتعلقة بها.

  ّع صيانة السيارات الجماعيةغياب بطائق خاصة بتتب 

ن فيه جميع المعلومات المتعلقة دو  "، ت  Carnet de bordر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة "ال تتوف  

ة وكذا مصاريف استهالك الوقود الخاص   ،رحلةبالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل 

سن تدبير ف عليها في إطار ح  للقواعد المتعارَ  عتبر غياب هذه الدفاتر مخالفا  بها وتكاليف صيانتها وإصالحها. وي  

 ير دبقة بتالمتعل  ، و1998  فبراير  20  بتاريخ  الصادرة  98/4قتضيات دورية الوزير األول  ال سيما م    حظيرة السيارات،

ة بالسيارات واآلليات الجماعية، من بلغت نفقات الصيانة الخاص   وقد  .العمومية اإلدارات حظيرة سيارات تعمالواس

 درهم. 215.027,22 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي قطع غيار وإصالحات، للفترة ما بين

 نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي 

الستقبال التوريدات الجماعية وتخزينها باحترام قواعد وضوابط  د  عَ وم  ز ر الجماعة على مخزن جماعي مجه  ال تتوف  

الترقيم...(، في انتظار توزيعها على المصالح أو الجهات والعزل والتخزين المعمول بها في هذا المجال )الترتيب 

التي تستعملها الجماعة للتخزين، ال تحتوي سوى على بعض المتالشيات الجماعية وبعض  األماكنن إالمستفيدة. إذ 

ع دخول التوريدات والمواد وتوزيعها  . وال تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يسمح بتتب  األخرىاألدوات  

ص لذلك. دون اعتماد سجل مخص   على المصالح الجماعية. كما تقوم الجماعة بتوزيع اللوازم المكتبية على المكاتب

مة من توريدات رة والكميات المسل  مكن ضبط الكميات المتوف  ه ال ي  وفي غياب سجالت الدخول وأذونات االستالم، فإن  

لى إجراء جرد دوري ومنتظم إد الجماعة  المكتب وتوريدات العتاد المعلوماتي والتقني والتوريدات األخرى. كما ال تعمَ 

أكتوبر  6 يوم آخر جرد قامت به الجماعة إلى يعود وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية، إذ  لمحتوى المخزن

 .الجماعةالمتعاقبين على  ئيسينمحضر نقل السلط بين الرمناسبة إعداد ب 2015

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس لذلك، يوصي

 الجماعة؛ لحاجياتومالءمته  ،الحرص على العمل الفعلي بالهيكل التنظيمي -
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اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصة بتتبع صيانة  -

 سيارات الجماعة؛

السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل   -

(، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...و ،الدخول

 وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية. ،المخزن

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات تم رصد النقائص التالية:

 موضوع سندات الطلب   األعمال شأنعدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب 

في   صدرتهاسندات الطلب التي أموضوع  دي األشغال والخدمات والتوريدات  باالستشارة الكتابية لمور  الجماعة  لم تقم  

 3.682.848,93 بقيمة إجمالية بلغت ،سند طلب 158، والبالغ عددها 2015و 2010 سنتي الفترة الممتدة ما بين

من المرسوم رقم   75من المادة  لمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعةا األمر الذي يتنافى معدرهم. 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388

 2013مارس    20الصادر بتاريخ    2.12.349من المرسوم رقم    88بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة  

م بتفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عند اللجوء إلى سندات الطلب القتناء لزِّ ومية، والتي ت  والمتعلق بالصفقات العم

فرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء الم  

نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ  عفض  ة في ظل الطلب، من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاص  

 .عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسينغياب لجنة ت  طلب، وكذا النفقات بواسطة سندات ال

 األشغال بجودة المتعلقة الضمانات غياب في الطلب سندات بواسطة أشغال إنجاز 

لفترة ما خالل ا ،والترميم والتهيئة التي صدرت بشأنها سندات طلبالنفقات المتعلقة بأشغال البناء واإلصالح بلغت 

حيث أصدرت الجماعة سندات طلب تتعلق ببناء   درهم. 1.360.842,47 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي بين

م  مستودعين، وبناء حائط وقائي لصهريج الماء، وإتمام بناء دار الطالب، وتمديد قنوات المياه العادمة، وإصالح وترمي

 ةن أيال تتضم   المذكورة سندات الطلب أن   إالسوق اللحوم، وتهيئة األرصفة والممرات، وإصالح البنايات اإلدارية. 

ة بجودة تجارب المختبر الخاص  القيام ب على ق بجودة األشغال المنجزة أو آجال تنفيذها، كما ال تنص  ضمانات تتعل  

ة األشغال والتوريدات المنصوص عليها بسندات الطلب. وقد كان من ق من جودالالزمة للتحق   أو االختباراتالمواد 

 بالفقرةالممكن تضمين سندات الطلب بالشروط المتعلقة بأجل التنفيذ وكذا بجودة األشغال كما هو منصوص عليه 

لمرسوم رقم  من ا  88بالفقرة الثالثة من المادة  السالف ذكره، وكذا    2.06.388  رقم  المرسوم  من  75  المادة  من  الرابعة

 . أو اللجوء إلى صفقة إلنجاز األشغال المذكورة بالنظر لطبيعتها.المشار إليه أعاله 2.12.349

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 الطلب؛ سندات شأن األعمال موضوع الحرص على احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب -

المتعلقة بجودة األشغال وآجال التنفيذ بسندات الطلب المتعلقة الحرص على تضمين الضمانات  -

 .باألشغال
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لمستي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةتدبير مشاريع  .أوال 

 جاز مشروع بناء دار الطالب بمستيتأخر في إن 

مواصلة للجهود الرامية إلى تسهيل الولوج و تحسين خدمات دار الطالب بمركز الجماعة للمساهمة في تشجيع 

التمدرس بالوسط القروي تم فعال إدراج هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " برنامج الفقر 

ية بادرت رئاسة المجلس الحالي خالل شهر ولتدارك هذه الوضع ،  2011/ 68"،موضوع اإلتفاقية رقم  2011/

،وتجدر اإلشارة  في هذا اإلطار أن  01/2015الصفقة رقم  ذ إلستكمال اإلجراءات المرتبطة بتنفي 2015دجنبر 

في ظروف جيدة ويستفيد من خدماتها بصفة مستمرة  دار الطالب في وضعيتها الحالية تؤدي مهامها اإلجتماعية

 ( نزيل. 34)

  ية لمشروع بناء دار الطالب بمستيغياب دراسة قبل 

تجاوزا لإلكراهات المسجلة في تنفيذ المشروع بسبب غياب دراسة قبلية لضبط نوعية وطبيعة األشغال وتحديد 

ع اإلجتماعي، وحرصا على بلوغ األهداف المسطرة الكلفة التقديرية إلنجاز مختلف مكونات هذا المشروع ذي الطاب

وتمكين الفئات المستهدفة من خدمات هذا المرفق اضطرت مصالح الجماعة إلى إبرام عقد ملحق للصفقة وإصدار 

 درهما إلستكمال االشغال المتبقية. 158.229.42بمبلغ  07/2017سند الطلب رقم  

 لعادمة في غياب رة العمومية وتمديد قنوات المياه اإصدار سندات طلب بشأن أشغال توسيع شبكة اإلنا

 الدراسات القبلية

بخصوص هذه المالحظة المرتبطة بإصدار سندات الطلب في غياب الدراسات القبلية فتجدر اإلشارة في هذا اإلطار 

فترة قد تمت خالل ال 08/2010أن األشغال المرتبطة بتوسيع شبكة اإلنارة العمومية موضوع سند الطلب رقم 

اإلنتدابية السابقة و المالحظة المسجلة من طرف مصالحكم في الموضوع تطابق الواقع وتتعهد رئاسة المجلس 

فيجب التأكيد في هذا السياق أنه   10/2016بإعتماد التوصية الصادرة في الموضوع ،وفيما يخص سند الطلب رقم  

تضررت القناة الرئيسية للمياه العادمة  2014نونبر على إثر الفيضانات التي عرفها إقليم سيدي إفني أواخر شهر 

بمركز الجماعة وبقيت الوضعية على حالها دون القيام بأي إجراء، مما دفع المجلس الجماعي الحالي للتدخل 

درهما وذلك نظرا لطبيعة األشغال و الظروف اإلستعجالية المرتبطة   39.936.00المباشر للقيام بهذه األشغال بمبلغ  

 وع. بالموض

 بع مشروع بناء دار الطالب بمستيضعف أليات مراقبة وتت 

وتبعا  إعتبارا للوقائع المرتبطة بإعتماد هذا المشروع في عهد المجلس السابق وطابعه اإلجتماعي الصرف،

للمالحظة المسجلة من طرف مصالحكم في الموضوع ستحرص رئاسة المجلس مستقبال على تفعيل التوصية 

شاريع المبرمجة بتراب الجماعة والتنسيق مع الشركاء لضمان تنفيذ محكم لمكونات المشاريع الخاصة بتتبع الم

  المرتقبة.

 لقة بالمشروع في غياب الضماناتإصدار سند إلستكمال األشغال المتع 

ظات نظرا للوقائع و الظروف المواكبة لتنفيد هذا المشروع الذي عرف تعثرا و تأخيرا في اإلنجاز كما جاء في مالح

من المرسوم رقم  88مصالحكم المختصة، فقد تم إغفال عن دون قصد التقيد بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 ( و المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس  20الموافق ل ) 1434جمادى االولى  08بتاريخ  12-2- 349

 صادرة عن مصالحكم في الموضوع.بإعتماد مستقبال التوصية ال اإلطاروتتعهد رئاسة المجلس في هذا 

 تدبير المجال الساحلي للجماعة .ثانيا

  السياحية للجماعةعدم تثمين المؤهالت 

عدم تثمين المؤهالت السياحية للجماعة يرجع باألساس إلى محدودية اإلمكانيات الذاتية والبشرية للجماعة وإلى 

مندمجة تتماشى مع الخصوصيات المحلية وتستجيب  غياب مديرية إقليمية للسياحة تساهم في بلورة إستراتيجية

للمتطلبات لتجاوز اإلكراهات، حيث تتوفر فعال جماعة مستي على شريط ساحلي و مؤهالت سياحية واعدة كما 

جاء في المالحظات المسجلة من طرف مصالحكم ،غير أنه يجب التأكيد في هذا اإلطار أن رئاسة المجلس عازمة 

أجل تنمية الموارد الذاتية لميزانية الجماعة وعلى إستغالل اإلمكانيات التي توفرها الدورية على تظافر الجهود من  

المتعلقة بتدبير الشواطئ، وتنفيذا للتوصية   2018ماي    17المشتركة لوزير التجهيز ولوزير الداخلية المؤرخة في  

لمصالح المختصة لوضع إستراتيجية الصادرة عن مصالحكم في الموضوع فإن رئاسة المجلس تتعهد بالتنسيق مع ا
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تنموية متكاملة حسب اإلمكانيات المتوفرة للمساهمة في تثمين هذه المؤهالت و تمكين مصالح الجماعة من تنمية 

 الموارد الذاتية المحدودة .

 ميم التهيئة الخاص بنمطقة الساحل غياب تص 

ة الرامية إلى إستغالل اإلمكانيات الطبيعية تبعا لمالحظتكم في الموضوع وتماشيا مع التوجيهات اإلستراتيجي

إطار لتدبير المجال خاصة على مستوى  ونظرا لمحدودية الموارد الذاتية للجماعة وفي أفق و ضع المتوفرة،

الشريط الساحلي يلتزم مكتب المجلس بالتنسيق مع المصالح المختصة لدراسة السبل الكفيلة بإعداد تصميم التهيئة  

 الخاص بهذه المنطقة. 

 احية سيدي وارزكعدم تسوية وضعية األمالك الجماعية بالمنطقة السي 

ا األمالك الجماعية ولمالحظاتكم المسجلة في الموضوع تم عرض ذلك في شقيه إعتبارا لألهمية البالغة التي تكتسيه

المتعلقين بدراسة وضعية األمالك الجماعية وبتحيين ومراجعة القرار الجبائي الجاري به العمل على مداوالت 

لذلك فرئاسة مقررين في الموضوع وتبعا  ذ تخااو تم  2019المجلس في إطار أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 

المجلس تسهر على تنفيذهما و تعمل من جهة أخرى على إستكمال اإلجراءات المسطرية المرتبطة بتسوية وضعية 

 هذه الممتلكات.

  عمليات البناء بالمنطقة الساحلية ضعف مراقبة 

منطقة في إن تنامي ظاهرة العمران العشوائي بمنطقة سيدي وارزك يرجع باألساس إلى األحداث التي عرفتها ال

،وبالنسبة للبنايات المتواجدة بدوار فم انثل و النعالة و عركوب بالشريط الساحلي  2007و2005،2006سنوات 

المحالة على مصالحكم(  2018و  2016،2017فهي كلها مرخصة )موضوع الجداول التفصيلية برسم سنوات 

يدي وارزك موجودة مند بداية السبعينات وعدم ،كما تجدر اإلشارة في هذا السياق أن البنايات الجماعية بشاطئ س

 2007و 2005،2006ربطها بالكهرباء و الماء راجع إلى ما عرفته المنطقة من إنتشار البناء العشوائي سنوات 

مما حدى بالسلطات اإلقليمية على مستوى تيزنيت أنذاك من توقيف الربط بهذه التجهيزات للحد من إنتشار ظاهرة 

،ووعيا باألهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع وتبعا لمالحظاتكم وتوصياتكم فإن رئاسة المجلس  البناء العشوائي

 تعمل بتنسيق مع كافة المتدخلين لضبط الوضعية .  

 لبنية التحتية بالمناطق الساحلية غياب ا 

البنية التحتية بالشواطئ الممتدة على الشريط الساحلي التابع للنفود الترابي للجماعة فعال ضعيفة وتتطلب تدخالت 

تتجاوز اإلمكانيات الذاتية للجماعة، وتتعهد في هذا اإلطار رئاسة المجلس بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس 

بتفعيل الدورية المشتركة للسيدين وزير التجهيز والنقل  والمديرية اإلقليمية للتجهيز على دراسة السبل الكفيلة

واللوجستيك والماء ووزير الداخلية المتعلقة بتدبير الشواطئ وإستغالل اإلمكانيات المتاحة لبلورة خطة عمل تساهم  

 في دعم البنيات التحتية بهذه المنطقة.

 دبير المرافق العمومية الجماعيةت .ثالثا

 لجماعي للمعايير الخاصة بالمجازر بح اعدم احترام تصميم المد 

فإن الضرورة تفرض استغالل هذه  تها المتعددة وإمكانياتها المحدودة،ااعتبارا للطابع القروي للجماعة ولحاجي

البناية في الظروف الراهنة لتقديم هذه الخدمة للساكنة، وتبعا لمالحظات مصالحكم في الموضوع عملت رئاسة 

ى النظافة وتكثيف عمليات التتبع والمراقبة من طرف المصالح الجماعية المختصة في  المجلس على تحسين مستو

 إنتظار إيجاد بديل يتماشى والمعايير الخاصة بالمجازر المعتمدة.

  غياب المراقبة الصحية للمجزرة 

 زرة وتتبع ذلك،تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن رئاسة المجلس وعيا منها باألهمية البالغة للمراقبة الصحية للمج

وحيث أن الطبيب البيطري المسؤول التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية يقوم بهذه المهمة 

بادرت رئاسة المجلس إلى إبرام اتفاقية مع تقني    فقط يوم السوق األسبوعي، نظرا لتعدد المهام والمراكز التابعة له،

ذه المهمة، وتبعا لمالحظاتكم عملت رئاسة المجلس على دعوة األعوان متخصص في مجال البيطرة للقيام به

 الحراسة والنظافة إلى الحرص على القيام بالمتعين وتتبع ذلك. الجماعيين المكلفين بالمراقبة،

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا

 عدم تحيين سجل المحتويات 

جلس قامت مصالح الجماعة المعنية بإجراء جرد شامل تنفيذا لمالحظاتكم في الموضوع وبإشراف من رئاسة الم

لألمالك الجماعية وهي تعمل على إستكمال اإلجراءات المرتبطة بتحيين السجل ومالئمته مع الوضعية الحقيقية  

 لهذه األمالك وكذا مع القرار الجبائي وضبط محتواه لتسوية هذه الوضعية.
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 عقارات الجماعية والمحافظة عليهاعدم تسوية الوضعية القانونية لل 

من الوضعية القانونية الحالية للعقارات الجماعية تم إدراج نقطة   تبعا لمالحظات مصالحكم في الموضوع، وإنطالقا

وعرض نتائج الجرد الشامل الذي قامت به مصالح الجماعة على أنظار المجلس   2019بجدول أعمال دورة فبراير  

ورئاسة المجلس منكبة على إستكمال  مقرر في الموضوع بإجماع السادة أعضاء المجلس الحاضرين، ذ وتم إتخا

 جراءات المرتبطة بتفعيل هذا المقرر ومباشرة المساطر الجاري بها العمل لتسوية هذه الوضعية.اإل

 .ضعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخالص متأخرات الكراء 

الجماعية وإعتبارا لكون السومة الكرائية للدكاكين و المنازل  تنفيذا لمالحظة مصالحكم المختصة في الموضوع،

كما أن تحديد مبالغها رهين بالخصوصيات المحلية عملت رئاسة   محددة بناء على مداوالت المجالس السابقة،

المجلس بتعاون وتنسيق مع مكتب المجلس على إدراج النقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجبائي في جدول أعمال 

موضوع يقضي بالزيادة في مبالغ السومة الكرائية ،كما وتم اتخاذ مقرر في ال 2015الدورة العادية لشهر فبراير 

 تمت مباشرة اإلجراءات المرتبطة بإستخالص متأخرات الكراء.

 بير المشتريات والنفقات الجماعيةتد .خامسا

 نظام المراقبة الداخلية .1

 ص على مستوى نظام التزود بالوقودنقائ 

على تدارك الطريقة  2019جلس برسم السنة المالية ا لمالحظاتكم المسجلة في الموضوع عملت رئاسة المذ تنفي

المستعملة سابقا وإعتماد نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر لألدونات الخاصة والمقتناة من 

 شركة النقل واللوجستيك واتخاذ التدابير الجاري بها العمل لضبط الكميات المستهلكة وترشيد النفقات.

 ة بتتبع صيانة السيارات الجماعيةغياب بطائق خاص 

في إطار تفعيل مالحظتكم الخاصة بتتبع صيانة السيارات الجماعية وعلى غرار اإلجراء الذي تم إعتماده بالنسبة 

الدفتر الخاص بكل سيارة برسم السنة المالية الحالية وذلك لعقلنة وضبط هذا  لنظام التزود بالوقود تم كذلك إعتماد 

 المرفق.

 على مستوى تدبير المخزن الجماعي نقائص 

تجاوزا للإلكراهات المرتبطة بتدبير المخزن الجماعي عملت رئاسة المجلس على تعيين عون يكلف بهذه المهمة 

ضبط العمليات المرتبطة بمختلف التوريدات في إطار التسيير مع اإلقتداء بمالحظات مصالحكم في الموضوع ل

 اليومي لمصالح الجماعة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 بشأن االعمال موضوع سندات الطلب  عدم إحترام مسطرة اإلستشارة الكتابية 

تجدر اإلشارة في هذا السياق أن المالحظات المسجلة من طرف مصالحكم بخصوص اإلستشارة الكتابية لموردي 

كما أن رئاسة   أي في عهد المجلس السابق، 2015و  2010االشغال و الخدمات تهم الفترة الممتدة ما بين سنتي 

لمسجلة خالل الفترة اإلنتدابية السابقة و التقيد المجلس خالل الفترة اإلنتدابية الجارية حرصت على تدارك الهفوات ا

بمسطرة اإلستشارة الكتابية لموردي األشغال و الخدمات و التوريدات عن طريق سندات الطلب وذلك تطبيقا 

 للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

  الضمانات المتعلقة بجودة االشغالإنجاز أشغال سند الطلب في غياب 

عن طريق سندات الطلب و خاصة منها التي  2017إلى  2010تم القيام بها خالل الفترة الممتدة من األشغال التي 

 07/2017،  06/2017،  10/2016،  14/2015تم القيام بها خالل الفترة اإلنتدابية الحالية موضوع سندات الطلب  

 نوات المياه العادمة ،إصالح وترميموالتي تهم على التوالي ترميم وإصالح البنايات اإلدارية ،تمديد ق 15/2017و

سوق اللحوم وإتمام األشغال النهائية لدار الطالب قد تم اللجوء فيها إلى سندات الطلب و ذلك لظروف استثنائية وكذا 

لمبالغ اإلعتمادات المخصصة لذلك، وقد حرصت المصلحة التقنية للجماعة خالل هذه العمليات على التتبع المستمر 

والتحقق من جودة األشغال المنجزة ، مع التأكيد في هذا السياق على أن مالحظاتكم المسجلة في   لهذه األشغال

 الموضوع تم أخدها بعين اإلعتبار وسيتم إعتمادها والحرص على تطبيقها مستقبال.
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 "تغيرت" جماعة

 (سيدي إفني إقليم)

 

نحو الجنوب. وهي تابعة إلقليم سيدي إفني.    الصغير  تقع جماعة تغيرت في هضبة إمجاط الواقعة بامتداد جبال األطلس

مكونة من  ،2014لسنة والسكنى نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  6.606 ما يناهز يبلغ تعداد ساكنة الجماعةو

  كيلومترا مربعا. 190. وتبلغ مساحة الجماعة حوالي ادوار 94أزيد من تتوزع على وأسرة،  1.345

تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من  2016إلى  2010ة خالل الفترة الممتدة من يير الجماعمداخيل التسي وقد سجلت

إذ  ،، كما سجلت نفقات التسيير زيادة مطردة خالل نفس الفترةادرهم 4.352.633,69درهم إلى  3.157.072,63

 لفترة تطورا  ا نفس عرفت مداخيل التجهيز خاللو. ارهمد  2.805.894,16درهم إلى  1.952.143,14انتقلت من 

 انخفاضا   التجهيزلت نفقات سج   في حين، ادرهم 7.702.304,34درهم إلى  4.135.840,15إذ انتقلت من  ملحوظا  

 .ادرهم1.098.584,78  درهم إلى  1.137.780,23إذ انتقلت من  ،خالل نفس الفترة طفيفا  

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

 2010تغيرت للفترة ما بين  جماعة تسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حولالمراقبة  أسفرت

 مكن تقديم أهمها كما يلي: عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، ي   2018و

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 
ما فيى أبرزها نجزة من طرف الجماعة عدة نقائص، يتجل  علقة بالمشاريع الم  ع األشغال المتأظهرت مراقبة تنفيذ وتتب  

 يلي: 

  خلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى لجهة  االتفاقية المتعلقة ب  نقائص تتعلق بتنفيذ األشغال موضوع

  كلميم واد نون

  اتفاقية  إطار في إنجازه تم ما بخصوص معطيات أية على تتوفر ال الجماعة أن المراقبة، مهمة خالل من لوحظ،

 السامية  المندوبية  من  كل  مع  المبرمة  نون  واد   كلميم   لجهة  الكبرى  المراكز  حول  خضراء  أحزمة  خلق  أجل  من  الشراكة

 أن كما. 2016 نونبر 08 بتاريخ أخرى جماعات وثمان الجهة وعماالت ووالية التصحر ومحاربة والغابات للمياه

 المناطق تحديد  إلى الرامية االجتماعات في بالمشاركة ولم تقم الخصوص، بهذا الشركاء بمراسلة تقم لم الجماعة

 بسبب  للجماعة  التابعة  المناطق  بعض  في  المشروع  هذا  رتعث    إلى  اإلشارة  وتجدر.  الغرس  عمليات  إلنجاز  صةخص  الم  

  شتنبر 19 بتاريخ المنعقد  االجتماع محضر من ضحيت   كما ة،الخاص   بأمالكهم التشجير عملية على الساكنة اعتراض

  في المثمرة به األشجار غرس على االتفاق  ، الذي تم"املكون" المسمى بالمكان الواقعة األراضي مالكي مع 2017

 .المشروع هذا إطار

في عدم ل أساسا المشار إليها تعاني نقصا على مستوى صياغتها، يتمث  شراكة الاتفاقية وتجدر اإلشارة كذلك، إلى أن 

م الجماعات المعنية ازنصيص على التتحديد المشاريع المزمع إنجازها بكل جماعة ترابية على حدة. حيث تم الت  

 وكذا االلتزامتوفير الوعاء العقاري وبمنح الرخص اإلدارية والقانونية الضرورية إلنجاز المشاريع، على باالتفاقية 

في  الجماعات  ةشاركنصيص على مالت   باإلضافة إلىنشآت المنجزة. النظافة للمالقيام بأعمال الحراسة و تخصيصب

 برمجة على صعيد كل جماعة.، لكن دون تحديد المشاريع الم  لجنة التنسيق والتتبع والتقييم التي يرأسها والي الجهة

صة إلنجاز المشاريع، والمتابعة العملية لتنفيذ خص  جنة في تحديد المكان والمساحات الم  الل  هذه ل اختصاصات وتتمث  

م المشاريع وتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لصعوبات الطارئة، وتقييم حالة تقد  ل  ولإيجاد حلووتنسيق األعمال  

 يذ المشاريع.د لها، وتعبئة الموارد التمويلية الضرورية لتنفحد  من أجل احترام تنفيذ المشاريع لإلطار المالي والزمني الم  

قيق للمشاريع المزمع تنفيذها بكل جماعة، قد يؤدي إلى التأخر في اتخاذ اإلجراءات إال أن النقص في التحديد الد  

 ة في ظل ضعف التنسيق بين الجماعة واألطراف األخرى المتعاقد معها. الالزمة لتنفيذ االتفاقية، خاص  

  ّالمنشآت جرد غياب تصاميم في ة بجودة المواد وصّ التجارب واالختبارات الخا في غياب ينم صفقتتسل

 المنفذة 

من أجل  2008يناير  18درهم بتاريخ  929.510,40 قدره بمبلغ INDH/2007/ 02أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

بالماء الصالح للشرب من بئر إد الحاج موسى. وقد انطلقت أشغال هذه الصفقة بتاريخ  بالجماعة تزويد سبعة دواوير

واألخير   3الحساب المؤقت رقم    وتم أداء كشف،  2009ماي    28م المؤقت لألشغال بتاريخ  وتم التسل    ،2008اير  فبر  20

 بمبلغ  2009  دجنبر  01  بتاريخ  B.C/2009/01  رقم   صفقة ثانية تحت   الجماعة  كما أبرمت  .2009دجنبر    25بتاريخ  

  تغيرت،  بجماعة كرامة بمنطقة للشرب الصالح بالماء التزود  نظام تقوية  بأشغال تتعلق درهم 139.200,00 قدره
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 بتاريخ الصفقة هذه أشغال إنجاز في الشروع تم أنه لما  عِّ  ،2010 فبراير 15 بتاريخ ألشغالها المؤقت التسلم تم  حيث

 .2010 يناير 14

نجزة المنشآتجرد مها، فإن الجماعة ال تتوفر على تصاميم وتسل   تينرغم إتمام األشغال المتعلقة بالصفقغير أنه  . الم 

 65من المادة  "د "م، كما هو منصوص عليه في الفقرة كما أن الجماعة لم تقم بالمطالبة بها، أثناء القيام بعملية التسل  

مة المطبقة على بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العا  04/05/2000الصادر في    2.99.1087  من المرسوم رقم 

عالوة على ذلك، ال تتوفر الجماعة على نتائج تجارب المختبر الخاصة و صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة.

