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 تقديم

 مراقبة ،2011دستور المملكة لسنة من العاشر  بالبامن  149 المادةبموجب  للحسابات، الجهوية المجالس تتولى

 عند  وتعاقب شؤونها بتدبير قيامها كيفية بمراقبة تقوم كما تها،ئاوهي الترابية األخرى والجماعات الجهات حسابات

 الخاضعة األجهزة ومصاريف بمداخيل المتعلقة للعمليات القانونية المنظمة بالقواعد  إخالل كل عن  االقتضاء،

فكرة تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا ل وفي ذلك تكريس .لمراقبتها

 . الالمركزية نهجل

 المالية المحاكم دونةبم المتعلق 62.99 رقم بمقتضى القانون اختصاصاتها للحسابات الجهوية تمارس المجالسو

 .  2004من يناير ابتداء التنفيذ  حيز دخل والذي ،2002 يونيو 13 في الصادر

الجهوية  المجالس عدد بتحديد  (2015 أكتوبر 5)1436   الحجة ذي  من 21 في صادر 2.15.556 رقم للمرسوم وطبقا

 26 في الصادر 2.02.701 رقم  المرسوم نسخ بموجبه تم والذي اختصاصها، ودوائر ومقارها وتسميتها للحسابات

 للحسابات بالمجلس الجهوي يسمى بمراكش للحسابات الجهوي المجلس أصبح  ،(2003يناير 29)1423 من ذي القعدة

 .آسفي مراكش لجهة المنتمية األجهزة لمراقبته تخضع صبحتوأ آسفي-مراكش لجهة

 للحسابات  الجهوي المجلس اختصاصات  

 الجماعات حسابات  في بالتدقيق اختصاصه، دائرة حدود  في ،آسفي-مراكش  لجهة للحسابات الجهوي المجلس يقوم

 حسابات في البت يتولى كما .المالية المحاكم مدونة من 126 المادة في عليها المنصوص وهيئاتها واألجهزة الترابية

 .بحكم الواقع المحاسبين

تجاه  المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في ئيةقضا مهمة كذلك للحسابات الجهوي المجلس ويمارس

 .الذكر سالف 62.99 القانون من 118 المادة من الرابعة الفقرة في إليهم المشار األشخاص

 :في  للحسابات الجهوي المجلس يختص كما

 بتسييرها إليها المعهود  أو المحلية العامة المرافق تدبير في االمتياز المخولة تسيير المقاوالت مراقبة -

 أغلبية لوصايتها الخاضعة العمومية المؤسسات أو الجماعات هذه فيها تملك التي والشركات والمقاوالت

 القرار؛ اتخاذ  في سلطة مرجحة أو األسهم

 تستفيد  التي األجهزة أو الجمعيات أو األخرى المقاوالت تتلقاها التي العمومية األموال استخدام مراقبة -

 يخضع آخر جهاز أي أو الهيئات أو الجماعات تقدمها شكلها، كان كيفما مالية مساعدة أو رأس المال من

 المجلس الجهوي؛ لمراقبة

 لبعض بالممتلكات  اإلجباري التصريح وتتبع تلقي  للحسابات الجهوي المجلس يتولى ذلك إلى باإلضافة -

 .العموميين واألعوان الموظفين فئات وبعض المهنية والغرف المحلية منتخبي المجالس

  آسفي للحسابات لجهة مراكش الجهوي المجلس اختصاص دائرة  

 من المائة في 8,8 نسبةما يعادل  مربع أي كيلومتر 39.167 ب تقدر على مساحة إجمالية آسفي تمتد جهة مراكش

  جهتي وشرقا سطات البيضاء الدار جهة وتحدها شماال األطلسي المحيط على للبالد، تطل غربا اإلجمالية المساحة

أقاليم وهي   عمالة مراكش وسبعة الجهة وتشمل  .ماسة  سوس  فتحدها جهة  أما جنوبا  ودرعة تافياللت  خنيفرة  مالل  بني

 .السراغنة والحوز واليوسفية والصويرة والرحامنة وشيشاوة وقلعة آسفي
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نسمة يتركز حوالي ثلثهم على مستوى عمالة مراكش فيما يعد إقليم  4.520.569الجهة  سكان عدد ويبلغ

 لساكنتها القروي الطابع الجهة، يميز ومما بالمائة من مجموع ساكنة الجهة. 6اليوسفية األقل ساكنة بنسبة 

 المدن. في المائة في 48 حوالي البوادي مقابل في تعيش الساكنة من المائة في 52 حوالي أن إذ

 

 
من  أدنى بمستوى أي  للفرد  درهم 19.306 آسفي مراكش  لجهة السنوي الخام الداخلي الناتج بلغ آخر، صعيد  على

الخام حسب  الداخلي الناتج من المائة في 8,9بنسبة  تساهم فالجهة للفرد. وبذلك 28.953 البالغ الوطني المعدل

-تطوان-طنجة جهة بعد  الرابعة المرتبة يبوئها الذي األمر ،2015 سنة عن للتخطيط السامية المندوبية معطيات

 المائة(.  في 10,1(الحسيمة 

تدقيق  مجال في ،آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس لرقابة الخاضعة لألجهزة اإلجمالي العدد ويبلغ

  :كاآلتي موزعة جهازا، 273 الحسابات،

  

إقليم الحوز

13%

إقليم شيشاوة

8%

نةإقليم قلعة  السراغ

12%

إقليم الصويرة

10%

عمالة مراكش

29%

إقليم الرحامنة

7%

إقليم آسفي

15%

إقليم اليوسفية

6%

حسب العماالت واألقاليمجهة مراكش آسفي توزيع ساكنة 
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للحسابات  الجهوي المجلس لمراقبة يخضع أعاله، الجدول في إليها المشار الهيئاتو الترابية الجماعات إلى وباإلضافة

هذا  وفي. المحلية العمومية المرافق تدبير لها فُوض التي المؤسسات التسيير مراقبة مجال في آسفي مراكش لجهة

النفايات   وجمع الحضري العمومي النقل لمرافق المفوض التدبير تتولى التي والمقاوالت الشركات كل تندرج اإلطار

 .دبيرهات الُمفوض المرافق من وغيرها اللحوم ونقل والذبح السائل، والتطهير العمومية بالمطارح وإيداعها

تستفيد  التي األخرى األجهزة وكل الجمعيات تتلقاها التي العمومية األموال استخدام بمراقبة الجهوي المجلس يقوم كما

آخر  جهاز أي من أو هيئة أو محلية جماعة طرف من شكلها كان كيفما مساعدة من أو الرأسمال في مساهمة من

 .آسفي مراكش لجهة الجهوي المجلس لرقابة خاضع

 البشرية  والموارد الجهوي للمجلس اإلداري التنظيم  

فروع باإلضافة  رؤساء  02و مستشارا 12 تضم قضائية هيئة من  آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس يتألف

 الجهوي للمجلس الطاقم اإلداري منهم يتكون الذين الموظفين عدد  بلغ المجلس الجهوي. فيما  لدى الملك ولوكيل للرئيس

، وخمسة مدققين مساعدين الضبط بكتابة يعملون منهمثالثة   والتقنيين، المتصرفين فئة إلى ينتمون  اموظف 12 للحسابات

 للقضاة في مجال تدقيق الحسابات.

 2018  - 2014الفترة  خالل  والموظفين القضاةتطور عدد 

 الكتاب هذا محتويات  

 لجهة للحسابات للمجلس الجهوي والمخصص للحسابات، األعلى للمجلس السنوي التقرير  من الكتاب هذا يتضمن

، وفصال ثانيا  آسفييتضمن نظرة موجزة عن مالية الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش   أوال فصال ،آسفي مراكش

 ونظرا. 2018سنة  خالل الختصاصاته ممارسته إطار في الجهوي للحسابات المجلس بها قام التي األنشطة يبرز

 وذلك التسيير، قبةلمهام مرا إنجازه خالل للحسابات، الجهوي المجلس عن الصادرة التوصيات تطبيق ألهمية

 منجزء مهم من الفصل الثاني  تخصيص تم فقد  مردوديتها، من والرفع األجهزة تدبير طرق تحسين في  لمساهمتها

 بها لمضامينها والعمل المعنية األجهزة استجابة مدى من للتأكد  التوصيات، تتبع عملية عن نبذة لتقديم التقرير هذا

الجهوي للحسابات خالل  المجلس عن الصادرة لتوصياتالجزء ا هذا سابقا. ويهم رصدها تم التي االختالالت لتجاوز

 الثالث الفصل أما .2015 سنة برسم قيامه بمهام مراقبة التسيير والواردة بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات

 المختصة للسلطات الموجهة التسيير، بمراقبة المتعلقة الخاصة التقارير في  المالحظات المدرجة ألهم خصص  فقد 

 .المعنية األجهزة المسؤولين عن ألجوبة عرض مع

  

 المجموع  الخاضعةاألجهزة 

 1  الجهات

 8  العماالت  واألقاليم

 251  الجماعات

 10 مجموعات الجماعات

 3 المؤسسات العمومية المحلية

 273 المجموع

 عدد الموظفين عدد القضاة السنة 

2014 61  10 

2015  16 10 

2016 16 9 

2017 81  9 

8201  71  12 
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المجلس  لرقابة الخاضعة الجماعات حول مالية معطياتاألول:   الفصل

 آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي

 المجلس دائرة اختصاص ضمن تقع آسفي والتي-مراكش لجهة الترابية الجماعات مالية حول نظرة الفصل هذا يتضمن

 واحدة جهة : كاآلتي ترابية موزعة جماعة  260 مجموعه ما عددها والبالغ آسفي،-مراكش  لجهة للحسابات الجهوي

 لجهة  للحسابات  الجهوي  المجلس  لرقابة  الخاضعة  الترابية  الجماعات  وتتوزع جماعة.  251أقاليم و  7وعمالة واحدة و

  .أسفله الجدول حسب آسفي-مراكش

 الترابية التابعة لجهة مراكش آسفي حسب الصنف الجماعات

الترابية الجماعات  المجموع جماعة إقليم  عمالة جهة 

 58 57 1     الصويرة

السراغنة قلعة      1 43 44 

 41 40 1     الحوز

 36 35 1     شيشاوة

 26 25 1     اسفي

 26 25 1     الرحامنة

 16 15   1   مراكش

 12 11 1     اليوسفية

أسفي مراكش جهة  1       1 

 260 251 7 1 1 المجموع

 لجهة التابعة الترابية بالجماعات المتعلقة المالية المعطيات عن إجمالية تقديم نظرة  إلى المقترح التحليلويهدف 

 ومقارنة  2017و 2014 تيسن بين خالل الفترة الممتدة ما  ومصاريفهالمداخيلها    السنوي تطورال  وبيان  آسفي-مراكش

 من الوطني الصعيد  على المتوفرة المعطيات مع المقارنة سمحت وقد .1المملكة صعيد  على بمثيالتها المحققة النتائج

 جماعات باقي بين بها تحظى التي واألهمية  آسفي-  مراكش  بجهة للجماعات الترابية المالية المخصصات على الوقوف

 .المالية هامؤشرات تحسين بغيةالمبذولة  المجهودات حجم برازإ من كذلك مكنت، كما المملكة

 المحاسبون بها أدلى التي البيانات المالية على للحسابات الجهوي المجلس اعتمد  فقد  المتبعة، منهجيةوبخصوص ال

 تجميع تم ذلك، بعد  .والمصاريف بالمداخيل المتعلقةالجوانب  تضم الغرض لهذا أعدت استمارة وفق ،العموميون

 اإلجمالية حول الوضعية واضحة صورة يعطي بما إجمالي بشكل تقديمها االعتبار بعين األخذ  مع وتحليلها المعطيات

 .حدة على صنف  كل الترابية والجماعات ككل الجهة لمالية

 المداخيل يخص سواء فيما التسيير عمليات فيه تدرج أول جزء على الترابية الجماعات ميزانيات تشتملولإلشارة، 

 الميزانيات أن تشتمل يمكنو  .ألجله خصصت الذي واالستعمال  االستثمار بعمليات يتعلق ثاني  وجزء ،المصاريف أو

 .خصوصية وحسابات ملحقة ميزانيات على ذلك إلى باإلضافة

 آسفي -مراكش لجهة المنتمية الترابية لجماعاتل اإلجمالية المالية أوال. الوضعية

 الرئيسية لميزانياتا .1

-لجهة مراكش المنتمية الترابية الجماعات الرئيسية لمختلف للميزانيات اإلجمالية المداخيل بلغت  ،2017 سنةخالل 

 5,26يعادل مبلغ ميزانية االستثمار أي ما  إطار في المائة منها في 57مليار درهم، تم تحصيل ما يناهز 9,21 آسفي

 .التسيير ميزانية على مستوى مليار درهم 3,95 ومبلغ مليار درهم،

-نسبة النمو السنويمما ساهم في تحسن    المائة في  4,97اإلجمالية بنسبة   المداخيل  تفعتقد ارف ،2016سنة   مع ومقارنة

 . 2017و 2014بين سنة  ماالممتدة  الفترة خالل الترابية هاته الجماعات لمداخيل المتوسط

 
 ة. للمملك العامة الخزينة  أصدرتها التي 2017 دجنبر لشهر  المحلية المالية نشرة المعطيات الواردة في  باعتماد 1
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 تطور المداخيل والنفقات اإلجمالية للجماعات الترابية التابعة 

 (درهم ليار)بم 2017و 2016آسفي بين سنتي -لجهة مراكش

 

مليار  5,84 ما مجموعه 2017 سنة خالل الترابية الجماعات مختلف أنفقت فقد  اإلجمالية، فيما يخص المصاريف

مليار  1,97 ومبلغ التسيير ميزانية إطار فيمليار درهم  3,88 قدره ما المائة منها أي في 66صرف نسبة  ، تمدرهم

 .االستثمار ميزانية إطار في درهم

سجيل ت فقد تم المائة، في 6,64بنسبة  2016سنة  مع مقارنة 2017اإلجمالية لسنة  المصاريف وبالرغم من ارتفاع

سنة  مع مقارنة  المائة في 2,18  نسبة، وذلك بزيادة ناهزت  2017ة  سن  متم في مليار درهم  3,36قدره   إجمالي فائض

 :2016بسنة  المتعلقة تلك مع ومقارنتها 2017 سنة المسجلة المبالغ تفصيل الموالي الجدول ويبرز .2016

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابيةالرئيسية للجماعات  الميزانيات معطيات تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 المالية  المعطيات
 %() التطور نسبة

2016 /2017 

 4,97 9,21 8,77 اإلجمالية المداخيل

 1,27 3,95 3,90 التسيير مداخيل

 7,93 5,26 4,87 االستثمار مداخيل

 6,64 5,84 5,48 اإلجمالية  المصاريف

   5,56 3,88 3,67 التسيير مصاريف

 8,84 1,97 1,81 االستثمار مصاريف

 2,18 3,36 3,29 السنوي الفائض

 صوصيةالخ حسابات الو ملحقةال ميزانياتال  

-لجهة مراكش  المنتمية الترابية الجماعات لمختلفالملحقة والحسابات الخصوصية    ميزانياتال مداخيل  جماليارتفع إ

في   10,33، أي بزيادة بلغت نسبة 2017مليار درهم سنة  1,30إلى  2016مليار درهم سنة  1,18آسفي من مبلغ 

ل ارتفاع في إ في المئة، حيث انتقل من مبلغ  14,51بنسبة تناهز  2017المصاريف برسم سنة  جماليالمائة. كما ُسج ِّ

 الميزانيات معطيات . ويبرز الجدول أسفله تطور2017و 2016مليار درهم بين سنتي  0,63مليار درهم إلى  0,55

 .2017و 2016 سنتي آسفي بين -مراكش لجهة التابعة الترابية للجماعات الخصوصية والحسابات ملحقةال

 
  

الفائض السنوي المصاريف اإلجمالية  المداخيل اإلجمالية 

3,29 

5,48 

8,77 

3,36 

5,84 

9,21 

2016

2017
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 آسفي-صوصية للجماعات الترابية التابعة لجهة مراكشلخوالحسابات ا الملحقة تطور معطيات الميزانيات

 )المبالغ بمليار درهم( 2017و  2016بين سنتي 

 2017 2016 المالية  المعطيات
 %() التطور نسبة

 2016/2017 

 10,33 1,30 1,18 اإلجمالية المداخيل

 145,00 0,02 0,01 الملحقة الميزانيات مداخيل

 9,36 1,28 1,17 الخصوصية الحسابات مداخيل

 14,51 0,63 0,55 اإلجمالية  المصاريف

 159,32 0,02 0,01 الملحقة الميزانيات مصاريف

 12,56 0,61 0,54 الخصوصية الحسابات مصاريف

 6,67 0,67 0,63 السنوي الفائض

 اإلجماليةوالمصاريف مداخيل ال وبنية . تطورثانيا

 المداخيل 

 التسيير مداخيل 1.1

مقابل  مليار درهم  3,95حوالي   2017سنة   خالل  آسفي-لجهة مراكش التابعة الترابية الجماعات تسيير مداخيل بلغت

  . المائة في 1,27ناهزت  أي بنسبة ارتفاع ،2016 سنة مليار درهم خالل 3,90

 بنسبة آسفي-مراكش لجهة الترابية اعتماد الجماعات تظهر 2017بسنة  المتعلقة المالية فالمعطيات  البنية، حيث ومن

 المائة في 60 السنة إلى هذه خالل مداخيل المحولةحيث وصلت نسبة ال ،الدولة قبل من مداخيل المحولةال كبيرة على

 لجهة التابعة الترابية الجماعات تسيير مداخيل بنية التالي تطوررسم البياني التسيير. ويوضح المداخيل  من مجموع

 : (درهم بمليار المبالغ) 2017و 2016 سنتي آسفي بين-مراكش

 آسفي-مراكش لجهة التابعة  الترابيةمداخيل تسيير الجماعات  بنية تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 
 مثلت  2017سنة   خالل آسفي-لجهة مراكش الترابية الجماعات تسيير مداخيل فإن أدناه، الجدول من خالل يظهر وكما

 في 10,5 مقابل للمملكة الترابية الجماعات  جميع تسيير مداخيل مجموع  من المائة في 10,13نسبة تقدر بحوالي 

 تزايدا سجلت آسفي-لجهة مراكش الترابية الجماعات مداخيل فإن وتيرة التطور، يخص وفيما. 2016سنة  المائة

 المائة. في 1,27 بنسبة

  

2 016 2 017

مداخيل التسيير الذاتية 1,54 1,57

مداخيل التسيير المحولة 2,36 2,38

40% 40%

60% 60%
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 آسفي-مراكش  لجهة التابعة الترابية الجماعات تسيير  مداخيل تطور

 (درهم بمليار  المبالغ) الوطني الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 التسيير مداخيل

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 1,27 3,95 3,9 ( أ) للجهة التابعة الترابية الجماعات

 5,00 39,01 37,16 (ب)  للمملكة الترابية الجماعات مجموع

 - 10,13 10,5 ( ب  /أ) المئوية النسبة

 االستثمار مداخيل 2.1

 بنسبة 2017و 2016 سنتي بينآسفي -لجهة مراكش الترابية االستثمار على مستوى الجماعات مداخيل تطورت

. درهم مليار 5,26حوالي  إلى درهم مليار  4,87 منعلى التوالي،  ،ارتفعت هذه المداخيل حيث  ،المائة في 8 بلغت

 كما هو مبين بالرسم البياني أسفله:

 آسفي-مراكش لجهة التابعة  الترابية الجماعات استثمار  مداخيل تطور

 (درهم بمليار  المبالغ)2017و  2016 سنتي بين

 

 الباقي استخالصه 3.1

آسفي، فقد انتقل الباقي استخالصه -مراكش  لجهة  التابعة  الترابية  رغم الجهود المبذولة الستخالص مداخيل الجماعات

، أي بزيادة سنوية بلغت 2017مليار درهم سنة    1,88إلى    2016مليار درهم سنة    1,75المتعلق بمداخيل التسيير من  

مليون درهم سنة  1,7في المائة. في حين انتقلت قيمة الباقي استخالصه المتعلق بمداخيل االستثمار من  7,43نسبتها 

 .2017مليون درهم في سنة  5,8إلى مبلغ  2016

الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية ثم  الجماعية الخدمات ورسم سجلت المداخيل المرتبطة بالرسم المهني

في   20في المائة و 30 ،في المائة 34 التوالي ، وذلك بنسب تعادل على2017ويات الباقي استخالصه سنة أعلى مست

في المائة بالنسبة لباقي  10في المائة من مجموع الباقي استخالصه مقابل  6في حين شكل رسم السكن نسبة  .المائة

 لجهة التابعة الترابية الجماعات مداخيل حسب استخالصه الباقي توزيعالمداخيل. ويوضح الرسم البياني التالي 

 .2017 لسنة آسفي-مراكش

  

2 016 2 017

4,87

5,26

ارمداخيل االستثم

%8
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 2017آسفي لسنة -مراكش لجهة التابعة الترابية الباقي استخالصه حسب مداخيل الجماعات توزيع

 

 المصاريف 

 مصاريف التسيير 

سنة  درهم  مليار 3,67حوالي  آسفي من-لجهة مراكش الترابية الجماعات مستوى على انتقلت مصاريف التسيير

 المائة.  في 5,56نسبته  ناهزت ، مسجلة بذلك ارتفاعا2017سنة  درهم مليار 3,88حوالي  إلى 2016

 الترابية الجماعات نسبة مصاريف تسيير  للمملكة، فقد شكلت الجماعات الترابية ومقارنة بمجموع مصاريف تسيير

 الجماعات على الصعيد الوطني مقابل مصاريف تسيير موعمج من المائة في   16,37 حوالي 2017 سنة خالل للجهة

 .الخصوص بهذا المتعلقة أهم المعطيات الموالي الجدول . ويبرز2016سنة  المائة المسجلة في  16,43 نسبة

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية الجماعاتتسيير  مصاريف تطور

 (درهم بمليار  المبالغالوطني ) الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 التسيير مصاريف

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 5,56 3,88 3,67 ( أ) للجهة التابعة الترابية الجماعات

 5,92 23,67 22,35 (ب)  للمملكة الترابية الجماعات مجموع

 - 16,37 16,43 ( )%(ب  /أ) المئوية النسبة
 

مليار درهم سنة  1,08آسفي من مبلغ -ولإلشارة فقد انتقلت نفقات الموظفين بالجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش

في المائة. وكما يوضح ذلك الجدول أسفله، فقد   2,97أي بنسبة تطور بلغت    2017مليار درهم سنة    1,11إلى    2016

آسفي من نسبة -بالجماعات الترابية التابعة لجهة مراكشتراجعت حصة نفقات الموظفين من مجموع نفقات التسيير 

 . 2017في المائة سنة  28,69إلى  2016في المائة سنة  29,43

 (درهم بمليار المبالغآسفي )-مراكش لجهة التابعة الترابية الجماعاتتسيير  مصاريف توزيع تطور

 التسمية
 التسيير مصاريف

 )%( التطور نسبة
2016 2017 

 2,97 1,11 1,08 الموظفين نفقات

 5,56 3,88 3,67 التسيير نفقات مجموع

- 2,54 28,69 29,43 )%( ب الحصة  

 االستثمار  مصاريف 

-لجهة مراكش الترابية الجماعات مستوى على االستثمار كما يتبين من الرسم التوضيحي أسفله فقد بلغت مصاريف

، أي بزيادة ناهزت  2016سنة  خالل درهم  مليار 1,81 مقابل درهم مليار 1,97 ، حوالي2017 سنة آسفي، خالل

الرسم المهني

34%

رسم الخدمات الجماعية

30%

الرسم على 

األراضي الحضرية

غير المبنية 

20%

باقي المداخيل

10%

رسم السكن

6%
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 الذي بالمملكة الترابية الجماعات مجموع مستوى معدل نموها على تطور في نفس منحى بالمائة وذلك 8,84 نسبتها

 .بالمائة 26,05تزايد بدوره بنسبة 

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية بالجماعاتاالستثمار  مصاريف تطور

 (درهم بمليار)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 

 سنة آسفي، خالل-لجهة مراكش الترابية الجماعات استثمار مصاريفمثلت  الجدول أسفله، فقد  وكما يوضح ذلك

من  انتقلت بالنسبة لمصاريف االستثمار لمجموع الجماعات الترابية بالمملكة التي المائة في 12,66 نسبة ،2017

 2016 سنة المسجلة أقل من تلك نسبة وهي ،2017 سنة درهم مليار 15,55 إلى  2016سنة   درهم مليار 12,33 مبلغ

 المائة. في 14,67 نسبة بلغت والتي

 آسفي-مراكش لجهة التابعة الترابية بالجماعاتاالستثمار  مصاريف حصة

 (درهم بمليار  المبالغالوطني ) الصعيد على بمثيالتها مقارنة

 التسمية
 مصاريف االستثمار

 )%( التطورنسبة 
2016 2017 

 8,84 1,97 1,81 الجماعات الترابية التابعة للجهة )أ( 

 26,05 15,55 12,33 مجموع الجماعات الترابية للمملكة )ب(

 - 12,66 14,67 ب( )%(النسبة )أ/ 

  الترابية الجماعات أصناف حسب والمصاريف توزيع المداخيل. ثالثا
، 2017  خالل سنة  آسفي  مراكش  لجهة  الترابية  المائة من مجموع مداخيل الجماعات  في  68استأثرت الجماعات بنسبة  

مليار درهم أي  1,44بمبلغ  واألقاليم ةبالعمالدرهم، متبوعة  مليار 9,21مليار درهم من أصل  6,30بما يناهز مبلغ 

في المائة، ثم مجموعات الجماعات  15 مليار درهم أي بنسبة 1,38بمبلغ  في المائة، تليها الجهة 16 ما يعادل نسبة

 مليار درهم. 0,08في المائة بمبلغ يقارب  1بنسبة 

 هم()بمليار در  2017مداخيل الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي سنة 

 

درهم  مليار 5,84آسفي، والتي بلغت  مراكش لجهة التابعة الترابية مصاريف الجماعات وفيما يخص توزيع مجموع

مليار درهم، متبوعة بالجهة   4,29في المائة منها على مستوى الجماعات بما مبلغه    73، فقد تركزت نسبة  2017سنة  

في  11واألقاليم بنسبة  ةمليار درهم، تليها العمال 0,88بمبلغ ناهز في المائة  15التي استحوذت لوحدها على نسبة 

مليار درهم، كما يبرز    0,03في المائة بمبلغ يقارب    1مليار درهم، ثم مجموعات الجماعات بنسبة    0,64المائة بمبلغ  

 .الموالي الرسم التوضيحي ذلك

2 016 2 017

1,81

1,97

الجماعات

68%
مجموعات الجماعات

1%

العماالت و األقاليم

16%

الجهة

15%
الجماعات

مجموعات الجماعات

العماالت و األقاليم

الجهة

 8,84 % 
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 )بمليار درهم( 2017 سنةنفقات الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي 

 

 الجهة 

، حيث بلغ مجموع المداخيل 2017آسفي تطورا إيجابيا ملحوظا سنة -جهة مراكشمجلس عرفت المعطيات المالية ل

. 2016نة مع سنة في المائة مقار 30نسبة زيادة فاقت ب 2017درهم سنة  ارملي 1,38اإلجمالية للميزانية الرئيسية 

ولإلشارة فقد تمكنت الجهة من تحصيل  في المائة من مجموع هذه المداخيل. 62االستثمار نسبة وقد شكلت مداخيل 

 مداخيلها دون تسجيل أية مبالغ على مستوى الباقي استخالصه.

بمعدل   2017هم سنة  در  ارملي  0,88مجموعها    تجاوز، فقد  للجهة  وبخصوص المصاريف اإلجمالية للميزانية الرئيسية

 في المائة من هذه المصاريف. 60في المائة. وتمثل مصاريف التسيير نسبة  32تطور سنوي بلغ 

 بنسبة، 2017سنة  متم في لميزانية الرئيسيةعلى مستوى ا إجمالي فائضك درهم ونملي 499,73سجيل مبلغ ت كما تم

 .2016سنة   مع مقارنة  المائة في 26,87زيادة ناهزت 

 آسفي-مراكش جهة لمجلس الرئيسيةالمالية للميزانية  المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 المعطيات المالية لجهة مراكش آسفي
 )%( نسبة التطور

2016 /2017 

 30,11 1382,10 1062,25 الرئيسية للميزانية اإلجماليةالمداخيل 

 19,08 528,51 443,82 مداخيل التسيير

 38,03 853,59 618,42 مداخيل االستثمار

 32,02 882,37 668,35 الرئيسية للميزانية اإلجماليةالمصاريف 

 19,08 528,51 443,82 مصاريف التسيير

 57,61 353,86 224,52 مصاريف االستثمار

 26,87 499,73 393,90 الفائض السنوي للميزانية الرئيسية 

 2017اإلشارة إلى أن الميزانيات الملحقة وكذا الحسابات الخصوصية للجهة، عرفت كذلك تطورا إيجابيا سنة  وتجدر  

 .2016مقارنة بسنة 

 المالية المتعلقة بالميزانيات الملحقة وكذا الحسابات الخصوصية المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ  2017و  2016 سنتي بينآسفي -مراكش جهة لمجلس

 2017 2016 المعطيات المالية لجهة مراكش آسفي
 )%( نسبة التطور

 2016 /2017 

 145,00 20,71 8,45 مداخيل الميزانيات الملحقة

 159,32 18,95 7,31 مصاريف الميزانيات الملحقة

 3,81- 26,82 27,88 مداخيل الحسابات الخصوصية

 15,01- 19,60 23,06 مصاريف الحسابات الخصوصية

 

  

الجماعات

73%

مجموعات 

%1الجماعات

العماالت و األقاليم

11%

الجهة

%15 الجماعات

مجموعات الجماعات

العماالت و األقاليم

الجهة
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 العماالت واألقاليم  

( في المائة سنة -7,94)انخفاضا بنسبة  آسفي-وأقاليم جهة مراكش ةإجمالي مداخيل الميزانيات الرئيسية لعمال عرف

مليون درهم سنة   568,06انتقلت من    ث( في المائة، حي-35,67ها بنسبة )مداخيل تسيير، وذلك راجع لتراجع  2017

 .2017مليون درهم سنة  365,46إلى  2016

. 2017( سنة -5,87آسفي، فقد انخفض كذلك بنسبة )-وأقاليم جهة مراكش ةوفيما يتعلق بإجمالي مصاريف عمال

رهم سنة مليون د  328,17( في المائة حيث انتقلت من - 16,46ويعزى ذلك إلى تراجع مصاريف االستثمار بنسبة )

. وقد ترتب عن تراجع المداخيل، تسجيل انخفاض على مستوى الفائض  2017مليون درهم سنة    274,14إلى    2016

 آسفي خالل هذه السنة.-السنوي للميزانيات الرئيسية لعماالت وأقاليم جهة مراكش

 .2017ي المائة سنة ف 8,68أما الحسابات الخصوصية فقد شهدت ارتفاعا على مستوى المداخيل وصلت نسبته إلى 

 (درهم  بمليون)المبالغ  2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش  جهةالمالية لعماالت وأقاليم  المعطيات تطور

 2017 2016 واألقاليم  للعماالت  المالية المعطيات
 %() التطور نسبة

2016 /2017 

 7,94- 1442,31 1566,77 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل 

 35,67- 365,46 568,06   التسيير مداخيل 

 7,82 1076,85 998,71 االستثمار مداخيل 

 5,87- 639,60 679,49 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف 

 4,03 365,46 351,31  التسيير مصاريف 

 16,46- 274,14 328,17  االستثمار مصاريف 

 9,53- 802,71 887,28 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض 

 8,68 168,60 155,14 الخصوصية الحسابات مداخيل 

 119,86 51,11 23,25 الخصوصية الحسابات مصاريف 

، 2017آسفي سنة  -مراكش لجهة  التابعةواألقاليم    لةللعما عليها المحصل ةالمداخيل اإلجمالي من الحصة األكبر عادت

في المائة.  14في المائة، ثم إقليم الرحامنة بنسبة  15في المائة، متبوعة بإقليم الحوز بنسبة  20لعمالة مراكش بنسبة 

  .في المائة 13و 4بين  النسب حتوترافقد  األخرى، األقاليم وبخصوص

التسيير للعماالت واألقاليم التابعة   مداخيل  مجموع منفي المائة    69ب    مراكش عمالة استأثرت فقد   ،للمداخيل وبالنسبة

 إقليم الحوز أعلى نسبة مئوية بخصوص مداخيل االستثمار. سجلفي حين   آسفي،-لجهة مراكش

 )بمليون درهم(  2017آسفي، سنة -مراكش جهةوأقاليم  ةعمال حسب  المداخيل توزيع

واألقاليم  ةالعمال

التابعة لجهة مراكش 

 آسفي -

 مداخيل االستثمار مداخيل التسيير المداخيل اإلجمالية

النسبة   المبلغ

)%( 

المبلغ 

 المحصل 

النسبة  

)%( 

الباقي  

 استخالصه 

النسبة   المبلغ )%( النسبة 

)%( 

 16 175,25 69 1,77 31 114,91 20 290,16 عمالة مراكش 

 17 181,85 9 0,23 11 38,95 15 220,80 إقليم الحوز 

 16 176,99 1 0,02 7 24,03 14 201,02 إقليم الرحامنة 

 13 136,65 0 0,00 14 51,95 13 188,60 إقليم الصويرة

 13 140,08 2 0,05 10 35,58 12 175,66 إقليم قلعة السراغنة 

 10 110,11 19 0,49 13 48,19 11 158,30 إقليم آسفي 

 11 114,73 0 0,00 10 36,49 10 151,22 إقليم شيشاوة 

 4 41,18 0 0,00 4 15,36 4 56,54 إقليم اليوسفية 

 100 076,85 1 100 2,55 100 365,46 100 442,31 1 المجموع 

 فمن.  2017  سنة مليون درهم خالل  639,60آسفي  - مراكش لجهة  التابعةواألقاليم    ةلعمالمصاريف ا مجموع بلغوقد  

 في المائة من المصاريف 23مليون درهم أي  148,23 زهاء أنفقت عمالة مراكش أن يتبين أسفله، الجدول خالل
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إقليم  احتلاإلجمالية، كما أنها سجلت أعلى معدل بالنسبة لكل من نفقات الموظفين وكذا مصاريف التسيير، في حين 

 مليون درهم. 69,39على مستوى مصاريف االستثمار، إذ بلغ مجموعها  المرتبة األولىالرحامنة 

 )بمليون درهم(  2017آسفي، سنة - مراكش جهةوأقاليم  ةعمال حسب المصاريف توزيع

واألقاليم التابعة لجهة  ةالعمال

 آسفي -مراكش 

 االستثمار مصاريف التسيير مصاريف الموظفين نفقات اإلجمالية المصاريف

 النسبة المبلغ

 )%( 

 النسبة المبلغ

 )%( 

 المبلغ

 اإلجمالي

 النسبة

 )%( 

 النسبة المبلغ

 )%( 

 12 33,32 31 114,91 38 65,27 23 148,23 عمالة مراكش 

 25 69,39 7 24,03 2 3,06 15 93,42 الرحامنة  إقليم

 18 50,54 11 38,95 10 16,85 14 89,49 إقليم الحوز 

 19 51,71 10 35,58 14 23,82 14 87,28 السراغنة  قلعة  إقليم

 14 38,74 10 36,49 8 14,19 12 75,22 شيشاوة  إقليم

 8 22,64 13 48,19 14 23,30 11 70,84 آسفي  إقليم

 0 0,00 14 51,95 12 21,29 8 51,95 إقليم الصويرة

 3 7,81 4 15,36 2 3,34 4 23,17 إقليم اليوسفية 

 100 274,14 100 365,46 100 171,12 100 639,60 المجموع 

 الجماعات  

في المائة سنة  3,71بنسبة  ارتفاعا آسفي،-اإلجمالية للميزانيات الرئيسية لجماعات جهة مراكش مداخيلعرفت ال

 .2017مليون درهم سنة  6,3إلى  2016مليار درهم سنة  6,1، حيث انتقلت من 2017

ذلك بسبب  و 2017في المائة سنة  4,47وفيما يتعلق بالمصاريف، فقد ارتفعت كذلك المصاريف اإلجمالية بنسبة 

 في المائة على التوالي. 5,89في المائة و 3,85ارتفاع كل من مصاريف التسيير واالستثمار بنسب 

مليون درهم، في حين بلغ الفائض  2014,00أما الفائض السنوي للميزانيات الرئيسية خالل هذه السنة فقد بلغ  

 .2017مليون درهم سنة  543,35اإلجمالي للحسابات الخصوصية 

 درهم( اربملي)المبالغ  2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش جهةالمالية لجماعات  المعطيات تطور

 017 2 016 2 للجماعات  المالية المعطيات
 )%( التطور نسبة

2016 /2017 

 3,71 6,30 6,08 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل

 5,99 3,04 2,87 التسيير مداخيل

 1,67 3,26 3,21 االستثمار مداخيل

 4,47 4,29 4,11 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف

 3,85 2,97 2,86 التسيير مصاريف

 5,89 1,32 1,25 االستثمار مصاريف

 2,12 2,01 1,97 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض

 9,84 1,08 0,99 الخصوصية الحسابات مداخيل

 8,82 0,54 0,50 الخصوصية الحسابات مصاريف

 التابعةمن طرف الجماعات  عليها المحصل ةوقد شكلت جماعة مراكش أهم جماعة على مستوى المداخيل اإلجمالي

في المائة من مجموع هذه المداخيل، متبوعة  31، إذ استأثرت لوحدها على نسبة 2017آسفي سنة -مراكش لجهة

في المائة. إال أن هذه الجماعات لم تتمكن من  3المائة، ثم جماعة مشور القصبة بنسبة في  5بجماعة آسفي بنسبة 

مليار  1,87تحصيل جميع مداخيلها مسجلة بذلك مبالغا على مستوى الباقي استخالصه وصلت قيمتها ما مجموعه 

ل أعالها بجماعة مراكش بنسبة  ما بلغت قيمة الباقي  في المائة. ك  69درهم على مستوى مداخيل التسيير، ُسج ِّ

في المائة منه تهم جماعة آسفي. ويبين الجدول  17مليون درهم، نسبة  5,77استخالصه بالنسبة لمداخيل االستثمار 

 :2017سنة  آسفي،-جهة مراكش  بعض جماعات الموالي المعطيات المتعلقة بتوزيع المداخيل حسب
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 )بمليون درهم( 2017آسفي، سنة -مراكش جهة جماعات حسب  المداخيل توزيع

الجماعات 

التابعة لجهة 

 آسفي -مراكش 

 مداخيل االستثمار مداخيل التسيير المداخيل اإلجمالية

 المبلغ
النسبة 

(%) 

المبلغ 

 المحصل

النسبة 

(%) 

الباقي 

 استخالصه

النسبة 

(%) 

المبلغ 

 المحصل

النسبة 

(%) 

الباقي 

 استخالصه

النسبة 

(%) 

 0 0,00 29 937,98 69 300,71 1 34 021,81 1 31 959,79 1 جماعة مراكش

 17 0,97 2 59,41 11 213,66 8 230,00 5 289,42 جماعة آسفي

جماعة مشور 

 القصبة
211,77 3 83,17 3 41,37 2 128,60 4 0,00 0 

 0 0,00 2 63,42 0 0,00 3 78,12 2 141,54 الصويرة جماعة

جماعة قلعة 

 السراغنة 
123,13 2 69,21 2 29,34 2 53,93 2 0,20 3 

 0 0,00 2 54,10 2 33,38 2 56,95 2 111,05 جماعة بن جرير

 0 0,01 1 46,19 1 24,02 2 57,17 2 103,36 جماعة اليوسفية

 0 0,00 1 48,78 0 3,19 1 43,00 1 91,77 جماعة تمصلوحت

 0 0,00 2 49,17 1 18,29 1 37,81 1 86,98 جماعة تسلطانت

 0 0,00 2 63,18 0 8,68 1 17,93 1 81,11 السويهلةجماعة 

 80 4,59 54 758,55 1 11 200,84 44 346,51 1 49 105,06 3 باقي الجماعات

 100 5,77 100 263,31 3 100 873,48 1 100 041,67 3 100 304,98 6 المجموع اإلجمالي

. وتعد كل من 2017  سنة مليار درهم خالل  4,3آسفي إلى  -مراكش لجهة  التابعةمصاريف الجماعات   مجموعكما بلغ  

، حيث أنفقت 2017جماعة مراكش وجماعة آسفي وجماعة مشور القصبة، الجماعات األكثر إنفاقا على التوالي سنة 

في المائة من مجموع مصاريف الجماعات التابعة لجهة مراكش آسفي. ويبين  45هذه الجماعات الثالث لوحدها 

  .الجماعات ل التالي بالتفصيل هذه المصاريف حسبالجدو

 )بمليون درهم( 2017آسفي، سنة -مراكش جهة جماعات حسب المصاريف توزيع

الجماعات التابعة لجهة 

 آسفي-مراكش 

المصاريف 

 اإلجمالية
 مصاريف االستثمار مصاريف التسيير نفقات الموظفين

  النسبة المبلغ

()% 

  النسبة المبلغ

()% 

 المبلغ

 اإلجمالي 

  النسبة

()% 

  النسبة المبلغ

()% 

 41 542,04 34 1021,81 23 208,14 36 1563,86 جماعة مراكش

 1 17,35 8 230,00 12 111,57 6 247,35 جماعة آسفي

 4 55,37 3 83,17 2 17,12 3 138,54 جماعة مشور القصبة

 1 15,26 2 69,21 3 30,63 2 84,47 جماعة قلعة السراغنة

 1 16,90 2 56,95 2 18,73 2 73,85 جماعة بن جرير

 1 14,25 2 57,17 2 20,12 2 71,42 جماعة اليوسفية

 1 15,43 1 37,81 0 4,39 1 53,25 جماعة تسلطانت

 1 8,11 1 43,00 0 3,66 1 51,11 جماعة تمصلوحت

 1 15,21 1 31,02 1 7,74 1 46,23 جماعة حربيل

 1 16,68 1 25,23 1 8,05 1 41,92 جماعة الشماعية

 46 605,66 44 1313,33 53 493,47 45 1918,99 باقي الجماعات

 100 1322,29 %100 2968,69 100 923,63 100 4290,98 المجموع اإلجمالي

 مجموعات الجماعات  

تطورا إيجابيا   2017و 2016 سنتي بينآسفي -مراكش لجهة التابعة الجماعات لمجموعاتعرفت المعطيات المالية 

نسبة زيادة فاقت ب 2017درهم سنة  مليون 78,82ملحوظا، حيث بلغ مجموع المداخيل اإلجمالية للميزانية الرئيسية 

 42,5وذلك نظرا للزيادة المهمة على مستوى مداخيل االستثمار والتي بلغت    2016  في المائة مقارنة مع سنة   23,56

، حيث بلغت  2016مع سنة  ةمداخيل ومصاريف ميزانية التسيير مقارن تراجع على مستوى في المائة. كما لوحظ
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مليون درهم،   48,02( في المائة. وبالرغم من ذلك فقد تم تسجيل فائض سنوي وصل إلى -26,99نسبة تطورهما )

 .2016في حين أن وضعية الحسابات الخصوصية لم تعرف تغيرا مقارنة مع سنة 

 آسفي-المالية لمجموعات الجماعات التابعة لجهة مراكش المعطيات تطور

 (درهم بمليون)المبالغ   2017و  2016 سنتي بين

 2017 2016 الجماعات لمجموعات المالية المعطيات
 %()التطور نسبة

2017 \2016 

 23,56 78,82 63,79 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المداخيل

 26,99- 12,7 17,39 التسيير مداخيل

 42,51 66,12 46,4 االستثمار مداخيل

 26,01 30,8 24,44 الرئيسية للميزانية اإلجمالية المصاريف

 26,99- 12,7 17,39 التسيير مصاريف

 156,80 18,1 7,05 االستثمار مصاريف

 22,04 48,02 39,35 الرئيسية  للميزانية السنوي الفائض
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 لجهة للحسابات الجهوي المجلس أنشطة صيلة: حالثاني الفصل

 2018 سنة برسم آسفي مراكش

بمواصلة الجهود الهادفة  2018 ةسن خالل للحسابات الجهوي المجلس أنشطة على غرار السنوات السابقة، تميزت

 ، بالنسبة للجماعات الترابية الخاضعة لنفوذهاوالشفافية والمحاسبةتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة  إلى

ها ئأداوتقييم    لمراقبته،الترابي وذلك عبر التحقق من سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة  

 يلي وفيما وكيفية تدبيرها لشؤونها، وتفعيل االختصاصات المتعلقة بالتصريح االجباري للممتلكات بمقتضى القانون.

 .مراكش آسفيس الجهوي للحسابات لجهة المجل عمل لحصيلة عرض

 المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات االنشطة 

 وعمال. الحسابات في والبت التدقيق مسطرة فيأساسية حلقة  العموميين المحاسبين طرف من الحسابات تقديم  يمثل

  المحاكم  بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 126 المادة السيما العمل، بها  الجاري والتنظيمية القانونية بالنصوص

 الجهوي المجلس إلى ،سنويا عليها، يشرفون التي العمومية األجهزة حسابات بتقديم العموميون المحاسبون يلزم المالية،

 .للحسابات

 بالحسابات اإلدالء.1.1

 .2017و 2016تتعلق أساسا بسنتي  حسابا 146 ب 2018ة نس للحسابات الجهوي المجلس توصل الصدد، هذا في

 .بها المتعلقة السنوات حسب الحسابات هذه توزيع التالي الجدول ويفصل

 2018تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 

 

 

 األجهزة

 عدد

 الخاضعين

 سنة برسم

2018 

  2018 سنة خالل المقدمة الحسابات

 سنوات  بتدبير والمتعلقة

 الحسابات مجموع

 المقدمة

 سنة غاية إلى 

2018   
  وما 2014 2015 2016 2017

 قبلها 

 34 - - - 01 01  الجهات

 94 - - - 03 07 األقاليم 

 12 - - - - 01 العماالت

 3387 - - 67 67 251 الترابية الجماعات

 90 - - 01 03 10   الترابية الجماعات مجموعات 

 التي العمومية والمؤسسات المقاوالت

 عمومي محاسب على تتوفر

03 03 01 - - 17 

 3634 - - 69 77 273  المجموع

 الحسابات تدقيق .2.1

حسابا. وقد أسفرت عمليات التدقيق  27بتدقيق  2018قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي خالل سنة 

 .المواليمذكرات مالحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين، كما هو مبين في الجدول  10عن توجيه 

 2018وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة 

 األجهزة
  الحسابات عدد

 تدقيقها  تم التي

   إلى توجيهها  تم التي المالحظات مذكرات عدد

 المراقبين  بالصرف اآلمرين العموميين المحاسبين

 - - - - الجهات 

 - - - - األقاليم

 - - - 03 العماالت

 - - 08 21 الترابية الجماعات

 - - 02 03   الترابية الجماعات مجموعات

 التي العمومية والمؤسسات المقاوالت

 عمومي محاسب على تتوفر

- - - - 

 - - 10 27 المجموع
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 البت في الحسابات.3.1

حكما  95أحكاما بإبراء ذمة المحاسبين العمومين بلغ عددها  2018أصدر المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 .2018نهائيا. ويبرز الجدول الموالي وضعية الحسابات التي تم البت فيها خالل سنة 

 2018وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 األجهزة
 الحسابات عدد
  في توجد  التي

 البت  طور

 األحكام عدد
 التمهيدية 

 النهائية األحكام عدد
 طلبات

 براءة االستئناف
 الذمة

 العجز مبلغ عجز

 - - - - - - الجهات

 - - - 02 - - األقاليم 

 - - - 02 - - العماالت

 - - - 89 - - الترابية الجماعات

 الجماعات مجموعات
 الترابية 

- - 02 - - - 

 والمؤسسات المقاوالت
 تتوفر التي العمومية

 عمومي محاسب على

- - - - - - 

 - - - 95 - - المجموع

 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق  التأديب .1

 ميدان في قضائية مهمة للحسابات الجهوي المجلس يمارس الحسابات، في والبت التدقيق اختصاص إلى باإلضافة

 األجهزة إحدى في مستخدم أو موظف أو مسؤول لكل بالنسبة وذلك المالية، والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب

 .المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 136 المادة في إليها المشار

 في الذكر، سالفة 136 المادة في إليهم المشار المسؤولين معاقبة إلى االختصاص هذا في القضائية المتابعة وتهدف

 .القانون نفس من 56و 55و 54 المواد  في عليها المنصوص المخالفات إلحدى ارتكابهم حال

، بمواصلة مسطرة التحقيق بشأن القضايا الرائجة أمامه. وفي هذا السياق، فقد تم القيام باإلجراءات 2018تميزت سنة  و

 التالية:

 ؛2018متابعا عند نهاية  29االستماع من طرف المستشارين المقررين لما مجموعه  -

ملفا، وإرسالها إلى النيابة العامة لدى المجلس الجهوي   13ق ب  قضايا تتعل  05إعداد تقارير التحقيق تهم   -

 للحسابات من أجل وضع مستنتجاتها؛ 

 ؛ ملفا 27قضايا تتعلق ب  8كام تهم إصدار أح -

 درهم.  16.440ألف درهم وبإرجاع مبلغ للخسارات قدر ب  329الحكم بمبلغ إجمالي للغرامات ناهز  -

اإلشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، أصدرت قرارا بحفظ وفي إطار هذه القضايا، تجدر 

 ملف يتعلق بمتابع واحد.

 .2018ويبرز الجدول الموالي بعض المعطيات المرتبطة بهذه القضايا واإلجراءات المتخذة خالل سنة 

 2018والشؤون المالية خالل سنة أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

 المبالغ 
 بالدرهم

 العدد 
 

 (1)القضايا (2)الملفات

 2018 يناير فاتح في الرائجة والملفات القضايا 21 57 

 سنة برسم للحسابات الجهوي المجلس طرف من العامة للنيابة الموجهة اإلحاالت 05 14
2018 

 العامة  النيابة طرف من للحسابات الجهوي المجلس إلى تبليغها  تم التي المتابعات 05 14

 إنجازها تم التي التحقيق تقارير عدد 05 13

 للحكم الجاهزة الملفات عدد 0 0

 العامة  النيابة طرف من المحفوظة الملفات عدد 01 01
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 الجهوي المجلس عن الصادرة األحكام عدد 08 27

  بالدرهم للغرامات اإلجمالي المبلغ  329.000

 بالدرهم بإرجاعها المحكوم الخسارات مبلغ 16.440

 2018 سنة نهاية عند الرائجة والملفات القضايا 17 43 

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

 ( الملف يطابق الشخص المتابع.2)

 بإرجاع الجهوي المجلس حكم كما   .درهم 329.000 للغرامات اإلجمالي العدد  بلغ فقد  أعاله، الجدول من يتضح وكما

الذي  للجهاز باألمر المعني فيها تسبب التي الخسارة مبلغ باسترجاع الحكم إطار في  درهم 16.440 ما مجموعه

 .عليه يشرف

 المتعلقة بمراقبة التسيير االختصاصات 

 2017المهام المدرجة في البرنامج السنوي  

إنجاز بعض المهمات التي كانت مدرجة في برنامج سنة  2018واصل المجلس الجهوي للحسابات خالل بداية سنة 

 رقابية.مهمة  11 متعلقة بلتسيير ا  الخاصة والمتعلقة بمراقبةتقارير الوهمت عمليات إعداد  .2017

 2018المدرجة في البرنامج السنوي  المهام 

مجموعة من المهام الرقابية المتعلقة بأجهزة تندرج ضمن دائرة  2018أنجز المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 

 مهمات رقابية مشتركة مع للمجلس األعلى للحسابات.  03إلى اختصاصه )مهام رقابية ذاتية( إضافة 

 المهام الرقابية الذاتية .أ

جماعة  26جماعة ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي من أصل  18من مراقبة تسيير  2018س خالل سنة انتهى المجل

جماعة ويتعلق األمر ب  2019مذكرات مالحظات، وتم تأجيل إنجاز مهمة واحدة لسنة    7فيما تم إرسال  ترابية مبرمجة،  

ل باألجوبة صكرات مالحظات، وفي انتظار التوالجماعات التي أنجز بشأنها مذ   أماتدلي مسفيوة التابعة إلقليم الحوز.  

فيتعلق األمر بجماعة سيدي شيكر وجماعة الجعافرة وجماعة بوروس وجماعة   من أجل إنجاز التقارير الخاصة بشأنها

    وجماعة سيدي الجزولي وجماعة أغواطيم وجماعة العثامنة. إمينتليت

وقد سجل المجلس في إطار هذه المهام مجموعة من المالحظات التي همت بالخصوص مجاالت الحكامة والتدبير 

اإلداري، والمداخيل، وتدبير المشاريع والنفقات، والتعمير، واألمالك الجماعية، إضافة إلى تدبير بعض المرافق 

 األساسية.والتجهيزات 

لمراكش لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة  والكهرباء الماء تقلة لتوزيعالمس هذا، ومن أجل تقييم تنفيذ الوكالة

يَت بين سنتي  مهمة إطار آسفي في-مراكش زت مهمة في هذا 2016و 2015مراقبة تسيير الوكالة التي أُجرِّ ، أُنجِّ

تسيير همت على أن مهمة مراقبة ال إلى لهذا المجلس. وتجدر اإلشارة 2018اإلطار وذلك وفق البرنامج السنوي 

 . 2014و  2010الخصوص مراقبة تسيير المشاريع االستثمارية للتطهير السائل التي قامت الوكالة بتنفيذها بين سنتي  

 المهام الرقابية المشتركة  .ب

ثالث مهمات رقابية مشتركة مع المجلس األعلى للحسابات، همت مراقبة تسيير كلية   2018أنجز المجلس خالل سنة  

نيات بمراكش والمستشفى اإلقليمي لقلعة السراغنة بشراكة مع الغرفة الثالثة، وكذا غرفة التجارة والصناعة العلوم والتق

والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع الغرفة الرابعة للمجلس األعلى للحسابات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 . 55.16ما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم المتعلق بمدونة المحاكم المالية ك 62.99من القانون رقم  158

وفي هذا اإلطار، ركزت مهمة مراقبة تدبير المستشفى االقليمي لقلعة السراغنة على منظومة الحكامة والتنظيم  

عاش الطبي ووحدات طب ناإلداري وكذا تدبير العرض الطبي واالستشفائي على مستوى المستعجالت ووحدات اإل

ال وتدبير الصيدلة الطبية بالمستشفى باإلضافة لتدبير الموارد المالية والبشرية وتدبير النفايات الطبية النساء واألطف

 وما يرتبط بطرق االستخالص.

وهمت عملية تقييم أداء كلية العلوم والتقنيات بمراكش المنجزات المرتبطة بتفعيل استراتيجية جامعة القاضي عياض 

ها على أداء كلية العلوم والتقنيات. كما تم التركيز على تدبير مرافق الكلية والعرض وانعكاسات 2016 -2013لفترة 

وكذا طرق صرف الموارد  2012 - 2009الجامعي للكلية وتدبير الوسائل المتاحة في إطار البرنامج االستعجالي 

 المالية وتدبير منظومة الحكامة وبعض المرافق األخرى كالخزانة الجامعية.

دمات لجهة مراكش آسفي على تقييم التوجهات خالتركيز من خالل مهمة مراقبة تسيير غرفة التجارة والصناعة والوتم  

ها الغرفة والتي عرفت  يوكذا تقديم المشاريع التي تساهم ف  ،االستراتيجية ومختلف االختصاصات الموكلة لهذه المؤسسة

 والمحاسبي.بعض التعثرات باإلضافة لتقييم نظام التدبير المالي 
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مشتركتين مع المجلس األعلى للحسابات   موضوعيتينذاتها، شرع المجلس أيضا في مهمتين  2018وخالل سنة 

 وتهم الثانية تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه. المتعثرة،بالمشاريع  تتعلق األولىللحسابات  الجهويةوالمجالس 

 اإلجباري بالممتلكات  التصريح 

موظفي اإلدارات والمنشآت الئحة تخص    24المنتخبين و  الئحة تهم  38منها    الئحة  62  ب   2018توصل المجلس سنة  

 العامة، موزعين كما يلي: 

 الملزمين طبيعة
  اللوائح عدد

 بها  المتوصل
 عدد التصاريح المودعة

 878 38 (المهنية الغرف /وهيئاتها الترابية الجماعات) المنتخبون

 514 24 الموظفون

 1392 62 المجموع

بالنسبة للمنتخبين، تصريحا  878منها  تصريحا  1392 ما مجموعه 2018المجلس خالل سنة توصل به وبلغ ما 

 2017إلى غاية نهاية  2010بلغ عدد التصريحات المودعة مند وتجدر اإلشارة أنه   .تصاريح تهم الموظفين 514و

 تخص المنتخبين(.  2588تصريحا تهم الموظفين و 25013تصريحا ) 27601 هما قدر

التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام الرقابية المنجزة برسم   تنفيذ عتتب 

 2015سنة 

تقوم بها المحاكم المالية للمملكة، يتم إصدار مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى  التسيير التيبمناسبة مراقبة 

وقد دأب المجلس الجهوي في فعالتها ومردوديتها.  لزيادة  تحسين طرق تدبير األجهزة العمومية التي خضعت للمراقبة وا

للحسابات لجهة مراكش آسفي، بعد فترة حددت في سنتين، على تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه وذلك بتوجيه 

مراسالت في الموضوع لرؤساء األجهزة المعنية والقيام، عند االقتضاء، بزيارات ميدانية تساعد على التحقق من تنفيذ 

 بالخصوص ست همت للتسيير، مراقبة مهام ثمان 2015 سنة خالل للحسابات الجهوي المجلس أنجز وقد  توصيات.ال

المستقلة  والوكالة لتادلة والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة محليتين( الوكالة عموميتين ومؤسستين قروية جماعات

 .) لمراكش  والكهرباء الماء لتوزيع

  التقرير خالصة لعملية تتبع التوصيات همت خمس جماعات ترابية )بوزمور، أوالد حسون، اغمات، ويعرض هذا 

لوكالة المستقلة لتوزيع لمهمة خاصة تم القيام بها لتتبع التوصيات الخاصة بااوالد امطاع وسيدي عبد هللا( باإلضافة 

لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة أضحتا خاضعتين   لةوالوكالة المستقالماء والكهرباء لمراكش، علما أن جماعة آيت عباس  

 عقب التغييرات اإلدارية التي طالت التقسيم الجهوي.  خنيفرةللنفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل  

 الترابية الجماعات 

سؤولين عن تسيير ، وجه بشأنها رسائل إلى المتوصية 75قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي بتتبع 

توصية( تم تنفيذها بشكل كلي  42% من هذه التوصيات ) 56جماعات ترابية(.  5الجماعات المشار إليها )وعددها 

%، بحكم أنه تم   29من طرف األجهزة المعنية، في حين بلغت نسبة التوصيات التي يمكن اعتبارها في طور اإلنجاز  

رف المسؤولين عن األجهزة المذكورة من أجل تنفيذها. وقد بقيت نسبة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملية من ط

ويلخص الجدول التالي وضعية  جراءات عملية للبدء في تنفيذها. من التوصيات لم يتم تنفيذها أو لم يتم اتخاذ إ 15%

 تتبع تنفيذ التوصيات: 

 المنجزة التوصيات اإلنجاز  طور في منجزة غير
 مجموع

 التوصيات 
 الجهاز اسم

 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

(%) 
 العدد 

 النسبة

()% 
 العدد 

 بوزمور جماعة 11 4 36 5 45 2 18

 حسون اوالد جماعة 16 12 75 4 25 0 0

  اغمات جماعة 17 13 76 4 24 0 0

 امطاع اوالد جماعة 20 7 35 8 40 5 25

 هللا عبد سيدي جماعة 11 6 55 1 9 4 36

 المجموع 75 42 56 22 29 11 15
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منفذة وأسباب عدم التوصية، ويظهر الجدول التالي التوصيات غير  11فيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة فقد بلغت 

 تنفيذها: 

 أسباب عدم التنفيذ التوصيات غير المنفذة  الجهاز

 جماعة بوزمور 

كافة   إلنجازالالزمة  باتخاذ اإلجراءاتاإلسراع 

الوطني للماء  مع المكتبالمتفق عليها  النافورات

 . الصالح للشرب

 

( سقايات عمومية  07تم انجاز سبع )

موضوع االتفاقية المبرمة مع المكتب  

والتي روعي    للشرب، الوطني للماء الصالح  

أما مركز   السكانية،في تموضعها الكثافة 

وحاليا   االتفاقية،بوزمور غير معني بهذه 

جفاف الفرشة   هذه السقايات معطلة بفعل

 المائية مصدر التزويد  

التنسيق مع مصالح المديرية اإلقليمية للتجهيز من  

مشاريع الطرق   إلنجاز اجل تجاوز كافة المعيقات 

القروية الرابطة بين دواوير الجماعة والرابطة بين 

الجماعة والطرق االقليمية، لما لذلك من أهمية في 

 فك العزلة من ساكنة المنطقة 

ال يوجد حاليا أي مشروع خاص بالطرق مع  

مديرية التجهيز والجماعة حريصة على  

التنسيق مع كافة المتدخلين في حال تم  

 وع يهم الطرق القروية اقتراح أي مشر

جماعة اوالد  

 امطاع 

بالجمعيات   وضع إطــار تعـــاقدي يربطـــــــــها

ويضمن  المسيرة آلبـــــــار الماء الصالح للشرب 

سلطتــــها الرقابية لتتبع حســـــن سير هدا   تفعيل

 المرفق 

 

بتزويد  بحكم أن التجهيزات المرتبطـــــــة 

بيت   خزان، بئر،  المعنية منالدواوير    ساكنة

المحرك الكهربائي، تقتصر ملكيتها على  

هذه الجمــعيات دون الجماعة وبالتالي فال  

دخل لهذه األخيرة في التعريفة المفروضة  

كون أن الجمعيات في تدبيرها وتسييرهــا  

مستقلة عن الجماعــة احتراما  لشؤونها تبقى  

لمبدأ االختصاص "وفقـــــا للقانون المنظم  

 للجمعيات".

السومة   اجل تحيين القانونية مناتخاذ اإلجراءات 

القانونية لفرض باآلجال  الكرائية والتقيد

 المراجعات المطلوبة 

في انتظـــــار إثبات ملكية الجماعة للوعاء  

 المحالت التجارية. العقاري المشيد عليه هذه  

المتعلق   47.06 القانون رقمااللتزام بمقتضيات 

الجزاءات عن    يخص توقيعبالجبايات المحلية   فيما  

 بيع المشروبات محال  األداء المتأخر للرسم على

األداء  سيتم العمل على توقيع الجزاءات عن 

  بيع المشروبات، محال  المتأخر للرسم على

الملتزمين عن هدا  في حالة امتناع أو تأخر 

 األداء. 

اإلمكانات المتاحة بما في   ذلك    استغالل كافة

 عليها الجماعة  األراضي الفالحية التي تتوفر
الجماعة ال تتوفر على أي سند   قانوني يثبت  

 األراضي. حق الملكية لهذه 

المتعلقة   وتحيين المعطياتالعمــــــل على ضبــــط  

  ضمن سجل المحتويات، الواردةالجماعي  بالملك

لتسوية االعتمادات المالية الالزمة  ومحاولة توفير

 العقارية.   وضعية األمالك

ميزانية الجماعـــــة ال تسمح بذلك في الوقت  

 الراهن. 

جماعة سيدي عبد 

 هللا

 الجماعية للممتلكات وقانونية تقنية ملفات  إعداد

 عليها؛  وضعيتها والمحافظة تسوية بهدف

عدم وجود عقود التفويت للعقارات موضوع  

 التوصية 

 المتعلق المحتويات سجل  تحيين  ضرورة

 الجماعية؛ بالممتلكات

عدم وجود عقود التفويت بالنسبة لبعض  

 العقارات.  

 التي  للعقارات القانونية الوضعية تسوية  على العمل

 .الجماعة تستغلها

عدم تلبية دعوة تجديد عقود الكراء بالنسبة  

 لبعض المكترين. 

 استغالل طريقة تخص تحمالت دفاتر إعداد

 السومة مراجعة العمل على مع الجماعية  األمالك

 .السكنية للدور الكرائية

جميع األمالك مكتراة ويصعب من الناحية  

العملية إعداد كنانيش تحمالت وتوقيعها مع  

الحديث عن مدى إمكانية  مكتريها هذا دون 

استدعاء لجنة الخبرة لتقييم السومة الكرائية  

 لكل محل وهو مكترى    
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 22وبخصوص التوصيات التي الزالت في طور اإلنجاز فقد بلغت  توصية، 42أما التوصيات المنفذة فقد بلغ عددها 

ويورد  إنجازها.ويذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اإلسراع باتخاذ التدابير الالزمة الستكمال  توصية،

 الجدول التالي أهمها:  

 اإلجراءات المتخذة  التوصيات في طور اإلنجاز الجهاز

 جماعة بوزمور 

الحرص على بذل المزيد من المجهودات قصد  

ء  تمكين كافة دواويرها من االستفادة من الما

 الصالح للشرب 

عقد اتفاقية في إطار برنامج محاربة الفوارق  

المجالية واإلقصاء االجتماعي بالعالم القروي  

الوطنية للتنمية البشرية( من اجل تزويد    )المبادرة

كافة دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب  

بواسطة النافورات العمومية انطالقا من بئر  

 % 50 االنجاز:تروى علي. نسبة 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الستخالص  

حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالرسم المفروض  

على استغالل رخص سيارات األجرة والرسم  

المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل  

 العمومي 

  ونيات ذالمأ بمراسلة أصحابلقد قامت الجماعة 

وفي نفس الوقت تم وضع أوامر باالستخالص  

لدى قابض قباضة تمنار التخاذ ما يلزم من  

إجراءات قصد استخالص هذه الرسوم والواجبات 

المترتبة عن استغالل سيارة األجرة. صعوبة  

احترامهم   المأذونيات لعدماالتصال بأصحاب 

لنقطة االنطالق من مركز بوزمور واشتغالهم  

 بي للجماعة خارج النفوذ الترا

العمل على إبرام عقود مع مستغلي المحالت  

 التجارية 

  ودراسة كافة تم إحداث لجنة مؤقتة للوقوف 

المشاكل المتعلقة بالمحالت التجارية قصد 

تجاوزها وإبرام عقود مع مستغلي هذه المحالت،  

 إلعادة هيكلة السوق األسبوعي  واقتراح حلول

 جماعة اوالد حسون

  إطار التقيد بإنجاز المشاريع المبرمجة في 

المخطط في اآلجال المحددة وتحيين مقتضياته  

  إذا ليه  بعد مرور ثالث سنوات من المصادقة ع

اقتضى الحال وظهرت عوامل تنموية محلية  

 جديدة 

تم العمل على إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في  

الجماعة في اآلجال المحددة.   برنامج عمل إطار 

وتم اعداد مشروع تحيين المشاريع المنجزة في 

برنامج العمل في ثالث سنوات لعرضه على    إطار

 المجلس. انظار  

االسراع بتهيئة المسالك التي توجد في وضعية  

رديئة، والعمل على برمجة موارد مالية  

اضافية تخصص إلصالح المسالك وتحسين  

 البنية التحتية للجماعة 

تم ابرام اتفاقية بين جماعة اوالد حسون وجماعة  

مجموعة من المسالك   الويدان على اساس اصالح

التابعة للنفوذ الترابي للجماعتين بالمعدات الذاتية.  