والبالغ   تين،نجزة في إطار الصفق، وكذا تلك المتعلقة بالقنوات واألنابيب الم  واألشغال المنجزة  بجودة المواد المستعملة

 . متر بالنسبة للصفقة الثانية 580قة األولى، وبالنسبة للصف متر 4.029طولها 

  ّر بالماء الصالح للشرب ويمتعلق بتزويد دوامشروع ر في إنجاز  تأخ 

 1.573.200,00  قدره  بمبلغ  2008يناير    18بتاريخ    .ب  ت.و.م/  01/2007أشغال الصفقة رقم  لوحظ تأخر في إنجاز  

متر من  15.000ووضع  "،إد المحفوظ"دوارا بالماء الصالح للشرب من بئر  12المتعلقة بأشغال تزويد و ،درهم

أكتوبر  20، وتم التسلم المؤقت لألشغال بتاريخ 2008مارس  06انطلقت أشغال هذه الصفقة بتاريخ  إذ  األنابيب.

األشغال موضوع  عرفتوقد . 2012أبريل  24واألخير بتاريخ  3أداء كشف الحساب المؤقت رقم ، وتم 2009

(، حيث قامت الجماعة، 2009أكتوبر  09إلى غاية  2008يوليوز  18 )من يزيد عن ثالثة عشر شهرا فا  الصفقة توق  

لغرفة ل م"، ."إ جمعية طرف ، منربط بالكهرباءالبإيقاف األشغال إلى حين  مقاولصدار أمر للبإ التأخر، لتبرير هذا

االتفاقية  بناء على  إنهاء المديرية اإلقليمية للتجهيز لشطر األشغال التي تنجزهاكذا و راج الماء،الخاصة باستخ التقنية

في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، مع  ،2007الجماعة سنة  هاأبرمتالتي  07فقر/نامج محاربة ال/بر94رقم 

غير أنه للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.  والمديرية اإلقليمية ت"  .ت .م .إوجمعية "كل من عمالة إقليم تزنيت 

ن أن سبب التأخر يرجع، باألساس، إلى عدم تضمين أشغال الربط بالكهرباء بالصفقة التي أبرمتها الجماعة، وكذا تبي  

 من االتفاقية.  11 لما هو منصوص عليه بالمادة تها من التمويل قبل بدء التنفيذ، طبقا  إلى عدم أداء الجمعية لحص  

 بجودة المواد واألشغال  ةالخاصّ  المختبر تجارب عدم إجراء 

درهم، من أجل بناء منشأة   99.987,12بمبلغ قدره    2013فبراير    21بتاريخ    2013/ 02أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

م أشغال هذه الصفقة  سل  ، حيث تم ت1919فنية على الطريق الرابطة بين دوار أدوز بالجماعة والطريق اإلقليمية رقم 

 2013يوليوز  19بتاريخ  17/2013. كما قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2013أكتوبر  29مؤقتا بتاريخ 

جرة مدرسية بمدرسة بوتزمايت االبتدائية، وكذا سند الطلب رقم درهم، يتعلق بتهيئة ح   77.322,00بمبلغ قدره 

درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي بالمدرسة االبتدائية إد القايد،   64.410,00بمبلغ    2013يوليوز    19بتاريخ    20/2013

درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي   29.232,00بمبلغ  2013نونبر  22بتاريخ  2013/ 28إضافة إلى سند الطلب رقم 

ب إنجاز تجارب م األشغال المذكورة، في غيابالمدرسة االبتدائية أكني نلحاج موسى. وفي هذا اإلطار، لوحظ تسل  

 المختبر الخاصة بجودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة.

  ّمشروع دعم توريد الماشية بالماء مهما في إطار ة مائية تم تسلُّ عدم استغالل صهريج بالستيكي ومضخ 

 المديرية  مع  أبرمت  التي  المؤرخة  الشراكة غير  اتفاقية   إطار  في  مائية  ومضخة  بالستيكي  صهريج  بتسلم  الجماعة  قامت

 .2017فبراير  07بتاريخ  لتغيرت ةالجماع مجلس مداوالت على بناء إفني، سيدي بإقليم الفالحة لوزارة اإلقليمية

 باستعمال هدت الجماعةدد، تع  وفي هذا الص   .بالجماعة الماشية توريد  عملية تنظيم إلى هذه االتفاقية  رميحيث ت

 لمقتضيات  طبقا    الماشية،  لتوريد   بالماء  بالجماعة  الماشية  مربي  تزويد   أجل  من  المائية  ةوالمضخ    البالستيكي  الصهريج

 صيانتهما  وكذا  المستفيدين، لفائدة  والمضخة  الصهريج  استعمال  عملية  بتنظيم  تلتزما  كما.  االتفاقية  من  الثالث الفصل

ة والصهريج البالستيكي  ، باستعمال المضخ  2018غشت  10إال أن الجماعة لم تقم، إلى حدود  .عليهما والحفاظ

 الجماعة دون استغالل.بمقر  وضعهماإذ تم  ؛صا لهاص ِّ المذكورين لألغراض التي خ  

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي ،لذلك

 ،مضامينها جودة من الرفع على والعمل االتفاقيات، بنود صياغة لطريقة الكافي االهتمام إيالء ضرورة -

 تنفيذ وشروط األطراف المشاركة، كل والتزامات مهام تحديد عبر والمراقبة، التتبع آليات لتعزيز وذلك

 ؛بالتزاماته األطراف أحد إخالل عن المترتبة واآلثار اتاالتفاقي

  في إنجازها، المشاركة األطراف مع سيق والتن الجماعة، بتراب نجزةالمُ  المشاريع عتتبّ  على  الحرص -

   المشاريع؛ رتعثّ  إلى يتؤدّ  التي الصعوبات تذليل على والعمل

والحصول  المنجزة، واألشغال المستعملة المواد بجودة الخاصة المختبر بتجارب القيام على الحرص -

 م األشغال؛قبل تسلّ  المنفذةالمنشآت جرد  تصاميم على

 إبرام قبل الجدوى ودراسة واألولويات الحاجيات تحديد لمرحلة الالزمة العناية إيالء على الحرص -

 إنجازها.  في روعوالشّ  المشاريعاالتفاقيات وبرمجة 
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 تدبير المرافق العمومية الجماعيةثانيا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية االختالالت التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير الجماعية المجزرة تصميم احترام عدم 

مرافق الال تتوفر بناية المجزرة الجماعية على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا على 

ة بمناولة خاصة بكل عملية من عمليات الذبح، ومعالجة األحشاء، والسلخ، إذ ال توجد تجهيزات خاص  المعزولة ال

جتها. وقد لوحظ، في هذا اإلطار كذلك، أن سقف المجزرة مفتوح مما يسمح بدخول الحشرات، ويشكل األحشاء ومعال

. ةالجماعي جزرةة مع وجود مطرح للنفايات بمحاذاة المخطرا على الصحة العامة، نتيجة إمكانية تلوث اللحوم، خاص  

ه المكتب الوطني ببناء المجازر الذي أعد   طابق التصميم النموذجي الخاصصة للمجزرة ال ت  خص  كما أن البناية الم  

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على 

. وتفتقر المجزرة إلى التجهيزات الكفيلة بضمان سير عملية 2010الجماعات الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة  

في أعمال الصيانة، حيث لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، بينما يعاني سقف   ح ونقل اللحوم، كما تعرف نقصا  الذب

   ربط بشبكة الكهرباء. الالمجزرة من االهتراء في بعض أجزائه، كما ال تتوفر المجزرة على 

 اللحوم بنقل ةالخاصّ  الشاحنة مراقبة وعدم للمجزرة  يةالصحّ  راقبةالمُ  غياب 

ية. وتنحصر المراقبات التي تقوم بها الجماعة في  تتم عملية الذبح في غياب الطبيب البيطري ودون أية مراقبة صح  

حوم، من أجل استخالص الرسوم المتعلقة بالذبح ها واحتساب أوزان الل  عداد عدد الرؤوس من الماشية التي تم ذبح  تِّ 

دة ية الجي  مج للمراقبة الذاتية للمجزرة، وال على دليل لالستعماالت الصح  ر الجماعة على برناونقل اللحوم. وال تتوف  

المتعلق  28.07المختصة، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم  السلطات طرف من عليهما قموافَ 

 . 2010فبراير  11ية للمنتجات الغذائية الصادر في بالسالمة الصح  

خل فات ص من ل  ومن جهة أخرى، لوحظ التخ األحشاء أمام باب المجزرة إلى جانب نفايات أخرى. كما أنه من الذبح  م 

ال يتم معالجة نفايات المجزرة، ويتم طرحها مباشرة بقناة صرف تصلها بالمطرح المتواجد مباشرة خلف المجزرة. 

، لعملية مراقبة مطابقتها 2012ت غش 01نقل اللحوم، المقتناة بتاريخ بصة خص  ولم تقم الجماعة بإخضاع الشاحنة الم  

صادر في   1196.03دة بالقرار المشترك لوزير الفالحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل رقم حد  للمعايير الم  

التلف وطرق التجريب والمراقبة   السريعةبتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في آالت نقل المواد  2004أبريل  30

هذه اآلالت. فضال عن ذلك، لم تقم الجماعة بالمراقبة الدورية للشاحنة، كما هو منصوص عليه بالمادة قة على المطب  

مرسوم من ال  3من نفس القرار المذكور. كما أن الشاحنة ال تتوفر على جهاز للتبريد، كما هو منصوص عليه بالمادة    4

 . التلف عةالسرييتعلق بنقل المواد  1999مارس  23صادر في   2.97.177رقم 

   عدم إحداث مكتب حفظ الصحة 

ة داخل الجماعة، قة بحفظ الصح  مصلحة بالمهام المتعل    ةة. كما لم يتم تكليف أيمكتب لحفظ الصح    ال تتوفر الجماعة على

تعلقة بما في ذلك إنجاز وتتبع األنشطة الم، باستثناء اإلشارة إلى تكليف مكتب التعمير والبيئة بالمهام المتعلقة بالنظافة

حاربة  بمكافحة الحشرات و ،  المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم    40لمادة  ا  أن  أسباب انتشارها. ورغمم 

على ضرورة اضطالع قد نصتا صراحة  بالجماعات، المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون من 92وكذا المادة 

  خالل الفترة ما بين   ،الصحية والنظافة وحماية البيئة، فإن الجماعة لم تقم المجلس الجماعي بالعمل على ضمان الوقاية  

 الحيواناتالحد من خطر يتعلق بمحاربة الحشرات و ة فيمادد، وخاص  في هذا الص   بأي إجراء ،2017و 2010 سنتي

ة بممارسة اختصاصات ن عدم قيام رئيس مجلس الجماعي  بحيث ت  ،عارا النتشار داء الس  ءحماية للساكنة ودرو  الة،الض  

 100بالمادة و الجماعي من الميثاق 50بالمادة  كما هو منصوص عليهلة له في هذا المجال، الشرطة اإلدارية المخو  

بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات اإلدارة  قامت الجماعة بالجماعات. ولإلشارة، فإنمن القانون التنظيمي المتعلق 

ر عليه من طرف عامل ، المؤش  2016نونبر  04بتاريخ  04مجلس الجماعي رقم الجماعية بناء على قرار رئيس ال

  ، المتعلق بالجماعات 113.14قتضيات القانون التنظيمي رقم م  ل وفقا   2016دجنبر  09إقليم سيدي إفني بتاريخ 

لحة، مع منه. غير أن التنظيم الجديد ال يولي مهمة حفظ الصحة ألي مكتب أو مص 126و 118 المادتين خصوصا  

حداث وتدبير الجماعة للمرافق والتجهيزات إعلى ضرورة  من القانون التنظيمي المذكور ينص   83العلم أن المادة 

 ة. رب في مجال حفظ الصح  العمومية لتقديم خدمات الق  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،وعليه

، ودعم المراقبة الصحية للحوم، ةالجماعي المجزرة قة بتدبير الحرص على احترام المعايير المتعلّ  -

 ؛والحفاظ على البيئة

 وتوفير اإلمكانيات الكافية لتفعيله.  حفظ الصحةل جماعي إحداث مكتب على الحرص -
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 تدبير الممتلكات الجماعيةثالثا. 
 تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:  فيما يخص  

 عية القانونية للعقارات الجماعيةعدم تسوية الوض 
)الساحة العمومية، مقر  ستصدار رسم االستمرار لبعض ممتلكاتها العقاريةالرغم اإلجراءات التي اتخذتها الجماعة 

، عقار  دكانا 311الجماعة، موقف السيارات، السوق األسبوعي، المجزرة، فندق البهائم، الدكاكين البالغ عددها 

 ، في إطار تسوية وضعيتها واستصدار سندات الملكية، رحبة البهائم، عقار حرش تكرار(المصلى، عقار البريد 

فإنها ما زالت  ،2014و 2009 تيام الجماعة بإعداد تصاميم طبوغرافية تحديدية لعقاراتها سن يق ورغم. ة بهاالخاص  

ومن جهة ض. بتحفيظها لحمايتها من كافة أشكال الترامي والتعر   ر على سندات ملكية عقاراتها. كما لم تقم بعد  ال تتوف  

أخرى، قامت الجماعة بوضع البنايتين الجماعيتين المتواجدتين بمنطقة "نيومار" بمركز تغيرت رهن إشارة الدرك 

 دد.الدرك، في غياب أي قرار أو اتفاقية بهذا الص   مركزالملكي لبناء مقر 

 لجماعةل التابعة ينضعف السومة الكرائية للدكاك 

 دكانا 16و درهم، 12,50ضعيفة تبلغ  شهرية مكتراة بسومة 293دكانا مكترى، منها  311ر الجماعة على تتوف  

على دور للسكنى   الجماعة ردرهم. كما تتوف   90بسومة  في حين تم كراء دكانين، للشهر درهم 45مكترى بسومة 

ما مجموعه  2017و 2010الكراء للفترة ما بين سنة بلغت مداخيل  وقد للموظفين الجماعيين.  مكراة

 . درهم 299.643,00

 على إثر تعديلومة الكرائية للمحالت التجارية الواقعة بسوق جمعة تغيرت  مراجعة الس  ت  ر اإلشارة إلى أنه قد تم  وتجد  

لمحالت المرقمة من ونصف بالنسبة ل ، حيث تم رفع سومة الكراء بدرهمين2015أبريل  24القرار الجبائي بتاريخ 

، 316إلى  290، والمحالت المرقمة من 250، والمحل رقم 220إلى  206ت المرقمة من ، والمحال  201إلى  01

مة  رق  ، وبخمسة دراهم بالنسبة للمحالت الم  205إلى  202بينما تم رفعها بسبعة دراهم بالنسبة للمحالت المرقمة من 

، وبتسعة 269إلى  251مة من رق  اء بثالث دراهم بالنسبة للمحالت الم  . فيما تم رفع سومة الكر249إلى  221من 

  .289إلى  270مة من رق  دراهم بالنسبة للمحالت الم  

إلى  221 ة منرقمالمبالنسبة للمحالت التجارية درهم  50تم رفع السومة الكرائية إلى  ،2016 يونيو 30بتاريخ و

ر اإلشارة وتجد  أي تعديل في سومتها الكرائية.    80إلى    01  ة منرقممتعرف المساكن ال  ، في حين لم السوق  بنفس  249

مقر  كراء، تهم عقود  ةثالث باستثناء ،محال ت التجاريةالخاصة بال سندات االستغاللر على الجماعة ال تتوف   إلى أن  

  .سكن الموظفينوبنايتين ل البريد 

 :يلي ماوصي المجلس الجهوي للحسابات بيُ  ،لذلك

والعمل على تحفيظها قصد  ،على التسوية الشاملة للوضعية القانونية لألمالك الجماعية الحرص -

 تحصينها من خطر الترامي والمنازعات؛ 

 ؛ع األمالك الجماعية، والمسك القانوني لسجل المحتوياتالحرص على إحصاء وتتبّ  -

 لمقتضيات عقود الكراء للحفاظ على حقوق الجماعة. الحرص على الرفع من السومة الكرائية تبعا   -

 رابعا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية 

 نظام المراقبة الداخلية .1

 على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل المالحظات التالية:

 نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي 

وتوزيعها على  إلى المخزن ع دخول التوريدات والموادمح بتتب  ال تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يس

رة والكميات  ضبط الكميات المتوف   كنال يم ه. وفي غياب سجالت المخزن وأذونات االستالم، فإن  المصالح الجماعية

 اتوالمعد    المواد  لألغيار. كما أنه يتم تخزين  إعارتهدد، بتسجيل العتاد الذي يتم  في هذا الص    ،مة. وتكتفي الجماعةسل  الم  

ختلف ونوعية  طبيعة يراعي ال بشكل وتكديسها المخزن داخل المتواجدة  قواعد احترام ات، ودوند  عِّ والم   المواد م 

 على المحافظةن من مك ِّ وهو ما ال ي   ، ...(والترقيم والعزل، الترتيب،) المجال هذا في بها المعمول التخزين وضوابط

لى إجراء جرد دوري إالجماعة  د  ال تعمَ  إضافة إلى ذلك، .الضياع دة، وكذا حمايتها منجي   حالة في الجماعة ممتلكات

العملية، إذ يرجع آخر جرد قامت به الجماعة إلى  هذهبمناسبة القيام ب محاضر وإعداد المخزن  لمحتوى منتظِّ وم  

 .2011يوليوز 28

  خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعة دفاترد بالوقود وغياب التزوّ  نظام مستوىنقائص على 

، بهذا تتكون حظيرة العربات واآلليات التابعة للجماعة من ثمان عربات، باإلضافة إلى دراجة نارية. وقد لوحظ

ة دفاتر لألذونات الخاص   طريق عن بالوقود والزيوت العربات تزويد  نظام الجماعة على اعتماد  عدم الخصوص،



 128 

(Vignettes  الص ،)ر على دفتر خاص واللوجستيك. كما أن سيارات الجماعة ال تتوف   للنقل الوطنية ادرة عن الشركة

ن فيه جميع المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل دو  ت   سيارة،بكل 

بها وتكاليف صيانتها وإصالحها، باستثناء شاحنة نقل النفايات،  ة رحلة، وكذا مصاريف استهالك الوقود الخاص  

، حظيرة السياراتللقواعد المتعارف عليها في إطار حسن تدبير    عتبر غياب هذه الدفاتر مخالفا  وشاحنة نقل اللحوم. وي  

دبير واستعمال المتعلقة بتو ،1998فبراير  20الصادرة بتاريخ  98/4 رقم قتضيات دورية الوزير األولال سيما م  

 .اإلدارات العمومية حظيرة سيارات

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس لذلك، يوصي

جالت الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات )سجل  السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسّ  -

ومنتظم والعمل على إجراء جرد دوري  ... إلخ(، ،بطاقات التخزين الخاصة بكل توريدو ،الدخول

 وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛ ،لمحتوى المخزن

ة بتتبع صيانة اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصّ  -

 لجماعة.التابعة لالسيارات 

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

 موضوع سندات الطلب   األعمال شأنرام مسطرة االستشارة الكتابية بعدم احت 

في   صدرتهاسندات الطلب التي أموضوع  الجماعة باالستشارة الكتابية لموردي األشغال والخدمات والتوريدات  لم تقم  

؛  درهم  1.601.668,44  بقيمة إجمالية بلغت  ،سند طلب  79، والبالغ عددها  2015و  2010  سنتي  الفترة الممتدة ما بين

فبراير  5ادر بتاريخ الص   2.06.388من المرسوم رقم  75الفقرة الرابعة من المادة ما تنص  عليه  وهو ما يتنافى مع

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة   2007

والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي   2013مارس  20ادر بتاريخ الص   2.12.349وم رقم من المرس 88من المادة 

 م تفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب القتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.لزِّ ت  

 عدم توفر الجماعة على مرجع لألثمان 

بتاريخ   ،على سبيل المثال  ،إذ أصدرت  ،ة بالتوريدات والمقتنيات الجماعيةان الخاص  ر الجماعة على مرجع لألثمال تتوف  

من أجل حفر ثقبين استكشافيين بكل من دواري   15/2016و 14/2016الطلب رقم  يسند  2016يوليوز  19

ند الطلب بالنسبة لس  الطوليدرهم للمتر  416,50"بوتازمايت" ودوار "إد الحسن وعمر" بثمن أحادي للحفر بلغ 

درهم   1.100,00  ما يناهزلسند الطلب الثاني، في حين بلغ الثمن األحادي للحفر    بالنسبة  درهم للمتر  375,00و  ،األول

، التي تتعلق بحفر بئر لتزويد 2015/ 19/06بتاريخ  INDH/01/2015الصفقة رقم في إطار دون احتساب الرسوم 

 سكان منطقة "إد همو" بالماء الصالح للشرب. 

كما أبرمت الجماعة عددا من الصفقات، تتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وتقتضي وضع أنابيب  

دد، تم تحديد ثمن وضع هذه وفي هذا الص  مستلزمات.  ا، مع ما يتطلب ذلك منملمتر 63فوالذية وبالستيكية قطرها 

يناير  18بتاريخ    درهما  118.560,00بمبلغ    2007/ 01درهم برسم الصفقة رقم    120,00األنابيب في ثمن أحادي بلغ  

المحفوظ، بينما تم تحديده في ثمن أحادي بلغ دوارا بالماء الصالح للشرب من بئر إد  12تزويد تتعلق ب 2008

 .01/2016فقة رقم  درهم برسم الص 46,00

  ّمانات المتعلقة بجودة األشغالإنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب الض 

. ووفقا إلفادة درهم 109.998,00 قدره  بمبلغ 2015يوليوز  11بتاريخ  04/2015أصدرت الجماعة سند طلب رقم 

متر من  1.000ذلك إنجاز ن يتضم  للشرب، ود دوار إد المحفوظ بالماء الصالح ييتعلق بتزو الجماعة فإن األمر

ضمانات تتعلق بجودة  ةن أيد الدوار المستفيد من األشغال، كما ال يتضم  حد ِّ ال ي   المذكور غير أن سند الطلب األنابيب.