 كما تم اعداد برنامج تهيئ وإصالح المسالك 

الحرص على استيفاء التراخيص الضرورية  

قبل الشروع في عملية حفر االبار حتى تحظى  

هذه النقط المائية باالمتيازات التي تمكن من  

 مائي الحفاظ عليها كملك عام 

للحصول على رخصة حفر بئر من وكالة الحوض  

درهم اما   1000المائي لتانسيفت يجب تأدية مبلغ 

نقدا او شيكا وهاته العملية غير متاحة للجماعة كما  

ان مصلحة الصفقات بالجماعة قد قدمت الملف  

الخاص بطلب عروض المتعلق بالنقط المائية  

ة البشرية  المبادرة الوطنية للتنمي  إطار المدرجة في  

الى وكالة الحوض المائي تانسيفت ولم تبد هذه  

االخيرة اية مالحظة كما ساهمت في عملية تتبع 

 انجاز االشغال 

الواردة   االشغال غيرابرام عقد ملحق بشأن 

 في طور اإلنجاز  في جدول االثمان االحادية 

 جماعة اغمات  

القيام بعقد اتفاقيات شراكة لحماية الموروث  

التاريخي والثقافي لجماعة اغمات والمحافظة  

من   42 لمقتضيات المادةعليه وذلك تطبيقا 

المتعلق بالميثاق الجماعي    78.00القانون رقم  

 كما تم تغييره وتتميمه 

قصد   مراسلة المندوبية الجهوية للثقافة بمراكش 

 ابرام شراكة 

أصدقاء اغمات التي يترأسها   تأسيس جمعية  -

السيد العامل السابق على اقليم الحوز )بوشعيب  

 . المتوكل(

تفعيل الدور االستشاري للجماعة ونسج سياسة  

تواصلية مع الشركاء تطبيقا لمقتضيات المادة  

 الشريف المشار اليه اعاله   من الظهير 44

  الجهوية للبيئة الجماعة قامت بمراسلة المديرية 

  14بتاريخ  515اسفي تحت عدد –بجهة مراكش

قصد تقديم المساعدة على اعداد   2016يوليوز 

للجماعة السيما حماية وصيانة    بيئي شاملمخطط  
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كما أن  االثري من االتالف بسبب التلوث الموقع 

لضخ   hydraucureuseالجماعة بصدد اقتناء 

 . العادمةالمياه  

العمل على ضبط الموارد المالية المرصودة  

لمختلف المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف  

االطراف في اتفاقيات الشراكة، وباالعتماد  

على برمجة واقعية ودقيقة للمشاريع 

 االستراتيجية 

تم االعتماد في برنامج عمل الجماعة للفترة  

تفاديا لعدم   االمكانيات الذاتيةعلى  2017-2022

وفاء الشركاء بالتزاماتهم المالية وبالتالي تعثر  

 ؛ المشاريع

تنظيم وتخصيص مكان اوسع للسوق  

وكذلك حماية الموروث االثري   االسبوعي، 

، وذلك بالمحافظة على الموقع االثري  ألغمات

 نسيق مع الفاعلين في هذا المجال.بالت

المنعقدة  تم اتخاذ مقرر خالل الدورة االستثنائية 

يصادق بموجبه     2018يوليوز   05الخميس  يوم

بأغلبية السادة   ألغماتالمجلس الجماعي 

مكان انعقاد   على تحويلاالعضاء الحاضرين 

السوق األسبوعي " جمعة اغمات " ولقد تم كراء  

 . السوق االسبوعي الجديد بقعة ارضية إلقامة

 جماعة اوالد امطاع

  الجمــــاعي للتنميــة  تضميــــن المـخطط

تـم حصـــــرها نتيجـة   المشاريـــع التي

وتحديـــــد الجدول  التشاركـي  التشخيص

وكيفية   المشاريع إلنجازالزمنـــي المرتقب 

 تمويلها. 

اغلب المشاريع المسطــرة في المخطط الجماعي  

للتنمية تـــــم إخراجها إلى حيز الوجود بنــاء على  

اإلمكانيات الذاتية المحدودة للجماعة. مشاريــع  

هامــة لم تنجز بعـد كونها تتطلب إمكانيات ماديــة  

كبيــــرة نخص بالذكــر منهـــا مشروعــــي  

 . رباءوالكهالتطهيــــر السائـــل 

اجل   المجهودات منمــن  بــــذل المزيد

انجــــــاز المشاريع المقـــررة بالمخطط  

  على تحيينـه عند للتنمية، والعمل  الجماعي

 االقتضاء.

نظرا لإلمكانيات الذاتية المحدودة للجماعة فانه تم  

 توجيه: 

  64الجماعي تحــت رقم  ملتمس للمجلس  ▪

الداخلية   رالسيد وزي إلى 2018ماي  8بتاريخ 

تخصيص اعتماد مالي لتغطيـــة   حول طلــب

  في مشـــروع كهربة الجماعة    مساهمة

 .الدواوير المذكورة

شتنبر   10بتاريـــــخ  95إرسالية تحت رقم  ▪

اإلقليمي   رئيس المجلسالسيد  إلى 2018

دعـــم مالـــــي   حول طلــب تقديم للحــــــوز

  توسيـــع الشبكة  قصد تغطية مصاريف

  الكوانين الغيـــر تشمـــــل  الكهربائية حتى 

  للدراسة التقنية  المستفيدة. وانه تبعـــــــا

المكتب الوطني للكهرباء  المنجزة من طرف 

التوسيع  عملية  للشرب فان والماء الصالح

مالــي قدره   تتطلب تخصيــص مبلـــغ

 درهم.  983.296.80ونهايتــــه: 

احــــــترام المقتضيـــات المتعلقة بإصدار  

المحاسب   وإرسالها إلىاألوامر باالستخالص 

والتي تــم   بها وتحصيلها، من اجــل التكفل 

  129-128  عليهــا في المادتيـــــن  التنصـيص

. المتعلق  47.06من القانــون رقــــم 

 المحلية. بجبايــات الجماعــــات 

باالستخالص  سيتم العمل على إصدار األوامر 

بها  التكفل  من اجــلالمحاسب  وإرســــــالها إلى 

 . وتحصيلها

جماعة سيدي عبد 

 هللا

 للتنمية الجماعي للمخطط دقيق  بتقييم القيام

 برنامج إعداد في أفق تحيينه على العمل بغية

 .الجماعة عمل

 

لى  إ 2011تم تقييم للمخطط الجماعي للفترة من 

غير انه لم يعد من المفيد تحيينه الن   ،2016

المجلس الجماعي هو منكب اآلن على إعداد  

مشروع برنامج عمل الذي سيتم العمل فيه على  

تضمين المشاريع التي لم يتم انجازها بالمخطط  

الجماعي وتجاوز األخطاء السابقة. نسبة االنجاز  

90 % . 
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 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش مهمة تتبع تنفيذ التوصيات على مستوى  

مراقبة تسيير  مهمة إطار آسفي في-من أجل تقييم تنفيذ الوكالة لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش

يَت بين سنتي   زت مهمة في هذا اإلطار وذلك2016و  2015الوكالة التي أُجرِّ لهذا   2018وفق البرنامج السنوي    ، أُنجِّ

المجلس. وتجدر اإلشارة، أن مهمة مراقبة التسيير همت على الخصوص مراقبة تسيير المشاريع االستثمارية للتطهير  

 .2014و 2010السائل التي قامت الوكالة بتنفيذها بين سنتي 

ومع ذلك، ال يزال العمل بالبعض ها. ض منكشفت عملية تتبع تنفيذ التوصيات أن الوكالة بذلت جهودًا للعمل ببعقد و

في حين أن توصيات أخرى لم تقم الوكالة بأي إجراء لتنفيذها أو تم تنفيذها بشكل جزئي فقط،  التنفيذ،اآلخر في طور 

 .كما هو مبين في الجدول التالي

 (%)النسبة  عدد التوصيات  وضعية تنفيذ التوصيات

 31 11 توصيات تم تنفيذها

 37 13 توصيات جاري تنفيذها

 9 3 توصيات تم تنفيذها جزئيا

 23 8 توصيات لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذها

 100 35 المجموع

 .المحاور التالية، وذلك وفق المجلس الجهوي للحسابات ها من طرفتتبع تنفيذ وفيما يلي أهم التوصيات التي تم 

 االستثمار يخص فيما للوكالة االستراتيجي للتوجه المؤطرة الوثائق  تقييم 1.2.4.

مراكش كأداة أساسية  لمدينة السائل للتطهير التوجيهي همت هاته التوصية ضرورة اعتماد المخطط  :1التوصية رقم  

٪ فقط من المشاريع المبرمجة بالمخطط 20للتخطيط وذلك نتيجة مالحظة أن عدد المشاريع المنجزة فعليا لم يمثل إال  

 .2015 - 2009وجيهي للفترة الت

نظرا لكون الدراسات المتعلقة بتحيين المخطط التوجيهي للتطهير السائل ما زالت في طور اإلنجاز فقد تم اعتبار 

 التوصية في طور التنفيذ.

بضرورة إعداد مخطط توجيهي للتطهير السائل يضم كافة المشاريع المهيكلة تعلقت هاته التوصية  :2التوصية رقم 

أخذا بعين االعتبار التطور العمراني للمدينة، خاصة أن المخطط يهم المديين المتوسط والطويل، وذلك بعد مالحظة 

ويتعلق األمر  أن الوكالة قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة غير المنصوص عليها بالمخطط التوجيهي

 بخمسة عشر مشروعا. 

هذه التوصية في طور التنفيذ لكون التحقيقات أظهرت أن الوكالة تخطط، من خالل تحيين مخططها لقد تم اعتبار 

التوجيهي للتطهير السائل، دمج جميع المشاريع المهيكلة. لكن التأخير المسجل إلنجاز هذا التحيين، الذي يحدد 

، ال يجعل من الممكن إصدار حكم أولي حول مدى تضمين إدارة 2040وكالة في أفق سنة استراتيجية استثمار ال

 الوكالة لكافة المشاريع الهيكلية بالمخطط التوجيهي للتطهير السائل. 

درهم، وذلك  مليون 5 مبلغها يفوق التي الصفقاتمنهجي لكافة  تعلقت هاته بضرورة القيام بتدقيق :3التوصية رقم 

 من 8 البند  لمقتضيات خالفا 2011سنة  منذ  للتدقيق إخضاع هاته الصفقات على تعمل لمأن الوكالة  بعد ما لوحظ

التدقيق  آلليات الوكالة تعزيز ضرورة على والذي يحث ،الذي يربط الوكالة والدولة 2012- 2010 البرنامج عقد 

 الخاص الصفقات إبرام وأشكال بشروط المتعلق النظام من 92 المادة أيضا لمقتضيات وخالفا الداخلية والمراقبة

 بالوكالة.

 12درهم على مدى  603.900,00س بمبلغ  / 17 /37أنه تم إبرام الصفقة رقم  تبين، من خالل عملية االفتحاص،

باإلضافة إلى  2015 -  2011تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ماليين درهم والمنجزة خالل الفترة لشهرا 

ض غبداخليًا من قبل قسم التدقيق الداخلي.    2016يناير    1ا. في حين تقرر تدقيق الصفقات التي تم إبرامها منذ  ملحقاته

النظر، عن التأخير المسجل إلنجاز مهام تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ماليين درهم وأخذا بعين االعتبار 

 كن اعتبار هذه التوصية في طور التنفيذ.اإلجراءات التي تم اتخاذها من طرف إدارة الوكالة يم

المخاطر حيث لوحظ أن هناك تأخيرا ملحوظا  لتدبير مندمج نظام تتعلق هذه التوصية بضرورة إرساء  :4التوصية رقم  

 في هذا اإلطار.
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 16يخ التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر" بتار"تبين، خالل عملية االفتحاص، تنفيذ هذه التوصية. فقد تم إحداث قسم 

باإلضافة إلى تنفيذ خطط العمل لمواجهة هاته  ،كلف بمهمة رصد المخاطر المرتبطة بأنشطة الوكالة 2016مايو 

 كما تم إحداث نظام إلدارة المخاطر يضم جميع عمليات ومجاالت نشاط الوكالة. .المخاطر

 المنتوجات تكلفة ثمن ضبط بهدف التحليلية المحاسبة وحدة استغالل همت هاته التوصية تفعيل :5التوصية رقم 

 المنجزة، األعمال كلفة تحديد  من تمكنها تحليلية محاسبة بمسك ال تقوم الوكالة أن المقدمة، حيث لوحظ والخدمات

 ،) السائل والتطهير والكهرباء للشرب الصالح )الماء الثالث على األنشطة المشتركة النفقات تكلفة توزيع السيما

   .جزافية نسب أساس تبين أنها كانت تنجز حينذاك على والتي

، 2016أكدت التحريات أن هاته التوصية قيد التنفيذ. فقد تأكد بداية العمل بنظام محاسبة تحليلية وذلك منذ يوليوز 

بين أن هناك إشكاال بهذا النظام، كما تم القيام بالعمليات التحليلية. لكن، ت  2017إلى  2014حيث تم دمج السنوات المالية  

لم يتم تجاوزه وهو المتعلق بتوزيع التكاليف العامة بين األنشطة الثالثة )الماء والكهرباء والصرف الصحي( حيث ال  

 ( وذلك عوضا عن احتساب المعدالت الفعلية.1/3زال يتم التوزيع على أساس معدالت جزافية ثابتة تساوي الثلث )

 االستثمار مشاريع بتدبير المتعلقة الداخلية المراقبة نظام تقييم 2.2.4.

 بالمخاطر اإلداري مجلس إخبار في التدقيق لجنة دور ارتبطت هاته التوصية بضرورة تفعيل :7التوصية رقم 

بعد فحص محاضر االجتماعات التي عقدتها هذه الهيئة أنها لم تقم   وذلك بعدما لوحظ ،والعملياتية والمالية االقتصادية

ميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لسنة بدورها كما هو منصوص عليه في ال

2012. 

فقد   .نفيذها، أن هذه التوصية قد تم ت2017و  2016تأكد، من خالل افتحاص محاضر اجتماعات لجنة التدقيق للسنتين 

وذلك  2017 يونيو 28و 2017 يونيو 14و 2016 مايو 24و 17تبين أن هاته اللجنة عقدت عدة اجتماعات بتواريخ 

( وكذا تقرير االفتحاص الداخلي وخريطة 2016و 2015االفتحاص الخارجي )حسابات سنتي  لمناقشة تقارير

 .2016المخاطر لسنة 

 دورها واالستثمارات االستراتيجية لجنة تمارس أن على بضرورة الحرصاقترنت هاته التوصية  :8التوصية رقم 

 استراتيجية وضع على الحكامة هيئة مساعدة أجل من االستراتيجية المشاريع االستثمارية دراسة يخص فيما كامال

كما أنها  2014نوفمبر  19هذه اللجنة لم تجتمع منذ إنشائها إال مرة واحدة فقط بتاريخ وذلك بعدما لوحظ أن  ،للوكالة

ميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لم تؤد المهام المسندة إليها وفق مقتضيات ال

 المشار إليه سابقا.

حيث تبين أن لجنة االستراتيجية . عمليات تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أن هذه التوصية قيد التنفيذ بينت 

وذلك  2016ديسمبر  16قبيل اجتماع مجلس اإلدارة في  2016دجنبر  08ستثمارات عقدت اجتماعا بتاريخ واال

ومشروع عقد البرنامج بين الدولة والوكالة  2021 - 2017والبرنامج متعدد السنوات  2017لدراسة ميزانية سنة 

والبرنامج متعدد  2018ميزانية سنة  لدراسة مشروع 2017نونبر  23. كما اجتمعت اللجنة في 2021-2017للفترة 

  .2017دجنبر  8في إطار التحضير الجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ  2022 - 2018السنوات 

المشروع،  لصاحب التقديري الثمن لوضع كتابية  مسطرة حثت هاته التوصية على ضرورة وضع  :10التوصية رقم  

 أداة لمقارنة يعتبر والذي التقديري الثمن ألهمية الالزمة لمسطرة وضعتولي ا ال الوكالة أنوذلك بعد مالحظة أن 

كما تم الوقوف على أن  .النوع نفس من الصفقات على المطبقة األثمنة بين الفوارق على والوقوف المتنافسين أثمنة

 الصفقات نظام من الرابعة المادة لمقتضيات وذلك خالفا ،الكثير من األثمنة التقديرية لصفقات الوكالة غير موقعة

 بالوكالة. الخاص

وذلك استنادا إلى اإلجراءات  لقد تبين من خالل تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أنه تم تنفيذ هاته التوصية

ة، حيث تم وضع إجراء لتحديد الثمن التقدير لصاحب المشروع استنادًا إلى بيانات األسعار المعتمدة من طرف المتخذ 

وعلى هذا األساس، ُعهد إلى لجنة بإعداد نظام مرجعي لألسعار )يهم مجاالت اشتغال الوكالة الثالث( والعمل  الوكالة.

ر والتحقق من صحتها من طرف األقسام المعنية داخل على تحديثه، وكذلك تم العمل على وضع إجراءات التقدي

وهي في مرحلة  2018الوكالة. وكنتيجة أولية لهذا العمل، تم وضع مسودة النظام المرجعي لألسعار شهر أبريل 

وهو حاليا في مرحلة مصادقة   2018يونيو    7المصادقة )تمت مصادقة اللجنة المسؤولة عن تنزيل هذا النظام بتاريخ  

في نفس اإلطار، تم الوقوف أيضا على أن إجراءات إرساء مسطرة محددة إلعداد التقديرات  .العامة للوكالة اإلدارة

 .هي األخرى في طور اإلنجاز

 البنكية بالمؤسسات أموالها إيداع عن ارتبطت هاته التوصية بحث الوكالة على ضرورة التوقف :11التوصية رقم 

تتوفر على أربعة حسابات بنكية لدى مؤسسات بنكية   أنهاالمالية، حيث لوحظ   وزارة طرف من ترخيص دون الخاصة
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 من خاصة دون الحصول على رخصة استثنائية من لدن وزارة المالية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة السابعة

 أخرى.  وهيئات العامة المنشآت على المالية للدولة بالمراقبة المتعلق  69.00القانون رقم 

التوصية، حيث تأكد وجود   تنفيذ من خالل تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة تبين أن هاته األخيرة لم تعمل على  

لفتح حسابين مصرفيين على التوالي في   1999يوليو  28رخصة وحيدة فقط لوزير االقتصاد والمالية مؤرخة في 

احترام بفلم تعمل الوكالة على تسوية وضعيتهما القانونية متعهدة  ن  ااآلخر  انالبنك الشعبي والتجاري وفابنك. أما الحساب

هاته التوصية بالنسبة للحسابات المفتوحة مستقبال. وهو ما يبين استمرار الوضعية غير القانونية للحسابين المفتوحين 

 لوزير المالية.والصناعة في غياب تصريح صريح  للتجارة المغربي والبنكالخارجية  المغربي للتجارة لدى البنك

 ترخيص دون الخزينة لفائض المالي التوظيف وضعية تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية: 12التوصية رقم 

 واألنظمة القوانين احترام مع للخزينة، الفعال التدبير تسهيل أجل من وضع أدوات على والعمل السلطة المختصة

يتضمن ضمن  الذي يربط الوكالة مع الدولة، ال 2016 -  2013البرنامجالعمل، حيث لوحظ أن عقد  بها الجاري

 باألبناك. األموال بتوظيف صريح مقتضياته ما يفيد وجود ترخيص

الذي يربط الوكالة مع  2019 - 2017لقد تم التحقق من احترام الوكالة لهاته التوصية، حيث إن عقد البرنامج الجديد 

عشر على أن مجلس اإلدارة ملتزم بتحسين إدارة  ةة نص بوضوح في مادته السادسوزارة المالية ووزارة الداخلي

خزينته. وأضافت نفس المادة أن "الوكالة تتعهد بمواصلة سياسة ترشيد استعمال موجودات الخزينة من خالل اعتماد 

يتعلق باتخاذ التدابير    فيماأدوات المساعدة على اتخاذ القرارات المعمول بها ... وهي ملتزمة بضمان التطور المستمر  

واإلجراءات الالزمة لترشيد استعمال موجودات الخزينة عن طريق اعتماد حلول توظيف آمنة وفقا لحجم  

 الموجودات".

 الصحي، وكذا الصرف شبكات تأهيل وإعادة وتوسيع تقوية بأشغال المتعلقة االستثمار مشاريع تقييم 3.2.4.

 البشرية للتنمية الوطنية المبادرة إطار في المنجزة المشاريع

 على المصادقة بتبليغ الخاصة التنظيمية اآلجال احترام على تتعلق هذه التوصية بضرورة العمل: 14التوصية رقم 

 هذا أن إلى اإلشارة وتجدر  الصفقات. على المصادقة تبليغ عملية في  كثيرا تتأخر الوكالة أن الصفقات، حيث لوحظ

 إبرام وأشكال بشروط الخاص النظام من 80 المادة لمقتضيات  خالفا وذلك يوما، 220 بعض الحاالت في  فاق التأخير

 .األظرفة فتح تاريخ من ابتداء يوما ستين المصادقة تبليغ تاريخ  يتجاوز أال على الذي ينص الوكالة صفقات

 ASST/01/18ام وهي الصفقات أرق  2015تدقيق الوثائق المتعلق ببعض الصفقات المبرمة بعد سنة 

، بين أن الوكالة عملت على تطبيق جزئي لهذه التوصية، ASST/130/16و  ASST/62/16و  ASST/64/17و

 المصادقة بالنسبة للثالث صفقات األولى فقط.   تبليغفمن بين األربع صفقات التي تم تدقيقها تم احترام أجل 

همت هاته التوصية ضرورة حرص الوكالة على تحديد الكميات التقديرية لألشغال بالدقة الالزمة  :16التوصية رقم 

وهو ما يؤدي بالضرورة إلى عدم المساس بمبدأ المنافسة الشريفة. فقد لوحظ  ،اعتمادا على دراسات قبلية معمقة

منة في بيان الكشف النهائي بنفس البنود بمقارنة الكميات التقديرية لبعض بنود البيان التقديري المفصل وتلك المض

وذلك نتيجة غياب الدراسات القبلية الالزمة للتحديد الدقيق للحاجيات وكميات األشغال المزمع  ،وجود فارق مبالغ فيه

 إنجازها. 

ت ل، أن هاته التوصية في طور التنفيذ، حيث عم2015تبين من خالل تدقيق وثائق بعض الصفقات المبرمة بعد سنة 

الوكالة على إعداد الدراسات القبلية بالنسبة ألغلب الصفقات سواء الدراسات الجيوتقنية والدراسات 

والرسوم الهندسية والمقاطع الطولية. لكن هذه اإلجراءات لم تحد من وجود فوارق كبيرة بين الكميات  الطوبوغرافية

تمت مالحظة ذلك بالنسبة للصفقتين التاليتين  المقدرة وتلك المنجزة خاصة بالنسبة ألشغال تسوية األراضي، وقد 

130/16/ASST  64/17( و240.1و 0210)السعرين رقمي/ASST  (.0240.2و 240.1)السعرين رقمي 

 إيداع بخصوص التأخير لغرامات التلقائي اقترنت هاته التوصية بضرورة العمل على التطبيق :18التوصية رقم 

التقنية  الملفات على االطالع خالل الشروط الخاصة، حيث لوحظ من فترد  لمقتضيات طبقا  والتصاميم الدراسات

 بدفتر عليها المنصوص داخل اآلجال الصفقة أشغال تنفيذ  تصاميم إيداع على تعمل  لم المقاوالت أن لبعض الصفقات،

 تطبيق على تعمل لم الوكالة أن الخاصة بهاته الصفقات تبين  التقنية الشروط دفاتر لمقتضيات وخالفا التحمالت،

 عليها. المنصوص التأخير غرامات

إن الوكالة لم تقم باحترام مضمون هذه التوصية واألهداف المتوخاة منها. فقد عملت من أجل تفادي هذا اإلشكال على 

 ،المحدد حذف المقتضيات الخاصة بتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم اإلدالء بالدراسات والتصاميم في األجل 

. باإلضافة إلى ذلك، فقد  ASST/01/18ورقم  ASST/130/16ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم 

عملت الوكالة على عدم تحديد أجل لتقديم هذه الدراسات بالنسبة لبعض الصفقات األخرى كالصفقة رقم 



 31 

62/16/ASST مقتضيات دفتر الشروط الخاصة أ . كما تم الوقوف على وجود عدة تناقضات بهذا الخصوص بين

 ومقتضيات دفتر الشروط التقنية المشتركة. 

إن إلغاء تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم اإلدالء بالدراسات والتصاميم باإلضافة إلى عدم تحديد أجل لتقديم هذه 

أخطار حول إمكانية التأثير على  وقد تترتب عن ذلكالوثائق لن يشجع المكاتب المتعاقد معها على االلتزام بتعهداتها 

 .يرة إنجاز األشغال وبالتالي إنجاز المشاريع داخل اآلجال المحددة لهاتو

 في الشروع قبل التنفيذ للمصادقة تصاميمإخضاع ارتبطت هاته التوصية بضرورة العمل على  :20التوصية رقم 

 األشغال. إنجاز

عدم تنفيذ هذه التوصية. فقد تم الوقوف على   2016الصفقات المبرمة ابتداء من سنة  أكد تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض  

الصفقتين رقم   كما هو الحال في ،وجود تصاميم التنفيذ مصادق عليها لكنها ال تحمل تواريخ المصادقة

01/2018/ASST  66/16ورقم/ASST ى بينما تم الوقوف، بالنسبة لصفقات أخرى، على مصادقة الوكالة عل

ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم   ،تصاميم التنفيذ بتاريخ الحق لتاريخ الشروع في بدأ األشغال

130/16/ASST  64/17ورقم/ASST. 

تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري قبل الشروع في بدء  :22التوصية رقم 

ن العديد من األشغال عرفت تعثرا في التنفيذ نتيجة تعرض مالك األراضي التي يمر بها  األشغال، وذلك بعدما لوحظ أ

 المشروع. 

تمت على الملك العمومي وهو ما استلزم  2016لوحظ في هذا اإلطار، أن أغلب المشاريع المنجزة ابتداء من سنة 

 التالية:األمر بالمشاريع موضوع الصفقات  المؤقت. يتعلقفقط الحصول على الرخص اإلدارية لالحتالل 

16/16/ASST 66/16و/ASST 134/15و/ASST 62/16و/ASST 64/17و/ASST 106/17و/ASST 

 لمضمون هاته التوصية. باحترام الوكالة، يمكن القول يهبناء عل .ASST/01/18و

األشغال،  إنجاز في الشروع قبل النهائي الضمان تأسيس على تعلقت هاته التوصية بضرورة العمل:  23التوصية رقم  

وذلك بعدما لوحظ أن تأسيس الضمانة النهائية بالنسبة لبعض الصفقات لم بتم إال بتاريخ الحق لتاريخ الشروع في تنفيذ  

 .ASST/02/12األشغال ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقة رقم 

  ASST/130/16قات أرقام شملت الصف 2015على الوثائق المتعلقة بعينة من الصفقات المبرمة بعد سنة  باالطالع

 ، تبين احترام الوكالة لمضمون هاته التوصية. ASST/62/16و  ASST/64/17و  ASST/01/18و

 صفقات على المطبقة اإلدارية الشروط دفتر بمقتضيات بضرورة التقيد اقترنت هاته التوصية  :25التوصية رقم 

 صفقة إطار في تنجز لم التي األشغال إتمام أجل من 70 المادة وخصوصا مقتضيات الدولة لحساب المنجزة األشغال

وفقا   األشغال إلتمام مقاولين تجمع مع أو آخر مقاول مع جديدة صفقة بإبرام المقاول وذلك على حساب ،فسخها  تم

 بإصالح القيامتبريرية   مذكرة بواسطة  2014فبراير    12لوحظ أن الوكالة قررت بتاريخ    فقد   .العروض طلب لمسطرة

 الصفقة  تخص األشغال هذه حين أن ، فيTSSA/02/12رقم  الصفقة إطار في إبراهيم سيدي واحة بمنطقة طريق

 رقم القرار بواسطة فسخها  التي تم إبراهيم سيدي لواحة الصحي الصرف مجمع بتقوية المتعلقة TSSA/09/11 رقم

 .2013شتنبر  24 بتاريخ 9027- 9028

ترام الوكالة لهذه التوصية تم تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات التي تم فسخها لسبب يعود إلى لتأكد من مدى احل

، وقد 2017مارس  20التي تم فسخها بتاريخ  ASST/61/16المقاول، حيث تم االطالع على وثائق الصفقة رقم 

ويتعلق األمر بالصفقة رقم   ،التبين أن الوكالة عمدت إلى إبرام صفقة جديد مع مقاولة أخرى إلتمام األشغ

38/17/ASST  لكن بالرجوع إلى طلب العروض المتعلق بالصفقة الجديدة، تبين أن تبليغ المقاولة صاحبة الصفقة .

الموافق  2017مارس  03وهو تاريخ الحق لتاريخ  2017ماي  24بقرار الفسخ تم بتاريخ  ASST/61/16رقم 

 .ASST/38/17لإلعالن عن طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 

 بتطبيق جزئي لهذه التوصية.بأن الوكالة قامت  بناء على ما سبق يمكن القول 

يرة تالطوبوغرافية القبلية تفاديا ألي إرباك في وهمت هاته التوصية ضرورة القيام بالدراسات  :26التوصية رقم 

إنجاز األشغال، حيث تم الوقوف على حصول هذا اإلرباك عند القيام باألشغال موضوع بعض الصفقات نتيجة وجود 

 عدة شبكات لم يتم التنبؤ لها مند البداية.

تم تقديمها من طرف الوكالة على قيام هذه قامت الوكالة بتنفيذ هذه التوصية، حيث تم التأكد من خالل المعطيات التي 

األخيرة باعتماد الدراسات الطوبوغرافية الالزمة قبل الشروع في بدء األشغال. ويتعلق األمر بالدراسات المتعلقة 

 .ASST/130/16و ASST/106/17و ASST/01/18و ASST/64/17و ASST/21/17بالصفقات أرقام  
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 وذلك السائل، التطهير مرفق تدبير أجل من تحمالت دفتر ضرورة اعتماد تعلقت هذه التوصية ب :27التوصية رقم 

 أن الصحي، الصرف بتدبير المتعلقة الملفات على االطالع خالل من لوحظالمعنية، حيث  الجماعات مع بتنسيق

 األمر ويتعلق  .تحمالت دفتر غياب في مراكش لمدينة المجاورة لبعض الجماعات السائل التطهير مرفق تدبر الوكالة

 والويدان. وتسلطانت، سيدي إبراهيم، وواحة بجماعات سعادة،

تبين من خالل التحريات أن هذه التوصية في طور التنفيذ، حيث تأكد إعداد اتفاقيتي إطار مع جماعتي تسلطانت  

تم إبرام أي اتفاق بخصوص جماعة واحة سيدي ابراهيم فلم يوتأشيرة السلطة اإلدارية المختصة.    في انتظاروالويدان  

لقرار يهم توفيت تسيير الصرف الصحي إلى  2010فبراير  24في هذا المجال رغم اتخاذ المجلس الجماعي بتاريخ 

أنه لم يتم  إلى الوكالة. أما بخصوص جماعة سعادة فتم الوقوف على مسودة اتفاق قيد الدراسة. لكن تجب اإلشارة 

 لجماعات األربع. اعتماد أي دفتر تحمالت بالنسبة لكافة ا

 تبين مفصلة ومالية مادية تقارير  رفع على منتظمة، بصفة تعلقت هذه التوصية بضرورة العمل، :30التوصية رقم 

"مدن  وبرنامج البشرية للتنمية الوطنية المبادرة برنامج بين بااللتقائية المتعلقة االتفاقية موضوع المشاريع أشغال تقدم

 هو كما وتقييم المشروع تتبع أجل من الشركاء إخبار في هذا اإلطار وجود تقصيرصفيح"، حيث لوحظ في  بدون

 البشرية. للتنمية اإلقليمية للجنة بالنسبة الحال

لم تقم الوكالة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة باحترام هاته التوصية، حيث تبين أنها قامت بإعداد تقرير وحيد حول تقدم 

. وقد لوحظ أن هذا التقرير ال يتضمن كافة المعطيات 2018يناير  22الدواوير وذلك بتاريخ األشغال لتجهيز بعض 

 الالزمة للتمكن من الوقوف على وضعية تقدم األشغال كما ال يتضمن الجهات الموجه إليها.

 فقبمر الربط معدل في الحاصل النقص سد  أجل من الجهود  همت هذه التوصية ضرورة تكثيف :31التوصية رقم 

 الحيوي. المرفق هذا من تستفيد  ال نسمة، 69.060 أي ٬الساكنة من بالمائة 7,3 نسبةالسائل، حيث لوحظ أن   التطهير

، تبين حصول 2017باالعتماد على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة، خاصة تلك المضمنة بتقريرها السنوي لسنة  

 .2017سنة    %  93.9إلى    2014سنة    %  92.7نسبة الربط من    تحسن في نسبة االستفادة من هذا المرفق حيث انتقلت

 بناء على هذه المعطيات يمكن القول باحترام الوكالة لمضمون هاته التوصية.

 العمومي، حيث تبين بالمطرح للحمأ العشوائي اإلجالء من هذه التوصية العمل على الحد  همت :32التوصية رقم 

من  كبيرة، بيئية مشاكل في يتسبب العمومي بالمطرح الخام الحمأ تفريغ أن التقارير،بعض  على االطالع خالل من

وبعض   وغازية، نفطية مواد  وبقايا الكروم كمادة للمدينة، الصناعية بالمنطقة مرتفعة بنسبة ضارة مواد وجود ضمنها

  .والشحوم الزيوت

تبين من خالل التحريات أن هذه التوصية في طور التنفيذ، حيث تم الوقوف على تقدم األشغال المتعلقة بإنشاء محطة 

على مساحة عشر  لمناهبة اعتمادا على الطاقة الشمسية ببقعة متواجدة بالمطرح العمومي وذلك لتجفيف الحمأ 

المتعلقة بالمشروع، نسبة  ASST/134/15لصفقة رقم هكتارات، حيث بلغ تقدم األشغال، وفق التقارير المرفقة با

98%. 

 تصريف همت هذه التوصية ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة للتغلب على النقط السوداء ونقط :34التوصية رقم 

 نقطة 11 على سوى القضاء  يتم لم 2012و 2010بين سنتي  لوحظ أنهحيث  ،الطبيعي المجال في العادمة المياه

 مخلفاتها مع  بالمقارنة متواضعا السوداء النقط على القضاء معدل بقي  وبالتالي ها،ؤتم إحصا نقطة 41 أصل من سوداء

 .المحيط البيئي على الخطيرة

، بالقضاء 2018و  2016بناء على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة، تبين أنها قامت، في الفترة الممتدة بين أبريل  

في   2017نقطة سوداء سنة  33و 2016نقطة سوداء سنة  37ء حيت تم القضاء على على مجموعة من النقط السودا

 سبعة عشر موقعا. 2018حين لم يتجاوز عدد النقط السوداء المتغلب عليها سنة 

 وعليه، يمكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
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 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

 إطار في  رقابية ( مهمة29) نيتسعة وعشر بإنجاز ذلك، إلى اإلشارة سبقت  كما للحسابات،  الجهوي المجلس قام

 المتعلق  62.99  رقم  قانونال  من  الثاني  الكتاب  من  الثاني  الباب  من  الرابع  الفصل  في  عليها  التسيير المنصوص  مراقبة

 المحاكم المالية. بمدونة

تدبير النفايات المنزلية بمراقبة  لجهة مراكش آسفيولعل أهم ما ميز هذه السنة هو قيام المجلس الجهوي للحسابات 

المكلفة ات ، فقد كان لزاما مراقبة الشركتدبير النفاياتمجال بالنظر إلى أهمية وحيوية ف .والمماثلة لمدينة مراكش

 .ماعة مراكش ومجلس جماعة المشور القصبةوالمتعاقدة مع كل من مجلس جا المرفق بتدبير هذ 

هذه المرفق الحيوي، من الوقوف على عدة تدبير  كيفية وقد مكنت هذه المهام الرقابية، التي ارتكزت باألساس على

للنتائج المرجوة من هذه الطريقة من التدبير  وتمنع الوصول ،رسومةمالحظات وإكراهات، تعيق تحقيق األهداف الم

 المفوض.

على مستوى الجماعات التي قام بمراقبتها، مجموعة من ، المجلس الجهوي للحسابات سجلعن ذلك،  وفضال

 (.، ...وتخطيطالمالحظات المرتبطة بمختلف جوانب تدبير الشأن المحلي )مداخيل، نفقات عمومية، ممتلكات برمجة  

 وكذا أجوبة الرقابية المهمات هذه إطار في تسجيلها تم التي والتوصيات المالحظات ألهم الفصل هذا ضويعر

 :والمرافق التالية بتدبير الجماعات ويتعلق األمرالمسؤولين عن هذه األجهزة. 

 مراكش؛تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بمدينة  -

  "؛يت إيمورآجماعة " -

  "؛ تمنار جماعة " -

 "؛الحنشانجماعة " -

  "؛آيت داود جماعة " -

 "؛ أكرض جماعة " -

   "؛أقرمود جماعة " -

   "؛سيدي كاوكيجماعة " -

   "؛موالي ابراهيمجماعة " -

   "؛وزكيتة جماعة " -

 ؛  "آيت فاسكاجماعة " -

  "؛سيدي امحمد دليلجماعة " -

  "؛آيت هاديجماعة " -

   "؛السعيداتجماعة " -

  "؛إشمرارنجماعة " -

  "؛سيدي عبد المومنجماعة " -

   "؛بوابوضجماعة " -

  "؛مجاطجماعة " -

  "؛أهديلجماعة " -

   "؛الجوالةجماعة " -

  "؛أوالد بوعلي الواد جماعة " -

 ؛  "أوالد اعمرجماعة " -

   "؛الشعراءجماعة " -

   "؛المربوحجماعة " -

   "؛أوالد اصبيحجماعة " -

  "؛بوعثمانجماعة "سيدي  -

   "؛سيدي غانمجماعة " -

   "؛نزالت العظمجماعة " -

 . "المعاشاتجماعة " -
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 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير

 

 جماعة مستوى على  تعمل منها ثالث شركات، أربع قبل من 2014 سنة منذ  مراكش بمدينة النظافة خدمات  تدبير يتم

 مجالها  تقسيم مراكش جماعة  اختارت وقد . القصبة-المشور لجماعة الترابي المجال تغطي واحدة وشركة مراكش

. إس شركة فيها المفوض التدبير بصفقة فازت  وقد  المنارة مقاطعة تغطي األولى المنطقة: مناطق ثالث إلى الترابي

 مجال بين فتجمع الثانية، المنطقة أما (S.M.V.M) .م.ف.م.إس المسمى المحلي فرعها خالل من (SOS) .إس. أو

  تقدم والتي سيجيديما لشركة أوكلت وقد  علي بن يوسف سيدي ومقاطعة األسوار داخل العتيقة المدينة مقاطعة نفوذ 

 الثالثة  المنطقة  جمعت  حين  في .(TEOMARA) تيومارا  اسم  تحت  محليا  محدثة  فرعية  شركة  عبر  بمراكش  خدماتها

 شركتها خالل من( دوريشبورغ) دوريشبورغ شركة بها المتعلقة بالصفقة  وفازت وجليز، النخيل مقاطعة تراب بين

 القصبة،- المشور بجماعة يتعلق فيما أما.  (DERICHBOURG-Marrakech) مراكش-دوريشبورغ الفرعية

 .(CASATECHNIQUE) كازاتكنيك شركة إلى فوضفيها  النظافة خدمات تدبير فإن

 كالنفايات  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  جمع  وتتضمن  سنوات  ست  المذكورة  الشركات  مع  المبرمة  العقود  مدة  وتبلغ

 المسارات وتنظيف العمومي بالمطرح بإيداعها منها والتخلص والحرفية، والتجارية االقتصادية األنشطة عن الناتجة

 الفترة   خالل  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  من  مراكش  مدينة  إنتاج  بلغ  وقد .  عامة  وأماكن  وساحات  وأزقة  شوارع  من

 بلغ فقد  التكلفة، حيث من أما. سنويا النفايات من طن ألف 310,58 المتوسط في ،2017 إلى 2015 سنة من الممتدة

 احتساب دون) درهم مليون 801 حوالي الفترة، نفس خالل والمماثلة، المنزلية النفايات تدبير  مصاريف مجموع

 42 نسبة تتعلق سنويا، درهم مليون 267 المتوسط في يعادل ما وهو ،(العمومي المطرح بتدبير المرتبطة التكاليف

 بالمائة 14و والتنظيف والتشطيب الكنس خدمات مقابل تغطي بالمائة 44 ونسبة النفايات، جمع بخدمات منها بالمائة

 .العمومي بالمطرح بإيداعها منها والتخلص جمعها تم التي  النفايات نقل تهم

 مع مراكش، لمدينة العمومي المطرح لمطابقة إجراءات عدة تنزيل في 2009 سنة منذ  الشروع تم آخر، صعيد  على

 2016 يونيو شهر في توج ما وهو. منها والتخلص النفايات تدبير بشأن 28.00 رقم بالقانون الواردة المقتضيات

 الطمر مركز) ومقنن مراقب جديد  مطرح استغالل في والشروع حربيل بجماعة الواقع العشوائي المطرح بإغالق

 لمدة إيكوميد  لشركة المركز هذا تدبير مراكش جماعة فوضت وقد . المنابهة جماعة توىمس على شيد ( والتثمين

 .سنة 20

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات مالحظات 

 المالحظات من مجموعة تسجيل عن مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير سلسلة مراقبة مهمة أسفرت

 .يلي  فيما أهمها نورد  والتوصيات

 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 النفايات لتدبير التخطيط  .1

 .التالية المالحظات الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس سجل

 النفايات لتدبير المديرية المخططات إعداد في التأخير 

 الترابيتين الجماعتين من أي تبادر لم لها، والمماثلة المنزلية النفايات  تدبير مجال في الوطنية التوجهات عكس على

 عليه  منصوص  هو  لما  طبقا  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  لتدبير  المديري  مخططها  بإعداد  مراكش  لمدينة  المشكلتين

 المديرية المخططات هذه أن والحال. منها والتخلص النفايات بتدبير المتعلق 28.00 رقم القانون من 17 المادةفي 

 بشكل مراكش مدينة مستوى على لها والمماثلة المنزلية النفايات تدبير مراحل مختلف لتأطير اساسية دعامات تشكل

  في  وإفراغها ونقلها وفرزها وتخزينها وجمعها  للنفايات األولي بالجمع المتعلقة العمليات ذلك في بما ومتناسق، فعال

 .  منها والتخلص وتدويرها وتثمينها ومعالجتها المطارح

 بالعمالة الخاص المديري المخطط توجهات االعتبار بعين تأخذ  أن يجب المخططات هذه فإن اخر، جانب ومن

 عمالة أن إلى الصدد  هذا في اإلشارة وتجدر. أعاله المذكور 28.00 رقم القانون من 12 المادة في عليه المنصوص

 .2012  سنة  الشأن  هذا  في  لدراسة  إطالقها  من  الرغم  على  بها،  الخاص  المديري  المخطط  إعداد   من  بعد   تنته  لم  مراكش

 النفايات تدبير لسلسلة الرئيسية المكونات بعض في االتساق  عدم 

 المنزلية النفايات تدبير مجال في القصبة-والمشور مراكش جماعتي رؤية إجمالي بشكل توضح وثيقة  غياب في

 العمليات   هذه  مراقبة  ذلك  في  بما  منها  التخلص  غاية  إلى  النفايات  إنتاج  بمرحلة   ابتداء  العمليات  كافة   تغطي  لها،  والمماثلة

 الوقت  في  مراكش  بمدينة  النفايات  تدبير  سلسلة  أن  لوحظ  إغالقها،  بعد   أو  استغاللها  مدة  خالل  المطارح  مواقع  وحراسة
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 جماعة اختارت فقد  المثال، سبيل وعلى. الرئيسية مكوناتها بعض في االتساق عدم أوجه بعض على تنطوي الحالي

 من وذلك الجمع، بعد  الفرز أساس على ترتكز النفايات لتثمين سلسلة المدينة نفايات من بالمائة 97تنتج التي مراكش

 انطالقا للنفايات االنتقائي الجمع اعتماد  غياب في أنه إال. الجديد  بالمطرح تشييده تم للفرز مركز في االستثمار خالل

 نظرا  بالمطرح  ايداعها  يتم  التي  النفايات  تجانس  عدم  بسبب   النجاح،  مضمون  وغير  معقدا  الخيار  هذا  يصبح  المنبع،  من

 لبعض فصل أو تمييز دونما للنفايات األحادي الجمع على تعتمد  والتي مراكش في حاليًا المستخدمة الجمع لطريقة

 .األصناف

 على إليها المفوض الشركات مع تعاقدتا قد  القصبة- والمشور مراكش جماعتي أن من الرغم وعلى ذلك، إلى إضافة

 إلى تفتقر  مراكش مدينة ان تبين أنه إال. باألسر الخاصة التجديد أو البناء أو الهدم أشغال عن الناجمة النفايات جمع

 .النفايات من النوع هذا وطمر لتثمين خصيصا مصمم  مراقب مطرح

  النفايات تدبير منظومة  .2

 .يلي ما على الوقوف تم المذكورتين،  الجماعيتين في النفايات لتدبير المعتمدة المنظومة تقييم إطار في

 منها والتخلص النفايات بجمع المرتبطة الخدمات تدبير في ارتباك 

 وتعويضه القديم العمومي المطرح مستوى على والتحويل للفرز مركز إنشاء عن بالتخلي مراكش جماعة قرار أدى

 أن  وعلما.  النفايات  تدبير  سلسلة  من  التحويل  مركز  حذف  إلى  الجديد   العمومي  المطرح  مستوى  على  فقط  للفرز  بمركز

  يتم التي للنفايات بالنسبة الشحن في الفصل نقط دور تلعب وسيطية نقط أو للتحويل أرصفة إلى تفتقر مراكش مدينة

 فقد المطارح، إلى للنقل المخصصة تلك إلى الجمع شاحنات من النفايات تحويل من الشركات تمكن بحيث جمعها،

  واجهت التي الكبيرة للصعوبات نتيجة منها والتخلص النفايات جمع خدمات  تدبير في ارتباك إلى القرار هذا أفضى

 للشروط وتستجيب البيئية والمعايير للمواصفات ومطابقة اقتصاديًا مناسبة بدائل توفير في  إليها المفوض الشركات

ً  الشركات هاته فإن المبذولة، المساعي من الرغم فعلى. اإلدارية  التحويل أرصفة موقع تغيير إلى تضطر ما غالبا

 . المواطنين شكاوى بسبب

 عمدت حيث البيئية، والمعايير التعاقدية للمقتضيات مخالفة ممارسات بروز إلى هذه االستقرار عدم حالة أدت وقد 

عة، النفايات لتحويل كأرصفة فالحية أراضي استغالل إلى الشركات بعض  أو تجهيز أو مسبق تهيئ أي دون المجم 

 المالي التوازن يعرض الوضع هذا أن كما. فيها مؤقتا النفايات وتخزين تفريغ يتم التي لألرضية مناسبة معالجة

 سلسلة في الكبير التغير هذا االعتبار بعين تأخذ  لم األخيرة  لهاته التقنية العروض إن حيث للخطر، المعنية للشركات

  للشركات التقنية العروض أن ذلك اآلليات، وسعة ونوعية األسطول حجم بتحديد  يتعلق فيما  وخاصة النفايات  تدبير

 من الكبيرة الكميات لنقل مهيأة غير وهي الحجم، المتوسطة أو الصغيرة الشاحنات من أسطول على ارتكزت  المعنية

 .  كم 100 حوالي تناهز إجمالية  مسافة على الجديد  العمومي المطرح إلى المجمعة النفايات

 الفرز بمركز االستغالل بدء في المبرر غير للتأخير نتيجة المجمعة للنفايات الكلي الطمر   

 األولى، السنة خالل الفرز مركز إنجاز من إيكوميد  شركة تنتهي أن المفروض من كان التعاقدية، للمقتضيات طبقا

  درهم، مليون 52,7 لها المخصص االستثمار مبلغ يقدر والتي الفرز، وحدة أشغال من االنتهاء المقرر من كان حيث

 إجراءات إتمام إلى إضافة تجهيزها من االنتهاء وتم بنيت قد  الوحدة هذه أن من الرغم على أنه، إال. 2017 سنة في

 .المركز هذا استغالل في بالبدء مراكش جماعة تأذن لم ،2018  أبريل نهاية وحتى أنه، لوحظ المؤقت، االستالم

 امتالء يرةتو تسارع من يعاني الذي الجديد  بالمطرح الضرر يلحق قد  النفايات فرز عملية ببدء األمر في التأخير هذا

 من إليها المفوض والشركة الجماعة يحرم مما تثمين، أو فرز دون للنفايات الكلي للطمر نتيجة  للطمر المعدة الحفر

 باإلضافة  المطرح  لتشغيل  االفتراضي  العمر  في  تراجع  من  عنه  يترتب  عما  ناهيك  التثمين،  عملية  من  المنتظرة  العائدات

 .للنفايات السائلة المخلفات بمعالجة الخاصة المنشآت على الضغط زيادة إلى

 القديم المطرح من بالقرب للمراقبة خاضع غير مطرح تنامي  

  النفايات لطمر عشوائية منطقة وجود  حربيل، جماعة مستوى على القديم النفايات لمطرح الميدانية الزيارات كشفت

 أن كما المراقبة مستوى على نقائص وجود  على المعطى هذا ويؤشر. تانسيفت وادي بمحاذاة سريعة بوتيرة تتسع

 .تانسيفت  وادي  من  بالقرب  بأكملها  البيئية  والمنظومة  الجوفية  والمياه  التربة  على  كبيرة  بيئية  مخاطر  على  ينطوي  األمر

 البناء أو الهدم أشغال عن الناجمة النفايات من عشوائي بشكل التخلص 

 رخصت قد  مراكش مدينة أن لوحظ حربيل، جماعة مستوى على القديم المطرح تأهيل إلعادة المبذولة الجهود رغم

 كان  الذي  العقار  فوق  البناء  أو  الهدم  أشغال  عن  الناجمة  النفايات  بتكديس  النظافة  خدمات  تدبير  إليها  المفوض  للشركات

 .والتحويل الفرز مركز إلنشاء البداية في مخصصا

 تدبير مجال في محليا المبذولة المجهودات وال الوطنية التوجهات مع  يتطابق ال فإنه مؤقتا كان ولو الحل هذا إن

 وعالوة. اإليداع عمليات وعقلنة لمراقبة عملية بإجراءات دعمه يتم ولم واضحة رؤية من  ينبع ال أنه  كما . النفايات
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 الالزمة  التراخيص  على  الحصول  على  الجماعة  حرص  لعدم  نظرا  القانونية  بعدم  مشوب  القرار  هذا  أن  يبدو  ذلك،  على

 الضرورية  البيئة  وحماية  السالمة  بجوانب  المتعلقة  تلك  أو  اإلدارية  منها  سواء  المذكور،  العقار  استغالل  في  الشروع  قبل

 . المشاريع من النوع لهذا

 :يلي بما آسفي مراكش لجهة للحسابات الجهوي المجلس يوصي سبق، ما على بناء

  المجال؛ هذا في الوطنية للتوجهات وفقا النفايات لتدبير المديرية المخططات إعداد -

  مرحلة  من ابتداء لها، والمماثلة المنزلية النفايات تدبير سلسلة مكونات جميع وتكامل اتساق ضمان -

 منها؛ التخلص غاية إلى النفايات إنتاج

 ذلكو  النفايات،  تحويل  بأرصفة  المتعلقة  لإلشكالية  المناسب  للحل  اآلجال،  أقرب  في  التوصل،  على  العمل -

  المخاطر  من المدينة ولحماية  لها والمماثلة المنزلية النفايات  تدبير لسلسلة العام األداء تحسين بغية

 .التحويل بأرصفة المرتبطة البيئية

 النظافة خدمات تدبير. ثانيا

  إليها المفوض الشركات تدبير أنظمة .1

 .التالية المالحظات تسجيل عن الجانب هذا  مراقبة أسفرت

 القصبة-المشور جماعة مستوى على النظافة مرفق  تدبير الحصري غرضها شركة تأسيس عدم 

 يؤسس أن إليه مفوض كل على يجب العامة، للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54.05 رقم القانون 25 للمادة طبقا

 لوحظ  فقد   ذلك،  ومع.  التفويض  عقد   في  تحديده  تم  كما  العام  المرفق  تدبير  في  منحصرا  غرضها  يكون  شركة  شكل  على

 لشركة  فوض  الذي  القصبة،-المشور  جماعة  مستوى  على  النظافة  خدمات  تدبير  عقد   حالة  في  خرقه  تم  قد  الشرط  هذا  أن

 القوائم) المفوض التدبير بعقد  المتعلقة والوثائق المعطيات بشأن معقوال  ضمانا يوفر ال الذي األمر. كازاتكنيك

 بممارسة للجماعة تسمح ال الوضعية هذه أن كما(. الخ باالستثمارات الخاصة المعطيات المالية، التقارير التركيبية،

 .المفوض التدبير بعقد  خاصة فردية محاسبة لغياب نظرا وفعال  كاف بشكل المراقبة في سلطتها

 لالستغالل تحليلية محاسبة مسك عدم 

 لالستغالل تحليليةال محاسبةال تمسك ال إليها المفوض الشركات باقي أن تبين مراكش،-دوريشبورغ شركة باستثناء 

 التعاقدي  المقتضى هذا خرق عن ويترتب. المفوض التدبير اتفاقيات من 42و 22 المادتين في  عليها المنصوص

 الخدمات  عن  مفصلة  معلومات  لهما  يقدم   أن  المفترض  من  للتدبير  نظام  من  القصبة-والمشور  مراكش  جماعتي   حرمان

 .بها المتعلقة التكاليف أنواع مختلف وهيكلة للشركات تدبيرها المفوض

 المفوض التدبير عقد في عليها المنصوص للشروط المناولة شركات ومستخدمي آليات إخضاع عدم  

 الخدمات بدء من واحد  شهر  قبل إليها، المفوض الشركات على يتوجب المفوض، التدبير اتفاقيات من 16 للمادة طبقا

  وصفات   أسماء  موافقتها،  على  والحصول  رأيها  إبداء  قصد   المفوضة  السلطة  أنظار  على  تعرض  أن  المناولة،  موضوع

. المناولة  شركات  حددتها  كما  اتبالخدم  الخاصة  األسعار  وعروض  المقترح   للبرنامج  إضافة  المناولة  شركات  ومراجع

 إنجاز في للمساعدة النقل شركات بعض مع بالتعاقد  قامت إليها المفوض الشركات جميع أن لوحظ فقد  ذلك، ومع

 بنصف   مجهزة  كبيرة  شاحنات  طريق  عن  الجديد،  بالمطرح  إيداعها  قصد   جمعها  يتم  التي  النفايات  بنقل  المتعلقة  الخدمة

 المفوضة. للسلطات الكتابية الموافقة انتظار دون وذلك وسائقها، مقطورة

 المخاطر  بعض لتغطية تأمين عقود اكتتاب عدم 

  التدبير  اتفاقية  من  14  والمادة  العامة  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق  54.05  القانون  من  28  المادة  لمقتضيات   خالفا

 العقد مدة طيلة تغطي أن التنفيذ، حيز العقد  دخول من ابتداء إليها، المفوض الشركات على توجب التي المفوض

 شركات  أن إال. قانونية بصفة مكتتبة تأمين عقود  بواسطة أنشطتها عن تترتب قد  التي والمخاطر المدنية مسؤوليتها

 على تغطي تأمين عقود  تكتتبا لم أنهما  تبين حيث والتعاقدي، القانوني الشرط لهذا تمتثال  لم تكنيك وكازا م.ف.م.إس

 والحرائق السرقة مخاطر ضد ( االسترداد  وأموال الرجوع أموال) المفوض التدبير وعقارات أموال الخصوص وجه

 .استبدالها قيمة حدود  في وذلك المياه، وأضرار

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير  .2

 .يلي ما لوحظ والتجهيزات، المعدات بتدبير يتعلق فيما

 المعدات في باالستثمار المتعلقة االلتزامات ببعض الوفاء عدم 

 كما. بالمعدات الخاصة التعاقدية بااللتزامات الوفاء لعدم حاالت وجود  إليها المفوض الشركات استثمار فحص أثار

  النفايات لطحن جهاز بجلب التزامها المثال، سبيل على تحترم، لم التي م.ف.م.إس لشركة بالنسبة الشأن هو

(Broyeur  .) 
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ً و ذلك، إلى باإلضافة  مركبة األقل على يوفروا بأن إليهم المفوض جميع التزم ، االتفاقية من 28و 21 للمادتين وفقا

 بهذا فت  لم  م.ف.م.إس شركة أن إال. يطرأ قد  حادث أي لتغطية االستغالل في تستعمل مركبات خمس لكل احتياطية

 أن من الرغم على( Bennes tasseuses) للنفايات قالبة شاحنة االحتياط، سبيل على تحضر، لم  حينما االلتزام

 شركة لدى المالحظة نفس تسجيل تم  كما. شاحنات خمسة بمقدار زاد  قد  الشاحنات من النوع هذا من أسطولها

 توفر لم لكنها  ، 3م 18 سعة  للنفايات قالبة  شاحنات  بخمس أسطولها األخيرة هذه دعمت فقد . مراكش-دوريشبورغ

ً  احتياطية شاحنة  على تقم، لم مراكش- دوريشبورغ شركة فإن ،ذلك على زيادة. أعاله إليهما المشار للمادتين وفقا

 من كان والتي العقد، من 26 المادة في عليه المنصوص المركبة بتسليم المتعلق بالتزامها بالوفاء المثال، سبيل

 .فوقها العالي الضغط منظف  تركيب يتم أن المفروض

 متخصص   معلوماتي  تطبيق  باقتناء  المتعلق  التعاقدي  بالتزامها  المثال  سبيل  على  أخلت  فقد   تيومارا،  بشركة  يتعلق  وفيما

 تمكن محمولة إلكترونية بأجهزة بالتزود  المتعلق بالتزامها تف  لم أنها  إلى باإلضافة المركبات، أسطول تدبير  في

 بكل  الخاصة  البيانات  على  التعرف  من  للتمكن  النفايات  حاويات  على  الملصقة  الشريطية  الرموز  قراءة  من  مستخدميها

 باالستثمارات المرتبطة االلتزامات ببعض  تف لم األخرى هي أنها لوحظ فقد  كازاتكنيك، لشركة بالنسبة أما. حاوية

 المنصوص للمراقبة الدائم للهيكل تسلم أن المفروض من كان التي للمعدات بالنسبة المثال، سبيل على الحال، هو كما

 .التحمالت دفتر من 34 المادة في عليه

 إضافية  مركبات في االستثمار بدل االستغالل عمليات في االحتياطية المركبات استعمال 

 التي المركبات الستبدال احتياطية مركبات توفير وجوب على المفوض التدبير عقود  من 22و 21 المادتان تنص

 28  المادة  بموجب  المركبات  هذه  عدد   ويتحدد .  االستغالل  أثناء  تقني   لعطل  تعرضت  أو  السير  حوادث  بسبب  تضررت

 توفير على فزيادة وعليه،. عمليا استغاللها يتم مركبات خمس لكل األقل على واحدة احتياطية مركبة في االتفاقية من

  توفير إليهم المفوض على يتوجب الظروف، أحسن في بشأنه المتعاقد  غاللاالست برنامج لتنفيذ  الكافية المركبات

 .عمليا المستغل األسطول مع بالتناسب عددها يتطور احتياطية مركبات

 االحتياطية المركبات  بتتبع الخاصة والسجالت النفايات جمع لعمليات اليومية البرامج فحص خالل من تبين أنه إال

 على لالستغالل اليومي البرنامج في المركبات بهذه االستعانة إلى تعمد  إليها المفوض الشركات جميع أن وعداداتها

 التدبير عقد  في  عليه منصوص هو كما لالستغالل كافية مركبات  توفير  عوض وذلك األخرى،  الشاحنات غرار

 .المفوض

 المفوض التدبير عقد لمقتضيات الكنس لخدمة المخصصة المستودعات مطابقة عدم 

 والتقنية اإلدارية البنايات على إليه مفوض كل يتوفر أن يجب المفوض، التدبير من اتفاقية من 24 المادة بموجب

  الشركات جل أن لوحظ لذلك، خالفا لكن. المعدات إليداع مخصصة محالت  ضمنها ومن أعماله لمزاولة الالزمة

 تستخدم( والتصدير االستيراد  مجال في المستخدمة الحاويات) حديدية صناديق على الكنس، خدمة يخص فيما تعتمد 

 قد الحديدية الصناديق هذه معظم فإن ولإلشارة،. لها التابعة اإلدارية الملحقات مستوى على موزعة كمستودعات

 .خاصة ملكيات فوق  أخرى، حاالت وفي العام، الملك في  قانوني غير بشكل وضعت

 من االستخدام ظروف أدنى إلى تفتقر المستودعات هذه فإن المفوضة، السلطة صورة تخدم ال كونها على وزيادة

 هذهإن ف ذلك، عن فضال. المخاطر ضد  للتأمين بعقود  مغطاة غير أنها كما والكهرباء كالماء الكنس عمال طرف

 تركيب تستلزم والتي االتفاقية  نفس من 22 بالمادة عليها المنصوص التعاقدية للمقتضيات تستجيب ال المستودعات

 بهيكل اإلنترنت  عبر مباشرة ربطها ضمان مع الكنس، خدمة مستودعات بينها ومن المختلفة المباني في الكاميرات

 .المفوضة للسلطة التابع المراقبة

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير مستوى على أخرى قصور أوجه 

 :منها  نذكر المالحظات، من بمجموعة األمر يتعلق

ً  وذلك المستخدمة، والمعدات المركبات تنظيف مستوى على نقص -  سيما  ال ،التعاقدية للمقتضيات خالفا

 بعد  يوم كل وخارجيًا داخليًا المركبات هذه غسل الشركات على توجب التي االتفاقية من 28 المادة

 ؛لذلك الحاجة دعت كلما الطالء تجديد  مع والجوار البيئة تلوث في التسبب دون استخدامها من االنتهاء

 العقد؛ في عليها المنصوص األماكن بعض  في الكاميرات تركيب عدم -

 (؛GPS) للمواقع الفوري التحديد  بنظام المجهزة غير واآلليات المركبات بعض استخدام -

 .النفايات جمع مركبات واجهة على اإلدارية الملحقة اسم إشهار عدم -
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 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمة  .3

 مكنت المراقبة في هذا المجال من الوقوف على النقائص التالية.