الجودة ق من  ة بجودة المواد واالختبارات الالزمة للتحق  على إجراء تجارب المختبر الخاص    وال ينص    ،األشغال المنجزة

نصيص بسند الطلب على الشروط د لألنابيب المنصوص عليها بسند الطلب. وقد كان من الممكن الت  واالشتغال الجي  

الفقرة الثالثة من المادة  على ذلك تنص  ، كما مانوشروط الض   األشغال مواصفات ومحتوىقة بأجل التنفيذ وكذا المتعل  

 ة.ق بالصفقات العمومي ( المتعل  2013مارس  20) 1434ى األولى جماد  8بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88

  الخاصة ببعض التوريدات المضافةعدم صحة حسابات تصفية الضريبة على القيمة 

ما مجموعه  ،2017 إلى سنة 2011 سنة خالل الفترة الممتدة من ،بلغت نفقات شراء األشجار واألغراس

ي النفقات المتعلقة بأداء مصاريف شراء األشجار واألغراس باحتساب وقد لوحظ أن الجماعة تؤد .  درهم 49.920,00

األشجار ف العمليات المرتبطة بالبيوع الواقعة على صن  ت  ن الضريبة على القيمة المضافة، في حين ع% 20نسبة 
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 والمذكرة  للضرائب،  العامة  المدونة  ذلك  على  تنص    ، كماواألغراس خارج مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

 .2011 أبريل شهر في ادرةالص   للضرائب العامة بالمدونة المتعلقة 717 رقم

% 20باحتساب نسبة    ،2015  غشت  31بتاريخ    16/2015باقتناء الكتب بواسطة سند الطلب رقم    الجماعة  كما قامت

على ذلك  المضافة، كما تنص  ن الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن الكتب معفاة من الضريبة على القيمة ع

تاريخ سابق بإصدار في  فإن الجماعة قامت    ،. ولإلشارةمنها  91  ةال سيما الماد   ،2015لسنة    المدونة العامة للضرائب

يتعلق بشراء الكتب لتقديمها كجوائز،    درهم،  5.000,00  بمبلغ  ،2013يوليوز    01بتاريخ    11/2013سند الطلب رقم  

ق بشراء كتب لخزانة يتعل   ،درهم 49.741,50بمبلغ  2013غشت  16بتاريخ  22/2013وكذا سند الطلب رقم 

 قاعدة االعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.لاحترام وذلك بالجماعة، 

الستقبال واإلطعام  باالنفقات المتعلقة  بأداء    2017و  2010  سنتي  خالل الفترة ما بينوفي نفس اإلطار، قامت الجماعة،  

 06/2010، وذلك من خالل إصدار سند الطلب رقم  درهم  423.614,68  بقيمة إجمالية تقدر بمبلغغذائية  وشراء مواد  

 18درهم بتاريخ  15.000,00بمبلغ  17/2011، وسند الطلب رقم 2010نونبر  30درهم بتاريخ  1.898,40بمبلغ 

. غير أنه لوحظ أن 2012يل أبر 24درهم بتاريخ  10.111,20بمبلغ  05/2012، وسند الطلب رقم 2011يوليوز 

الضريبة على القيمة المضافة على جميع التوريدات، في حين أن السكر   نع%  20باحتساب نسبة    أداء هذه النفقات تم

كما  ، %، بينما الخبز واللحم معفيان من الضريبة على القيمة المضافة14نسبة لوالشاي يخضع  ،%7يخضع لنسبة 

المتعلقة بمصاريف . وكذلك الشأن بالنسبة للنفقات 99و 91 ادتينال سيما الم لضرائبعلى ذلك المدونة العامة ل تنص  

الضريبة على القيمة   نع%  20حتساب نسبة  ا  والمطبوعات؛ إذ يتموراق  واألمواد الطباعة،  وتوريدات لوازم المكتب،  

صاق والمقص تخضع لنسبة الل  و، في حين أن األقالم والمسطرة والممحاة لةذات الص   المضافة على جميع التوريدات

بخصوص النفقات  % باعتبارها أدوات مدرسية. األمر الذي نتج عنه أداء مبالغ إضافية غير مستحقة للموردين7

 درهم. 6.804,71بلغت  المشار إليها أعاله،

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

لدعم الشفافية  ، وذلكسندات الطلب إلى  اللجوء عند احترام مسطرة االستشارة الكتابية الحرص على  -

 وحرية الولوج للطلبيات العمومية؛

تصفية النفقات   خاللعلى القيمة المضافة المطبقة على التوريدات    أسعار الضريبةالحرص على احترام   -

 الجماعية؛

 .شغالالمتعلقة باألالطلب  اتسندب شروط الضمان وآجال التنفيذ الحرص على تضمين -
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتغيرت 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 لتنمية االقتصادية واالجتماعيةتدبير مشاريع ا .أوال

 راكز الكبرى نقائص تتعلق بتنفيذ األشغال موضوع االتفاقية المتعلقة بخلق أحزمة خضراء حول الم

 واد نون -لجهة كلميم

واد   -اإلشارة إلى انه في إطار االتفاقية المبرمة ألجل خلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى لجهة كلميمتجدر  

 دنون فان حامل المشروع هو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في الشق المتعلق ب:

 التشجير الترفيهي.  -

 صيانة المغروسات القديمة. -

 الماء.إحداث وتهيئة نقط  -

واد نون حاملة للمشروع في الشق المتعلق بتهيئة نظام السقي بالتنقيط.  وبما أن أشغال -في حين تعتبر جهة كلميم 

الشطر الذي تكفلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بانجازه بدأت منذ مدة.  وعلى اعتبار أن 

ة في هذا الصدد ال تتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الصفقة فقد الجماعة التي هي شريك في االتفاقية المبرم

/م.ش.ا.ق/م.ش.مج 356تمت مراسلة المندوبية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسيدي افني تحت عدد:

 إليفائنا بكل ما من شأنه أن يفيدنا في هذا الصدد إال أنه لم نتوصل بالرد. 2018ماي   29بتاريخ:

والذي أشرتم  2017شتنبر  19ما يخص تعرض الساكنة على انجاز هذا المشروع فان المحضر المؤرخ في أما في

إليه في تقريركم يفيد على أن المالكين وافقوا على انجاز هذا المشروع. غير ان الذي ساهم في تعثر هذا المشروع 

د من طرف مصلحة المياه والغابات واآلخر هو ندرة المياه بحيث تم حفر بئرين استكشافيين بمنطقة امالكاون واح

 من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة وعمليات الحفر هذه لم تعطي نتائج ايجابية. 

 م المنشآت تسلم صفقتين في غياب التجارب واالختبارات الخاصة بجودة المواد وفي غياب تصامي

 مطابقة لتنفيذ األشغال

االختبارات /م.ج في غياب التجارب و01/2009م: /م.و.ت. ب و رق02/2007م:  يرجع السبب في تسلم الصفقتين رق

الخاصة بجودة المواد و في غياب تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال إلى عدم توفر الجماعة على تقني مختص  

ال تتكرر مثل هذه . وسنعمل على أ2012في تتبع تنفيذ الصفقات في تلك الفترة إذ لم يتم توظيفه إال في شهر نونبر 

 الحالة مستقبال.

 زويد دواوير بالماء الصالح للشرب تأخر في انجاز مشروع متعلق بت 

دوارا بالماء الصالح للشرب  12/م.و.ت. ب المتعلقة بتزويد  01/2007هذا التأخر في انجاز أشغال الصفقة رقم:

الغرفة التقنية بالكهرباء من طرف جمعية شهرا راجع إلصدار أمر للشركة بإيقاف األشغال إلى حين ربط    13لمدة  

"ا.م" وإنهاء المديرية اإلقليمية للتجهيز لشطر األشغال التي تنجزها إذ بدون ذلك سيتعذر التحقق من سالمة األشغال 

 المنجزة من طرف المقاولة للتمكن من تسلمها مؤقتا. 

إعداده من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز  وتجدر اإلشارة إلى أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة تم

 بتيزنيت وال تتوفر الجماعة آنذاك على تقني مختص للتحقق من مدى تضمينه البنود الضرورية.

 بر الخاصة بجودة المواد واألشغالعدم إجراء تجارب المخت 

دات الطلب رقم:  و في سن 2013/ 02سبب عدم المطالبة بتجارب المختبر الخاصة باالسمنت في الصفقة رقم:

راجع إلى كون التقني المكلف بتتبع هذه الصفقات حديث العهد  28/2013و رقم:  20/2013، رقم: 17/2013

ولم يسبق له ان استفاد من  2012باإلدارة و لم يكتسب بعد التجربة المطلوبة إذ لم يتم توظيفه إال في شهر نونبر

 التكوين في مجال الصفقات العمومية.

 في إطار مشروع دعم توريد الماشيةل صهريج بالستيكي ومضخة مائية تم تسلمهما عدم استغال 

بموجب اتفاقية الشراكة بين جماعة تغيرت والمديرية اإلقليمية للفالحة التي صادق عليها المجلس الجماعي خالل 

للفالحة للجماعة سلمت المديرية اإلقليمية  07/02/2017المنعقدة بتاريخ  2018دورته العادية لشهر فبراير 

صهريجا بالستيكيا مع المضخة المائية بغرض توريد الماشية إال انه واجهتنا اكراهات حالت دون استعمالها نذكر  
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منها على سبيل المثال ال الحصر شساعة النفوذ الترابي للجماعة إذ تتكون الجماعة من فرقتين، فرقة ادبنيران 

 صهريج في النفوذ الترابي لفرقة ما فان الفرقة األخرى ستحتج.وفرقة ايت همان. في حالة ما إذا وضع ال

وفي حالة ما إذا تعذر استعمال هذا الصهريج فانه سيتم اللجوء إلى تطبيق الفصل الخامس من االتفاقية المشار إليها 

 لفالحة.أعاله والذي ينص على شروط الفسخ وسيتم إعادة الصهريج والمضخة المائية إلى المديرية اإلقليمية ل

 تدبير المرافق العمومية .ثانيا

  عدم احترام تصميم المجزرة الجماعية للمعايير الخاصة بالمجازر 

تم رفع ملتمس إلى وزارة الفالحة لبناء مجزرة عصرية بجماعة تغيرت ونحن بصدد إعداد مشروع اتفاقية في 

 الموضوع.

 الخاصة بنقل اللحوماقبة الشاحنة غياب المراقبة الصحية للمجزرة وعدم مر 

تمت مراسلة المصلحة البيطرية بدائرة االخصاص للقيام بزيارات منتظمة لمجزرة الجماعة لمراقبة جودة وسالمة 

اللحوم. وهو األمر الذي يقوم به في بعض األحيان. وتجدر اإلشارة إلى أن المصلحة البيطرية بدائرة االخصاص 

( جماعات متباعدة فيما بينها مما ال يساعد 10بمراقبة مجازر عشر ) ال تتوفر إال على طبيب بيطري واحد مكلف

 على مراقبة جميع هذه المجازر بكيفية منتظمة.

أما فيما يتعلق بشاحنة نقل اللحوم فإن الجماعة تقوم بمراقبتها وتنظيفها بشكل يومي. أما عدم التوفر على جهاز 

 لة بين المجزرة وبائعي اللحوم الحمراء قصيرة. التبريد فنظن أن ال حاجة له إذ أن المسافة الفاص

  عدم إحداث مكتب حفظ الصحة 

 الذي حال دون إحداث الجماعة لمكتب حفظ الصحة هو عدم توفرها على إطار طبي متخصص. 

 ثالثا: تدبير الممتلكات الجماعية

 عية القانونية للعقارات الجماعيةعدم تسوية الوض 

الجماعة الترابية تغيرت تتصرف حاليا وعن طريق الحيازة الطويلة األمد في كل ممتلكاتها  تجدر اإلشارة إلى أن 

 العقارية سواء كانت خاصة أم عامة.

ووعيا منا بضرورة تقويم هذا الخلل وذلك  بالعمل على ضبط اإلطار القانوني الذي بموجبه تستغل هذه الممتلكات 

مرفقة بطلبات قصد استصدار  2015إرسالها للسلطة المحلية منذ سنة فقد قمنا بإعداد تصاميم التحديد التي تم 

المتعلق  16.03من المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم:  18الشواهد اإلدارية، عمال بمقتضيات المادة 

 بخطة العدالة.

ة اآلنف ذكرها بدعوى تم إخبارنا من طرف السلطة المحلية بتعذر تسليمنا الشواهد اإلداري  07/08/2018وبتاريخ:

 أن كل األمالك العقارية التي تحوزها الجماعة تدخل ضمن األمالك الخاصة للدولة.

التمسنا   2018شتنبر    06/م ش إ ق/م ش م بتاريخ  674وأمام هذا الوضعية تم مراسلة السيد عامل اإلقليم تحت عدد:  

طلب إلى المندوب اإلقليمي ألمالك الدولة بكلميم   منه من خاللها مساعدتنا في معالجة هذا األمر. وسنعمل على رفع 

قصد برمجة عقد اجتماع لالستفسار حول مالبسات هذا األمر وما إذا كان لدى أمالك الدولة ما يفيد تملكها للممتلكات 

ع . وفي حال ما إذا أثبتت ذلك فإننا سندرس في ذات االجتما1959العقارية التي تحوزها الجماعة منذ إحداثها سنة  

 حيثيات اقتناء هذه العقارات.

 كرائية للدكاكين التابعة للجماعةضعف السومة ال 

إن مركز تغيرت لم يعد يعرف النشاط االقتصادي والتجاري الذي عرف به في سابق األيام وهذا راجع إلى كثرة 

ذلك تناقص عدد األسواق المجاورة للجماعة من جهة ومن  جهة أخرى هجرة السكان نحو المدن و خير دليل على  

حسب إحصائيات المندوبية السامية   2014سنة    6606الى    1994نسمة سنة    8205السكان بحث انتقل عددهم من  

 للتخطيط.

وإن من شأن الزيادة في السومة الكرائية أن يتملص مستغلو تلك المحالت من أدائها علما بأن الجماعة ال تتوفر 

 متهم خصوصا وأن كل األمالك العقارية تتصرف فيها الجماعة بالحيازة.على أية وسيلة إلجبارهم على أداء ما بذ 
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 بير المشتريات والنفقات الجماعيةتد .رابعا

 ة الداخليةنظام المراقب .1

 على مستوى تدبير المخزن الجماعي نقائص 

المرتبطة بدخولها وخروجها فيما يتعلق بلوازم المكتب فقد تم تخصيص سجل خاص بها تسجل فيه مختلف العمليات  

 من وإلى المخزن الجماعي ونفس الشيء بالنسبة لباقي التوريدات.

أما بالنسبة لألدوات والمعدات المتواجدة بالمخزن الجماعي فقد تم ترتيبها وترقيمها وذلك إثر عملية جرد األدوات 

 . 2018شتنبر   27والمعدات المتواجدة بالمخزن الجماعي التي قمنا بها بتاريخ 

  خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعةنقائص على مستوى نظام التزود بالوقود وغياب دفاتر 

أبرمت الجماعة اتفاقيتين مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك واحدة من أجل شراء الوقود والزيوت واألخرى 

 لصيانة وإصالح السيارات والشاحنات الجماعية باستعمال نظام الشيات. 

ومات على باقي السيارات الجماعية تدون فيه جميع المعل carnet de bortكما تم تعميم استعمال دفتر خاص 

 المتعلقة بالسائق والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة وكذا الوقود المستهلك وتكاليف الصيانة.

 تدبير نفقات الجماعة .2

 بشأن األعمال موضوع سندات الطلب  عدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية 

سطرة االستشارة الكتابية أثناء اإلعداد وعيا من المصلحة المكلفة بتدبير النفقات بضرورة العمل على احترام م

لسندات الطلب دعما لقواعد الشفافية والمساواة أمام الحق في الولوج للطلبيات العمومية بالنسبة للموردين والمقاولين 

أي منذ بداية والية المجلس الحالي تصحيحا للخلل الحاصل في هذا  2016فقد بدأ العمل بهذه المسطرة منذ سنة 

 ما مضى.الصدد في

 م توفر الجماعة على مرجع لألثمانعد 

 14/2016بالنسبة للتفاوت في أثمنة حفر اآلبار فهو راجع إلى أن الثقبين المحفورين بواسطة سندي الطلب رقم: 

/م و ت  01/2015سنتمتر أما الثقب المنجز في الصفقة رقم:    18هما ثقبين استكشافيين يبلغ قطرهما    15/2016و  

 سنتمتر.  30اللي يبلغ قطره ب فهو ثقب استغ

/م ج فإن 01/2016/ م و ت ب، ورقم:  01/2007أما التفاوت الحاصل في أثمنة األنابيب المتعلقة بالصفقات رقم:  

لجنة الصفقات قامت باختيار المقاولين نائلي الصفقة باحترام تام لمقتضيات مرسوم الصفقات الجاري به العمل، ثم  

 سنوات و قد يكون هذا سببا منطقيا النخفاض الثمن. 8ولى و الثانية هي إن المدة الفاصلة الصفقة األ

  الضمانات المتعلقة بجودة األشغالانجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب 

سوف يتم اللجوء مستقبال إلى سلوك مسطرة الصفقات في جل المشاريع التي تزمع الجماعة انجازها بحيث أن 

ر لصاحب المشروع. وفي حالة اللجوء إلى سند الطلب في حالة االستعجال واستثنائيا  الصفقات تعطي ضمانات أكث

فسيتم تضمينه كل الضمانات التي تتعلق بجودة األشغال عالوة على مطالبة المقاول بنتائج تحاليل المختبر على 

 حسب طبيعة األشغال وشروط وآجال التنفيذ.

  ة المضافة الخاصة ببعض التوريداتالقيمعدم صحة حسابات تصفية الضريبة على 

لم تكن المصلحة المكلفة بتصفية النفقات على علم بنسب الضريبة على القيمة المضافة لبعض المقتنيات كالمواد 

الغذائية وبعض توريدات المكتب كما أن القباضة الجماعية لسيدي افني المكلفة بمراقبة صحة االلتزام لم تبدي آية 

لخصوص. وقد بدأنا فعال بإصدار أوامر المداخيل لبعض الموردين قصد استرجاع المبالغ الزائدة. مالحظة بهذا ا

 وسنحرص على إصدار ما تبقى من أوامر المداخيل لباقي الموردين السترداد المبالغ الزائدة.

 تكرر مثل هذه الهفوة.كما تم حث المصلحة المكلفة بتصفية النفقات على إيالء أهمية لهذا الجانب والعمل على أال ت
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 "اسبويا" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)

 

. وهي تقع داخل النفوذ الترابي إلقليم سيدي إفني. وقد عرف عدد سكانها تناقصا، 1962سنة    تم إحداث جماعة اسبويا

 .2004نسمة سنة  5.019، مقابل 2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  3.729حيث بلغ 

ا، إذ انتقلت من تطورا ملحوظ 2017إلى  2012ة خالل الفترة الممتدة من يمداخيل التسيير الجماع لتسج   قد و

إذ  ،خالل نفس الفترة طفيفةلت نفقات التسيير زيادة ، كما سج  ادرهم 3.536.262,17درهم إلى  2.904.462,96

نفس الفترة تطورا  خاللمداخيل التجهيز  عرفتودرهم.  2.778.570,31درهم إلى  2.599.401,79انتقلت من 

 تطورا ملحوظا    التجهيزلت نفقات  كما سج    درهم،  3.680.361,73درهم إلى    1.081.781,60ملحوظا إذ انتقلت من  

 درهما. 3.109.449,34درهم إلى  731.507,01خالل نفس الفترة، إذ انتقلت من 

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات  

لفترة الممتدة ما بين عن االمراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة اسبويا  أسفرت

 ها كما يلي: عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهم   2017و 2012

 مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبيرأوال. 

  التخطيط والبرمجة .1

 فيما يلي:  ى أساسا  أثار المجلس الجهوي للحسابات مالحظات تتجل   ،والبرمجة يطالتخط عملية بخصوص

 إعداد المخطط الجماعي للتنمية  عدم 

باتخاذ  ،دد في هذا الص   ،لم تقم الجماعةحيث . 2015-2010لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية للجماعة للفترة 

وتعليق القرار المتعلق باإلعداد في مقر   ة،تشاوري ات اجتماع قبيل تنظيم ط، منخط  الخطوات الالزمة إلعداد الم  

روع في تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، بدءا بعقد لقاءات مع ساكنة الجماعة وهيئات المجتمع الجماعة، ثم الش  

كما هو  ،ط الجماعي للتنميةخط  ر األولي للم  لوضع التصو  لك وذ تشاركي، بشكل تشخيص هذا ال المدني إلعداد 

( يتعلق 2011أبريل  28) 1432من جمادى األولى  24ادر في الص   2.10.504منصوص عليه بالمرسوم عدد 

 بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.

مع كل من   ،2010شتنبر    30تاريخ  صادق عليها بم  للشراكة والتعاون  قامت الجماعة بإبرام اتفاقية  ومن جهة أخرى،  

إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم   تهدفالمجلس اإلقليمي لسيدي إفني وعمالة سيدي إفني،  

. غير أنه لوحظ أن المجلس طات الجماعية للتنميةخط  سيدي إفني لدعم عملية إعداد ووضع المخطط اإلقليمي والم  

ق إلى شروط ، دون التطر  2010جملها خالل الدورة العادية لشهر فبراير ذه االتفاقية في م  الجماعي صادق على ه

ع، ولجان الحكامة والتقييم، وكذا مقتضيات تسوية المنازعات، وشروط تعديل ومراجعة تنفيذها، وآليات التنسيق والتتب  

م، علما بأن االتفاقية المذكورة التزاماتهلوفاء بل اءأي إجراء من شأنه دفع الشرك اتخاذ  وفسخ االتفاقية. كما أنه لم يتم

ضح من موضوعها، تهدف إلى دعم الجماعة ومواكبتها في إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي يبقى من صميم  كما يت  

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم    78.00  رقم  من القانون  36على ذلك المادة    كما تنص  اختصاصات رئيس الجماعة،  

ط داخل خط  صحيحية الضرورية إلعداد الم  لإلجراءات الت   الجماعة ضرورة اتخاذ كان يتطلب ا م  تغييره وتتميمه. مِّ 

 .اآلجال القانونية

اد وثيقة دون إعد  2012شتنبر  30بتاريخ  وبالرغم من انتهاء مدة سريان مفعول اتفاقية الشراكة المذكورة عمليا  

فاق األطراف المعنية على لحق يقضي بات  ط الجماعي للتنمية، لم يتم اتخاد التدابير الالزمة لتجديدها، وإعداد م  خط  الم  

   كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من االتفاقية.تمديد مدة صالحيتها، 

حيث لم يتم توقيع االتفاقية   المذكورة.وتجدر االشارة إلى وجود نقائص على مستوى صياغة بنود اتفاقية الشراكة 

المذكورة من طرف مصالح وكالة التنمية االجتماعية، بالرغم من كونها طرفا أساسيا في مسلسل إعداد المخططات 

على أن مصالح وكالة التنمية االجتماعية   ة وأن المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المذكورة تنص  الجماعية للتنمية، خاص  

تي تسهر على التدبير اإلداري والمالي لصندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني، وتعمل على تعيين وكالء  هي ال

فين بدعم المجلس اإلقليمي والجماعات المحلية والفاعلين المحليين إلعداد وتنفيذ المخطط اإلقليمي أو كل  للتنمية م  

طراف يتم تحويلها إلى الحساب المفتوح من طرف وكالة التنمية طات الجماعية للتنمية، كما أن مساهمات األخط  الم  

لمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة المذكورة. باإلضافة إلى ذلك، فإن بنود االتفاقية    االجتماعية، وذلك تطبيقا  
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ليم سيدي إفني. حيث تم االكتفاء  لة من خالل صندوق التنمية المحلية بإقمو  د بشكل دقيق األنشطة واإلجراءات الم  حد ِّ ال ت  

 نصيص على األهداف العامة لالتفاقية بالمادة األولى. بالت  

 تعاقدي إطاربرنامج عمل الجماعة من طرف المجلس اإلقليمي في غياب أي  إعداد   

وبرامج " إلعداد برنامج عمل المجلس اإلقليمي  M.Cقام المجلس اإلقليمي لسيدي إفني باالستعانة بمكتب الدراسات "

 بمبلغ 2017فبراير 07بتاريخ  إم./ 01/2017بناء على طلب العروض رقم  عمل الجماعات الترابية التابعة لإلقليم

درهم. غير أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم بإبرام أية اتفاقية مع المجلس اإلقليمي لسيدي إفني بهذا  2.499.600,00

، 2012الشأن، عدا االتفاقية المذكورة أعاله الرامية إلى إعداد المخطط الجماعي للتنمية، التي انتهت صالحيتها سنة 

المتعلق  113.14رقم قانونية المتمثلة في صدور القانون التنظيمي والتي أصبحت متجاوزة بالنظر إلى المستجدات ال

المرسوم رقم  على إعداد برنامج عمل الجماعة بدل المخطط الجماعي للتنمية، وكذا صدور  الذي نص   بالجماعات