 الحاويات تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة 

لمخلفات  ، لوحظ وجود بعض نقاط الجمع التي تعرف طفح النفايات وتشتت اتم القيام بهامن خالل الزيارات التي 

المنزلية نتيجة االمتالء الكلي للحاويات. ويرجع ذلك، من جهة إلى عدم كفاية عدد الحاويات، ومن جهة أخرى لعدم 

 التي تنظم بعد الزوال وفي المساء. service de repasse)فعالية عمليات إعادة المرور لبعض شاحنات الجمع )

 ات يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويتعدم احترام الو 

القيام، بشكل منتظم، بصيانة وغسل وتعقيم حاويات النفايات  بمن دفر التحمالت الشركات المفوض إليها    21تلزم المادة  

 500والمناطق المحيطة بها مرة كل أسبوع. وفي حال عدم التقيد بهذا المقتضى، يتضمن العقد عقوبة تعاقدية قدرها 

يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات. وعالوة تالو سجل عدم احترامفقد درهم عن كل حاوية لم يتم غسلها. ومع ذلك، 

برنامج اليومي لعمليات التوفر على نظام يكفل تتبع  ت ال    كازاتكنيك  دوريشبورغعلى ذلك، تبين أن شركات إس.م.ف.م  

الغسل يمكن من تحديد عدد ومواقع الحاويات المغسولة بشكل مضبوط، مما يصعب من مهمة السلطة المفوضة في  

 لتحقق من اإلنجاز الفعلي للخدمة وجودتها.لالقيام بمراقبة فعالة 

 يالخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العموم 

تفاديا لخلطها بالنفايات المنزلية، ال تسمح عقود التدبير المفوض للشركات المفوض إليها بالتخلص من مخلفات الكنس 

أن   المفوض إليها  من دفر التحمالت تحتم على الشركات  27عبر وضعها في حاويات النفايات المنزلية. كما أن المادة  

تتكفل بإجالء مخلفات الكنس وإيداعها بالمطرح العمومي. ولكن من الناحية العملية، لوحظ أن جميع الشركات تقوم 

بجمع مخلفات الكنس في أكياس وتحملها بعد ذلك إلى أرصفة التحويل، حيث يتم تخزينها مؤقتا مع النفايات المنزلية 

احتساب مخلفات  األمر الذي يؤدي إلىاس أنه نفايات منزلية فقط. ومن تم ينقل الخليط إلى المطرح العمومي على أس

 م أجرة المفوض إليهم.يتضخ ، ومن تمضمن كميات النفايات المنزلية التي يتم جمعها الكنس

 أجر المفوض إليهم والتوازن المالي لعقود التدبير المفوض  .4

ما ، 2017إلى  2015خالل الفترة الممتدة من  ،كشتكلفة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مرا تبلغ

مليون درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي بمتوسط سنوي يناهز مليون درهم   326,8 مجموعه

يلخص الجدول التالي تطور تكلفة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها خالل الفترة المذكورة عن كل و. 108,94

 . منطقة

اإلجمالية مع الكلفة 

 احتساب الضريبة
 السنة إس.م.ف.م  تيومارا  دوريشبورغ كازاتكنيك

109.563.967,00 3.878.154,00 44.504.341,00 25.193.123,00 35.988.349,00 2015 

107.074.680,00 5.251.572,00 42.574.153,00 24.713.917,00 34.535.038,00 2016 

110.165.877,00 6.337.147,00 43.009.226,00 25.371.072,00 35.448.431,00 2017 

 المجموع 105.971.819,00 75.278.112,00 130.087.720,00 15.466.873,00 326.804.524,00

 المتوسط 35.323.940,00 25.092.704,00 43.362.573,00 5.155.624,00 108.934.841,00

 السنوي 

 (بالدرهم)المبالغ 

وضعية التوازن   كذاو  ار الشركات المفوض إليهومتعلقة بأجال  للجوانب  للحسابات  الجهوي  المجلس  أسفرت مراقبةوقد  

 .المالي لعقود التدبير المفوض عن تسجيل المالحظات التالية

  الواردة في دفاتر التحمالت التقديرية والكميات المجمعة النفايات كمياتتباين بين 

 كمياتتبين من خالل تحليل المعطيات المتعلقة بجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش وجود فارق بين 

شركة تيومارا . وقد تصدرت الواردة في دفاتر التحمالت لعقود التدبير المفوض التقديرية الكمياتو ةجمعالمالنفايات 

 فيبلغ  بتراجعالترتيب من حيث االنخفاض الذي عرفته كميات النفايات المجمعة مقارنة بالكميات التقديرية، وذلك 

بالنسبة لشركة  أماطن.  112.859بحوالي  ، أي2017و 2015فترة الممتدة ما بين ال خالل بالمائة 32متوسط ال

 تراجع نسبة المتوسط في يعادل ما وهو، 2017و 2015طنا خالل الفترة ما بين  31.584إس.م.ف.م فقد بلغ الفارق 



 39 

، 2017و  2015طنا خالل الفترة ما بين    31.584بالنسبة لشركة إس.م.ف.م فقد بلغ الفارق    أما  .سنويا  بالمائة  8  تناهز

طن  31.584بالنسبة لشركة إس.م.ف.م بلغ الفارق و .سنويا بالمائة 8 تناهز راجعت نسبة المتوسط في يعادل ما وهو

 .سنويا بالمائة 8 تناهز تراجع نسبة المتوسط في يعادل ما وهو، 2017و 2015خالل الفترة ما بين 

 ارتفعت ديريشبورك مراكش طرف شركة من ةجمعالمعلى عكس الشركتين السابقتين، لوحظ أن كميات النفايات و

. 2017في عام    بالمائة  18و  2016في عام    بالمائة  16و  2015في عام    بالمائة  21بأكثر من    التقديرية  بالكمياتمقارنة  

 . 2017و 2015ما بين خالل الفترة الممتدة  بالمائة 18متوسط ال فيرق بلغ اأي بف

 التقديرية  الكميات  تجاوزت  2017و  2015ما بين سنتي    ةجمعالمالنفايات    كمياتكازاتكنيك، فإن   فيما يخص شركة  أما

ن أطن يوميا في حين  25تقدر بحوالي  ةجمعالمالنفايات  كمياتن إسنويا. حيث  بالمائة 32 تبنسبة متوسطة بلغ

عامة، فإن حمولة النفايات التي  وبصفةطن.  19انحصرت في  التحمالت دفتر في الواردةيومية ال التقديرية الكميات

طن، أي  5.999 بحوالي ةالمتوقع الكميات  تجاوزت، 2017إلى  2015الفترة من  خالل  كازاتكنيك،جمعتها شركة 

 من الكميات المتوقع تجميعها برسم سنة واحدة. بالمائة 85ما يعادل 

، 2017و  2015  بين  ما  الممتدةخالل الفترة    ،كل من شركة ديريشبورك مراكش وشركة كازاتكنيكحققت  فقد    لإلشارة،

 تراجع حين فيمليون درهم.  2,09و 17,21هذا االرتفاع على التوالي بمبلغ  ويقدرات. ديرفوق التقت م معامالت ارقأ

 مليون 7,40و 29,01خالل نفس الفترة، على التوالي بمبلغ  ،.م.ف.مإستيومارا  شركتيي حققته ذ رقم المعامالت ال

 .درهم

  المعتمدة بخصوص نفس الخدمات األحادية نةمهم في األثم فارق 

النظافة   اتالمفوض إليها خدممن طرف مختلف الشركات  من خالل مقارنة األثمان المطبقة بالنسبة لجمع النفايات

زيادة  الحاالت، بعض في ،فارق الثمن تجاوزالمعتمدة. حيث  ةن األثمنبمدينة مراكش، يتبين وجود اختالف كبير بي

يبين الجدول أسفله األثمان وبالثمن األحادي الذي تعتمده شركة إس.م.ف.م والذي يعد األدنى.    مقارنة  بالمائة  48بنسبة  

 ألدنى: الثمن اب مقارنةجمع النفايات والفوارق المسجلة  خدمةالمعتمدة من طرف المفوض إليهم عن 

 مقارنة بالثمن األدنى الفارق في الثمن

 الشركات للطن الواحد )بالدرهم(الثمن األحادي لجمع النفايات المنزلية 

 بالدرهم النسبة المأوية ب

 كازاتكنيك 350,00 115,7 49

 ديريشبورك 345,90 111,6 48

 تيومارا  257,04 22,74 10

 إس.م.ف.م  234,30 0 0

تطبقان أعلى األثمان األحادية بالنسبة لخدمة   كازاتكنيكمراكش    دوريشبورغكما يتبين من الجدول أعاله فإن شركتي  

 . جمع النفايات

  تكلفة خدمات الكنس  تفاوت في 

، يتبين أن التكلفة اليومية لخدمات الكنس بالنسبة للمنطقة الثانية شركاتلا مختلفل ةالمدفوع ةمن خالل مقارنة األجر

 11.599,88تبلغ على التوالي مبلغ    والتي  ،منطقة الثالثة التي تدبرها شركة ديريشبوركالو  تيوماراالتي تدبرها شركة  

نسبة للمنطقة تفوق بشكل واضح تكلفة خدمات الكنس التي تتحملها جماعة مراكش بال ،درهم 109.287,84درهم و

بالرغم من أن المنطقة   درهم  77.143,76لم يتجاوز مبلغ التكلفة اليومية    حيثاألولى التي تدبرها شركة إس.م.ف.م.  

 .يةواألكثر كثافة سكان ةتتميز بكونها األكبر مساح

، فإن المؤشر المتعلق بالتكلفة اليومية عن كل كيلومتر يتم كنسه يدل كذلك على ارتفاع تكلفة خدمة ذلك على زيادة

تراوح هذا   ،درهم بالنسبة لشركة إس.م.ف.م  48تجاوز مبلغ  ي  التكلفة يومية عن كل كيلومتر يتم كنسه    فمقابلالكنس.  

بالنسبة لشركة  كيلومتردرهم عن كل  126كنيك وبالنسبة لشركة كازات كيلومتردرهم عن كل  137المؤشر بين مبلغ 

 درهم عن كل كيلومتر بالنسبة لشركة ديريشبورك. 93تيومارا و

  مختلفة  لشركاتارتفاع التكلفة نتيجة إلزامية تفويض خدمات النظافة  

ظافة في طلب العروض المفتوح المتعلق بالتدبير المفوض إلزامية تفويض خدمات النب  الخاصنظام االستشارة    تضمن

خدمات النظافة على مستوى ل اإلجماليةاالختيار ارتفاع التكلفة  هذا عن نتج وقد شركات مختلفة. لالمناطق الثالث 
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ل عقود التدبير المفوض الحالية إلى الغاست ايةالفترة الممتدة من بد  خالل، تهاتحملت ميزاني حيث ،جماعة مراكش

 مليون درهم.  741,75 بلغت ، تكلفة إجمالية2018 فبراير شهر نهايةحدود 

تدبير خدمات النظافة ل الحاليةلتكلفة اإلجمالية ا مقارنة تمتمن أجل تقييم تأثير هذا القرار على ميزانية الجماعة، و

وذلك   ،شركات مختلفةل  المفوضالتدبير عقود   إسناد مية  اإلز  على  التنصيصحالة عدم    فيبالتكلفة اإلجمالية المفترضة  

باعتبار أن الثمن المطبق من طرف المفوض إليهم يطابق الثمن المعتمد من طرف المفوض إليه بالمنطقة األولى الذي 

 برسم  ،لخدمات النظافة للمناطق الثالثة  المفترضةفإن التكلفة اإلجمالية    هكذا،. وتم انتقاؤه أوال، وهي شركة إس.م.ف.م

 741,75عوض    درهم  مليون  621,27  بمبلغ  قدرت  منطقة،   لكل  بالنسبة  المحتسبة  ةالحقيقي  الكميات  وباعتماد   الفترة  نفس

ترتب عن هذا االختيار تحمل مالية   قد ف  عليه،. و2018  فبراير  شهرالتي تم تسديدها فعليا إلى غاية نهاية    مليون درهم

 درهم. مليون  120,47جماعة مراكش لعبء إضافي يقدر بمبلغ 

 الجدول التالي تكلفة خدمة النظافة عن كل منطقة.  وضحي

 الفرق
التكلفة )على أساس 

 الثمن األدنى المطبق(
 الشركات المقاطعة التكلفة الحقيقية

 إس.م.ف.م  المنارة 223.490.474,03 223.490.473,63 -

المدينة وسيدي   226.293.600,99 190.214.994,20 36.078.606,79

 يوسف بن علي

 تيومارا 

 ديريشبورك كليز والنخيل  291.961.709,93 207.567.177,86 84.394.532,07

 المجموع 741.745.784,95 621.272.645,69 120.473.139,26

 اإلشراف والمراقبة  .5

 تينأسفر افتحاص نظام المراقبة المعتمد، سواء على مستوى جماعة مراكش أو جماعة مشور القصبة باعتبارهما السلط

 .نورد فيما يلي أهمها ،، عن تسجيل عدة نقائصتينالمفوض

 نقائص على مستوى اشتغال لجنة التتبع 

 أربع اجتماعاتسوى ، 2014منذ دخول عقود التدبير المفوض حيز التنفيذ في شهر شتنبر  ،عقد لجنة التتبعتلم 

شهر في  خرأ اواجتماع 2016في شهر شتنبر  واحد واجتماع  2015)اجتماعين في شهر مارس وأكتوبر من سنة 

من المشاكل   مجموعةتراكم    المذكورةلجنة  النتظام والدورية في انعقاد اجتماعات  االعدم    عن  ترتب(. وقد  2017غشت  

 تم معالجتها في الوقت المناسب.تتنفيذ عقود التدبير المفوض التي ظلت عالقة دون أن ب المرتبطة

عقد التدبير  مقتضيات عكس فعلى. المطلوب الوجه علىتها اباإلضافة إلى ذلك، فإن لجنة التتبع لم تقم بتحمل مسؤولي

فحص واتخاذ القرارات بشأن الصعوبات في تطبيق أو تفسير مقتضيات بهذه اللجنة مسؤولية  أناط الذي ،المفوض

(، لوحظ أن العديد من القضايا المعروضة على لجنة التتبع والتي  إليهم)المفوض والمفوض    رفانالطالعقد التي يثيرها  

ويبدو أن هذا التقصير  صدر بخصوصها أية قرارات من شأنها أن ترفع االلتباس وتذلل الصعوبات.  تتمت مناقشها، لم  

تطبيق ب المرتبطة والصعوباتفي أداء لجنة التتبع أثر سلبا على حسن تنفيذ الخدمات المفوضة بسبب تراكم الجوانب 

 .الحسم فيها تأخرأو تفسير العقد 

 عدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة 

لمفوض إليه ادائمة للمراقبة بمجرد إخطار إنشاء مصلحة  المفوضة السلطات على يتعينالتدبير المفوض  لعقود  وفقا

تولون مهمة مراقبة تنفيذ ين وكل مصلحة للمراقبة موظفين جماعيين من بينهم موظفون محلف وتضم باألمر بالخدمة.

المفوض إليه والتحقق من مدى احترامه لاللتزامات التعاقدية المضمنة في العقد. باإلضافة إلى بالخدمات المنوطة 

ويستند إلى  التعاقدية، لاللتزامات مخالفاتهممصلحة بتحرير محاضر ضد المفوض إليهم في حالة ال هاته تتكلفذلك، 

 .هذه المحاضر من أجل تحديد العقوبات التعاقدية

مستوى كل عقد من عقود التدبير  علىمصلحة دائمة للمراقبة  تعيينتقم بأن جماعة مراكش لم  لوحظومع ذلك، 

تحت  ،بعض األطر والتقنيين بتتبع ومراقبة مختلف العقود  بتكليفق الثالث، وإنما اكتفت المفوض الخاصة بالمناط

 إشراف القسم المكلف بالخدمات الجماعية الكبرى على مستوى الجماعة.
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 عدم استغالل المعطيات المحاسبية والمالية 

المعطيات المحاسبية والمالية   المراقبة،  إطار  في  ،القصبة على نظام يستغل-ومشورمراكش    تيمن جماع  أي  تتوفرال  

تمكن   عدمعن هذا النقص،    يترتبالمراقبة المنجزة. و  اتجودة عمليو شمولية  من  يحد مما    إليهم،التي يعدها المفوض  

، ال سيما تلك المرفق العامعلى استمرارية خدمة  سلباتبع ومراقبة مدى ضبط المخاطر التي قد تؤثر تن من يالجماعت

معامالت مالية  هابرامإل نتيجة امفوض إليهال شركاتتدهور السريع والفجائي للوضع المالي للال عننجم ت قد  التي

وبنكية )كالكفاالت والضمانات البنكية والقروض الخ( من شأنها أن تؤدي في حال عدم الوفاء بها إلى تحمل المفوض 

لمفوض التي هي في واقع الحال مسجلة في اسم ا دبيرممتلكات الت على الحجزمسؤوليات مالية قد تمتد إلى لإليه 

 الشركة.

القصبة من إمكانية -ومشورمراكش   تيجماع يحرمل المعطيات المحاسبية والمالية فإن عدم استغال ،من جهة أخرىو

التأكد من  بغية ا،هامش الربح المحقق من طرف الشركات المفوض إليه ومستوىلخدمات ل الحقيقيةمراقبة التكاليف 

سهر ص على ضرورة التي تنسالف الذكر  54.05من القانون  4لمادة ا حكاما ألقوفالمنصفة  األجرةعلى  احصوله

الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق 

  العام واألجرة المنصفة للمفوض إليه.

  التعاقديةالذعائر قصور في تطبيق 

  الشركات  قيخص تطبيق الذعائر التعاقدية في ح فيماتعامالن بفعالية تالقصبة ال -ومشورمراكش  تيحظ أن جماعول

من  51أن المادة ولمخالفات والعقوبات لالئحة  يتضمنالعقد  أن. فعلى الرغم من االتزاماتهب لخت التي االمفوض إليه

 مقتضياتفة ألحد  لدرهم عن كل يوم بالنسبة لكل مخا  2.500التدبير المفوض تنص على تطبيق عقوبة قدرها   اتفاقيات

لوحظ أن العديد من المخالفات لم تخضع لتطبيق الذعائر  قد ف والعقوبات،لمخالفات لالعقد غير المشار إليها في الئحة 

 التعاقدية. على سبيل المثال، نذكر ما يلي: 

 محترمةالالمقتضيات التعاقدية غير 
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االستثمارات التعاقدية والتغييرات في االستثمارات التي يتعين القيام عدم احترام 

 X X X X بها أو استبدالها دون موافقة مسبقة من المفوض

 X   X جميع عقود التأمين المطلوبة اكتتاب عدم

 X X X X نقص في المركبات االحتياطية 

 X X X X والمستودعاتعدم تركيب كاميرات مراقبة في مراكز النقل 

 X X X X لمحاسبة التحليلية اعدم مسك 

عدم تحويل المساهمة السنوية أو تأخر تحويلها إلى الحساب المخصص لتمويل  

  X X X تكاليف الدراسة ومراقبة التدبير المفوض

 X X X X عدم نشر المعلومات المالية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات 

 X X X  عدم إنجاز دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بمركز التحويل

  مالحظات متعلقة بالحساب الخاص بمساهمات المفوض إليهم في تمويل مصاريف الدراسات ومراقبة

 على مستوى جماعة مراكش عقود التدبير المفوض

  سنويا، ن كل مفوض إليه ملزم بأن يساهم  فإالتدبير المفوض على مستوى جماعة مراكش،    اتمن اتفاقي  22طبقا للمادة  

 والخبراتمن رقم المعامالت المحققة للسنة المنصرمة، من أجل تمويل المصاريف المتعلقة بالدراسات    بالمائة  1  نسبةب

بها السلطة المفوضة. كما ينص الفصل المذكور على أن هاته  رمأقد التدبير المفوض التي تع ومراقبة تتبع وكذا

رصيد  بلغ قد يناير من كل سنة. و 31ه في أجل أقصا الغرض، لهذا مفتوح ي،المساهمات يتم تحويلها لحساب جار

مارس  31مليون درهم بتاريخ  8,06مجموعه  ما االمفوض إليه الشركاتالحسابات الجارية المفتوحة من طرف 

2018 . 

 تسجيل المالحظات التالية: عن، الخصوص بهذا المنجزة المراقبة أسفرت وقد 

 ؛مذكورةالحسابات ال على الكاملةسلطة الال تتوفر الجماعة على  -

وبالتالي  ا،المفوض إليه  الشركات  طرف من  المطبقةأثمان الخدمات    فيترتب عن هذا المقتضى، زيادة   -

ارتفاع التكلفة اإلجمالية المتحملة من طرف ميزانية الجماعة، مما من شأنه الزيادة في هامش الربح 
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التكلفة اإلجمالية التي تم   مبلغعلى  الربحي هانظرا لتطبيق هامش الشركات اتهالمحقق من طرف ه

 ؛ خدمات النظافة صلبتضخيمها بإدراج نفقات ال تدخل في 

السنوية إلى الحسابات المخصصة لتمويل تكاليف الدراسة   اتالمساهم  بعض   تحويل  في  تأخرحظ  لو  كما -

 ومراقبة التدبير المفوض.

  القصبة -المشور جماعة  لفائدةنقائص على مستوى المراقبة المنجزة من طرف مكتب الدراسات 

لدراسات من أجل تتبع تنفيذ عقد لالقصبة على تدخل مكتب -يرتكز نظام المراقبة المتبع من طرف جماعة المشور

تسديد خدمات مكتب   علىمن دفتر التحمالت  34نصت المادة  قد و .التدبير المفوض من طرف شركة كازاتكنيك

 من مبلغ العقد.  بالمائة 4,5ى أساس عل ،مباشرة من طرف المفوض إليه ،الدراسات التقنية

 :تسجيل المالحظات التالية عنفحص الجوانب المتعلقة بمراقبة عقد التدبير المفوض،  أسفر وقد 

مكتب الدراسات التقنية، بشكل دقيق على المسؤولية التي يتحملها هذا  عدم تنصيص االتفاقية المبرمة مع -

  ؛ المراقبة المقدمة أو عند مالحظة عدم جدواها من طرف الجماعةاألخير في حالة وجود خلل في خدمات  

 وتحديدمكتب الدراسات التقنية من قبل المفوض قبل إبرام عقد التدبير المفوض  ةالتحديد المسبق ألجر -

 من مبلغ العقد، ليس مبررا بشكل كاٍف وال بالمائة 4,5أن المعدل الثابت البالغ  مبلغه السنوي. ويبدو

دراسة تقديرية تم إنجازها من طرف الجماعة على أساس وصف تفصيلي لخدمات المراقبة   يستند إلى

 ؛استخدامها في هذا اإلطار فروضوالوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الم

إنجازها تقني  بم قوحيث إن خدمات المراقبة ي المعتمد،ضعف الموارد البشرية التابعة لمكتب الدراسات  -

 ؛ دخل بشكل عرضييتمهندس و ةيعمل بصفة دائم

 ؛برنامج عمل منتظم )يومي وأسبوعي وشهري( يغطي الجوانب التعاقدية التي يتعين فحصها غياب -

 ؛مكتب الدراسات التقنية تعدد المخالفات لاللتزامات التعاقدية التي لم يتم تسجيلها من قبل -

القة المباشرة بين المراقبين  خطر ضعف فعالية إجراءات المراقبة من طرف مكتب الدراسات نتيجة الع -

 ؛التابعين للمفوض إليه

 ؛عليها في العقد  المنصوصوفقا لاللتزامات  بعد،عدم تتبع المعدات التي يستعملها المفوض إليه عن  -

تقييم مكتب الدراسات لمدى احترام المفوض إليه لاللتزامات التعاقدية يتم على أساس نظام التنقيط. حيث  -

يتم تطبيق العقوبات التعاقدية في حالة منح مكتب الدراسات التقنية نقطة تحت المعدل المطلوب للخدمة 

 دون حال مما العقد، تضياتلمق مخالفالمنجزة من طرف المفوض إليه. ويبدو أن نظام التقييم المتبع 

 .التعاقدية بالمقتضياتالقصبة من ضبط مراقبة التزام شركة كازاتكنيك -مكن جماعة المشورت

 التواصل والتوعية  .6

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

 والتوعية للتواصل جماعية غياب سياسة 

لشركات في إطار تنفيذ التزامات عقود التدبير المفوض، ال حظ أن عمليات التواصل والتوعية المنجزة من طرف الو

تندرج ضمن سياسة جماعية للتواصل والتوعية موثقة تؤطر وتوجه جميع العمليات واألنشطة التواصلية والتحسيسية 

جماعتي  في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وفقا لرؤية واضحة ومتناسقة خاصة بكل جماعة. حيث تبين أن  

القصبة ال تتوفران على خطط عمل سنوية خاصة بالتواصل في مجال تدبير النفايات المنزلية -مراكش ومشور

والمماثلة لها، تمكن من ترجمة األهداف المتوخى تحقيقها إلى تدابير وعمليات متناسقة ومتكاملة وتحدد المؤشرات 

أن العمليات واألنشطة التواصلية والتحسيسية المنجزة غير دائمة وتبقى  كما لوحظ    .النوعية والكمية الكفيلة بتقييم أدائها

مرتبطة بالمناسبات ومقتصرة على الحمالت التحسيسية التي يتم إنجازها من طرف المفوض إليهم في إطار عقود 

 .التدبير المفوض

دود على مختلف المتدخلين في  ونتيجة لذلك، يبدو أن المجهودات المبذولة في هذا الباب لم يكن لها سوى تأثير مح

سلسلة تدبير نظافة المدينة السيما المواطنين، لكون تغيير سلوكهم يتطلب عمليات وأنشطة تواصلية وتحسيسية دائمة 

الذي ال يمكن تحقيقه من دون خطط عمل مخصصة لتوعية ومختلف الفاعلين بالمدينة وفي  مراأل .ومنسقة وهادفة

أن كلتا الجماعتين ال تتوفران على خطط عمل تهدف إلى كما تجدر اإلشارة أيضا،  .مدنيمقدمتهم فعاليات المجتمع ال

 إلى قياس وتقييم مدى رضى المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليهم.

  



 43 

باتخاذ التدابير  القصبة-سفي، جماعتي مراكش والمشورآلذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش 

، وذلك من يخص التنظيم واالستثمارات فيما التعاقدية  االالزمة لحمل الشركات المفوض اليها على احترام التزاماته

 :خالل ما يلي

 :بالتنظيمفيما يتعلق  -

 مسك محاسبة تحليلية وفق القواعد المعمول بها؛ -

التقيد باإلجراءات الالزمة للحصول  ت وشروط التعاقد من الباطن وبالخصوص ياااللتزام بكيف -

على الموافقة المسبقة من طرف المفوض. وفي هذه الحالة، يجب على الشركات المفوض إليها 

بنود عقد التدبير  ل همأن تفرض على المتعاقدين من الباطن االلتزامات الكفيلة بضمان احترام

 .المفوض

 :باالستثماراتفيما يتعلق  -

 التدابير اتخادة، وإذا لزم األمر، تخدمليات المسات والمعدات واآلتبرير كفاية أسطول المركب -

 ستثمارات اإلضافية الضرورية لذلك؛ لال إليها المفوض الشركات  إنجاز لضمان التعاقدية

  ؛تحويل النفايات ستغالل أرصفةالوضع حد  -

عليها في مجاالت مستودعات لعمليات الكنس تستجيب للمعايير والمواصفات المتعارف  إنشاء    -

 ؛الصحة والسالمة والبيئة

االلتزام بالمتطلبات التعاقدية المتعلقة بشروط النظافة المفروضة على المركبات والمعدات  -

 .المستخدمة واستخدام المركبات واآلليات المزودة بأنظمة التحديد الفوري للمواقع

 : ر المفوض إليهم والتوازن المالي للعقودوعلى مستوى أج -

لشروط والقواعد الخاصة بتعديل أو مراجعة ل ،عقود التدبير المفوض إطار في وضيح،الت -

التوازن   على  الحفاظالجوانب المالية بما يسمح ب  تتبعنظام خاص ل  ووضعالتعريفات أو األجور،  

وعلى وجه الخصوص مراعاة مكاسب اإلنتاجية الناتجة عن تحسين تدبير  ،المالي للعقود

 المفوضة؛الخدمات 

 بكيفيةالحتياطات الالزمة لتأمين تقسيم المناطق  افي إطار عروض األثمان،    االعتبار،ألخذ بعين  ا -

تراعي الرفع من جودة التدبير المفوض لخدمات النظافة والتحكم بشكل أفضل في التكاليف 

 والعمل على تقليص الفوارق بين عروض المفوض إليهم.

 على مستوى التتبع والمراقبة: -

تحديد تنظيمها  مععقود التدبير المفوض في التتبع والمراقبة المنصوص عليها هياكل  خلق   -

 الموكلة لضمان حسن أداءها للمهام    الالزمةبشكل واضح وتخصيص الموارد البشرية والمادية  

 إليها؛

بيانات شاملة ومفصلة ومنتظمة تغطي مختلف عمليات تدبير النفايات   يوفرنظام معلومات    وضع -

ات التقنية والمحاسبية والمالية المتعلقة بالمفوض  معطيالمنزلية في مراكش، بما في ذلك ال

 إليهم؛

 المنصوص عليها في العقود. للمسطرةووفقا  اآلجالتنفيذ العقوبات التعاقدية خالل  -

 على مستوى التواصل والتوعية: -

إعداد خطط عمل سنوية خاصة بالتواصل في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، تمكن  -

من ترجمة األهداف المتوخى تحقيقها إلى تدابير وعمليات متناسقة ومتكاملة وتحدد المؤشرات  

 والكمية الكفيلة بتقييم أدائها. النوعية

 لهاطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة . ثالثا
هذا تم تفويض تدبير  في استغالل مركز طمر وتثمين النفايات، حيث 2016شرعت الجماعة ابتداء من شهر يونيو 

وكمقابل الستغالل المفوض إليه للمركز وإنجازه لالستثمارات المنصوص عليها  .إيكوميد المطرح الجديد إلى شركة 

ب وفقاً لكمية النفايات التي يتم إحضارها إلى المطرح، وذلك بالعقد، فقد حدد عقد التدبير المفوض لفائدته أجرا يحتس

درهم   198,24درهم خالل السنة األولى والثانية و  99,12لطن )بدون احتساب الرسوم( يتفاوت بين  لعلى أساس سعر  

اكش أن تدفع ابتداء من السنة الثالثة. وبغض النظر عن الكمية التي قد يتم ايداعها بالمركز، فإن العقد يلزم جماعة مر
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مليون درهم   188,93مليون درهم في السنة األولى و  29,74كحد أدنى لشركة إيكوميد مقابال ماليا سنويا يتراوح بين  

 في السنة األخيرة من عقد التدبير المفوض.

 نظام طمر وتثمين النفايات 

أسفرت مراقبة الجوانب المتعلقة بفتح مركز طمر وتثمين النفايات وإغالق المطرح القديم، عن تسجيل المالحظات 

 :التالية

 عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية المتعلقة ببعض المعدات والتجهيزات  

التعاقدية المتعلقة بالمعدات والتجهيزات،  اللتزامات االمفوض إليه التي لم يحترم فيها تم رصد مجموعة من الحاالت 

 نورد منها ما يلي: 

مركز طمر وتثمين النفايات، حسب ما جاء في إطار العرض   وفقا للتصميم األصلي لمشروع استغالل -

للمطرح القديم يمتد إلى مدة سنة، بعد ذلك  التقني المقدم من طرف شركة إيكوميد، فإن استغالل الشركة

لكن نتيجة  .عند بداية السنة الثانية من العقد  مستوى مركز طمر وتثمين النفايات يبدأ االستغالل على

إلى سنتين، فإن استغالل المطرح  االستثماريإبرام عقدين ملحقين ومن تم تمديد أجل وضع البرنامج 

 .2016بمركز طمر وتثمين النفايات في يونيو  االستغاللاستمر إلى حين بدء  حربيلالقديم بجماعة 

المرحلة األولى من االستثمارات المتعلقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات السائلة للنفايات   فإنذلك،  ل  تيجةن

لم يتم تحقيق أي استثمار بشأن المعالجة البيوكيميائية، بالرغم من ازدياد حجم المخلفات   كما  لم تتحقق بعد 

 ؛بالمطرح الجديد منذ بداية استغاللهالسائلة للنفايات الناتجة عن الطمر الكلي للنفايات المجمعة 

 عدم إنشاء محطة لمراقبة الطقس؛  -

 عدم وضع کاميرات للمراقبة على مستوى الميزان؛ -

سياج حول األحواض  لتركيب بالنسبة الشأن هو كما أخرى،عدم الوفاء بااللتزامات المتعلقة بتجهيزات  -

وتركيب أجهزة إضاءة متنقلة ذات قدرة عالية على مستوى   للنفاياتالمخلفات السائلة    جمع  قصد المفتوحة  

 منطقة تفريغ النفايات وتركيب أعمدة كهربائية على طول الطرق المؤدية لمنطقة طمر النفايات. 

 قدرة االستيعابية لألحواض المهيأة لطمر النفاياتالمتسارع في  انخفاض 

لطمر النفايات    C1، تم تقدير متوسط مدة استغالل الحوض  التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات  عقد في إطار  

إال أنه، واستناداً إلى المعطيات المتعلقة بكميات النفايات  سنة، أي ما يعادل أربع سنوات وخمسة أشهر.  4,38في 

متوقعة، يرة التتفوق بكثير الو C1يرة طمر النفايات بالحوض ت، فإن و2017التي تم إيداعها بالمطرح إلى نهاية سنة 

 :التاليمما يخفض بشكل كبير من متوسط مدة استغالله المتوقعة، كما يبرز ذلك الجدول 

 السنة
الحمولة المودوعة 

 )بالطن(

مدة االستغالل 

 )بالسنوات(

معدل استيعاب  

الحوض 

 ئة(ا)بالم

نسبة المدة الزمنية 

 المنصرمة )بالمائة(

   11   22 0,5 177.766,72 (أشهر 6)2016 

   23   43 1 343.500,18 )سنة كاملة( 2017

   34   65 1,5 517.266,90 لمجموعا

المسجل  النصف تقريبا. ويرجع ذلك، باألساس، إلى التأخيرإلى  قد تقلصت    C1أن مدة استغالل الحوض    لوحظ  هكذاو

بداية السنة الثانية مع بداية في تنفيذ برنامج االستثمار وبالخصوص مركز الفرز، الذي كان من المقرر أن ينطلق في 

 استغالل مركز طمر وتثمين النفايات. 

  فارغة اتيدوي للمعطيات المتعلقة بوزن الشاحنال باإلدخال يسمح لميزاناعتماد الشركة   

من أجل حساب حمولة النفايات التي يتم إيداعها  معلوماتيلشاحنات مجهز بتطبيق لتعتمد شركة إيكوميد على ميزان 

بطريقتين: األولى أتوماتيكية  اتوزن الشاحن بحسابلوحظ أن هذا التطبيق يسمح  قد بمركز طمر وتثمين النفايات. و

 اإلدخالة، حيث إن الداخلي مراقبةفي نظام ال ثغرةغير مقبولة وتشكل والثانية يدوية. وتعتبر الطريقة الثانية للوزن 

ات المتعلقة بكميات النفايات التي يتم إيداعها طيخطر التالعب بالمع على ينطويالفارغة  اتاليدوي لوزن الشاحن

خدمات النظافة في المدينة  تدبير اإليه ضوالتي يتم اعتمادها من أجل احتساب أجور جميع الشركات المفو ،بالمطرح

 وتثمين النفايات. بمن فيهم شركة إيكوميد المكلفة بتدبير مركز الطمر 
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 مراقبة كميات النفايات التي يتم إيداعها بمركز طمر وتثمين النفايات في قصور 

نظام المعتمد من قبل السلطات المفوضة لمراقبة وزن حمولة الشاحنات من النفايات على تواجد مجموعة من ال  يرتكز

ونوعية النفايات وجمع نظائر تذاكر الوزن. إال أن هذا األعوان الجماعيين الذين يقتصرون على معاينة الشاحنات 

الذي يتحكم في  ،عملية الوزن يتم تنفيذها من طرف مستخدم تابع لشركة إيكوميد  كونالنظام يبقى محدود الفعالية ل

كة . كما أن الشرمعطياتقواعد ال وإعداد كما يقوم بطبع تذاكر الوزن المعدة  ،الذي يسجل حمولة الشاحنات تطبيقال

فإن تركيز كل هذه العناصر على مستوى شركة  عليه،. وتهتتولى إدارة التطبيق المذكور وصيان منإيكوميد هي 

إيكوميد يمنحها السلطة الكاملة والحصرية على التطبيق وبالتالي توفرها على هامش مهم للمناورة بخصوص كميات 

   .النفايات التي يتم استقبالها بالمطرح

  من حيث النوع والكم النفايات عن الناتجة السائلة المخلفاتليه في قياس تقصير المفوض إ 

بتحليل المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات بشكل دوري، على األقل  التزاما تضمن العرض التقني لشركة إيكوميد 

 متخصص.  مختبروالمعادن الثقيلة من طرف  nh3و dcoو DOB5 :التاليةمرة كل ثالثة أشهر بالنسبة للمعايير 

 2017يونيو  في  األول  ، أن الشركة قامت فقط باختبارين لنوعية المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات  لوحظ  ذلك،ومع  

 . السنة نفس من دجنبر في والثاني

فإن العرض التقني للشركة ينص على قياس إنتاج المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات باستخدام   الكمية،  حيث  من  أما

أنه لم يالحظ وجود إال أو على مستوى مضخة استخراج المخلفات السائلة.  حوضعداد تدفق مثبت إما عند مدخل ال

 أي عداد على كل من المستويين.

  للنفاياتمطرح القديم الإعادة تأهيل  

 .ي هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التاليةف

 تأخير في إغالق مطرح النفايات حربيل 

طمر النفايات يتم بشكل  كانحيث  استغالله،على مستوى منذ إنشائه، عرف مطرح النفايات بحربيل عدة نقائص 

التي تلوثت  ،على المياه الجوفية عشوائي بالقرب من واد تانسيفت. كما أن المطرح شكل لسنوات عديدة خطرا

بالمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات لتواجد المطرح في مكان غير مناسب وافتقاره إلى نظام منع تسرب هذه 

  .المخلفات

لكن هذا  .وبغية مواجهة هذه المخاطر البيئية، تم إطالق مشروع إعادة تأهيل مطرح حربيل من أجل إغالقه نهائيا

وعلى الرغم من أن  .كراهات المتعلقة بعدم توفر وعاء عقاري للمطرح البديلالمشروع تأخر بشكل كبير بسبب اإل

، إال F.Dيل وإغالق مطرح حربيل المبرم مع شركة ، العقد األول إلعادة تأه2011جماعة مراكش قد أبرمت، سنة 

 .2016أن هذا المطرح لم يكف عن استقبال النفايات إال في يونيو سنة 

 نقائص على مستوى التخطيط والتنفيذ لصفقة إعادة تأهيل وإغالق المطرح القديم 

، عن حربيلبمطرح النفايات  إعادة تأهيل وإغالق برمتها الجماعة من أجلأالصفقة التفاوضية التي أسفر افتحاص 

 :التالية تسجيل المالحظات

لم يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإغالق مطرح النفايات بحربيل وفقاً لتخطيط محكم يراعي حساسية  -

  بتاريخ مراكش جماعة لجأت للمطرح،ايجاد موقع جديد  من تمكنها لعدم فنظرا هذه الخدمة العمومية. 

 امتد  والذي   F.Dشركة، على إثر انقضاء أجل تنفيذ العقد األول الذي أبرمته مع  2013نوفمبر سنة    24

 لم الجماعة أن إالالتفاوض مع نفس الشركة بخصوص إبرام صفقة تفاوضية.  إلىعلى ثالثة سنوات، 

. وتبعا لذلك، فإن اإلخطار هذه الصفقة إال قبل يومين من تاريخ انتهاء أجل التنفيذ المذكور  إبرام  إلى  تبادر

 F.Dشركة  ةواصلم عنه  ترتب مما ،2014مارس  31بالمصادقة على هذه الصفقة لم يتم إال بتاريخ 

، 2014مارس    31  غاية  إلى  2013نوفمبر    24خالل الفترة الممتدة من   استغالل مطرح النفايات القديم،

 ؛ دون أي أساس تعاقدي

درهم مع احتساب   9.654.004,34لثابت للصفقة التفاوضية األخير للشطر ا يلغ الكشف التفصيلي -

الرسوم. غير أنه لوحظ أن مبلغ هذا الكشف يتعلق بأداء أشغال تم إنجازها قبل المصادقة على الصفقة  

المتعلق بالصفقات العمومية،   2.12.349من المرسوم رقم    152ف مقتضيات المادة  الالتفاوضية، مما يخ

تبر صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إال بعد المصادقة التي تنص على أنه ال تع

 ؛عليها من طرف السلطة المختصة

، قدرت متوسط حجم النفايات التي F.Dإن جماعة مراكش لما قررت إبرام الصفقة التفاوضية مع شركة   -

النفايات خالل سنة واحدة. طن من    252.000أي ما يعادل    طن،  21.000يتم إيداعها شهريا بالمطرح ب  

من حجم النفايات   بالمائة 26,5لكن لوحظ أن حجم النفايات التي تم طمرها فعليا بالمطرح القديم تعدى 
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 المطرح حالة من بالرغمذلك و ،يوما 17والمقدرة خالل مدة إنجاز الصفقة التي لم تتعد تسعة أشهر 

 استغالله؛ باستمرار المرتبطة المخاطر وحجم

عملية  ةألي درهم،مليون  34التي تتجاوز قيمتها  ،F.Dلم تخضع الصفقة التفاوضية المبرمة مع شركة  -

، الذي سالف الذكر 2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم  142مراقبة أو تدقيق، خالفاً للمادة 

يتجاوز  التيو الجماعاتو واألقاليمينص على أن الصفقات التفاوضية المبرمة من طرف العماالت 

 .والتدقيق ةمراقبالمليون درهم مع احتساب الرسوم تخضع وجوبا إلى  هامبلغ

 عنمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من جمع الغازات البيولوجية الناتجة ب خاصة  مالحظات 

  القديم المطرح مستوى على النفايات

من جمع الغازات البيولوجية   انطالقاوع إنتاج الطاقة الكهربائية  ، عهدت جماعة مراكش مشر2016سبتمبر  21بتاريخ  

 ،درهم مع احتساب الرسوم  ألف  540ومليون    21الناتجة عن المطرح القديم بحربيل لشركة إيكوميد بمبلغ إجمالي قدره  

 وحددت مدة إنجاز المشروع في خمسة أشهر. 

المشروع من دون اللجوء إلى دراسات الجدوى الالزمة والدراسات التقنية إال أنه تبين أن الجماعة قررت إطالق هذا 

نجازها إحيث اكتفت بمذكرة تقنية ومالية تم  ،والمالية الضرورية من طرف مكتب خبرة متخصص في هذا المجال

ق قبلي اتفا إلىالجماعة لم تستند في إطالق هذا المشروع باإلضافة إلى ذلك، فإن  من طرف نفس شركة إيكوميد.

موثق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، من أجل ضبط الجوانب 

لوحظ أن إطالق المشروع لم يكن  كماالتقنية والمالية المتعلقة بتزويدهما بالطاقة الكهربائية التي سينتجها المشروع. 

 وقع إنشاء الوحدة الطاقية. مسبوقا بتسوية الوضعية العقارية لم

تحديد المعايير الفنية الضرورية لتحقيق مستوى مستقر من تجميع  عدمونتيجة لعدم انجاز الدراسات الالزمة، لوحظ 

الغاز من حيث الكمية والضغط والمكونات من أجل أن تتمكن وحدتا تحويل الطاقة من بلوغ قدرة تحويل تصل إلى 

630 KW .المبرمة لم تحدد النتائج الكمية والنوعية المتوقعة من إنجاز هذه المحطة الطاقية   لوحظ أن الصفقة كما

 .وبالخصوص وحدتي تحويل الطاقة

زيادة على ذلك، لوحظ أن أجل إنجاز مشروع المحطة المذكورة حدد في خمسة أشهر، ابتداء من منتصف أكتوبر 

فإن هذا  ،، لم يتم إتمامه بعد. ولإلشارة2018بريل . ومع ذلك، فإن هذا المشروع، وإلى غاية نهاية شهر أ 2016

 .2017يناير   9المشروع متوقف منذ 

  عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بعملية المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن

 النفايات

يزات خاصة بالمعالجة الحرارية في إطار العرض التقني لشركة إيكوميد، التزمت الشركة باالستثمار في إنجاز تجه

درهم، وذلك قبل متم سنة  3.500.000,00للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات المطمورة للمطرح القديم بمبلغ 

الذي تم بموجبه تأجيل برنامج االستثمار لمدة سنتين، يكون إنجاز  2بعين االعتبار العقد الملحق رقم وأخذا  .2015

 ، لم يتم إنجاز هذه التجهيزات.2018. إال أنه وإلى غاية أبريل  2017لمخلفات السائلة مبرمجا لسنة  المعالجة الحرارية ل

ولإلشارة، فإن عدم إنجازات المعالجة الحرارية لهذه المخلفات السائلة على مستوى المطرح القديم، ينطوي على 

رح في حال تسجيل تساقطات قوية بالمنطقة، مخاطر مرتبطة بإمكانية تسربها من األحواض إلى المحيط الطبيعي للمط

 مستوى المخلفات السائلة المجمعة باألحواض مرتفع. سيما وأنال 

 عدم إيالء األهمية الالزمة لإلشكالية االجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات 

أن اإلشكالية االجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات لم يتم أخذها بعين االعتبار في إطار تدبير مشروع إقفال  لوحظ

المطرح لم يتم إدماجهم في  هذا  شخصا الذين كانوا يعملون على جمع النفايات ب  150أكثر من    إن  حيث  ،المطرح القديم

في تدبير جمع النفايات المنزلية على مستوى جماعة مشروع المطرح الجديد. هذه الوضعية أثرت بشكل سلبي 

إلى جمع النفايات مباشرة من حاويات   اهاته الشريحة االجتماعية وفي غياب حلول بديلة إلدماجه  تحولتحيث  ،مراكش

ة النفايات في األحياء السكنية والتجارية للمدينة بحثاً عن مخلفات ومتالشيات صالحة للبيع. مما أثر سلبا على نظاف

بعض المناطق التي تعرف توافد أعداد كبيرة منهم وكذا على بعض الشركات المفوض إليها التي تشتكي من انخفاض  

 الكميات المجمعة في مناطقها بسبب النشاط المتزايد لجامعي النفايات مما يضر برقم معامالتها. 

 بما يلي: للحساباتوعليه، يوصي المجلس الجهوي 

 :رح الجديد )مركز طمر وتثمين النفايات(فيما يتعلق بتدبير المط -

خاصة ما يتعلق بتدبير ، كل التزاماتهبالتأكد من التزام المفوض إليه، في الوقت المناسب،  -

المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات والتجهيزات الضرورية من أجل استغالل أمثل للمطرح 
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الجديد. كما يجب التأكد من إدالء المفوض إليه بالنتائج الدورية للقياسات الكمية والنوعية 

 ؛للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنفيذ المعالجة الحرارية لها

، من خالل كميات النفايات التي يتم طمرها في المطرح  مراقبةاتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل   -

 معلوماتي  تطبيق   واعتمادتجهيز الميزان بالوسائل الضرورية من أجل مراقبة حمولة الشاحنات  

ضة أو ال يسمح بالتعديل اليدوي للبيانات المتعلقة بوزن الشاحنات إال بعد موافقة السلطة المفو

 .مثلهاي نم

 فيما يتعلق بإعادة تأهيل مطرح النفايات القديم: -

حث المفوض إليه على احترام الجدول الزمني المتفق عليه من أجل لاتخاذ التدابير الالزمة  -

 إعادة تأهيل مطرح النفايات القديم؛

ية والنوعية وال سيما القيام بالقياسات الكم ،ضمان التزام المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية -

 النفايات؛للمخلفات السائلة الناتجة عن 

 مستوى على لها والمماثلةبالتعاون مع مختلف المتدخلين في تدبير النفايات المنزلية  العمل، -

على وضع خطة عمل من أجل حل اإلشكالية المرتبطة بالوضعية االجتماعية  مراكش،مدينة 

 لجامعي النفايات.
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II.  رئيس المجلس الجماعي لمراكش جواب 

 ()نص  الجواب كما ورد

 مراكش بمدينة والمماثلة لها المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 النفايات لتدبير التخطيط .1

   يلي: لما مراكش جماعة طرف من الجماعي المخطط إعداد عدم يعزى

 عدادهاإ في الشروع تم والتي مراكش لعمالة االقليمي المديري بالمخطط المتعلقة الدراسة نهاءإ عدم -

 ؛2014 سنة منذ  مراكش عمالة طرف من

 المنزلية النفايات بتدبير  الخاص الجماعي المخطط إعداد  لطرق المحدد  التطبيقي النص غياب -

 لها؛ والمماثلة

 الجماعي المخطط إعداد( 2022-2016) مراكش جماعة عمل برنامج تضمن فقد  اخرى، جهة ومن -

 .أعاله المذكور التطبيقي النص نشر بمجرد  لها والمماثلة  المنزلية النفايات بتدبير الخاص

 جمع عمليات دعم على ركز بل المصدر، من الفرز لعملية األولوية يعط لم المنزلية للنفايات الوطني المخطط نإ

 .والتثمين وإعادة التدوير للفرز وحدات تطوير مع ثانية مرحلة في معالجتها ثم أولى مرحلة  في النفايات

 المعايير بشأن 28-00 القانون من 83 المادة في عليها المنصوص التطبيقية النصوص إصدار بعد  يتم أنه لم كما

 النفايات. تثمين بطرق المتعلقة التقنية والمواصفات

وتهدف   ،2019  مارس  11  يوم  إال   تقديمها  يتم  لم  النفايات  وتثمين لتقليص  الوطنية  االستراتيجية  نأ  والجدير بالذكر

 المواد تخداماس وكذا التدوير وإعادة االستخدام إعادة مدى وزيادة النفايات إنتاج تقليص األقل على أو تفادي إلى

 .للبيئة الصديقة البديلة

 المكلفة والوزارة المنتدبة مراكش جماعة  شراكة بين اتفاقية موضوع المصدر هو من الفرز مشروع أن العلم مع

 ومفصلة معمقة جدوى ودراسة المشروع وثيقة إعداد  من االنتهاء بعد  نجازهإ في الجماعة ستشرع حيث بالبيئة

 المتدخلين. جميع مع بشراكة وذلك

 هامدة، نفايات والبناء بمثابة الهدم مخلفات تصنف 28-00 القانون من 7 الفقرة ،3 للمادة وطبقا أخرى، جهة ومن

 الهامدة؛ والنفايات الخطيرة؛ الغير والصيدلية الطبية الصناعية؛ النفايات لتدبير الجهوي المديري المخطط ويحدد 

 الذي هذا المخطط  غياب  وفي  النفايات.  هذه  تدبير وكذا  بها  الخاصة  والتجهيزات  االفراغ  مواقع  والنهائية  والفالحية

  تعبئته  تتم والذي مراكش لمدينة القديم للمطرح مجاورا موقعا مراكش جماعة حددت نجاز،اإل طور في الزال

 الهامدة. النفايات إلفراغ مؤخرا

 النفايات تدبير منظومة .2

 ببعد الخاصة األثمنة( la plus-value)  تفعيل تم  المنابهة جماعة إلى حربيل جماعة  المطرح من تغيير عند 

 .المطرح

 العرض  في  والمحدد   المعالجة؛  النفايات  من  للطن  األحادي  السعر  مراجعة  على  الفرز  مركز  اشتغال  انطالق  يتوقف

 للمشروع، األولي التصميم على طرأت التي للتعديالت تبعا ألنه. الرسوم احتساب دون درهم 198,24 في األولي

 برنامج  من المالية تكلفتها حذف يستوجب مما كلم 34 مدى على النفايات مخلفات عملية تحويل حذف عنها نتج

 أدخلت  التي  للتعديالت  وفقا  االستثماري؛  المخطط  بمراجعة  القيام  على  إليه  والمفوض  المفوض  اتفق  ولقد .  االستثمار

 .  4 رقم التعديلي الماحق موضوع ستكون والتي التنفيذ  مخططات على

  لنفوذ   تابعة  أراضي  على  للمطرح؛  المحدد   النطاق  خارج  للمطرح  القديم  الموقع  حول  المتناثرة  السوداء  النقط  تتواجد 

 مراكش جماعة وصالحيات  اختصاصات ضمن تدخل ال النقط هذه مراقبة  أن من الرغم وعلى. حربيل جماعة

 عدد اإلرسال عبر الموضوع في  اسفي  مراكش بمراسلة والية الجماعة قامت  الترابي، مجالها من جزءا وليست

 .2017 ماي  4 بتاريخ المسجل 10555

 المديري  المخطط  إعداد   انتظار  في  القديم،  المطرح  بجوار  الكائن  بالموقع  تربةاأل  بإفراغ  مؤقتا  مراكش  جماعة  أذنت

.  والنهائية والفالحية الهامدة؛ والنفايات الخطيرة؛ الغير والصيدلية والطبية الصناعية؛ النفايات لتدبير الجهوي

 المسجلة  13275  عدد   رسالة)  كتابة  مراكش  جماعة  طلبت  القديم،  للمطرح  النهائي  اإلغالق  وقبل  ذلك  مع  وبالموازاة
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 موقع تحديد  أجل من المعنية المحلية الجهات جميع مع اجتماع عقد  مراكش عمالة من( 2016 يونيو 10 بتاريخ

 .الستغالله واإلدارية التقنية والترتيبات السبل ودراسة األتربة لتفريغ بديل

 النظافة خدمات تدبير. ثانيا

 لها المفوض الشركات تدبير أنظمة 

 2018  سنة  من  انطالقا  لألشغال  تحليلية  محاسبة  بمسك  التزمتا  فإنهما  SMVMو  TEOMARAلشركتي    بالنسبة

 .الشركتين معطيات بقاعدة متوفرة المعطيات أن علما السابقة للسنوات التحليلية وتدارك المحاسبات

 النفايات  لنقل أخرى شركات مع عليه تقدم تعاقد  بأي إليها مفوض شركة أي طرف من مراكش جماعة إخبار يتم

 .للمنابهة العمومي المطرح إلى الوسيطة النقط من

 المفوض التدبير وتجهيزات معدات تدبير 

  باالستثمار المتعلقة االلتزامات ببعض  الوفاء عدم حالة المناسبة في  الغرامات تطبيقعلى  مراكش جماعة أقدمت

 أمام النقطة هذه رفع إلى أدى الذي الشيء الخصوص، بهذا بطعون تقدمت المعنية الشركات أن إال المعدات، في

 .الجهة والي برئاسة التحكيم للجنة رفعها  بدورها قررت التي التتبع لجنة

 المقدمة  الخدمات وجودة االستغالل عمليات تنفيذ 

 فيها بما لها والمشابهة المنزلية النفايات بجمع المتعلقة األثمان قائمة في 1 رقم الخدمة في مضمنة الكنس مخلفات

 .الضخمة ومخلفات الكنس المواد 

 والمراقبة االشراف 

  باألشطر  الخاصة  للجنة  اجتماع  عقد   تم  السابقة  التتبع  اجتماعات لجن  في  معالجتها  تتم  والتي لم  العالقة  النقاط  لتدارك

 . الشركات لطلب استجابة الحقا التتبع للجنة اجتماعات عقد  وسيتم 2018 يونيو 06 بتاريخ الثالثة وذلك

 لها والمماثلة المنزلية النفايات وتثمين طمر. ثالثا

 النفايات وتثمين طمر امنظ 

 بثالث للشركة المالي العرض في المسطر االستثماري المخطط زاحةإ بسبب التجهيزات هذه بعض إنشاء يتم لم

 .3و 2و 1 رقم التعديلية الملحقات في عليها المنصوص للمقتضيات سنوات طبقا

 Schéma» االستغالل مخطط في المقررة 11 المرحلة من جزء نجازإ سيتم اإلشكالية هذه لتجاوز

d’exploitation »النفايات طمر من وستمكن هكتار 10 تقارب مساحة على ،3و 2 ،1 المراحل بعد  مباشرة 

 .2021 سنة في الثاني الحوض تسليم المقرر ومن. 2019و 2018 السنوات خالل المنتجة

المعالجة  محطة إنشاء انتظار في رشاش بواسطة حرارية معالجة معالجتها فيتم النفايات، عصارة يخص فيما أما

 .2020و 2019 سنتي خالل

 والذين  مراكش؛  لجماعة  التابعين  المراقبة  أعوان  طرف   من  وجيز  وقت   في  النفايات   وزن  لعملية  الفعلية  المراقبة  تتم

 الوزن. عملية احترام على ويسهرون يتتبعون

 لمصالح  التابع  المراقبة  عون  طرف  من  مباشرة  تحصيلها  يتم  النفايات   ايداع  وصوالت  طبع  وبمجرد   أخرى،  جهة  من

 عن والمراقبة للتتبع نظام بتثبيت ملزمة المفوضة فالشركة  محتمل؛ مشكل أي تجاوز أجل ومن . مراكش جماعة

 بعد؛

 المجال،   هذا  في  متخصصة  شركة  الى  المهمة  هذه  إسناد  أجل  من  المبادرة  مراكش  جماعة  اتخذت  بالموضوع  وعالقة

 .إعداده من االنتهاء بعد  عرضها تقديم وسيتم

 والذي للشركة، التقني العرض في يكفي بما مراكش مدينة نفايات عن الصادرة النفايات عصارة خصائص حددت

 تحديد من التحاليل هذه مكنت وقد . PROTEGE MAROC المختبر طرف من المنجزة التحليل نشرات تضمن

  أهمية تكمن ذلك، على عالوة. المعالجة لمحطة االستيعابية القدرة تحديد  وكذا اعتماده تم الذي المعالجة أنماط

 البيولوجية، الكيميائية، المعالجة )الفزيائية، مستويات مختلف اشتغال خالل الكيميائية للخاصيات الدورية المتابعة

 صبيب قياس فان ساس،األ هذا وعلى. المعالجة محطة استغالل في اختالالت منع وقوع في ؛(العكسي التناضح

 .المعالجة محطة انجاز فور به العمل سيبدأ وتحديد خاصياتها النفايات عصارة

 .  المعالجة  محطة  انجاز  اثناء  تثبيته  وسيتم  المعالجة  محطة  مكونات  أحد  يعد   الصبيب  قياس  فجهاز  أخرى،  جهة  ومن
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 للنفايات القديم المطرح تأهيل إعادة 

 بتاريخ 02-12-349 عدد  المرسوم مقتضيات مع تام بانسجام CC/01/201عدد  التفاوضية الصفقة إبرام تم لقد 

 من  ب   الفقرة  تنص  حيث  87و  86  المادتين  سيما  العمومية؛  بالصفقات   المتعلق(  20/3/2013)  11434جمادى    08

 المنصوص المستعجلة لألعمال بالنسبة خاصة اتفاقية  أو رسائل بتبادل استثنائية، بصفة  إما( .... ب" :87 المادة

 إعداد  مع إنجازها يتالءم  ال التي أعاله، 86 المادة من( ثانيا البند  من  5 الفقرة في الواردة االستثناء حالة في عليها

 التزامات  وحدود   لياتالعم  طبيعة  على  األقل  على  الخاصة  االتفاقية  أو  الرسائل  تبادل  ويبين.  للصفقة  المكونة  الوثائق

 أن يجوز ال األخيرة، الحالة هذه وفي. مؤقتا ثمنا أو نهائيا ثمنا لها ويحدد . والمدة المبلغ حيث من المتعاقدة السلطة

 صفقة شكل على الخاصة االتفاقية أو الرسائل تبادل تسوية تتم أن ويجب. مسبقة دفعات أو سلفة أي دفع إلى يؤدي

 ."الموالية أشهر الثالثة خالل نهائي بثمن

 بتاريخ LEFLOCH DEPPOLLUTIONوشركة  مراكش جماعة بين خاصة اتفاقية إبرام وبالفعل تم

  األشغال   يفسر  ما  وهذا  ،الحوز  تانسيفت   مراكش  جهة  والي  السيد   طرف  من  عليها  المصادقة  وتمت  ،02/01/2014

 تفاوضية  صفقة  شكل  على  سويت  التي  الخاصة  االتفاقية  إطار  في  المنجزة  الصفقة  على  المصادقة  تاريخ  سبقت  التي

 .العمومية الصفقات قانون من 87 المادة بمقتضيات  عمال

 غياب الى باألساس يرجع فعليا طمرها  والتي تم المتوقعة النفايات  كمية  بين المسجل تفاوتالف أخرى، جهة ومن

 .  المجاورة الجماعات لنفايات المطرح وكذلك استقبال للنفايات المستقبلية الكميات تقدير من تمكن  دقيقة معطيات

 المصالح  نأ  علما  الصفقة  لهذه  افتحاص  أو  مراقبة  بعمليات  للقيام  الوصية  الوزارة  شارةإ  رهن  مراكش  جماعة  وتبقى

 .الصفقة هذه نجازإ واكبت اسفي مراكش جهة لوالية المختصة

 المكلفة الوزارة من بمبادرة بمراكش كان القديم المطرح في البيوغاز لتثمين بيوكهربائية محطة بناء  مشروع إن

 الوزارة  أطر  طرف  من  المشروع  لهذا  تصميم  نجازإ  تم  وقد .  درهم  مليون  17  حدود  في  المشروع  مولت  التي  بالبيئة

 مشاريع  واستغالل  انجاز  في  المسبقة  التجربة  ذات  ECOMED MARRAKECH  شركة  بمعية  أعاله  المذكورة

 النموذجي   المشروع  بهذا  القيام  شركائها  بالبيئة رفقة  المكلفة الوزارة  أرادت  أخرى، ناحية  ومن.  فاس  بمدينة  مماثلة

 أشغاله من لموقع تقنية متعددة زيارات موضوع كان حيث. بمراكش المناخ قمة تنظيم هامش على لعرضه الرائد

 .واالفريقية واألجنبية المغربية البعثات طرف

 بين ما المستخرج الميتان نسبة وتتراوح مشجعة االستجماع  شبكة مستوى على البيوغاز قياس اختبارات نتائج نإ

 الفعلية  الرئاسة  تحت  15/3/2018  بتاريخ  الصدد  هذا  في  تنسيقي  اجتماع  بعد   نهأ  أيضا  شارةاإل  وتجدر  ٪.50و  46

 المستقلة الوكالة طرف من تقنية  عروضا مراكش جماعة  تلقت المعنيين، الفاعلين مختلف وبحضور الوالي للسيد 

 العروض هذه. الوطنية بالشبكة المحطة بربط تتعلق للكهرباء الوطني والمكتب والكهرباء بمراكش الماء لتوزيع

 بالتنمية المكلفة الجهويةوالمديرية  والمعادن للطاقة الجهوية المديرية طرف من الدراسة طور في ناآل هي

 كالهما،  وأ  الشريكين  واحد   مراكش  جماعة  ما بين  اتفاقية ربط  بتوقيع  الدراسة  هذه  تكلل  نأ  ومن المرتقب  المستدامة.

 . البيوكهربائية المحطة واتفاقية استغالل

 البيوغاز من قار صبيب تحقيق من ستمكن بالمحطة المثبتة فالمضخات الضرورية، الفنية المعايير ناحية من ماأ

 . ميكاوات 1 بقدرة طاقة لتوليد  كاف

 الحرارية المعالجة لتحقيق ( pulvérisateur) رشاش باقتناء ECOMED MARRAKECH شركة قامت

 ، DMain St ،Milltown 149 ب الكائن NORTH EAST SOPPORTالمستورد  عبر النفايات  لعصارة

NJ 08850،  USA . التسليم  إجراءات أن إال.  الجماعة مصالح إلى االقتناء  اتورةف من نسخة تسليم تم وقد

 .متوقعا غير تأخرا عرفت  الجمركية

 النفايات حقن طريق عن العصارة هذه بإعادة تدوير الشركة تقوم النفايات عصارة أحواض في محتمل فائض لكل وتحسبا
 .البيو كيميائية والتبخر التفاعالتعبر  حجمها تقليص من تتمكن الطمر، حتى حوض في المطمورة

III.  رئيس المجلس الجماعي للمشور القصبةجواب 

 مراكش بمدينة لها والمماثلة المنزلية النفايات بتدبير المرتبطة العمليات وتنفيذ تصميم. أوال

 لتدبير النفايات التخطيط .1

 عدم اتساق بعض المكونات الرئيسية لسلسلة تدبير النفايات  بخصوص 

 : كراهات أهمهالى بعض اإلإساسا أذلك يرجع 

 ؛المخطط المديري الخاص بتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها غياب -
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 ؛يتطلب الفرز االنتقائي معدات خاصة، عمال مؤهلين، منهج تسويقي ووعي كبير بهذه العملية -

  للجماعة. تنفيذ هذه العملية استثمارات إضافية من شأنها التأثير على الموارد الماليةيتطلب  -

 منظومة تدبير النفايات .2

 منها والتخلص النفايات بجمع  المرتبطة الخدمات تدبير في االرتباك بخصوص 

فايات المنزلية والمماثلة يرجع السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى التأخير في تنفيذ المخطط المديري الخاص بتدبير الن

 لها، والذي يجب أن يأخذ في االعتبار مشكلة العثور على رصيف تحويل مشترك بين الجماعتين.

 تعتبر عمالة مراكش الجهة المكلفة بتدبير المطرح العمومي.كما 

وقف عن الظهور مراكش في القضاء على تراكم النفايات اال إنها ال تت  على الرغم من الجهود التي تبذلها جماعةو

راضي التابعة لجماعة المشور شغال الهدم والبناء داخل األأيتم وضع االتربة الناجمة عن . كما خاصة خالل الليل

 القصبة.

  تدبير خدمات النظافة  .انياث

 المفوض اليها ةم تدبير الشركانظفيما يخص  

 2018  ابريل 25    بتاريخ   (C. M. MARRAKECH)ليها بإنشاء شركة خاصة تدعى  إقامت الشركة المفوض  

يونيو  14رسالية بتاريخ إغرضها الحصري تدبير النفايات داخل جماعة المشور القصبة. وقد أرسلت الجماعة 

   .جل مسك محاسبة تحليلية لالستغاللأمن  2018

ت للمناولة فيما يخص العقد الذي يربطها بجماعة المشور ي شركاألم يسبق لشركة كازاتيكنيك التعاقد مع كما 

 القصبة، حيث يتم نقل النفايات إلى المطرح الجديد بواسطة شاحنات تابعة للشركة.

تجدون نسخة من عقد التأمين المخاطر    بعض  لتغطية  تأمين  اليها لعقود   المفوض  الشركة  اكتتاب  أما فيما يتعلق بعدم

 .  بالمرفقات

 دات وتجهيزات التدبير المفوضتدبير معبشأن  

لى حمالت التحسيس إمن االتفاقية    28حيث تتطرق المادة   ال تتضمن اتفاقية التدبير المفوض هذا البند  -

 والنظافة.

لى صعوبة العثور على مكان قريب من عمال الكنس داخل تراب إيرجع هذا المشكل باألساس  -

 الجماعة.