عه ( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتب  2016يونيو  29)1437من رمضان  23صادر في  2.16.301

قنية الممكن دت المساعدة الت  دد، إلى أن المادة التاسعة من هذا المرسوم، قد حد  . وتجدر اإلشارة، في هذا الص  وتحيينه

للجماعة طلبها عن طريق عامل العمالة أو اإلقليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية األخرى  

رة حول المشاريع رات والوثائق المتوف  معلومات والمعطيات والمؤش  والمؤسسات والمقاوالت العمومية في موافاتها بال

نجزة، والتي تعتزم اإلدارة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية والقطاع الم  

ية للدولة التي الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة، وكذا في إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارج

 مكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. ي  

، إذ قام رئيس مجلس الجماعة 2022-2017ر في إعداد برنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة كما لوحظ وجود تأخ  

قت عليه السلطة باعتماد برنامج عمل الجماعة الذي صاد   2018يونيو    11بتاريخ    04تحت رقم    لباتخاذ القرار المسج

بتاريخ  2018، بناء عل مقرر المجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر فبراير 2018ماي  31اإلقليمية بتاريخ 

سنتين عن في إعداد برنامج العمل لمدة    را  هو ما يعني تأخ  وبالمصادقة على برنامج عمل الجماعة.    2018فبراير    07

من المرسوم   4المتعلق بالجماعات، وكذا بالمادة    113.14لقانون التنظيمي رقم  من ا  78األجل المنصوص عليه بالمادة  

على  ر في إعداد برنامج عمل الجماعة من شأنه أن ينعكس سلبا  وللتذكير، فإن التأخ  سالف الذكر.  2.16.301رقم 

لة في  األصلية المتمث   يرة إنجاز المشاريع التنموية بالجماعة، ويجعل برنامج عمل الجماعة، بمنأى عن وظيفتهثو

 هات االستراتيجية للمجلس الجماعي.التخطيط االستشرافي وفي تحديد اإلطار العام لبلورة التوج  

وقد لوحظ، باإلضافة إلى ما ذكر، عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة، ذلك أن 

بتاريخ  312على مصادقة سلطة الوصاية، المرفق بالمراسلة رقم ي قامت الجماعة بعرضه ذ البرنامج المذكور ال

القانون التنظيمي رقم   من 78ن من قائمة مشاريع من صفحتين. في حين أن مقتضيات المادة ، يتكو  2018ماي  17

لحاجيات وإمكانيات  ن برنامج عمل الجماعة تشخيصا  على أنه يجب أن يتضم   تنص   المتعلق بالجماعات 113.14

ة بالسنوات الثالث األولى، وأن يأخذ بعين لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاص   ألولوياتها وتقييما   الجماعة وتحديدا  

في قرار إعداد   لة أساسا  االعتبار مقاربة النوع. كما لم تدل الجماعة بالوثائق المتعلقة بسيرورة إعداد البرنامج، والمتمث  

فة بتفعيل مبادئ الجماعة، ومحاضر المشاورات مع المواطنين والجمعيات، والهيأة االستشارية المكل   برنامج عمل

المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتقارير دراسة مشروع البرنامج من طرف اللجان الدائمة للمجلس، التي 

صة خص  بل عقد دورة المجلس الم  يجب عرضه عليها من طرف رئيس مجلس الجماعة على األقل ثالثين يوما ق 

 المشار إليه أعاله. 2.16.301المرسوم رقم من  10للمادة  للمصادقة على البرنامج وذلك طبقا  

 تنفيذ األشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية  .2

 قة بالمشاريع الجماعية، تم الوقوف على النقائص التالية:بخصوص تنفيذ األشغال المتعل  

 المنجزة  بالمشاريع الخاصة االتفاقيات صياغة مستوى على نقائص 

 إصالح  إلى  الرامية  2016/الفقر  محاربة  برنامج/36  رقم  االتفاقية  إبرام  تم  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في

 اسبويا وجماعة إفني سيدي إقليم عمالة من كل بين ،2016 يناير 08 بتاريخ اسبويا بمركز والطالبة الطالب دار

 بمبلغ للمشروع التقديرية الكلفة قدرت حيث. باسبويا "د. ط. ط" الوطني والجمعية للتعاون اإلقليمية والمندوبية

 الحساب إلى درهم 248.589,60 مبلغ بتحويل التزمت عمالة اإلقليم درهم. وفي إطار هذه االتفاقية، 355.128,00

 الخيرية الجمعية التزمت  بينما. إفني بسيدي "ب. ش" وكالة لدى ط""د. ط.  الخيرية الجمعية باسم المفتوح البنكي

 بشكل   عةالموق    األطراف  التزامات  إلى  شيرت    ال   المبرمة  غير أنه لوحظ بأن االتفاقية.  درهم  106.538,40  مبلغ  بتوفير

 الخامس البند  باستثناء الوطني، للتعاون اإلقليمية والمندوبية الجماعة من كل دور إلى إشارة أية توجد  ال  حيث دقيق،

 مع  المشروع  إنجاز  على  جماعيا  بالعمل  عةالموق ِّ   األطراف  التزام  على  نص    حيث  عامة،  بصيغة  جاء  الذي  االتفاقية   من

 .البشرية للتنمية الوطنية المبادرة وفلسفة أهداف مراعاة
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 األسبوعي السوق  مدخل بتهيئة المتعلق  المشروع أشغال روتعثّ  الكميات عملية تحديد ضعف 

درهم من أجل تهيئة مدخل السوق  329.946,00بمبلغ  2017 ماي 02 بتاريخ 01/2017الصفقة رقم تم إبرام 

  فة،متوق ِّ   الصفقة  أشغال  أن  ،2018  أكتوبر  10  الميدانية بتاريخ  والمعاينة  التحريات  خالل  من  األسبوعي، إال أنه لوحظ،

 لما  درهم. عِّ   227.753,47داء الجماعة لثالثة كشوفات حساب بما مجموعه  حيث لم يكتمل بعد بناء مدخل السوق بعد أ

وقد أرجعت الجماعة سبب ذلك  " من الصفقة(.7.2( أشهر )البند "5د في خمسة )د ِّ ن أجل تنفيذ أشغال المشروع، ح  أ

تم تحديد كمية األشغال  د الكميات الالزمة لألشغال بشكل دقيق. إذ حد ِّ إلى نقص على مستوى الدراسة التقنية التي لم ت  

أنه تم تحديد هذه  لما  مترا مربعا. عِّ  120من جدول األثمان( في  01قنية )المادة رقم الالزمة من الهدم بالدراسة الت  

األشغال بالمتر المربع، خالفا لما هو معمول به في ميدان البناء، حيث يتم تحديد الكميات بالمتر المكعب. غير أن 

مترا مربعا  724وصل إلى  2017دجنبر  13بتاريخ   03ى عنها من أشغال الهدم بكشف الحساب رقم الكميات المؤد  

رة. هذا قر  عن الكميات األصلية الم   %503ا للمتر المربع، بتجاوز قدره ( درهم20بثمن أحادي حدد في عشرين )

المتعلقة باألشغال الكبرى للبناء.   18و 14و 10و 08و  07و 06باإلضافة إلى تجاوزات أخرى للكميات باألثمان رقم 

لب إصدار أمر من أجل ط 2017دجنبر  11وأمام ارتفاع كمية األشغال، قامت المقاولة بمراسلة الجماعة بتاريخ 

بسبب تجاوز   2017دجنبر    18بوقف األشغال. وقد قامت الجماعة، على إثر ذلك، بإصدار أمر بوقف األشغال بتاريخ  

كميات األشغال المتبقية من الصفقة لالعتمادات المرصودة للمشروع، تم تبليغه للمقاولة بنفس التاريخ. ثم أصدرت 

 ونظرا 2018يوليوز  11، و2018يناير  02ال، على التوالي، بتواريخ الجماعة بعد ذلك، أوامرا باستئناف األشغ

للمقاولة تم تبليغه  2018شتنبر 21بتاريخ  األشغال باستئناف اأمرأصدرت الجماعة  المذكورة األوامر تبليغلتعذر 

ر الذي دفع بواسطة مفوض قضائي. إال أن المقاول لم يستجب ألمر استئناف األشغال. األم 2018أكتوبر 04بتاريخ 

 2018دجنبر    28  بتاريخ  المراقبة. وإلى غاية انتهاء مهمة  2018دجنبر    11الجماعة إلى توجيه إنذار للمقاولة بتاريخ  

 نجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فإن أشغال المشروع مازالت متوقفة.الم  

 بالماء الصالح للشرب تزويد منطقتي تديينت وأودينت  بمشروع الخاصة الجدوى دراسةإعداد  عدم 

إلنجاز مشروع توسيع شبكة الماء الشروب بدواري أودينت وتدينت    2013شتنبر    27تم إبرام اتفاقيتي شراكة بتاريخ  

ق االتفاقية األولى بالجماعة بين كل من جماعة اسبويا وعمالة إقليم سيدي إفني والمديرية اإلقليمية للتجهيز. حيث تتعل  

بإنجاز الشطر األول من المشروع بتكلفة إجمالية بمبلغ قدره  2012الفقر//برنامج محاربة 01رقم 

بإنجاز الشطر الثاني من  2013/برنامج محاربة الفقر/43درهم، فيما تتعلق االتفاقية الثانية رقم  1.200.000,00

بع والتاسع من االتفاقية، للبند الرا درهم. وفي هذا اإلطار، تلتزم الجماعة، تبعا   340.000,00ها المشروع بتكلفة قدر  

بإعداد دراسات تقنية ودراسة للجدوى وكل الدراسات الضرورية المتعلقة بإنجاز المشروع وفق شروط تقنية ومالية 

ع المشروع، بينما يتم توفير خص الالزمة، فيما تلتزم المديرية اإلقليمية للتجهيز بتتب  مناسبة، وكذا الحصول على الر  

 01/2013رقم ة بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا اإلطار، تم إبرام الصفقة االعتمادات المالي

INDH PAUVERETE الفقر محاربة درهم في إطار برنامج 1.500.018,00بمبلغ  2014يناير  09، بتاريخ  

 اعتبار الجماعة حاملة للمشروع.ل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم مو  الم   2013و 2012 لسنتي

قتضبة عن المشروع، وذلك وفق عطيات عامة وم  ن م  غير أنه لوحظ أن الجماعة تكتفي بإرفاق بطاقة معلومات تتضم  

جان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فعلى سبيل المثال، لم تقم  قترحة على الل  نماذج بطاقات المشاريع الم  

سكان المنطقتين. كما لم  ره على صبيب كاف لتزويد ق من جودة مياهه وتوف  ز دراسة لبئر أكجكال للتحق  الجماعة بإنجا

ة من ناحية الجدوى وإمكانية التنفيذ، يتم إشراك قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للحصول على رأيه، خاص  

رها على ، وتوف  ة المهمة، باعتبارها طرفا شريكا باالتفاقي  أو تكليف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتلك

ضح بعد قيام عمالة إقليم مصلحة خاصة بالمياه. وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد توقف أشغال المشروع لمدة طويلة، ات  

ز ثقب  ، بمراسلة المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك من أجل إنجا2016شتنبر  08سيدي إفني، بتاريخ 

استكشافي وتجارب للضخ لمعرفة معدل صبيب نقط الماء بالمنطقة، أن درجة ملوحة مياه بئر أكجكال بلغت  

لمقتضيات المادة  ة من أجل جعل المياه صالحة للشرب طبقا  غراما في اللتر. وهي درجة تقتضي معالجة خاص   2,20

 . 2013فبراير   13والماء الصالح للشرب بتاريخ من كناش الشروط التقنية العامة للمكتب الوطني للكهرباء  30

 الطرق   إحدى غياب الدراسة التقنية الخاصة بمشروع تعبيد 

درهم، من أجل إنجاز   7.722.768,00بمبلغ    2017أكتوبر    30بتاريخ    04/2017قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

)منطقة النعالة( على مسافة تناهز   1920يمية رقم  مشروع تهيئة وتعبيد الطريق الرابطة بين دوار أتول والطريق اإلقل

مة رق  كيلومترا. حيث جاء هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بناء على االتفاقية غير الم   25

وعمالة ، بين الجماعة والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكلميم  2017غشت    24والمبرمة، بتاريخ  

 سيدي إفني.  

على بطاقة تقنية للمشروع  نة بالصفقة باالعتماد ضم  تحديد كميات األشغال الم  أنه تم  ، بهذا الخصوص،وقد لوحظ

 ياب الدراسات التقنيةفي غ ،2017 فبراير في تها المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفنيأعد  
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وكذا  ،قة بتصريف مياه األمطارعلى إنجاز المنشآت المتعل   دفتر تحمالت الصفقة ال ينص  كما لوحظ أن  الضرورية.

 . عف تصريف مياه األمطارض الطريق للتآكل بفعل ض  عر  نصيص عليها باالتفاقية. مما قد ي  المنشآت الفنية، رغم الت  

 Profilجية لطبقات الطريق المنجزة )ة تصاميم المقاطع العمودية النموذ وفي غياب الدراسة التقنية للمشروع خاص  

en travers type  د بشكل دقيق مقاييس الطريق وعناصر احتساب حجم طبقة الحصى بما فيها المواد حد ِّ ( التي ت

، بناء على 2018ماي    22درهم بتاريخ    1.173.469,95بمبلغ    1قامت الجماعة بأداء كشف الحساب رقم  ختارة،  الم  

لوحظ أن كيفية احتساب كميات   وبالرجوع الى جدول المنجزات المذكور،س التاريخ. بنف 1جدول المنجزات رقم 

مواصفات  لل" غير مطابقة MS pour accotements de Type 1صة لجنبات الطريق " خص  ختارة الم  المواد الم  

الصفقة على  . حيث تنص  2ة المواصفات التقنية لألشغال المتعلقة بالثمن رقم الصفقة، خاص  المنصوص عليها في 

( سنتمترا. إال أنه تم 20صة لجنبات الطريق بعرض متر واحد وسمك عشرين )خص  ختارة الم  توريد ووضع المواد الم  

( سنتمترا،  20متر( وسمك عشرين )  1,10احتساب تلك الكميات بالوضعية المذكورة بعرض متر وعشر سنتمترات )

أن االستمرار في احتساب كميات األشغال المتعلقة    حيث.  الطريق  عليه بالصفقة بالنسبة لعرض  و منصوصخالفا لما ه

بالطريقة المذكورة، أي بإضافة عشر سنتمترات عما هو منصوص عليه بالصفقة، من شأنه أن يؤدي  2بالثمن رقم 

احتساب درهم دون  67.200,00عة للصفقة من المواد المذكورة، بكلفة إضافية تقدر بمبلغ إلى تجاوز الكميات المتوق  

 الرسوم. 

 بأشغال اإلصالح والتهيئة وعدم االستعانة  الخاصة الترخيص بمسطرة  الخاصة المقتضيات إعمال عدم

 بمهندس معماري 

موضوع الصفقة رقم   من خالل تفحص الوثائق المتعلقة بملف مشروع إصالح دار الطالب والطالبة بجماعة اسبويا

01/2018/INDH    موضوع   وكذا مشروع تهيئة مدخل السوق األسبوعي  مؤرخة(،  درهم )غير  338.100,24بمبلغ

أنه تمت مباشرة أشغال لوحظ  ،2017ماي  02درهم المبرمة بتاريخ  329.946,00بمبلغ  01/2017رقم الصفقة 

 51اإلصالح والتهيئة، دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص، والمنصوص عليها في المادة 

ن دار بما أوكما هو منصوص عليه أيضا بالمادة التاسعة من االتفاقية. حيث    ،المتعلق بالتعمير  12.90  ون رقممن القان

 يكون من الواجب  من المباني العامة التي يستعملها العموم، فإنه يعدان  الطالب والطالبة، وكذا مدخل السوق األسبوعي،  

يتسنى للمهندس المعماري،   وذلك حتىالمهندسين المعماريين،  د في جدول هيئةقي  االستعانة بمهندس معماري حر م  

لة في متابعة ومراقبة تنفيذ أشغال ، والمتمث ِّ 12.90 من القانون رقم 53ألحكام المادة  القيام بالمهمة المسندة إليه طبقا  

 تسليم شهادة المطابقة.لتصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء، وذلك إلى غاية ا مع المشروعين، ومطابقتها

 المواد  بجودة الخاصة المختبر تجارب غياب 

ضح ق الصفقة الخاصة بأشغال بناء مدخل السوق األسبوعي، في واقع األمر، ببناء المدخل وأربعة دكاكين، كما يت  تتعل  

 من التصميم الهندسي للمشروع، وكذا من المعاينة الميدانية. 

 دثبتة لجودة ومصدر الموامن الصفقة المعنية على ضرورة تقديم المقاولة للشواهد الم    34البند    ومن جهة أخرى، ينص  

ة بالخرسانة من الصفقة على تحمل المقاولة لمصاريف التجارب الخاص   41البند  المستعملة في البناء، كما ينص  

ومراقبة جودة األشغال المنجزة، واألجزاء األخرى الملحقة. غير أنه لوحظ غياب التجارب المخبرية المتعلقة بفحص  

د بشأنها، وبالرغم من ذلك، تم أداء الجماعة لثالثة كشوفات حساب بما ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقَ 

م األشغال، تسل  عيوب بعد    في حالة ظهورب في ضياع حقوق الجماعة  وهو ما قد يتسب    درهم.  227.753,47مجموعه  

 .قة بهاوأداء الحواالت المتعل

  ُبالماء الصالح للشرب وعدم القيام  وأودينت تديينتتتبع المشروع المتعلق بتزويد منطقتي  عفض

 م المنشآتبالعمليات السابقة لتسلُّ 

لم ترفق الجماعة ملف المشروع بتقارير اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يجب رفعها بصفة منتظمة عند نهاية كل 

كما هو الشأن  المشروع إلنجاز إبرامهما تم لتينال االتفاقيتين بنود  لمقتضيات ي للمشروع تبعاشهر حول التقدم الماد 

البشرية. كما أن الجماعة قامت بالتسلم المؤقت بالنسبة لجميع المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

من  65بالمادة  المنشآت كما هو منصوص عليهالعمليات التي تسبق تسلم ألشغال المشروع دون التأكد من احترام 

( بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية 04/05/2000)  1421من محرم    29صادر في    2.99.1087المرسوم رقم  

 فإن    ،مهارغم إتمام األشغال المتعلقة بالصفقة وتسل  ه  أن    نجزة لحساب الدولة. إذ قة على صفقات األشغال الم  طب  العامة الم  

المذكورة فيما  65حيل على المادة ت  الصفقة  علما أن   ،مطابقة لتنفيذ األشغال ر على تصاميم المنشآتالجماعة ال تتوف  

ة المختبر الخاص   جاربر على تالجماعة ال تتوف   كما أن   .الجماعة لم تقم بالمطالبة بها أن   إال ،م األشغاليتعلق بتسل  

وحظ عدم اشتغال المنشآت ، حيث ل  تحقيق الهدف من المشروع عدم نتج عن ذلكالخرسانة. وقد بجودة المواد خاصة 

ة األنابيب  نجزة، خاص  الدواوير بالماء الصالح للشرب، باإلضافة إلى تدهور األشغال الم   إيصاللم يتم نجزة، والم  

  .ت للمشروعم المؤق  رغم التسل   وذلك والقنوات،
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  ُّبالماء الصالح للشرب رغم عدم مطابقتها   وأودينت  تديينتمنطقتي  المتعلق بتزويد    المشروعم أشغال  تسل

 للمواصفات الواردة بالصفقة 

بإبرام  2017فبراير  15ر تزويد الدوارين بالماء الصالح للشرب، قامت الجماعة بتاريخ ر المشروع وتأخ  نظرا لتعث  

اتفاقية شراكة مع كل من عمالة إقليم سيدي إفني، والمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ، ومندوبية وكالة 

ي للكهرباء والماء الصالح للشرب بتزنيت،  الحوض المائي سوس ماسة درعة بكلميم، والمديرية اإلقليمية للمكتب الوطن

في إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، وذلك بغرض تشخيص وضعية مشروع تزويد دواوير منطقتي تديينت 

 هذه الدراسةرت تكلفة د ِّ وتحيين الدراسة التقنية للمشروع. حيث ق   شار إليه أعاله،الم   الصالح للشرب وأودينت بالماء

قامت الجماعة  وعلى إثر ذلك، درهم، يتم تمويلها بواسطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 223.110,40بمبلغ 

درهم    199.200,00بمبلغ    2017أكتوبر    20بتاريخ    14/2017باعتبارها صاحبة المشروع بإصدار سند الطلب رقم  

ء الصالح للشرب وتحيين الدراسة من أجل تشخيص وضعية مشروع تزويد دواوير منطقتي تديينت وأودينت بالما

 قنية للمشروع. الت  

 مالحظة ما يلي:  عن  ،"E.E.Dوقد أسفرت نتائج التشخيص وتحيين الدراسة التقنية، التي أنجزها مكتب الدراسات "

خالفة  -  1.2و  1.1  رقم  األعمال  ضمن   عليها  المنصوص  بالصفقة  الواردة  للمواصفات  المنجزة  األشغال  م 

   باألنابيب؛ يتعلق ما ، وخاص ة1.3و

خالفة المواصفات - ة  أودينت،  المتواجدة بمنطقة  الملحقة  بالمنشآت  المتعلقة  م   2.11قم    رقم  األثمنة  وخاص 

 ؛"2.12و

خالفة -  الملحقة؛ بالمنشآت كذلك تتعلق والتي التقنية، للمواصفات" 4.2"و" 4.1"  رقم األعمال م 

 ؛ "6.2" رقم  األعمال ضمن الواردة الكميات نصف إنجاز -

   ؛"6.17"و" 6.13" رقم األعمال إنجاز عدم -

خالفة -    تديينت؛ بمنطقة المدنية الهندسة بأشغال والتي تتعلق التقنية، للمواصفات "6.19"  رقم األعمال م 

نجزة األشغال تدهور -  تشغيل أجل من جديدة بأشغال تعويضها إلى أغلبها يحتاج التي األخرى الم 

 . المشروع

 إنجاز الخدمة، إضافة إلى وجود دون التأكد من درهم  441.400,08 مبلغ ي ناهز است نتِّج منه أنه تم أداء ما وهذا

نجزات تلف جراء من درهم، 762.000,00 بمبلغ تقدر خسارة  .تعويضها إلى والحاجة الم 

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لكل ذلك 

الجماعة في أوراش التنمية المحلية، وإبرام اتفاقيات لتأطير أعمال الحرص على التنسيق مع شركاء  -

 التعاون والشراكة؛

 ، من قبيلبرنامج عمل الجماعة بإعداد قةالمتعلّ  عطياتوالمُ  الوثائق  أرشيف ر علىالتوفّ  على الحرص -

 ظامالن الخبراء، طرف من التشاركي المنجزة التشخيص ورشات نتائج (والتقارير راساتالدّ  نتائج

 وتحيين برامج عمل الجماعة؛ د، والحرص على استغاللها خالل إعدا)... الجماعي، المعلوماتي

 ،مضامينها جودة من الرفع على والعمل االتفاقيات، بنود صياغة لطريقة الكافي االهتمام إيالء ضرورة -

 شروطكذا و األطراف المشاركة، كل والتزامات مهام تحديد عبر والمراقبة، عالتتبّ  آليات لتعزيز وذلك

 ؛ بالتزاماته األطراف أحد إخالل عن المترتبة واآلثار اتاالتفاقي تنفيذ

 الحرص على استصدار التراخيص واحترام اإلجراءات اإلدارية والمسطرية الخاصة بكل مشروع؛ -

تعلقة ة بجودة الخرسانة بالصفقات الم نصيص على إنجاز تجارب المختبر الخاصّ الحرص على التّ  -

 بالبناء والتهيئة؛

قة إصدار سندات الطلب المتعلّ إبرام الصفقات وقنية الالزمة قبل الحرص على إنجاز الدراسات التّ  -

 .باألشغال

 للجماعة الساحلي ثانيا. تدبير المجال 
 ل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:تدبير المجال الساحلي للجماعة، سج   فيما يخص  

 لجماعةالتابعة لبرمجة مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ  عدم 

 ، وكذا تحليل برنامج عمل الجماعة2017-2010 من خالل افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة

ندمج ضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي وم  ، يت  2022-2017 المتعلق بالفترة

الت الطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي لجماعة، يأخذ بعين االعتبار المؤه  التابعة لتهيئة الشواطئ لتأهيل و

الوكالة الحضرية،  ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الداخلية، كالت كل األطراف )د جهود وتدخ  وح ِّ للجماعة، وي  
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ضمن االلتقائية يَ  تشاركي، فقيفي إطار برنامج عمل أ   المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ...(، وذلكو

  لين.ام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخ  والتناسق الت  

تبقى  المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية  يالحظ أن  من جهة أخرى،  و

 دورة خاذه خاللتم ات   ،ملتمس، كقرار توجيه ةالمختص  محدودة، حيث ال تتعدى رفع بعض الملتمسات إلى الجهات 

ة بالصيد البحري بمنطقة خاص    لإلفراغخلق نقطة مهيأة    إلى وزارة الفالحة يهم  ،  2013  يوليوز  لشهر  الجماعي  المجلس

لتمسات أخرى تتعلق بالمسالك القروية للصيد البحري بالجماعة، وم   ئملتمس لدراسة إحداث مرفكذا أركسيس، و

على اقتراح مشاريع تهم   2017-2010لم يعمل المجلس الجماعي خالل الفترة  كمامؤدية إلى شواطئ الجماعة. ال

تها، إذ بلغ بالرغم من أهميوذلك  ،برمجة الفوائض السنوية الحقيقية  خاللجماعة، التابعة للتأهيل وتهيئة الشواطئ 

 هم.در 3.512.821,74، ما يناهز 2017الفائض المحقق، برسم سنة 

 التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة ذعدم اتخا 

يوضع تصميم التهيئة   هالمتعلق بالتعمير على أن 12.90من القانون رقم  18قتضيات الفقرة "ب" من المادة م   تنص  

صناعية أو منجمية،   لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو

ى اإلدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من تتول  أنه و .رتقب تهيئة تخضع لرقابة إداريةها العمراني الم  ويستوجب نمو  

نية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من عصة، أو بطلب من عامل العمالة المتخممجالس الجماعات ال

 هذه المجالس. 

قام المجلس الجماعي بالتداول بشأن إعداد تصاميم الهيكلة لبعض المناطق الساحلية في دورة أكتوبر دد،  في هذا الص  و

 وذلك نظرا   ،لتمس لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، حيث صادق باإلجماع على رفع م  2011

للصبغة السياحية التي تكتسيها سواحل الجماعة، وكذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي تعرفه شواطئ الجماعة خالل 

 حاليا المناطق الساحلية بالجماعةتخضع  بحيث ،صميم المذكور لم يتم إعداده بعد مواسم االصطياف. غير أن الت  

 طانطان.-كلميم -دي إفنيط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيمخط  ل

  ُالساحلي بالمجال البناء عملياتعف مراقبة ض  

  صة تم تشييدها فوق عقارات تابعة للملك العام البحري وجود بنايات غير مرخ   ،من خالل التحريات الميدانية ،لوحظ

حيث   ئ أشعاب.بالشواطئ الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، خاصة منها شاطئ فم الواد وشاطئ أركسيس وشاط

لمقتضيات الفقرة األولى من الفصل األول من الظهير    طبقا  البنايات بالملك العام البحري الممنوع من البناء  دت هذه  ي  ش  

 15لمقتضيات المادة  خالفا   ( في شأن األمالك العمومية، وكذا1914)فاتح يوليوز  1332شعبان  7الشريف بتاريخ 

 81.12( بتنفيذ القانون رقم  2015يوليو    16)  1436من رمضان    29ادر في  ص  ال  1.15.87شريف رقم  المن الظهير  

البحري قة بالترامي على الملك العام قائمة المنازعات المتعل  د هذه المالحظة من خالل تتأك   . حيث  احلالمتعلق بالس  

 .  2014و 2011ة ما بين سنةبشاطئ اشعاب خالل الفترة الممتد 

طالبون أنهم م   ذلك ،التعمير والبناء عملياتمراقبة  مسؤوليةرؤساء المجالس الجماعية ب ناطت   أنه إلى اإلشارة وتجدر  

من  101على ذلك مقتضيات المادة  كما تنص   ،مجالال هذافي  هملة لرطة اإلدارية المخو  تفعيل اختصاصات الش  ب

الصادرة   17-07الدورية المشتركة رقم    مقتضيات إلى    باإلضافةالمتعلق بالجماعات.    113.14رقم  القانون التنظيمي  

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان  66.12بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  2017بتاريخ فاتح غشت 

 التابعين للجماعة. األعوان طرف من المخالفات عن واإلبالغ بالبحث يتعلق فيما ،التعمير والبناء

  ُواطئ عف المرافق والتجهيزات األساسية بالشّ ض 

لجماعة من صعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية مالئمة. حيث  المتواجدة داخل النفوذ الترابي ل  واطئتعاني الش  

ة أخرى من شأنها دعم نشاط بنيات تحتي ةر على أيكما أن الشواطئ ال تتوف   دة.عب  إن المسالك المتوفرة غير م  

ية ومرفق تدبير النفايات الصلبة. إذ للسيارات ومرافق صح   بد االصطياف، كالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو مرا

لتأهيل هذه األخيرة، وجعلها قاطرة  رئيسيا   ، مدخال  المعنيةعتبر توفير التجهيزات والمرافق األساسية بالشواطئ ي  

إلى الشواطئ   ولوجن تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية ووسائل اإليصال الكفيلة بتيسير الإتدامة، حيث  للتنمية المحلية المس

السالف زة، وكذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية من عالمات تشوير ومستوقفات مجه  

مساحات خضراء،  من قبيل ثقافي ) وسيو، إضافة إلى خلق فضاءات للترفيه وبنيات للتنشيط الرياضي والسذكرها

ل عوامل جذب لالستثمارات وللزوار من المصطافين، ولبنة أساسية لتحقيق شك ِّ مالعب ...(، ت  وساحات عمومية، و

تبقى   المذكورة اإلقالع السياحي واالقتصادي بالجماعة، غير أن مجهودات المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ

 بخصوص بعض الشواطئ.محدودة، بل ومنعدمة 

  ُية من تدبير الشواطئعف الموارد المتأتّ ض 

لجماعة، من خالل تهيئة هذه االخيرة بمختلف التجهيزات ل الترابي النفوذ  داخل المتواجدة عتبر تأهيل الشواطئي  

مة قد  ة تهم مختلف الخدمات الم  هم  يشجع على جلب استثمارات م   أساسيا   والبنيات المرتبطة بالمرافق األساسية، عامال  

إيواء، ...(، إضافة إلى ازدهار مجموعة من األنشطة االقتصادية ولفائدة رواد الشواطئ من المصطافين )إطعام، 
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ألعاب فضاءات السيرك ووكذا لوازم السباحة، والمنتوجات التقليدية  بعض بيعكوالسياحية والترفيهية الموازية )

لجماعة، من لالموارد المالية  بعض في تنميةموسميا ساهم ي  قد ا م  ستوقفات السيارات ...(، مِّ م  والمخيمات، واألطفال 

سم على االحتالل المؤقت الر  ومنتوج استغالل الشواطئ، ب رتبطة أساسا  الم  خالل مداخيل الرسوم والجبايات المحلية 

أن  إال ،سم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية ...الر  وحال بيع المشروبات، سم على مالر  وللملك العام الجماعي، 

، علي هذه األخيرة إقبالالشواطئ، إذ أنه رغم وجود هذه ية من تدبير عف الموارد الجماعية المتأت  ض   لتسج  المراقبة 

الذي تم استخالصه درهم    760,00وباستثناء مبلغ    .فإن الجماعة ال تستفيد من النشاط المذكور على مستوى المداخيل

مؤدى من طرف منزل لإليواء بسيدي وارزك وال، 2014سنة برسم الرسم على المؤسسات السياحية على أساس 

عزى كذلك، كما أن هذه الوضعية ت  ف عن العمل بنفس السنة، فإن المداخيل الجماعية المرتبطة بالساحل منعدمة. توق  

، وتم تخصيصه 2010، باستثناء عقار تم الحصول عليه بواسطة هبة سنة  احلالجماعة على أمالك بالسر  عدم توف  إلى  

 بشاطئ أركسيس. إداري الستعمال

 ما يلي:ب للحسابات الجهوي المجلس بناء على ما سبق، يوصي

 في والمساهمة المختصة، المصالح مع بتنسيق  بالساحل الخاص التهيئة تصميم إعداد على الحرص  -

   الساحل؛ بمنطقة خاصة تنموية رؤية بلورة

 بتنسيق   الضرورية،  التحتية  بالبنية  وتدعيمه  الجماعي  للساحل  السياحية  المؤهالت  تثمين  على   الحرص -

 المتأتية  الجماعية  الموارد  دعم  شأنها  من  متكاملة،  تنموية  استراتيجية  إطار  في  المختصة  المصالح  مع

 الساحل؛ من

  المتدخلين، كافة مع بتنسيق  التعمير ضوابط لمخالفات الالزمة المراقبة إجراءات تفعيل على العمل -

 .للجماعة الساحلية بالمناطق  العشوائي البناء  ظاهرة من للحدّ 

 ممتلكات الجماعيةوالتدبير المرافق ثالثا. 
 أظهرت مراقبة تدبير المرافق والممتلكات الجماعية االختالالت التالية:

 بالمجازر  الخاصة للمعايير المجزرة تصميم احترام عدم 

لخ، بحيث ال بح، معالجة األحشاء والس  عتبر بناية المجزرة عبارة عن غرفة واحدة، يتم فيها، باإلضافة إلى عملية الذ  ت  

راقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا مرافق معزولة خاصة بكل عملية من ر على المرافق الخاصة بالم  تتوف  

في غياب الطبيب البيطري، وال تخضع اللحوم بها للمراقبة  العمليات المذكورة. وعالقة بذلك، لوحظ أن عملية الذبح تتم  

، تعرف  ا دعت الحاجة إلى ذلكالتي تبقى رهن إشارة الجزارين الستعمالها كلم البيطرية، وأن المجزرة الجماعية،

في التجهيزات من حيث عدم ربطها بالكهرباء. كما لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، باإلضافة إلى افتقارها  نقصا  

ها مراقبة الجماعة على مراقبة عدد رؤوسية.  ويقتصر دور لشروط النظافة والسالمة الصح     الماشية التي تم ذبح 

ر الجماعة على برنامج للمراقبة الذاتية للمجزرة، بح، وال تتوف  استخالص الرسوم المتعلقة بالذ    حوم من أجلوأوزان الل  

ة، كما هو منصوص عليه ختص  ق عليهما من طرف السلطات الم  وال على دليل لالستعماالت الصحية الجيدة موافَ 

 .2010فبراير  11ت الغذائية الصادر في ية للمنتجاالمتعلق بالسالمة الصح   28.07بالمادة التاسعة من القانون رقم 

ومن جهة أخرى، يتنافى تصميم بناء المجزرة مع التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر الذي أعده المكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت والية جهة كلميم واد نون )جهة كلميم السمارة سابقا( بتعميمه على 

 .2010الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة  الجماعات

 الجماعية لألمالك القانونية الوضعية تسوية عدم 

 ا  عد  محال م    ( 16)  عشر  ةوست  ،( دكانا81وثمانون )  لعقاراتها )واحد   القانونية  الوضعيةبتسوية    قمالجماعة لم تلوحظ أن  

ة منها، يتم بسجل المحتويات، السيما األمالك العامة والخاص  لة سج  كنى(؛ إذ إن الممتلكات العقارية للجماعة الم  للس  

فيد قيام الجماعة بأي إجراء لتحفيظ تدبيرها بالحيازة واالستغالل في غياب سندات تثبت ملكيتها للجماعة. وال يوجد ما ي  

 .الجماعة من طرفتلك العقارات واستصدار سندات ملكيتها 

من  94المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  47لمادة امقتضيات ل تبعا   ،هكر أن  وجدير بالذ  

المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء األمالك الجماعية   113.14القانون التنظيمي  

السيد وزير الداخلية كما أن دورية  .رئيس المجلس الجماعي اتمن اختصاصل ضِّ وتسوية وضعيتها القانونية، يدخ  

هة إلى السادة الوالة عمال العماالت واألقاليم، والسادة رؤساء الجماعات وج  ، الم  20/01/1993بتاريخ  248عدد 

ت هؤالء على القيام بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، حث  

دت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن ة، وأك  لعام  ة واالمحلية، بما فيها الخاص  

من ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتالل مؤقت أو سواء تلك التي تدخل قانونيا ضِّ  ،تشمل جميع األمالك

 نونية.احيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها الق
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 :يلي ماالجهوي للحسابات ب وصي المجلسيُ  ،لذلك

 ؛ية للحوم، ودعم المراقبة الصحّ ةالجماعي المجزرةالحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير  -

 قصد تحفيظها على والعمل ،الجماعية لألمالك القانونية للوضعية الشاملة التسوية على الحرص -

 .والمنازعات الترامي خطر من تحصينها

 المشتريات والنفقات الجماعية. تدبير رابعا

 نظام المراقبة الداخلية .1

 تسجيل المالحظات التالية: على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم  

  ّن وتدبير التوريدات يخزلت نظامر الجماعة على عدم توف 

المصالح الجماعية أو ع دخولها وتوزيعها على ر الجماعة على مخزن، يسمح باستقبال التوريدات والمواد وتتب  ال تتوف  

تم تكليف موظف جماعي بمهام توزيع  ،2017غشت  07بتاريخ  10بناء على القرار رقم  ،هن  إستفيدة. إذ هات الم  الجِّ 

أدوات ولوازم المكتب على المكاتب الجماعية. حيث يتم توزيعها بناء على احتياجات المكاتب، مقابل وصوالت تسليم 

لوازم المكتبية بشكل سليم. المخزن مالئم يسمح بتخزين ل غياب ج ِّ ه س  أو تواقيع بسجل ممسوك لتلك الغاية. إال أن

إلى أن القرار المذكور يقتصر على توريدات اللوازم المكتبية، دون التوريدات األخرى المتعلقة بالعتاد وتجدر اإلشارة  

لتوزيعها على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان،   المقتناةنارة العمومية، والمواد الغذائية  المعلوماتي ولوازمه، وعتاد اإل

ق من جودتها الجماعة مقابل وصوالت استالم بعد التحق  ف من طرمها ل  ستوباقي التوريدات األخرى التي يفترض 

التوريدات حسب ل بتتوص  كما أبانت التحريات أن الجماعة  ومواصفاتها، في انتظار توجيهها للجهة المستفيدة منها.

وهو . المعنيين الحاجة من لدن الموردين في غياب سندات الطلب، التي يتم إعدادها الحقا لتسوية وضعية الموردين

على الممتلكات المنقولة للجماعة،  ل خطرا  شك  ل خرقا لقواعد ونظم المراقبة الداخلية من جهة، كما ي  شك  األمر الذي ي  

ع التوريدات دلى بها في غياب السجالت المذكورة المتعلقة بتتب  ة المعلومات المحاسبية الم  وال يسمح بالتحقق من صح  

 على المستفيدين، من جهة أخرى. منذ دخولها إلى الجماعة حتى توزيعها

  غياب محاسبة الموادو التوريدات من للحاجيات جردغياب 

 وعتاد  ومعلوماتية ومطبوعات، ومن عتاد تقنيأدوات مكتبية  من  مشتريات  لتحديد الحاجيات القبلية لال تقوم الجماعة ب

واألعوان عمال المالبس ، والصيانة عمالأل التي تحتاجها والمعدات الكهربائيةاألدوات وكذا من  ،اإلنارة العمومية

 ها. وضبط مسك الدفاتر المتعلقة بها ب . كما ال تقومقطع الغيار وأجزاء السياراتالجماعيين، و

ع أعمال الصيانة التي تقوم ومن جهة أخرى، ال تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات اإلنارة العمومية، وال تقوم بتتب  

المتعلقة بمحاسبة  113إلى  111على ذلك المواد من  ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنص  بها. كما أن الجماعة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  3ادر في الص   2.9.441المواد من المرسوم رقم 

ها، ؤى أن مسك نظام لمحاسبة المواد، يهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتنااإلشارة إل  ومجموعاتها. وتجدر

زة عز  ن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، م  بي ِّ قة بها، عبر مسك سجالت ت  وجرد المخزونات والحركية المتعل ِّ 

جالت نتظم للس  رص على المسك الم  بوصوالت التسليم والخروج. وفي غياب نظام محاسبة المواد المذكور، وعدم الح

التي   اتحركية المواد والمعد    حديد تعب  صبح من الص  ات المكتب، ي  عد  ة به، وكذا غياب أرقام الجرد على كل م  الخاص  

 ية في المخزون.يات المتبق  صت له والكم  ص ِّ ر ضبط االستعمال الذي خ  ها من طرف الجماعة، كما يتعذ  ؤيتم اقتنا

 بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس وصيلذلك، يُ 

الحرص على مسك نظام لمحاسبة المواد، يسمح بتتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتناؤها، وجرد   -

زة بوصوالت  المخزونات وحركيتها، عبر مسك سجالت تُبيّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، ُمعزَّ

 علَّق بتسلم وتخزين وتدبير التوريدات؛التسليم والخروج، ووضع مساطر واضحة ومكتوبة تت

شتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد  العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المُ  -

االستشارة  الحرص على إعمال المنافسة الحقيقة من خالل جع لألثمان، واالحاجيات، والتوفر على مر

 لم التوريدات.قبل تس للممونين، وإصدار سندات الطلب الفعلية

 تدبير نفقات الجماعة .2

 في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

  النفقات الجماعية لتنفيذإلى سندات الطلب  المفرطاللجوء 

 192حيث ناهز مبلغ النفقات موضوع  ،النفقات الجماعية تنفيذ إلى سندات الطلب لفرط بشكل م  لجوء الجماعة  لوحظ

مقابل مبلغ  ،درهم 5.788.276,35 ما مجموعه 2017و 2010 سنتي رة الممتدة ما بينسند الطلب خالل الفت

أن اللجوء إلى سندات دد، في هذا الص   ،التذكير رويجد   .صفقات عمومية ستبواسطة تم درهم  10.612.053,60
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ة في خاص   ،قتنياتالخدمات أو الم  أثير على جودة الت  المنافسة، و من توسيع دائرة الحد  النفقات، من شأنه  لتنفيذ الطلب 

اإلدالء ببيانات . حيث لوحظ بأن ظل غياب نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

ق معه تكافؤ د إجراء شكلي ال يتحق  جر  ة، في إطار مسطرة سندات الطلب، يكون في أغلب الحاالت، م  ضاد  أثمان م  

هر عهد إليها عملية االنتقاء واختيار المتنافسين، والس  غياب لجنة ت  هذا باإلضافة إلى  ،الحقيقية نافسة رص وال الم  الف

في إطار المبادرة  ادرةالص  إال بالنسبة لسندات الطلب  تعيين لجنة االنتقاء ة االستالم، حيث ال يتم  راقبة صح  على م  

د حد ِّ نجزة من طرف الجماعة ال ت  سندات الطلب موضوع األشغال الم   لك، فإن  وعالوة على ذ الوطنية للتنمية البشرية. 

 88الثالثة من المادة    الفقرةقتضيات  لم  . وذلك خالفا  الضمانشروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط  

( المتعلق بالصفقات  2013مارس  2)  1434ادر في الثامن من جمادى األولى الص     02.12.349من المرسوم رقم 

 .العمومية

 سندات الطلبخصوص عدم احترام مسطرة االستشارة الكتابية ب 

أي بخصوص  أظهرت نتائج التحريات أن الجماعة لم تقم باالستشارة الكتابية لموردي األشغال والخدمات والتوريدات  

 ،سند طلب 192، والبالغ عددها 2017و 2010 سنتي في الفترة الممتدة ما بين أصدرتها سند من سندات الطلب التي

لمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من ا  األمر الذي يتنافى معدرهم.    5.788.276,35  بقيمة إجمالية بلغت

وأشكال إبرام صفقات الدولة بتحديد شروط  2007فبراير  5الصادر بتاريخ  2.06.388من المرسوم رقم  75المادة 

 2.12.349من المرسوم رقم  88وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا في الفقرة الرابعة من المادة 

م بتفعيل مسطرة االستشارة الكتابية عندما لزِّ والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي ت   2013مارس  20ادر بتاريخ الص  

 ا  عدد دد، أنر اإلشارة في هذا الص  ندات الطلب القتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجد  جوء إلى سيتم الل  

فيما يتعلق باألشغال وتوريدات المكتب. حيث  ةالجماعة، خاص  طلبيات غالبية  علىيحصل من المقاوالت  ا  محدود

 خالل الفترة الممتدة ما بينالمتعلقة بأشغال التهيئة والصيانة والبناء،  المبلغ اإلجمالي لنفقات سندات الطلب وصل

خمسة لوحدها، على " S.G ة "درهم، حصلت منها شرك 1.527.848,29ما مجموعه  إلى ،2017و 2010 سنتي

لألشغال. بينما حصلت  بلغ اإلجماليمن الم %41,90درهم، أي بنسبة  638.863,09 عشر سند طلب بما مجموعه

نسبة وهو ما ي شك ل درهم،  476.460,96" على سندات طلب لتوريدات المكتب بمبلغ إجمالي قدره  .Sشركة "

 نجزة بواسطة سندات الطلب المتعلقة بتوريدات المكتب خالل نفس الفترة. من مجموع النفقات الم   81,36%

 مسطرة االستشارة الكتابية  وسلك  المنافسة،  دائرة  توسيع  على  الحرصب  تللحسابا  الجهوي  المجلس  يوصي  وعليه،

 .لدعم الشفافية وحرية الولوج للطلبيات العمومية ، وذلكسندات الطلبعند اللجوء إلى 
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي السبويا 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التخطيط والبرمجة .1

 المخطط الجماعي للتنمية 

، بخصوص المحور 2019يناير  09كما تمت اإلشارة إليه في جواب التقرير األول لمهمة مراقبة التسيير بتاريخ 

فني قامت بالتداول إالمتعلق بالبرمجة والتخطيط االستراتيجي، فان جماعة اسبويا كسائر الجماعات بإقليم سيدي 

،  2010في مشروع اتفاقية الشراكة بين المجلس اإلقليمي لسيدي افني وباقي جماعات اإلقليم خالل دورة فبراير 

علما انه لم يتم إشراك الجماعة في صياغة بنوذ االتفاقية، بل تم االكتفاء على تحديد مبلغ المساهمة وطرق صرفها، 

 ها، كما أنه لم يتم تجديد االتفاقية.  علما أن جماعة اسبويا لم تسدد حصت

  الجماعةبرنامج عمل 

فني، حيث قام  إكما تمت اإلشارة إليه فان إعداد برنامج عمل الجماعة، تم عن طريق المجلس اإلقليمي لسيدي 

ي  باالستعانة بمكتب الدراسات الذي عقد اجتماعا مع المجلس الجماعي وممثل السلطة المحلية وهيئات المجتمع المدن

يوما الموالية  15حيث اتخذ قرار إعداد برنامج عمل الجماعة وتعليقه بمقرها داخل اجل  2017يناير  25بتاريخ 

 النعقاد االجتماع التشاوري وتبليغه للسيد عامل اإلقليم داخل نفس األجل.

ى اللجان الدائمة وعلى الرغم من قيام مكتب الدراسات السالف الذكر بإعداد مشروع برنامج العمل والذي عرض عل

فان تكلفة انجاز المشاريع المضمنة به تفوق إمكانيات الجماعة، الشيء الذي تطلب تحيين هذه المشاريع خاصة بعد 

، والتي أكدت على ضرورة اعتماد 25/01/2018بتاريخ  433توصل الجماعة بمراسلة السيد عامل اإلقليم عدد 

 از والتي تتماشى مع اإلمكانيات المالية المتوفرة للجماعة.برنامج عمل الجماعة للمشاريع القابلة لالنج

والجدير بالذكر أن المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الجماعة ممولة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 وتم تقليصها إلى عشرة مشاريع أساسية، همت بالخصوص جانب التزود بالماء والطرق. 

 تعلقة بالمشاريع الجماعيةغال المتنفيذ األش .2

فيما يخص إعداد وصياغة االتفاقيات المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فان قسم العمل االجتماعي 

بالعمالة هو المكلف بإعداد االتفاقيات النموذجية والتي يتم اعتمادها على مشاريع المبادرة الوطنية سواء تعلق اآلمر 

 الجمعيات. بالجماعات أو 

 باب مدخل السوق األسبوعي مشروع 

، والذي لم يتم االستجابة له من طرف  12/2018/ 11بعد أن قامت الجماعة بتوجيه إنذار باستئناف األشغال بتاريخ  

والتي  12/2018/ 18المقاولة بسبب تعذر استالم المقاول لإلنذار، حيث قام هذا األخير بمراسلة الجماعة بتاريخ 

، والتي يطالب فيها المقاول بفسخ الصفقة رقم 23/01/2019توصلت بها المصالح اإلدارية بالجماعة بتاريخ 

، المبرمة مع الجماعة، وكذا تحرير محضر تسلم مؤقت لألشغال، وبالفعل قام رئيس المجلس باستصدار 01/2017

 TRAVAUX SUD AGADIRالمبرمة مع مقاولة    01/2017يقضي بفسخ الصفقة رقم    05/2019قرار رقم  

قاضي  06/2019لألشغال، كما قام رئيس المجلس باستصدار قرار رقم مع رفض تحرير محضر التسلم المؤقت 

 بمصادرة الضمانة النهائية المودعة لدى المصالح المالية بقباضة سيدي افني . 