 استخدام.يتم احترام عملية غسل المركبات بعد كل  -

  .قامت الشركة بتركيب كاميرات المراقبة -

 ( على جميع المركبات. GPSتم تركيب نظام التحديد الفوري ) -

 الخدمة.تم وضع اشهار اسم الملحقة االدارية على واجهة جميع مركبات  -

 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمةبخصوص  

 .القصبةالمشكل غير مطروح داخل جماعة المشور  -

مرات شهريًا(، وقد تمت صياغة برنامج مفصل  4يتم احترام الوتيرة المنصوص عليها في العقد )  -

 .يمكن من تحديد عدد ومواقع الحاويات المغسولة

يجمع بقايا عملية الكنس مع تكلفة  2و 1، فإن تعريف السعر رقم التحمالتكما هو موضح في دفتر  -

فان كمية بقايا عملية الكنس تعتبر صغيرة جدًا بحيث لن يكون لها باإلضافة إلى ذلك، . عملية الجمع

 .تأثير كبير في تضخيم اجرة الشركة

 أجر المفوض إليهم والتوازن المالي لعقود التدبير المفوض  

تضم جماعة المشوار القصبة منطقة سياحية ضخمة. كما يتم تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية داخل 

جماعة، الشيء الذي يفسر التباين بين النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحمالت، تراب ال

 .باإلضافة الى ارتفاع عدد السكان الذي ساهم كذلك في هذا االختالف

يظل الثمن األحادي لجمع النفايات المعتمد من طرف شركة "كازاتيكنيك" جد معقول ويفسر ذلك بكون كميات 

. لنفايات المنقولة من طرف باقي الشركات المفوض لها، يفوق بكثير الكميات المنقولة من طرف "كازاتيكنيك"ا

طن من النفايات المنزلية والمماثلة لها،  432,48 285مراكش نتجت جماعة أ، 2016خالل سنة  :ذلكعلى  مثال

 مرة أقل. 33ب يقارطن فقط، أي ما  646,81 8نتجت جماعة المشوار القصبة أفي حين 
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داخل  يمكن تفسير ارتفاع تكلفة عامل الكنس في الكيلومتر الواحد بكون عدد الكيلومترات التي يتم كنسها يومياكما  

 .الشركاتمرة، مقارنة بباقي  15تراب الجماعة أقل بما يقارب 

  االشراف والمراقبة 

صبة، حيث تتكون خلية المراقبة من تقني  م تعيين المصالح الدائمة للمراقبة على مستوى جماعة المشور القت

 وموظفين تابعين للجماعة باإلضافة الى تقني دائم ومهندس يتدخل بشكل عرضي، تابعين لمكتب الدراسات.

، وبالتالي سيتم الشروع في إنشاء محاسبة CTE Mechouar Marrakech قام المفوض اليه بإنشاء شركةكما 

 .المعطيات المحاسبية والماليةتحليلية وكذا استغالل 

 التالية:من دفتر التحمالت، تم تنفيذ الذعائر  63وفقًا للمادة و

: تراكم النفايات الخضراء بكميات كبيرة أو جذوع األشجار أو النخيل ... التي لم يتم جمعها I.2العقوبة   -

 ؛ درهم / يوم( 1000خالل الفترة المخصصة لها )

متر في المواعيد التعاقدية  500كنس ساحة أو طريق بطول يفوق : ضعف او عدم I.17عقوبة  -

 ؛ درهم / يوم( 2000)

 ؛ / سلة مهمالت( 200.00: عدم إفراغ سلة المهمالت في المواعيد التعاقدية المحددة )I.30العقوبة  -

 ؛ درهم / يوم( 2500: لم يتم استبدال مركبة، في غضون ساعتين بعد حدوث عطل )I.38الجزاء  -

سلة مهمالت متضررة كلياً أو جزئياً ألي سبب ولم يتم استبدالها في غضون  : حاوية أوI.39عقوبة  -

  .درهم / يوم( 500ساعة بعد إشعار المفوض. ) 24

 :الدراسات أما بخصوص مكتب

تم وضع تعديل على االتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات يوضح بشكل دقيق مختلف مسؤوليات هذا  -

  .األخير

مكتب الدراسات على أساس عرضه التقني. تم تحديد معدل أجر المكتب مسبقًا في دفتر تم اختيار  -

 .٪ من مبلغ الصفقة مصادق عليه من طرف المصالح المختصة  4.5التحمالت. يصل هذا المعدل الى  

يتوفر مكتب الدراسات على تقني دائم ومهندس يتدخل بشكل عرضي، ويعتبر هذا كافيا لمراقبة  -

 .الشركة المفوض اليها ت المقدمة من طرفمختلف الخدما

ن التقني التابع لمكتب الدراسات يتوفر على جميع الوسائل الالزمة لعملية التتبع أكر ذ ويجدر بال -

 )كاميرا، هاتف محمول، دراجة نارية، ماسح ضوئي وآلة طابعة(

 .تم وضع برنامج مفصل يغطي مختلف جوانب عمل فريق مكتب الدراسات -

ليه بإنجاز أربع حمالت للتوعية سنويًا، من بينها حملة عيد إمن اتفاقية تدبير النظافة، يقوم المفوض    28وفقا للمادة  

 .األضحى

IV.  مراكش دوريشبورغمدير شركة  جواب 

 أنظمة تدبير الشركات المفوض لهابخصوص  

  التدبير المفوضصوص عليها في عقد ليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنآعدم إخضاع 

عملية التعاقد مع بعض شركات النقل للمساعدة نقل النفايات في كراء الشاحنات مجرد عملية كراء ال ترقى   إن

العتبارها عقد مناولة. وبالتالي ال تخضع لمسطرة طلب الموافقة المسبقة في إطار عقود المناولة، ذلك أن خدمة 

لبشرية والمادية لشركة دوريشبورغ مراكش وباإلشراف والتأطير الكاملين نقل النفايات تتم باالعتماد على الموارد ا

 من طرف أطر الشركة الذين يقومون باألعمال التالية:

 ؛ مراقبة ولوج الشاحنات للنقطة الوسيطة لجمع النفايات -

   ؛استقبال النفايات بالنقطة الوسيطة لجمع النفايات -

ابعة للشركة والجزء المتبقي بالشاحنات المكراة وذلك، شحن جزء من النفايات بالشاحنات الفارغة الت -

 ؛لة الشحن التي يقودها سائق الشركةآعن طريق 

نقل النفايات إلى المطرح العمومي عن طريق شاحنات الشركة في حين يتم نقل الجزء المتبقي عن  -

  ؛طريق الشاحنات المكراة

 رف مراقب الشركة.التأطير واإلشراف على جميع األعمال السالفة الذكر من ط -

، قامت مصالح الشركة بمعالجة المجلس الجهوي للحساباتغير أنه مع ذلك، وبمجرد إثارة هذه المسألة من طرف  

هذا الوضع وذلك، بمراسلة المصالح المختصة لجماعة مراكش من أجل منحنا موافقتها على عقد المناولة مع إرفاق 
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الكراء وبرنامج العمل المتعاقد عليه فضال عن تكلفة خدمتها. وتوصلنا على هذا الطلب بالمعلومات الكاملة لشركة 

 إثر ذلك بالموافقة الكتابية لجماعة مراكش.

 تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوض بخصوص  

 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

متر مكعب   14شاحنات قالبة للنفايات بسعة    10الشركة بتوفير  قامت    نفيذ،ند دخول عقد التدبير المفوض حيز التع

 :اه توزيع الشاحنات السالفة الذكرنتجدون أد  متر مكعب. 18بسعة  شاحنات 5و

 نوع الشاحنات  الشاحنات حيز الخدمة شاحنات احتياطية  المجموع

متر مكعب 14شاحنات سعة   10 9 1 10  

متر مكعب  18شاحنات  05 4 1 5  

شاحنات حيز  5على ما سبق ذكره، فقد قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها وذلك، بتوفير شاحنة احتياطية لكل بناء 

 .الخدمة كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض

أيضا، قامت الشركة، فيما بعد، باستقدام شاحنتين إضافيتين خارج البرنامج االستثماري المشار إليه في عقد التدبير 

  .االستقدام يشكل مجهودا إضافيا يتجاوز التزاماتنا التعاقدية ههذا اإلطار، نود التأكيد على أن هذ المفوض. في

ومع ذلك، يبقى العدد الحالي للشاحنات متناسبا مع التزاماتنا التعاقدية التي تنص على توفير شاحنة احتياطية لكل 

 شاحنات حيز الخدمة حسب التوزيع التالي: 5

 نوع الشاحنات  الشاحنات حيز الخدمة شاحنات احتياطية  المجموع

متر مكعب 14شاحنات سعة   10 10 2 12  

متر مكعب  18شاحنات  05 4 1 5  
 

المخصص لتنظيف جوانب الشوارع واألزقة، ينص عقد التدبير منظف الضغط العالي  بتوفيرفيما يتعلق أما 

. في هذا لتر عند بداية عقد التدبير المفوض 1000سعة  عاليالضغط المزودة بمنظف  مركبةالمفوض على توفير 

ن تنظيف بنفس المواصفات التقنية م  مركبةدام قالجديدة السالفة الذكر، قمنا باست مركبةوفي انتظار تسلم الاإلطار، 

الشركة األم بفرنسا لضمان خدمة التنظيف. غير أنه الحظنا عند مرحلة التجارب األولية التي تسبق االستعمال 

غير ناجعة نظرا لصغر سعة خزانها، إضافة إلى عدم فعاليتها في تنظيف أماكن تواجد  مركبةالنهائي، أن هذه ال

من دفتر التحمالت ينص   38واعتبارا بأن الفصل  وعليه،الحاويات قرب المطاعم التي تظل متسخة بشكل دائم. 

المفوض له دون المساس بالتوازنات المالية لعقد التدبير المفوض، قامت من طرف على إمكانية اقتراح بدائل 

( باستعمال البخار gommageبمواصفات عالية كالفرك )تمتاز  لتر    3730بسعة كبيرة ذات    مركبةالشركة باقتناء  

درهم دون  786.124,24 عربة( عن طريق الحبوب الرملية. وقد بلغت قيمة اقتناء هذه الdécapageوالتعرية )

 درهم دون احتساب الرسوم. 307.445احتساب الرسوم متجاوزة بكثير قيمة االقتناء المتعاقد عليها وهي 

 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات إضافية 

من دفتر التحمالت على أن الشاحنة االحتياطية يمكن استعمالها "للتعامل مع أية حالة عرضية أثناء   21المادة  تنص  

تعريف دقيق أو تحديد مفصل للحاالت العرضية، قمنا بتأويل عام للحاالت  وفي غياباالستغالل". تبعا لذلك، 

ا ينص عليه دفتر التحمالت يشكل حالة عرضية العرضية معتبرين أن اإلنتاج المكثف للنفايات والذي يتجاوز م

 .تستوجب اللجوء للشاحنات االحتياطية

أيضا، يمكن استعمال الشاحنة االحتياطية من تحقيق التوازن الكيلومتري بين جميع الشاحنات، وتفادي االستعمال 

ما يضمن الحفاظ على جودة الحالة الميكانيكية لجميع مالمفرط لشاحنات بعينها على حساب أخرى غير مستعملة، 

 الشاحنات.

 تضيات عقد التدبير المفوضعدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة الكنس لمق 

سنعمل على معالجة    . تبعا لذلك،( conteneurs maritimes)  صناديق حديديةبعض المستودعات تتوفر فقط على  

 هذا الوضع مستقبال.

 أوجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوض 

، حيث تتم عملية معالجة مياه التنظيف مع احترام تام للبيئة قوم الشركة بالتنظيف اليومي للشاحناتت -

 المثبتة خارج منطقة التنظيف. ،(déshuileur décanteur) لة التصفية والترشيحآبواسطة 
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مؤخرا بإخضاع مياه التنظيف التي   يامقتم الفي إطار مسطرة الجودة المعتمدة من طرف الشركة، و -

مدى مطابقها وتوافقها  من  من التأكد    شيح لتحاليل مخبرية والتي مكنتلة التصفية والترآيتم تفريغها من  

 .مع المعايير الخاصة بتفريغ المياه العادمة في شبكات الصرف الصحي

بتزويد مركز االستغالل بكاميرات المراقبة على مستوى مدخل المركز، منطقة   ت الشركةماق -

أيضا، اإلصالح وعلى مستوى المخزن.  التنظيف، منطقة وقوف الشاحنات وعربات الشركة، ورشة

 تزويد النقطة الوسيطة لجمع النفايات بكاميرات المراقبة في حين يصعب عمليا وتقنيا تزويدتم 

 .الكنس خدمةلة المخصص الصناديق الحديدية

 .GPS جميع الشاحنات مزودة بتقنية التتبع الجغرافي عن بعد  -

 . يع شاحنات جمع النفاياتتقوم الشركة بتثبيت أسماء المقاطعات على جم -

 تنفيذ عمليات االستغالل وجودة الخدمات المقدمةبخصوص  

 تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات 

 قامت الشركة بتنظيم فرقها األساسية والمكملة لتفادي أي تجاوز للطاقة االستيعابية للحاويات. 

بعض حاالت الطفح العرضية بسبب اإلنتاج االستثنائي للنفايات على مستوى نقطة وجدير بالذكر أنه عندما تسجل 

بواسطة شاحنة للتدخل تقوم بتنظيف المناطق المحيطة بالحاويات. وعند  معالجة هذا الوضعللجمع، تقوم الشركة ب

صل لطاقتها االستيعابية  بنفس نقطة الجمع، تقوم الشركة بزيادة عدد الحاويات بهذه النقطة حتى ت  ه الحالةتكرار هذ 

. وفي حالة تعذر معالجة هذا (المحيطة بها ةمنطقالحاويات حسب مساحة نقطة الجمع و 4أو  3، 2القصوى )

 الوضع رغم اعتماد اإلجراءات السالفة الذكر، تقوم الشركة بتعديل مسار الجمع التكميلي ليشمل النقطة المعنية.

 سل الحاوياتعدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغ  

على نظام معلوماتي لتتبع عملية الغسل، تقوم الشركة باعتماد برنامج أسبوعي لتنظيف الحاويات   هارغم عدم توفر

حيث يتم تقييد الحاويات التي تم تنظيفها في ورقة الطريق الخاصة بشاحنة  3يغطي كافة تراب المنطقة رقم 

 التنظيف.

 منزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العموميالخلط بين مخلفات الكنس والنفايات ال  

يتضمن صراحة مخلفات الكنس.   1ال يشكل خلط النفايات خرقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، ذلك أن الثمن رقم  

كما يلي: جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها )بما فيها األشياء الضخمة وبقايا الكنس(   1وقد تم تعريف الثمن رقم  

 لها وترحيلها إلى المطرح العمومي المحدد من طرف المفوض.ونق

V.  كازاتكنيك مدير شركةجواب 

  عدم تأسيس شركة غرضها الحصري تدبير مرفق النظافة على مستوى جماعة المشور بالقصبة 

لقد تمت المصادقة في بداية تدبير المرفق العام لخدمات النظافة على العقدة باسم شركة كازاتكنيك من طرف 

فقد عملت شركة كازاتكنيك   المجلس الجهوي للحساباتالسلطات الوصية وبعد إدراج هذه النقطة ضمن مالحظات  

القصبة على أن يتم إرسال -عة المشورعلى إنشاء شركة غرضها منحصر في تدبير المرفق العام على مستوى جما

 ملحق للعقدة من أجل المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية وتغيير اسم الشركة.

 عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل 

تية امسك المحاسبة التحليلية لالستغالل يتعلق بخلق شركة جديدة وذلك للتمكن من عزل كل المعطيات المحاسب

 ضبطها بعد الموافقة على ملحق العقدة من طرف السلطات الوصية.وستعمل الشركة على 

    عدم اكتتاب عقود لتغطية بعض المخاطر 

ال يتوفر عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة المشور القصبة على أية أموال الرجوع وأموال االسترداد 

 لذلك لم تعمل الشركة على اكتتاب هذا العقد.

الشركة طيلة سنوات الخدمة لذا الجماعة على عقود تأمين حوادث الشغل والمسؤولية المدنية على كافة بينما تتوفر  

 عمالها.

 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

ر من دفت 34زمة للهيكل الدائم للمراقبة المنصوص عليه في المادة لاللقد عملت الشركة على اقتناء المعدات ا

 التحمالت. 
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 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات إضافية 

عند الضرورة مثال في حالة وجود زيارة ملكية أو زيارة  االستغاللفي عمليات  االحتياطيةتستعمل المركبات 

العدد الكبير للسياح الذي يزور مدينة   مع  والتجاوبوضعية النظافة    وذلك لتحسين...    أخرى  نبعض الوفود من بلدا

 .مراكش طيلة السنة

 وجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوضأ  

على جماليتها مع تجديد  وذلك للحفاظالمعدات المستخدمة  وخارجي لمختلفتعمل الشركة على تنظيف داخلي 

 .الطالء كلما دعت الحاجة لذلك

اإلشهار في بعض الحاالت لإلتالف   ويتعرض هذاالملحقة اإلدارية على كافة آلياتها    اسملى إشهار  تعمل الشركة ع

 .المناخية، وتعمل الشركة على تجديده كلما دعت الضرورة لذلك وكذا التأثيراتنظرا للغسل اليومي للشاحنات 

  تالحاويامستويات تعبئة  ارتفاعتعدد حاالت طفح النفايات نتيجة 

تعمل الشركة على تجنب حاالت طفح النفايات وذلك بتغيير طريقة الجمع من باب لباب، وإعادة مرور بعض 

تلتزم بضبط وقت مرور الشاحنات رغم الحمالت التحسيسية  ولألسف ال ولكن الساكنةالشاحنات في عدة مناطق، 

 .نعمل على استدراكها التيالمتكررة مما يسبب بعض التجاوزات 

 يرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات تم الوعدم احترا 

 ل الشركة على غسل الحاويات كما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت.متع

 الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرح العمومي 

 يتضمن في تعريفه مخلفات الكنس. ART 48 1الثمن رقم 

 المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحمالت تباين بين كميات النفايات 

راجع للعدد الكبير للتظاهرات التي تعرفها المدينة والسيما   2017و  2015تزايد كميات النفايات المجمعة بين سنتي  

 المنطقة السياحية للمشور القصبة.

VI.  جواب مدير شركة إيكوميد مراكش 

 ة المتعلقة ببعض المعدات والتجهيزات بمركز طمر وتثمين النفايات )...(بخصوص عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدي

 (: lixiviatفيما يتعلق بتسييج أحواض عصارة النفايات )ليكسيفيا =  -

نود اإلشارة إلى أنه تم االنتهاء من أشغال إحاطة الحوضين بسياج حديدي بعلو متر ونصف منتصف شهر مارس 

2018. 

 ضاءة بمنطقة التفريغ وأعمدة اإلنارة:فيما يتعلق بتركيب أجهزة إ -

، عملت شركة ايكوميد على إنجاز 04/05/2016مند توليها مسؤولية تسيير مركز طمر وتثمين النفايات بتاريخ 

مجموعة من األشغال لم تكن ضمن برنامجها االستثماري. من بين هذه األشغال ربط المركز بالشبكة الوطنية 

هربائية بين مختلف البنايات المتواجدة بالمطرح، تأمين المركز من اخطار الصاعقات للكهرباء، تمديد االسالك الك

الكهربائية... الخ. كما قامت الشركة كذلك بتركيب أعمدة اإلضاءة من المدخل الرئيسي إلى منطقة التفريغ المبرمجة  

 وفقا لمخطط االستغالل الذي هو مركز الفرز.  

ة تتفهم وتشاطر المجلس الجهوي للحسابات هاجسه اتجه المقاربة األمنية أما فيما يخص منطقة الطمر فالشرك

(l’approche sécuritaire بل إنها حريصة كل الحرص على سالمة مستخدميها السيما أولئك العاملين خالل )

قة نورد المداومات الليلية. ومن جملة التدابير الوقائية المتخذة من طرف الشركة لتجنب وقوع حوادث بهذه المنط

 ما يلي: 

( من األمام ومن الخلف على جميع اآلليات المتواجدة projecteursتركيب مصابيح ذات قدرة عالية ) -

 بمنطقة الطمر بحيث إن اآلليات تضيء ما حولها بالكامل والرؤية تصبح واضحة بالنسبة للسائق؛

ذ أن مختلف البدالت مزودة بدالت العمل مصممة حسب معايير السالمة المعمول بها في هذا المجال، ا -

 بأشرطة عاكسة للضوء تمكن من رؤية العمال من مسافات بعيدة؛ 

عمال المداومة الليلية يتوفرون كذلك على مصابيح يدوية ذات قدرة عالية على غرار المصابيح اليدوية  -

سير  المستعملة من طرف األجهزة األمنية تمكنهم من التنقل بأمان في هذه المنطقة وكذا تنظيم

 الشاحنات.
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كما أن العرض التقني المقدم من طرف الشركة تمت صياغته وفق ما كان مقررا في دفتر التحمالت  -

 قبل نقل مركز الفرز من جماعة حربيل إلى جماعة المنابهة.

بخصوص اعتماد الشركة لميزان يسمح باإلدخال اليدوي للمعطيات المتعلقة بوزن الشاحنات فارغة )..( والقصور 

 مراقبة كميات النفايات التي يتم إيداعها بمركز طمر وتثمين النفايات )..(  في

إن تتبع كمية النفايات التي يتم استقدامها إلى مركز الطمر والتثمين يتم بواسطة تطبيق تم اقتنائه من لذن شركة 

قة أتوماتيكية متخصصة ومرخص لها في مجال تركيب وإصالح الموازين. كما أن وزن الشاحنات يتم فقط بطري

سواء كانت هذه األخيرة ممتلئة أو فارغة. المعطيات التي أخذ المجلس الجهوي للحسابات نسخة منها بعين المكان 

 تأكد ذلك ألن: 02/2018/ 22وبذون سابق اعالم بتاريخ 

اليها واالطالع الكيفية التي يتم استعمالها لوزن الشاحنات توثق أوتوماتيكيا في التطبيق ويمكن الرجوع   -

" التي تشير الى كيفية الوزن هل هي Etatعليها. اد ان قائمة البيانات بالتطبيق ومن خالل الخانة "

" التي تشير الى نوعية الوزن هل تمت مرتين والشاحنة ممتلئة Typeاوتوماتيكية او يدوية، والخانة "

" تأكد simple pesageة فقط""ام مرة واحدة وهي ممتلئdouble pesageوبعد دالك وهي فارغة "

 انه لم يتم قط استخدام الطريقة اليدوية في وزن الشاحنات؛ 

قائمة البيانات رهن إشارة جميع المعنيين للتحقق من المعطيات والتدقيق فيها. الهيئة المفوضة تتوصل  -

بنسخة من هذه القائمة بشكل دوري كل نهاية الشهر، وبصفتها صاحبة المشروع فان لها كل 

 لصالحيات ألخد نسخة من المعطيات كلما شاءت وبدون سابق اخبار؛ا

ساعة بقاعة تسجيل الحموالت يتابعون ويسجلون   24إن مراقبين عن الجهة المفوضة متواجدون كل يوم على مدار  

المعطيات في مجلدات خاصة بهم اول بأول وفي حينه بناء على ما يظهر في شاشة العرض المتواجدة بالقاعة قبل 

 تسلم التذاكر.

من خالل الشرح أعاله ال يمكن الحديث عن ثغرة في التطبيق او المراقبة ألن جميع العمليات توثق. والطريقة 

اليدوية ليست متاحة للعمال القائمين يوميا على وزن الشاحنات. استعمال هذه الطريقة في حال تعدر الوزن 

رقم الشاحنة، تعديل نوع النفايات، ...( يتطلب ادخال كلمة  األوتوماتيكي او أي تعديل كيفما كان نوعه )تعديل

المرور بحضور ممثل عن الشركة المفوض لها، ممثل عن الجهة المفوضة، ممثل عن صاحب الحمولة الموزونة 

ويتم تحرير محضر بدالك. التطبيق يسجل في قائمة البيانات بان وزن الحمولة تم بطريقة يدوية ويحتفظ باسم القائم 

 لعملية.با

ومنذ بداية استغالل المطرح لم يتم اللجوء للطريقة اليدوية في وزن الشاحنات واحتساب الحمولة. كما أن شركة  

 إيكوميد والجهة المفوضة شريكان في تسير هذا المرفق.

 ( …خصوص تقصير المفوض إليه في قياس المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات من حيث النوع والكم )

دفتر التحمالت البيئي و للعرض التقني اللذان تقدمت بهما شركة ايكوميد تم االلتزام بتحليل عصارة النفايات طبقا ل

 DBO5 ,DCO MESالمعالجة مرة كل ثالثة أشهر قبل تسريبها في المجال البيئي بالنسبة للمعايير التالية:,

,NH3ين معالجتها لألسباب التي تم التطرق إليها . حاليا عصارة النفايات يتم تخزينها في أحواض عازلة إلى ح

في تقريركم. ولهذا فتحاليل عصارة النفايات كل ثالثة أشهر غير ملزمة في الوقت الراهن. التحاليل التي تقوم بها 

 الشركة حاليا كل ستة أشهر هي ألغراض تقنية محضة وليست اللتزامات تعاقدية مع الجهة المفوضة.

 (. LPEEاليلها تتم من طرف مختبر متخصص )كما أن أخذ العينات وتح

ولإلشارة فأحواض طمر النفايات وتجميع العصارة والقنوات الرابطة بينهما تم إنجازها من طرف كتابة الدولة 

 المكلفة بالبيئة سابقا.  

ما   قبل تسلم هذه التجهيزات من لدن الجهة المفوضة قامت شركة ايكوميد بإرسال مالحظاتها وتحفظاتها بخصوص

 وسلمت للجهة المفوضة بتاريخ  27/04/2016تم إنجازه بناء على زيارة ميدانية قامت بها أطر الشركة بتاريخ 

. من بين هذه المالحظات عدم تركيب عداد الحتساب منسوب عصارة النفايات التي ستخرج من 28/04/2016 

 حوض الطمر تزامنا مع وضع قنوات تجميع العصارة قبل تغطيتها. 

 تركيب عداد الحتساب منسوب عصارة النفايات عند إنجاز محطة معالجة عصارة النفايات. سيتم

بخصوص عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بعملية المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات 

.(. ). 
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قص يوم بعد يوم بفعل ظاهرة التبخر وكذا ألن عصارة النفايات المتواجدة باألحواض العازلة للمطرح القديم في تنا

 . 2016يونيو  20النفايات التي هي مصدر هذه العصارة لم تعد تطمر بهذا المطرح منذ 

في إطار إعادة تهيئة المطرح القديم لمدينة مراكش تمت تغطية حوض الطمر بطبقات من األتربة المختلفة يفوق 

لخاصياتها الفزيائية فهي تحيل تسرب المياه الى الداخل وبالتالي تبقى مياه مجموع علوها المتر. هذه األتربة ونظرا  

 التساقطات في حال نزولها غير ملوثة ويمكن تسريبها في المجال الطبيعي.

( هذه pulvérisateurحاليا تتوفر الشركة على التجهيزات الخاصة بالمعالجة الحرارية لعصارة النفايات )

 ملية تبخر العصارة.التجهيزات تقوم بتسريع ع

VII.  مدير شركة  جوابSMVM 

 فيما يخص عدم مسك محاسبة تحليلية لالستغالل .أوال 

، وقد تقرر إعمال نفس األمر بالنسبة للسنوات 2018قد عملت على إعداد المحاسبة التحليلية لالستغالل برسم سنة  

 السالفة، استنادا على العمليات المحفوظة لديها مسبقا. 

 ص عدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنصوص عليها في عقد فيما يخ .ثانيا

 التدبير المفوض

ن شركة إس.م.ف.م، لم تستخدم أي تعاقد من الباطن إلنجاز الخدمة المتعلقة بنقل النفايات التي يتم جمعها قصد إ

والتعاقدية، باستثناء مناسبة عيد األضحى حيث تلجأ إيداعها بالمطرح الجديد، بل تقوم بذلك بوسائلها الخاصة 

 الشركة إلى تدعيم أسطولها بالكراء.

 فيما يخص عدم اكتتاب عقود تأمين لتغطية بعض المخاطر  .ثالثا 

 مجلسالأبرمت عقد تأمين جديد إضافي للمباني والمعدات، وتم اإلدالء بهذا األخير إلى  ن شركة إس.م.ف.مإ

 .الجهوي للحسابات

 فيما يخص عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار .رابعا 

لتفريغ، رجوعا إلى العرض التقني لشركتنا فإن شراء جهاز طحن النفايات )النفايات الخضراء( رهين بتغيير مكان ا

 وحقيقة ذكرها في السنة األولى مردها إلى تغطية إمكانية فتح المطرح الجديد في السنة األولى.

لم يكن معلوما أو محددا من قبل، حيث إن االفتتاح الفعلي لهذا  (CEV)كما أن تاريخ افتتاح موقع التفريغ الجديد 

طحن النفايات )الخضراء( بتاريخ ، علما أن شركتنا وفرت جهاز 2016/ 20/06المطرح كان بتاريخ 

01/06/2016 . 

( شاحنات قالبة 3أما بخصوص المركبات االحتياطية، فقد أوفت شركتنا بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بجلب ثالث )

 ( شاحنة قالبة المعتمدة.15احتياطية للخمسة عشرة )

حنات قالبة، فإننا نؤكد أن هذه األخيرة ( شا5بخمس )  Amplirolls( شاحنات من نوع  3وفيما يخص تغيير ثالث )

 شاحنات معتمدة وواحدة احتياطية كما هو مفصل في قائمة التعيينات الخاصة بمعدات التجميع. 4تشتمل على 

 فيما يخص استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات   .خامسا

 جديدة 

اقية التدبير المفوض نجدها تنص على أنه يجوز استخدام المركبة االحتياطية "لمنع من اتف 21بالرجوع إلى المادة 

أي حادث استغالل". وبالنسبة لشركة إس.م.ف.م، فإن اآلليات التي تم إحضارها للخدمة العادية كافية مقارنة بأطنان 

بالطن(، حيث أن استعمال اآلليات النفايات المجمعة )تتجاوز سعة آليات جمع النفايات بشكل كبير الكميات المجمعة  

االحتياطية يقتصر فقط على تعويض اآلليات المعتمدة في حالة حدوث أي عطل أو في حالة الصيانة. كما وجبت  

 اإلشارة إلى أن كمية األطنان المجمعة ال تصل إلى تلك المحددة في دفتر التحمالت.

 الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض   فيما يخص عدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة  .سادسا 

ووفاء منها بالتزاماتها التعاقدية، قد قامت بتركيب كاميرات المراقبة عند مدخل المرآب وفي موقع ورش   ةشركالن  إ

ولم يتم تجهيز مستودعات الكنس بكاميرات المراقبة نظرا لعدم وجود حل تقني قابل للتطبيق في الوقت  الغسل.

قصد  RADEEMAقامت شركتنا بوضع طلب لدى وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش  الحالي، في حين قد 

 توصيل هذه المستودعات بالكهرباء. 

 

 فيما يخص أوجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير .سابعا 



 58 

الخدمة وفق برنامج تقوم بغسل جميع المركبات عند نهاية الشركة وجبت اإلشارة فيما يخص هذه المالحظة، أن 

معد سلفا لهذه الغاية، كما أن منطقة الغسل مجهزة بنظام معالجة المياه المفرغة، كجزء من مقاربتها للجودة واحترام 

المعايير البيئية المعمول بها، كما تقوم شركتنا بتحليل المياه التي يتم تصريفها عند الخروج من منطقة الغسل هذه 

 بشكل منتظم. 

ونحيطكم علما أن دفتر التحمالت ال يفرض تثبيت لوحات   دة طالء اآلليات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.كما يتم إعا

أسماء الملحقات اإلدارية بالشاحنات، بينما يتضمن ضرورة تبيان المركبات السم الملحقة اإلدارية، وهو ما تحترمه 

 شركتنا. 

ن جميع آليات فإ، (GPS)التحديد الفوري للمواقع أما بخصوص عدم استخدام بعض المركبات واآلليات لنظام 

الشركة مجهزة بالنظام المشار إليه، ما عدا آليات الكنس الميكانيكي ذات الحجم الصغير، وذلك ألن شدة التيار 

الكهربائي لهذه اآلليات عالية جدا، وسيتسبب في إتالف الصناديق االلكترونية ألجهزة نظام التحديد الفوري للمواقع 

(GPS) .وفقا للتقرير التقني للمزود باألنظمة المشار إليها 

 فيما يخص تعدد حاالت طفح النفايات نتيجة ارتفاع نسبة تعبئة الحاويات .ثامنا 

رغم عملية إعادة المرور لبعض شاحنات  –ترجع حاالت طفح النفايات المسجلة في الحاويات ببعض نقاط الجمع 

تفشي ظاهرة جامعي النفايات العشوائيين، والذين يقومون بفرز النفايات في  إلى-الجمع بعد الزوال وفي المساء 

الحاويات أو في عرباتهم وصب مهمالتهم في حاويات أخرى، خاصة على مستوى الطرق الرئيسية، أو في األماكن 

 الشاغرة األمر الذي ينتج عنه: 

 إحداث نقط سوداء؛  -

 الحاويات؛انتشار النفايات واألوساخ بجوانب  -

 إتالف وتكسير الحاويات بسبب الحموالت الزائدة؛ -

 المساس بصورة وسمعة الشركة والجماعة واإلضرار بالمدينة ككل. -

 أضف إلى ما سبق عدم احترام بعض المواطنين ألوقات مرور شاحنات جمع النفايات. 

 فيما يخص عدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات .تاسعا 

تقوم بغسل جميع الحاويات الموضوعة على مستوى تراب   الشركةوجبت اإلشارة بخصوص هذه المالحظة، أن 

المقاطعة وفق برنامج معد سلفا لهذه الغاية، باستثناء تلك التي لم تظهر وقت مرور شاحنات الغسل، على اعتبار 

اك عددا من الحاويات تم وضعه رهن إشارة عمارات سكنية أو تجمعات سكنية محروسة ومسيجة، فإنه أن هن

 تشملها عملية الغسل فور إخراجها من طرف المشرفين على هذه العمارات أو التجمعات السكنية.

 تمتلك قاعدة بيانات غسل دقيقة تستند إلى البرامج المنفذة. الشركةعلما أن 

 خص الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خالل عملية النقل إلى المطرحفيما ي .عاشرا 

، فإن الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية Iبصريح البند المتعلق بشرح تفاصيل األثمنة الخاص بالثمن رقم  

لكل طن يتم جمعه للنفايات ال يعد مخالفا لمقتضيات دفتر التحمالت، حيث ينص البند المشار إليه على أنه يدفع 

المنزلية والنفايات المشابهة بما في ذلك المواد الضخمة ومخلفات الكنس، ويتم جمعها ونقلها والتخلص منها في 

 المطرح الذي يعينه المفوض.

VIII.  مدير شركة تيومارا جواب 

  تدبير خدمات النظافة 

 أنظمة تدبير الشركات المفوض إليها 

 تغاللعدم مسك محاسبة تحليلية لالس 

أوصت لجنة التتبع، شركة تيومارا بمسك محاسبة تحليلية لالستغالل، وذلك باالعتماد على عمليات السنوات 

 الماضية المتوفرة باألرشيف. 

 عدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة للشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض 

لنقل للمساعدة في انجاز الخدمة المتعلقة بنقل النفايات التي يتم  شركة تيومارا، لم تقم بالتعاقد مع بعض شركات ا

ضحى المبارك، وفي الفترة يداعها بالمطرح الجديد بل فقط عمليات كراء عادية بمناسبات عيد األإجمعها قصد 

 القصيرة التي تم فيها نقل مكان المطرح العمومي في انتظار قدوم الشاحنتين المشترتين.

 

 معدات وتجهيزات التدبير المفوضتدبير  
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 عدم الوفاء ببعض االلتزامات المتعلقة باالستثمار في المعدات 

سطول الحاويات، الذي ينص على "التدبير المعلوماتي ألسطول الحاويات"، أتبعا للعرض التقني المتعلق بتدبير 

تيومارا، عمدت على اقتناء  . شركةGérard Balèreسيكون بواسطة تطبيق معلوماتي المسمى  أو نظام مماثل

 :ول، التي هي على التواليوذلك بالحفاظ على نفس الوظائف للتطبيق األ ’mes bacs‘التطبيق المماثل المسمى

 ' المحمل بالهاتف الذكي.test GPSجمع معلومات التحديد الجغرافي للحاويات بواسطة ' -

 مر بالخدمة.عنونة الحاويات، تاريخ وضع الحاويات، نوعية الصيانة، واال -

 تتبع برنامج غسل الحاويات. -

دراجها في لجنة التحكيم إعمال لجنة التتبع، تم االقتناع بالتطبيق المماثل، مع أبعد التطرق لهذه النقطة في جدول 

 المرتقب بانعقادها.

 استعمال المركبات االحتياطية في عمليات االستغالل بدل االستثمار في مركبات اضافية 

 راحتها، والهدف  يوم في المركبات استبدال في فقط االحتياطية المركبات استعمال على ، اقتصرتتيومارا شركة

 غرار على لالستغالل اليومي البرنامج في تستعملها المستبدلة، ولم للمركبة واالسبوعي االستباقي الفحص هو

 يتوفر  نأ  يجب  اليه  المفوض  نأ  على  ينص  والذي  التحمالت  دفتر  من  21.1للمادة    مراعاة  االخرى، وذلك  الشاحنات

 باالستغالل.  خاص طارئ أي لمواجهة احتياطية مركبات على

 عدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض 

 والماء. بالكهرباء للتزود  بمراكش والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالة مراسلة تمت

 على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوضوجه قصور أخرى أ 

تلتزم شركة تيومارا، بغسل جميع المركبات داخليا وخارجيا كل يوم بعد االنتهاء من استخدامها مع  -

 مراعاة عدم التسبب في تلوت البيئة والجوار مع تجديد الطالء كلما دعت الحاجة لذلك.

 نظرا لغياب الكهرباء، وقد تمت   ص عليها في العقد:ماكن المنصوعدم تركيب الكاميرات في بعض األ -

 بالكهرباء.  للتزود  بمراكش والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالة مراسلة

، فشركة  GPSبخصوص استخدام بعض المركبات الغير المجهزة بنظام التحديد الفوري للمواقع -

 بات واآلليات بسبب مشاكل تقنية.مكانية تجهيز بعض المرك إتيومارا قامت بوضع شهادة تثبت عدم 

 االشراف والمراقبة 

 قصور في تطبيق الذعائر 

 شركة تيومارا توفر جميع المركبات االحتياطية.  -

بمسك محاسبة تحليلية لالستغالل، وذلك باالعتماد على عمليات  أوصت لجنة التتبع، شركة تيومارا -

 السنوات الماضية المتوفرة باألرشيف.

التزمت شركة تيومارا بتحويل المساهمة السنوية الى الحساب المخصص لتمويل تكاليف الدراسة  -

 ومراقبة التدبير المفوض داخل اآلجال القانونية دون تأخر.

 المعلومات المالية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات.  التزمت شركة تيومارا بنشر -

 قامت شركة تيومارا بإنجاز دراسة التأثير على البيئة ولم يتم الموافقة عليها. -
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 " يمورإآيت "جماعة 

 (عمالة مراكش)
 

يخص  فيماو كلم مربع. 141تبلغ مساحتها وكلم من جنوب غرب مراكش،  36على بعد  ايمور تقع جماعة أيت

مقارنة بالسنوات األربع السابقة، بحيث انتقلت  2016عرفت تحسنا ملموسا خالل السنة المالية  فقد  ،المالية تهاوضعي

 ،2016م خالل سنة درهمليون  27,29إلى  2013مليون درهم خالل سنة  18,56للجماعة من  المداخيل اإلجمالية

بالمائة خالل نفس الفترة،   107ارتفعت بنسبة    ، فقد المصاريف اإلجمالية  أمابالمائة.    47وهو ما يمثل نسبة زيادة تناهز  

 .2016سنة  فيمليون درهم  11,09إلى ما يفوق  2013مليون درهم برسم سنة  5,35مجموعه  ممامنتقلة 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة 

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،من التوصيات

 برنامج عمل الجماعة المخطط الجماعي للتنمية ونفيـذ  تقييم إعداد وت .أوال
 .تم الوقوف على المالحظات التالية فيما يتعلق بتقييم وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة،

  2016غياب مخطط جماعي للتنمية خالل الفترة السابقة لسنة 

يتبين ما يفيد بأن هذه المجالس تداولت مسبقا بخصوص استراتيجية   مل  ،جتماعات المجالس المتعاقبةابالرجوع لمحاضر  

تها، الشيء الذي يحول دون ضبط تدخالت الجماعة في مختلف مجاالت  اأو برامج العمل المزمع إتباعها خالل والي

 لتقتصر بعد ذلك على برامج ومشاريع متناثرة وغير مندمجة. ،التنمية

لتنمية، وهو ما يخالف أحكام المادة ل جماعي ، لم تعتمد الجماعة قط على مخطط2016فبالنسبة للفترة السابقة لسنة 

 من الميثاق الجماعي. 36

 2022- 2017للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة عن الفترة  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

. 2022-2017الفترة    على برنامج عمل الجماعة عن  2016في دورته العادية لشهر دجنبر    صادق المجلس الجماعي

لوحظ بخصوص هذا البرنامج عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى و

 قابلية المشروع للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه. 

 :2022-2017برنامج عمل الجماعة للفترة ومن جهة أخرى، لم يتم إدراج على مستوى 

 قدرات الجماعة على التحصيل اإلضافي لمداخيلها؛   -

 وكذا قدراتها على االستدانة؛  -

 باإلضافة لتقدير الموارد القابلة للتعبئة لتمويل المشاريع المضمنة في البرنامج؛   -

 تعبئة الموارد البشرية الضرورية لقيادة المشاريع.      -

وضع منظومة لتتبع  ة وثيقة مشروع البرنامج، معبلورج بيتوالبرنامج من طرف المجلس الجماعي لم  إعداد كما أن 

المشاريع والبرامج تتحدد من خاللها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وفقا لما جاءت به المادة 

ماعة المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الج  2016يونيو    29الصادر بتاريخ    2.16.301  رقم  المرسوممن    6

  وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور.

  ضعف ضبط الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لتمويل مختلف المشاريع 

مختلف المشاريع. ويتمثل هذا العجز في عدم استجابة  التي تحتاجهالوحظ عجز على مستوى تعبئة الموارد المالية 

عدم وضع نظام للتعاقد أو الشراكة وذلك بسبب  ،ريع المزمع إنجازهابعض الشركاء لتمويل جزء أو مجموع المشا

رة ــــــــــلفتوالخاصة باوبخصوص المشاريع المدرجة على مستوى برنامج عمل الجماعة  مع مختلف المانحين.

وذلك لغياب برمجة دقيقة للموارد المالية التي صعب   ،فقد لوحظ عدم الشروع في إنجاز هذه المشاريع  ،2018-  2017

على الجماعة تعبئتها وفق البرنامج المسطر. مما يترجم عدم تمكن الجماعة من بلوغ األهداف التي تمت برمجتها على 

 والمتمثلة في:  2018- 2017امتداد الفترة 

 محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفئات الهشة على التمدرس؛ -

 توفير الماء الشروب؛  -

 تهيئة مركز الجماعة؛ -

 تطهير السائل للمركز؛  -
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 فك العزلة عن بعض الدواوير ببناء الطرق والمسالك والقناطر؛ -

 تعميم اإلنارة العمومية؛ -

 تنمية موارد الجماعة ببناء محالت تجارية.   -

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 البرامج  بإعداد يتعلق  فيما ،سيما ال ،الحكامة وأدوات الداخلية المراقبة آليات تحديد على  الحرص -

 ؛وتنفيذها المشاريع وانتقاء

  إنجازها  المزمع للمشاريع دقيق  لتحديد الضرورية الدراسات إنجاز على برنامج أي إعداد قبل العمل -

 الزمنية؛ وجدولتها تكلفتها حصر مع

 ،وذلك في حدود طاقاتهم التمويلية  ،عند إعداد البرامج التنموية، على تحديد مساهمات الشركاء  السهر، -

 .تفاقياتاالمالية لكل شريك في شكل  لتزاماتاالوتأطير 

 تدبير المداخيل  نيا.ثا
 .ما يلي ،في هذا الصدد  ،همت المالحظات

 عدم دقة توقعات المداخيل الجماعية 

لوحظ أن المداخيل الحقيقية تفوق المداخيل المتوقعة، حيث بلغت قيمة الفارق ما  ،جماعةمن خالل دراسة مداخيل ال

مليون درهم سجل خالل  8,92بلغ  مقابل فارق ،في المائة 325أي بنسبة  ،2016مليون درهم خالل سنة  18يفوق 

المتوقعة يحول دون برمجة مشاريع إضافية  ن تفاقم الفارق بين المداخيل الحقيقية والمداخيل مع العلم أ. 2013سنة 

تراب الجماعة، كما أن وضع تقديرات بجتماعية االقتصادية واالتنمية مما يؤثر على مستوى ال ،تستفيد منها الساكنة

 للمداخيل ضعيفة من المداخيل الحقيقية يرفع من نسبة الفوائض خالل السنوات الالحقة.

 روباتضعف مداخيل الرسم على محال بيع المش 

 ،2016- 2013 المتعلقة بالفترة طبقا لإلقرارات بالمداخيل المحققة والمودعة من طرف الملزمين برسم السنوات

لوحظ عدم تطبيق مسطرة تصحيح الرسم على محال بيع المشروبات ضد بعض الملزمين الذين يصرحون بمداخيل 

(، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 2016هم سنة  در  1.105و  2015درهم خالل سنة    423حيث تراوحت ما بين  هزيلة )

المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أن لإلدارة حق مراقبة اإلقرارات والوثائق  47.06من القانون رقم  149

 .ما نتج عنه ضعف قيمة الرسم المستخلص عن بيع المشروباتم ،المعتمدة إلصدار هذا الرسم

 47.06 من القانون رقم 159و 158المنصوص عليها بموجب المادتين قتضيات لمالجماعة ل تطبيقكما تبين عدم 

الذين لم يدلوا باإلقرارات المنصوص عليها ، والمتمثلة في الفرض التلقائي للرسم في مواجهة الملزمين سالف الذكر

 . ويتعلق األمر بعشرمن نفس القانون 149بخصوص هذا الرسم، أو الذين لم يقدموا الوثائق المشار إليها في المادة 

 .2017أكتوبر   17مقاهي توصلت بإنذارات تم تبليغها عن طريق السلطة المحلية بتاريخ  (10)

  ستخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين اضعف 

تبين أنهم لم يقوموا بإيداع   ،خالل االطالع على ملفات الملزمين بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرينمن  

لغرامة المنصوص عليها في المادة اتطبيق  ومع ذلك، لم تقم الجماعة بلتصاريح بالـتأسيس عند بدء ممارسة نشاطهم.  ا

( تصدر بواسطة أمر باالستخالص في حالة 500من القانون المذكور أعاله، والتي يبلغ قدرها خمسمائة درهم )  146

 .59و 55و 19رقم  بالمأذونياتعدم إيداع التصريح بالتأسيس. ويتعلق األمر 

 تخالص ستفاقم متأخرات منتوج الكراء وتأخير في تفعيل إجراءات اال 

في المتوسط ما  المرتبطة بهذه المحالت بلغت مداخيل الكراءقد و .منازل ومقهى  7دكان و 31تتوفر الجماعة على 

دجنبر   31غاية إلى  ،ستخالصهاالباقي  بينما لوحظ أن. 2016- 2013درهم خالل الفترة  230.265,00 مجموعه

  ،كراء محالت مخصصة لمزاولة نشاط تجاريدرهم بالنسبة لمنتوج  504.702,00 ما قدرهقد بلغ  ،2016

الباقي  من درهم كمجموع  529.987,00ما يعادل  أي ،للسكنىمحال درهم بالنسبة لمنتوج كراء  25.285,00و

 ستخالصه. ا

 ا،شهر 186كحد أقصى  الشهور    مستحقات  ، بلغ عدد متأخرات2017دجنبر    31إلى غاية  ومن جهة أخرى، لوحظ أنه،  

 1999لشهر ماي    كرائه  والذي يعود تاريخ  ،2درهم سجلت على مستوى كراء المنزل رقم    93.000,00  أي ما قيمته

 بمدة كراء مفتوحة. 

  



 62 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إحصاء وتحديد الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على   -

وإعمال المراقبة ومسطرة تصحيح  ،ل بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرينمحا

 اإلقرارات المودعة من طرف الملزمين؛

 فرض الرسوم المعنية تلقائيا عند عدم إيداع اإلقرارات وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا؛ -

كنية والتجارية، واتخاذ كافة اإلجراءات العمل على استخالص مستحقات الجماعة من كراء محالتها الس -

 القانونية لحمل المكترين على أداء ما بذمتهم.

 تدبير النفقات الجماعية ثالثا.
 . ما يلي ا،أساس بخصوص تدبير النفقات، النقائص التي تم الوقوف عليهاهمت 

 المتعلقة ببناء بعض الطرق  خطأ في تصفية قيمة األشغال المنجزة 

المتعلقتين ببناء بعض   2/2016و  1/2016  رقم  الصفقتين  عن طريقبعد االطالع على حجم األعمال المزمع إنجازها  

خطأ في   المجلس الجهوي للحسابات أن هناكالمراقبة الموفدة من طرف تبين للجنة  ،وبعد المعاينة الميدانية ،الطرق

أن عرض الطريق المبرمج في   لوحظ  تلك التي تمت معاينتها. حيثمقارنة بتم األداء عنها  األشغال التي    احتساب قيمة

وبذلك تكون الجماعة قد شهدت   أمتار فقط.  5و  4بينما يتراوح في الواقع بين    ،متارأالصفقة والمؤدى عنه حدد في ستة  

 .في حين أن قسطا منها لم ينجز  ، األشغال وقامت باألداء عنها إنجاز على صحة

 نقائص بخصوص مشاريع تسييج المقابر 

 عرفت مشاريع تسييج المقابر العديد من االختالالت تتجلى فيما يلي: 

 عدم إلزام المقاول بالتأمينات القانونية عن مدد إنجاز الصفقات؛  -

 ضعف الدراسات القبلية؛ -

أصحاب الصفقات يتحملون استقاللية مكاتب الدراسات والمختبرات اتجاه صاحب الصفقات، إذ أن    عدم -

المصاريف المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل مكاتب الدراسات والمختبرات. مما من شأنه أن يحد من 

   ؛استقاللية هذه المكاتب والمختبرات اتجاه صاحب الصفقة والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرفه

 قبول عروض متنافسين من دون استحقاق. -

 وسيع الشبكة الكهربائيةنقائص في أشغال ت 

وعدم إنجاز تصاميم جديدة تبين مسار  ،تبين ضعف الدراسة القبلية للمشروع ،فيما يخص توسيع الشبكة الكهربائية

خطوط الكهرباء كما تم تعديلها. حيث لوحظ أن الجماعة لم تطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  

طوط الكهرباء وموقع األعمدة التي تمت الزيادة في عددها أو عدم استفادتها من بإعداد تصميم جديد يبين مسار خ

تمت الزيادة على سبيل المثال في عدد   . ذلك أنهبيان األشغال الختامية مع بيان األثمنة التقديرية  مقارنة الكهربة ليتسنى  

 اء لتفادي الترامي على ملك الغير. األعمدة في بعض الدواوير، كما تم تسجيل زيادة في طول مسار الخطوط الكهرب

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 إنجاز الدراسات القبيلة الالزمة والكافية لتحديد حجم األشغال بدقة وكذلك مواقعها؛ -

 االعتماد على نتائج الدراسات كمعيار انتقائي لموقع األشغال؛ -

 الصفقة.ضمان استقاللية مكاتب الدراسات اتجاه صاحب  -

 تدبير المرافق العمومية رابعا.
 .ما يلي المرتبطة بهذا المحور همت المالحظات

 المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي  .1

 لوحظ ما يلي:في هذا الصدد، 

  تحديد الثمن التقديري لكراء مرفق المجزرة بناء على معطيات غير دقيقة 

التوقعي   ثمنتعتمد الجماعة في تحديد ال الثمن التقديري للكراء،في غياب أي دراسة تقنية واقتصادية تمكن من تحديد 

ن يتم التداول بشأنها من طرف المجلس أدون    ، وذلكالستغالل هذا المرفق على نتائج عمليات الكراء للسنوات السابقة

المتعلقة بمسطرة  2006يوليو  25بتاريخ  /م.م.ج.م74 داخلية رقمدورية وزير الدون احترام لمقتضيات و ،الجماعي

 الخاصة للجماعات المحلية. مالك العقاريةكراء األ
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  غياب شروط الصحة والنظافة بالمجزرة 

 :ما يليفي ، ويجلى ذلكعدم احترام شروط الصحة والنظافةلوحظ 

 تلوث؛عدم عزل األماكن المخصصة للذبح بشكل يمنع انتشار العدوى وال -

 طالها الصدأ؛  قد التجهيزات المخصصة لتعليق الذبائح  ، حيث لوحظ، على سبيل المثال، أن  غياب الصيانة -

 توفر المجزرة على صنبور واحد للمياه يعتبر غير كاف للقيام بعملية الذبح في ظروف صحية مالئمة؛ -

 العمليات المرتبطة بالذبح؛غياب مواد التعقيم لأليدي ولألدوات المستعملة في مختلف  -

 ؛عدم معالجة النفايات الصلبة والسائلة التي تنتج عن عملية الذبح -

 القوارض؛للمجزرة وانتشار تسرب الكالب الضالة عدم منع  -

أن الذبائح تمر للبيع مباشرة بعد إضافة إلى غياب قاعة للتبريد معدة لتخزين اللحوم وتنشيف الذبائح،  -

  ؛ذبحها

 رة بشبكة الكهرباء؛ عدم ربط المجز -

فضال عن تواجد شبكة صرف الصحي فوق أرضية  ،غياب أرضية مهيأة للذبح والغسل والتطهير -

 المجزرة. 

 المتعلقة باستغالل السوق األسبوعي نواقص على مستوى تحديد البنود التعاقدية 

تتعلق بعدم تحديد آليات تنظيم عمليات البيع بالسوق  ،ستغالل السوق األسبوعي عدة نواقصاأظهرت مراقبة عقود 

وكذلك تحديد المساحات المخصصة لألنشطة المزاولة بالسوق حسب خاصياتها وشروط  ،وفضاءات البائعين

باإلضافة إلى أن كناش التحمالت لم يحدد أي غرامة يومية تفرض على المستغل في حالة إخالله  ،ممارستها. هذا

 اء السومة الكرائية.أد مثل عدم القيام بالنظافة األسبوعية للسوق أو التأخر في  ،ةبالبنود التعاقدي

 مرفق الماء الصالح للشرب   .2

 ما يلي:  ، في هذا اإلطار،لوحظ

 مرفق تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند قانوني إسناد 

الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير الكائنة بتراب تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء  

إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى  أي غير أنه يالحظ غياب الجماعة بهذه المادة الحيوية.

 من صميم اختصاصات الجماعة يعد  للشرب الصالح بالماءالساكنة  ديتزو أن اعتبارعلى الجمعيات، 

 عن دورها الرقابي  الجماعةوتخلي  للشرب الصالح الماء استهالك تباين بشأن تعريفة 

بخصوص الدواوير التي تتكلف بتزويدها، على نظام  ،تعتمد الجماعة لتصفية الواجبات المتعلقة باستهالك المياه

 كما تم تعديله 2014غشت  19بتاريخ الصادر  1/2014من القرار الجبائي عدد  25األشطر الوارد في الفصل 

 : وتتميمه، وذلك كالتالي

مكعب التعريفة بالنسبة للمتر حجم االستهالك األشطر   

متر مكعب 24إلى  0من  الشطر األول درهم 1,72   

متر مكعب 60متر مكعب إلى  24من  الشطر الثاني درهم 3,93   

متر مكعب 60أكثر من  الشطر الثالث درهم 5,73   

المطبقة  ال تعتمد التعريفة المعنية الجمعيات حصرتها التي للشرب الصالح الماء استهالك تعريفة بأن تبينغير أنه 

 6إلى  4من  بين ما  قيمتها  تتراوح بينها، حيث فيما ومتباينة موحدة فإنها غير ،بالقرار الجبائي. باإلضافة إلى ذلك

كما أن  .العمومية المرافق خدمات من االستفادة في والمساواة التكافؤ مبدأ مع يتنافى ما مكعب. وهو دراهم للمتر

 . لبنود التعاقدية لدفاتر التحمالتالرقابية التي تخولها لها النصوص القانونية وا اإلجراءاتالجماعة ال تقوم بإعمال 
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II.  إيمور يتجواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 نص مقتضب((

 تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة. أوال
  2016غياب مخطط جماعي للتنمية خالل الفترة السابقة لسنة 

حيث تم عرضه عليه للتداول خالل الدورة العادية لشهر  السابق، الذي كان سائدا في المجلس للتوترذلك  يرجع

 أغلبية أعضاء المجلس.ب تم رفضهإال أنه  2010شتنبر  20استثنائية بتاريخ  وكذا دورة 2010يوليوز 

 2022- 2017فترة ضعف إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة عن ال 

الذاتية رغم قلتها وضعف تجربتها في هذا ن الجماعة اعتمدت في إعداد برنامج العمل على إمكانياتها البشرية إ

ولتدارك النقائص الحاصلة سنعمل على االعتماد على مكتب دراسات مختص خالل مرحلة تحيين برنامج   المجال،

 لهذا الغرض. 2019رسم سنة وقد تم رصد اعتماد بميزانية الجماعة ب العمل.

  ضعف ضبط للموارد المالية التي يمكن تعبئتها لتمويل لمختلف المشاريع 

صعوبة استجابة الشركاء المحتملين للمساهمة في بلورة المشاريع المضمنة ببرنامج العمل. ونأمل أن ذلك ل عيرج

  يساعد صدور ميثاق الالتمركز اإلداري في تدليل هذه الصعوبة.

 تدبير المداخيل .ثانيا
  عدم دقة توقعات المداخيل 

 )...(بالتقيد بمضمون الدوريات المتعاقبة إلعداد الميزانية  المداخيلهإن الجماعة تقوم في جميع مراحل توقعاتها 

فذلك راجع لترحيل فوائض  ،وبخصوص ما تم تسجيله من ارتفاع للفرق بين المداخيل المتوقعة وتلك الحقيقية

والتي  مة وذلك بفعل تأخر التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتأهيل المندمج لمركز الجماعةالسنوات المنصر

 . تعتبر من بعض هذه الفوائض حصة للجماعة في هذه الشراكة

  ضعف مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات 

وتصفية هذا الرسم.   لمباشرة إحصاءي  بتعيين مكلف بتدبير الوعاء الجبائ  2018/  02/  07لقد قامت الجماعة بتاريخ  

. وتفعيال لهذا 2017يوليوز  03القيام بإحصاء شامل لجميع محال بيع المشروبات وذلك بتاريخ  فقد تموبالفعل 

 .2018سنة  13731,06إلى  2017سنة  819,00انتقل مدخول هذا الرسم من  اإلحصاء فقد 

  للمسافرين ضعف استخالص الرسم على النقل العمومي 

تحت عنوان الرسم المفروض على استغالل رخص  30-89إن هذا الرسم الذي كان خاضعا لمقتضيات القانون 

بالنسبة   على غرامات عند عدم التصريح بالتأسيس.  حينئذ ال ينصسيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين  

من  178المادة وبمقتضى  التنفيذ حيز  47-06انون وعائهما تم تحديده قبل دخول الق فإن 59و 19ذونيتين أللم

 30-89تنص على أنه تبقى سارية المفعول أحكام القانون  التي  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية    47-06القانون  

        بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول القانون

 المأذونيةأما بخصوص  .ذ، فال يمكن تطبيق غرامة عدم التصريح بالتأسيس بالنسبة لهذا الرسمحيز التنفي 06-47

  .فإنه لم يتم لحد اآلن رصدها وإحصاؤها 55عدد 

  وتأخير في تفعيل إجراءات االستخالص  منتوج الكراءتفاقم متأخرات 

 2003برسم  ( قد تم تحملهما25285,00( و )505102,50إنه لمن المهم التذكير أن مبلغي الباقي استخالصه )

أما المتأخرات األخرى فإن  قابض قباضة مراكش كليز سابقا(، ) لمراكش من طرف الخازن اإلقليمي  اوما سبقه

وهكذا فقد انتقل عدد المتقاعسين   الستخالصها،   2018الجماعة قد بذلت جهدا استثنائيا خالل شهري يناير وفبراير  

. كما طلبت الجماعة 199560,00إلى    447637,00حيث انخفض مبلغ المتأخرات من    ،03إلى  متقاعس    20من  

  2018من محامي الجماعة الشروع في مسطرة اإلفراغ في حق متقاعسين جدد برسم سنة    2019يناير    09بتاريخ  

 .درهم 47277,00وكان مبلغ هذه الالئحة الجديدة 

 تدبير النفقات الجماعية. ثالثا
  خطأ في تصفية قيمة األشغال المنجزة المتعلقة ببناء بعض الطرق 

النهائي وكذا المعاينة الميدانية لألشغال المنجزة للصفقة رقم  (plan de recollement)المطابق إن التصميم 

بوضوح احترام عرض الطريق المبرمج   مسلكين طرقيين يبينانالمتعلقتين ببناء    2/2016رقم  الصفقة  و  1/2016

 والنقل واللوجستيككما سهرت المصالح الطبوغرافية للمديرية اإلقليمية للتجهيز    ....واألداء عنه بطريقة صحيحة.  

المتتبعة ألشغال الصفقتين على احترام عرض الطريقين المبين أعاله من خالل التتبع المستمر  والماء لمراكش
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  والشيء، المصالحلإلنجاز كما هو مبين في دفتر الورش المخصص للمتابعة الطبوغرافية المنجز من طرف هذه 

 اقبة أشغال هاتين الصفقتين.نفسه أكده كذلك مكتب الدراسات التقنية الذي تعاقدت معه الجماعة ألجل تتبع ومر

 نقائص بخصوص مشاريع تسييج المقابر 

 عدم إلزام المقاول بالتأمينات القانونية عن مدد انجاز الصفقات  -

الصفقات لم يدليا بالتأمينات عن العربات ذات المحرك ه  ذ هفان أصحاب    1/2015و  2/2013بالنسبة للصفقتين رقم  

أما بالنسبة للتأمين   الورش،ون إلى عربات الخواص لنقل مواد البناء داخل  المستعملة داخل الورش بسبب أنهم يلتجئ

ويخص الفترة الممتدة   ف.ت.  فكان مدلى به في اسم شركة  2015/ 1عن المسؤولية المدنية بخصوص الصفقة رقم  

فقد أدلى صاحب الصفقة بشهادة تأمين عدد  2/2013وبالنسبة للصفقة . 31/12/2015إلى  1/1/2015من 

 .تخص في آن واحد التأمين عن حوادث الشغل والمسؤولية المدنية 5868.257.2013

 ضعف الدراسات القبلية -

مكان السياجات الترابية   3/2015و  1/2015  –  2/2013لقد تم بناء سياجات بعض المقابر موضوع الصفقات رقم  

ر مسار حائط السياج في بعض  المقابر بحيث أنه كان من غير اإلمكان تغييه ذ هالقديمة للمحافظة على حرمة 

ساقية من الجهة األماكن حيث توجد بعض القبور القديمة بمحاذاة حائط السياج من الجهة الداخلية للمقبرة ووجود ال

 .الخارجية للمقبرة

 )...( استقاللية مكاتب الدراسات والمختبرات اتجاه أصحاب الصفقات  عدم -

ة بمصارف مكتب الدراسات التقنية ومختبر التجارب في دفتر  إن الجماعة كانت تضطر إلى إلزام صاحب الصفق

الشروط الخاصة لضعف االعتمادات المالية المرصودة من طرف الجماعة إلنجاز هده الدراسات. وقد تم رصد 

 االعتمادات الالزمة للدراسات التقنية بالنسبة للصفقات المقبلة. 

 استحقاق دون عن متنافس عرض قبول -

درهم  698.734,80  يقدر بمبلغ 2013/ 2الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع للصفقة رقم لقد كان 

   80, 347.248مقاولة  حيث تراوحت العروض المقدمة من طرف هؤالء بين مبلغ    19الصفقة  ه  ذ هوقد تنافس على  

ن الخمس ودراسة درهم كأقصى عرض، فبعد تقييم عروض المتعهدي 638.364,00درهم كأدنى عرض  ومبلغ  

ا قررت اللجنة اإلبقاء ذأجوبتهم أخدا بعين االعتبار األثمنة األحادية لكل متنافس وكذلك األثمنة اإلجمالية المقدمة، ل

كذلك  استنادا 2013ابريل  09وأصدرت بشأنه قرار معلال بتاريخ س لكونه األكثر أفضلية على عرض شركة 

 . 8/4/2013رخ في كة في جوابها المؤشراله ذهعلى التزام 

 نقائص في أشغال توسيع الشبكة الكهربائية 

 ضعف الدراسات القبلية للمشروع -

األخيرة بإبرام الصفقة  ه ذ هايمور، قامت يت أفي إطار تعميم االستفادة من الشبكة الكهربائية بجميع تراب جماعة 

 كانون بمختلف دواوير الجماعة.  117من أجل كهربة  1/2014رقم 

الطلبات على مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ه ذ هإلشارة أن الجماعة تحيل حيث تجدر ا

كما تم في دفتر   قطاع الكهرباء قصد دراستها وإعداد التصاميم ورسومات المسارات وكذلك تكلفة المشروع.