 تدينت بالماء الشروب -تزويد منطقتي اودينت مشروع 

والتي  ENVIRO SUDبخصوص الدراسة التقنية فقد قامت الجماعة بإعداد الدراسة التقنية من طرف شركة 

تدينت بالماء الشروب الشطر األول والشطر الثاني، بمبلغ قدره -همت انجاز مشروع تزويد منطقتي أودينت

درهم، وال يتعلق اآلمر بمجرد ورقة تقنية تتضمن معلومات عامة ومقتضبة، حيث حدد مبلغ  4.958.273,40

 لمنطقة تدينت. درهم  3.956.160,36درهم لمنطقة أودينت ومبلغ  1.002.113,04

   غياب الدراسة التقنية الخاصة بتعبيد الطريق الرابطة بين سيدي علي اتول والطربق اإلقليمية رقم

1920 

فيما يخص انجاز هذه الطريق فان مصالح المديرية اإلقليمية للفالحة سيدي افني قامت بإعداد الدراسة التقنية لتهيئة 

والنعالة، وتم استغالل هذه الدراسة النجاز بطاقة تقنية ألشغال  وإصالح الطريق الرابطة بين سيدي علي اتول

التعبيد من طرف المصالح التقنية بالمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، غير انه تجدر اإلشارة إلى أن 

ح هذا المسلك، انجاز المنشات المتعلقة بتصريف مياه األمطار وكذا المنشات الفنية تم انجازها إبان تهيئة وإصال
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لذلك تم التطرق إليها في االتفاقية، أما فيما يخص المواصفات المتعلقة بالمقاطع العمودية النموذجية لطبقات الطريق 

سنتيمتر، فقد تم شرحها  20المنجزة وكذا المواد المختارة المخصصة لجنبات الطريق بعرض متر واحد وسمك 

 بالتقرير السابق . 

 ح وتهيئة دار الطالب والطالبة بالنسبة لمشروع إصال 

هي حاملة المشروع وهي المسؤولة على إعداد الصفقة والدراسة والتصاميم واالستعانة  "ر. د. ط. ط"إن جمعية 

 بمهندس معماري، أما الجماعة فيقتصر دورها على التتبع والمواكبة.

 تدبير المجال الساحلي بالجماعةثانيا. 

كلم وبمؤهالت  طبيعية وجغرافية يمكنها   40على الرغم من توفر الجماعة على شريط ساحلي مهم يمتد على طول  

أن تساعد في جلب استثمارت مهمة بهذه المنطقة، إال أنها ال تتوفر على اإلمكانيات المالية إلعداد وثائق التعمير 

الساحلي للجماعة، وعلى الرغم من إصدار الجماعة  خاصة تصميم النمو لمركز الجماعة وتصميم التهيئة للمجال

لعدة ملتمسات ومراسالت ألطراف متعددة )وزارة التجهيز، وزارة الفالحة ووزارة الداخلية ...( إال أن الجماعة 

 لم تتوصل بآي جواب في الموضوع.  

حلي، وأمام إغالق المنطقة وأمام غياب التسوية القانونية للعقارات واألراضي المتواجدة على طول الشريط السا

، مما يشكل عائقا أمام االستثمار المحلي واألجنبي  1920وعدم فتحها في مجال البناء خاصة أسفل الطريق اإلقليمية  

 وبالتالي تنمية المنطقة بصفة عامة. 

ية، كما أن أما بخصوص مراقبة عمليات البناء فان المصلحة التقنية بالجماعة ال تتوفر على أية وسيلة نقل مصلح

البنايات المشيدة ببعض الشواطئ الساحلية التابعة لتراب الجماعة قديمة وهي مستغلة من طرف األشخاص القاطنين 

ساعة( كمورد أساسي ووحيد للدخل، إضافة إلى  24بتلك الشواطئ والذين يشتغلون في الصيد الساحلي )اقل من 

حري )اركسيس، الشعاب( خالل فترة التوترات االجتماعية التي كون بعض البنايات التي شيدت على الملك العام الب

، علما أن السلطة المحلية قامت بتحرير محاضر مخالفات التعمير واعدت ملفات المتابعة 2008عرفتها المنطقة سنة  

 القضائية .

 ضعف التجهيزات والمرافق األساسية بالشواطئ 

، فان الشواطئ المتواجدة تفتقر إلى 1920تثناء الطريق اإلقليمية  في ظل غياب أية بنية تحتية بالشريط الساحلي باس

جل إن لم نقل كل التجهيزات األساسية المفروض تواجدها بشواطئ االصطياف، )ماء صالح للشرب، كهرباء،  

مسلك للولوج، مرافق صحية، سباحين منقذين ومرابد السيارات ...( التي من شأنها جلب االستثمار والزوار، وهذا 

ما أدى إلى ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ، وكعامل أساسي لجلب االستثمار، وأمام هذا النقص الحاصل 

 فان الجماعة ال تستفيد من أي مدخول يتم استخالصه.

 تدبير المرافق والممتلكات الجماعية ثالثا. 

 الجماعية المجزرة  

التي شيدتها الجماعة وفق التصاميم المعتمدة آنذاك وهي بالفعل تعتبر بناية المجزرة الجماعية من أقدم البنايات 

تفتقر إلى مجموعة من الشروط المعمول بها حاليا ضمن مسطرة بناء المجازر الجماعية، علما أن عدد الذبائح بها 

للنقص ال تتعدى عشرة رؤوس خالل األسبوع، حيث ال تشتغل سوى يومين في األسبوع االثنين والثالثاء، واعتبارا  

 الحاصل فان الجماعة ستقوم بجميع اإلجراءات قصد إحداث أو بناء مجزرة جديدة تستوفي الشروط المعمول بها.

  القانونية لألمالك الجماعية الوضعية 

كما تمت اإلشارة بالتعقيبات على تقرير المالحظات المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 

، )المحور الرابع تدبير األمالك الجماعية(، أن الوضعية القانونهية لهذه األخيرة غير مسواة ألسباب 09/01/2019

 كثيرة: 

 لعقارات. عدم تخصيص الجماعة لالعتمادات المالية القتناء ا - -

 عدم معرفة المالكين الحقيقيين رغم أن جلها أمالك مخزنية.  - -

الجماعة باعتبارها واضعة اليد فإنها تستغل هذه األمالك، والتي تدر عليها مداخيل ال بأس بها،  - -

)عقد اإليجار،  رغم الصعوبات التي تعتري الجماعة في مهمة التحصيل نظرا لغياب رابطة قانونية

 االستغالل المؤقت للملك العام ...(. قرار 

 تهم والتي  تدبير المشتريات والنفقات الجماعيةرابعا. 
نظام المراقبة الداخلية وتدبير نفقات الجماعة فقد تم التطرق إليهما في تقرير التعقيبات على تقرير المالحظات 

 .09/01/2019المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 
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ضوء ما سلف فان الجماعة ستقوم بالعمل على تنزيل التوصيات الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات   وعلى

بجهة كلميم واد نون والمتعلق بمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا، غير أن تنزيل هذه التوصيات يتطلب تكوين 

ها بتلقي أي تكوين قصد اإللمام بالمستتجدات سبق الغلبية موظفيياألطر اإلدارية والتقنية بالجماعة والتي لم 

والضوابط القانونية المعمول بها، وستساهم هذه التوصيات في تبسيط وضبط اإلجراءات المسطرية التي يتعين  

 التقيد بها.
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 "تيوغزة" جماعة

 (إفني سيدي إقليم)
 

ثَت جماعة " بتاريخ  2.63.476مرسوم رقم بموجب العلى إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته المملكة  تيوغزة"أ حدِّ

، ويبلغ عدد سكانها  لجهة َكلميم واد نونتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي . (1964أبريل  15) 1383ذي الحجة  2

 .2014نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة  10.577

ما خالل الفترة  التجهيز مداخيلانتقلت عضوا بما فيهم الرئيس وأربعة نواب. وقد  17جماعي من جلس اليتكون الم

التجهيز  درهم، كما سجلت نفقات  000,00 800 1درهم إلى ما قدره  168,58 636 9من  ،2017و 2010بين 

 درهم.   363,70 105درهم إلى ما مجموعه  078,27 839 7إذ انتقلت من  ،خالل نفس الفترة انخفاضا

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت مراقبة تدبير جماعة تيوغزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار 

 مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي. 

  أوال. تدبير مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المشاريع  وبرمجة يجياالسترات التخطيط .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

  2022 - 2016التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة    

بالجماعات، على أن الجماعة  المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14من القانون رقم  78تنص مقتضيات المادة 

مل، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، وذلك في السنة األولى من مدة   مجلسها برنامج العتضع تحت إشراف رئيس  

نونبر  10انتداب المجلس على أبعد تقدير. إال أن التداول بشأن إعداد برنامج عمل جماعة تيوغزة لم يتم إال بتاريخ 

نونبر   15د البرنامج المذكور بتاريخ  المتعلق بإعدا  57، وأسفر عن إصدار قرار رئيس المجلس الجماعي عدد  2016

. كما تم إحداث اللجنة التقنية المكلفة بتتبع إعداد برنامج عمل الجماعة، والتي قامت بوضع تصور أولي لمشروع 2016

خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل المذكور، قصد موافاة مكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف المصالح اإلقليمية  

برامج عمل الجماعات بنتائج أعمال اللجنة التقنية، حيث توصلت مصالح الجماعة بنسخة أولية لبرنامج عمل بإعداد 

يناير   05، وتم التداول بشأنها من طرف اللجان الثالثة الدائمة للمجلس الجماعي بتاريخ 2017الجماعة أواخر سنة 

 . 2018فبراير  06اريخ ، قبل عرضها على مصادقة المجلس خالل جلسته المنعقدة بت2018

، ال تزال النسخة النهائية لبرنامج عمل الجماعة قيد المصادقة، حيث لم تتم موافاة 2018إال أنه وإلى حدود شهر نونبر

ج ت، وذلك  /567، وفقا لمراسلة رئيس المجلس الجماعي عدد 2018أكتوبر  26المصالح اإلقليمية بها إال بتاريخ 

ة الوالية االنتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين على الرغم من مرور نصف مد 

 المتعلق التنظيمي القانون بمثابة 113.14القانون رقم من  80لبرنامج العمل، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 (.2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301من المرسوم رقم  16بالجماعات، وكذا المادة 

   2022  -  2016عدم وضع جدولة زمنية واضحة إلنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة للفترة 

ال تتضمن جدولة زمنية واضحة   2022  -  2016امج عمل الجماعة للفترة  لوحظ أن خطة العمل النهائية المدرجة ببرن 

يد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة ومفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، مع تحد 

والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، وذلك على الرغم من أهمية هذه المعطيات من أجل أجرأة فعالة للمشاريع التي  

 يتضمنها برنامج العمل المذكور.

لجماعة، تبقى من العناصر وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد الجدولة الزمنية إلنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل ا

األساسية التي من المفترض أن تحرص الجماعة على أن تتضمنها وثيقة المخطط، خاصة وأن غيابها قد يؤدي إلى 

 صعوبة تحديد األولويات وتأخر في إنجاز المشاريع، مما يؤدي إلى حرمان ساكنة الجماعة من استغاللها.

خارطة طريق إلنجاز ما هو مضمن بوثيقة برنامج عمل الجماعة، مما ويذكر أن خطة العمل النهائية تبقى بمثابة 

يستوجب إيالئها عناية خاصة، عبر حث وإلزام الجهات الموكول إليها إعداد وثيقة برنامج العمل المذكور، بالحرص 

ج العمل على أن تتضمن هذه الخطة كافة العناصر األساسية الالزمة ألجرأة فعالة للمشاريع التي يتضمنها برنام

المذكور )األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال 

 .المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، إلخ.(
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 تنفيذ واستغالل المشاريع الجماعية .2

اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز  .أ

 الجماعة 

، على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز 2015يونيو    30صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

وزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات المحلية(، ووزارة بمركز الجماعة، والتي تم إبرامها مع وزارة المالية، و

اإلسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران، وعمالة سيدي إفني، والمجلس اإلقليمي لسيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر 

ضبع، حي درهم، والتي تهم أحياء )إذ لعروسي، إذبوزاليم ابخارن، المحلة، الودادية، إذ ال 12.000.000,00ب 

 إدبوزيت، إذ عابد، تيوت(. 

وتهدف اتفاقية الشراكة المذكورة إلى إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة ومحاربة السكن غير 

 ها تنفيذ مضامين   وقد أثار أسرة(،  873نسمة )  092 4الالئق، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة والتي تناهز  

 التالية.المالحظات 

  تعثر تنفيذ مضامين االتفاقية 

التبليط، التطهير  أشغالبالرغم من إنجاز تصاميم األشغال المتعلقة بالمشاريع موضوع اتفاقية الشراكة المذكورة )

السائل، الطرقات، اإلنارة العمومية، المساحات الخضراء إلخ.(. إال أنه لم يتم بعد البدء في إعالن طلبات العروض 

 6لعمران، المعهود إليها بإنجاز األشغال طبقا لمقتضيات المادة  ومباشرة إنجاز األشغال المذكورة من طرف مؤسسة ا

من االتفاقية، كما لم يتم بعد استكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على نص اتفاقية الشراكة من طرف باقي األطراف 

 المتعاقدة.

ين اتفاقية الشراكة المذكورة، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن التأخر الذي تم تسجيله بشأن أجرأة وتفعيل مضام

يعزى إلى تأخر مصالح الجماعة في برمجة االعتمادات المالية المتعلقة بحصة مساهمتها، والبالغة ما مجموعه 

 درهم.     3.000.000,00

 عدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها 

من اتفاقية الشراكة المذكورة، والمتضمنة إلجراءات تمويل برنامج إعادة هيكلة األحياء   9دة طبقا لمقتضيات الما

درهم قبل نهاية العام   3.000.000,00الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، التزمت هذه األخيرة بتوفير وبرمجة مبلغ 

لم يتعد مجموع االعتمادات المبرمجة بهذا ، إال أن مصالح الجماعة لم تقم بتوفير وبرمجة المبلغ المذكور، إذ 2016

بتاريخ  02/2016وذلك عبر مرحلتين، بناء على الترخيص الخصوصي عدد  درهم، 2.028.686,40الصدد مبلغ 

 02/2018درهم خالل المرحلة األولى، ووفقا للترخيص الخصوصي عدد     1.500.000,00،  بمبلغ  2016ماي    16

درهم خالل المرحلة الثانية، في حين لم تتم بعد برمجة ما تبقى من  528.686,40  ، بمبلغ2018يونيو  04بتاريخ 

 درهم. 971.313,60 االلتزامات المالية للجماعة، والبالغة ما مجموعه 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اآلجال المحددة؛  احترام اآلجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والعمل على تنزيله في   -

تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافة العناصر األساسية من أجل أجرأة فعالة   -

للمشاريع التي يتضمنها المخطط )تحديد األولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز 

حلة والفريق المكلف بالتنفيذ كل مشروع على حدة، تحديد واضح لألعمال المزمع إنجازها في كل مر

 والتتبع، إلخ.(؛

التسريع بتوفير وبرمجة الحصة المتبقية من مساهمة الجماعة في اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل  -

  تنسيق مع باقي األطرافوإنجاز برنامج إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، وال

 ي أقرب اآلجال. ف أشغال االنجازقصد مباشرة تنفيذ 

 . تدبير مجال التعمير والتنمية المجاليةانياث

 تدبير مجال التعمير .1

تتعلق بتدبير التعمير، المالحظات مجموعة من مجال التعمير والتنمية المجالية عن تسجيل أسفرت مراقبة تدبير 

 نوردها كما يلي.

  العمرانية الحركة ضبطلوغياب سند قانوني  صالحيتهامدة وثائق التعمير رغم انتهاء التأخر في تحيين 

 الترابي للجماعة بالمجال

 86.459تيوغزة، بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم  يتم تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بجماعة

 1405رجب  13خ بتاري (، بالموافقة على قرار عامل إقليم تزنيت 1986مارس  28) 1406رجب  17الصادر في 
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-3846، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد  لتيوغزة( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية  1985أبريل    04)

المذكور، انتهت   تيوغزة(، غير أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ل1986يوليوز  16) 1406ذي القعدة  09

 1.60.063الظهير الشريف رقم  من    4فصل  ، وذلك طبقا لمقتضيات ال1996وز  يولي  16ذ تاريخ  صالحيته عمليا منمدة  

 مجالالب العمرانية الحركة ضبطلبشأن توسيع نطاق العمارات القروية. وقد نتج عن هذه الوضعية غياب سند قانوني 

ه انتهاء سريان مفعول للجماعة منذ ذلك التاريخ، علما بأن انتهاء مدة صالحية مخطط التنمية المذكور، يوازي الترابي

التصريح بكون األشغال والعمليات العمومية الضرورية إلنجاز المخطط تعتبر من المصلحة العامة، كما تنص على 

المذكور. ويترتب عن ذلك استعادة  1.60.063من الظهير الشريف رقم  3ذلك مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 

فور انتهاء اآلثار المترتبة على التصريح المذكور، بانقضاء أجل عشر مالك األراضي لحق التصرف في أراضيهم 

سنوات، يبتدئ من تاريخ نشر القرار القاضي بالموافقة على قرار المصادقة على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 

مومية والمنشآت لتيوغزة، خاصة في ظل عدم استكمال إحداث الطرق والساحات العمومية والبنايات والمصالح الع

 الخاصة بالحياة االجتماعية الواردة بالمخطط المذكور.      

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع تصميم تهيئة مركز الجماعة الترابية تيوغزة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة 

رجاعه من طرف ، تم إ2017شتنبر  14الحضرية لتارودانت، والذي كان موضوع بحث علني تم إيداعه بتاريخ 

اللجنة المركزية إلى مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، وذلك دون استكمال إجراءات المصادقة والنشر بالجريدة 

 الرسمية.

 قصور بشأن تفعيل آليات مراقبة عمليات البناء 

المتعلق بمراقبة   12.66ال تقوم مصلحة التعمير بالجماعة بمراقبة عمليات البناء والتعمير منذ دخول القانون رقم  

 12.66وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء حيز التنفيذ، وذلك من منطلق تأويل لمقتضيات القانون رقم 

ات في ميدان التعمير والبناء، أصبح اختصاصا المذكور، والذي يقضي بكون اختصاص مراقبة وزجر المخالف

حصريا لضباط الشرطة القضائية، ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة، والمخولة لهم صفة 

المذكور، وبالرغم من كون أحد  12.66ضابط الشرطة القضائية. غير أنه بالعودة إلى أحكام القانون رقم 

بها، تتجلى في إقرار نوع من الفصل بين منظومة الترخيص التي تندرج ضمن اختصاصات المستجدات التي أتى  

رؤساء المجالس الجماعية، ومنظومة المراقبة والزجر التي تناط بضباط الشرطة القضائية، وبمراقبي التعمير 

ن ذلك ال ينفي ضرورة التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة، والمخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، إال أ

تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية، في مجال تطبيق القوانين واألنظمة 

المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 12.66من القانون  66لق بالجماعات. كما أن مقتضيات المادة المتع 113.14من القانون التنظيمي رقم  101

بشأن تفعيل  2017غشت  فاتح بتاريخالصادرة  17-07 المشتركة رقم الدوريةالمشار إليه أعاله ومقتضيات 

، اناطت باألعوان التابعين لرئيس المجاس الجماعي مهمة البحث سالف الذكر 12.66مقتضيات القانون رقم 

مخالفة للتعمير والبناء  63 واالبالغ عن المخالفات. وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة عرفت تسجيل ما مجموعه

 ، والتي تم ضبطها من طرف السلطة المحلية. 2016و 2011 بين خالل الفترة ما

الفات المسجلة من جهة أخرى، لوحظ أن مصلحة التعمير بالجماعة ال تتوفر على نسخ من محاضر معاينة وضبط المخ 

المذكور،   12.66بنفوذها الترابي، وذلك بالرغم من أن الفصل األول من المادة الرابعة من الباب األول من القانون رقم  

تنص على أنه توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة اإلدارية المحلية، ورئيس المجلس الجماعي،  

 لى المخالف.ومدير الوكالة الحضرية، وكذا إ

 تدبير المجال الساحلي .2

 .فيما يخص المجال الساحلي، أظهرت المراقبة ما يلي

 عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية 

(، وكذا دراسة حصيلة عمل 2017/ 2010من خالل االطالع على محاضر دورات المجلس الجماعي خالل الفترة )

(،  2009/2012جماعي في إطار المخطط االستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة إلقليم سيدي إفني )المجلس ال

(، اتضح عدم حرص المجالس 2017/2022إضافة إلى تحليل الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الجماعة )

َكزيرة، يأخذ بعين االعتبار المؤهالت الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة منطقة ل

األقواس  اتومنحوت ،والرياح ،البحر هايوم، الطبيعةالطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي للجماعة )المناظر 

إلخ.(، ويوحد جهود وتدخالت كل األطراف )وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الوكالة الحضرية،  الحجرية

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.(، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي تتقاسمه هذه االخيرة ويضمن 

 .االلتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين

من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف الجماعة لتهيئة وتأهيل منطقة لَكزيرة محدودة، حيث ال تتعدى 

بعض التدابير المتناثرة والموسمية، والمرتبطة باالستعدادات الستقبال الزوار عند بداية كل موسم اصطياف، وتهم  
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ة لمصالح اإلنعاش الوطني، والتي يتم استغاللها كمرافق صحية، توفير حاويات النفايات، وإصالح بعض البنايات التابع

 وكمركز لعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

 قصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال الشواطئ 

بعين االعتبار  تفتقر منطقة لَكزيرة إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط وبأرصفة الولوج إلى رمال الشاطئ، تأخذ  

مقاربة النوع االجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة لألشخاص المسنين ولذوي االحتياجات الخاصة، حيث تعرف المنطقة 

تواجد مستوقف وحيد صغير المساحة وغير مهيئ، يتم استغالله بشكل غير قانوني. كما أن تدبير استغالل المستوقف  

مالت تحدد فيه الشروط الخاصة باالستغالل، وكذا التزامات المستغلين، الوحيد المذكور، ال يتم بناء على دفتر تح 

والتسعيرات المحددة حسب نوع العربة وحسب الفترة. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخدمات  

 المقدمة للمصطافين.

 آليات مراقبة شروط استغالل الشواطئ الجماعية    ضعف 

التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية بشاطئ  إجراءات المراقبة ضعفلوحظ 

من القانون  100المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50لَكزيرة، إعماال لمقتضيات المادة 

ن األعوان الجماعيين الموكلة إليهم حيث ال يتم تخصيص العدد الكافي م المتعلق بالجماعات، 113.14التنظيمي رقم 

هذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل فضاءات الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي 

والسلطة المحلية. األمر الذي يؤدي إلى انتشار فوضى في عملية االستغالل، وذلك عبر االحتالل غير القانوني وعدم 

مساحة المخصصة لألنشطة التجارية واالقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات البند األول من احترام نسبة ال

، كما أن مستغلي فضاءات الشاطئ ال يلتزمون باحترام حدود 1998يونيو  08بتاريخ  84الدورية المشتركة عدد 

الخصوص، كما أن تسعيرة  المواقع المخصصة ألنشطتهم، وذلك بناء على تصاميم استغالل الشاطئ المنجزة بهذا

الخدمات المقدمة من طرف مستغلي الشاطئ، يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن 

 للجميع. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مواسم االصطياف تعرف انتشار بعض األنشطة المرتبطة ببيع المأكوالت بفضاءات الشاطئ. 

عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى السهر على احترام   غير أن مهمة المراقبة سجلت

الضوابط المتعلقة بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بإلزام المهنيين المزاولين لألنشطة 

ك بعد إخضاع نشاطاتهم لمسطرة بحث المرتبطة ببيع المأكوالت بالشاطئ، باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذل

المنافع والمضار. كما يذكر أن تزايد عدد السياح بالجماعة خالل مواسم االصطياف، يوازيه ارتفاع مهم للطلب على 

السلع والخدمات، وهو ما قد ينتج عنه احتمال عرض المواد االستهالكية الفاسدة والمنتهية الصالحية للبيع، وكذا 

المحالت غير المرخصة، وذلك في ظل غياب دوريات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية، وعدم انتشار األنشطة و

اتخاذ تدابير الشرطة اإلدارية الرامية إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية، والمشروبات المعروضة للبيع أو 

 لالستهالك العمومي. 

 ماعيةضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الج 

أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف الموارد الجماعية المتأتية من تدبير شاطئ لَكزيرة، ويتجلى ذلك من خالل 

 ما يلي.

 منتوج استغالل الشواطئ     •

لوحظ أن الجماعة لم تستفذ من وضع فضاءات شاطئ لَكزيرة رهن إشارتها ومن التدبير المباشر للشاطئ، وتسليم 

الل المؤقت للملك البحري واالستفادة بشكل مباشر من عائدات استغالله، كما حثت على ذلك الخواص رخص االحت

، وكذا الدورية المشتركة 1998يونيو    08بتاريخ    84الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز عدد  

، والمتعلقتين بتدبير الشواطئ من 2018 ماي 17لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

طرف الجماعات. كما أنها لم تقم بإنجاز مجموعة من المنشآت الواردة بكناش التحمالت المرفق بالدوريتين 

المذكورتين، مما يضيع على خزينة الجماعة عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتى من خالل التدبير المباشر لرخص 

 لك البحري من طرف المصالح الجماعية، وهو ما يشكل كسبا فائتا بالنسبة لصندوق الجماعة.   االحتالل المؤقت للم

 مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات         •

بالرغم من الرواج الذي تعرفه مواسم االصطياف، من خالل تزايد عدد مرتادي شاطئ لَكزيرة، وتنامي أعداد المقبلين 

طرف محالت بيع المشروبات، فإن ذلك ال ينعكس على مستوى موارد الجماعة من مداخيل على الخدمات المقدمة من  

الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك لعدم مراقبة مصالح الجماعة لمحالت بيع المشروبات وإلزام أصحابها 

تعمل على تفعيل  بضرورة التصريح بأنشطتهم وأداء الرسم على محال بيع المشروبات. كما أن مصالح الجماعة ال

حقها في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف أرباب المقاهي ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد 

من صحة البيانات الواردة بها، سيما وأن التصاريح المدلى بها، ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المحالت خالل 
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يل الرسم على محال بيع المشروبات الخاصة بالمحالت المتواجدة بشاطئ مواسم االصطياف، حيث لم تتجاوز مداخ

 درهم.  33.780,00( ما مجموعه 2010/2018خالل الفترة ) لَكزيرة

 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية   •

 لوحظ أن الحركية السياحية ال تنعكس على مستوى مداخيل الجماعة من منتوج الرسم على اإلقامة بالمؤسسات

السياحية، وذلك نظرا لعدم اتخاذ الجماعة للتدابير الكفيلة بإلزام مستغلى الدور السكنية والشقق المفروشة بالتصريح 

بعدد ليالي المبيت، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما ال تعمل على إجراء 

وشة، وذلك بتنسيق مع الهيئات المعنية )الدرك الملكي، السلطة المحلية إحصاء شامل لهذه الدور السكنية والشقق المفر

دراهم عن كل ليلة مبيت   3إلخ.(، وإخضاع مالكيها إللزامية أداء الرسم المذكور، خاصة وأن هذا األخير ال يتجاوز 

االطالع على  وعن كل زبون، يتم أداؤه من طرف الزبائن. كما أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل حقها في

صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية المتواجدة بشاطئ لَكزيرة، وذلك قصد التأكد من 

صحة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح المدلى بها، ال تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المؤسسات خالل 

خالل  رسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية المتواجدة بشاطئ لَكزيرةمواسم االصطياف، حيث لم تتجاوز مداخيل ال

 درهم. 9.390,00( ما مجموعه 2010/2018الفترة )

  "عدم اتخاد التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بمنطقة "لك زيرة 

المتعلق بالتعمير، على أنه يوضع تصميم التهيئة  12.90من القانون رقم  18من المادة  تنص مقتضيات الفقرة "ب"

لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية 

اطق باقتراح من مجالس تخضع لرقابة إدارية، وتتولى اإلدارة تحديد هذه المن  ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة 

 الجماعات الخاصة، أو بطلب من عامل العمالة المنية أو اإلقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس. 

إال أن جماعة تيوغزة لم تعمل على اتخاد اإلجراءات الالزمة لوضع تصميم تهيئة خاص بمنطقة "لَكزيرة"، بالرغم  

كتسيها هذه المنطقة، وذلك بالنظر إلى مستوى اإلقبال الذي يعرفه شاطئ "لَكزيرة"، والذي من الصبغة السياحية التي ت

 يرتاده اآلالف من الزوار والمصطافين مغاربة وأجانب، على طول السنة، وخاصة خالل مواسم االصطياف.

 الترخيص بإحداث مشاريع سياحية في غياب وثيقة تنظيمية للتعمير بالجماعة 

، بالترخيص بإحداث المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" بشاطئ 2008نونبر  05جماعة بتاريخ  قامت مصالح ال

لَكزيرة، وذلك باالستناد إلى التوجهات العامة المحددة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت سيدي إفني والساحل، 

، والقاضي بالموافقة على إحداث المشروع 2008شتنبر    11وإلى محضر اللجنة اإلقليمية للمشاريع الكبرى المؤرخ في  

من القانون رقم   10السياحي المذكور، وذلك في غياب تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، وخالفا لمقتضيات المادة 

اسالف الذكر، والتي تنص على أن كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء، ال يمكن اإلذن في    12.90

ة عدم وجود تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، إال إذا كان ال يتنافى واألحكام المقررة في مخطط إنجازه، في حال

 توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة، واألغراض العامة المخصصة لها األراضي الواقعة فيها.

المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" يعتبر من وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الدراسة والمصادقة على 

اختصاص الشباك الوحيد واللجنة الجهوية لالستثمار، والتي تضم مدراء ومندوبي اإلدارات المعنية باالستثمار، تحت 

بشأن  2002يناير  9مضامين الرسالة الملكية لـ ل اتطبيقإشراف مدير المركز الجهوي لالستثمار، والذي تم إحداثه 

. كما أن الترخيص بإحداث المشروع السياحي المذكور، يندرج في إطار الرخص ر الالمتمركز لالستثمارالتدبي

االستثنائية التي تمنح لمشاريع استثمارية غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معينة، والمؤطرة 

، 2003مارس  27بتاريخ  3020لتعمير عدد بمقتضيات الدوريتين المشتركتين لوزير الداخلية والوزير المكلف با

، واللتين تهدفان إلى إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع 2010يوليوز    31بتاريخ    10098وعدد  

االستثمارية المقدمة لمصالح التعمير، وتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها 

 تعقيدات التي تكتنفها.ومراجعتها وال

  نقائص تشوب الطبيعة القانونية لمشاريع تم الترخيص بإنجازها 

بالترخيص ببناء المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة" بشاطئ لَكزيرة،   2008نونبر    05قامت مصالح الجماعة بتاريخ  

خالل افتحاص وثائق ملف  ل". إال أنه من .ق .وذلك بناء على طلب رخصة البناء الذي تقدم به رئيس جمعية "و

 164سنتآر، وتجزيئها إلى    79آر و  83هكتار و  04المشروع، اتضح أن المشروع يتعلق بتجهيز بقعة أرضية بمساحة  

مسكنا، باإلضافة إلى بعض المرافق )مقهى، وحدة فندقية، متجر، حمام صونا، طرقات وممرات، ملعب للرياضة، 

شروع تنطبق عليه مواصفات عملية التجزئة، مما كان ينبغي معه سلك مسبح، مساحات خضراء إلخ.(، حيث إن الم

مسطرة الحصول على الترخيص بإحداث تجزئة وليس طلب رخصة البناء، كما حددتها مقتضيات المادة األولى من 

يعتبر  المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على أنه  25.90القانون رقم 

تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإليجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر، لتشييد مبان للسكنى 

أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي، مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته. 

إحداث التجزئة قبل البدء في أشغال التجهيز، مع مراعاة وجوب الحصول حيث تستلزم هذه المشاريع استصدار اإلذن ب



 150 

على األذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة، وبعد استطالع آراء الجهات المنصوص عليها في األنظمة الجاري 

 25.90رقم    من القانون  6بها العمل، والحصول على تأشيرتها، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

المذكور، بخصوص المشروع السياحي " قصبة لَكزيرة"   25.90وجدير بالذكر أن عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم  

تجزئة األراضي،    يحرم صندوق الجماعة من عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتى من منتوج الرسم على عمليات

من التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، وذلك طبقا لمقتضيات   5%و    3%والمحدد سعرها ما بين  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06من القانون رقم  61المادة 

 الترخيص بإحداث مشروع سياحي دون احترام الرأي الملزم للوكالة الحضرية 

 ،تبين من خالل التحريات المنجزة أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث المشروع السياحي "قصبة لَكزيرة"

دون التقيد باآلراء الملزمة للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية للتعمير "لجنة المشاريع 

من  32، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2008غشت  06و 2008يونيو  25و 2008يونيو  04الكبرى" بتواريخ 

 43المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه تطبيقا ألحكام المادة    12.90لتطبيق القانون رقم    2.92.832المرسوم رقم  

، ودون إخالل بوجوب الحصول على الرخص واآلراء والتأشيرات المقررة في النصوص 12.90من القانون رقم 

عية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح التشري

الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلبداء رأيها فيه، مع مراعاة الصالحيات المسندة في هذا الميدان 

شريف رقم  الظهير من ال 3قرة الرابعة من المادة إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. كما الف

، بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية(  1993سبتمبر    10)  1414من ربيع األول    22صادر في  ال  1.93.51

إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة  اختصاصهاالوكالة الحضرية تتولى في نطاق تنص على أن 

ذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من و   ،األراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني

. غير أن التحريات المنجزة في إطار مهمة المراقبة،  ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما ،قبل الجهات المختصة

دون التقيد باآلراء الملزمة   ،شروع السياحي "قصبة لَكزيرة"أظهرت أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث الم

للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية للتعمير "لجنة المشاريع الكبرى" بتواريخ 

 .2008غشت  06، و2008يونيو  25، و2008يونيو   04

مشروع السياحي "قصبة لَكزيرة"، تطرقت إلى العديد من وتجدر اإلشارة إلى أن آراء الوكالة الحضرية بخصوص ال

النقاط خاصة ما يتعلق بضرورة التقيد بمقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت سيدي إفني والساحل، والذي 

 حدد تخصيص المنطقة المزمع إنجاز المشروع بها، كمنطقة للتهيئة والتجهيز السياحي متوسط الكثافة، مع احترام

(، أو اللجوء إلى دراسة Coefficient d’Occupation de Solكمعدل )معامل( شغل األرض )  20%نسبة 

المشروع من طرف اللجنة الجهوية الخاصة برخص االستثناء في مجال التعمير، والمنصوص عليها بالدورية 

، إضافة إلى ضرورة 2003مارس  27بتاريخ  3020المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير عدد 

 الحصول على رأي وكالة الحوض المائي. 

   عدم القيام بتجديد الدراسة البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئية على مشروع

 إحداث المركب السياحي "قصبة لك زيرة"  

، تم منح 2010فبراير  03المنعقد بتاريخ  بناء على رأي اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة، خالل اجتماعها

الموافقة البيئية لمشروع إنشاء المركب السياحي " قصبة لَكزيرة"، المقدم من طرف " ودادية قصبة لَكزيرة"، وذلك 

من القرار   3. وقد نصت المادة  3242/10/2010من خالل قرار كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة عدد  

على أن الموافقة البيئية تعتبر الغية إذا لم يتم إنجاز المشروع خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ  المذكور،

، لم يتم استكمال أشغال إنجاز المشروع، كما لم يتم تجديد الدراسة 2018الحصول عليها. غير أنه إلى حدود نونبر

ة على مشروع إحداث المركب السياحي "قصبة لَكزيرة" البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئي

من  19من قرار الموافقة البيئية المذكور، وكذا المادة  3، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2015مارس  30منذ تاريخ 

لبيئة  المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي تنص على أنه تخضع لدراسة جديدة للتأثير على ا  12.03القانون رقم  

 المشاريع التي لم يتم إنجازها خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

 تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالماء الشروب والكهرباء بطريقة غير قانونية 

رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح شهادة مطابقة و  54رخصة سكن و  73لوحظ أن مصالح الجماعة قامت بتسليم   

للشرب، والتي تتعلق بالمساكن التي انتهت األشغال المرتبطة بها، وذلك على الرغم من أن دفتر التحمالت الخاص 

بالمشروع نص على إنجاز مختلف مكونات المشروع دفعة واحدة، مما يفيد بعدم إمكانية الحديث عن شهادة مطابقة 

ة، بل بوجود شهادة مطابقة فريدة تتعلق بالمشروع كامال، وال يمكن استصدارها إال بعد خاصة بكل مسكن على حد 

من اإلدالء بالتصريح بانتهاء أشغال، والذي يوجه إلى رئيس المجلس الجماعي، مرفقا بشهادة مطابقة االشغال مسلمة  

المقررة بموجب القوانين  طرف المصالح المختصة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، بموجب الحاالت

التأكد من مدى ، مع إجراء معاينة من طرف اللجنة التقنية المختصة، قصد  واألنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان
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، كما تنص على ذلك وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء  ،مطابقة األشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية

بالموافقة   (2013ماي    24) 1434من رجب    13صادر في    2.13.424مرسوم رقم  من ال  42و  41مقتضيات المادتين  

  الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة  على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم  

 .درة لتطبيقهاوالنصوص الصا ،بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

  الترخيص باستغالل المساكن بالرغم من عدم استكمال أشغال إنجاز محطة تصفية المياه العادمة 

ل" بفتح واستغالل المساكن بالمركب السياحي"قصبة لكزيرة"،  .ق . قامت مصالح الجماعة بالترخيص لجمعية "و

، بناء على الطلب 2015يوليوز  05بتاريخ  07 والتي تم إنهاء األشغال المرتبطة بها ، وذلك بموجب الرخصة رقم 

، ومحضر أشغال اجتماع اللجنة المكلفة بالبت في  2015يونيو  22ل" بتاريخ  .ق .الذي تقدم به رئيس جمعية "و

، وذلك على الرغم من عدم استكمال األشغال المتعلقة 2015يوليوز  10رخص االستغالل، والمنعقد بتاريخ 

لق بإنجاز محطة تصفية المياه العادمة، والمنصوص عليها بدراسة التأثير على البيئة وبدفتر بالمشروع، خاصة ما يتع

التحمالت المتعلق بااللتزامات البيئية للمشروع مع ما يطرحه ذلك من إشكاالت بيئية، من خالل اآلثار السلبية المحتملة 

والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن للمياه العادمة الناتجة عن عملية االستغالل على التربة والماء 

 اإليكولوجي، وكذا التأثير على النظافة والصحة والعمومية.

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

تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين  -

 واألنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛

العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، وموافاة المصالح  -

 المختصة بنتائج وخالصات هذه العملية؛

نطقة لك زيرة، والحرص على العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل م -

 ترجمتها إلى تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة مستقبال؛ 

العمل على إيالء العناية الالزمة لمشاريع تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية ووسائل اإليصال الكفيلة  -

يئة الشاطئ بكل بتيسير النفوذ إلى شاطئ لك زيرة من عالمات تشوير ومستوقفات مجهزة، وكذا ته

التجهيزات المرتبطة بالخدمات األساسية )الكهرباء، الماء الصالح للشرب، اإلنارة العمومية، جمع 

 النفايات، التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.(؛ 

تعزيز آليات الرقابة التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية  -

بالشاطئ، وذلك عبر تخصيص العدد الكافي من األعوان الجماعيين الموكلة إليهم هذه المهام، إضافة 

إلى الرفع من وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغالل الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة  

 المحلية، وباقي المتدخلين؛

ر شاطئ لك زيرة، وذلك من خالل تفعيل حق العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتية من تدبي -

الجماعة في االطالع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية، 

 وأرباب المقاهي ومحالت بيع المشروبات، قصد التأكد من صحة البيانات الواردة بها؛

 مداخيل الجماعية. تدبير الثالثا
 المالحظات التالية. يثير تدبير المداخيل الجماعية

 عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة شساعة المداخيل 

تخضع أعمال شساعة المداخيل إلجراءات المراقبة المستمرة التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، والمنصوص 

لعمومية للجماعات المحلية المتعلق بسن نظام للمحاسبة ا  2.09.441من المرسوم رقم    153عليها ضمن أحكام المادة  

مارس   26من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكاالت المداخيل والنفقات المؤرخة في    43و  33وهيئاتها، وكذا المادتين  

، وذلك باعتبار رئيس المجلس الجماعي آمرا بالصرف، ورئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين طبقا لمقتضيات 1969

بمثابة القانون   113.14من القانون رقم    96المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة    78.00قم  من القانون ر  54المادة  

 التنظيمي المتعلق بالجماعات. 

، لم تكن أعمال وسجالت محاسبة (2010/2017)بهذا الصدد، تبين من خالل التحريات المنجزة، أنه خالل الفترة 

بتقرير، تجريها مصالح اآلمر بالصرف المختصة، وذلك طبقا شسيع المداخيل موضوعا إلجراء مراقبة موثقة 

المتعلق بسن نظام  2.09.441من المرسوم رقم  45للمقتضيات القانونية المشار إليها أعاله، علما بأن أحكام المادة 

نَح  بموجبها لرئيس المجلس الجماعي  باعتباره للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، تضمنت مقتضيات ت م 

آمرا بالصرف، إمكانية طلب إجراء تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل. ويتم إجراء التدقيق والتقييم المذكورين من 

 طرف الخازن المكلف باألداء.
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  صوائر أبحاث المنافع والمضارضعف المبالغ المستخلصة بشأن منتوج    

، المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل لمضارأبحاث المنافع واتقوم مصالح الجماعة باستخالص صوائر 

(، في تنظيم المحالت المضرة بالصحة والمحالت 1914شتنبر    4)  1332شوال    3السادس من الظهير الشريف بتاريخ  

مكرر من القرار الجبائي رقم   27المزعجة والمحالت الخطيرة، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا بناء على الفصل 

كما تم تعديله وتتميمه. وقد لوحظ من خالل تدقيق الحسابات اإلدارية الخاصة  2008أبريل  29يخ بتار 01/2008

، أن المصالح الجبائية الجماعية لم تعمل على استخالص الصوائر المذكورة إال مع بداية السنة 2010/2017بالفترة 

عام وشامل ومحين لمختلف المحالت ، كما أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل غياب إحصاء 2015المالية 

المفتوحة للعموم، وحصر عدد المحالت غير المرخصة منها، واتخاد اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تسوية وضعيتها  

القانونية، وذلك تطبيقا الختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية المتعلقة بالترخيص باستغالل 

بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطيرة ومراقبتها، والمنصوص عليها ضمن أحكام المادة المحالت المضرة  

بمثابة القانون  113.14من القانون رقم  100المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة  78.00من القانون رقم  50

والتدابير المشار إليها آنفا، أن يمكن التنظيمي المتعلق بالجماعات. علما بأن من شأن التسريع باتخاذ اإلجراءات 

المصالح الجبائية الجماعية، من ضخ موارد مالية إضافية بصندوق الجماعة، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من 

 درهم. 18.500,00ما مجموعه  2010/2017خالل الفترة  صوائر أبحاث المنافع والمضارمنتوج 

  إلى األسواق األسبوعيةنقائص في تحصيل واجبات الوقوف والدخول 

يعتبر السوق األسبوعي موردا ماليا هاما بالنسبة لميزانية الجماعة، من خالل استخالص واجبات الوقوف والدخول 

إلى األسواق األسبوعية. إال أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل قصور في تنظيم استغالل السوق االسبوعي 

الجماعة بهذا الخصوص. فالجماعة ال تتوفر سوى على ثالثة محصلين مكلفين   بشكل ال يسمح بتنمية وتطوير مداخيل

بتحصيل واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية، وذلك في ظل التأخر الذي يعرفه تفعيل القرار التنظيمي 

كز الجماعة، مع ، والذي تم بموجبه تنظيم السوق األسبوعي والسير والجوالن بمر2018أبريل  13بتاريخ  15عدد 

عربات الذي تسببه  واالكتظاظ االزدحاممن خالل كثرة  السوقواستغالل لفضاءات سوء تنظيم ما يحدثه ذلك من 

للحركية، وكذا لعمل المحصلين الجماعيين. وما ينتج عن ذلك من فوضى وعرقلة    ،وشاحنات الباعة بالممرات الرئيسية

وال يوفر الشروط المناسبة لتحصيل  وخروج الباعة من فضاء السوقاألمر الذي يصعب معه ضبط حركية دخول 

واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من واجبات الوقوف والدخول 

 درهم. 865.341,50( ما مجموعه 2010/2017إلى األسواق األسبوعية خالل الفترة )

 المقالع مواد استخراجعلى رسم قصور في استخالص مداخيل ال 

تصفية الديون المستحقة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على سقف  لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم ب

كميات المواد المسموح باستخراجها والمنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحمالت وقرارات الترخيص 

المحلية، والتي  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم من القانون 92 باالستغالل، وذلك خالفا لمقتضيات المادة

من هذه فعليا تنص على تحديد أساس فرض الرسم على استخراج مواد المقالع، بناء على كميات المواد المستخرجة 

أبريل   29خ  بتاري  01/2008عدد  من القرار الجبائي    السادس  المقالع حسب طبيعة هذه المواد، وكذا مقتضيات الفصل

، والمحدد بموجبه مبلغ الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والذي حدد سعر استخراج الرمال والصخور 2008

المستعملة للبناء )حجر، جبص، تراب مختلط( والصخور المستعملة ألغراض صناعية )الكلس، الصلصال، البزوالن( 

 . دراهم عن كل متر مكعب مستخرجأربعة في 

اإلشارة إلى أن عدم اعتماد كميات المواد المستخرجة فعليا، كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع،   وتجدر

واالكتفاء بالبيانات الواردة باإلقرارات المدلى بها من طرف المستغلين، والتي تعتمد سقف الكميات المسموح 

فعيل تدابير الشرطة اإلدارية، وكذا إجراءات المراقبة باستخراجها كأساس لتصفية الرسم المذكور، عالوة على عدم ت

الرامية إلى التأكد من احترام المستغلين لسقف الكميات من مواد المقالع المرخص باستخراجها، كلها عوامل ال تساهم 

خالل  المقالع مواد  استخراج على ، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من الرسم في تطوير وتنمية مداخيل الجماعة

 درهم. 207.272,40ما مجموعه  2010/2017الفترة 

جدير بالذكر أن سقف كميات المواد المنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحمالت وقرارات الترخيص 

باالستغالل، ال يشكل سوى حد أقصى للكميات المرخص باستخراجها والتي ال يجوز للمستغلين تجاوزها، وال يمكن 

فية الرسم على استخراج مواد المقالع، حيث أن تحديد أساس فرض الرسم على استخراج مواد اعتمادها كأساس لتص

المقالع، يتم بناء على كميات المواد المستخرجة فعليا من هذه المقالع، وحسب طبيعة هذه المواد، مع ضرورة تطبيق 

ا عند االقتضاء، فضال عن كون في حالة تجاوز سقف الكميات المرخص باستخراجه ،العقوبات والجزاءات المقررة

صحة سقف الكميات المذكور تبقى نسبية، طالما أنه في بعض الحاالت تتم عملية االستغالل بناء على تراخيص منتهية 

الصالحية، وال تتوفر مصالح الجماعة على ما يفيد بتجديدها، وال على معلومات بشأن التغييرات التي قد تطال سقف 

 .تجديد قرارات الترخيص باالستغالل عند  ،الكميات المذكور
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 وتأسيسا على ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 تفعيل آليات المراقبة الدورية والمنتظمة للمصالح التابعة لشساعة المداخيل؛ -

العمل على إجراء إحصاء عام وشامل ومحين لمختلف المحالت المفتوحة للعموم، وحصر عدد المحالت  -

 رخصة منها، واتخاد اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تسوية وضعيتها القانونية؛غير الم

العمل على التسريع باتخاذ التدابير الرامية إلى توفير الشروط المناسبة لتحصيل واجبات الوقوف  -

 والدخول إلى األسواق األسبوعية؛

المقالع، وعدم  مواد استخراج على الرسم المستخرجة فعليا كأساس لفرض المواد اعتماد كميات -

 .الرسم االكتفاء بسقف الكميات المرخص باستخراجها كأساس لفرض هذا
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيوغزة 

 )نص مقتضب(

 )...( 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية تدبير مشاريع أوال.
 