استفادتها. ع عدد الكوانين المزمع الصفقة في المادة األولى منه تحديد الدواوير المستفيدة مه ذ بهالشروط الخاصة 

حرصت لجنة التتبع ألشغال هده الصفقة المكونة من ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  وقد 

وقد تم تحرير   .األولوية للحاالت المبرمجة لالستفادة من توسيع الشبكة الكهربائية  للجماعة إعطاءوالمصلحة التقنية  

 يسرد الحاالت التي تعذر استفادتها والحاالت التي تم استبدالها بها. 2015مارس  20محضر بتاريخ  

 )...( 

 تصاميم جديدة تبين مسار خطوط الكهرباء كما تم تعديلهانجاز إعدم  -

الصفقة ولتفادي الترامي على ملك الغير شهدت بعض مسارات خطوط الكهرباء وموقع ه ذهخالل تنفيذ أشغال 

التعديالت تنجز دائما بتنسيق تام مع مصالح ه ذ هبعض التعديالت في حدود الممكن، وكانت األعمدة الكهربائية 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء حيث تم إبرازها وتجسيدها في تصاميم مطابقة  

الوطني للكهرباء   الموقعة من طرف مصالح المكتب (plans de recollement)األشغال الخاصة بهده الصفقة 

 والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء. 
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 تدبير المرافق العمومية .رابعا

 الجماعية والسوق األسبوعي المجزرة 

  تحديد الثمن التقديري لكراء مرفق المجزرة بناء على معطيات غير دقيقة 

على تحديد الثمن التقديري لكراء المجزرة الجماعية بناء على اإلحصائيات   2017من سنة    الجماعة ابتداءلقد دأبت  

المنجزة من طرف التقني المكلف بمراقبة عملية الذبح وجودة اللحوم التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية 

بعين االعتبار  آخذةا اعتبارا لعدد الرؤوس المذبوحة بالمجزرة الجماعية شهري (ONSSA)للمنتجات الغذائية 

واجب استهالك الماء بالمجزرة والذي يصل متوسطه الشهري إلى  نخص بالذكر: .تحمالت وتكاليف التسيير

المصاريف المرتبطة بعملية التطهير خصوصا يوم انعقاد السوق األسبوعي ، ودرهم سنويا(  9000,00)د    750,00

 .  عاملي نظافة والتي تتطلب

 ظافة بالمجزرة غياب شروط الصحة والن 

 ،إن معالجة هذا المشكل رهين بتوفر االعتمادات المالية الكفيلة بالنهوض بقطاع التطهير السائل والصلب بالجماعة

ذا الصدد يجب اإلشارة أن الجماعة انخرطت في إطار شراكات هوفي  .وهو مشكل كان والزال يؤرق الجماعة

إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تضم  لالنضمامبدئيا سعيا منها لحل هذا المشكل عبر موافقة مجلسها م

جماعة مراكش والجماعات المجاورة لها إلحداث مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها وكذا الموافقة 

قية المؤسسة إضافة إلى االتفا  هذهعلى إحداث  2018فبراير  05بتاريخ  2018ضمن الدورة العادية لشهر فبراير 

  على مخططالخاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة لمركز الجماعة الذي يحتوي من بين مكوناته  

 500.000,00اعتمادا ماليا قدره  2019كما أن الجماعة خصصت بميزانية سنة  للتطهير السائل بهذا المركز.

 درهم بميزانية الجماعة لتأهيل المجزرة.

 تحديد البنود التعاقدية  نواقص على مستوى 

يقضي بتنظيم السوق األسبوعي للجماعة وذلك   2016دجنبر    16لقد تم اتخاذ مقرر في إطار دورة استثنائية بتاريخ  

هذا التنظيم الذي تم تنزيله على تصميم. وهو تصميم يحدد المساحات  الحالي،بتاريخ الحق لتاريخ عقد اإليجار 

وسيتم تفعيله بشكل تشاركي   المشغول،سوق حسب خاصياتها باعتبار المتر مربع  المخصصة لألنشطة المزاولة بال

أما عن الغرامة التي تفرض في حالة اإلخالل بالبنود . سلطة محلية( ،مهنيين )حرفيين، باعة،مع باقي الفاعلين 

 ضمانة المالية.التعاقدية فإن كناش التحمالت قد أشار إليها في إطارا لفصل العاشر منه حيث تتم مصادرة ال

 مرفق الماء الصالح للشرب  

 إسناد مرفق تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند قانوني 
وذلك نظرا لدأبهم على تسيير المرفق بطريقة تقليدية لمدة  التعاقد،إقناع الجمعيات بفكرة  يرجع لصعوبةن األمر 

ومع ذلك فان هناك اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة للدواوير المستفيدة من المكتب الوطني للكهرباء والماء  طويلة، 

 الصالح للشرب. كما أن مجلس الجماعة اتخذ مقررا يتعلق بعقد اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة لمصلحة الماء

 .2018وذلك خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  الجماعة، ربدوا ويالصالح للشرب 

 بشأن تعريفة استهالك الماء الصالح للشرب وتخلي الجماعة عن دورها الرقابي تباين 

فبراير   05 )جلسة 2018لقد تم تدارك هذا المشكل وذلك بتعديل القرار الجبائي خالل الدورة العادية لشهر فبراير 

 4متر مكعب:  20متر مكعب إلى  0الشطر األول: من (، وذلك بتقسيم ثمن المتر المكعب إلى شطرين: 2018

وذلك للمالئمة بين تعريفة استهالك الماء الصالح  دراهم. 7 فوق:متر مكعب فما  20الشطر الثاني: من و دراهم.

 . للشرب المعتمدة في القرار الجبائي وتلك المطبقة من طرف الجمعيات
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  "تمنار"جماعة 

 )إقليم الصويرة(
 

أصبحت جماعة حضرية، وتقدر مساحتها   1992كمركز مستقل، ثم في سنة  1960تم إحداث جماعة تمنار في سنة 

وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها  .2014نسمة حسب إحصاء سنة  10.584يقطن بها وكلم مربع،  36بحوالي 

مليون درهم، ساهمت فيها حصة الجماعة من  25,9 ، ما مجموعه2016 سنة تجهيز، برسمالمخصصين للتسيير وال

  ،مليون درهم 8,9 ما يعادل بلغت نفقات التسييركما مليون درهم،  10,5منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

 مليون درهم. 5,3 مبلغ نفس السنة تجهيز برسمفيما ناهزت مصاريف ال

I.  المجلس الجهوي للحسابات وتوصيات مالحظات 

عن تسجيل العديد من  بخصوص تدبير جماعة تمنار أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات

 أوال. المخطط الجماعي للتنمية وتدبير المرافق العمومية
 متد تفترة خمس سنوات  خاللبوضع مخطط جماعي للتنمية يرصد تصورا استراتيجيا للجماعة  قامت جماعة تمنار

جميع المشاريع التي كانت الجماعة ستتكفل بإنجازها مرتبة حسب  تضمنيو، 2015 سنة إلى 2011 سنة من

م الوقوف على عدد من األولويات. إال أنه بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالبرنامج ومختلف المشاريع المذكورة به ت

 .، نذكر أهمها كالتالياالختالالت

 الجماعي بالمخطط المضمنة المشاريع إنجاز في تعثر 

 41وذلك من أصل  ،لوحظ أن الجماعة أنجزت ستة مشاريع، وشرعت في إنجاز ستة مشاريع أخرى دون إتمامها

ية االعتمادات المبرمجة إلنجاز ذلك باألساس إلى عدم كفايرجع السبب في مشروع مضمن بمخطط الجماعي. و

 المشاريع، مما جعل الجماعة تعاني من بطء كبير فيما يخص توفير عدد من الخدمات الجماعية.

 وثقافي اجتماعي طابع ذات مشاريع تنزيل عدم  

أنه تمت برمجة أزيد  لجماعة تمنار للتنمية مخطط الجماعياللوحظ من خالل التطرق إلى مختلف الوثائق المتعلقة ب

 من عشر مشاريع متعلقة بالمجال االجتماعي والثقافي، ويتعلق األمر بالمشاريع التالية:

 ؛ولي بمختلف الدواويربناء قاعات للتعليم األ -

 ؛ربط الوحدات المدرسية بالكهرباء والماء الصالح للشرب -

 ؛ بناء مكتبة متعددة الوسائط مع تجهيزها -

 ؛ بناء نادي نسوي مجهز -

 ؛ ناء مسبح بلديب -

 ؛بناء دار للشباب مجهزة -

 ؛ بناء مستشفى متعدد االختصاصات -

 ؛تهيئة الملعب البلدي -

 ؛ ميةتنظيم دورات لمحاربة األ -

 ؛شجار المثمرةالمساهمة في اقتناء األ -

 ؛تأهيل الحديقة العمومية قرب الدرك الملكي -

  .بناء فضاء المجتمع المدني -

المرافق االجتماعية العديد من  فالجماعة تفتقر إلى    ،مشروع من هذه المشاريع. ونتيجة لذلكلكن تبين أنه لم يتم إنجاز أي  

 الشباب.  فئة خاصة فيما يهم ،والثقافية والترفيهية

 الطرقية المحطة مشروع إنجاز عدم  

 برسم الفترة ت الجماعة اتفاقية إطار شراكة مع عدة فاعلين من أجل تأهيل المركز الحضري لتمنارأبرم

وتهيئة شارع محمد  ،تهم بناء المحطة الطرقية، وبناء السوق البلديمشاريع العديد من ال إنجاز عبر 2013 - 2010

درهم. ويتعلق األمر بالمجلس   26.300.000,00رياضي بقيمة  -وبناء مركب سوسيو  ،الخامس وشارع الحسن الثاني

  ، المبادرة الوطنية للتنمية البشريةمسؤولي  و  ،ووزارة الشباب والرياضة  ،والمديرية العامة للجماعات المحلية  ،اإلقليمي

رغم الحاجة الملحة إلحداث المحطة الطرقية، حيث يتوافد على الجماعة في هذا الصدد، لوحظ أنه،  وشركة العمران. و
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ية، إال أنه لم يتم إنجازها. كما أن هذا الوضع يجعل الجماعة عدد من حافالت الركاب نظرا لموقعها على الطريق الوطن

 تضيع مبالغ مهمة من الكراءات والرسوم على استغالل ووقوف الحافالت بالجماعة.

 والممرات المعبدة الطرق  مستوى على خصاص 

لطرق والمسالك، من خالل االطالع على الوثائق الجماعية، وخاصة منها الصفقات وسندات الطلب المتعلقة با  ،لوحظ

بين سنتي  في الفترة الممتدة  وذلك متر، 13.000أن الجماعة قامت بتهيئة طرق ومسالك بطول إجمالي يقرب من 

وكذلك  ،مركز الجماعةلوهذا ما أكدته الزيارة الميدانية  .غير أن هذا اإلنجاز يبقى دون االنتظارات.2017و 2011

من خاللها أن الجماعة في حاجة أكثر إلى الطرق والمسالك. إذ أن باقي    حيث تبين  ،مختلف الدواوير بتراب الجماعةل

فتبقى جد ضعيفة   ،الطرق بمركز الجماعة توجد في حالة متردية تستدعي التدخل العاجل. أما بالنسبة للمسالك القروية

 من حيث الكم والجودة. 

 تدبير المداخيل .ثانيا
 .المالحظات التاليةتم، بخصوص هذا المحور، تسجيل 

 اختالالت على مستوى تدبير مصلحة الجبايات 

من خالل الزيارة الميدانية لمصلحة الجبايات بالجماعة تم الوقوف على غياب الوسائل اللوجستيكية للعمل بالمصلحة، 

امهم في استخالص كسيارة المصلحة والدراجات النارية للجباة لتسهيل القيام بمه ،كالمعلوميات الحديثة ووسائل النقل

غياب مصلحة . كما لوحظ ر الحضري للمدينة اتسع بشكل كبيروأن المدا ،الرسوم والواجبات الضريبية، خصوصا

 المراقبة والمنازعات الجبائية بسبب غياب أطر مختصة في الميدان.

 راضي الحضرية غير المبنيةاختالالت تتعلق بالرسم المفروض على األ 

 غير الحضرية األراضي على بالضريبة المشمولة لألراضي شامل إحصاء غياب، لوحظ فيما يتعلق بهذا الرسم

 بطلبات تقدموا الذين الملزمين من مجموعة على المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم فرض عدم، والمبنية

 بالنسبة المبنية غير الحضرية األراضي على الرسم استخالص عن الجماعة تقاعس، باإلضافة إلى البناء رخص

 .البناء رخص من استفادتهم  من سنوات ثالث خالل السكن رخص على يحصلوا لم الذين للملزمين

  عدم استخالص الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على تجزئة األراضي 

، لوحظ عدم استخالص 01/2005المرخص لها تحت عدد  "ن"من خالل االطالع على الملف المتعلق بتجزئة 

من مجموع الرسم المستحق  %25الذي يبلغ و ،الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على عملية تجزئة األراضي

، وذلك المصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ألشغال تجهيز التجزئة

تم  وتجدر اإلشارة إلى أنه قد  المحلية. الجماعات بجبايات المتعلق 47.06رقم  من القانون 63ت المادة طبقا لمقتضيا

. مع العلم أنه ال يتم تسليم شهادة المطابقة  04/2015/ 23بتاريخ ذه التجزئة م المؤقت الخاص بهالتساال شهادة إصدار

كامال، كما تنص على ذلك الفقرة تجزئة األراضي    ات ى عمليأو شهادة االستالم المؤقت إال بعد استيفاء مبلغ الرسم عل

 األخيرة من نفس المادة سالفة الذكر.

 اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

  فرض  عدم، والسنوية  اقراراتهم  لتتبع  مفصلة  سجالت  مسك  وعدم  الملزمين،  الئحة  تحيين  عدملوحظ  في هذا اإلطار،  

  .يسبالتأس الخاص التصريح إيداع لعدم القانونية الغرامة تطبيق عدم، والمشروبات بيع محال على الرسم

 اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي 

 المفروض الرسم تصفية عند  الجماعي العام الملك لشغل الفعلية المدة الجماعة اعتماد  عدم ، بهذا الخصوص،لوحظ

تقادم مداخيل الرسم المفروض على شغل الملك و ،بالبناء ترتبط ألغراض مؤقتا الجماعي العام الملك شغل على

بلغ  حيث ،العمومي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف الجماعة

 درهم. 12.936,00يعادل  مامجموع المبالغ المتقادمة 

 العربات   وقوف على المفروض والرسمرسم الفروض على النقل العمومي للمسافرين اختالالت تتعلق بال

 للمسافرين  للنقل العام المعدة

 القرار من السادس للفصل طبقا للمسافرين العمومي النقل على الرسم واستخالص فرض عدم، في هذا الصدد لوحظ

المعدة   العربات  وقوف  على  المفروض  الرسم  واجبات  واستخالص  فرض  عدم، و01/06/2008  بتاريخ  1  رقم  الجبائي

 . المسافرين العام لنقلل

 يلي:لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما 

 الجبايات بالشكل الذي يسمح لها بالقيام بمهامها بشكل أفضل؛  وتأهيل مصلحةإعادة الهيكلة  -

 ر المبنية؛ألراضي المشمولة بالضريبة على األراضي الحضرية غياالقيام بإحصاء  -
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 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وتتبع اقراراتهم السنوية؛بتحيين الئحة الملزمين  -

 تصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء بشكل صحيح؛ -

 واجبات الكراء الخاصة بالممتلكات الجماعية. الستخالص تفعيل اإلجراءات الضرورية -

 نفقاتتدبير ال .ثالثا
را إلبرام الصفقات العمومية، د تلجأ الجماعة في إنجاز مشاريعها وتلبية حاجياتها إلى سندات الطلب، وال تلجأ إال نا

وفي هذا  معيات.. كما تقوم الجماعة بدعم بعض الج2016و 2012حيث لم تبرم إال خمس صفقات في الفترة ما بين 

 ما يلي: لوحظ اإلطار، 

 المتعلقة بالصفقاتنفقات ال 

  طرف من األشغال تتبع  في عف، وضبالصفقات المتعلقة الوثائق أرشيف مستوى عل نقائص في هذا اإلطار سجلت

فيما أخرى، وومن جهة  .الصفقات من بالعديد  الخاصة التعاقدية الوثائق من عدد  وتقديم إعداد  دم، وعالجماعة تقنيي

 ،والمتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة بالجماعة ،درهم 1.032.216,00بمبلغ  2/2012 رقم يخص الصفقة

ال مؤقتا جزئيا بدون وكذا قيام الجماعة باستالم األشغ ،محتوى الصفقة التاليوب ،لوحظ تغيير موقع بعض األشغال

موضوعها تهيئة المسالك والتي  ،990.800,60بقيمة  ILDH/1/2014 رقم  وفيما يتعلق بالصفقة سند قانوني.

األمر أن و ،2014دجنبر  5لوحظ أن تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاول تم بتاريخ  ،متر 10.576الجماعية بطول 

 ،2014دجنبر  26، لكن وثيقة الضمان النهائي تم اإلدالء بها بتاريخ 2014دجنبر  13ببدء األشغال مؤرخ بتاريخ 

بعد بدء األشغال. مما يعني أن الجماعة سمحت للمقاول بالشروع في إنجاز الصفقة في غياب الضمانات  ايوم 13أي 

 الواجب توفرها. 

بالمسالك حتى ال يتم إتالفها، خاصة وأن واد تمنار يعرف   للمنشآت المتعلقةكما تبين أنه لم تتم برمجة إحداث واقيات 

بعد مقارنة الكمية المحتسبة من مواد طبقة المرور مع الكمية التي تم تضمينها  ،ولوحظ كذلك الفيضانات.العديد من 

أن إنجاز  ، من خالل المعاينات ،كما تبين .3م460,02.8ما يساوي أن هذه األخيرة تقل عن األولى ب ،بجدول األثمان

نتج عن أخطاء في العمليات الحسابية  . وهذا الوضع%9,95 يناهز  أشغال طبقة المرور عرف زيادة في الكمية بقدر 

درهم بدون  15.750,00أن الجماعة أدت ما مجموعه  لوحظ ،يراخعند حساب حجم الكميات من المواد االزمة. وأ

 2/2014 رقم  وبالنسبة للصفقة عمومية واألمر بصرفها ثم أدائها.مما يخالف مساطر تصفية النفقات ال ،حق للمقاول

تمثلت في تجاوز  ،درهم، تم الوقوف على بعض االختالالت 799.844,40األسبوعي بمبلغ  المتعلقة بتهيئة السوق

  .واستالم األشغال مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة ،لتسلم النهائي لألشغاللاألجل القانوني 

 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات  

الجمعيات الناشطة في إطار التنمية االجتماعية  تقدم جماعة تمنار سنويا مجموعة من المساعدات المالية للعديد من

 لبعض  بالنسبة شراكة اتفاقية غياب ،ذا الدعممراقبة الملفات المتعلقة به لوحظ أثناءواالقتصادية والثقافية. وقد 

 الدعم   مبالغ  بين  تفاوت. كما لوحظ  لحساباتها  الدعم  من  المستفيدة  الجمعيات  تقديم  عدم، والدعم  من  المستفيدة  الجمعيات

 المبالغ بلغت حيث الشراكة، باتفاقيات المضمنة والمبالغ والثقافة للتنمية حاحا ركانأ مهرجان لجمعية الممنوح المالي

 ،2013 سنة باالتفاقية مضمنة درهم 400.000,00 مقابل درهم 790.000,00 للجمعية الممنوحة

 . 2015 سنة درهم 200.000,00و ،باالتفاقية مضمنة درهم 200.000,00 مقابل درهم 600.000,00و

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مع إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم   ،عقد اتفاقية شراكة بالنسبة للجمعيات قبل منحهم الدعم -

 واحترام بنود اتفاقيات منح الدعم من حيث قيمة الدعم؛ ،حساباتها

والقيام بتتبع أشغال الصفقات بطريقة   ،قبلية قبل الشروع في إنجاز المشاريع اعتماد الدراسات ال -

 منتظمة مع الحرص على تخزين الوثائق بطريقة صحيحة؛

واحترام األجل  ،دقة قبل اإلعالن عن الصفقاتكل ما يمكن من الكمية األشغال ب تحديدالحرص على  -

 لتسلم النهائي لألشغال.لالقانوني 
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II. تمنار جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 (الجواب كما وردنص )

 المخطط الجماعي للتنمية وتدبير المرافق العمومية .أوال
  تعثر في انجاز المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي 

  ات طابع اجتماعي وثقافيذعدم تنزيل المشاريع 

المجلس الجماعي لتمنار عند إعداده للمخطط التنموي للجماعة للفترة ن إفبخصوص الرد على هاتين المالحظتين 

وإنما وضع مجموعة ، , لم يأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المحدودة للجماعة2011/2015الممتدة ما بين 

ن مخططا تنمويا متنوعا يضم  مجموعة من من خالل تضمي ،من مقترحات وفرضيات بعيدة عن  واقع الجماعة

بغية تحقيق ، على مستوى الخدمات األساسيةا ذ وكالمشاريع التي تفتقر إليها الجماعة على مستوى البنيات التحتية 

اك ملزم بتحقيق ما تم تضمينه بغض ذ نآتنمية شاملة لكل المجاالت دون إدراكه أن مسيري الشأن المحلي للجماعة 

وتعتمد بشكل  ،وبالرجوع إلى ميزانية الجماعة نسجل أن مواردها المالية جد محدودة ،كراهاتالنظر عن كل اإل

أساسي على منتوج الضريبة على القيمة المضافة الممنوحة من طرف الدولة والتي بدورها مثقلة بنفقات الموظفين 

لى الجماعة تجاوز بعض المشاريع  وبالتالي بات من الضروري ع  ،من مجموع النفقات     %  70التي تتجاوز نفقاتهم  

لغرض   ،التي ترى أنها ثانوية أو يمكن إيجاد لها بديل وإعطاء األولوية لمشاريع ذات الطابع األساسي واالستعجالي

تحسين ظروف عيش الساكنة  من خالل التركيز على مشروع الماء الصالح للشرب والكهرباء  وبناء الطرق 

رى "الثانوية" التي تهم الشباب والعنصر النسوي في المرحلة الالحقة مثل مشروع لتأتي المشاريع األخ  ،الحضرية  

حيث قامت الجماعة بتخصيص قاعة واسعة بقرية مهرجان أركان   ،بناء مكتبة متعددة الوسائط مع تجهيزها

يم المهدد بالسقوط نفس الشأن بالنسبة لمقر النادي النسوي القد  .وتجهيزها بمجموعة من الكتب وباألجهزة المعلوماتية

الغرض. ا  ذلهواالنهيار مما جعل الجماعة تلجا إلى توفير مقر بديل بقرية مهرجان أركان من خالل تخصيص رواق  

وتم وضعها مؤقتا رهن إشارة   وتجهيزها،أما بخصوص دار الشباب فقد عملت الجماعة على إصالح البناية القديمة  

بينما نسجل بارتياح كبير ،  حكمة والتي شرع في أشغال بنائهامبناية مقر الالمحكمة( إلى حين إتمام  المقيم )القاضي  

 .%60تقدم أشغال بناء مستشفى تمنار المتعدد االختصاصات والتي بلغت نسبة تقدم األشغال إلى 

أما بالنسبة لمشروع تهيئة الملعب الجماعي فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجموعة من الشركاء والمجلس الجماعي 

 06الموافق ل  1438رجب  09وهكذا صادق المجلس الجماعي في دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ ، لتمنار

إخراج هدا جل أالي بكل ما أوتي من جهود من على مضمون هذه االتفاقية. كما يحاول المجلس الح 2017بريل أ

 إلنجازها. وتبقى المشاريع األخرى المتبقية رهينة بتوفير االعتمادات الكافية ، المشروع إلى حيز الوجود 

 عدم انجاز مشروع المحطة الطرقية 

االقتصادية  ضمن المخطط الجماعي لم تنجز له دراسات قبلية حول االنعكاسات تم إدراجهالذي  هذا المشروعن إ

المجلس سوف يحقق مكاسب من   المشروع وهلعلى مداخيل ميزانية الجماعة لمعرفة مدى إمكانية نجاح آو فشل 

باختيار البقعة األرضية الحتواء  قام المجلسوهكذا  الجماعة؟أم أن المشروع سيكلف ميزانية نجازه إخالل 

د االعتمادات من خالل إبرام اتفاقيات مع عدد من كما تم رص، وأنجزت الدراسة التقنية والتصاميم ،المشروع

المنعقد بتاريخ   2012الفاعلين لكنه تم التراجع عنه بعد أن عرضه المجلس للمداولة في دورته العادية لشهر أكتوبر  

 مشروع انجاز المحطة الطرقية. باإلجماع إلغاءحيث قرر أعضاء المجلس الحاضرين  2012أكتوبر  18

 لطرق المعبدة والممراتخصاص على مستوى ا 

حاول المجلس لذلك ، الحظ نقص وضعف على مستوى الشبكة الطرقيةي، باالعتماد على خريطة توزيع الطرق 

من خالل إعداد برنامج خاص ووضعه ضمن أولوياته األساسية   الخصاص،هدا    األخيرة تداركفي السنوات    جاهدا

الطريق الرابطة بين مركز تمنار ودوار بومجي مرورا نجاز إقصد النهوض بالبنية التحتية الطرقية. حيث تم 

 اإلعالنادبوزيد وادبيهي(. كما تم الشروع في ، اديحيا، ابوالعشرات، ادالمشروح، بمجموعة من الدواوير )تحودة

تهم   األخرى والتيالطرق  ما  أوكذلك تعكارت اد بنعلي.    المدرسة،عن صفقات أخرى تتعلق بطريق دوار تعكرات  

لها الدراسات التقنية في انتظار نجزت  أادالحسن واكي وانو وأيضا الطريق التي تهم دوار ادومحا ازواغن فقد    دوار

 االعتمادات.رصد 

 تدبير المداخيل .ثانيا
 اختالالت على مستوى تدبير مصلحة الجبايات 

ايات حيث تم تزويدها ومنها مصلحة الجب، سارعت المصالح الجماعية إلى إعادة الهيكلة لمجموعة من مصالحها

حواسيب وأدوات أخرى ضرورية كما تم إضافة بعض  للعمل منبمجموعة من الوسائل اللوجستيكية الالزمة 
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عبر تراب الجماعة قصد قيامهم بالالزم   تنقلهمووضع رهن إشارتهم وسائل نقل لتسهيل  المصلحة،الموظفين لهذه 

 الضريبي.تعيين تقني للعمل بالمصلحة في ميدان الوعاء وكذلك تم  الجبائي،في عمليات اإلحصاء والتحصيل 

 اختالالت تتعلق بالرسم المروض على األراضي الحضرية غير المبنية 

بعدما توصلنا بمالحظات المجلس الجهوي للحسابات فقد شرعت المصالح الجبائية المعنية في تنفيذ مقتضياتها رغم 

 ت،في ملكية الدولة  أو في ملكية المياه والغاباما  إن أغلبية األراضي المتواجدة بالجماعة فهي  صعوبات تطبيقها أل

 ،أو عبارة عن أراضي فالحية غير محفظة مما يجعل عملية تحديد مالكيها الحقيقيين عملية معقدة ومستعصية

كما عملت  ،رخصة السكن  المصالح الجماعية تكتفي بفرض الرسم على طالبي رخص البناء أون إفوبالتالي 

ا ذ مصالح هذه الجماعة على تطبيق فرض الرسم  المذكور على جميع الملزمين المطالبين الجدد لرخص البناء وك

 رخص السكن.

 عدم استخالص الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على تجزئة االراضي 

من خالل قيام المصالح الجماعية باستخالص للرصيد المتبقي   ،ه الوضعيةذ فيما يخص هذه المالحظة فقد تم تسوية ه

من مجموع الرسم المستحق المصفى باعتبار   %  25من الرسم المفروض على التجزئة األرضية)ن( والمحدد في 

 التكلفة الحقيقية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ألشغال التجزئة.

 ال بيع المشروباتاختالالت تتعلق بالرسم المفروض على مح 

كما تم مسك سجل خاص بتتبع اإلقرارات السنوية لهؤالء الملزمين مع فرض الرسم  الملزمين،تحيين الئحة تم 

الجدد الخاضعين لهذا رغم كون أغلبية المقاهي عبارة عن مقاهي تقليدية ال تفتح أبوابها إال في أيام  على الملزمين

 الالزمة لفرض هذا الرسم.    السوق األسبوعي وال تتوفر على الشروط

  اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي 

تم تصحيح الخطأ باحتساب الرسم لمدة سنة كاملة وشرعت المصالح الجماعية المعنية في تطبيقه مند فاتح يناير 

اض تجارية أو صناعية أو مهنية أما بالنسبة للرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ألغر .2018

وسارعت إلى تطبيق محتواها من خالل اتخاذ مجموعة  ،فقد أخذت مصالح الجماعة بعين االعتبار تلك التوصيات

إلى من اإلجراءات العملية منها إشعار جميع الملزمين بضرورة تصفية هذا الرسم كمرحلة أولى بعدها تم اللجوء 

 الجماعة.لزمين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم تجاه بعض العقود المبرمة مع الم فسخ

  اختالالت تتعلق بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

الممتنعين  باستخالص ضد تم اتخاذ عدة إجراءات الزمة ضد المتقاعسين عن أداء ما بدمنتهم كما تم إصدار آمر 

أما فيما يتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين فقد تمت   .الرسمعن تصفية هذا  

كذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملزمين بهذا الرسم من خالل إصدار مجموعة من أوامر باالستخالص من 

 اجل تسوية هده الوضعية العالقة.

 تدبير النفقات .ثالثا

 النفقات المتعلقة بالصفقات 

لمصالح الجماعية بضرورة التوفر على جميع الوثائق اتبعا للهيكلة الجديدة للمصالح الجماعية تم حث رؤساء 

مجال تتبع األشغال  العمل. وتم التقييد باألنظمة فيطبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها  ،المتعلقة بالصفقات

ومستمر مع تسجيل جميع المالحظات بدفتر الورش حتى يتمكن التقني من فرض إنزال ما تم تضمينه بشكل منتظم  

 بدفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحمالت. 

 بالجماعةالمتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة  2/2012ما فيما يخص الصفقة رقم أ -

* كون التالية:  تهيئة  إلى زنقة سيدي حمو العتبارات  حسب التصميم ال  44  من زنقةفعال قد تم تغيير موقع األشغال  

 ايت-بيزكارن  )دوارمركز الجماعة من فك العزلة على مجموعة من الدواوير:  حمو تمكنالطريق بزنقة سيدي 

اد الحسن ودوار اكي وانو(. كما يوجد بمحاذاة زنقة سيدي حمو مجموعة من  - بوزني  -ادالهوير   -  اسماما-شعيب

ما جعل المجلس الجماعي يقرر تحويل موقع األشغال بناء على محضر اجتماع  44عكس الزنقة  ،نيةالدور السك

 . وان المصالح التقنية الجماعية وقعت في خطا عن غير قصد عند باستالم األشغال مؤقتا  .2013فبراير    12بتاريخ  

 والمتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية 1/2014وبخصوص الصفقة رقم  -

لمصالح التقنية الجماعية سمحت للمقاول بالشروع في األشغال بدون اإلدالء بالضمان النهائي اال بعد فعال ان ا

ما بخصوص عدم إحداث واقيات أ يوما وقعت في خطا بسبب ضعف الكفاءة القانونية وقلة التكوين. 13مرور 

الدراسات ن أكما  لهذا المشروع.الفنية لم يدرجها مكتب الدراسات أتناء إعداد دفتر الشروط الخاصة  للمنشآت



 72 

ي أ طولي رمت 8460متر طولي تم تقليصها في جدول األثمان إلى ما يقارب  10576المنجزة تتضمن انجاز 

 X0.2م  X   5م    8460:  نإذ م(    0.20متر السمك    5عرضها    8460م )طول طريق  8460طول طريق  ن  أبمعنى  

تمويل ن أويتسنى لنا تمرير الصفقة حسب ما هو متوفر من االعتمادات لدى الجماعة سيما تى ح M3 8460م =

فيما يخص الكمية المؤداة للمقاول فهي الكمية المنجزة على ما  أالمشروع كان بالشراكة مع المبادرة للتنمية البشرية.  

 بجدول األثمان.الواقع وهي نفسها المضمنة رض أ

 األسبوعيعلقة بالسوق المت 2014/ 02الصفقة رقم  -

تجاوز األجل القانوني للتسليم النهائي لألشغال واستالم األشغال مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة نظرا لكون ن إ

وهكذا   ،السوق األسبوعي يتضمن اعتمادات ضخمة تتجاوز اإلمكانيات المالية المتوفرة لدى الجماعةنجاز  إمشروع  

حسب ما هو متوفر من االعتمادات في انتظار رصد اعتمادات مالية الستكمال   ارتأى المجلس تهيئة جزء من السوق

المصلحة ن إا فذ ل .وقد تم بالفعل انجاز ما هو متضمن بالصفقة بكامله الجزء المتبقي من تهيئة مشروع  السوق

حيث    ،شروط الخاصةالتقنية الجماعية قامت بالتسليم المؤقت لألشغال لجزء المنجز التزاما بما هو متضمن بدفتر ال

 08/2015/ 07المدة القانونية ما بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي لجزء المنجز حسب الصفقة هو تاريخ :ن إ

 .     )باحتساب سنة كاملة ( تجاوز األجل القانوني

 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات 

 الجمعيات المستفيدة من الدعمغياب اتفاقية شراكة مصادق عليها بالنسبة لبعض  -

على البرقيات الواردة  الدعم بناءجمعية انسانية يتم منح  الكلوي باعتبارهابالنسبة لجمعية سيدي مكدول للقصور 

 االتفاقية الحقا مع هده األخيرة. وسيتم إبراموقد أدلت هده الجمعية بجميع التقارير المالية  من طرف السيد العامل

على  الجماعة بناءتم منح الدعم لهده الجمعية الرياضية مرة واحدة من طرف  السلة:اضي لكرة جمعية األمل الري

 المالي.هده الجمعية للجماعة بالتقرير  وقد أدلتطلب 

الجماعة اتفاقية   ولقد أبرمت  2016بالنسبة للجمعية الموظفين تم إدراك الخطأ في سنة    االجتماعية: جمعية األعمال  

 االتفاقية. تجدون طيه نسخة من مع هذه الجمعية س

 عدم تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم لحساباتها -

درهم قد أدلت للمصلحة المختصة بالتقارير  0010.000.ن أغلبية الجمعيات التي استفادت من الدعم الذي يفوق إ

 المالية.

 والمبالغ المضمنة  والثقافةتفاوت بين مبالغ الدعم المالي الممنوح لجمعية مهرجان اركان حاحا للتنمية   -

 باتفاقية الشراكة

كانت  جمعية مهرجان أركان حاحا درهم مع 400.000.00االتفاقية المبرمة بمبلغ  إن ،2013سنة فيما يخص 

وقامت الجماعة ، 2013مساهمة المجلس اإلقليمي للصويرة والتي أدرجت بمحضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

على بمحضر الدورة االستثنائية  الثقافية بناءمن الفصل المتعلق بإعانات الجمعيات  درهم 390.000.00بزيادة 

قصد تفعيل الدعم لمهرجان أركان  2013يوليوز  25وتحويل االعتماد بتاريخ  2013شتنبر  23 المنعقدة بتاريخ

لك على الشكل ذ و  ،600.000.00بدل    500.000.00فقد تم منح الجمعية مبلغ   2014أما في ما يخص سنة    حاحا.

  50.30.50.31بفصل  2014درهم من برمجة دورة فبراير  200.000.00استفادت الجمعية بمبلغ  2014التالي 

درهم وبزيادة  200.000.00نية , بينما أدرجة االتفاقية بالجزء األول من الميزانية  بمبلغ بالجزء الثاني من الميزا

درهم مخصص لجمعية المحسنين   100.000.00وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ    .درهم من نفس الجزء  100.000.00

وح لجمعية مهرجان اركان لتسيير ورعاية مسجد القدس حسب تحويل االعتماد من الجزء الثاني ليصبح المبلغ الممن

بالجماعات  المتعلق 113.14ومند صدور القانون الجديد . 2014درهم سنة  500.000.00حاحا للتنمية والثقافة 

المالية مصادق عليه من  وتقديم التبريراتالجمعيات دون استثناء كشرط أساسي لمنح الدعم  ثم فرض اتفاقية على جميع

 مسبقا. ةمستفيدمن الجمعيات الطرف محاسب مختص 
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  "الحنشان" جماعة

(الصويرة إقليم)  
 

كلم شرق مدينة  35آسفي، على بعد -. وتقع بإقليم الصويرة، التابع لجهة مراكش1992أحدثت جماعة الحنشان سنة 

. تحدها شرقا جماعة 2كلم 14وتغطي مساحتها حوالي  07الصويرة في اتجاه مراكش على الطريق الرئيسية رقم 

 4965ويبلغ عدد سكانها  .الكدادرة وغربا جماعة الحسينات وجنوبا جماعة آيت اسعيد وشماال الكدادرة والحسينات

تتسم الحنشان بطابعها القروي ويتجلى ذلك في أنشطة ساكنتها التي تعتمد على الفالحة  .2014نسمة حسب إحصاء 

 لعيشها. وتربية الماشية واألسواق كمورد أساسي

، ساهمت 2016مليون درهم برسم سنة  20.7وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

مليون   4.6مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير    5.3فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ  

 مليون درهم.  6.9ية نفس السنة درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزان

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 المالحظات المتعلقة بالمخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل وتدبير المشاريع .أوال
صادق المجلس الجماعي في دورته  المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00من القانون رقم  36تطبيقا لمقتضيات المادة 

مكونة من موظفي  . وقد تم إعداد المخطط من طرف لجنةمخطط جماعي للتنمية على 2009العادية لشهر أكتوبر 

الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي، وتضمنت هذه الوثيقة التشخيص البيئي لبلدية الحنشان والورشات 

التشاورية والئحة المشاريع المبرمجة. وتبين هذه األخيرة، مجموعة من المحاور االستراتيجية: البنية التحتية 

 مجال االقتصادي والمدر للدخل. والتجهيزات األساسية، المجال االجتماعي وال

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس المنتدب حاليا الزال في مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا الختصاصاته الذاتية 

المتعلق بالجماعات. فيما كان  14.113المنصوص عليها بالفصل األول من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 

عليه في الميثاق  للتنمية المنصوصقد صادق على المخطط الجماعي  2009عقد في اكتوبر المجلس الجماعي المن

  2015إلى سنة  2010الجماعي عن الفترة الممتدة من سنة 

مشروعا برمج إنجازها   18، والتي بلغ عددها  2015و  2010 وفي إطار تقييم المشاريع الواردة بالمخطط ما بين سنتي

، تم تسجيل مجموعة من المالحظات همت بعض النقائص على درهم 69.520.000,00بغالف مالي تقديري بلغ 

 مالية  جدولة  غيابفي  مستوى برمجة وإنجاز وتمويل المشاريع المعتمدة بالمخطط التنموي للجماعة، ويمكن إيجازها  

 عن تخلت الجماعة أن تبين حيث ،فيه المضمنة المشاريع بعض إنجاز عدمو بالمخطط المدرجة للمشاريع وزمنية

 المرتبطة بالمشاريع أساسا األمر ويتعلق. المبرمجة المشاريع مجموع من % 44 نسبة تمثل مشاريع، 08 إنجاز

 المتعلقة المشاريع لىإ إضافة درهم، مليون 3,4 اإلجمالية التقديرية كلفتها بلغت التي الجماعية والمسالك بالطرق

 الطرق  وبتهيئة(  درهم  مليون  4)  متكامل  أسبوعي  سوق  وبناء  تهيئة  واستكمال(  درهم  مليون  4)  جماعي  مطرح  بإحداث

كما  (.درهم مليون 4,8) المنطقة تميز  التي التقليدية الصناعة منتوجات لعرض  خاص فضاء وتهيئة وبناء الجماعية،

 شبكة تعميم مشروع إنجاز | نسبة بلغت حيث 2017 سنة  نهاية غاية إلى المبرمجة المشاريع إنجاز نسبة ضعفتبين 

 تتجاوز ولم بالمائة 44 الصحي الصرف شبكة وتوسيع بالمائة 6,23 البلدية أحياء جميع على للشرب الصالح الماء

 .بالمائة 1,87 البلدية أحياء جميع على السائل التطهير شبكة تعميم مشروع إنجاز نسبة

 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

مالية كافية اعتمادا على الموارد الذاتية الجماعية وااللتزامات المالية للشركاء في إطار   وضع برمجة -

 عقود تشاركية؛ 

لمداخيل الممكنة إلنجاحها لا بعين االعتبار ذأخوإنجاز المشاريع وفقا لآلجال والمواصفات المقررة  -

 وتفعيلها على أرض الواقع؛

 الجماعة من انجاز مشاريع المخطط التنموي اإلسراع في تفعيل برنامج العمل حتى تتمكن -

 . 2020 - 2017ضمن مشاريع برنامج العمل   تم إدراجها من جديد، والتي 2015 - 2010
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 تدبير النفقات .ثانيا
ومن خالل   2017و  2013ي  نتمن خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية، التي تم إبرامها ما بين س

تم الوقوف على مجموعة من المالحظات يمكن  ،مختلف المشاريع بعين المكان وتتبع مآل مختلف التوريداتمعاينة 

 حصرها فيما يلي:  

  2017 – 2013ألشغال موضوع سندات الطلب الصادرة خالل الفترة لتتبع ما يفيد غياب 

المشار إليها  2017إلى  2013من خالل السنوات  الصادرةمن خالل االطالع على الملفات المرفقة بسندات الطلب 

لتي بلغت قيمتها ما مجموعه وا السندات،أن الجماعة تسلمت األشغال موضوع هذه  لوحظ ،بالجدول أسفله

عن طريق مقارنة هذه  واتيربالفالواردة  المعطياتدون تأكد المصلحة التقنية من حقيقة  ،درهم 1.466.598,77

 . فعلياجداول األشغال المنجزة ب تضمينها يتعين التي تلكالمعطيات مع 

، بصرف مبلغ إجمالي قدره 2017إلى  2013من  الممتدةجهة أخرى، قامت الجماعة خالل السنوات  ومن

 ليمسؤو تصريحات حسب المواد، هذه خصصت وقد . والجير والصباغة سمنتاإل شراءدرهم ل 166.990,08

 وواجهات المدارس وجداريات واألرصفة اإلدارية البنايات وصباغة الطرق إلصالح بالجماعة، التقنية المصلحة

 على تتوفر  ال  التقنية المصلحة أن لوحظ أنه إال. الوطنية واألعياد  المناسبات  مختلف في الستعمالها وكذلك الدكاكين

وتبرر تخصيصها.   تهاكميات المستعملة وطبيعال  بتفصيل  تبين  ،التوريدات  هذه  من  المستهلكة  الفعلية  بالكميات  وضعية

التأكد من كون المبالغ  دون ،واتيربالفحيث تعمد الجماعة إلى أداء مستحقات الممونين بناء على المعطيات الواردة 

طرف رئيس  اإلشهاد على صحة تسلمها تم فقط من فإن ذلك، عن فضال المؤداة تمت تصفيتها على أسس صحيحة.

 .المجلس الجماعي، دون إشراك للمصلحة المختصة

 عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واإلخالل بمبدأ المنافسة 

 مخالفة  سابقة،  بتواريخ  لفائدتها  منجزة  وخدمات  أشغال  قيمة  لتسوية  بعدية  طلب  سندات  بإصدار  قامت  الجماعة  أن  تبين

  :التالية الطلب بسندات األمر ويتعلق. العمومية النفقات تنفيذ  قواعد  بذلك

درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية إلنجاز أشغال تبليط حي  43.200بمبلغ  09/2015سند الطلب رقم  -

 ؛الزاوية بالجماعة

درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية ألشغال بناء الطريق غير   69.000بمبلغ  82/2013سند الطلب رقم  -

كلم وأشغال  3ين دوار الزاوية بمركز الحنشان ودوار أيت بال أوزروال على طول المصنفة الرابطة ب

 ؛كلم 2ودوار لفريحات على طول  207بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 

درهم من أجل إعداد دراسة تقنية إلنجاز أشغال تهيئة الطرق   90.000بمبلغ    13/2015سند الطلب رقم   -

 ؛بالمركزالداخلية 

.  "ب ت.  درهم لفائدة مكتب الدراسات التقنية "ب. 60.000,00بمبلغ  33/2015سند الطلب رقم  -

 ؛لالستشارة من أجل المراقبة واإلشراف على أشغال التطهير السائل بدوار أيت أحمد 

 3/2016درهم من أجل تتبع ومراقبة أشغال الصفقة رقم    16.800,00بمبلغ    40/2016سند الطلب رقم   -

 ؛لمتعلقة بتهيئة الساحة المخصصة لوقوف سيارات األجرة بمركز الجماعةا

 . درهم، من أجل شراء معدات كهربائية 11.400,00بمبلغ  47/2016سند الطلب رقم:  -

  بعض المؤن الغذائية  توزيععدم تبرير 

 59.950 بمبلغالمتعلقة باإلعانات المقدمة بمناسبة شهر رمضان  لم تقم الجماعة بتبرير مآل بعض المؤن الغذائية

 بمبلغ  27/2015 رقم  طلب بسند  تتعلق المستفيدين التي والئحة المؤن توزيع محضر وسجل أيضا غياب درهم،

 .للمحتاجين المخصصة الغذائية المواد  المخصص القتناء درهم 56.700

  النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية بواسطة سندات تسجيل اختالالت على مستوى تبرير صرف

 الطلب

 248.876,40من أجل صيانة اإلنارة العمومية  الجماعة أنفقته ما مجموع بلغ 2016و 2013 سنتي بين ما

المقتناة  الكهربائي العتاد  واستعمال استالم تتبع يخص سجل مسك عدم التي تم رصدها في وتتجلى االختالالت .درهم

  وتخصيصها. التوريدات استالم عملية في التقنية المصلحة إشراك وعدم الطلب سندات بواسطة

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

استنادا  واتيرالحرص على التتبع واإلشراف على إنجاز األشغال وعلى تبرير المعطيات الواردة بالف -

 الجماعة؛أوجه استعمال توريدات  بها وتحديدإلى جداول المنجزات المتعلقة 

تفادي إصدار سندات لتسوية أشغال سابقة، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة والتكافؤ في الفرص   -

 .للوصول إلى الطلبيات العمومية
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 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
االختالالت في تدبير مداخيلها تتعلق بالخصوص بضعف مجهود تحصيل مختلف   من العديد من  تعاني جماعة الحنشان

الرسوم وعدم ضبط وضعف الوعاء الضريبي، باإلضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح. وتتمثل أهم 

 . المالحظات المسجلة في هذا الباب فيما يلي

  عدم تحيين القرار الجبائي المطبق 

 الرسم ك  الرسوم من  مجموعة فرض  عدم  عنه نتج  لقرار الجبائي الساري المفعول، األمر الذيلم تقم الجماعة بتحيين ا

 ترتبط  وعقارات  بمنقوالت  مؤقتا  العامة  الجماعية  األمالك  شغل  على  المفروض  الرسمو  الطرق  إتالف  على  المفروض

 . المبنية غير الحضرية األراضي على المفروض الرسمو مهنية أو صناعية أو تجارية أعمال بممارسة

  عدم إتمام الجماعة لإلجراءات الضرورية قصد استخالص الديون المتعلقة ببعض الرسوم 

  الباقي  تراكم  ذلك  عن  نتج  وقد.  التحصيل  مسطرة  استكمال  دون  بذمته  ما  بأداء  الملزم  بإشعار  تكتفي  الجماعة  أن  لوحظ

 العمومي النقل على والرسم( درهم 25.006) المبنية غير الحضرية األراضي على لرسمل بالنسبة استخالصه

 (. درهم 24.450) للمسافرين

  ضعف أرقام المعامالت المصرح بها من قبل أصحاب محالت بيع المشروبات وعدم مراجعة الجماعة

 لإلقرارات المتعلقة بالرسم على محالت بيع المشروبات

 محال  على  الرسم  إلصدار  المعتمدة  والوثائق  اإلقرارات  اإلدارة  تراقب  ،47-06  رقم  القانون  من  149  المادة  على   بناء

  تعتبر الذين الملزمين  على تلقائيا وفرضه الرسم بمراجعة تسمح القانون نفس من 159 المادة أن كما. المشروبات بيع

 ضعف من بالرغم المادتين هاتين مقتضيات  تفعيل  على  تعمل لم الجماعة نأ والمالحظ. ناقصة إقراراتهم ان الجماعة

تبين و  درهم  64.900  قدره  ما  2016  سنة  عن  قراراتاإل  مجموع  مبلغ  يتجاوز  لم  حيث  بها  المصرح  المعامالت   أرقام

 أنها في أغلب األحيان ضعيفة وال تعكس حقيقة نشاطها التجاري

 رية أو صناعية عدم لجوء الجماعة لفرض الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجا

  أو مهنية.

إلى  2014درهم، فإن السنوات من  1.000، التي عرفت مدخوال مقابل هذا الرسم قدر بمبلغ 2013باستثناء سنة 

 لم تعرف أي مدخول.  2017

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 حاليا؛ استخالصها يتم ال الرسوم من مجموعة إدراج أجل من الجبائي القرار تحيين -

 العالقة؛  الديون الستخالص الضرورية اإلجراءات إتمام -

 وعلى  المشروبات،  بيع  محال  على  المفروض  بالرسم  للملزمين  والتتبع  المراقبة   آليات  تعزيز  على  العمل -

 .صحيحة أسس على الرسم هذا تصفية إعادة

 تدبير الممتلكات .رابعا
تعاني جماعة الحنشان من العديد من المشاكل المرتبطة بتدبير الممتلكات تتعلق باألساس بإنجاز العديد من المرافق 

االجتماعية واالقتصادية واإلدارية على أراضي تابعة للملك الخاص للدولة، وسوء استغالل الملك الخاص الجماعي 

ستفادة من الملك العام الجماعي. ويمكن إجمال أهم المالحظات وكذا عدم اال  ،نتيجة لضعف السومة الكرائية لجزء منه

عدم تصفية الوعاء العقاري الذي يضم بعض المرافق الجماعية في المسجلة في ميدان تدبير الممتلكات الجماعية 

ك سجل المل تحيين وعدمتحفيظ األمالك الخاصة الجماعية لجوء الجماعة لعدم ؛ ووبعض األمالك العامة الجماعية

 الجماعي. الخاص والعام 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تحديد الملك العام الجماعي، حتى يتسنى للجماعة الحفاظ عليه وقيده بسجل األمالك العامة والحرص   -

 على تحفيظ الممتلكات الخاصة الجماعية؛

صالح الجماعية والحرص على السهر على تحيين اللوائح التفصيلية للمعدات الموزعة على مختلف الم -

 القيام بعملية الجرد عند نهاية كل سنة.

 تدبير المرافق الجماعية .خامسا
وكذا  ،أهمها مرفق السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية ،تتوفر الجماعة على مجموعة من المرافق المدرة للدخل

ة مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة مرافق صحية ومرفق نقل المرضى بواسطة سيارة اإلسعاف. وتستغل الجماع

صفقات بمبالغ تتفاوت  2016و  2013الجماعية عن طريق الكراء بواسطة طلب العروض. وقد أبرمت ما بين سنتي  
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 6.500,00درهم إلى    5.000,00درهم بالنسبة لمرفق السوق األسبوعي و  21.760,00ومبلغ    15.000,00بين مبلغ  

 درهم بالنسبة للمجزرة الجماعية. 

التأخر في أداء واجبات كراء المجزرة والسوق األسبوعي حصرها في  ويعرف تدبير هذه المرافق عدة اختالالت يمكن  

تفويت مبالغ مالية ؛ ومن قبل المكترين دون اتخاذ الجماعة إلجراءات فسخ العقد المنصوص عليها بكناش التحمالت 

لنفقات استهالك  الجماعة ميزانية ؛ وتحمللك بالمجزرةعلى الجماعة نتيجة عدم استرجاعها لصوائر الماء المسته

األسبوعي يضع  بالسوق المتواجدة المجزرة تحمالت كناش من السابع الفصلمن أن  بالرغم الماء الخاص بالمجزرة

استغالل مرفق نقل اللحوم من قبل مكتري المجزرة بصفة غير قانونية ودون تدخل المكتري؛ و  هذه النفقات على عاتق

 .للجماعة لتقنين استغالل هذا المرفق

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل مقتضيات كناش التحمالت الخاص بنقل اللحوم لضمان مداخيل إضافية للجماعة وفرض احترام  -

 الشروط الصحية لنقل اللحوم؛

ق األسبوعي والمجزرة  الحرص على احترام آجال استخالص المداخيل المتعلقة بكراء مرفقي السو  -

 كما حددها كناش التحمالت.
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II. لحنشانجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المخطط الجماعي للتنميةأوال. 
 

احتضنت الجماعة لقاءات تشاورية متواصلة مع الساكنة مكنت من جمع بنك للمعلومات شكلت قاعدة للتشخيص 

وهو ما   ،مستوى البنيات التحتية والتجهيزات األساسية والبيئة وغيره كثيرالجماعي حول الخصاص سواء على 

كان منطلقا لوضع المخطط الجماعي للتنمية الذي مكن من توسيع اإلنارة العمومية واستبدالها بمواصفات عصرية  

ايت احماد وداخل األحياء ومكن من توسيع شبكة الماء الشروب على أحياء  8على جنبات الطريق الوطنية رقم 

واوالد رحو تم لفريحات بالرغم من االكراهات المتمثلة في ندرة المياه وجمع الشتات داخل السكن المتفرق .أما 

  2026الطريق الداخلية الرابط بين  محطة سيارات األجرة والطريق اإلقليمية  رقم  إنجاز  فقد تم    ،الطرق والمسالك

ي شكل مطلبا للساكنة ذ أما فضاء الصناعة التقليدية وال  .مليون درهم  6مرورا بحي الزاوية بواسطة اعتمادات بلغت  

المهنية خصوصا عند اللقاءات التشاورية معها فقد تم تفعيله وعرف الشروع الفعلي لألعمال إال أنه توقف ألسباب  

وهو الشيء  ال ترتبط بالجماعة بل لقضايا تجمع بين المقاول والمهندس وصاحب المشروع أي المجلس اإلقليمي، 

نفسه الذي ينطبق على إحداث ساحة عمومية حيث أنها اعتبرت برامج ومشاريع تنموية لفائدة الجماعة ولم يكتب 

لك أن المخطط الجماعي ذيضاف الى    .لها التنفيذ داخل اآلجال القانونية لإلنجاز وهو شيء خارج عن إرادة المجلس

و حي آهل بالسكان وداخل المجال الحضري للجماعة ومكن التطهير السائل بحي بير السور وهإنجاز مكن من 

كذلك من تعبئة أموال تقدر بمليون وسبعمائة ألف درهم لفائدة المسالك الطرقية سلمت للمجلس المتعاقب خالل سنة 

وتجدر اإلشارة أن برنامج عمل الجماعة تمت المصادقة عليه خالل الدورة االستثنائية  ضمن تسليم المهام. 2015

أي مباشرة بعد التوصل بمرسوم وزارة الداخلية المتعلق بمسطرة إعداد المشروع ومراحل  2017هر شتنبرلش

 .2016تنزيله خالل صيف 

 تدبير النفقات ثانيا.
  لألشغالحول غياب التتبع  

للمعاينة  مشاريعها على التتبع المباشر لألشغال من طرف التقنيين التابعين لهانجاز إتعتمد جماعة الحنشان خالل  

والوقوف على كميات االنجاز سواء بالنسبة لسندات الطلب كما هو الشأن بالنسبة للصفقات وتتأكد المصلحة التقنية 

وبناء على زيارة المراقبة السالفة الذكر تم تنظيم عمل  .جداول المنجزاتنجاز إعن طريق التتبع المباشر قبل 

 ظات وتهيئة مجال التدخل على أسس صحيحة.المصلحة التقنية بناء على التوصيات والمالح

 النفقات العمومية ذحول عدم التقيد بقواعد تنفي 

فقد  والخدمات،ولة " اتا ب " لالستشارة االمتعلق بإعداد دراسة تقنية من طرق مق 09بالنسبة لسند الطلب رقم 

مهلة الطالع قسم المبادرة المحلية للتنمية البشرية  ذ أخالسند مراحل ومتغيرات ارتبطت في ا ذ هعرف تنفيذ 

تم إغفال إعداد االلتزام بالنفقة فاالختالف والبحث عن صيغة و للتدخل،بالتصورات المطروحة من قبل المقاولة 

 البعدية.توافقية لكيفية انجاز الدراسة هو الذي أخر االلتزام وليس التسوية 

نجاز الدراسات المتعلقة بالطرق الغير مصنفة إل "ن.ر"التعامل مع مكتب الدراسات  تم 82سند الطلب رقم أما 

آلخر  شغال ومن تم بدأ هدا الفريق يقدم من حين وبناء عليه حل فريق المقاولة المذكورة بالجماعة لمباشرة األ

جل أري ايت بال وزروال ودوار الفريحات من الطرق الغير مصنفة بكل من دوانجاز إالتقني لمشروع  التصور

  .أن حصلنا على الصيغة النهائيةلى  إإبداء المالحظات وعرضها على مكتب المجلس وتمت مسايرة معظم التعديالت  

كانت ، 2014ابتداء من شهر نونبر وذلك ش بمراك "كغ"التعامل مع مكتب الدراسات  تم 13سند الطلب رقم أما 

كما أن اجتماعات الورش  .المشروعنجاز إها على فترات متقطعة ومتباعدة الشيء الذي أخر المقاولة توفد فريق

ن المشروع ضخم ماليا وعمليا هي األخرى كانت متباعدة واقتضى األمر بلورة نقاشات بين مكونات المجلس أل

خر ليس تسوية بعدية بل اقتضته عملية التفاوض وكان يتطلب العمل المتأني ومن تم كان التأخير الحاصل هو اآل

 الذكر.مع المكتب السالف 

المتعلقة بالتطهير السائل   3/2013للتتبع التقني لتنفيذ اشغال الصفقة رقم  -ب ت ب  - مع مكتب   33بالنسبة للسند رقم  

السند مباشرة بعد االنتخابات ا  ذ هفان تزامن العملية مع االنتخابات الجماعية أخر إصدار االلتزام بالنفقة وتمت تسوية  

 .11/11/20115أول التزام وقعه الرئيس الحالي بتاريخ ا ذ هوكان 

 –/ تم توجيه رسائل األثمان للتعاقد مع مكاتب الدراسات وحصل التوافق مع مكتب 2016 40بالنسبة للسند رقم 

به واألخطاء شملت التواريخ ونعتبرها لك بناء على تعاقد سبقت موافاتكم  ذ لإلشراف على عملية التتبع وتم  -ايتيمار

 أخطاء مادية ارتكبها الموظف المشرف على وضع األختام والتواريخ.
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تاريخ التسوية المالية كما يتبين من تاريخ الحوالة ن إفالمتعلق بشراء المعدات الكهربائية  2016/ 47والسند رقم 

ولم يتم االنتباه الى ذلك فالتاريخ  ،ارتكبه المقاولوالخطأ المادي المتعلق بتاريخ التوريد  2016دجنبر  30هو 

 الفعلي هو المتضمن بالفاتورة والحوالة.

 عدم تبرير توزيع بعض المؤن 

ولم يتم العثور عليه باألرشيف ولكن عملية التصفية لهذه النفقة تمت بشكل قانوني وبعد  محضر التوزيع ضاع

ثيقتان ضروريتان وأساسيتان لتصفية النفقة وهذا ال يعني أبدا أن هذه الخزينة اإلقليمية لكونهما و ى لد اإلدالء بهما 

فيدين فان اللوائح المقدمة هي ثمانية فقط حيث ينقصها إحصاء عدد المست النفقة غير مبررة وإال كيف تم صرفها.

من طرف لجنة الئحة نسبة لذلك، وعدد الدوائر المعتمدة  11دائرة و 11. فالمجلس به 9وكدا  6تم  5للوائح رقم 

أما الباقي فيتعلق بالدوائر الغير  332وزع بهم -11-10-8-7-4- 3-2-1وهو الدائرة:  8المراقبة لالحتساب كان: 

 وهي دوائر كبرى بها منتخبين اثنين عن كل دائرة انتخابية. 9-6-5محتسبة وهي 

 النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية 

اإلنارة العمومية إما تتولى المقاولة عملية التوريد والوضع وإما يتولى عون الجماعة المسمى حينما يتم اقتناء معدات  

الحسناوي عبد الكبير وهو مستخدم موسمي يشتغل مند أزيد من عشر سنوات متعدد التخصص من الميكانيك 

وى عدم مسك السجل هناك واإلنارة العمومية والخاصة تم صيانة القنوات أي الترصيص الى السياقة. أما على مست

سجل الواردات والمقتنيات من المواد الكهربائية تدون به العمليات اإلصالحية عند الحاجة، صحيح ليس هناك 

 محاضر. كما عهد للسيد الحسناوي السالف الذكر بتولي عملية االستالم واإلشهاد.

 ثالثا. تدبير المداخيل
وإبان فترة مراقبة   2017الجبائي وصودق عليه داخل دورة شتنبر االستثنائية لسنة لقد تم بالفعل تحيين القرار 

 التسيير كما تم التأشير عليه من طرف السلطة اإلقليمية وهو اآلن مفعل.

هناك مجهود جبار دشنه المجلس ضمن لجنة تضم النائب األول للرئيس ومدير المصالح ووكيل المداخيل و

كل المستويات من رسوم وضرائب مقررة لفائدة الجماعة وأعطت نتائج محمودة علما الستخالص المتأخرات على  

أن توقيف التوظيف واإلحالة على التقاعد آو الوفاة هي عوامل استنزفت العنصر البشري أو الموارد البشرية وكان 

حصاء أو الوعاء اإللى إأول من تضرر هو مكتب المداخيل به موظف واحد لكل المهام من متابعة االستخالص 

 الضريبي وهي مهام نأمل في تذييلها مستقبال كلما سمح بالتوظيف.

نعتقد أن النشاط التجاري الذي تقوم به المقاهي التقليدية والبسيطة والتي تفترش الحصير وتقدم الشاي وخالل أيام 

ة باستثناء مقهى فنيزيا ومقهى  معدودة يوم االثنين والجمعة أي ما قبل السوق ويوم الصالة للجمعة هي أنشطة بسيط

 المحطة ومقهى البريني فهي تؤدي أثمان وتصرح برقم معامالت مختلفا ومقبوال.

 1000.00ليس بالجماعة محالت مهنية تشغل األمالك الجماعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فمبلغ  

 كان طارئا ويتعلق األمر بسيرك عابر. 2014درهم المحصل سنة 

 تدبير الممتلكات .رابعا
ي بني فوقه المقر الحالي علما أن ذالوحيد التابع للملك الخاص للدولة والمستغل من طرف الجماعة هو الالمرفق 

الجماعة هيأت مقرا جديدا بملكها الخاص كما عملت على مراجعة السومة الكرائية والمصادقة عليها خالل دورة 

إلى شارة . وبالنسبة للماء الدي يتم بواسطته تزويد المجزرة فتجدر اإل2017نة المجلس لشهر شتنبر االستثنائية لس

ان البئر حفرت اساسا لتزويد مجموعة من الدواوير بالماء الشروب منها ايت بالوزروال وايت القشاش وايت 

ا نخصص لها خيرة للجنة المراقبة أصبحنالمجزرة فمند الزيارة األما أ .وايت لكزايز وايت بن على 2و1احماد 

يؤدى عنه الثمن من طرف المكترين وهكذا فإن تزويد المجزرة بالماء لم يعد بالمجان وال يفوت أسبوعيا  صهريجا  

مداخيل بل يصب في اتجاه تزويد الجماعة بمداخيل إضافية. فيما يخص كناش التحمالت الخاص بنقل اللحوم أية 

أن مستوى الذبيحة اليومي ال يرقى لتدبيره بواسطة مرفق نقل   لإليجار في أقرب اآلجال علما  لقد هيأناه وسنعرضه

المكترين يدفعون مسبقا ما يعادل واجبات الثالثة ن إفاللحوم كما أنه بالنسبة إليجار السوق األسبوعي والمجزرة 

ص أشهر األولى وكدا فتفاديا ألي تأخير نعمل على االستخالص المسبق وال نفوت على الجماعة فرصة االستخال

 .لمقتضيات القرار الجبائي المحين ن تفعيالاآلبل يؤدي أصحاب اإليجار واجبات الكراء بشكل منتظم 
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  جماعة "أيت داود"

 )إقليم الصويرة(
 

 90داود بالجزء الجنوب الشرقي إلقليم الصويرة داخل النفود الترابي لجهة مراكش آسفي، على بعد  تقع جماعة أيت

. يبلغ عدد 1992وارتقت إلى بلدية بموجب التقسيم إلداري لسنة  1959كلم من مدينة الصويرة، وقد أحدثت سنة 

كيلومتر مربع، وتضم   190والي  وتمتد على مساحة تقدر بح  2014نسمة حسب إحصاء    2957سكان الجماعة حوالي  

 عشرة دواوير. 