 المشاريع التخطيط االستراتيجي وبرمجة  .1

  2020-2015برنامج عمل الجماعة في الفترة الممتدة بين التأخر في إعداد 

التقرير استعرض الخطوات التي مرت منها هذه العملية وقد حصل فعال تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 

 لسببين:

 تأخر صدور المرسوم المنظم لقواعد إعداد برنامج العمل في الوقت المحدد. -1

عدم توفر اإلمكانيات البشرية المتخصصة والكفيلة بإعداد هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بالتشخيص التشاركي  -2

 والمجالية. وتشخيص الوضعية المالية واالقتصادية 
لك دفع المصالح اإلقليمية إلى تكليف مكتب دراسات للقيام بهذه المهمة، وهذه الخطوة جاءت أيضا متأخرة،  ذ كل 

م القيام بمجموعة من اإلجراءات سواء قبل تكليف مكتب الدراسات أو بعده، ولم تكن كافية إلعداد هذا ورغم ذلك ت

المشروع في الوقت المحدد، فضال عن حداثة هذه التجربة على مستوى الجماعات، وستعمل الجماعة على اتخاذ 

 ت الجاري بها العمل.كل التدابير الالزمة والكفيلة بإعداد هذه الوثيقة مستقبال وفق الشكليا

 2022- 2016ول عمل الجماعة للفترة  عدم وضع جدولة زمنية واضحة النجاز المشاريع المدرجة بجد 

البد من اإلشارة في هذا الجانب إلى انه أثناء اختيار المشاريع التي ستدرج ببرنامج العمل تم تصنيفها إلى أربعة 

 أصناف:

 شروع في مراحل إعداد برنامج العمل نظرا لتوفر اعتماداتها. مشاريع انطلقت بها األشغال مند أن تم ال -1

 اعتماداتها. مشاريع لم ينطلق بها العمل بعد، وتتوفر الجماعة على  -2

 الموقعة. مشاريع هي موضوع التزامات في إطار اتفاقيات، ويتوقف انجازها على التزام األطراف  -3

مشاريع موضوع طلبات الدعم موجهة إلى بعض الجهات ويصعب تحديد الشركاء بشأنها، كما يصعب تحديد   -4

 الزمنية. جدولتها 

والواقع أن الصنف الرابع واألخير هو الذي كان موضوع هذه المالحظة، وتم إدراج هذا النوع من المشاريع 

كلما في وسعها للبحث عن الشركاء وتوفير  استجابة لرغبة أعضاء المجلس الجماعي، وفعال الجماعة تبدل

 االعتمادات الضرورية النجاز هذه المشاريع.

 بالجماعةتنفيذ واستغالل المشاريع  .2

ء الناقصة التجهيز اتفاقيات الشراكة المرتبطة بتمويل وانجاز برنامج إعداد هيكلة األحيا .أ

 بمركز الجماعة 

 تعثر تنفيذ مضامين االتفاقية 

درهم، وتم توجيه   12.000.000,00راءات الممهدة النجاز هذا المشروع البالغ تكلفته اإلجمالية  تم القيام بكل اإلج

االتفاقية إلى بقية األطراف قصد التوقيع: مصالح وزارة المالية، مصالح وزارة الداخلية و مصالح وزارة اإلسكان 

درهم،   3.000.000,00ة مساهمتها والبالغةوسياسة المدينة، إال أن األمر لم يتم لعدم تمكن الجماعة من توفير حص

         درهم. 2.028.686,40حيث تمكنت من في الوقت الراهن من توفير 

 ق الجدولة الزمنية المصادق عليهاعدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وف 

كما تمت اإلشارة في التقرير فان الجماعة قامت ببرمجة جزء من هذه الحصة في إطار برمجة الفوائض المالية، 

إال أن ضعف اإلمكانيات المادية لدى الجماعة حال دون االلتزام بالجدولة الزمنية المنصوص عليها في االتفاقية 

درهم،   971.313,60بقى من هذه االلتزامات والبالغة  وستعمل الجماعة على اتخاذ كل التدابير من أجل برمجة ما ت

 وذلك لفتح المجال لبقية اإلجراءات الكفيلة النجاز هذا المشروع.
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 مجال التعمير والتنمية المجالية تدبير ثانيـا.

 تدبير مجال التعمير .1

   الحركة العمرانيةالتأخر في تحيين وثائق التعمير رغم انتهاء مدة صالحيتها وغياب سند قانوني لضبط 

 بالمجال الترابي للجماعة

الصادر  459.86يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم: 1986مند سنة 

 1405 رجب 13( بالموافقة على قرار عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 1986مارس 28)  1406رجب  17في 

يوليوز  16 ذ ة، وهذا األخير انتهت صالحيته منلهيكلة العمرانية القروية لتيوغز( بإقرار مخطط ا1985 ابريل 4)

سنوات من تاريخ صدوره، ومند ذلك الحين يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على  10، أي بعد مرور 1996

زامية رخصة والتي حددت في محاورها نطاق تطبيق إل  1996مارس    28بتاريخ    398دورية وزير الداخلية عدد:

البناء في الوسط القروي والشروط الواجب توفرها للحصول على اإلذن في البناء، والمقتضيات التنظيمية التي 

يجب مراعاتها في البناء، والجماعة حاليا بصدد إعداد تصميم التهيئة الخاص بمركز الجماعة، وتصميم تهيئة آخر 

غزة، وهذا األخير تم نشره بالجريدة الرسمية، أما األول خاص بجزء من الشريط الساحلي التابع لجماعة تيو

والخاص بمركز الجماعة فقد تم توجيهه إلى مصالح الوكالة الحضرية قصد دراسته في إطار اللجنة المركزية مع 

  باقي المصالح الخارجية وهو اآلن في مراحله األخيرة.

  تفعيل مراقبة آليات عملية البناءقصور بشأن 

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير لم تعد الجماعة تقوم  12.66فعال مند دخول القانون رقم : 

بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، الن ذلك أصبح اختصاصا حصريا على ضباط الشرطة القضائية 

لة لهم ضباط الشرطة القضائية، غير أن الجماعة ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو اإلدارة،أو المخو

حريصة على تفعيل اختصاصات الشرطة اإلدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في تطبيق القانون المتعلق 

المتعلق بالجماعات، وبناء على المالحظة الواردة  113.14من القانون  101بالتعمير وفق ما نصت عليه المادة : 

جلس الجهوي للحسابات سيتم إبالغ المصالح المعنية بكل المخالفات التي قد تسجل في هذا المجال، في تقرير الم

وذلك بشكل منتظم، وبخصوص محاضر مخالفات البناء المسجلة من طرف السلطة فقد تمت مكاتبة السيد قائد قيادة 

ن هذه المحاضر، وذلك بناء  ، من أجل موافاة الجماعة بنسخ م2018غشت 03بتاريخ : 433تيوغزة تحت عدد: 

 المذكور آنفا. 66.12من القانون  على المادة الرابعة من الباب األول

 تدبير المجال الساحلي .2

 تراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعيةعدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه اس 

النفوذ الترابي لهذه الجماعة البد من اإلشارة بخصوص هذه المالحظة إلى مجموعة من المعطيات، أبرزها شساعة  

وتعدد اهتماماتها، حيث تتوفر على ثالثة أسواق أسبوعية إضافة إلى الشريط الساحلي، فضال عن كون السوق 

المتواجد بمركز الجماعة يعد من بين اكبر المراكز على الصعيد اإلقليمي، مما يعني بالضرورة توفير اإلمكانيات  

عتمادات المالية الضرورية والكفيلة بتنفيذ كل البرامج المرتبطة بهذه المراكز، وهو البشرية واللوجيستية، وكذا اال

ما لم تتمكن مصالح هذه الجماعة من توفيره، نظرا لضعف هذه اإلمكانيات وقلة الموارد المالية، كل ذلك خلق نوعا 

ارة أيضا إلى أن الجماعة حاليا من االرتباك في تحديد الخطوات األولية لتدبير الشريط الساحلي، والبد من اإلش

 منكبة على وضع خطة عمل تساهم فيها جميع القطاعات من أجل تنمية هذه المنطقة، حيث تم القيام بما يلي: 

 . لمعايير المنسجمة وأهمية المنطقةإعداد دراسة تقنية للطريق المؤدية إلى الشاطئ وفق ا -

 كزيرة رهن إشارة الجماعة من اجل استغالله.القيام باإلجراءات المسطرية المرتبطة بوضع شاطئ ال -

إعداد الدراسة التقنية من اجل تهيئة المجرى المائي المتواجد بالمكان في أفق استغالله إلحداث بعض  -

 المرافق خاصة مستوقف للسيارات.

المنطقة وستعمل الجماعة عن االلتزام بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه 

 الساحلية.

  الشاطئقصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال 

رغم قيام الجماعة ببعض الخطوات في هذا االتجاه خاصة تهيئة الممر المؤدي إلى الشاطئ، إال أن ذلك ال يكفي 

لمعتمدة في تهيئة شاطئ  بالنظر إلى األهمية التي تكتسيها المنطقة، والتي تحتاج إلى بنية تحتية مستوفية للمعايير ا

من هذا الوزن، وتعمل الجماعة حاليا بالتنسيق مع المصالح المتدخلة من اجل توفير الدعم الكافي لتهيئة شاملة  لهذا 

درهم من طرف وزارة الداخلية، ولم  650.000,00الشريط، حيث سبق وان تمت االستفادة من دعم مالي قدره 

ظار االعتمادات الكافية النجاز بنية تحتية منسجمة والشروط الجاري به العمل يتم تنفيده حتى اآلن، وذلك في انت

 في مثل هذه األماكن.
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 ة شروط استغالل الشواطئ الجماعيةغياب آليات مراقب 

كما سبقت اإلشارة فإن الجماعة حاليا ال تتوفر على اإلمكانيات البشرية المختصة في هذا الجانب، ويتم القيام في  

ن بزيارات ميدانية للجنة المكلفة من طرف المصالح اإلقليمية والتي تضم باإلضافة إلى ممثل المجلس غالب األحيا

الجماعي والشرطة اإلدارية بالجماعة ممثل السلطة المحلية، ممثل الوقاية المدنية، ممثل الصحة وممثل القسم 

ة مدى االستجابة لشروط النظافة، وستعمل االقتصادي بالعمالة، حيث تتم زيارة المحالت المفتوحة للعموم ومراقب

الجماعة على وضع خطة عمل من أجل تدبير هذا الجانب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه 

 الحاالت.

 تأتية من تدبير الشواطئ الجماعيةضعف الموارد الم 

 منتوج استغالل الشواطئ •

ضع الشواطئ رهن إشارة الجماعة وفق الدورية المشتركة لوزير  الجماعة حاليا بصدد اإلجراءات المرتبطة بو

، والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف 2018ماي  17و اللوجستيك والماء بتاريخ  لية ووزير التجهيز والنقلالداخ

الجماعات، وقد حصل حاليا نوع من التأخر في تجهيز هذا الملف، وذلك في انتظار المصادقة عليه من طرف 

الجماعة على اإلسراع بتنفيذ كل اإلجراءات المرتبطة بهذا  اللوجستيك، وستعملوزارة التجهيز والنقل و  مصالح

 الجانب.

 المفروض على محالت بيع المشروباتمداخيل الرسم  •

بخصوص هذه النقطة البد من اإلشارة إلى أن الجماعة حاليا تقوم باستخالص هذا الرسم بناء على التصاريح 

أنها ال تمارس حق المراجعة نظرا لقلة  المقاهي، إالطرف أرباب المحالت المفتوحة للعموم، خاصة المقدمة من 

الموارد البشرية وعدم توفر مصلحتي الوعاء الضريبي ومصلحة المراقبة بالهيكلة التنظيمية للجماعة، وسنعمل 

ى بها، وذلك إللزام أرباب المقاهي على إعمال المساطر المرتبطة بهذا الجانب خاصة ما يتعلق بالتصاريح المدل

 ومحالت بيع المشروبات بالتصريح بالمبالغ المنسجمة وحجم الرواج الذي تعرفه محالتهم. 

 م المفروض على اإلقامات السياحيةالرس  •

الجماعة منكبة على تفعيل حق االطالع على هذه التصاريح المدلى بها من طرف المؤسسات السياحية المتواجدة 

 عاملة بمصلحة الجبايات بالجماعة.الكزيرة رغم ضعف الموارد البشرية البشاطئ 

  لى وضع تصميم خاص بمنطقة الكزيرة عدم اتخاذ التدابير الرامية إ 

رغم أن هذه المنطقة تكتسي أهمية بالغة نظرا لحمولتها السياحية ورصيدها الطبيعي إال أن الجماعة وضعت نصب 

تجمع سكاني بالمجال  أكبرخاص بمركز الجماعة، نظرا ألهميته أيضا باعتباره عينيها إعداد تصميم التهيئة ال

القروي باإلقليم، مع العلم أن الشريط الساحلي يتوفر على تصميم مديري يتم االعتماد عليه في دراسة ملفات رخص  

جل توفير اإلمكانيات البناء، في انتظار إعداد تصميم تهيئة خاص بالمنطقة وستعمل الجماعة على بدل الجهود من أ

  الضرورية إلعداد هذه الوثيقة.
 وثيقة تنظيمية للتعمير بالجماعة الترخيص بإحداث مشاريع سياحية في غياب 

األمر هنا يتعلق بالمشروع السياحي ) قصبة الكزيرة( ،والذي قامت مصالح هذه الجماعة بالترخيص له بتاريخ:  

يه التهيئة العمرانية لتيزنيت وسيدي افني والساحل، وبناء أيضا وذلك اعتمادا على مخطط توج 2008نونبر  05

، واالنطباع السائد حينها أن األمر 2008شتنبر  11على محضر اللجنة اإلقليمية للمشاريع الكبرى المؤرخ في 

مع  منسجم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في غياب تصميم التهيئة العمرانية، حيث تم التعاطي

هذا المشروع على أنه مشروع بناء مركب سياحي وإقامتي وليس مشروع تجزئة سكنية، وذلك بناء على طلب 

 صاحب المشروع.

وألن القراءة التي تم من خاللها التعاطي مع هذا الملف ال تنسجم والمقتضيات القانونية التي أشار إليها المجلس 

 مع جمع جميع الملفات األخرى مستقبال وفق هدا المعيار . فان الجماعة قررت التعاطي  للحسابات،الجهوي 

 نية لمشاريع تم الترخيص بانجازها نقائص تشوب الطبيعة القانو 

كما تمت اإلشارة في مالحظات سابقة، فان القناعة التامة لدى مصالح هذه الجماعة في دلك الوقت هو أن التعاطي 

امتي تنسجم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لذلك تمت مع الملف باعتباره مشروع بناء مركب سياحي وإق

دراسة هذا الملف من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات البناء وتم منح الرخصة بناء على موافقة هذه اللجنة كما 

ي للجماعة درهم وفقا للمعايير المعتمدة في هذا اإلطار، والمضمنة بالقرار الجبائ  310.200,00تم استخالص مبلغ  

، فضال عن ذلك فانه لو تم االعتماد على اعتبار المشروع كتجزئة عقارية، فان الجماعة لن تتمكن من استخالص 

الصادر في  01.07.195أية مداخيل في هذا الشأن لكونه يتواجد داخل المجال القروي طبقا للظهير الشريف رقم:

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ورغم   47.06نون رقم:( بتنفيذ القا2007دجنبر    27)1428من ذي القعدة    19

كل ذلك فان الجماعة مقتنعة تمام اإلقتناع بعد التوصل بمالحظة المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراجعة هذه 
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المسألة واعتبار كل المشاريع التي قد يتم انجازها بالمنطقة يسري عليها ما يسري على التجزئات العقارية خاصة 

 المتوفرة منها على مواصفات هذا المشروع.

 م الرأي الملزم للوكالة الحضاريةالترخيص بإحداث مشروع سياحي دون احترا 

المتعلق  90.12تمت دراسة هذا الملف وفق الشكليات الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة في القانون 

خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية، لجنة المشاريع الكبرى بتواريخ بالتعمير ، وتم ذلك بناء على الرأي الذي تم إبداؤه  

، وقد أبدت المصالح الممثلة في هذه اللجنة مجموعة من 2008غشت  06 -2008يونيو 25 -2008يونيو 04:  

المالحظات حيال هذا الموضوع وتمت االستجابة لها من طرف حامله، وكانت النتيجة إبداء الموافقة على انجازه 

عدا ممثل الوكالة الحضارية والدي  طلب جعل الملف قيد االنتظار مع العلم أن رأي الوكالة الحضرية ال يتم أخذه ما

 . 2013بعير االعتبار إال ابتداء من سنة 

  عدم القيام بتجديد الدراسة البيئية بالرغم من انتهاء مدة صالحية قرار الموافقة البيئية على مشروع

 الكزيرة(  ي)قصبةالسياحإحداث المركب 

البد من اإلشارة بخصوص هذه المالحظة الى انه تم منح الموافقة البيئية النجاز المركب السياحي) قصبة الكزيرة( 

المقدم من طرف ودادية قصبة الكزيرة، وذلك استنادا على رأي اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة خالل 

، حيث تم استصدار قرار كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن 2010فبراير 03اجتماعها المنعقد بتاريخ: 

، والن المشروع حاليا لم يتم االنتهاء من انجازه، وبناء أيضا على المالحظة الواردة في 2010-10-3242عدد:

ضيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون فقد تمت مكاتبة حامل المشروع من اجل التقيد بمقت

المتعلقة بدراسة التأثير على  03.12من القانون 19من قرار الموافقة البيئية السالفة الذكر، وكذا المادة  03المادة:

 البيئة.

 وب والكهرباء بطريقة غير قانونيةتسليم رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالماء الشر 

ال يخفى على احد األهمية التي تكتسيها هذه المنطقة من حيث حمولتها السياحية والتي يقابلها ضعف كبير من حيث 

التجهيزات األساسية وقلة اإلمكانيات لدى مصالح هذه الجماعة، وخالل كل موسم اصطياف توضع الجماعة  أمام 

ن شتى مناطق المغرب وخارجه، فضال عن موقف صعب من اجل توفير الظروف المناسبة الستقبال الزوار م

المهرجانات واألنشطة التي تقام بالمنطقة خالل كل موسم، ونظرا لضعف بنية الماوي السياحية المتواجدة بالمكان، 

فان هذا المشروع هو المتنفس الوحيد لدى اغلب الزوار، و قد وجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى التعاطي مع 

وفق ما تم إنجازه من بنايات بهذا المشروع، بعد أن تأكد لديها عدم إمكانية ودادية الكزيرة  مشكل الماء والكهرباء، 

لإلسراع بعملية االنجاز الكاملة للمشروع، وقبل اتخاذ هذا القرار تم عقد اجتماعات بمقر العمالة لتصحيح هذا 

محطة تصفية المياه العادمة، هذه  الوضع وتقرر حينها دعوة حامل المشروع إلى اإلسراع بانجازه، وكذا انجاز

األخيرة تم االستجابة لها خالل األشهر األخيرة، كما تمت دراسة إمكانية انجاز المشروع على اشطر إليجاد حل 

 لهذه المشكلة. 

  انجاز محطة تصفية المياه العادمةالترخيص باستغالل المساكن بالرغم من عدم استكمال أشغال 

تغالله من طرف حامله، وحماية للمستفيدين وجدت مصالح هذه الجماعة نفسها مطالبة نظرا الن المشروع بدأ اس

بمنح رخص االستغالل مع العلم أن هذه الرخص تبقى مؤقتة، ويتم سحبها متى كان هناك إخالل بالشروط الجاري 

 تكون موضوع دعوة قضائية ضد الجماعة  العمل، والبها 

 تدبير مداخيل الجماعة  .ثالثـا

 المداخيلتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة شساعة  عدم 

البد من اإلشارة في هذا المحور إلى بعض اإلجراءات التي قامت بها مصالح هذه الجماعة في السنوات األخيرة 

لح ، وهذه المسألة توضح مدى الرغبة لدى مصا2008والتي كان أبرزها تعديل القرار الجبائي أربع مرات مند سنة  

 هذه الجماعة من أجل تحسين المردودية وجعل المنظومة الجبائية تنسجم والتطورات التي يعرفها الوعاء الضريبي.

اال انه ورغم كل ذلك فان االكراهات التي يعرفها القطاع كبيرة جدا تتوزع بين اإلمكانيات البشرية والمالية، فضال 

دد المتدخلين وقلة اإلمكانيات اللوجيستيكية بالجماعة و ضعف عن صعوبة التحكم في األوعية الضريبية نظرا لتع

التواصل بين باقي المتدخلين في القطاع، وتعاني مصالح هذه الجماعة حاليا من مجموعة من المشاكل، وباختصار 

، قانونيا فان المصلحة حاليا ال تتوفر بها الظروف المالئمة الستخالص المداخيل وفق الشكليات المنصوص عليها 

 الجماعة على إعادة النظر في:  وتعمل

الهيكلة التنظيمية للمصلحة، وذلك بتوفير الموظفين واألطر الكافية للقيام بمهام إحصاء الوعاء الضريبي  -01

 والمراقبة بجانب المهام الموكولة لشسيع المداخيل. 

تدبير إستراتجية   وضع إستراتيجية عمل توضح المالمح المستقبلية للوضعية الجبائية للجماعة في إطار -02

المخاطر على مستوى القطاع، وذلك بإعادة النظر في مجموعة من الجوانب المرتبطة به كالممتلكات الجماعية 

 والمرافق والشريط الساحلي.



 158 

وبخصوص المسألة المثارة والتي تتعلق بطلب إجراء تدقيق وتقييم سير شساعة المداخيل، فان مصالح الجماعة 

ا التقرير إعمال هذه المسطرة، وذلك بطلب إجراء تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل وفق قررت مند التوصل بهذ 

 الشكليات الجاري بها العمل في مثل هذه الحاالت.

 شأن منتوج أبحاث المنافع والمضارضعف المبالغ المستخلصة ب 

، وارتباطا مع ذلك تم 2014الجبائي لسنة  هذه المسألة كانت من بين األسباب التي دعت الجماعة إلى تعديل القرار  

 القيام بمجموعة من اإلجراءات أبرزها: 

اإلدارية قصد توحيد المعطيات وتحيينها بخصوص المحالت   التنسيق بين مصلحتي الجبابات و الشرطة  -

وتحديد الئحة المحالت المتوفرة على   والحرفية، المفتوحة للعموم والخاصة أيضا باألنشطة التجارية 

 الرخص. 

 يهم جميع العاملين بالقطاعات المرتبطة بهذا الجانب إلى تسوية وضعيتهم في هذا الشأن. نشر إعالن  -

ذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الجهود، وتعتزم الجماعة بناء على هذه المالحظة القيام بمجموعة ورغم ذلك فان ه

من اإلجراءات من بينها إحداث لجنة تتبع تضم ممثلي مصلحة الجبايات والشرطة اإلدارية واللجنة المكلفة بالميزانية 

لقوائم الخاصة بأرباب هذه المحالت في والشؤون المالية والبرمجة من اجل تشخيص الوضع وإعادة النظر في ا

أفق تسوية الوضعية وفق االختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية المتعلقة 

بالترخيص باستغالل المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطيرة المنصوص عليها في  

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  100المادة 

 ول والخروج من األسواق األسبوعيةنقائص في تحصيل واجبات الدخ 

 تواجه الجماعة من خالل التعاطي مع هذا الوعاء مشكلين أساسين هما: 

 مشكل تنظيم األسواق وفق الصالحيات الممنوحة لألجهزة المساعدة للمجلس.  .1

 .والجباياتقطاع الشرطة اإلدارية مشكل النقص في الموارد البشرية العاملة في    .2

 يلي: ولتجاوز هذين المشكلين فقد تم القيام بما 

 للسير والجوالن . قرار تنظيميإعداد  -

 األسبوعي.إعداد قرار تنظيمي للسوق  -

تعيين عون محلف يسهر على تتبع المخالفات ويسهر بجانب األجهزة األخرى على تنفيذ مضامين  -

 القرارين.

الخطوة األساسية هي تفعيل مضامين هذه القرارات في أفق توفير كل الشروط الضرورية للرفع من مداخيل وتبقى  

 الوقوف والدخول لهذه األسواق.

 الرسم على استخراج مواد المقالع قصور في استخالص مداخيل 

عملت مصالح هذه الجماعة مند سنتين تقريبا على نهج خطة عمل جديدة للتعاطي مع هذا الجانب في مقابل ما 

تطرحه الترخيصات الفردية الممنوحة لبعض الجمعيات العاملة بالقطاع من طرف وكالة الحوض المائي درعة 

ف الملزمين، وتم اعتماد االستغالل السفلى بكلميم نظرا لصعوبة تتبع مدى احترام الكميات المصرح بها من طر 

بواسطة دفاتر التحمالت وفق اإلجراءات الجاري بها العمل في هذا الباب نظرا لسهولة المراقبة والتتبع والتأكد من 

مدى االستجابة لدفاتر الشروط من حيث شروط االستغالل والكميات المستخرجة واآلجال المحددة، إال أن المشكل 

التنسيق مع باقي المتدخلين بالقطاع وستتم مكاتبة المصالح اإلقليمية وكذا مصالح وزارة التجهيز المطروح حاليا هو  

 .ة و النجاعة في تدبير هذا القطاعوالنقل من أجل وضع خطة عمل تضمن مسألة التنسيق وتحقق قدرا كبيرا من الدق
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