، ساهمت 2017درهم برسم سنة  مليون 48,86 وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار

 3,67 درهم، وبلغت نفقات التسيير مليون 5,4 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

درهم فقط وبلغ الفائض اإلجمالي   مليون  1,97  ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  مليون درهم فيما 

 درهم. مليون 10,03 نفقات االستثمار( حوالي –)مداخيل االستثمار 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

العديد من المالحظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة تقييم .أوال
على المخطط الجماعي للتنمية لجماعة أيت داوود عن الفترة  2010أكتوبر  28صادق المجلس الجماعي بتاريخ 

مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت   17انجاز  المخطط برمجةد تضمن هذا . وق2015إلى سنة  2011الممتدة من سنة 

 درهم.  21.009.700,00

 2017على برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من سنة    2018  فبراير  06بتاريخ    الجماعي،كما صادق المجلس  

 درهم.   127.086.662,05لغت  مشروعا بتكلفة إجمالية ب  47نجاز  إ . وقد تضمن هذا البرنامج، برمجة  2022إلى سنة  

وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي وتلك المنجزة على أرض الواقع، تبين أن الجماعة 

 . من مجموع المشاريع المبرمجة  % 47لم تنجز سبعة مشاريع تهم العديد من المجاالت االستراتيجية وتمثل نسبة 

فإلى غاية نهاية  .2018و 2017إنجاز المشاريع المتوقع إنجازها خالل سنتي  وحظ تأخروفي إطار برنامج العمل، ل

%  60إنجاز بعض المشاريع كمشروع بناء داخلية بالثانوية اإلعدادية أيت داوود إلى  وصلت نسبة 2018يونيو 

يتعد مشروع بناء طريق % فيما لم  40ومشروع استكمال تزويد المجال الترابي للجماعة بالشبكة الكهربائية إلى 

مشروعي بناء ثالث مطفيات عمومية وبناء وتهيئة طرق بلم تنطلق األشغال المرتبطة فيما %  5اخريب امزيل 

 .جماعية بمنطقة افراضن

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 في  الضعف  مكامن  على للوقوف  التنموية  المشاريع  مختلف  إنجاز  لوتيرة  الدوري  التتبع  على  الحرص -

 عليه؛ الالزمة التعديالت وإدخال برنامج عمل الجماعة

 .في اآلجال المحددة والقيام باإلجراءات الالزمة لتجاوزها انجاز المشاريع المبرمجةتحديد معيقات  -

 التنظيم اإلداري والمراقبة الداخلية  .ثانيا
والمراقبة الداخلية بها عن عدة اختالالت، يمكن إيجازها فيما أسفرت عملية تقييم التنظيم والتسيير اإلداري للجماعة 

  .يلي

 العمل  غياب دليل لمساطر 

يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين  ال تتوفر الجماعة على دليل للمساطر

الح الجماعية خاصة أن إنجاز العديد من توضيح طريقة االشتغال والعالقات بين المص عدم المصالح، باإلضافة إلى

 .المهام الجماعية يتطلب تدخل أكثر من مصلحة

  الموادتسجيل اختالالت تنظيمية على مستوى مسك الجماعة لمحاسبة 

في عدم تضمين السجالت الممسوكة للعديد من المواد والسلع التي تمت معاينتها داخل المخزن   تتجلى هذه االختالالت 

تتبع حركية بعض المنقوالت المملوكة للجماعة، السيما المواد المستعملة لبناء جنبات أرصفة شوارع   موعد الجماعي  

المتعلقة بتهيئة شارعي بئر أنزران والمسيرة  3/2014وأزقة الجماعة، حيث لوحظ، على مستوى الصفقة رقم 
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يات، كما لم يتم تقديم أي محاسبة مادية الخضراء، أن عمليات نزع الوحدات القديمة ووضعها لم تعرف تطابقا في الكم

إعادة وضعها وتلك التي لم تعد قابلة لالستعمال ثم ما  تلهذه األخيرة تمكن من معرفة الكمية المنزوعة وتلك التي تم

تبقى في آخر المطاف والذي يمكن إما وضعه في المخزن الجماعي، وإما بيعه واالستفادة من مدخوله. نفس المالحظة 

نقوالت المملوكة للجماعة والخاصة باإلنارة العمومية، والتي تم نزع القديم منها وإعادة تركيبه في أماكن همت الم

 المتعلقة بتقوية شبكة اإلنارة العمومية بالجماعة.  1/2015أخرى، وذلك في إطار الصفقة رقم 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 العمل يمكن من التوصيف الدقيق لمهام المصالح الجماعية؛إعداد دليل لمساطر  -

والحرص على    دخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعي  مسك محاسبة للمواد تسهل ضبط عملية -

 . بجرد دوري لمحتويات المخزن القيام

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
درهم،   1.306.895,01ما مجموعه  2017ل سنة تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خال

وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة غياب مصلحة خاصة 

بتنمية الوعاء الضريبي وضعف اإلجراءات المتخذة الستخالص مختلف الرسوم وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج 

 في تطوير هذا الوعاء. تجاري واقتصادي يساعد 

وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن 

 .استعراضها وفق المالحظات التالية

  عدم فرض الجماعة للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات

 رسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنيةترتبط بمما

في هذا الصدد لوحظ أن الجماعة تتوفر على العديد من المحالت التجارية التي تتوفر على أطناف وستائر ولوحات 

بأداء الرسم. وقد مكنت المعاينة الميدانية بمركز الجماعة من ضبط عدة محالت   الإلشارة وغيرها لم تعمل على إلزامه

 .للجماعة مقابل أي أداء دون الجماعي العمومي الملك يحتلون انزرانوشارع بئر   تتلمقال بساحة

 عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

ال تتوفر الجماعة على أية الئحة بالملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات. وقد لوحظ أن الجماعة 

 .هبالرغم من تحديدها لسعر هذا الرسم بقرارها الجبائي، إال أنه لم يسبق لها أن فرضت أداء

ويضم مركز الجماعة، كما ثبت من خالل المعاينة الميدانية العديد من محال بيع المشروبات لم تحصهم الجماعة وال 

وشارع بئر  تلمقالتيت داوود وساحة يتعلق األمر على الخصوص بالمحال الكائنة بمركز اويؤدون الرسم المعني. 

 .انزران

  عدم تطبيق مقتضيات الفسخ المنصوص عليها في كناشي تحمالت كراء المجزرة والسوق األسبوعي

 عند األداء المتأخر للواجبات 

من األداء المتأخر لواجب كراء السوق األسبوعي والمجزرة، فإن الجماعة لم تحرص على تطبيق مقتضيات  بالرغم

تحمالت المجزرة، والتي تنص  كناشتحمالت السوق األسبوعي والفصل السادس من  كناشالفصل الثاني عشر من 

نية المتمثلة في أداء واجب الكراء الشهري  في اآلجال القانو الكرائيةالمتعهد عن أداء الواجبات  تقاعسعلى أنه عند 

لعقد واإلعالن عن طلب عروض عند متم كل شهر، فإن الجماعة تقوم فورا وبدون إخبار سابق باإلعالن عن فسخ ا

 جديد.

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات    الجماعي وفرض  ملك العامالحماية   -

 ؛ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا بلوائح التشوير

 التعجيل بإحصاء الملزمين وفرض الرسم على محال بيع المشروبات؛ -

السوق األسبوعي تطبيق المقتضيات المنصوص عليها بكناش التحمالت حرصا منها على حث مكتري   -

 والمجزرة على أداء ما بذمته دون تأخير.

  



 81 

 تدبير النفقات الجماعية .رابعا
 من خالل مراقبة عمليات تدبير بعض النفقات بالجماعة تبين ما يلي:

 لصفقة تهيئة شوارع المسيرة الخضراء  تسجيل اختالالت على مستوى اإلعداد والدراسة األولية بالنسبة

 وبئر انزران

 قدره نهائي بمبلغ أنزران وبئر الخضراء المسيرة شوارع بتهيئة المتعلقة 3/2014 رقم للصفقة بالنسبة لوحظ

 أن، 18/08/2016 بتاريخ مؤقتا أشغالها وتسلم 03/03/2015 بتاريخ تنفيذها في الشروع تم والتي 7957182,90

 األوامر توالي في إجمالها يمكن التي االختالالت من العديد  في تسبب قد  للمشروع األولية والدراسة اإلعداد  ضعف

أوامر   أربعة  الخصوص  بهذا  الجماعة  أصدرت  حيث  استئنافها،  أجل  من  وأخرى  األشغال  تنفيذ   تأجيل  أجل  من  بالخدمة

 الشروط دفتر من V-1أشهر بحسب المادة  6أجل تنفيذ الصفقة من  تمديد و األشغال تنفيذ  الستئناف وأخرى بالتأجيل

درهم كمبلغ أولي،   6729100,57مبلغ الصفقة حيث انتقل من  ارتفاعوبالتالي  أشهر 5و سنة من أزيد  إلى الخاصة

 . % 15,4درهم كمبلغ نهائي، أي بزيادة  7957182,90إلى 

 ء سور مقبرة وبناء قنطرةبنا الوقوف على اختالالت على مستوى إبرام صفقتي   

المتعلقة ببناء قنطرة بدوار   9/2014داوود، ورقم    آيتالمتعلقة ببناء سور لمقبرة    10/2014بأن الصفقتين رقم    لوحظ

 وراء كانت التي األسباب إلى وبالرجوع. امعليه المصادقة المحلية السلطة رفض  بعد  إلغاؤهما تم قد  أوزدار،تكمي 

 اختالالت وجود وكذا  للمشروع، القبلية التقنية الدراسات توفر عدمو الكافية، االعتمادات توفر عدم تبين الرفض، هذا

 النصوص على اإلحالة مستوى على مرتكبة أخطاء وجود في  لتتجلى الخاصة، الشروط دفتر إعداد مستوى على

 . األثمان جدول إعداد  مستوى على وأخرى العمومية، للصفقات المنظمة

وبذلك تكون قد أهدرت وبدون جدوى المجهودات   االختالالت،اإلشارة إلى أن الجماعة لم تبادر إلى تجاوز هذه    وتجدر

التي تم القيام بها من أجل إبرام هتين الصفقتين، انطالقا من الدعوة إلى طلب العروض واإلشهار وعمل لجنة دراسة 

 سة.ا التزامات المقاوالت المتنافالعروض المقدمة وكذ 

 تسجيل نقائص على مستوى تتبع تنفيذ الصفقات 

بأن الجماعة ال تعمل على إجبار أصحاب الصفقات على تقديم الوثائق والدراسات التي هم مطالبون بإعدادها  لوحظ

من دفتر  I-9)المادة  1/2014بموجب دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المبرمة معهم. ويتعلق األمر بالصفقة رقم 

 يدلى  تقنية  مذكرة  غياب  تبين  حيث(  الخاصة  الشروط  دفتر  من  I-10)المادة    3/2014لخاصة( والصفقة رقم  الشروط ا

 مباشرة  به يدلىالتسلم الطبوغرافي  دفترو األشغال، تنفيذ  ببدء بالخدمة األمر تبليغ لتاريخ الموالية يوما 15 خالل بها

 .األشغال تنفيذ  في البدء بعد 

من  I-3تبين أيضا، بالنسبة للصفقتين المذكورتين، عدم تفعيل لجنة تتبع األشغال المنصوص عليها وفق المادة  كما

دفتر الشروط الخاصة، التي أنيط بها التتبع والمصادقة على جداول المنجزات المتعلقة باألشغال، والتي تضم، باإلضافة 

 للصويرة ومكتب الدراسات.قليمي إلى الجماعة، ممثلين عن الجهة والمجلس اإل

 التزام الجماعة بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

 التأشير لتاريخ سابق تاريخ في وذلك ولوازم، معداتاقتناء دراسات تقنية و بإنجاز تبين أن المصالح الجماعية تقوم

 . المختص العمومي المحاسب طرف من بالنفقة االلتزام مقترح على

تقنية من أجل تهيئة شوارع المسيرة الخضراء وبئر  دراسة بإعداد الخاص  20/2014 األمر بسند الطلب ويتعلق

 تهيئة  أجل  من  تقنية  دراساتالخاص بإعداد    09/2017درهم وسند الطلب    139200داوود بمبلغ    آيتأنزران بجماعة  

تجهيزات  اقتناءالمتعلق ب  11/2014درهم وسند الطلب  169920بمبلغ  الجماعة بتراب المسالك من مجموعة

 .درهم 129840 بمبلغلصالح مؤسسة دار الطالب 

  درهم المتعلقة بتهيئة  2488062,00مبلغ  1/2014عدم انجاز بعض المنشآت الواردة في الصفقة رقم

 مجموعة من الطرق والمسالك الرابطة بين أحياء الجماعة

 الجماعة  أحياء  بين  الرابطة والمسالك الطرق  من  مجموعة  بتهيئة  المتعلقة  1/2014  رقم   الصفقة  بإبرام  الجماعة  قامت

 حدد  تعاقدي  أجل  داخل  األشغال  بإنجاز  الصفقة  صاحب  التزام  مع  درهم،  2488062,00  بمبلغ  2014/ 27/10  بتاريخ

 ونهائيا 10/2015/ 02 بتاريخ مؤقتا وتسلمها 08/01/2015 بتاريخ األشغال إنجاز في الشروع تم وقد . أشهر 8 في

 تهاطل بسبب األشغال تنفيذ  تأجيل في للمقاول رخصت قد  كانت الجماعة أن إلى اإلشارة مع، 2017/ 08/12 بتاريخ

 الصفقة   صاحب  على  غرامة  فرض  تم  كما،  03/04/2015  غاية  إلى  20/03/2015  من  الممتدة  الفترة  خالل  األمطار

 لألشغال  النهائي  الحساب  كشف  إلى  وبالرجوع  لكن،.  للصفقة  النهائية  التسوية  إطار  في  التأخير  من  يوما  13  أساس  على

 لألشغال  األولي  الحجم  أن  كما  بشأنها،  المتعاقد   األعمال  كافة  ينجز  لم  المقاول  بأن  يتضح  الصفقة  هذه  إطار  في  المنجزة

  انتهاء  عدم من بالرغم تم قد  لألشغال المؤقت التسلم بأن معه تجيستن مما(، درهم 2128769,02) بعد بلوغه يتم لم

 .عنه اإلعالن سبق صريح عائق وجود عدم من وبالرغم األشغال
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 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفادي االختالالت المتعلقة بالصفقات العمومية على مستوى اإلعداد والدراسات القبلية وتفعيل آليات   -

 التقييم والمراقبة أثناء وبعد إنجاز الصفقات؛  

 احترام القواعد المتعلقة بااللتزام بالنفقات. -

 تدبير الممتلكات  .خامسا
وعلى  أرضية وبقعة محال سكنيا  34محال تجاريا و 760تتوفر الجماعة على ملك عقاري خاص يتمثل باألساس في 

ملك عام يتمثل باألساس في مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية باإلضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية 

 اعة. والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجم

 الكرائية السومة مراجعة وعدم الكراء عقود  إبرام دون التجارية المحالت بعض بكراء الجماعة قيام لوحظ وقد 

  ال كرائية  وبسومة سنوات  10 من أكثر  مند  مكتراة السكنية والدور الدكاكين من العديد  أن رغم  لها، التابعة للعقارات

 الذاتية. مواردها لتنمية فرصة الجماعة على يفوت مما درهم، 50 األحيان غالب  في تتعدى

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 نية والتجارية التابعة للجماعة دون إبرام عقد كراء؛ كتفادي كراء المحالت الس -

 مراجعة السومة الكرائية للعقارات الجماعية. -
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II.  يت داود جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 ورد()نص الجواب كما 

 عي للتنمية وبرنامج عمل الجماعةتقييم المخطط الجما. أوال
بالمائة من مجموع المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية حسب اإلمكانيات   50أنجزت الجماعة أزيد من  

لمادية المتاحة آنذاك، وقد تم إنجاز األشغال الضرورية واألكثر أهمية حسب األولويات، ويبقى ضعف اإلمكانيات ا

 إضافة إلى بعض األسباب والعراقيل األخرى.  ،واستكمال باقي المشاريعنجاز إسببا مباشرا ورئيسيا في عدم 

(، فإن وثيقة برنامج 2017/2022أما بالنسبة للتأخر في إنجاز بعض المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة )

كموعد لبداية أشغال اإلنجاز وليس السنة  2018و 2017العمل تشير إلى أن هذه المشاريع حددت لها سنوات 

تم ذكرها بالمالحظة   05بخصوص ثالث مشاريع من أصل    %100المتوقعة لإلنجاز، وقد تم تنفيذ األشغال بنسبة  

 وهي:

 االنجاز نسبة الزمنية  الجدولة المشروع اسم

 %100 2017 أمزيل أخريبطريق  بناء

 %100 2017 الكهربائية  بالشبكة للجماعة الترابي المجال تزويد استكمال

 %100 2017 داود  آيتداخلية بالثانوية اإلعدادية  بناء

عمومية بموافقة اللجنة اإلقليمية للمبادرة المحلية رغم تكرار اقتراحه  فيما لم يحظ مشروع بناء ثالث مطفيات

في إطار البرنامج األفقي. علما أن الجماعة أعدت الدراسات الالزمة  2018و 2017للتمويل مرتين برسم سنتي 

.أما بخصوص مشروع بناء وتهيئة ILDHوحولت حصتها المالية في المشروع إلى حساب الجماعة الخاص ب 

رق جماعية بمنطقة افراضن فقد احترمت الجماعة الجدولة الزمنية لبرنامج العمل، إذ تم إنجاز الدراسات التقنية ط

 . جماعة إلى حساب المجلس اإلقليميالالزمة، كما تم تحويل الحصة المالية الخاصة بال

 ثانيا. التنظيم اإلداري والمراقبة الداخلية 
  غياب دليل المساطر 

الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة يحدد اختصاصات كافة المصالح تتوفر 

اإلدارية، إال أن مصالح الجماعة لم تتمكن من وضع دليل للمساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة 

 الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.

 ى مسك الجماعة لمحاسبة الموادتسجيل اختالالت تنظيمية على مستو 

تحرص الجماعة على مسك سجالت تهم جميع مقتنياتها وتتبع نماذج معينة لتنظيم حركيتها، هذه النماذج التي القت 

إن عملية إعادة  مالحظات من طرف لجنة المراقبة أثناء زيارتها لمصالح الجماعة وتفحصها للسجالت المعنية.

تم في ظروف واضحة ال تشوبها اختالالت، إذ تم إعادة استخدام األرصفة الصالحة استغالل واستخدام المنقوالت 

والمصلى الرئيسي بالمركز وكذا مصلى أمرشيش وباقي  2014/ 3بكل من حي تكناتين في إطار ملحق الصفقة 

الصفقة  االستعماالت األخرى، كما تم استعمال الصالح من منقوالت اإلنارة العمومية التي تم نزعها في إطار

 لتقوية شبكة اإلنارة العمومية ببعض األحياء في إطار توسيع هذه الشبكة. 1/2015

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
   عدم فرض الجماعة للرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات

 ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

لجماعة بأيت داود لم تصدر أية رخصة ألي حرفي بمركز ايت داود من أجل شغل األمالك الجماعية إن مصالح ا

العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك رغبة منها في عدم 

لجماعة، إذ من شأن الترخيص لمثل إضفاء الصبغة القانونية لهذا االحتالل بحكم عدم شساعة أزقة وشوارع مركز ا

هكذا احتالل أن يتسبب في عدم التنظيم ويسئ للمنظر العام لهذا المركز الحضري الصغير. وبخصوص فرض 

الرسم على لوائح التشوير فإن الجماعة ستتدارك هذا األمر فور تأشير السلطات االقليمية على القرار الجبائي الجديد 

، حيث أن القرار الجبائي المعمول به ال يتضمن أية إشارة 2019العادية لشهر فبراير  المصادق عليه خالل الدورة  

 إلى الرسم المفروض على لوائح التشوير.
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 عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات 

القانونية المتاحة للتمكن من استخالص حرصت مصالح الجماعة على مدى الفترات الماضية على سلك المساطر 

هذا الرسم غير أنها تصطدم في كل مرة بإكراهات عدم استجابة المهنيين بحكم عدم استيفاء أغلبيتهم للشروط 

المطلوبة قانونا لفتح هذه المحالت، فمنهم من يتوانى في استصدار رخص فتح هذه المحالت وبالتالي غياب األرضية 

 هذه الرسوم.القانونية الستخالص 

  عدم تطبيق مقتضيات الفسخ المنصوص عليها في كناشي تحمالت كراء المجزرة والسوق األسبوعي

 عند األداء المتأخر للواجبات 

يرجع سبب عدم إقدام الجماعة على فسخ العقد واإلعالن عن طلب عروض جديد سواء بالنسبة للمجزرة الجماعية 

ن أداء واجباته الكرائية في اآلجال المتمثلة في أداء واجب الكراء الشهري أو السوق األسبوعي عند تأخر المتعهد ع

عند متم كل شهر إلى عدم توفر الجماعة على موظفين بالعدد الكافي للقيام بتدبير فترة الفراغ بعد عملية فسخ العقدة، 

ي بالشيك المضمون مع القباضة بحكم أن المتعهد يفضل أداء الواجب الكرائ 2016ضعف التنسيق خالل سنة و

 وليس نقدا وهذا ليس من اختصاص وكالة المداخيل الجماعية، كما تم إعفاء وكيل المداخيل وتعيين بديل له.

 . تدبير النفقات الجماعيةرابعا
   تسجيل اختالالت على مستوى اإلعداد والدراسة األولية بالنسبة لصفقة تهيئة شوارع المسيرة

 الخضراء وبئر انزران

الجماعة على إنجاز مشاريعها وفق دراسات اإلنجاز دون اعتماد الدراسات األولية وذلك بالنظر إلى  لقد دأبت

فقد أصدرت الجماعة أوامر بتأجيل األشغال  3/2014اإلمكانيات المحدودة لدى الجماعة. وبخصوص الصفقة 

ي هذا اإلطار بسبب اعتبارات وأخرى باستئنافها وذلك في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ف

 موضوعية وحقيقية ال يمكن تجاهلها يمكن تلخيصها كما يلي: 

 .2015مارس  19األمر األول: تم إصداره بسبب األمطار بتاريخ:   -

من إنجاز بعض األشغال بسبب التأخر   ONEPاألمر الثاني : تم إصداره بهدف تمكين مصالح  -

والتي أعطي أمر بالبدء بتنفيذ أشغالها بتاريخ  2014/2DR 804المسجل في وثيرة إنجاز الصفقة 

أشهر ( هذه الصفقة كان  3بما يقارب  3/2014) أي أنها سبقت أمر بتنفيذ الصفقة  10/12/2014

 3/2014ة إنجاز أشغال صفقة الجماعة رقم من المفترض  والمتوقع أال تؤثر أشغالها سلبا على وثير

إال أنه ولظروف تخص الشركة المعنية وحامل  ONEPوفق التنسيق المسبق مع مصالح مكتب 

تعثرت هذه األشغال مما أدى بشكل أوتوماتيكي إلى عرقلة السير العادي ألشغال  ONEPالمشروع 

 الصفقة الجماعية .

الحجم األولي لألشغال ضمن ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل األمر الثالث: كان ألجل تجاوز  -

 في هذا اإلطار.

األمر الرابع: كان يهدف إبرام عقد ملحق ألشغال إضافية في إطار ما يسمح به القانون إذ أن إصدار  -

ستثنائية هذا األمر الرابع سببه عدم توفر االعتمادات المالية الكافية مما اضطر المجلس إلى عقد دورة ا

 وبرمجة هذه االعتمادات الضرورية.

أشهر فسببه راجع إلى  5إلى أزيد من سنة و 3/2014أما بخصوص تمديد أجل تنفيذ الصفقة  -

االعتبارات الموضوعية المشار إليها في أسباب إصدار األوامر األربعة من أجل تأجيل تنفيذ األشغال 

 واألخرى من أجل استئنافها. 

هو نتيجة للزيادة في الحجم األولي لألشغال باإلضافة إلى إبرام عقد   3/2014قة الرفع من مبلغ الصف -

 ملحق ألشغال إضافية وهذا اإلجراء يحترم مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا اإلطار.

  صفقتي بناء سور مقبرة وبناء قنطرة برام إالوقوف على اختالالت على مستوى 

المتعلقة ببناء سور لمقبرة "سيدي محند أكزار " بسبب عدم التأشير عليها من  10/2014تم إلغاء الصفقة رقم 

 10-11/10-20- 24طرف السلطات اإلقليمية وذلك لكون االعتمادات المخصصة لها مبرمجة خطأ بالفصل   

ها، والمتعلق بمصاريف المقابر وإصالح أسوار  20- 80-81-20-23المتعلق ببناء األسوار والسياجات  بدل الفصل  

: ورة االستثنائية المنعقدة بتاريخوقد تم تدارك هذا الخطأ بتحويل هذه االعتمادات إلى الفصل المناسب لها خالل الد 

( وفق القانون 01/2018ومن تم إعادة سلك مسطرة إنجاز هذا المشروع في إطار صفقة جديدة ) 18/12/2015

المالحظات المسجلة من طرف السلطات اإلقليمية  حيث تم االنتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بها . وبخصوص

والمتعلقة ببناء قنطرة بدوار تكمي ازدار، فقد تم تداركها وتم فعال  9/2014على الدراسة التقنية الخاصة بالصفقة 

، وبعد تخلى المقاول نائل الصفقة عن تنفيذها في مرحلة ما 2018/ 02اإلعالن عن هذا المشروع في الصفقة رقم 

ومن المتوقع إصدار األمر ببدء أشغالها  01/2019دء في اإلنجاز، تمت إعادة المسطرة في إطار الصفقة قبل الب

 خالل شهر مارس الجاري.
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 تسجيل نقائص على مستوى تتبع تنفيذ الصفقات 

إجماال دون مالحظات مؤثرة ماديا أو تقنيا على   3/2014ورقم    1/2014لقد أنجزت الجماعة أشغال الصفقتين رقم  

الشكل النهائي للمشروعين اللذين أنجزا وفق الشروط المطلوبة رغم بعض المؤاخذات التي تتعلق بالتوثيق على 

غرار ما أثير في هذه المالحظة والذي ستعمل الجماعة على تداركه في الصفقات المقبلة لتنسجم بشكل تام ومتكامل  

 مع دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة.

 ت بعد الشروع في تنفيذهاالتزام الجماعة بنفقا 

 مصدره المالحظة في إليه المشار التاريخ أن وتبين 20/2014 الطلب سند  موضوع الدراسات الجماعة تسلمت-

 حينه،  في  الجماعية المصالح طرف من إليها االنتباه يتم  لم الدراسات مكتب وثائق لبعض فقط مطبعية أخطاء هو

 .المالحظة في إليه اإلشارة تمت  كما تنفيذها في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم فالجماعة لذلك

 175  عدد   تحت  األولى  الدفعة  تسلمت  إذ   دفعتين،  على  09/2017  الطلب  سند   موضوع  الدراسات  الجماعة  تسلمت  -

 27/11/2017 بتاريخ الضبط بمكتب 237 رقم تحت  الثانية الدفعة تسلمت فيما 6/9/2017 بتاريخ الضبط بمكتب

 وردت مطبعية أخطاء هو مصدره أن كذلك هو تبين المالحظة في إليه المشار التاريخ مصدر عن البحث وبعد 

 في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم فالجماعة وبالتالي إليها، االنتباه يتم لم الدراسات مكتب وثائق ببعض سهوا

 . تنفيذها

 11/2014 رقم طلب سند وفق داود  آيت بجماعة الطالب دار مؤسسة لصالح تجهيزات باقتناء الجماعة قامت -

 بتاريخ المؤسسة لهذه المسيرة الجمعية رئيس طرف من موقع إشهاد  مقابل وذلك المؤسسة لهذه بتسليمها  وقامت

 .المالحظة في ورد  كما تنفيذها في الشروع بعد  النفقة بهذه تلتزم لم الجماعة أن يؤكد  ما وهو 2014 يونيو 19

 .عنه مسؤولة الجماعة تعتبر ال مادي خطأ فهو المعنية للمؤسسة التابع السجل في الوارد  التاريخ وبخصوص

  المتعلقة بتهيئة مجموعة من الطرق  01/2014عدم انجاز بعض المنشآت الواردة في الصفقة رقم

 والمسالك الرابطة بين أحياء الجماعة

في حدود ما تم االتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بالتتبع والمكونة من المصلحة   01/2014ة  أنجز المقاول أشغال الصفق

التقنية للجماعة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع األشغال، هذه اللجنة اعتبرت بأن الدراسة شهدت مبالغة في بعض 

فقد قررت مثال االستغناء عن تركيب  األشغال المطلوبة ، حيث ارتأت تكييفها وفق ما يتطلبه إنجاز المشروع وهكذا  

( ، وبالنظر لعدم وجود إدارات buses f.800)  f800واالكتفاء باعتماد قواديس    (buses 1000) 1000قواديس  

أو مؤسسات على امتداد الطرق التي تم إنجازها خلصت اللجنة المكلفة بالتتبع كذلك إلى عدم وجود داع لتركيب 

وعالمات للتوجيه  المنصوص عليها في الدراسات األصلية، كما أن الجماعة لم تقم بأداء أية  عالمات للتشوير

مقابالت مادية عن أشغال غير التي تم إنجازها فعليا ، باإلضافة إلى أن عدم إنجاز األشغال موضوع المالحظة لم 

 يؤثر سلبا على النتيجة النهائية ألشغال إنجاز هذا المشروع.

 الممتلكات  خامسا. تدبير
 82عملت المصالح المختصة على تحيين وضعية العديد من األكرية بإبرام عقود جديدة مع مستغليها بلغت حوالي 

كما حاولت مصالح الجماعة اقتراح مراجعة السومة   حالة على األقل، كما يتم االشتغال حاليا على الحاالت المتبقية. 

على المجلس الجماعي في فترات سابقة إال أن المجالس السابقة وكذا المجلس الحالي دائما ما تمانع عرضه   الكرائية

للنقاش بدعوى عدم االنتهاء من تصفية مشكل العقار مع الغير وكذا الباقي استخالصه الذي ال يزال متراكما لدى 

بة وذلك بالنظر إلى األوضاع االجتماعية ألغلبية بعض المستغلين ، إضافة إلى أن السومة الكرائية الحالية مناس

مستغلي هذه الدكاكين وكذا كون هذه المحالت غير مذرة لمداخيل مهمة يمكن اعتمادها كمرجع يتم االستناد عليه 

القاضي   2019في مسألة رفع السومة الكرائية، وكان آخرها مقرر المجلس المتخذ خالل دورته العادية لشهر فبراير  

مراجعة السومة الكرائية لألمالك الجماعية إلى حين استنفاذ جميع عمليات استخالص األكرية العالقة بذمة  بتأجيل

 المكترين بالتسعيرة الحالية.
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 جماعة "أكرض"

 )إقليم الصويرة(
  

 

 .اداوكرض  اسمتحت    1962ويرجع تاريخ إحداثها إلى سنة    الصويرة.كلم من مدينة    20تقع جماعة أكرض على بعد  

سيدي احمد أوحامد. و ، تفرعت عنها ثالث جماعات: أكرض، سيدي كاوكي1992وعلى إثر التقسيم الجماعي لسنة 

 .2014نسمة حسب إحصاء سنة  5378دوارا. ويبلغ عدد سكانها  11تشمل  ²كلم 85وتمتد مساحتها على 

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  6,85 الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثماروقد بلغت مداخيل 

 مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير 2.5فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

 درهم.مليون  1,67 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة 3,32

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 التدبير الجماعي واإلداري وإعداد وتنفيذ المخططات التنموية .أوال
 ابية عن تسجيل عدة مالحظات تتعلق بأجهزة المجلس وتدبير المصالح اإلدارية والمراقبة الداخلية.أسفرت المهمة الرق

 أجهزة المجلس   .1

 تغطي والتيمقررات المجلس،  بعضتدابير لتفعيل  أيلم يتخذ رئيس المجلس، بصفته السلطة التنفيذية للجماعة، 

 الجماعي المخطط وتقييم بتحيين المتعلقة بالنقط خصوصال على األمر ويتعلق. 2017 إلى 2014 من الممتدة الفترة

 بخصوص   وتعاون  شراكة  اتفاقية  ومناقشة  دراسةوكذلك    بالجماعة  المقالع  قطاع  يطرحها  التي  المشاكل  دراسةو   للتنمية

 والمصادقة  المناقشة  إلى  باإلضافة   الظهر  و  علي  أيت  إماريرن،  العظامنة،  بدواوير  الخاصة  الهيكلة  إعادة  دراسة  إنجاز

 بدوار مرورا أوناغة جماعة اتجاه في 01 رقم الوطنية الطريق بين الرابطة العظامنة طريق تهيئ بشأن اتفاقية على

  تنظيم  تحديد  على والمصادقة والمناقشة أوناغة وجماعة اإلقليمي والمجلس أكرض جماعة بين ، العظامتة

 .للجماعة اإلدارية المصالح واختصاصات

 عداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل الجماعة إ  .2

بتكلفة إجمالية بلغت   2016-2011على المخطط الجماعي للتنمية    2010أكتوبر    27صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

 مشروعا.  20 نجازمليون درهم إل 64

كما مخطط التنمية  عداد  إمعنيين بالتنمية المحلية في  الساكنة ومختلف المتدخلين الشراك  إعدم  في هذا الشأن  وقد لوحظ  

إنجاز بعض مشاريع المخطط نظرا لعدم  اإلطار والتأخر فيغياب محاضر للقاءات المنظمة في هذا  يدل على ذلك

 .توفر االعتمادات

المتوفرة، خاصة خذ بعين االعتبار اإلمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة للساكنة وعروض الشركاء كما لم يتم األ

 بالنسبة المشاريع التي تعرف تأخرا في اإلنجاز والمشاريع التي أنجزت خارج الفترة الزمنية المخصصة للمخطط.

المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل، إذ أنه إلى  113.14وخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم

 ن عن مشروع برنامج عمل الجماعة.ار لإلعال، لم يصدر أي قر2018غاية شهر يوليوز 

 البشرية والموارد اإلدارية المصالح تدبير  .3

. كما ال تولي الجماعة مصالحعدم توفر الجماعة على مدير    في  أساسا  تتجلى  نقائصأسفرت عملية المراقبة عن وجود  

أي دورة تكوينية لفائدة موظفيها بالرغم  2017-2014األهمية االزمة للتكوين المستمر، حيث لم تنظم خالل الفترة 

درهم كاعتمادات   22.000ما مجموعه    2017و  2016و  2015السنوات    خاللفي ميزانيتها    رصدتمن أن الجماعة  

 في الفقرة المخصصة للتكوين المستمر لكن لم تصرف.   مالية

 باتخاذ اإلجراءات التالية: لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

 التدابير الالزمة لتفعيل مقررات المجلس الجماعي وتنظيم المصالح اإلدارية الجماعية؛اتخاذ  -

 الجماعة؛ اإلسراع في إعداد برنامج عمل  -

 . المستمر للتكوين الالزم االهتمام إيالء -
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 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
عدم توفر المصلحة تتعلق بخاصة الجبائية منها، عن تسجيل مالحظات    للجماعة،  الموارد المالية  أسفرت مراقبة تدبير

وكذا انعدام شروط  الجماعة،محلفين وغياب مكلف بالوعاء الجبائي ضمن هيكلة  مأمورينالمكلفة بالمداخيل على 

 .معنياألمان المتعلقة بحماية األموال والقيم واالحتفاظ بمبالغ مهمة من طرف الشسيع قبل دفعها للمحاسب ال

  عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم فرض رسم اإلقامة عليها 

على العديد من دور اإليواء ودور الضيافة   السياحية بالمؤسسات اإلقامة على الرسم فرضت  أن للجماعة يسبق لم

ليست من المؤسسات  من أنها بالرغم وذلك، كما تبين ذلك من خالل التحريات والمعاينة الميدانية، هاالمتواجدة بتراب

 المحلية.  الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 القانون رقم من 71 المعفية من هذا الرسم كما هي محددة بموجب المادة

   نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

الجماعة لم يسبق لها أن فرضت الرسم على استخراج  بالرغم من تواجد العديد من المقالع داخل تراب الجماعة، فإن

ها بتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء الجماعة قيام مواد المقالع. وتعزى هذه الوضعية باألساس إلى عدم

 .االستغالل رخصة في جاء لما احترامها ومدى المستخرجة الكميات مراقبة غيابو

أكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع وعدم فرض الرسم تسجيل نقائص على مستوى الت تم كما

 الستخراج مواد المقالع بتراب الجماعة. لهما على جمعية وتعاونية مرخص

 األسبوعي والسوق  الجماعية المجزرة كراء عقدة موضوع النهائية للضمانة الجماعة اقتطاع عدم 

لم تحرص على استخالص  ها. والمالحظ أن2014والمجزرة منذ سنة الجماعة بكراء مرفقي السوق األسبوعي  تقوم

المنصوص عليها بالفصل الثالث من العقدين المتعلقين بالمرفقين   2018و  2017و  2016الضمانة النهائية عن سنوات  

الضمانة المالية النهائية بالنسبة للمرفقين في مبلغ يساوي كراء المرفق لمدة سنة والتي  قيمة حددت وقد . المذكورين

 مدةبحساب الخازن اإلقليمي مسبقا فور اإلعالن عن النتائج. تجدر اإلشارة أن  المكترييجب إيداعها من طرف 

 .2020غاية دجنبر  إلى 2017الصفقة المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعي تبتدأ من يناير  صالحية

 معصرة الزيتون  مكتريمن طرف  الكرائية السومةأداء  عدم 

 بوعثمان. وقد أجرت الجماعة هذه المعصرة لجمعية سيدي بالمركزالجماعة على معصرة للزيتون توجد  تتوفر

 وبالمقابل،  ،ءلم يسبق له أن أدى مبلغ الكرا  المكتري  أنأنه لوحظ    غير.  2006نونبر    01بموجب عقد كراء مؤرخ في  

  المكتريبفسخ عقدة الكراء عند تخلف  لها تتدخل الجماعة وتفرض مقتضيات البند الرابع من العقد والذي يسمح لم

عن أداء ما بذمته وفرض الزيادات القانونية. من  المكتريعن أداء واجب الكراء واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجبار 

بموجب   المحددة  الكراء،باالستمرار في استغالل المعصرة خارج مدة    ريللمكتسمحت    الجماعة  أنجهة أخرى لوحظ  

 لم تحرص على تجديد هذا العقد. حيث سنوات،الفصل الثاني من العقد في عشر 

 المتبقي استخالصه الناتج عن عدم استخالص منتوج استغالل األمالك  تفاقم 

محال تجاريا    81عن طريق الكراء وعلى  اماعيا تستغلهمحال سكنيا ج  12محال تجاريا مبنيا و  77تتوفر الجماعة على  

إبرام  عبرللخواص  اعمدت الجماعة إلى تفويت استغالله الجماعي، وقد مبنية من طرف الخواص على الملك العام 

 درهم في الشهر.  100و 20عقود استغالل. وقد فرضت الجماعة على المكترين سومة كرائية شهرية تتراوح بين 

لوحظ أن الجماعة لم تحسن تدبير هذه األمالك، حيث إن جل المكترين يمتنعون عن أدء ما بذمتهم، دون أن تتخذ  لكن

 ة واتخاذ مختلف إجراءات التحصيل.في حقهم التدابير الالزمة لفرض استخالص ديون الجماع

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛عليهاوفرض الرسوم المستحقة  القيام بإحصاء للمؤسسات السياحية -

باإلجراءات الالزمة القتطاع الضمانة النهائية المتعلقة بكراء المجزرة الجماعية والسوق  القيام -

 األسبوعي؛

 الكميات مراقبة على والسهرالجماعة  بتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل العمل على إحصاء -

 على الحصول على االستغالل والحرص رخصة في جاء لما احترامها والتأكد من مدى المستخرجة

 ؛ ملزم كل عن كامل ملف المستغلة، وتكوين للشركات المسلمة الرخص من نسخ

 بكراء معصرة الزيتون التابعة ألمالك الجماعة.تحصيل المداخيل المتعلقة  -

 تدبير الممتلكات .ثالثا
تتوفر الجماعة على العديد من الممتلكات الخاصة والعامة تتكون باألساس من مجموعة من المحالت التجارية والسكنية  

والسوق األسبوعي والمجزرة والمحجز الجماعي. ويعرف تدبير هذه الممتلكات مجموعة من النقائص تتمثل باألساس 

 في المالحظات التالية:
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 الممتلكات العقارية  .1

مسك سجل المحتويات، يراعي تضمين المعطيات المتعلقة باألمالك في هذا الصدد أن الجماعة ال تقوم ب لوحظ 

كالمساحة والتخصيص ومراجع الرسم العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل. ويهم األمر جميع 

المحتويات لتأشيرة سلطة الوصاية طبقا  إخضاع سجل عدم تحيين المعطيات، و. هذا إضافة إلى عدم المحتويات

من المحالت السكنية  12مكتريي إبرام عقود كراء مع . كما أن الجماعة لم تعمد إلى لإلجراءات الجاري بها العمل

 . التابعة للجماعة

 الممتلكات المنقولة  .2

بع وضعية هذه المنقوالت سمح بتتتبالرغم من مسك الجماعة لسجل جرد المنقوالت، إال أن كيفية مسكه وتحيينه ال 

، حيث إنه ابتداء من هذه السنة 2007عدم تسجيل جميع المنقوالت المقتناة منذ سنة    والمحافظة عليها، ويتجلى ذلك في

عدم تضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت )المواصفات  و لم تعد الجماعة تدون بالسجل أي منقوالت؛ 

عدم ؛ وثمن االقتناء، أرقام وتواريخ الفاتورات ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، إلخ( التقنية، أسماء الممونين،

تحيين البيانات على ضوء التغييرات الطارئة على المنقوالت وعلى الخصوص تنقيلها من مصلحة إلى أخرى أو من 

 . مكتب آلخر

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 اء بالنسبة لجميع األمالك الخاصة الجماعية؛الحرص على إبرام عقود كر -

 ومسك سجل جرد المنقوالت.  لمخزن الجماعيل حراسة  ضمان -

 تدبير الطلبيات العمومية .رابعا
 ما يلي:  على الخصوص فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية والدعم الموجه للجمعيات، لوحظ

 الصفقات العمومية  .1

 ءات المقررة إقصاء متنافسين دون احترام اإلجرا 

 الرئيسي  الممر  تزويد   أشغالالمتعلقة ب  1/2017أعلنت الجماعة عن طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز الصفقة رقم  

المتعلق  . ومن خالل دراسة محضر لجنة فحص األظرفةدرهم 770706,32بمبلغ قدره  العمومية باإلنارة بالمركز

 société AMINE ELECTROMECA، تم إقصاء المتنافسين 22/05/2017بالصفقة، والمؤرخ في 

من دفتر  22مطابقة العينات المقدمة لما هو محدد في المادة  عدموذلك بسبب  ،société ELECTROMARو

م وجود أي تنصيص على عد  لوحظ. وعند الرجوع إلى نظام االستشارة المتعلق بالصفقة، بالصفقةالشروط الخاصة 

المحال عليها لتعليل اإلقصاء ال  22المقتضى القاضي بتقديم العينات تحت طائلة اإلقصاء من المنافسة. كما أن المادة 

 . الشروط هذهتشير إلى 

 هاتنفيذ من الفعلي االنتهاء قبل مؤقتا 2/2017 رقم الصفقة أشغال تسلم  

درهم   340.000,00، بمبلغ 2017/ 2ألشغال الصفقة رقم لم المؤقت بالتس، 2017/ 11/ 10الجماعة، بتاريخ  قامت

والمتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وبناء   «Chlouh de constructionلصاحبها شركة " 

وف والبور. إال أن فحص وثائق تنفيذ الصفقة مكن من الوق  ابشراطنمرافق صحية بكل من الوحدتين المدرسيتين بدوار  

. ويؤكد ذلك محضر الورش 2018/ 23/01على استمرار تنفيذ األشغال من طرف المقاول صاحب الصفقة بتاريخ 

 %.   50الذي يشير إلى أنه في هذا التاريخ، لم تتقدم االشغال إال بنسبة حوالي 

 الصفقات تنفيذ تتبع مستوى علىنقائص  تسجيل 

تقديم الوثائق والدراسات واالختبارات التي هم  بالصفقات بعض أصحاب  لزامإتعمل على  لملوحظ بأن الجماعة  

مطالبون بإعدادها بموجب دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المبرمة معهم. ويتعلق األمر، على الخصوص، بالصفقة  

والمواد المحددة لطبيعة   13)المادة  1/2017من دفتر الشروط الخاصة( والصفقة  43و 10)المادة  4/2017رقم 

يوما الموالية لتاريخ تبليغ   15ألثمنة المدرجة في بيان األثمنة( حيث تبين غياب برنامج تنفيذ األشغال، يدلى به خالل  ا

التسلم الطبوغرافي  دفترو التكميلية، التقنية والدراسات التجارب مختبر وثائقو األمر بالخدمة ببدء تنفيذ األشغال،

 العمومية باإلنارة الخاصة والمواد  بالسلع الخاصة المطابقة شواهد  صوص،الخ وعلى التقنية  البيانات مختلفوكذلك 

  بالصفقتين  الخاصة الشروط دفاتر من 13 المادة بمقتضى المحددة، 5/2017و 1/2017 رقم الصفقتين مستوى على

 .المذكورتين

من دفتر الشروط  1-11تبين أيضا، عدم تفعيل المقتضى الخاص بتتبع األشغال المنصوص عليه وفق المادة  كما

 التي تنص على أن هذه المهمة ستوكل لمكتب دراسات مختص.   4/2017الخاصة بالصفقة 
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 دعم الجمعيات   .2

وعدم تحديد معايير موضوعية الستفادة الجمعيات   ،لوحظ غياب اتفاقيات بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم

 2017إلى    2015من الدعم المقدم من طرف الجماعة والذي بلغ مجموع المنح المقدمة في شأنه عن الفترة الممتدة من  

درهم. كما لوحظ في نفس اإلطار عدم إبرام اتفاقيات تربط الجماعة بالجمعيات المستفيدة من  435.000مبلغ 

تي يتم بموجبها تحديد التزامات الجمعية واألهداف المسطرة للمساعدات المالية وعدم تقديم الجمعيات وال الدعم،

 لحساباتها بخصوص الدعم.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

وضع الشروط اإلدارية والتقنية الالزمة من أجل ضمان اختيار المتنافس األكثر قدرة على إنجاز  -

 وتتبع تنفيذها عند االقتضاء؛ لمتعاقد بشأنهاالصفقات ا

 اتفاقية، على بناء اإلعانة منح العمل على ترشيد عمليات الدعم المالي المقدم للجمعيات، وذلك عبر -

  االستفادة  عدم طائلة تحت حساباتها تقديم الجمعيات وطلب المنح، لتقديم موضوعية معايير وإرساء

 .مستقبال
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II.  كرض جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص مقتضب(

 وتنفيذ المخططات التنموية عداد إوداري أوال. التدبير الجماعي واإل

 أجهزة المجلس  

واإلمكانيات البشرية للجماعة للوقوف على تنفيذ المخططات للتمويل الذاتي،  في ظل محدودية اإلمكانات المادية

يعمل جاهدا على تنفيذها إال أن أغلب المقررات تكون ذات صلة بالمصالح الخارجية ويصعب  فالمجلسالتنموية، 

 لم تكن موافقة لبرامج الطرف اآلخر. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية بشأن تهييئ طريقا ذ إأحيانا تحقيقها 

في اتجاه جماعة أوناغة مرورا بدوار العضامنة المبرمة بين جماعة   1العضامنة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  

 هذه الطريق وقد بلغت األشغال مراحلها النهائية.نجاز  إأكرض والمجلس اإلقليمي وجماعة أوناغة قد تم الشروع في  

 جماعةإعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل ال 

، تم إشراك الساكنة المحلية المتمثلة في جمعيات  2016- 2011بعد مصادقة المجلس على المخطط الجماعي 

المجتمع المدني وجميع المتدخلين المعنيين إال أنه لم يتم تحرير محاضر اللقاءات المنظمة في هذا اإلطار، وسوف 

ببرمجة أو تنفيذ أي مشروع، أما فيما يتعلق بالتأخر في نعمل مستقبال على تحرير محاضر لجميع اللقاءات المتعلقة  

برنامج العمل فقد تأخرت فعال عداد  إإنجاز بعض المشاريع المخططة يعزى لعدم توفر االعتمادات. أما فيما يخص  

نظرا لعدم توفر االعتمادات الالزمة للقيام بالدراسات المطلوبة وإعداد البرنامج من طرف عداده إالجماعة في 

تب الدراسات، واعتبارا للدور األساسي لبرنامج العمل في تحديد أهداف التنمية المستدامة فان المجلس الجماعي مك

 سيدرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة في دورته المقبلة لمناقشته والمصادقة عليه.

 دارية والموارد البشرية تدبير المصالح اإل 

روفه الصحية واالجتماعية فقد ظل هذا المنصب شاغرا لعدم توفر المنصب بعد إعفاء مدير المصالح من منصبه لظ

المالي وكذا اإلطار اإلداري المؤهل قانونيا لتولي هذا المنصب لتحقيق الفعالية والمردودية بين مختلف المصالح 

نقوم بأخذ  والمرافق خاصة في الجانب التنظيمي اعتبارا ألهمية هذا المنصب في السير العام للجماعة. وسوف

مالحظاتكم بعين االعتبار، وذلك بإخضاع جميع الموظفين لدورات تكوينية سواء المنظمة بالعمالة أو دار المنتخب. 

(...) . 

 تدبير المداخيل الجبائية  .انياث
  عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم فرض رسم اإلقامة عليها 

للرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية على جميع دور اإليواء ودور الضيافة   يشرعت الجماعة في الفرض التلقائ

الجماعات المتعلق بجبايات    47.06من القانون رقم    71و  70المتواجدة بتراب الجماعة المحددة بموجب المادتين رقم

 المحلية غير أن الجماعة الزلت تعاني من عدم توفر الموارد البشرية الالزمة والمختصة للقيام بهذه المهمة.

  نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

نه إ فصر البشري نظرا لحجم العمل داخل مصلحة وكالة المداخيل والخصاص الحاصل بهذه المصلحة من العن

 ( ...)يتعذر حاليا إحصاء الشركات المستغلة للمقالع ومراقبة الكميات المستخرجة وسوف تعمل الجماعة على 

 المجال.استخالص هذه المداخيل طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا 

 السبوعيعدم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع عقدة كراء المجزرة الجماعية والسوق ا 

ن أسوف تعمل الجماعة مستقبال على تغيير هذا الوضع وفق شروط المنافسة واحترام مواد عقدة الكراء. كما 

الجماعة استجابت لمالحظات المجلس الجهوي للحسابات وذلك بتوجيه مراسلة للمعني باألمر قصد ايداع مبلغ 

 (   )راء.الضمانة النهائية بحساب الخازن اإلقليمي احتراما لعقدة الك

 عدم أداء السومة الكرائية من طرف مكتري معصرة الزيتون 

 لذب  إلى  دائما  سعىستعمل الجماعة جاهدة على استخالص ما بذمة مكتري معصرة الزيتون بالطرق القانونية كما ت

  .واجباتها استخالص مساطر احترام إطار في الجماعة حقوق عن للدفاع علينا  متعين هو بما للقيام جهد  أقصى

 تفاقم المتبقي استخالصه الناتج عن عدم استخالص منتوج استغالل األمالك 

في هذا اإلطار سوف تعمل الجماعة على اتباع المساطر القانونية ووضع الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحصيل 

اعة عبر تمكين وكالة المداخيل مواردها من الجبايات وغيرها وتوفير الوسائل الكفيلة بالرفع من الموارد الذاتية للجم

 من الوسائل اللوجستيكية والبشرية للقيام بمهامها.
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 ثالثا. تدبير الممتلكات 
قلة الموارد البشرية، وقد تم الشروع في لى إتتوفر الجماعة على سجل للجرد غير ان التقصير في مسكه راجع 

 ل ما جاء بالمالحظات.ضبط محتويات المخزن الجماعي وإعداد السجل الخاص به لتضمين ك

 الممتلكات العقارية 

سوف يتم تسجيل جميع ممتلكات الجماعة بسجل محتوى األمالك الجماعية وتحيينه وإخضاعه لتأشيرة سلطة 

على إبرام عقود كراء مع المكترين  يضا أالجماعة ستعمل ن إفالوصاية، أما بخصوص المحالت السكنية 

 واستخالص ما بذمتهم من واجبات الكراء طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل.

 المنقولة لكاتالممت 

سوف يتم تسجيل جميع المنقوالت وتضمين وتحيين السجل لجميع البيانات المتعلقة بها وتسجيل أرقام الجرد وكذا 

 جرد المتالشية منها والمستغنى عنها وضمان حراسة المخزن الجماعي. 

 رابعا. تدبير الطلبيات العمومية 

 الصفقات العمومية 

 راءات المقررة إقصاء متنافسين دون احترام اإلج 

فعال كان يجدر وضع هذه الشروط بنظام االستشارة عوض كناش التحمالت وسيتم أخذ هذه المالحظات بعين 

 االعتبار مستقبال.

  هامؤقتا قبل االنتهاء الفعلي من تنفيذ 2/2017تسلم أشغال الصفقة رقم 

االنتهاء الفعلي من تنفيذ الصفقة حيث أن أشغال هذه مؤقتا قبل  2/2017األمر ال يتعلق بتسليم أشغال الصفقة رقم 

وذلك ما يؤكده محضر تسلم مفاتيح أبواب الوحدتين  10/11/2017الصفقة تمت بنسبة مائة بالمائة بتاريخ 

 المدرسيتين والمرافق الصحية موضوع الصفقة بل يتعلق األمر بخطأ مادي متعلق بتاريخ تحرير المحضر.

 تتبع تنفيذ الصفقات تسجيل نقائص على مستوى 

إن ضعف عملية تتبع عملية أشغال الصفقات سببها النقص الحاصل في األطر التقنية رغم أننا نطبق المساطر التي  

الجماعة ستعمل مستقبال على تغيير هذا الوضع تبعا لمالحظاتكم وذلك ن إفينص عليها القانون في هذا المجال 

في أحسن الظروف طبقا نجازها  إسات المشاريع وتتبعها للحرص على  بتكليف مكتب للدراسات مختص إلنجاز درا

 للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

 دعم الجمعيات  

أو   االجتماعي  المجال  في  سواء  بأنشطة  تقوم  التيلفائدة الجمعيات    كدعم  تمنحه  سنويا  ماليا   غالفا  الجماعة  تخصص

 الجمعيات  هذه  أنشطة  تتبع  خالل  من  للمجلس  تابعة  لجنة  به  تقوم عم  هذا الد  تحديد   وإن  غيره،  أو  الثقافيالرياضي أو  

 بينها شراكة اتفاقيات باعتماد  وذلك المذكورة، المنح توزيع في جديدة منهجية  تبنت قد  الجماعة أن  كما وتقييمها، 

 فيها  تتوفر التي للجمعيات بالنسبة القاعدة هذه تعميم على الحقا تعمل وسوف المستفيدة، الجمعيات بعض وبين

 المالية   بالتقارير  تزويدها  أجل  من  الجمعيات  تراسلسوف    الجماعة  فإن   المحاسبية  البيانات  بخصوص  وأما .الشروط

 .المذكور الدعم توزيع وقت حان كلما واألدبية



 92 

 

  جماعة "أقرمود"

 )إقليم الصويرة(
 

كلم من مدينة الصويرة، وتمتد مساحتها على  56على بعد  1960يونيو  24تقع جماعة أقرمود التي تم إحداثها في 

من بين مميزات الجماعة و.  2014نسمة حسب إحصاء سنة    15662فيما بلغ عدد سكانها    دوارا،  23وتضم    ²كلم  128

وفرة أشجار الزيتون واألركان والخروب باإلضافة إلى تنوع تضاريسها التي تتمثل في شريط ساحلي مهم يؤهلها 

 وين واجهة سياحية مهمة يمكن أن تشكل موردا تنمويا هاما بالنسبة للجماعة. لتك

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  21,49وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

 4,17ت التسيير مليون درهم، وبلغت نفقا 5,71 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

 مليون درهم. 2,83 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .تلخيصها فيما يليمن التوصيات يمكن 

 فيما يتعلق بالحكامة المحلية .والأ

 تنمية وبرنامج عمل الجماعةال إعداد مخطط   .1

 المالحظات التالية:من طرف المجلس الجماعي ططات التنمية خأثار تدبير إعداد م

  تنمية وبرنامج عمل الجماعةالإعداد مخطط  شابتنقائص 

. وقد شمل هذا المخطط برمجة 2014إلى  2009صادق المجلس الجماعي على المخطط الجماعي للفترة الممتدة من 

عدة   شابتهسبعة مشاريع تهم البنية التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية، غير أن إعداد هذا المخطط  

مساهمة الجماعة ومساهمات الشركاء في تمويل و ع المبرمجةعدم تحديد التكلفة اإلجمالية للمشاريفي  تمثلتنقائص 

 . هاالبرمجة الزمنية إلنجازالمشاريع وهذه 

للفترة  عليه بالنسبة، تأخرت الجماعة في إعداد برنامج عملها والمصادقة 2021 - 2015وخالل الوالية االنتدابية 

، أي بعد حوالي 2017أبريل    06، حيث لم يتم عرضه على المجلس للدراسة إال بتاريخ  2022إلى    2017الممتدة من  

 سنتين من بداية الوالية االنتدابية.

عدم إجراء رئيس الجماعة لمشاورات تتجلى في عدة نقائص  شابتهفإن إعداد برنامج عمل الجماعة  ،إضافة إلى ذلك

والجمعيات وفق اآلليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة ومع الهيأة االستشارية   مع المواطنين

عدم إضافة إلى وذلك في غياب محاضر تبرر ذلك؛  النوع،المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

عدم تبرير التوقعات المالية وعدم و فيذ برنامج العملبرمجة وتعبئة الموارد الموالية واألوعية العقارية الالزمة لتن

 .تناسبها مع قدرات الجماعة

 من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل التي عدم إبرام اتفاقيات الشراكة 

مجموعة من المشاريع وتوقع إنجاز غالبيتها بتعاون بين  2014إلى  2009حدد مخطط التنمية للفترة الممتدة من 

إلى إبرام االتفاقيات الضرورية لتجسيد  الحاالت،ة وعدة أطراف أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر، في أغلب الجماع

 2019 - 2017هذه المشاريع على أرض الواقع. وتجدر اإلشارة إلى أن عددا من المشاريع ببرنامج عمل الجماعة 

التالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وب

 من القانون التنظيمي.  88على ذلك المادة 

 تدبير المصالح اإلدارية والموارد البشرية  .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 المرتفقين حاجيات وتلبية الجماعة لشؤون األمثل التدبير بضمان  الكفيلة والمساطر التنظيم غياب 

 : في تتمثل إجماال التي  بمجموعة من النقائص التدبير اإلداري للمصالح الجماعية ولشؤون الموظفين يتسمإن 

 ؛تأخر الجماعة في تنزيل الهيكل التنظيمي -



 93 

ممارسة مهام متعددة ومتنافية من طرف نفس المصلحة أو نفس الشخص، حيث يتولى شسيع المداخيل  -

ومهمة تحصيل المداخيل"، وهو ما ال ينسجم وقواعد حسن  مهمتين متنافيتين "مهمة الوعاء الضريبي

 ؛التدبير

 عدم إيالء الجماعة األهمية للتكوين المستمر. -

 المراقبة الداخلية  

 فيما يتعلق بالمراقبة الداخلية، لوحظ ما يلي.

 فعال للمراقبة الداخليةإلى نظام  الجماعة افتقار 

ال تتوفر على   العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعةمن خالل التنظيم اإلداري للجماعة وطرق  

في ممارسة شسيع  أهم النقائصتتجلى و .ينطوي على عدة مخاطر هامما يجعل تدبير شؤون نظام للمراقبة الداخلية،

كما  .للمساطر دليل تحصيل المداخيل"، وذلك في غياب الضريبي ومهمة الوعاء متنافيتين: »مهمةمهمتين المداخيل ل

محاسبة  تسجيل نقائص في نتج عنه سجل جرد المعدات واألدوات منتظمة كمسك بعض السجالت بصفة  لوحظ عدم

قيام  عدم للجماعة. وتبين كذلك لمراقبة تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة  وغياب نظام المواد وتدبير المخزن

لجمعيات وغياب إطار تعاقدي يربط ل  المعهود استغاللهاالصالح للشرب  تتبع استعمال قنوات الماء  المصالح الجماعية ب

 . اتالجمعيهذه الجماعة ب

 :يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات بما  ،اعتبارا لما سبق

المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي والتخطيط والبرمجة،  -

 ؛لجعله قابال للتطبيق ومتالئما مع حاجيات الجماعة

توثيق تعهدات مختلف األطراف المتدخلة في مشاريع برنامج عمل الجماعة في إطار اتفاقيات شراكة  -

 ؛االلتزاماتتحدد 

 الوظائف.  لمختلفوضع مساطر كتابية بالنسبة لشسيع المداخيل و م المتنافيةبين المهاالفصل  -

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
مجموعة من النقائص التي يمكن  تسجيلخاصة الجبائية منها، عن  للجماعة، الموارد المالية أسفرت مراقبة تدبير

 استعراض أهمها كالتالي: 

 السياحية  اتالمؤسسإحدى بل عدم إيداع اإلقرارات السنوية من ق 

" الكائنة بدوار د.ستواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة ست مؤسسات سياحية. وقد لوحظ أن دار الضيافة المسماة "ت 

هذه المؤسسة غير  من أن وذلك بالرغم  لم تودع بمصالح الجماعة اإلقرار بعدد الزبناء والليالي  الباطن بجماعة أقرمود 

 .اإلقرارالمترتبة عن عدم إيداع  الجزاءاتمعفية من هذا الرسم. كما لم تحرص الجماعة على تطبيق 

   عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين

 وعدم احتساب الجزاءات 

ين للنقل المزدوج. والمالحظ أن الجماعة ال تحرص على سيارات أجرة وسيارت 10تنطلق من جماعة أقرمود 

ويرجع تاريخ  المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين.استخالص الرسم 

 .ألكثر من عشر سنوات المبالغ المطابقة لهذين الرسمين استحقاق

  راج مواد المقالع  نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخ 

يتواجد بتراب الجماعة ثمانية عشر مقلعا جلها مقالع الرمال تتواجد بالشريط الساحلي. وبالرغم من هذا العدد الكبير  

مبلغ  2017محدودة، إذ لم تتجاوز خالل سنة  تبقى المترتبة عن استخراج مواد المقالع المداخيل للمقالع إال أن

 للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء الجماعة قيام  الوضعية باألساس إلى عدمدرهم. وتعزى هذه    438.685,52

 رخصة في جاء لما احترامها ومدى المستخرجة الكميات مراقبة غيابو الملزمين تصريحات مراجعة عدمو هابتراب

 .االستغالل

المقالع أن بعض المستغلين يتعمدون تبين من خالل فحص مختلف اإلقرارات والتراخيص المتعلقة باستغالل  فقد 

الكميات المصرح  إذ تبين أن  رحون بها لوزارة التجهيز.صالتصريح للجماعة بكميات ضعيفة مقارنة بالكميات التي ي

الكمية المستخرجة متر مكعب بينما تجاوزت    286,54 137  بلغت ما قدره    2017و  2014بها للجماعة ما بين سنتي  

 متر مكعب. 420,50 251 حسب مديرية التجهيز

 مجال تدبير المداخيل، بما يلي: للحسابات فياعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي 

 ؛قيام المؤسسات السياحية بإيداع إقراراتها لدى الجماعةالحرص على  -
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تفعيل اإلجراءات القانونية الضرورية من أجل تحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على   -

 ؛ استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين

وتفعيل حق مراجعة  باستغالل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة لهم إحصاء األشخاص المرخص -

 اإلقرارات وترتيب الجزاءات عن كل إخالل بهذا الخصوص.

 تدبير الطلبيات العمومية ثالثا.
 صدد:    تم تسجيل المالحظات التالية بهذا ال

 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية 

 1/2013تبين من خالل المراقبة أن المصالح الجماعية المعنية لم تنجز تقارير انتهاء تنفيذ األعمال بالنسبة للصفقتين 

 درهم.  1.000.000,00تجاوز  أن مبلغها، رغم 1/2018و

 معايير المطلوبةإسناد صفقات لمقاولين ال يستجيبون لل 

تم إسناد بعض الصفقات لمتنافسين تقدموا بشواهد مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تؤكد بأنهم  

ال يصرحون للصندوق بأي عامل، في حين أن مذكرات الوسائل البشرية التي تقدموا بها لصاحب المشروع قبل بدء  

المتعلقة بإعداد التجارب والمراقبة ألشغال  2013/ 02األشغال تشير إلى خالف ذلك. ويتعلق األمر بالصفقة رقم 

 .لدراسات والتجاربلالصفقة الخاصة بتهيئة طريق دوار السعادات، والتي تم إسنادها لمكتب 

  إنجاز مشاريع غير مبرمجة سلفا 

متر مربعا، وذلك عن   550قامت الجماعة بإنجاز مشروع تهيئة جزء محدود من شاطئ ابحيبح على مساحة تقدر ب  

درهم. وتهم أشغال  599.998,56، بمبلغ 06/06/2014المصادق عليها بتاريخ  1/2014ريق إبرام الصفقة رقم ط

وفي نفس السياق،   مترا مربعا باإلضافة إلى تهيئة وبناء مرفقين صحيين.  500هذه الصفقة تهيئة الشاطئ على مساحة  

كلم بمبلغ  2على طول  بنفس الشاطئك سندا للطلب بهدف تهيئة مسل 30/08/2013أصدرت الجماعة بتاريخ 

 درهم.   119.040,00

وقد تبين بأن هذا المشروع لم يكن موضوع أية برمجة مسبقة ال على مستوى المخطط الجماعي للتنمية وال على 

 .قبليةمستوى مقررات المجلس الجماعي، كما أن إنجازه لم يتم على أساس دراسة تقنية 

  إجراء دراسات تقنية دون إجراء المنافسة المسبقة ودون احترام مسطرة  إصدار سندات طلب من أجل

  تنفيذ النفقات العمومية

، بإنجاز مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات 2017إلى    2013لوحظ أن الجماعة قامت، خالل الفترة الممتدة من  

كاتب الدراسات التي أسندت لها هذه الطلبيات  التقنية عن طريق سندات الطلب دون إجراء المنافسة القبلية، حيث إن م

كانت تباشر إنجاز الدراسات المعنية بالطلبية الجماعية قبل تاريخ التوصل بالعروض المضادة وقبل تاريخ االلتزام 

دراسات درهم المتعلق بإعداد  121920بمبلغ  46/2013ويتعلق األمر أساسا بسندات الطلب رقم  بالنفقة المعنية. 

 RP 2204دراسة تقنية لتهيئة المسلك الرابط بين درهم المتعلق ب 172968بمبلغ  27/2017و مسالك جماعيةتقنية ل

دراسة تقنية لتهيئة المسلك الرابط درهم المتعلق ب 145620بمبلغ  40/2016و كلم 4,16ودوار الباطن على طول 

 .بين دوار الغابة ومركز أقرمود 

 الدراسات التقنية في غياب التقارير والتصاميم الخاصة بهذه أداء مجموعة من النفقات المتعلقة ب

 الدراسات  

بأداء مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات التقنية الخاصة   2017إلى    2013قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من  

عدم توفر المصالح بتهيئة الطرق والمسالك والفضاءات الجماعية عن طريق سندات للطلب، وقد لوحظ بهذا الصدد 

ويتعلق . ء مصاريفهاالجماعية، السيما المصلحة التقنية المختصة، على مخرجات هذه الدراسات التقنية التي تم أدا

درهم 143.448بمبلغ  ودوار الباطن RP 2204دراسة طبوغرافية لتهيئة المسلك الرابط بين األمر في هذا الصدد ب

 درهم ودراسة  213.000ب  بمبلغ إجمالي يقدر    اوير بالماء الصالح للشربتقنية من أجل تزويد بعض الدوودراسات  

 559.308بمبلغ  دراسات تقنية لمسالك جماعيةدرهم إضافة ل 49.800 بمبلغ اقتصادية من أجل إنجاز مخيم-سوسيو

 درهم.

  التزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

االتفاق المسبق مع الممون أو المقاول، تتزود بحاجياتها من مختلف تبين من خالل المراقبة أن المصالح الجماعية وبعد  

دين، في تاريخ سابق لتاريخ التأشير على مقترح االلتزام  المعدات واللوازم، السيما مواد البناء، مباشرة من المور 

 39/2013بالنفقة من طرف المحاسب العمومي المختص. ويتعلق األمر على سبيل المثال بسندات الطلب عدد 

  مخصصة أساسا لشراء مواد البناء. 50/2013و 41/2013و
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي ألقرمود 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. اعداد مخطط تنمية الجماعة وبرنامج عمل الجماعة
  برنامج عمل الجماعةوكذا تنمية المخطط إعداد نقائص تشوب 

هم بالخصوص البنية ي فهو فعال تعبير عن حاجيات الجماعة حيث 2014 - 2009فيما يخص المخطط الجماعي 

اتخذ المخطط كوسيلة لوضع  2009التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية، ولما تسلم المجلس مهامه سنة 

فالتأخر الحاصل في إعداده  2021 - 2015وبالنسبة لبرنامج عمل الجماعة  تصور شامل لما سيقوم به مستقبال.

 ا الصدد.ذ دارية المعمول بها في هطول المسطرة اإللى إلى نقص في األطر كما سبق الذكر باإلضافة راجع ا

  تنزيل مخطط التنمية وبرنامج عمل الجماعةنها أشاتفاقيات الشراكة من  إبرامعدم 

بعض المشاريع في إطار الشراكة تنفيذا لبرنامج عمل الجماعة سواء ضمن برامج المبادرة نجاز إلقد تم اقتراح 

لتنزيل برامج  خرين  آوسنعمل على ايجاد شركاء  سفي  آضمن برامج مجلس جهة مراكش  و  أالوطنية للتنمية البشرية  

 عمل الجماعة خالل المرحلة المتبقية من والية المجلس.

 رية والموارد البشريةثانيا. تدبير المصالح االدا
 

 عدم تنزيل كل هياكل الهيكل التنظيمي للجماعة 

لما له من دور في تنظيم وخلق روح الحكامة لحاح إالمجلس يود تنزيل كل الهياكل للهيكل التنظيمي للجماعة بكل 

كافية وكفيلة للقيام بذلك فضال على غياب مراسيم طر أمع عدم وجود خرى أولألسف يصطدم مرة نه أالجيدة إال 

 .2018يوليوز  31بتاريخ  ال إتطبيقية بهذا الخصوص والتي لم تتوصل بها الجماعة 

 ثالثا. المداخيل الجماعية
 عدم إيداع االقرارات السنوية من قبل المؤسسة دار دانص وعدم ترتيب الجزاءات عليها 

خير استجابت   لالستدعاء السلطة المحلية وفي األشراف  إابة عدة مرات تحت  بالنسبة لدار دانص تمت مراسلتها كت

داء وفعال قامت بأداء ما بذمتها اتجاه الجماعة مع الزيادات المحددة قانونا سواء ما تعلق بالمؤسسة السياحية قصد األ

مر بدار تعلق األيليمة وحد الساعة المؤسستان السياحيتان في وضعية جبائية س فإلىبالرسم على المشروبات و أ

 دانص ومركز االصطياف ابحيبح.

 جرة وحافالت النقل العام                        عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األ

 للمسافرين وعدم احتساب الجزاءات

ضعية جبائية سليمة حيث في و  10طاكسيات من ضمن    9بالنسبة لسيارات النقل العمومي للمسافرين أصبح عددها  

وسيارتي النقل المزدوج  371خر رقم ي كل ثالثة أشهر. وبالنسبة للطاكسي اآلأداء في الوقت المحدد تلتزم باأل

باألداء ضد المعنيين وامر أعداد إن ونحن بصدد فرغم توصلهم باالستدعاء القانوني عدة مرات لم تستجب لحد اآل

 باألمر في إطار التحصيل الجبري.

 قائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقلعن 

بخصوص الرسم المتعلق بالمقالع فعدم قيام الجماعة بإحصاء عام للشركات المستغلة وعدم مراجعات التصريحات 

اختصاصات يبن ان    47-06وغياب مراقبة الكميات المستخرجة فرغم أن القوانين المنظمة للمقالع وخاصة القانون  

داء فالجماعة تتأكد من الكمية الحقيقية المستخرجة قرارات السنوية وبيانات األالجماعة تنحصر فقط على تلقي اإل

السبل الكفيلة التي تمكن من التحقق من الكميات  يجاد إمن خالل مراسلة المديرية االقليمية للتجهيز وسنعمل على 

 المستخرجة في عين المكان.

 لطلبيات العموميةرابعا. تدبير ا
 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية 

المالحظة بعين االعتبار خالل  ه ذ هبالنسبة لهذه المالحظة فالجماعة تتوفر على تقني واحد يقوم بعدة مهام وسنأخذ 

 الصفقات المقبلة.

 متنافس دون احترام االجراءات قصاء إمقاولين ال يستجيبون للمعايير المطلوبة مع لى إصفقات سناد إ

 المقررة 

المقاول جاء عبر قرار لجنة طلب العروض المكونة من لى إالصفقة سناد إن أالمالحظة يجب التذكير ه ذ لهبالنسبة 

تعنيه الصفقة ووكيل المداخيل وممثل قسم ي ذ الرئس اللجنة )رئيس المجلس( ومدير مصالح الجماعة والموظف 

لجنة طلب العروض ركزت ن  إفبالنسبة للصفقة موضوع المالحظة  ما  أ  .العمل االجتماعي بالعمالة والسلطة المحلية
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جراء المصرح عدد األلى  إلوثيقة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي دون االنتباه  على تاريخ ا

الحد من العطالة المستمرة طار  إالمقاولة التزمت بتشغيل اليد العاملة المحلية في    ذههن  أشارة  بهم ووضعيتهم مع اإل

 بالجماعة.

 لجماعةإنجاز مشاريع غير مبرمجة وليست لها جدوى بالنسبة ل 

هذا المشروع ال ن أتهيئ جزء من شاطئ ابحيبح وبناء وتهيئة مرفقين صحيين، فصحيح ببالنسبة للصفقة الخاصة 

المشروع ا ذ هكون لى إراجع باألساس لك ذ و ،يدخل ضمن مشاريع المخطط الجماعي للتنمية ومقررات المجلس

رنامج تأهيل الشواطئ بواسطة رخص يدخل ضمن المشاريع المقترحة من طرف الوزارة الوصية من خالل ب

برنامج وقد ساهم هدا المشروع من الرفع من المردودية للسياحة وتحريك الحركة التجارية بالمنطقة وهو ما تطمح 

 اليه الجماعة.

  اجراء دراسات تقنية دون إجراء المنافسة المسبقة ودون احترام مسطرة  جل أإصدار سندات طلب من

  تنفيذ الصفقات العمومية

الدراسات جاء استجابة للطلبات المتكررة للساكنة المعنية لفك العزلة عنهم ه ذ هالمالحظة فإنجاز ه ذ هبخصوص 

فضال عن تفادي تحديد الكلفة االجمالية للمشروع بطريقة عشوائية في انتظار برمجتها وتفادي االحتجاجات 

 المتكررة للسكان.

  التقنية في غياب التقارير والتصاميم الخاصة بهذه  أداء مجموعة من النفقات المتعلقة بالدراسات

 الدراسات 

والذي موضوعه دراسة طبوغرافية لتهيئة المسلك الرابط بين الطريق االقليمية  2017-26بالنسبة لسند طلب رقم 

ضمن ملف طلب قرض من صندوق التجهيز خرى أودوار الباطن فهده الدراسة تم تقديمها ودراسات  2204

 الجماعي لتمويل انجاز هده المشاريع.

    أما بالنسبة للدراسات التقنية الخاصة بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب موضوع سندات طلب رقم

نجاز إقسم العمل االجتماعي بالعمالة في إطار لى إفقد تم تقديم نسخ منها  36-2014، 13-2016، 36-2015

المشاريع وسنعمل ه  ذنجاز هإمرفوقة بطلب تمويل  سفي  آأخرى إلى مجلس جهة مراكش  المشاريع المتعلقة بها ونسخ  

 الدراسات المذكورة لمحفوظات الجماعة.ه ذ هعلى استرجاع نسخ من 

، 2013-46  ،2014-18أما بخصوص الدراسات التقنية الخاصة بتهيئ مسالك جماعية موضوع سندات طلب عدد  

ملف طلب عروض الصفقة بعد موافقة صندوق تنمية الجماعات  عداد  إفالجماعة في طور    27-2017،  40-2016

 المسالك.ه ذ هتهيئة شغال أالترابية على منح قرض للجماعة لتمويل 

  التزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

مرحلة انتقالية الستعمال منظومة التدبير المندمج للنفقات مما خلق هفوات تخص غالبا  2013كانت نهاية سنة 

التعامل مع النظام المعلوماتي وخاصة في بدايته ومن طرف ن إريخ وضع التأشيرة على االلتزام بالنفقة حيث تا

مما  ،في ضبط العمليات من حيث التاريخ رغم صحة المسطرةشكاال إلم يتلقوا تدريبا قبليا هو الذي خلق شخاص أ

المصالح المختصة وهو ما تم استدراكه خالل   خطاء الغير مقصودة في غياب التنسيق معنتج عنه ارتكاب بعض األ

 السنوات الموالية.
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  كاوكي" "سيديجماعة 

 الصويرة( )إقليم
 

. وتقع داخل النفوذ الترابي 1992كلم من مدينة الصويرة، وقد تم إحداثها سنة  15على بعد  تقع جماعة سيدي كاوكي

مد، حتحدها شماال جماعة الصويرة، جنوبا جماعة سيدي احمد السائح وجماعة سيدي احمد اوملجهة مراكش آسفي. 

 2014مة حسب إحصاء نس 4625يبلغ عدد سكان الجماعة حوالي  شرقا جماعة أكرض، وغربا المحيط األطلسي.

ال تتوفر جماعة سيدي كاوكي على أي رصيد عقاري وال على أي  دوار.    12ويوجد بها    ²كلم  84وتمتد مساحتها على  

  يمكنها من تنمية مواردها الذاتية.  سوق أسبوعي كباقي الجماعات

، ساهمت 2017برسم سنة مليون درهم  4,67 وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار

 2,08 مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير 2,22 فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ

مليون درهم وبلغ الفائض اإلجمالي  1,11 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة

 مليون درهم. 3,56 ر( حوالينفقات االستثما –)مداخيل االستثمار 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 الحكامة المحلية  .أوال
من خالل تقييم كيفية تدبير الجماعة لشؤونها ومدى مراعاتها لقواعد الحكامة الجيدة، أسفرت المهمة الرقابية عن 

 التالية.تسجيل المالحظات 

  الجماعي أجهزة المجلسقصور في عمل بعض 

ياتهم  أثارت عملية مراقبة تدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صالح

توجيه مراسالت او دم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس واالكتفاء بالمالحظات المرتبطة بع

عدم إحداث بعض اللجان كلجنة ملتمسات إلى الجهات المعنية، دون التمكن من تنفيذ المقررات المصادق عليها وكذا 

لجان األخرى كالجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية المساواة وتكافؤ الفرص وعدم تفعيل دور بعض ال

 والثقافية. 

 2015-2011 للتنمية الجماعي نقائص في إعداد وتنفيذ المخطط  

بتكلفة إجمالية بلغت   2015-  2011على المخطط الجماعي للتنمية    2010أكتوبر    28صادق المجلس الجماعي بتاريخ  

 :مشروعا. وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي 30 درهم إلنجاز 22.784.000,00

 عداد مخطط التنمية؛إعدم اشراك الساكنة ومختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية المحلية في  -

دون برمجة مساهمتها  لمدرجة ضمن المخطط المذكور آت خارجية في إنجاز المشاريع ائإشراك هي -

مشروعا توقع إنجازها بتعاون بين الجماعة  13ط مخطالالمالية ودون ابرام اتفاقيات معها، حيث حدد 

 اتفاقيات؛  4وعدة أطراف أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر إلى إبرام سوى 

والتي تتعلق بقطاعات ذات أولوية مثل توسيع شبكة   ،من مجموع المشاريع المبرمجة  %  50نجاز  إعدم   -

تمت برمجة   وبدل ذلك،والتعليم،  وفتح بعض الطرق والمسالك وبالصحة وتهيئالماء الصالح للشرب 

مشروعا خارج المخطط الجماعي للتنمية بتكلفة إجمالية بلغت   32الفوائض السنوية إلنجاز 

 درهم؛ 2.898.121,11

عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية أخذا بعين االعتبار اإلمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة  -

المتوفرة، خاصة أن الجماعة تخلت عن بعض مشاريع المخطط وأنجزت للساكنة وعروض الشركاء 

 مشاريع أخرى. 

  المراقبة الداخلية قصور في نظام 

التنظيم اإلداري للجماعة وطرق العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعة تفتقر معاينة من خالل 

 المتعارف عليها وتتجلى شوائب المنظومة إجماال فيما يلي: إلى نظام للمراقبة الداخلية يستجيب للمعايير 

 ؛ المهام وتركيز الكتابية والمساطر الوظائف توصيف دليل غياب -

عدم الحرص على مسك بعض السجالت المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجماعة كدفتر تسجيل حقوق  -

اليومي ألوامر األداء الصادرة والدفتر  فالدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واآلمر بالصر
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ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات والدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة دفتر الحسابات  

 ؛حسب نوعية المداخيل

    ؛عدم مسك سجالت تسمح بمراقبة سير العمليات المرتبطة بالصفقات -

 ؛محاسبة المواد وتدبير المخزن تسجيل نقائص في -

 للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة.غياب نظام  -

 عدم ضبط وضعية الممتلكات العقارية 

نقائص عديدة تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية، حيث لوحظ بالنسبة للممتلكات العقارية عدم تدوين  تبين وجود 

األمالك العامة وتضمين وتحيين المعطيات  بعض األمالك ذات الطبيعة العامة بالسجل وعدم تحديد الجماعة لبعض

سجل المتعلقة بالمساحة والتخصيص ومراجع الرسم العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل المتعلقة ب

 .المحتويات

  عدم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة 

، على سبيل المثال بعض المضخات في سجل الجرد  المنقوالتلممتلكات المنقولة، لوحظ عدم تسجيل بعض بالنسبة ل

وعدم تحيين وتضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت  2017و 2016و 2015المقتناة خالل سنوات 

 ،( ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، ...  الفواتير)المواصفات التقنية، أسماء الممونين، ثمن االقتناء، أرقام وتواريخ  

بخصوص المنقوالت التي استغنت عنها الجماعة وقامت بالتشطيب عليها في السجل   عالوة على عدم إصدار قرارات

 أو عدم التشطيب على المنقوالت التي تم االستغناء عنها على أرض الواقع.

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف األطراف  العمل على ضبط الموارد المالية المرصودة لمختلف  -

 في اتفاقيات الشراكة؛

التتبع الدوري لوتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية للوقوف على مكامن الضعف في البرنامج   -

 ؛التنموي للجماعة وإدخال التعديالت الالزمة عليه

ل عمل كل مصلحة وتحديد  وذلك بتحديد مجا ،المهامتوزيع وضع مساطر كتابية لتوصيف الوظائف و -

لمراقبة الداخلية فعال لإرساء نظام  بهدف عالقتها بالمصالح األخرى ومجال تدخل كل موظف، 

 بالجماعة؛

 مسك سجل الجرد بطريقة صحيحة تضمن مراقبة وتتبع استعمال مختلف المعدات واألدوات الجماعية؛ -

 ؛اتالعمل على مسك السجالت الخاصة بتتبع استعمال حظيرة السيار -

المتعلقة بمرجع الرسم   جميع المعلوماتسجل التضمين و تسجيل جميع األمالك بسجل المحتويات -

 العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو االستغالل.

 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
 .لتاليةالمالحظات ا تسجيلأسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن 

 عدم اتخاذ الجماعة تدابير كافية لتنمية مداخيلها 

قصد تنمية   بحكم توفرها على شاطئ يمتد على طول ثالثة كيلومتراتعدم استغالل الجماعة لمؤهالتها السياحية  سجل  

 . مداخيلها، خاصة الجبائية منها

 عدم توفر شسيع المداخيل على عقد تأمين 

في بعض   قد تفوقاحتفاظه بمبالغ مهمة  رغم  المداخيل بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا    عدم قيام شسيعسجل  

 . درهم ولمدد طويلة قبل دفعها للمحاسب العمومي المعني 30.000الحاالت 

  لسجالت والدفاتر المنصوص عليها قانونالالمداخيل  شسيععدم مسك 

 المداخيل لمختلف السجالت والدفاتر المنصوص عليها قانونا. ويتعلق األمر بالسجالت التالية:  شسيعلوحظ عدم مسك  

 بالمبالغ المدفوعة للقابض يبين رقم الوصل والمبلغ المدفوع وتاريخ الدفع...؛خاص سجل  -

يبين رقم وعدد وتاريخ تسلم المقتطعات من القابض   ،Quittanciersالمقتطعات سجل حركات دفاتر  -

 اريخ ورقم المقتطعات المسلمة للمحاسب؛ وت

سجل حركات التذاكر والذي ينقسم إلى شطرين: األول يتم فيه تسجيل التذاكر المودعة بالقباضة حسب  -

أما الثاني فتقيد فيه طلبات التزود من   ،األصناف واألنواع التي يطلبها الوكيل من القباضة في بداية السنة

 ؛ةالتذاكر لتغطية حاجيات الجماع

 .سجل حركات الصويرات -
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 قصور في استخالص بعض الرسوم الجماعية  

 المشروبات بيع محال على المفروض الرسم .أ

عدم إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات، لوحظ 

 .الرسم وعدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

 السياحية بالمؤسسات اإلقامة على المفروض الرسم .ب

لوحظ عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم   ،فيما يتعلق بالرسم المفروض على اإلقامة بالمؤسسات السياحية

عدم إيداع اإلقرارات فرض الرسم على اإلقامة عليها وعدم احترام آجال أداء الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية و

 السنوية وعدم ترتيب الجزاءات عن ذلك وكذا عدم ممارسة الجماعة لحق مراقبة الوثائق المعتمدة إلصدار هذا الرسم.

 األجرة  سيارات رخص استغالل على المفروض الرسم  .ج

ألجرة استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات امن جهة أخرى لوحظ أن الجماعة ال تحرص على  

أن باستخالص الرسم كل سنة، رغم مر اوأالمتأخرات المتعلقة بهذا الرسم، حيث ال تعمل على إصدار  على تحملو

  المجاورة.سيدي كاوكي باتجاه الصويرة والجماعات  سيارات لألجرة تنطلقان من مركز خمس

 لمجلس الجهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات التالية:اوعليه، يوصي 

إحصاء محال بيع المشروبات والمؤسسات السياحية وإخضاع الملزمين ألداء الرسم على  العمل على -

 محال بيع المشروبات ورسم اإلقامة بالمؤسسات السياحية؛

تطبيق الغرامة القانونية على محالت بيع المشروبات والمؤسسات السياحية التي ال تودع التصريح  -

 بالتأسيس لمحالتها؛

رسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي العمل على استخالص ال -

 للمسافرين وتطبيق الغرامة عند عدم اإلدالء باإلقرار. 

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
أسفرت عمليات مراقبة تدبير الجماعة لطلبياتها العمومية عن مجموعة من المالحظات تمحورت حول مدى احترام 

للقواعد المحاسبية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية من جهة، والنصوص المنظمة للصفقات العمومية من جهة أخرى.  

وقد تم التركيز أيضا على تقييم أداء الجماعة بخصوص بعض المشاريع المنجزة. وبهذا الصدد تم تسجيل المالحظات 

 .التالية

  الصفقات التي تجاوز مبلغها مليون درهم تنفيذ  إنجاز تقارير انتهاءعدم 

عبر إعداد تقارير انتهاء تنفيذ  الصفقات العمومية التي تجاوز مبلغها مليون درهم،بعض تقييم تنفيذ ب  لم تقم الجماعة

المتعلق بالصفقات  2.12.349من المرسوم رقم  164هذه الصفقات، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 

المتعلقة بتزويد دوار اسكوها وتغنمين بالماء الصالح  1/2013الصفقة رقم علق األمر بالخصوص بيت العمومية. 

  .درهم 1.426.808,04للشرب بجماعة سيدي كاوكي، والتي بلغت قيمتها 

  تعثر إنجاز بعض الصفقات 

مجموعة من المشاريع تعثر  تبين    2017إلى    2014على إثر فحص الصفقات التي تم إبرامها خالل الفترة الممتدة من  

 الصفقات التالية: همت الجماعية،

 كاوكي؛ المتعلقة بحفر ثقب بدوار ميرمان جماعة سيدي  4/2016الصفقة  -

ولى )بالنسبة للعدادات ذات سلكين( لمجموعة من المتعلقة بالكهربة من الدرجة األ  1/2017الصفقة رقم   -

بعد أن استنفذت مراحل الدعوة ها  ؤإلغاالتي تم  المساكن المتواجدة بمختلف دواوير جماعة سيدي كاوكي و

   ؛إلى المنافسة وذلك بسبب خطأ في بيان األثمنة

 كاوكي.المتعلقة بحفر ثقب بدوار بوتزارت بجماعة سيدي  2/2017الصفقة رقم  -

 رابعا. تدبير المرافق العمومية
 سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. فيما يتعلق بتدبير المرافق الجماعية، 

 خصاص في البنية التحتية الطرقية 

لوحظ غياب تام للمشاريع الخاصة بتهيئة أو بناء المسالك والطرقات الجماعية، وذلك بالرغم من وجود خصاص كبير 

 2201وط.إ. رقم    2216ق هذه األخيرة، السيما: ط.إ. رقم  في ربط مختلف دواوير الجماعة بالطرق المعبدة التي تختر

وط.و. رقم. وتجدر اإلشارة إلى أن الساكنة المحلية وزوار المنطقة يضطرون الرتياد مسالك صعبة الولوج بسبب 

  طبيعة األرضية التي تتميز بالطابع الصخري.
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  خصاص في توفير الماء الصالح للشرب 

رغم أن الجماعة اختارت تدبير هذا المرفق بشكل ذاتي إال أنها فالصالح للشرب، تم تسجيل خصاص في توفير الماء 

لم تعمل على االستعانة بدراسات تقنية لتسهيل الولوج إلى النقط المائية ذات الصبيب الجيد والجودة المطلوبة، خصوصا 

 بدوار أسكوها ودوار ميرامان، والتي لتعثرت أشغال بناء اآلبار بها.

 سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: بالنظر لما

 العمل على تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات األهمية المالية؛ -

إيالء االهتمام الكافي بمرحلة اإلعداد القبلي للمشاريع المزمع إنجازها فوق تراب الجماعة، السيما  -

 الدراسات التقنية القبلية والبرمجة المالية للنفقات المرتقبة؛

مضاعفة الجهود الرامية إلى النهوض بمرفق المسالك والطرق الجماعية باإلضافة إلى مرفق الماء  -

الصالح للشرب، لما لهما من وقع مباشر على الحياة اليومية للساكنة المحلية سواء من الجانب 

 .االجتماعي أو االقتصادي
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II.  سيدي كاوكيجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 ورد()نص الجواب كما 

 الحكامة المحلية  .أوال
  المجلس الجماعيجهزة أقصور في عمل بعض 

عدم المصادقة من طرف الشريك، فعلى سبيل و  أعدم التزام  و  ألعدم برمجة االعتمادات  ما  إراجع باألساس    ذلكن  إ

دورة المثال صادق المجلس الجماعي لسيدي كاوكي على اتفاقيتين شراكة مع المجلس االقليمي للصويرة خالل 

هيئة الطرق والمسالك والممرات الجماعية بجماعة درهم لت  200000منح للجماعة  جل  أولى من األ 2015يوليوز  

الكهربائي لكن المجلس االقليمي  حول مشروع الربط بالتيار درهم  200000والثانية منح الجماعة سيدي كاوكي 

على دعم  2015بريل ألم يصادق على االتفاقيتين لعدم دراستهما. وكذلك  صادق المجلس باإلجماع خالل دورة 

درهم لتوفير   30000,00حددت في    2015بمساهمة مالية عن سنة    العهد للتنمية االجتماعية بدوار بوتزارتجمعية  

هذا ن أوالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  طار إروع بناء صهريج مائي  في قسط من  مساهمة الجمعية  في مش

الدعم مشروط بمصادقة اللجنة االقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المشروع الذي تقدمت به الجمعية، 

لم تمنح الجماعة الدعم للجمعية سباب  ولهذه األ  لكن لم تتم الموافقة على المشروع من طرف اللجنة االقليمية  المعنية،

المتعلق بالجماعات قامت الجماعة بإحداث  113.14التنظيمي عدد  للقانونوطبقا  وذلك في اطار ترشيد النفقات.

 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص واللجن الدائمة للمجلس التي تعقد اجتماعاتها وجوبا قبل كل دورة.

 2015-2011جماعي طط التنمية النقائص في اعداد وتنفيذ مخ 

مخطط التنمية لكنها لم تدون ذلك عداد  إبتراب الجماعة في    الساكنة والمتدخلين المعنيينالجماعة قامت باشراك  ن  إ

موظفا    12ال تتوفر سوى على    الكافية بحيثافتقار الجماعة للموارد البشرية  همها  أوبمحاضر وتقارير لعدة اسباب  

شراكة مع هيئات  إطارتم برمجة مشاريع في  ولقد  ابتدائي.بدون مستوى تعليمي وموظف واحد بمستوى  5منها 

هذه المشاريع تتطلب اعتمادات جد ضخمة  نمعها ألاتفاقية برام إخارجية دون برمجة لمساهمتها المالية ودون 

الشراكة   إطارالمشاريع التي تدخل في    الخارجية علىموافقة المصالح    ذلكللجماعة، وكتفوق حدود وسائل الخاصة  

كان باألحرى على  ،ولويةأتتعلق بقطاعات ذات  المبرمجة والتيمجموعة المشاريع  % 50نجازإعدم إن  .معها

 ملحةالساكنة الكبيرة لطلبات همية أ عطواأالمجلس عضاء أتقوم بتحيينه، لكن و أ تحترم المخططن أالجماعة 

مشروع يهم الماء  23نجاز إتم  والكهرباء بحيثوالضرورية والمتمثلة في توسيع شبكة الماء الصالح للشرب 

  المخطط.خارج نجزت أمشروع التي  32 الكهرباء منمشاريع تهم   4و الصالح للشرب

  قصور في نظام المراقبة الداخلية 

السجالت ركيز المهام، شرعت الجماعة بمسك  والمساطر الكتابية وتالجماعة بصدد تهيئ دليل توصيف الوظائف  ن  إ

كما ستعمل الجماعة   سجل يسمح بمراقبة سير العمليات المرتبطة بالصفقات. لقة بالمحاسبة العمومية للجماعة، والمتع

 ليات.على تدبير المخزن ووضع نظام المراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآل

 ت العقارية عدم ضبط وضعية الممتلكا 

حاليا تدوينها مع تحيين وتضمين جميع المعطيات بسجل   الجماعية ويتممالك  جميع األحصاء  إشرعت الجماعة في  

 .االمالك الجماعية

   عدم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة 

القرارات الخاصة صدار إسيتم تسجيل جميع المنقوالت في سجل الجرد وتضمين جميع البيانات مع العمل على 

 الجماعة.بالمنقوالت التي استغنت عنها 

 تدبير المداخيل الجبائية .ثانيا
   عدم اتخاذ الجماعة تدابير كافية لتنمية مداخيلها 

مشروع اتفاقية بين الجماعة ووزارة ن  أشالمتعلقة بالتداول في    لنقطةبإدراج اقامت    الجماعة الجبائيةلتنمية مداخيل  

التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تتعلق بتدبير الشاطئ بناء على الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير 

 بشأن تدبير الشواطئ من طرف الجماعات.   2018ماي  17التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 

  عدم توفر شسيع المداخيل على عقد التامين 

المداخيل الذي لم يعد يحتفظ بالمداخيل بل يتم دفعها للمحاسب فورا طبقا للقانون  مين شسيعأتقررت الجماعة 

 العمل.الجاري به 

  والدفاتر المنصوص عليها قانوناعدم مسك شسيع المداخيل للسجالت 

 المداخيل في مسك السجالت الموصي بها طبقا للقانون. شرع شسيع
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   قصور في استخالص بعض الرسوم الجماعية 

 المفروض على محل بيع المشروبات الرسم  .أ

حريصة على   المشروبات لكنهانظرا لقلة الموظفين بالجماعة وتنافي المهام لم تقم الجماعة بعد بإحصاء محال بيع  

 المرخص قصد إرسال استدعاءات لجميع المعنيين باألمر المرخص منهم والغير  إحصاء جميع المحالت وقد قامت ب

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  67وتم تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة  بذمتهم، تأدية ما 

الرسم داء أجال آلغرامات التأخر عن عدم احترام  بالتأسيس باإلضافةايداع التصريح  المحلية، لعدمالجماعات 

   العمل.لمداخيل المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها 

 بالمؤسسات السياحيةالرسم المفروض على اإلقامة  .ب

غير و أقامة بالمؤسسات السياحية سواء منها المرخصة الجماعة قامت بمراسلة جميع الملزمين بالرسم على اإلن إ

االقرارات يداع  إعدم    الجزاءات عنض منهم وفرضت عليهم  استجاب البع  االقرارات، وقد يداع  إجل  أ  المرخصة من

 وكذا فوائد التأخير.

 جرة الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األ  .ج

 . باالستخالصوامر  أصدار  إبمراسلة جميع المستغلين وفرضت الجزاءات عن التأخر، وستعمل على    قامت الجماعة

دالء باإلقرار بالنسبة لثالث سيارات جرة وتم تطبيق الغرامة لعدم اإلتم استخالص الرسم المفروض على سيارة األو

 الرسم.جرة التي لم تلب االستدعاء ألداء جراءات في شان سيارتين األوستقوم الجماعة باتخاذ اإل جرة،األ

 تدبير الطلبيات العمومية  ثالثا.
  درهم  تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تجاوز مبلغها مليون نجاز إعدم 

 .رشيفية للصفقةاألالوثائق الصفقة لكن لم تقم بوضعه ضمن نهاء إن مصلحة الصفقات قامت بإنجاز تقرير إ

   تعثر بعض الصفقات 

عدم كدت  أالكيميائية والبيولوجية التي    القيام بالتحاليلبعد  :  المتعلقة بحفر ثقب بدوار ميرمان  4/2016الصفقة رقم  

المتعلقة  1/2017الصفقة أما  شغال.األمحضر نهاية نجاز إصالحية هذه المياه لالستعمال البشري والحيواني، تم 

دراسة ثانية من طرف المكتب الوطني للكهرباء لحذف نجاز إ، وتم لغاؤهاإولى فقد تم بالكهرباء من الدرجة األ

الدراسة بسبب حذف تلك البنايات، وتم تعاب أداء أالجماعة من عفاء إبعض الفيالت التي تزودت بالكهرباء وتم 

لقد تم  بوتزارت:بدوار ثقب المتعلقة بحفر  2/2017الصفقة رقم أما دفتر الشروط طبقا للدراسة المنجزة. نجاز إ

 شغال.األمحضر انتهاء وهناك لصفقة انجاز إ

 تدبير المرافق العمومية .رابعا
  خصائص في البنية التحتية 

وتسعى للبحث عن شركاء لتمويل هذه المشاريع التي  بالجماعة،قامت الجماعة بإنجاز الدراسات لثماني مسالك 

بإنجاز بناء  الصفقة الخاصةن عن عالوقد تم اإل للجماعة،تتطلب اعتمادات مالية ضخمة تتجاوز القدرة المالية 

عقد شراكة مع   جلأمن  لبناء الطريق المؤدية لدوار ميرمان  وتمت برمجة اعتمادات    افران،الطريق المؤدية لدوار  

 للصويرة.االقليمي  البشرية والمجلسالمبادرة الوطنية للتنمية 

   خصائص في توفير الماء الصالح للشرب 

عطت أن الجماعة إ .اتفاقيات شراكة إطارالجمعيات المحلية في لى إتفويض المشاريع المائية لى إستتجه الجماعة 

ولى التي المرتبة األ للشرب فيالماء الصالح  مشاريعفاليومية ولية للمشاريع التي لها وقع مباشر على الحياة األ

استفادت منها جميع الدواوير وبدون  الكهرباء التيالرتبة الثانية  المائة، وفيفي  90سبة تفوق استفادت منه بن 

الطرق و أللطريق الوطنية ما إجميع الدواوير محاذية ن أالحظ  الطرق، ولحسنوتأتي في الرتبة الثالثة  استثناء،

 والبناء.هيئة جميع الطرق سهلة الولوج لكن في حاجة للتن ألى إ االقليمية باإلضافة
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 جماعة "موالي ابراهيم"

  )إقليم الحوز( 

 

، حيث تقع بإقليم الحوز بجهة 1992يونيو    30بتاريخ    2.92.468أحدثت جماعة موالي إبراهيم بموجب المرسوم رقم  

نسمة  11.813كلم مربع، فيما يبلغ عدد سكانها    114كلم من مدينة مراكش، وتبلغ مساحتها    47مراكش أسفي على بعد  

 قدره ، ما2016سنة  للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد . دوارا 33، موزعة على 2014حسب إحصاء 

 مجموع من بالمائة 39بنسبة تناهز   أي مليون درهم همت مداخيل التسيير،  5,63منها ما يعادل   مليون درهم،  14,37

السنة،  نفس  المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل مداخيل التجهيز. أما هم درهم مليون  8,74 مبلغ يعادل المداخيل، وما

 من بالمائة  67بنسبة تناهز  أي نفقات التسيير، درهم هم مليون 5,63 مبلغ منها  درهم، مليون 8,35مجموعه  ما

نفس السنة ما فيما بلغ فائض الجزء األول من    .التجهيز هم نفقات  درهم مليون  2,72 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع

 مليون درهم. 2,65مجموعه 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل موالي إبراهيم عن بخصوص جماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديم أبرزها التوصيات، يمكن من مجموعة من المالحظات وإصدار

 أوال. تدبير المداخيل 
تتميز بنية مداخيل الجماعة بالضعف وعدم التنوع، حيث تقتصر تركيبة هذه المداخيل على بعض الرسوم ذات 

المردودية المحدودة، كالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على محال بيع المشروبات. وقد أثارت مراقبة  

 :تدبير هذه المداخيل المالحظات التالية

  عدم تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لإلدارة الحق في مراقبة  47.06من القانون رقم  149تمنح مقتضيات المادة 

أشخاصا ذاتيين اإلقرارات والوثائق المعتمدة إلصدار بعض الرسوم، كما تحتم على الملزمين بالرسوم ذات الصلة، 

أو معنويين، أن يدلوا بجميع االثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية لإلدارة من أجل القيام بالمراقبة 

إال أنه، خالفا لذلك، تبين، من خالل الرجوع لملفات الملزمين المعنيين، أن الجماعة ال تقوم بطلب الوثائق  الجبائية.

بة أساس فرض الرسوم، ويتعلق األمر بالرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على الضرورية من أجل مراق

اإلقامة بالمؤسسات السياحية. كما أنه في غياب إيداع جل اإلقرارات ذات الصلة، لوحظ أن الجماعة ال تلجأ إلى تفعيل 

لجوء الجماعة إلى طلب االطالع   سالف الذكر، والتي تنص على إمكانية  47.06من القانون رقم    151مقتضيات المادة  

على الوثائق والمعلومات الموجودة في حوزة اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة  

 الدولة. 

  عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم 

بعض الرسوم، كالرسم على محال بيع  في غياب إيداع جل اإلقرارات التي تتضمن المعلومات الالزمة لتصفية

المشروبات والرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية، لوحظ أن الجماعة ال تبادر لفرض هذه الرسوم بصورة تلقائية 

المتعلق بجبايات الجماعات  47.06من القانون رقم  158على الملزمين المتقاعسين، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

 عن هذا التقصير تقادم مستحقات بعض الرسوم المتعلقة ببعض الملزمين.المحلية. وقد نتج 

  تقاعس الجماعة عن إصدار األوامر باالستخالص 

لوحظ، في هذا اإلطار، أن الجماعة ال تقوم بإعداد وإصدار األوامر باالستخالص رغم مرور عدة سنوات على تاريخ 

من القانون رقم   129خالص، وذلك خالفا لمقتضيات المادة استحقاق المداخيل، وبالرغم من تراكم متأخرات االست

( يوما قبل 15سالف الذكر، التي تنص على ضرورة إرسال األوامر باالستخالص على األقل خمسة عشر ) 47.06

تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكفل بها ويضمن استخالصها طبقا ألحكام القانون 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. األمر الذي أدى إلى تقادم العديد من  15.97والقانون رقم  47.06رقم 

المستحقات الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض مستحقات الرسم على محال بيع المشروبات، وكذا الرسم على 

والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة   اإلقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين،

 للنقل العام للمسافرين. 

 قصور في فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافالت 

من خالل االطالع على قائمة رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافالت التي تنطلق من مركز موالي 

ددها خمسة حافالت للنقل العمومي، لوحظ عدم فرض واستخالص واجبات الرسم على الملزمين. إبراهيم، والتي بلغ ع
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التي تفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على  47.06من القانون رقم  83وذلك خالفا لمقتضيات المادة 

ستغاللها. وفي هذا الصدد، نشاط سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي ال

 درهم خالل الثماني سنوات األخيرة. 84.000,00بلغت قيمة المستحقات غير المستخلصة ما مجموعه 

    تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافالت المعدة للنقل العام للمسافرين 

لعمومي بمزاولة نشاطها داخل تراب الجماعة، فإن هذه رغم الترخيص، منذ سنوات عديدة، لخمسة حافالت للنقل ا

، لم يسبق لها أن فرضت واجبات الرسم على وقوف الحافالت،  2017األخيرة، وإلى غاية نهاية شهر يوليوز من سنة  

الذي ال زالت سارية المفعول بموجب القانون  30.89وذلك خالفا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم  

المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة  39.07م رق

درهم خالل الثماني سنوات  40.000,00الجماعات المحلية. وقد بلغ الباقي استخالصه، في هذا الصدد، ما قدره 

 األخيرة.

 ى بعض المؤسسات السياحية عدم فرض واستخالص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة عل 

على وجوب أداء مبلغ الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية تلقائيا لدى  47.06من القانون رقم  76تنص المادة 

صندوق وكيل المداخيل كل ربع سنة، غير أنه لوحظ أن الجماعة ال تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل فرض 

ا ال تقوم بإصدار األوامر باالستخالص، كما هو الحال بالنسبة لفندق "س" واستخالص واجبات هذا الرسم. كما أنه

غرفة، وال يؤدي واجبات الرسم. األمر الذي أدى إلى تفويت مبالغ مهمة   22المصنف بنجمتين، والذي يحتوي على 

إيداع على وجوب  47.06من القانون رقم  74وعلى صعيد آخر، تنص مقتضيات المادة  على ميزانية الجماعة.

مستغلي مؤسسات اإليواء السياحي إلقرار لدى الجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده 

 134اإلدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خالل السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي. كما تنص المادة 

إلقرارات أو إيداعها خارج األجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق من نفس القانون على أنه في حالة عدم إيداع ا

السالفة الذكر في شأن فندق "س" الذي   134بالمائة. إال أنه تبين أن الجماعة لم تفعل مقتضيات المادة    15زيادة قدرها  

 لوحظ أن صاحبه ال يقوم بإيداع هذه اإلقرارات.

 :وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

 تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم، وبالتالي الرفع من مردوديتها؛ -

 الحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم المحلية؛ -

 العمل على إصدار األوامر باالستخالص؛   -

ة الحافالت وكذا الحرص على فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسط -

 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛

 فرض واستخالص مبالغ الرسم على بعض المؤسسات السياحية والجزاءات المرتبطة بها -

 ثانيا. تدبير النفقات 
مية تتعلق أساسا ، أبرمت الجماعة مجموعة من الصفقات العمو2016إلى سنة  2010خالل الفترة الممتدة من سنة 

بأشغال البناء وإصالح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. فضال عن ذلك، أصدرت 

 .الجماعة سندات طلب إلنجاز مجموعة من الدراسات واألشغال والتوريدات

 النفقات عن طريق الصفقات  .1

 .العمومية تم تسجيل المالحظات التالية بالصفقاتمن خالل االطالع وفحص الوثائق المتعلقة 

 عدم استيفاء بعض المقاوالت للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة 

درهم مع شركة "أ" إلنجاز   1.180.779,00بمبلغ    4/2011، الصفقة رقم  2011شتنبر    29أبرمت الجماعة، بتاريخ  

أشغال حائط وقائي بموقف السيارات المتواجد بمركز موالي إبراهيم. إال أنه لوحظ أن صاحب الصفقة لم يحترم  

لتتبع تنفيذ األشغال، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة التزاماته فيما يخص تقديم مجموعة من الوثائق التقنية الالزمة 

التقنية والبرنامج المفصل لإلشغال ودفتر الورش ودفتر االستالم الطبوغرافي وتصاميم جرد المنشآت المنفذة، فضال 

يات  عن الوثيقة المتعلقة بتنظيم وتثبيت الورش وتلك المتعلقة بمصادر المواد المستعملة وجودتها. مما يخالف مقتض

 من الجزء الثاني من دفتر الشروط الخاصة والمتعلق بالمواصفات التقنية. 2المادة 

 والجيوتقنية الجيولوجية إبرام صفقة دون إنجاز الدراسات  

المشار إليها أعاله، تبين أن الجماعة أبرمت الصفقة   4/2011من خالل االطالع على الملف التقني للصفقة رقم 

 المستقرة غير والمناطق تحملها وقوة األرض طبيعة راسات والتجارب التي تمكن من تحديد المذكورة دون إنجاز الد 

بتحديد شروط وأشكال   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    4منها، مما يخالف مقتضيات المادة  
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لى وجوب قيام صاحب المشروع، إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص ع

قبل الدعوة إلى المنافسة، بتحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات وال سيما التقنية منها، ومحتوى األعمال وذلك 

وبعد المعاينة الميدانية لموقع المشروع  بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

، تم الوقوف على وجود تصدعات بالحائط الوقائي لموقف السيارات،  2013فبراير  26تسلمه نهائيا بتاريخ الذي تم 

، عن 2015غشت  18وانهيار جزء منه نتيجة النزالق التربة بمكان األشغال. ولإلشارة، فقد قامت الجماعة، بتاريخ 

بر العمومي للتجارب والدراسات بإنجاز  درهم، بتكليف المخت 46.800,00بمبلغ  05/2015طريق سند طلب رقم 

خبرة تقنية حول سبب التصدعات واالنزالقات التي امتدت إلى باقي البنايات المجاورة لمكان المشروع، باإلضافة 

 لمقر الجماعة والمستوصف المحلي.

  إدالء المقاول بشهادة للتأمين عن األخطار ال تغطي كل فترة تنفيذ الصفقة 

، والمتعلقة بأشغال إصالح مدرسة موالي 1/2013لى الملف اإلداري المتعلق بالصفقة رقم من خالل االطالع ع

إبراهيم، لوحظ أن الشركة صاحبة الصفقة قدمت للجماعة وثيقة التأمين عن األخطار المرتبطة بحوادث الشغل 

ة إنجاز األشغال المتعلقة ، في حين أن فتر31/12/2013إلى غاية    01/01/2013والمسؤولية المدنية برسم الفترة من  

تاريخ التسلم النهائي لألشغال. مما يخالف ما هو  13/03/2014إلى  11/2013/ 04بالصفقة امتدت من تاريخ 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة  24منصوص عليه بالمادة 

ذ األشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه التي تلزم المقاول قبل الشروع في تنفي

 االكتتاب فيه لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة. 

 إشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء األشغال 

درهم، ألجل    424.020,00بمبلغ  10/2012، مع شركة "أ" الصفقة رقم  2012يوليوز    17أبرمت الجماعة، بتاريخ  

إال أنه لوحظ، من خالل االطالع على الملف التقني   .إنجاز أشغال إصالح مسلك تريرت بمركز موالي إبراهيم

، في حين أن رئيس المجلس الجماعي 2012نونبر    30للصفقة، أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت لألشغال بتاريخ  

، مما يؤشر على أن األشغال 2013أبريل    04شغال بتاريخ  بصفته صاحب المشروع أصدر قرارا بالزيادة في حجم األ

من  65من المادة  3ظلت متواصلة بعد التاريخ المعلن في محضر التسلم المؤقت، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة 

،  دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت

 يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء األشغال.

  إنجاز مكتب الدراسات لخدمات في غياب إطار تعاقدي 

درهم،   165.904,44بمبلغ  2015/ 02، مع شركة "ت ل" الصفقة رقم 2015يوليوز  14أبرمت الجماعة، بتاريخ 

ال أنه لوحظ، من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن دفتر  إ  .ألجل تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشرب

الشروط الخاصة تم إعداده من طرف مكتب الدراسات "أ"، باإلضافة إلى الكلفة التقديرية للمشروع، وذلك في غياب  

شروط وتجدر اإلشارة إلى أن تدخل مكاتب الدراسات في العمليات المتعلقة بإعداد دفاتر ال إطار تعاقدي مع الجماعة.

الخاصة والكلفة التقديرية للمشاريع لفائدة الجماعة دون احترام الشكليات والمساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 

ودون التأكد من توفرها على الشروط التقنية واألهلية المطلوبة لتنفيذ هذه الخدمات من شأنه أن يعرض مصالح 

 اسات التي تقوم عليها المشاريع.الجماعة ألخطار مرتبطة بدقة وموثوقية الدر

 سندات الطلب طريق النفقات عن   .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة 

من خالل االطالع على الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن رئيس المجلس 

بصفته آمرا بالصرف، قام بإصدار سندات الطلب المتعلقة بها بتواريخ الحقة لفترة إنجازها وتسلمها من الجماعي 

التي أوجبت على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ  65طرف الجماعة. مما يخالف مقتضيات المادة 

مقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى ال

اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقات الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب 

 واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت". ويتعلق األمر بالحاالت التالية:
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 سند رقم

 الطلب
 مالحظات الطلب سند موضوع إصداره تاريخ

42/2011 01/09 /2011 

 طبوغرافية دراسة

 البقع من لمجموعة

  المتواجدة األرضية

 إبراهيم موالي بمركز

 األشغال بإنجاز" ط أ" الدراسات مكتب بتكليف الجماعة قامت

 الجماعة أن تبين لكن. درهم 36.000,00 بمبلغ الطبوغرافية

 لتأشيرة  سابقة  بتواريخ  بالبقع  الخاصة  الهندسية  التصاميم  تسلمت

  07 بتاريخ العمومي المحاسب عليها وقع التي بالنفقة  االلتزام

 . 2012 دجنبر

26/2012 24/08 /2012 

 لمشروع تقنية دراسة

 الرياضي  الملعب  أرضية

 موالي بمركز المتواجد

 إبراهيم

 الدراسات مكتب لفائدة المذكور الطلب السند الجماعة أصدرت

 للمشروع التقنية  الدراسة إنجاز أجل من" أ ل  ج" التقنية

 الدراسات  إيداع  ورقة  أن  تبين  أنه  إال.  درهم   39.960,00بمبلغ

 الطلب سند من المستفيد طرف من التنفيذ بمشروع المتعلقة

  الطلب  سند  إصدار  تاريخ  قبل  أي   ،2012  غشت  13  في  مؤرخة

 .بها المتعلق

03/2015 12/01 /2015 

 متعلقة تقنية دراسة

 بدوار مسلك بناء بأشغال

 وإصالح أغزان،

 موالي بمركز طريقين

 والتطهير إبراهيم،

 تدارت بدوار السائل

 الدراسة  بإنجاز"  أ  ل  ج"  الدراسات  مكتب  بتكليف  الجماعة  قامت

 بمبلغ الطلب سند موضوع باألشغال المتعلقة  التقنية 

 من أنجزت قد الخدمة هذه أن تبين لكن. درهم 128.400,00

 بالنفقة  االلتزام  لتأشيرة  سابقة  تواريخ  في  الدراسات  مكتب  طرف

 للدراسة بالنسبة الحال هو كما ،2015 يوليوز 24 في المؤرخة

 إبراهيم موالي بمركز طريقين إصالح بأشغال المتعلقة التقنية

  المتعلقة التقنية والدراسة ،2014 أكتوبر شهر في  تمت التي

 مارس شهر في تمت التي أغزان بدوار مسلك بناء بأشغال

 بدوار السائل التطهير بأشغال المتعلقة التقنية والدراسة ،2015

 . 2015 أبريل شهر في  تمت التي تدارت

05/2015 18/08 /2015 

 متعلقة تقنية دراسة

  تقييم  حول خبرة بإنجاز

 المتعلقة األخطار

 األراضي بانزالق

 إبراهيم موالي بمركز

 العمومي المختبر  لفائدة  المذكور  الطلب  السند الجماعة  أصدرت

  تقنية خبرة إنجاز أجل من والدراسات للتجارب

  الميدانية   التقنية  الزيارة  أن  تبين  أنه  إال.  درهم   46.800,00بمبلغ

  للتجارب العمومي المختبر طرف من االنزالق لموقع

 إصدار  تاريخ  قبل   أي  ،2015  يوليوز  23  في  مؤرخة  والدراسات

 .الطلب سند

18/2016 22/08 /2015 

 طبوغرافية دراسة

  المتواجدة المواقع لبعض

 إبراهيم موالي بمركز

 األشغال  بإنجاز"  ك  إ  ج"  الدراسات  مكتب  بتكليف  الجماعة  قامت

  تبين  لكن.  درهم  45.000,00  بمبلغ  المواقع  لبعض  الطبوغرافية

 بالملك الخاص الموقع والتصميم المقطعي الهندسي التصميم أن

  تاريخ  قبل  أي   ،2016  يونيو  في  مؤرخ"  نوكرار  أغري"  المسمى

 .الطلب سند إصدار

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إلزام أصحاب الصفقات باإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ضمانا لحسن  -

 األشغال المتعلقة بها؛سير 

 والجيوتقنية للمشاريع التي تستوجب ذلك؛  الجيولوجية الدراسات إلى اللجوء -

 تفادي الزيادة في حجم األشغال في غياب االعتمادات؛  -

 تفادي اإلشهاد على التسلم المؤقت ألشغال الصفقات قبل التأكد من استكمال تنفيذها؛  -

 لعمومية.الحرص على احترام قواعد تنفيذ النفقات ا -
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II.  موالي ابراهيمجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تدبير المداخيل الجماعيةأوال. 
  عدم تفعيل آليات المراقبة واالطالع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم 

إن الجماعة قد باشرت هذه العملية وقامت بمراسلة اإلدارات العمومية المعنية، على سبيل المثال المدير الجهوي 

إيفاء مصالح الجماعة بالوثائق ، والتي تهم  25/12/2017بتاريخ   821رقم  للمكتب السياحي لجهة تانسيفت الحوز  

وستعمل مصالح الجماعة على تفعيل مقتضيات   مصنفة.  والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات السياحية المصنفة والغير

 القانون.نفس  من   151المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ومقتضيات المادة    47.06من القانون رقم    149المادة  

 عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم 

لمشروبات ليست "حسب مستغليها" مخصصة لذات ن أغلبية المحالت التي اعتبرتها الجماعة كمحالت لبيع اإ

الغرض وإنما لبيع المأكوالت. وقد قامت الجماعة بمراسلة المديرية االقليمية للضرائب قصد ايفاء الجماعة بالبيانات  

وبالرغم من ذلك فإن الجماعة تقوم بمراسلة أصحاب الفنادق العائلية على رأس كل ثالثة أشهر   .المحاسبية للملزمين

وقد قاموا  باألمر يرفضون التسلم والتصريح. أن المعنيين  الماضية، إالطريق السلطة المحلية طيلة السنوات عن 

بتأسيس جمعية "الجمعية التنموية لمكتري البيوت" واحتجوا أمام السلطات المحلية واإلقليمية وقد وردت على 

قاموا برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، كما  مصالح الجماعة شكاية موجهة إلى السيد العامل ضد الجماعة كما

بتاريخ  106تحت عدد  2015راسلت الجماعة السلطات اإلقليمية من أجل تشكيل لجنة لإلحصاء والتقويم لسنة 

، راسلت الجماعة 2018. وفي سنة 2016فبراير  17بتاريخ  91تحت عدد  2016وكذا سنة  2015مارس  31

دون  2018يوليوز  12. وقامت الجماعة باستدعاء نفس اللجنة بتاريخ 2018يوليوز  10 اللجنة بتاريخعضاء أ

  47.06من القانون رقم  158يتسنى لنا استصدار أوامر االستخالص وتطبيق مقتضيات المادة  حتىتلبية الدعوة، 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

  تقاعس الجماعة عن إصدار األوامر باالستخالص 

لجنة إحصاء وتقويم كاجتهاد من طرف الجماعة قصد  أجل تشكيلت السلطات اإلقليمية من إن الجماعة راسل 

مباشرة اإلجراءات المتعلقة باستصدار أوامر باالستخالص الخاصة بالضريبة على محال بيع المشروبات واالقامة 

راسلت الجماعة المعنيين باألمر حسب  حصاء،اإلبالمؤسسات السياحية لدى السيد القابض الجماعي. ولما تعذر 

من القانون رقم  129قاعدة المعطيات المتوفرة لديها كل ثالثة أشهر، وستواصل الجماعة تفعيل مقتضيات المادة 

 .ابة مدونة تحصيل الديون العموميةبمث  15.97والقانون رقم  47.06

 ين بواسطة الحافالت قصور في فرض واستخالص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافر 

إن الجماعة ال تتوفر على قاعدة معطيات دقيقة حول مستغلي هذه الرخص بسبب عدم تواجدهم بتراب الجماعة 

وأن العربات والحافالت المعنية ال تتردد على مركز موالي ابراهيم وغير معروفة، ذلك ما جعل الجماعة تراسل 

 2017مارس    07دون التوصل بالمعطيات وكذا بتاريخ    251ت عدد  تح  2015يونيو    19المصالح اإلقليمية بتاريخ  

. كما قامت الجماعة بمراسلة 1922تحت عدد  2017مارس  27وتمت اإلجابة المطلوبة بتاريخ  84تحت عدد 

 2018يونيو  29بتاريخ  366باالستدعاءات تحت عدد  باألمرتبليغ المعنيين  ألجلرئيس الدرك الملكي باسني 

إال أنه لم يتم التسليم. فقامت   12/07/2018عاء المعنيين باألمر عن طريق البريد المضمون بتاريخ وقامت باستد 

 . 25/03/2018الجماعة باستصدار اوامر باالستخالص بتاريخ  

 تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافالت المعدة للنقل العام للمسافرين 

 علم لها بوجود هذه الرخص المتعلقة بحافالت النقل العمومي إال بعد طلب لجنة المراقبة إن المصالح الجماعية ال

. وكما سبقت اإلشارة في النقطة الرابعة بعدم ولوج 2017التابعة للمجلس الجهوي للحسابات في شهر يوليوز سنة 

فة إلى عدم تواجدهم بتراب هذه العربات لمركز موالي إبراهيم وعدم وجود معلومات دقيقة حول مستغليها إضا

من  12الجماعة، فقد قامت الجماعة باإلجراءات المذكورة بنفس المادة. ولهذا ستعمل الجماعة على تطبيق الباب 

المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض   39.07الذي تضل سارية المفعول بموجب القانون  30.89القانون 

ى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية من اجل استخالص الباقي استخالصه الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاو

 من القرار الجبائي الجماعي وسلك جميع الطرق القانونية من أجل ذلك. 23وتطبيق مقتضيات المادة 

 عدم فرض واستخالص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة على بعض المؤسسات السياحية 

المتعلقة بغياب المعطيات المحاسبية للمؤسسات عاله أ 03بالنقطة رقم ليه إفي هذا اإلطار، وكما تمت االشارة 

السياحية و أن الجماعة ال تتوفر على رخصة فندق "س" ولم تشارك في اللجنة التي سلمت الترخيص والتصنيف 

  822و  821تحت عدد    25/12/2017عنية بتاريخ  الخاصة بالفندق المذكور، فقد قامت الجماعة بمراسلة الجهات الم
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 2018، كما قامت بمراسلة المعنيين باألمر قصد التصريح عن سنة  2018يوليوز  23بتاريخ  431وتحت عدد 

 21/09/2018بتاريخ  487وعدد  11/06/2018بتاريخ  337، وعدد 23/03/2018بتاريخ  191تحت عدد 

  47.06من القانون رقم    76لجماعة جاهدة على تنفيذ مقتضيات المادة  ، وستعمل ا14/12/2018بتاريخ    594وعدد  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

 تدبير النفقاتثانيا. 

 النفقات عن طريق الصفقات 

 عدم استيفاء بعض المقاوالت للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة 

الوثائق   تم إغفال  وتتبع األشغال، لهذاعالية من حيث سير الورش  كبرى التي تتطلب كفاءة    تقم الجماعة بصفقات لم   

أن االشغال تمت بكاملها داخل اآلجال المحددة، كما أن عملية تتبع األشغال أشرف عليها مكتب   الرغم منعلى 

جماعة الدراسات بمعية المصلحة التقنية وذلك بزيارات ميدانية دورية للورش بصفة منتظمة. وفي هذا الصدد فإن ال

 األشغال.ستقوم مستقبال بالتعاقد مع مكتب الدراسات والمختبر لتتبع 

 الدراسات الجيولوجية والجيوتقنيةنجاز إبرام صفقة دون إ 

 العمومي للتجاربعرفتها المنطقة، كما أكد ذلك المختبر  ضمن الظروف القاهرة التيان التصدعات تدخل 

اعة مستقبال بالتعاقد مع مكتب الدراسات والمختبر إلعداد . وفي هذا الصدد ستقوم الجمLPEEوالدراسات 

الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية قبل الشروع في أي مشروع يستوجب مثل هذه الدراسات مع العلم أن هذه 

الخاصة بهذا المشروع في حين أن   2011الدراسات الجيوتقنية ال تتجاوز عمق  ثمانية إلى عشرة امتار خالل سنة  

حيث أوصى على   LPEEفي المكان المذكور يتطلب عمق أكبر، كما أكد ذلك المختبر العمومي للدراسات    المشكل

، كما أن تكلفة هذه الدراسة 2015ضرورة العمل بإنجاز الدراسات الجيوتقنية والجيولوجية العميقة جدا وذلك سنة  

 المذكورة الكبرى تتجاوز اإلمكانيات المادية للجماعة.

 خطار ال تغطي كل فترة تنفيذ الصفقةل بشهادة التامين عن األدالء المقاوإ 

استئنافها تم إغفال   توقفت وبعد األشغال لمدة سنة كاملة، إال أن األشغال  نجاز  إإن وثيقة التأمين لألخطار تغطي مدة  

 األشغال، وسوف نعمل مستقبال على تفادي مثل هذه المالحظات. مدة استئناف

 شغالإشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء األ 

بما فيها الزيادة في حجم األشغال، إال  10/2012داخل أجل الصفقة رقم  2012/ 30/11إن األشغال تمت بتاريخ 

لمنجزة )الزيادة في حجم األشغال(، لذا عملت الجماعة من أن االعتمادات لم تكن كافية لتسديد مستحقات األشغال ا

 . 04/04/2013مالية للزيادة بتاريخ أجل تسوية الوضعية ال

  لخدمات في غياب إطار تعاقدي  مكتب الدراساتإنجاز 

إرسال رسائل  تم 2015في إطار إنجاز الدراسة التقنية للمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التوقعي للصفقات 

تشارية لمجموعة من مكاتب الدراسات وتم اختيار المكتب الذي قدم أقل عرض، إال أنه ونظرا الستعجالية اس

وتفاديا إلشكالية الخدمة ما قبل التسليم لم يتم إدراج  02/2015األشغال تم تسلم الملف الخاص بالصفقة عدد 

 . ر ضمن فاتورة تسوية أتعاب الخدمةالمشروع المذكو

 ق سند طلب النفقات عن طري 

  اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة 

في إطار تسوية الوضعية العقارية لبعض ممتلكات الجماعة وكذا مطالبة الوكالة الحضرية لبعض التصاميم من 

، وتسلمت 42/2011أجل إعداد تصميم التهيئة بمركز موالي ابراهيم، قامت الجماعة باستصدار لسند طلب رقم 

ات ولم تتم اإلجراءات المالية لتسوية الواجبات المترتبة عن هذه الخدمة إال بعد مطالبة مكتب الجماعة الدراس

الملعب الرياضي المتواجد بمركز رضية أيتعلق بالدراسة التقنية لمشروع  فيما الدراسات المعني لمستحقاته. أما 

صالح طريقين بمركز موالي  إاغزان و بناء مسلك بدوار بأشغالموالي ابراهيم وكذا الدراسة التقنية المتعلقة 

وزارة الشبيبة والرياضة   شراكة معابراهيم، فإن استعجالية االشغال لغرض تنفيذ التزامات الجماعة في إطار اتفاقية  

وكذا احتجاجات الساكنة والحاحها، جعلت الجماعة تتخذ قرار مباشرة االجراءات اإلدارية لمنح سندات الطلب 

 .03/2015و 26/2012ل تسوية الوضعية المالية باستصدار سندات الطلب رقم واجراء الدراسات قب
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  جماعة "وزكيتة"

 )إقليم الحوز(
 

. حيث تنتمي الجماعة إلى إقليم إلقليم الحوز، 1992وفق التقسيم اإلداري لسنة  تم إحداث الجماعة الترابية وزكيتة

كلم   100. فيما تبلغ المساحة اإلجمالية للجماعة  2014نسمة حسب اإلحصاء الرسمي لسنة    5.440ويبلغ عدد سكانها  

لمعاشية أساسا وتربية  ي اقتصادها على الفالحة افدوارا. وتعتمد ساكنة جماعة وزكيتة  23مربع. كما تتكون من 

منها ما يعادل مبلغ  مليون درهم، 8,05قدره  ، ما2017سنة  للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد  الماشية. 

 مليون  5,09 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع  من بالمائة  37بنسبة تناهز   أي مليون درهم هم مداخيل التسيير،  2,96

 منها درهم، مليون  4,21السنة، ما مجموعه   نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل أما  مداخيل التجهيز. هم درهم

  النفقات. مجموع من بالمائة 30بنسبة تناهز  أي نفقات التجهيز، درهم هم مليون 1,25 مبلغ

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل وزكيتة عن للحسابات بخصوص تدبير جماعة الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديمها التوصيات، يمكن من مجموعة من المالحظات وإصدار

 الداخلية ونظام المراقبة أوال. الحكامة المحلية
ة عن تعاني الجماعة من اختالالت في نظام المراقبة الداخلية. وقد أسفرت عملية افتحاص آليات المراقبة الداخلي

 المالحظات التالية:

  المداخيل وتقني الجماعة شسيعتركيز جل المهام بيد كل من 

في غياب هيكل تنظيمي للجماعة يحدد عدد وطبيعة الوحدات اإلدارية، ومن خالل االطالع على توزيع المهام بين 

المداخيل وتقني   شسيع الموظفين واألعوان الجماعيين، لوحظ أنه تم تركيز جل المهام واالختصاصات بيد كل من

الجماعة، حيث تبين أن هذا األخير يحتكر كل المهام المرتبطة بالمصاريف، فيما يجمع األول كل ما يتعلق بتدبير 

المداخيل والتدبير المالي والمحاسبي للجماعة. األمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردوديتهم، وأن يحد من دور آليات 

 الداخلية.المراقبة 

 الجمع بين مهام متنافية 

المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتخذ رئيس   113.14من القانون التنظيمي رقم    271خالفا لمقتضيات المادة  

مجلس الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل اعتماد األساليب الفعالة لتدبير الجماعة، والتي من بينها تحديد المهام  

مساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، لوحظ أن ووضع دالئل لل

المداخيل وتقني الجماعة يجمعان بين تدبير المداخيل وتدبير المصاريف وحيازة األموال وتسجيل العمليات  شسيع

س المكتب وينوبان عن بعضهما أثناء غياب أحدهم. المالية والمحاسبية، حيث تبين أن الموظفين المعنيين يقتسمان نف

األمر الذي يشكل تراكما في اختصاصات ذات طبيعة متنافية، ويشكل، بالتالي، خطرا على مالية وممتلكات الجماعة، 

 كما يتنافى هذا الوضع مع معايير التدبير اإلداري والمالي الجيد. ويبرز الجدول الموالي بعض المهام المسندة إلى كل

 المداخيل وتقني الجماعة: شسيعمن 

 التقني  المداخيل  شسيع المهام

 المداخيل  مستوى على

 بالمداخيل المتعلقة العمليات جميع في يتدخل

  وتصفية وفرض إحصاء عمليات من ابتداء 

 ووصوال والرسوم الضرائب واستخالص

 المراقبة عمليات إلى

 المداخيل شسيع نائب

 المصاريف مستوى على

 على باإلشهاد األحيان بعض في يقوم .1

 الحال، هو كما المقتنيات، بعض تسلم

 الطلب لسند  بالنسبة المثال،  سبيل على

 إطارات  بشراء  المتعلق  14/2017  رقم

 مطاطية؛

 .الجرد سجل بمسك يقوم .2

 

 : المصاريف  عمليات  مراحل  جميع  في  يتدخل

 للصفقات والمالي اإلداري  اإلعداد .3

 األشغال؛ وتسلم وإبرامها

 الطلب؛ سندات إصدار عمليات .4

 النفقات؛ تصفية .5

 التقنية؛ المراقبة .6

 الخدمة؛ على اإلشهاد .7

 األداء؛ ملفات تهييئ .8

 ...المصاريف عمليات تسجيل .9



 110 

 نقائص على مستوى تتبع مخزون المقتنيات والمعدات 

في غياب محاسبة للمواد، لوحظ أن مصالح الجماعة ال تقوم بتتبع مخزون المقتنيات والمعدات الجماعية ورصد 

تحركها، وبالتالي، ال تعمل على ضبط وتحديد الخصاص الممكن تعويضه مستقبال. األمر الذي من شأنه أن يؤثر على 

لتي ال يمكن تأجيلها كبعض المعدات الكهربائية. كما برمجة عملية التوريدات، وتفادي الخصاص المحتمل للمقتنيات ا

 مواد البناء. كمن شأن ضبط مخزون الجماعة من المعدات تفادي المخزون الزائد من بعض المقتنيات 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

رافق بغرض الرفع  حث لجنة المرافق العمومية على مناقشة واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز هذه الم -

 من جودة الخدمات المقدمة، وال سيما على مستوى مرفق الماء الصالح للشرب؛ 

 الحرص على تفعيل عمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ -

 العمل على تضمين مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجماعي لكيفية تأليف وتسيير لجنة التقصي؛  -

ت تنازع المصالح بين العضوية بالمجلس الجماعي وترأس الجمعيات العمل على الحد من حاال -

 المستفيدة من الدعم؛

المداخيل وتقني الجماعة، والعمل على منع جمعهما لمهام  شسيعالمهام بيد كل من  تفادي تركيز -

 متنافية؛

 الحرص على التتبع الفعال لمخزون المقتنيات والمعدات. -

 ثانيا. تدبير المداخيل
 خالل تدقيق الملفات المتعلقة بتدبير المداخيل، تم تسجيل المالحظات التالية:من 

 عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على عمليات البناء 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن جماعة وزكيتة قد عرفت خالل السنوات الفارطة دينامية ملحوظة في مجال 

، الخاضعة إللزامية الترخيص بالبناء، وبالتالي، إلزامية 2024اإلقليمية رقم    البناء، خاصة على طول جنبات الطريق

أداء الرسم على عمليات البناء. لكن لوحظ أن الجماعة، وفي غياب إدراج هذا الرسم بالقرار الجبائي، لم تشرع في 

مبالغ مالية هي في حاجة   . مما فوت على ميزانية الجماعة2014عملية فرض واستخالص مبالغه، إال انطالقا من سنة  

 إليها.

   تقصير في استخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

(. وفي هذا 17تنشط بتراب جماعة وزكيتة ثالث سيارات أجرة، رخصة إحداهن تمتلكها الجماعة )الرخصة رقم 

أسعار الرسم على النقل العمومي  01/09/2014بتاريخ  01/2014دد القرار الجبائي للجماعة عدد وح الصدد،

للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. إال أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم باتخاذ 

ون بأداء واجبات الرسمين المذكورين. وفي هذا اإلجراءات الضرورية اتجاه مستغلي سيارات األجرة الذين ال يلتزم

درهم    13.909,50ما يعادل 2017اإلطار، تبين من خالل عملية المراقبة أن متأخرات األداء قد بلغت خالل سنة 

 .  17درهم بخصوص الرخصة رقم  4.092,00، وما يناهز 85بخصوص الرخصة رقم 

 ة نشاط سيارات األجرة  عدم إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاول 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على ضرورة إيداع التصريح  47.06من القانون رقم  87تنص مقتضيات المادة 

بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط. كما 

درهم في حالة عدم إيداع التصريح   500س القانون على تطبيق غرامة تقدر بحوالي  من نف  146تنص مقتضيات المادة  

بالتأسيس. غير أنه، وخالفا لذلك، لوحظ أن الملزمين يستغلون رخصهم دون إيداع التصريح بالتأسيس، ورغم ذلك لم 

 تعمل الجماعة على تطبيق الغرامة القانونية.

ذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص الرسم على النقل العمومي لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخا

للمسافرين والرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وتطبيق الغرامة القانونية عند عدم 

 التصريح بالتأسيس.
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 ثالثا. تدبير النفقات والمشاريع

 تدبير النفقات  .1

 يلي: ، لوحظ ما تدبير النفقاتبخصوص 

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقة 

من خالل االطالع على ملفات سندات الطلب الصادرة عن الجماعة، لوحظ أن مصالح هذه األخيرة تقوم بتسلم 

التوريدات والخدمات بموجب وصوالت التسلم قبل عملية اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن 

. األمر الذي يشكل مخالفة لقواعد 2017و  2013سند طلب تم إصداره بين سني    43ألمر ب  ويتعلق ا  ،المكلف باألداء

بسن نظام  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  55االلتزام بالنفقة، وخصوصا مقتضيات المادة 

حلية لمراقبة مالية في للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي توجب إخضاع نفقات الجماعات الم

من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع   65مرحلة االلتزام، وكذا المادة  

في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي  

ذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب واالتفاقات المعني، مراجع اإلشهاد ال

 والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".

 اإلشارة للعالمات التجارية أثناء تحديد المواصفات التقنية لبعض الطلبيات 

، تشير في المواصفات التقنية لبعض من خالل االطالع على ملفات النفقات لوحظ أن الجماعة، وفي كثير من الحاالت

الصادر   2.12.349سندات الطلب للعالمات التجارية للشركات، وذلك خالفا ألحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم  

 عالمة أية إلى التقنية المواصفات المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على عدم جواز إشارة  2013مارس    20في  

 حالة في إال معينين، منتجين أو مصدر أو نوع أو مفهوم أو براءة أو أو تسمية مواد  مصنف لىع إحاالت أو تجارية

 تكون التسمية أن وبشرط المطلوبة األعمال مميزات لوصف والوضوح الدقة أخرى كافية أية وسيلة وجود  عدم

وتعتبر هذه  .30/2017و  03/2017رقم  . ويتعلق األمر مثال بسندي الطلب  "يعادلها ما أو" بعبارة مقرونة المستعملة

الممارسة في جوهرها تفضيال لمورد على آخر، وبالتالي إقصاء ضمنيا لبعض المتنافسين المحتملين، وهو أمر مخالف 

 لقواعد المنافسة الحرة، وكذا لمبدأ المساواة وحرية الولوج للطلبية العمومية.

  اقتناء الوقودلجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات 

في غياب خزان جماعي، لوحظ أن الجماعة تقوم بسد حاجياتها من مادة الوقود باللجوء لوصوالت )سندات ألجل(، 

حيث تبين أن مصالح الجماعة تلجأ مباشرة للمورد من أجل سد حاجياتها من الوقود، ليتم فيما بعد تجميع السندات 

ب تتضمن الكميات المستهلكة سابقا، وذلك خالفا للمقتضيات المتعلقة المعنية وتسوية نفقاتها بناء على سندات طل

وتجدر  سالف الذكر.  2.09.441المراقبة المالية المنصوص عيها في الفرع الثاني من المرسوم رقم    ممارسة بكيفيات  

والمساواة في الولوج  اإلشارة إلى أن الجماعة بلجوئها لهذه الممارسة لم تقم باحترام مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة

 2007فبراير  5صادر في  2.06.388للطلبيات العمومية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 

بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، ونفس المادة من المرسوم 

كد على مبادئ حرية الولوج إلى ؤيتعلق بالصفقات العمومية، التي ت 2013ارس م 20الصادر في  2.12.349رقم 

 الطلبيات العمومية، والمساواة مع المتنافسين والشفافية في اختيار العرض األفضل اقتصاديا. 

 قصور في عمليات تتبع نفقات اقتناء اإلسمنت ومواد المقالع 

أجل اقتناء مواد البناء واإلسمنت وتوزيعها على بعض جمعيات   تقوم الجماعة برصد مبالغ مهمة من ميزانيتها من

 المجتمع المدني من أجل تهيئة بعض المسالك الطرقية وإصالح السواقي الفالحية وغيرها. 

 353.018.40غير أنه، وبالرغم من الغالف المالي المهم المرصود سنويا القتناء مواد البناء واإلسمنت، والذي بلغ 

نوات الخمس األخيرة، لوحظ أن الجماعة ال تبادر للقيام بأي تقييم أو تتبع جدي ألشغال المنجزة في هذا درهم طيلة الس

اإلطار، حيث تبين غياب محاضر تتبع استعمال هذه المواد في األشغال ذات اصلة، واكتفاء الجماعة بالتزام الجمعيات  

يعتبر تقصيرا من جانبها من أجل تتبع تخصيص استعمال  باستعمال المواد المسلمة في األشغال المعنية. األمر الذي

هذه المواد للمشاريع المحددة، وكذا وقع هذه المساعدات العينية على الساكنة، وبالتالي، تفادي خطر استعمالها لمصالح 

رئيس المتعلق بالجماعات التي تحث    113.14من القانون التنظيمي رقم    271شخصية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  

المجلس على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها األهداف المراد 

 بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. 

 المشاريع   تدبير .2

للشرب وتهيئة ركزت الجماعة، خالل السنوات األخيرة، مجهودها االستثماري على مشاريع التزود بالماء الصالح 

المسالك القروية باعتبارها مشاريع مهمة بالمنطقة. وقد أسفرت عمليات مراقبة تدبير هذه المشاريع عن المالحظات 

 التالية:
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 عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات 

عاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد قنوات الربط لوحظ أن الجماعة ال تقوم بتسوية الوضعية القانونية للو

بالماء. بحيث قد يترتب عن هذا األمر بعض المنازعات مع مالك األراضي، وبالتالي، عرقلة األشغال وعدم تحقيق 

األهداف المتوخاة من إنجاز المشاريع. كما يشكل هذا الوضع خطرا على استمرارية تدبير المرفق العام عند تعرض 

 ض مالك األراضي عن وجود المنشآت المائية بملكهم الخاص. بع

   اختالالت تهم الصفقة المتعلقة بأشغال التزود بالماء الصالح للشرب 

درهم مع شركة "روني"   344.985,60بمبلغ  01/2013، الصفقة رقم 21/01/2014أبرمت الجماعة، بتاريخ 

زي تمازيرت. وقد أسفرت مراقبة ملف هذه الصفقة عن إلنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب لدوري ال

 المالحظات التالية:

 التسلم المؤقت ألشغال الصفقة في غياب تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال  ▪

، غير أنه لوحظ، من خالل االطالع على الملف التقني للصفقة،  2014/ 01/09تم التسلم المؤقت ألشغال الصفقة بتاريخ  

المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال، والتي من المفترض أن تحدد أماكن المنشآت واألشغال،   عدم إدالء

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المشار إليه أعاله، والتي  65وبالتالي، ضبط موقعها. مما يخالف مقتضيات المادة 

ى نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال تنص على أنه ال يتم تسلم المنشآت إال بعد إخضاعها، عل

لمجموع التزامات الصفقة، وال سيما للمواصفات التقنية، كما تنص على أنه من بين ما تشتمل عليه العمليات السابقة 

 للتسلم المؤقت نجد تسليم المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال.

 اإلعالن عن التسلم النهائي لألشغالعدم قيام الجماعة ب  ▪

تبين، من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن الجماعة لم تعلن عن التسلم النهائي لألشغال بالرغم من مرور أكثر 

 من دفتر 68المادة  ، وذلك خالفا ألحكام 01/09/2014من ثالث سنوات على تاريخ التسلم المؤقت الذي تم بتاريخ 

سالف الذكر، والتي تنص على أنه يعلن عن التسلم النهائي سنة بعد تاريخ محضر التسلم  عامةاإلدارية ال الشروط

 المؤقت.

  تعثر مشروع تهيئة أحد المسالك 

درهم، والمتعلقة بتهيئة المسلك   217.152,00بمبلغ    01/2017، الصفقة رقم  2018/ 18/01أبرمت الجماعة، بتاريخ  

س. إال أنه، في غياب انفتاح الجماعة على الساكنة في إطار مقاربة تشاركية،  الرابط بين دوار توزارت ووادي النفي

لوحظ أن إنجاز المشروع عرف توقفا بفعل تعرض الساكنة على مسار المسلك الذي يخترق دوار أوزار. وقد تبين، 

، في حين تم  15/02/2018من خالل االطالع على ملف الصفقة، أن األمر بالخدمة للشروع في األشغال تم بتاريخ 

، علما أنه تم تحديد مدة األشغال في ثالثة أشهر. وتجدر اإلشارة إلى أنه، 03/2018/ 01إصدار أمر بالتوقف بتاريخ 

، تاريخ إجراء عملية المراقبة، لم يتم بعد استئناف األشغال. األمر الذي ترتب  2018وإلى غاية نهاية شهر يوليوز 

 المشروع.  عنه عدم تحقيق األهداف المتوخاة من

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الحرص على تهيئة وإصالح المقاطع الطرقية طبقا للضوابط التقنية المعمول بها؛ -

 عدم إصدار سندات طلب لتسوية نفقات اقتناء الوقود؛ -

 العمل على تتبع تدبير نفقات اقتناء اإلسمنت ومواد المقالع؛  -

 الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات؛العمل على تسوية  -

  .العمل على توفير تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال -
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II.  وزكيتةجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية ونظام المراقبة الداخلية
  المداخيل وتقني الجماعةتركيز جل المهام بيد وكيل 

قد صادق المجلس بأغلبية األصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تنظيم إدارة ل

الجماعة وفق هيكلة تالءم االختصاصات والمهام وعدد الموظفين الجماعيين نظرا لعددهم القليل، ومباشرة بعد 

مية من طرف المصالح اإلقليمية، سيتم إعداد قرارات إسناد مهام واختصاصات التأشير على هذه الهيكلة التنظي

 حتى يتم تفادي تركيز جل المهام بيد وكيل المداخيل وتقني الجماعة.  للموظفيناإلدارة 

 الجمع بين مهام متنافية 

تصحيح هذا الوضع بالحد بعد التأشير على الهيكل التنظيمي الذي ينظم مهام واختصاصات اإلدارة الجماعية، سيتم  

من تراكم مهام ذات طبيعة متنافية وذلك بوضع دالئل للمساطر المتعلقة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة 

 وفق معايير التدبير اإلداري والمالي الجيد.

 نقائص على مستوى تتبع مخزون المقتنيات والمعدات 

الجماعة بصدد العمل على إرساء محاسبة للمواد وتكوين وحدة ن إفبخصوص تتبع مخزون المقتنيات والمعدات، 

 تعهد اليها عملية ضبط، تتبع وتدبير مخزونها لضمان نجاعة برمجة عملية التوريدات.

 ثانيا. تدبير المداخيل
 عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على عمليات البناء 

إقليم الحوز، لم يتم إدراج الرسم المفروض على عمليات   نظرا لعدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير كغالبية جماعات

، لذا لم تكن الجماعة 2014إال انطالقا من سنة  47.06البناء بالقرار الجبائي الجماعي طبقا لمقتضيات القانون 

تتوفر على السند القانوني الستخالص هذا الرسم، وبخصوص الدينامية المالحظة على مستوى البناء بجنبات 

والخاضعة إللزامية الترخيص بالبناء، فجل هذه البنايات تتواجد بالمجال الترابي لجماعة  2024االقليمية  الطريق

 اللة تكركوست.

   المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف   الرسم تقصير في استخالص

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

ى تبليغ المعنيين باألمر قصد تسديد ما بذمتهم بواسطة رسائل مضمونة مع االشعار ن الجماعة تعمل دائما علإ

ي يصعب معه االستخالص المباشر، ذ نقطة االنطالق الشيء ال نالمعنيين باألمر ال يحترمون إبالتوصل، بحيث 

لدا القابض الجماعي  اداعهإيوإعداد أوامر باالستخالص في حق الملزمين مع احتساب فوائد التأخير وعليه فقد تم 

 قصد استخالص المبالغ المذكورة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

  جرة التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة نشاط سيارة األ إيداععدم 

المتعلق بجبايات   47.06من القانون  87في ظل محدودية التكوينات، فقد تم إغفال احترام مقتضيات المادة 

لية والتي تنص على ضرورة إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو إقرار الجماعات المح

درهم على   500توقيفه أو تغيير طبيعته، وبالتالي عدم تطبيق اإلجراء القانوني الخاص بتطبيق الغرامة المحددة في  

الجماعية ستعمل على احترام تطبيق مقتضيات المادتين المصالح  ن  إفكل ملزم لم يقم بإيداع هذا التصريح، وعليه،  

 من القانون السالف الذكر. 146و 87

 ثالثا. تدبير النفقات

 تدبير النفقات 

 احترام قواعد االلتزام بالنفقة عدم 

نظرا لمحدودية الموارد البشرية وتراكم المهام اإلدارية، فقد تم إغفال احترام قواعد االلتزام بالنفقة بالنسبة لسندات 

المصالح الجماعية ستعمل على الحد ن إفوالتي تمت في ظروف استعجالية، وعليه المالحظة الطلب المذكورة في 

لى مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء من تسلم التوريدات والخدمات قبل عملية اإلشهاد ع

 وذلك احتراما للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

 اإلشارة للعالمات التجارية أثناء تحديد المواصفات التقنية لبعض الطلبيات 

ية وسند الطلب رقم المتعلق بشراء أجهزة كهربائ  03/2017بالنسبة للحالتين المذكورتين أي سند الطلب رقم 

المتعلق بشراء أجهزة معلوماتية، فقد تمت اإلشارة فيهما للعالمات التجارية أثناء تحديد مواصفاتها  30/2017
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المتعلق   2013مارس    20الصادر في    2.12.349التقنية دون مراعات مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم  

حترام مقتضى هذه المادة وذلك لتكريس مبدأ المساواة وحرية الولوج بالصفقات العمومية، وعليه فسيتم مستقبال ا

 للطلبية العمومية.

 الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات اقتناء الوقود لجوء 

 المسطرة الخاصة بتسوية نفقات الوقود بواسطة )الشيات( بدل من إصدار سندات الطلب.نجاز  إإن الجماعة بصدد  

 بع نفقات اقتناء االسمنت ومواد المقالعقصور في عمليات تت 

الجماعة ن  إفتتبع تخصيص استعمال هذه المواد للمشاريع المحددة ولضمان وقعها االيجابي على الساكنة،  جل  أمن  

ستعمل على إرساء منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات األولوية عبر تفعيل دور لجنة المرافق العمومية 

تقاء المشاريع حسب األهداف واألولويات، وكذا تأليف لجنة لتتبع مدى بلوغ مؤشرات والخدمات للعمل على ان

 الفعالية المتعلقة بهذه المشاريع.

 تدبير المشاريع  

  الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر اآلبار ومد القنوات تسويةعدم 

استقطاب جل  أدنيا تقوم ببذل مجهودات جبارة من  الجماعة إدارة، مجلسا ومجتمعا من  إفبخصوص هذه المالحظة،  

المبادرات الهادفة إلى توفير أوعية عقارية مناسبة في إطار تشاوري خالية من كل ما من شأنه التأثير على  

استمرارية المرفق العام إلنجاز المنشآت المائية وغيرها من المشاريع لفائدة الساكنة المحلية، ولم يسبق للجماعة 

لجماعة على توفير االعتمادات المالية في ضل محدوديتها أن دخلت في منازعات مع مالك األراضي، وستعمل ا

 لتسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات.  

 تهم الصفقة المتعلقة بإشغال التزود بالماء الصالح للشرب  اختالالت 

تمزرت، المبرمة مع -المتعلقة بإنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب لدواري الزي 01/2013الصفقة رقم 

 درهم. 60, 344.985كى "روني" بمبلغ شر

 التسلم المؤقت ألشغال الصفقة في غياب تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال  ▪

بالنسبة لجل المشاريع فقد حرصت الجماعة على عدم تسلم المنشآت إال بعد إخضاعها، على نفقة المقاول لعمليات   

تزامات الصفقة طبقا للقوانين الجاري بها بالعمل، وبالنسبة لهذا المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال لمجموع ال

 تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ االشغال وضمها للملف التقني للصفقة. رتم تدارك هذا األمر بتوفي المشروع

 عدم قيام الجماعة باإلعالن عن التسلم النهائي لألشغال  ▪

ن إفني باألمر برسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل لكن دون جدوى، بعد استنفاذ اآلجال القانونية، ومراسلة المع

الجماعة في إطار اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ المساطر القانونية، ستعمل على توجيه رسالة للمعني باألمر إلى المقر 

نه إفائي لألشغال،  المحدد في ملف الصفقة إلخباره بأنه في حالة تخلي عن اإلجراءات المتعلقة بالتسليم النه  يالقانون

نائل ن أالعلم  عسيتم الحجز على الضمان المنصوص عليه قانونا، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. م

 الصفقة من جنسية سورية لهذا نجهل ظروف غيابه.

 تعثر مشروع تهيئة أحد المسالك 

الذي   01/2017يتعلق األمر بمشروع تهيئة المسلك الرابط بين دوار توزارت و واد نفيس ، موضوع الصفقة عدد  

تعرض البعض من ساكنة دوار أوزار الذي يخترقه هذا المسلك إثر  على    01/03/2018عرف توقفا ألشغاله بتاريخ  

ن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع لم تثر أي بدعوى أن هذه األشغال ستنجم عنها مخاطر تهدد ممتلكاتهم، علما أ

نوع من المخاطر المذكورة، و في إطار مهمات تتبع المشاريع المتعثرة المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

الساكنة بعدم وجود أي مخاطر إقناع  البشرية، وبتعاون مع ممثلي اللجنة االقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم  

  %95في انجاز هذا المشروع حسب الدراسات التقنية المنجزة، وبذلك استأنفت األشغال التي وصلت في تقدمها الى  

 وسيعلن عن التسليم المؤقت لألشغال في أقرب اآلجال.
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"آيت فاسكا"جماعة   

(إقليم الحوز)    
 

بعد   1992التقسيم اإلداري لسنة  على إثر  تم إحداثها  حيث    آسفي،-مراكشجهة  بتنتمي جماعة آيت فاسكا إلقليم الحوز  

 هاوالتي تعتبر الجماعة األم بالنسبة لها. ويبلغ عدد سكان  ،انبثقت عن جماعة آيت اورير التي تحدها من جهة الشرقأن  

، ما مجموعه 2017خالل سنة    ،حققت ميزانية تسيير الجماعة. وقد  نسمة  26.210يعادل  ما    2014حسب إحصاء سنة  

ة الجماعة حص  همت  مليون درهم  5,17حوالي  ذاتية، ومليون درهم كمداخيل    1,81ما قدره    مليون درهم، منها  6,98

في المائة من مجموع مداخيل التسيير. وفيما يخص ميزانية  74مما يشكل  ،الضريبة على القيمة المضافة من

أما  .2017مليون درهم خالل سنة  5,7حيث بلغت  ،فقد عرفت المداخيل المتعلقة بها تطورا ملحوظا ،االستثمار

يون درهم خالل مل  1,3حيث لم تتعد    ،ضعيفة مقارنة مع المداخيل المحققة بهذه الميزانية  تلظقد  ف  ،مصاريف التجهيز

 .2017سنة 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل عن  آيت فاسكا جماعةبخصوص تسيير    للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما هاأبرز تقديم يمكن، التوصيات من مجموعة المالحظات وإصدار من

 الحكامة المحلية  أوال.

 برنامج عمل الجماعة .1

 ، تم تسجيل المالحظات التالية:برنامج عمل الجماعةبخصوص 

  عدم تحديد مصادر التمويل 

مليون درهم، تساهم منها الجماعة بما قدره  51,8 بلغتمشروعا بتكلفة إجمالية  21 الجماعة شمل برنامج عمل

لم يشر إلى  ،الذي اكتفى بتحديد كلفة المشاريع ،البرنامجغير أن هذا  هم والباقي على حساب الشركاء. مليون در 8,6

من القانون التنظيمي رقم   78مساهمات الشركاء في تمويل هذه المشاريع كل على حدة. مما يخالف مقتضيات المادة 

 المتعلق بالجماعات التي تنص على أن برنامج العمل يجب أن يتضمن تقييما لموارد الجماعة التقديرية. 113.14

 افتقاد برنامج العمل للواقعية في برمجة المشاريع 

السيما على مستوى تحديد  ،بالنظر لعدد المشاريع المبرمجة ولتكلفتها، فإن برنامج عمل الجماعة تنقصه الواقعية

التمويالت الالزمة لهذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازها، باعتبارهما عنصرين أساسين في وضع برامج 

ل قابل لإلنجاز. وهو ما جعل منه مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات  عم

وقد   ة ممكن إنجازها من طرف الجماعة.  وليس مشاريع واقعي  ،التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية

األشغال المزمع إنجازها من أجل  ، قيمةلعمل المذكورفي طيات برنامج ا ،أن الجماعة قدرت ،عل سبيل المثال ،تبين

في حين أن الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للماء    ،مليون درهم  1,75توسيع شبكة الكهرباء بتراب الجماعة في  

عة أي ما يعادل تقريبا فائض ميزانية الجما ،مليون درهم 4,25حددت كلفته في  هذه األشغال،والمتعلقة ب ،والكهرباء

 .السنوي

 1,08والجدير بالذكر أن الجماعة رصدت من أجل إبرام الصفقة المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية فقط ما يناهز 

لم تتسم بالواقعية   في هذا الصدد   فإن البرامج المدرجة  ،. وبالتالي2017كاعتمادات مرحلة إلى غاية سنة    ،مليون درهم

فإن ذلك سيؤدي  ،دية الموارد المالية للجماعة وغياب اتفاقيات شراكة مبرمةوفي ظل محدو .في تقدير كلفة األشغال

مشروع التطهير السائل   ، في برنامجها  ،أدرجت الجماعة  ،إضافة لذلك  ى مستوى التوازن المالي للصفقة.  إلى خلل عل

ية من طرف جهات حيث حصلت على الموافقة المبدئ ،مليون درهم 16,7 قاربتلفائدة دوار أيت موالي علي بكلفة 

 5في حين تبقى الجماعة ملزمة برصد اعتمادات تعادل  ،مليون درهم 11,7خارجية لتمويل المشروع بغالف قدره 

 وهو ما يفوق قدرتها المالية.  ،ماليين درهم من أجل تمويل المشروع

 النقط التالية: برنامج العملخذ بعين االعتبار خالل إعداد وثيقة األالمجلس الجهوي للحسابات بوعليه، يوصي 

 لموارد المزمع تعبئتها للمشاريع المبرمجة؛ بشأن اعلى رؤية واضحة  التوفر -

 تحديد أفق إنجاز المشاريع.  -
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 المراقبة الداخلية  .2

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

  غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز المهام 

والتي   ،القانونية والتنظيمية المتعلقة بكل مجال من مجاالت تدخل الجماعات الترابية بصرف النظر عن النصوص

من جهة،  ،تأسس بأحكامها لنظام المراقبة. فإن الجماعة ال تتوفر على دليل توصيف الوظائف ومساطر كتابية تحدد 

هة أخرى، تفصل لكل مسؤول ومن ج ، مجاالت عمل كل بنية إدارية على حدة وعالقتها بالمصالح اإلدارية األخرى

 وموظف مجال تدخله وطريقة العمل التي يجب اعتمادها في إطار عمله.

منذ إيداع  ،وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تضع مسطرة مكتوبة تبين المسار اإلداري لتسليم مختلف الرخص

  ، وأن يتم أداء الرسوم عن كل ملف ،الطلب إلى تسليم الرخصة. هذه المسطرة التي يجب أن تضمن تتبع الملفات

 والحيلولة دون تمكين نفس الموظف من مهام متنافية كتصفية مبلغ الرسم واستخالصه.

ون وظائف ومهام غير متجانسة إلى ذلك، وبالنظر لقواعد حسن التدبير، تبين أن نفس األشخاص يمارس باإلضافة

ويتعلق األمر باإلعداد اإلداري والمالي لسندات الطلب وتسلم  ،ومتنافية بكل من مصلحة النفقات ومصلحة المستودع

ن هذه الطريقة في العمل ال تسمح بإرساء نظام للمراقبة الداخلية يضمن التدبير األمثل ذلك أ التوريدات المتعلقة بها.

 هامش الخطأ ما أمكن. من ويقلص ،لموارد الجماعة

   نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق األمر بعتاد وأثاث المكاتب أو لوازم اإلنارة العمومية أو مواد 

 التطهير، الخ...

 ،منصوص عليه في نظام المحاسبة العمومية  وبالرغم من أن المكلف بالمخزن يسهر على مسك محاسبة المواد كما هو

ويقوم بمسك جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن التي تسمح بالتعرف كل حين على المخزون األولي واالستهالك 

تم   ،2018خالل السنة والمتبقي في آخر السنة لكل منقول، إال أنه بعد مراقبة عينة من التوريدات المقتناة خالل سنة 

على بعض الفروقات بين المخزون الحقيقي والمخزون المدون بالجذاذات. وقد تبين أن ذلك راجع باألساس الوقوف 

لعدم احترام اآلنية بين عمليات التسجيل التي يقوم بها المكلف بالمخزن وعمليات دخول وخروج التوريدات من 

 تدبير المخزن.مع ناسب ال يتوكذا اعتماد تطبيق معلوماتي  ،المخزن

 نقائص تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية 

تم وفق قواعد تتتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة. غير أن مساطر تدبيرها ال 

 الحكامة الجيدة التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

 العقارية الممتلكات .أ

حيث قامت بنزع الملكية القتناء البعض منها بموجب   ،اد ملكيها الخاص والعام على عدة عقاراتتتوفر الجماعة في عد 

إال أنه   وتملكت البعض اآلخر عن طريق الشراء بالتراضي.  ،2000يونيو    8بتاريخ    2.00.462مرسوم وزاري عدد  

 بالجدول أسفله: تبين بأن الجماعة ال تولي االهتمام الكافي لتثمين هذه العقارات كما هو واضح

الغرض المخصص 

 للعقار
 مالحظات التصنيف 

 غير مستغل خاص سكن وظيفي

 التجزئة السكنية 

 آليت فاسكا
 خاص

  6حيث أن الجماعة لم تستكمل إجراءات التحفيظ إلى غاية    ،لوحظ تأخر في تحفيظ العقار

. وقد تبين من خالل وثائق 2010بالرغم من أن مطلب التحفيظ يعود لسنة  2018يونيو 

وبالتالي تفويت    ،ن أسباب التأخر ال تشكل عائقا حقيقيا الستكمال مسطرة التحفيظأالملف  

مقابل تحقيق مداخل لفائدة ميزانية   العقار للمنعش العقاري الذي قام بعملية التجزئة

 الجماعة.

مشروع بناء 

 مركب تجاري
 خاص

خاصة وأنها ال تتوفر على   ،لم يتم إنجاز المشروع رغم أهميته في تنمية مداخيل الجماعة

فإن بناء المركب التجاري   ،وبالتالي  ،سوق أو مجزرة أو محجز للرفع من مداخيلها الذاتية

 كمشروع مدر للربح كان من الممكن أن يوفر لها عائدات مهمة من كراء المحالت. 

يت  أمقر قيادة 

 فاسكا
 عام

قامت الجهة المعنية ببناء مقرها دون أن تقوم الجماعة بسلك مسطرة االستخراج لهذا 

 وبدون أن تسلك أية مسطرة من مساطر البيع أو التبادل أو التفويت. ،العقار
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 المنقولة  الممتلكات .ب

بالرغم من مسك الجماعة لسجل جرد المنقوالت، إال أن كيفية مسكه وتحيينه ال يسمحان بتتبع وضعية هذه المنقوالت 

 والمحافظة عليها، ويتجلى ذلك فيما يلي: 

ثمن وأسماء الممونين، وعدم تضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقوالت )المواصفات التقنية،  -

 ؛ و الصفقات، الخ(أومراجع سندات الطلب  ،واتيرالفأرقام وتواريخ واالقتناء، 

 عدم تحديد المصلحة التي خصصت لها الممتلكات المنقولة من أجل االستعمال؛ -

 على المنقوالت؛ عدم تسجيل أرقام الجرد  -

 ، الجماعة بيعها بالمزاد العلني عتزمعدم تحديد المنقوالت التي تم االستغناء عنها على أرض الواقع وت -

 ؛ وكذا المنقوالت التي تم إتالفها

 ؛2014حيث أن بعض المنقوالت تم اقتناؤها خالل سنة    ،عدم احترام التسلسل الزمني في تقييد المنقوالت -

 .2015الجرد إال بعد سنة  ولم يتم تسجيلها بسجل

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:  في هذا اإلطار،

 االعتماد على دليل مساطر خاص بالجماعة؛  -

 االعتماد على نظام معلوماتي يسطر جميع عمليات دخول وخروج المواد من المخزن؛  -

 الحرص على تحفيظ الممتلكات العقارية في آجال معقولة؛ -

 العقارات التابعة للملك الجماعي من أجل تنمية موارد الجماعة؛ استغالل  -

 السهر على تسوية الملك الجماعي المستغل من طرف جهات أخرى؛  -

 الحرص على توثيق جميع العمليات والمعلومات المتعلقة بالمنقوالت في السجل الخاص بها.  -

 مداخيل تدبير ال .ثانيا
 محور بما يلي: ترتبط أبرز المالحظات المتعلقة بهذا ال

 عدم إعمال المراقبة الضرورية للتأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع 

من خالل تتبع   ،يوجد بتراب الجماعة سبع مقالع تستغلها عدة شركات حسب الترخيص الذي استفادت منه، إال أنه تبين

الكمية المرخصة لها، في حين أن  مقابل تؤدي فقط أن هذه الشركات ع،المداخيل المترتبة عن استخراج مواد المقال

مراجعة وال تقوم ب ،الجماعة ال تمارس حقها في مراقبة مدى صحة اإلقرارات المدلى بها من طرف الملزمين

، إضافة  لكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة االستغالللغياب مراقبة  مع تصريحات الملزمين

 .حصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة خالل كل سنةإتوفر على الجماعة ال إلى أن 

 " بريك  "منارةبأن شركة    ،2018بريل  أ  18يت فاسكا بتاريخ  أمن خالل االطالع على رسالة من قائد قيادة    ،وقد تبين

دوريات مراقبة من طرف  في غياب وذلك  ،متر مكعب 30.000وهي  ،تستغل أكثر من الكمية المرخص لها سنويا

بنسخة عن إنذار موجه للشركة المعنية عن التجاوزات  ،2018ماي  3بتاريخ  ،علما أن الجماعة توصلت ،الجماعة

 قليمية للمقالع.والخروقات التي عاينتها الفرقة اإل

 عدم تطبيق الغرامات عن األداء المتأخر 

ن هذه األخيرة أتبين    ،لمقلع يتواجد بتراب الجماعة  "SNCE"من خالل االطالع على الملف المتعلق باستغالل شركة  

مقتضيات وذلك طبقا ل ،لم تستخلص من الملزم الجزاءات عن األداء المتأخر بالنسبة للمبالغ الواردة بالجدول أسفله

 10%ذعيرة قدرها    تطبيق  والتي تنص على  ،المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06رقم    من القانون  147لمادة  ا

األداءات  جزء شهر إضافي من مبلغ وأ% عن كل شهر 0,50عن الشهر األول من التأخير و %5وزيادة قدرها 

 .خارج األجل

الشركة 

 المستغلة
 المبلغ المؤدى  تاريخ األداء  تاريخ االستحقاق الفترة المعنية 

SNCE 

الربع األول 

والثاني والثالث  

 2015من سنة 

 ربع سنةانصرام الشهر الموالي لكل 

 ( 47.06من القانون رقم  96)المادة 
 درهم 56.250,00 13/1/2016

SNCE 

الربع األول 

والثاني والثالث  

 2016من سنة 

انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة  

 ( 47.06من القانون رقم  96)المادة 
 درهم 75.000,00 2016/ 28/12
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 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا،

 وضع نظام مراقبة بعدية يمكن من التحقق من الكميات المستخرجة من طرف مستغلي المقالع؛ -

خاصة ، و ا مستحقاتهموالحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للملزمين الذين لم يؤد -

 بالنسبة لغرامات التأخير.

 نفقاتتدبير ال .ثالثا
 هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:في 

 االلتزام بنفقات بعد الشروع في تنفيذها 

و المقاول، تتزود بحاجياتها من لوازم  أوبعد االتفاق المسبق مع الممون  ،ن مصالح الجماعةأتبين من خالل المراقبة 

يتم تسويتها الحقا و ،وكذا لوازم اإلطعام واالستقبال مباشرة من الموردين ،قطع الغيار إلصالح السيارات واآلليات

بإصدار سندات طلب تتضمن الكميات المستهلكة سابقا، وهكذا فإن الشروع في تنفيذ النفقات يتم قبل إصدار سندات 

 ا بذمتها للموردين.ويتم وضع سندات الطلب لتسوية وأداء م ،الطلب المتعلقة بها، حيث تتسلم الجماعة التوريدات

المنصوص عليها في الفرع الثاني من  ةيممارسة المراقبة المال اتيفيكوويجب التذكير أن هذه الممارسة ال تنسجم 

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية   2010يناير    3الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم  الباب الثاني  

التي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع في  منه  65دة ومجموعاتها، وخاصة مقتضيات الما

أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني،  

الطلب واالتفاقات والعقود مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات 

 وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".

فإن هذه الممارسة ال تتماشى ومبادئ الشفافية والمنافسة الحرة والمساواة في الولوج للطلبيات   ،باإلضافة إلى ذلك

روط بتحديد ش 2007فبراير   5صادر في  2.06.388المرسوم رقم  المادة األولى من العمومية المنصوص عليها في

المرسوم رقم  في نفس المادة من و ،وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها 

يتعلق بالصفقات العمومية، حيث تم التأكيد فيهما بالخصوص على مبادئ  2013مارس  20صادر في  2.12.349

اختيار العرض األفضل  مع المتنافسين والشفافية فيحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل 

  اقتصاديا

  عدم تحقيق الهدف من بعض النفقات 

قامت الجماعة باقتناء مضخات مائية سلمتها لجمعيات    8/6/2016الصادر بتاريخ    10/2016بناء على سند الطلب رقم  

بعد االطالع على اإلشهاد بالتوصل الذي تسلمت من خالله الجمعية    ،إال أنه  من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة بالماء.

أن  ، تبينرئيس الجمعية إلى عماستالوبعد ا ،2016/ 29/9المكلفة بتدبير مرفق الماء بدوار المرس مضخة بتاريخ 

وال تتوفر   ،اءهذه األخيرة لم يسبق لها أن استعملت قط هذه المضخة من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة المحلية بالم

 هذه المضخة. استعمال مشروع تم من خالله  أي على

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للجماعة في حالة عدم استغالل المضخة أن تسترجعها طبقا للفقرة الخامسة من محضر 

 التسليم واإلشهاد بالتوصل.

النفقات وتتبعها بشراكة مع  بالعمل على تحقيق األهداف المرجوة منيوصي المجلس الجهوي للحسابات  لذا،

 الجمعيات المستفيدة. 



 119 

II.  يت فاسكاجواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية 

 برنامج عمل الجماعة 

بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة المالحظات والذي جاء فيه: 

"إن برنامج عمل الجماعة تم إنجازه في عدة إكراهات وستأخذ بعين االعتبار هذه المالحظة و المالحظات الالحقة 

من القانون التنظيمي للجماعات....إن نوعية  80تحيينه تبعا للمادة ثناء أالمرتبطة ببرنامج عمل الجماعة وذلك 

الساكنة التي رسمها التشخيص التشاركي وتعكس  توانتظاراالمشاريع المقترحة في هذا البرنامج تعكس حاجيات 

جماعة من ال  توصلالتجاوب مع المطالب الملحة للمواطنين والتي تعتبرها الجماعة انتظارات مشروعة ". كما أكد  

 )المديرية العامة للجماعات المحلية( ب:  وزارة الداخلية

 مشروع التطهير السائل لدوار ايت موالي علي. إلنجازالمصادقة على اتفاقية شراكة  -

إذن ببرمجة المساهمة المالية للمديرية العامة للجماعات المحلية في مشروع التطهير السائل بما  -

 .مليون درهم 11.7مجموعه: 

 المراقبة الداخلية 

 المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة المالحظات والذي جاء فيه:  بخصوص هذا

-1"أن الجماعة تستعين بدليلين للمساطر اإلدارية األكثر تداوال على مستوى اإلدارة الترابية والجماعات الترابية )

عميم المساطر اإلدارية ورقمنتها، ابريل مرجع توحيد وت-  2-  2011مرجع توحيد وتعميم المساطر اإلدارية، نونبر  

( ". أما فيما يخص النقائص األخرى الواردة بالمالحظة فقد أرجعها رئيس المجلس الجماعي إلى قلة الموارد 2018

الجماعة على رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بسبب غياب المرسوم الذي يحدد شروط التعيين  ال تتوفرالبشرية اذ 

واحتساب  صي ظلت الجماعات الترابية تفتقر إليها. كما أجاب رئيس المجلس بأنه عند تفحفي هذه المناصب الت

 ال تتضمنالقيام بالصيانة وكذلك الجدادات التي    تثبتالمعدات واألدوات الكهربائية تم االعتماد على المحاضر التي  

لتي تم تسليمها للكهربائي مقابل أمر سوى األشغال المنجزة في حين انه تم إغفال األدوات والمعدات الكهربائية ا

بتسليم ولم يتم احتسابها بعد االنتهاء من احتساب ما تضمنته المحاضر والجدادات. وأكد أنه تم الشروع في اعتماد 

 تطبيق معلوماتي مناسب والئق بالمصلحة لتدبير المخزن وتوفير وسائل العمل الالزمة.

ماعية آليت فاسكا تضم أربع مطالب تحفيظ باإلضافة إلى عقارين  أوضح كذلك رئيس المجلس أن الممتلكات الج

متر مربع هاذين األخيرين التابعين للجماعة في إطار إعداد ملفاتهما   1008والثاني    متر مربع  1895األول مساحته  

ات للشروع في عملية التحفيظ. كما أكد رئيس المجلس على أنه بالرغم من التأخير الحاصل في تحفيظ الممتلك

تقاعس المصالح الجماعية بقدر ما هو راجع إلى تكرار إنجاز الوثائق التي تطلبها  ال يعنيالعقارية للجماعة فهذا 

مسطرة التحفيظ كالتصاميم والشواهد. أما بالنسبة لعدم لجوء المجلس إلى كراء السكن الوظيفي فقد سبق للمجلس 

)النقطة السابعة من جدول أعمال هذه  2000دية لشهر فبراير السابق أن تداول حول هذه النقطة خالل الدورة العا

 الدورة( وتفادى كراء المنزل بأغلبية األعضاء الحاضرين.

الجماعة لم تسلك مسطرة التبادل أو البيع أو التفويت بالنسبة للوعاء العقاري المخصص لمقر قيادة ن  أوفيما يخص  

فاسكا سيدي داود أوضح الرئيس بأنه ووقع االختيار على هذا الوعاء العقاري بسبب صعوبة وجود بديل عنه حيث 

األولويات وفوق كل االعتبارات بدون   من  تهااستجابت الجماعة بسرعة معتبرة لتقريب الخدمات اإلدارية من ساكن

شرط أو مقابل قبل وبعد بناء مقر القيادة الحالي. وبخصوص المالحظات الخاصة بسجل المنقوالت أكد رئيس 

 المجلس أنه سيتم تداركها.

 من الوعاء العقاري الذي يوجد في ملك الجماعة حسب المراجع التالية:   80%وأضاف أنه تم تحفيظ 

 22598/65ة مع الرسم العقاري عدد شهادة الملكي -

 23531/65شهادة الملكية مع الرسم العقاري عدد  -

من طرف مصالح المحافظة نجازها إوالباقي من الوعاء العقاري سيتم استخراج شهادة الملكية عند  -

 العقارية.
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 ثانيا. تدبير المداخيل
النوع من المراقبة،  بهذالجماعية أن قامت "سبق لإلدارة اأنهبخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي 

بعد استصدار دورية جديدة تنظم مجال المقالع، والذي أحدثت بموجبها اللجنة اإلقليمية لتتبع ومراقبة هذه نه أإال 

 المقالع، كفت اإلدارة على إجراء هذا النوع من المراقبة". 

)الربع األول والثاني والثالث من  SNCEبالنسبة لشركة  الغرامات عن األداء المتأخر عدم تطبيقبخصوص و

المداخيل قامت باالستخالص حسب المرجع التالي:   ( رد رئيس المجلس الجماعي بأن شساعة2016  2015سنوات  

  درهم. 75000مبلغ األداء  75327* توصيل رقم 

 لكن التوصيل الوارد في جواب رئيس المجلس الجماعي ال يتعلق بغرامات التأخير بل بأصل الدين.

 تدبير النفقات .ثالثا
 لى مذكرة المالحظات والذي جاء فيه: بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب ع

"إن اللجوء إلى هذا النوع من التعامل يرجع إلى كون هذا المجال )قطع الغيار، اآلليات، الصيانة( يعرف تعثرات 

مما يجعل الجماعة تتعامل مع ممونين من هذا القبيل  بكل لحظة وحين وال يمكن التحكم أو التنبؤ بهذه باألعطا

 لة من أجل تجاوز هذه اإلكراهات وسيتم تجاوز هذا النوع من التعامل الحقا. بحكم الثقة المتباد 

وأضاف أن نفس الشيء يسري على مصاريف اإلطعام واإلقامة واالستقبال والتي ال يمكن التحكم والتنبؤ بشأنها، 

 مع العلم أن هذه النفقات صرفت في مرحلة إخضاع الميزانية للمصادقة.

عي أن مصالح الجماعة قامت فعال بتسليم المضخة للجمعية المذكورة. أما بخصوص أوضح رئيس المجلس الجما

عدم استغاللها فهذا راجع إلى كون الجمعية شرعت في إجراءات ربط البئر بالكهرباء قبل طلب المضخة بهدف 

عد عن العمود توفير هذه المضخة في انتظار إتمام إجراءات الربط بالكهرباء. لكن تبين في األخير أن البئر يب 

بعملية الربط ويتطلب ذلك إضافة عمود كهربائي آخر الشيء الذي حال دون استغالل  ال يسمحالكهربائي بمسافة 

 المضخة".
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  "محمد دليلاسيدي "جماعة 

 )إقليم شيشاوة(
 

 

وهي تابعة لقيادة السعيدات، دائرة وإقليم  1992دليل على إثر التقسيم اإلداري لسنة  أحدثت جماعة سيدي امحمد 

، حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان عدد سكانها، فيما بلغ كلم مربع 182شيشاوة جهة مراكش أسفي. تبلغ مساحتها 

،  هذه الساكنةالفالحة النشاط األساسي لوتعتبر  .ادوار 28على موزعين نسمة،  4749حوالي  2014والسكنى لسنة 

 % من المساحة اإلجمالية لألراضي الفالحية. 20% واألراضي السقوية  80حيث تمثل األراضي البورية نسبة 

فيها حصة الجماعة  مثلت، 2017درهم خالل سنة  2.868.581,19وقد بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما قدره 

 درهم.  2.604.000,00يمة المضافة مبلغ من منتوج الضريبة على الق

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من التوصيات. تسيير جماعة سيدي امحمد دليل  مراقبةأسفرت 

 الحكامة المحلية  .أوال
 .بممارسة صالحياتهم المالحظات التاليةتدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس  أثار

  بالمهام الموكلة إليهاالجماعة مجلس   اللجن المحدثة من طرفبعض عدم قيام 

من النظام الداخلي  44المتعلق بالجماعات وكذا المادة  113.14من القانون التنظيمي رقم  25المادة  طبقا لمقتضيات

لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون بإحداث    الجماعةمجلس    قامللمجلس الجماعي المصادق عليه،  

المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات، أنيطت بهما مهمة تقديم توصيات وملتمسات مضمنة في تقارير. 

 44تي حددتها المواد من وقد لوحظ في هذا اإلطار، أن اللجنتين المحدثتين ال تقومان بممارسة كافة اختصاصاتها ال

من النظام الداخلي، حيث إنه باستثناء تقارير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بخصوص  58إلى 

دراسة الميزانية، لم يسبق للجان الدائمة المحدثة أن قامت بإعداد تقارير بصفة دورية حول أنشطتها. هذا األمر من  

لس بخصوص تدبيره لالختصاصات المنوطة به، السيما، في المجاالت الحيوية التي لها ارتباط شأنه إعاقة أداء المج

وفي نفس اإلطار، لوحظ أن رئاسة المجلس ال  مباشر ودائم مع المواطنين، كالمرافق العمومية المحلية والخدمات.

على اللجان المختصة لدراستها تقوم، قبل انعقاد دورات المجلس، بعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس 

المتعلق بالجماعات التي تأكد على   113.14من القانون التنظيمي رقم    28وذلك خالفا لما تم التنصيص عليه في المادة  

 إلزامية هذا العرض.

  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس 

من  94وذلك خالفا لمقتضيات المادة  ،مقررات المجلسبعض ل لجماعة ما يكفي من التدابير لتفعيالم يتخذ رئيس 

مر ويتعلق األ  .القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتولى الرئيس تفعيل وتنفيذ مقررات المجلس

 أساسا بما يلي: 

ي لكراء هذه كراء بعض المحالت التجارية المحاذية لمقر الجماعة، رغم المصادقة على الثمن االفتتاح -

 ؛2016المحالت وكذا على كناش التحمالت الخاص بعملية الكراء هاته في دورة فبراير 

، تتعلق بمشروع توسيع وتقوية الطريق االقليمية  2016تفاقية شراكة، مصادق عليها في دورة فبراير ا  -

اإلطار، بتوفير   وسبت مزوضة.  وقد التزم الشركاء في هذا 8الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  2026

حيث تعهد المجلس االقليمي بمبلغ   2016بريل  أمتم شهر  قصاه  أجل  أحصصهم من التركيبة المالية داخل  

يضا بالنسبة أدرهم ونفس المبلغ  100.000محمد دليل بمبلغ ادرهم وتعهدت جماعة سيدي  600.000

بوعنفير" بتوفير   في حين التزمت شركة "كونكساج ،لجماعات السعيدات، ايت هادي وامزوضة

من مواد بناء الطريق. إال أنه رغم هذه االلتزامات لم يعمل رئيس المجلس على تفعيل إنجاز   3م  20.000

 هذا المشروع؛

جل تفويض تدبير مرفق أ، من 2016عليها في دورة ماي  صودقاتفاقية شراكة مع المجلس االقليمي،  -

 موات بالنفوذ الترابي إلقليم شيشاوة؛نقل األ

للشرب المصادق عليه  وبالماء الصالحالربط الشامل لباقي دواوير الجماعة بالكهرباء مقرر المتعلق بال -

 ؛2016في دورة ماي 

بناء المستوصف الصحي بمقر جماعة سيدي امحمد دليل المصادق عليه في الدورتين االستثنائيتين لشهر  -

 ؛2016وشهر نونبر  2013يوليوز 
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إحداث سوق الوحدة بدوار سيدي محمد جراءات إوعقار دار الجماعة اجراءات تسوية وضعية تمام إ -

 .2017صنبا المصادق عليهما في الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

 التأخر في اعتماد برنامج عمل الجماعة 

 2017نهاية سنة  فيأن برنامج عمل الجماعة لم يتم التداول بشأنه إال  لوحظ، 2021-  2015برسم الوالية االنتدابية 

إال بعد مرور أكثر من  ه، أي أنه لم يتم اعتماد 2017دجنبر  29بموجب مقرر المجلس في دورته االستثنائية بتاريخ 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  78وهو ما يخالف مقتضيات المادة  ،سنتين على انتخاب المجلس

بالجماعات. ونتيجة لهذا القصور، لم تقم الجماعة ببرمجة الميزانية على مدى ثالث سنوات كمرحلة أخيرة من مراحل 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة   2.16.301وفق المادة السادسة من المرسوم رقم    البرنامج المذكورإعداد  

 لتشاور إلعداده. وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار وا

  تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على اإلمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي

 الجماعات الساللية

دليل )سواء السكني أو الفالحي أو الرعوي( بطابعه الجماعي  محمد ايتميز المجال العقاري بتراب جماعة سيدي 

وقد تبين، من خالل تدقيق الوثائق المتعلقة بالمصلحة المختصة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة   الساللي.

اءات النسخ ألصولها، قيام رئيس المجلس والموظفين المفوض لهم اإلمضاء في هذا المجال على التصديق على اإلمض

خرقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير تعتبر المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي الجموع. هذه الممارسة 

 .1963فبراير  6المنظم ألراضي الجموع المغير والمتمم بظهير  1919أبريل  27الشريف الصادر في 

سالف  1919أبريل  27لشريف الصادر في كما يعتبر هذا اإلجراء مخالفا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير ا

الفالحي أو أكرية ال تتجاوز  لالشتراكالذكر الذي نص على إمكانية إبرام الجماعات بالمراضاة مع األغيار عقودا 

 لكن شريطة موافقة الوصي )وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الشؤون القروية(.  ،مدتها ثالث سنوات

، حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم  2017دجنبر  15ر رئيس الحكومة المؤرخ في منشوإن باإلضافة إلى ذلك، ف

بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها، نص بخصوص  2017شتنبر  20بتاريخ  1.17.410

موانع التأكد من خلو الوثيقة، موضوع اإلشهاد، من أي مانع من العلى اإلجراءات المسطرية الواجب اعتمادها 

 المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

  تشجيع مصالح الجماعة للتقسيمات غير القانونية والبناء العشوائي عبر مصادقتها على عقود التقسيم

 غير القانونية وبعض التنازالت عن البقع ذات المساحة الصغيرة 

ة على مجموعة من التنازالت، تتعلق بقطع أرضية معدة للبناء أو سبق بناؤها في هذا اإلطار، مصادقة الجماع  سجلت

بدون حصول أصحابها على الرخص القانونية. ويتعلق األمر بقطع فالحية وبقع أرضية اقتطعها بعض األشخاص من 

و ما شجع على األراضي الساللية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها، خاصة مسطرتي التجزيء والتقسيم، وه

أيضا أن اإلشهاد على صحة اإلمضاء همَّ غالبا تنازالت تتعلق بقطع   وقد لوحظ  انتشار البناء العشوائي غير المرخص.

محمد دليل خاصة مدينة شيشاوة وجماعات مجاط اأرضية أو دور سكنية موجودة خارج تراب جماعة سيدي 

توصلت بعدة إرساليات من السلطة المحلية تنبيهية بخصوص   أن الجماعة  إلى  تجدر اإلشارة  والسعيدات وأيت هادي.

حول ضرورة احترام مقتضيات والمنع الكلي لتصحيح اإلمضاءات المتعلقة بعقود البيع في التجزئات غير القانونية 

الكلي   والتي أكدت على المنع  ،المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  25.90القانون رقم  

غير القانونية. إال أن الجماعة تجاهلت كل هذه التنبيهات  التجزئاتلتصحيح اإلمضاءات المتعلقة بعقود البيع في 

 واستمرت في ممارساتها غير القانونية. 

الكف عن المصادقة على ب الجماعة فيما يتعلق بالحكامة المحلية يشكل عام، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

قة بجميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو العقود المتعل

مصادقة على عقود التقسيم غير ال  والكف عن  إسقاطها خاصة عقود التنازل عن استغالل أراضي الجماعات الساللية

 القانونية التي تأخذ شكل تنازالت على قطع أرضية معدة للسكن.

 الجماعيةتدبير المداخيل  ثانيا.
درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا    2.868.581,19، بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما قدره2017خالل سنة 

محدودية المداخيل الذاتية من الجبايات المحلية والتي تتكون  قد تمت مالحظة. و2015مقارنة مع سنة  % 5,6نسبته 

 فروض على محال المشروبات والرسم المفروض على استخراج المقالع. فقط من منتوج الرسم الم

 من خاللوقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن استعراضها  

 .المالحظات التالية
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 عدم استخالص الرسم على عمليات البناء 

أنه ومنذ سنة  ، لوحظلسنوات األخيرة بترابها التابع أساسا للجماعات السالليةبالرغم من تنامي حركة التعمير خالل ا

 التي والترميم البناء عمليات على الرسم  ، وبالتالي لم يتم فرضلم تقم الجماعة بمنح سوى رخصتين للبناء 2009

 بجبايات الجماعات المحلية.المتعلق   47.06 رقم القانون من 50 المادة ذلك على تنص كما البناء رخصة تستوجب

 عدم فرض الرسم على محال المشروبات على مجموعة من المقاهي 

  تمبينما  N. Mإذ أن الجماعة ال تفرض هذا الرسم سوى على مقهى واحدة تابعة لمحطة توزيع الوقود لشركة  

 بتراب الجماعة.  األخرى عدد من المقاهي لترخيص ال

 طالع والمراقبةعدم ممارسة الجماعة حقها في اال 

، ال تقوم الجماعة بتفعيل بالرغم من ضعف قيمة المعامالت المصرح بها بخصوص الرسم على محال المشروبات 

سالف الذكر، وذلك للتأكد من صدقية اإلقرارات  47.06من القانون  153آليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 

 المدلى بها في هذا المجال.

 ية بسبب عدم استغالل بعض األمالك الجماعيةتفويت عائدات مال 

 :تفويت الجماعة لموارد مالية مهمة نتيجةفقد لوحظ في هذا اإلطار 

 ؛استغالل أربع دكاكين تجارية تابعة لألمالك الخاصة للجماعة عن طريق الكراءعدم  -

رغم قيام الجماعة باقتناء األرض من مجلس الوصاية  فتح سوق الوحدة بدوار سيدي امحمد صنباعدم  -

 57.375,00( بمبلغ 2007نونبر  5بتاريخ  19416لألراضي الجماعية )عقد بيع مسجل تحت عدد 

 .22/09/2009درهم ومباشرة عملية التحفيظ بتاريخ 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اع التصريحات بالتأسيس لمحالتهم وتقديم اإلقرارات مراسلة مستغلي محالت بيع المشروبات إليد -

ومراقبة االقرارات على الوثائق المحاسبية بالمداخيل واتخاذ االجراءات الالزمة من أجل االطالع 

 المتعلقة بالرسم على محال المشروبات؛

استغالل المحالت التجارية التابعة للجماعة عن طريق إبرام عقود كراء محددة من حيث الزمن وفقا  -

 تنمية المداخيل الذاتية للجماعة.جل ألدفتر التحمالت مصادق عليه، من 

 تدبير الطلبيات العمومية ثالثا.
 2013الجماعة برسم السنوات من  من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من طرف 

 . ، تم تسجيل مجموعة من المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي2017إلى 

 منح الجماعة طلبية من أجل تسوية نفقة سابقة 

درهم إلنجاز الدراسة  60.000,00بمبلغ  16/2013، سند الطلب رقم 2013أبريل  1أصدرت الجماعة، بتاريخ 

إال أنه بالرجوع  .كلم 4ودوار الخدير على مسافة  2026سلك الرابط بين الطريق اإلقليمية التقنية المتعلقة بتهيئة الم

، تبين أن 2013أبريل  22والذي تم استالمه، حسب محضر االستالم، بتاريخ المذكورة إلى الملف المتعلق بالدراسة 

بية المذكورة أعاله بهدف تسوية . مما يعني أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطل2012هذه الدراسة مؤرخة في غشت  

 قيمة الخدمة المنجزة سابقا من قبل مكتب الدراسات. 

  استفادة الجماعة من خدمات مكتب للدراسات التقنية في غياب إطار تعاقدي 

لوحظ من خالل االطالع على الملف المتعلق بالدراسة التقنية المتعلقة بإنجاز أشغال حفر وتجهيز آبار للتزود بالماء  

صالح للشرب وبناء خزان مائي ومأوى بدوار الحفرة أوالد بوعنقة، أن مكتب الدراسات التقنية "حكونية" أنجز ال

وملف طلب العروض وتصاميم أخرى في غياب إطار تعاقدي  2013تصاميم الخرسانة المسلحة المؤرخة في مايو 

 يربطه بالجماعة.

 تطبيق غرامات التأخيرعدم اإلعالن عن االستالم المؤقت والنهائي لصفقة و 

بمبلغ  01/2015، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الصفقة رقم 2015يوليوز  29أبرمت الجماعة، بتاريخ 

من أجل إنجاز أشغال حفر ثالثة أثقاب مائية استغاللية وتجهيزها   ، وذلكدرهم مع شركة فوراج زهور  988.746,60

لح للشرب بدوار أهل التونسي ودوار العبابسة الجريفية التابعين لجماعة سيدي امحمد بوسائل الضخ للتزود بالماء الصا

وبالرغم من انصرام األجل القانوني لتنفيذ الصفقة، والمحدد  2018مايو  23دليل. إال أنه لوحظ أنه إلى غاية تاريخ 

اإلشارة إلى أن المبلغ المؤدى لفائدة . وتجدر لألشغالأشهر، لم تعمل الجماعة على االستالم المؤقت والنهائي  3في 

كما لوحظ أن الجماعة   % من المبلغ األصلي للصفقة.  85,25درهم وهو ما يمثل نسبة    842.933,312الشركة ناهز  

تأخير في تنفيذ أشغال الصفقة، لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير وذلك بالخصم التلقائي لمبلغ لبالرغم من معاينتها ل

 ت من جميع المبالغ التي يكون صاحب المشروع مدينا بها للمقاول. هذه الغراما



 124 

 غياب تجارب المراقبة التقنية لألشغال 

  رقم  الصفقة إطار في المنجز المائي للخزان 2018أبريل  19بتاريخ الميدانية التي تمت معاينة اللوحظ من خالل 

المتعلقة بإنجاز أشغال حفر ثالثة أثقاب مائية استغاللية وتجهيزها بوسائل الضخ للتزود بالماء الصالح  ،01/2015

للشرب، وجود تسربات بالخزانات المائية بسبب ضعف على مستوى تنفيذ األشغال المتعلقة بمقاومة تسرب الماء. وقد 

إشارة إلى التتبع والمراقبة التقنية لألشغال للتأكد   ةأي  تبين من خالل الرجوع إلى دفتر التحمالت الخاص بالصفقة غياب

 تم تنفيذها عند جميع مراحل اإلنجاز وفق الشروط والمواصفات التقنية الالزمة.      أنهمن كون 

   إبرام طلبيات عمومية بواسطة إصدار سندات الطلب بدل اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض 

درهم( وأشغال كهربة   89.094,67شغال بناء مرآب بمقر الجماعة ) تتعلق بأ  الجماعة إلى إصدار سندات طلب  عمدت

كهربة من الصنف األول لمساكن بقرية الروافع   درهم( وأشغال  187.398من الصنف األول لمساكن بدوار لعوامر )

ن م 88بدل اللجوء إلى طلب عروض، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة درهم(  174.652,14لحرش )وعزيب 

أشغال عمليات البناء والمتعلق بالصفقات العمومية، إذ أن  2013مارس  20الصادر في  2.12.349المرسوم رقم 

 سندات موضوع تكون أن يمكن توسيع الشبكة الكهربائية ال تندرج ضمن قائمة األعمال الملحقة بالمرسوم والتي

 الطلب.

 :بما يليالجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

تبرير أوجه استعمال توريدات الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير محاضر استالم ووضعيات  -

 التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصها؛

إبرام الطلبيات العمومية بواسطة مسطرة طلبات العروض بدل إصدار سندات الطلب حتى يمكن ضمان  -

 .الزمة والضمانات القانونية الكافيةاألثمان والجودة ال

 تدبير المرافق الجماعية رابعا.
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم مراقبة الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع المياه 

دوارا تم ربط أغلبها بالماء الشروب عن طريق خزانات مائية وآبار باإلضافة إلى شبكة  24يتواجد بتراب الجماعة 

تبين أن عملية توزيع الماء تقوم بها جمعيات مقابل مبالغ  ،للربط الفردي. ومن خالل الزيارة الميدانية لهذه الدواوير

في هذا الصدد أن الجماعة لوحظ  مالية يتم االتفاق عليها من أجل تمويل مصاريف تسيير اآلبار والمضخات المائية. وقد  

 بمراقبة ومواكبة هذه الجمعيات من أجل التأكد من مدى فعاليتها في تسيير هذا المرفق. ال تقوم

  وجود خصاص على مستوى التغطية بشبكة الماء الشروب 

لوحظ، من خالل االطالع على الوثائق المقدمة من طرف الجماعة والمتعلقة بخدمة الماء الشروب، أنه رغم 

ة الزالت تعاني نقصا فيما يتعلق االستفادة من هذه المادة الحيوية، حيث تم  المجهودات المبذولة فإن بعض الساكن

الوقوف على افتقار عدة أسر بعدة دواوير لهذه المادة واعتمادها فقط على اآلبار التقليدية "المطافي أو اآلبار القديمة". 

ة بل منعدمة في بعض األحيان، فإن مردودية هذه األخيرة تضل ضعيف ،رغم توفر بعض الدواوير على شبكة قائمةو

 كما هو الشأن بالنسبة لدوار موحى والكتارة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة ومواكبة الجمعيات المكلفة بتدبير مرفق توزيع المياه الصالحة 

 على توسيع مجال التغطية بشبكة الماء الشروب.  والعملللشرب؛ 
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II.  سيدي امحمد دليل الجماعي ل جواب رئيس المجلس 

 (مقتضب)نص 

 أوال. الحكامة المحلية 
  ليهاإعدم قيام اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة 

نما إوحيان ليس تقصيرا منهم في بعض األليها إعدم قيام اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة ن إ

تساهم في تقوية ن أوجود مرافق عامة بالجماعة شبه منعدمة والتي من الممكن ن إ للميزة الخاصة بالجماعة حيث 

مواقف السيارات وغيرها باستثناء محالت تجارية بجوار الجماعة و  أمجزرة   و  أسبوعي  أمداخيل الجماعة كسوق  

ء وبغية تفعيل دور اللجن الدائمة في المشاركة في والتي نحن بصدد إنجاز المساطر القانونية الستغاللها في الكرا

تدبير شؤون المجلس ستحال هذه المساطر على لجنة المرافق العمومية والخدمات وكذا لجنة المالية وشؤون 

 مقترحاتهما على المجلس ألجل المصادقة.حالة إوالميزانية والبرمجة لدراستها وفق اختصاصاتهما 

 ة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس عدم اتخاذ اإلجراءات الالزم 

الرئيس يقوم في حدود اختصاصاته بتنفيذ مقررات المجلس المصادق عليها وفي حدود اإلمكانات ن  إ -

 المتاحة.

مصالح ن أفبخصوص كراء المحالت التجارية المحاذية لمقر الجماعة فاني أحيط سيادتكم علما  -

لقة بكرائها وقد ثم عقد اجتماع للجنة التقييم  الجماعة منكبة على السير قدما في اإلجراءات المتع

والذي حدد في مبلغ مالي قدره  22/03/2019الخاصة بتحديد الثمن االفتتاحي لكراء ها وذلك يومه 

 .درهم / الشهر لعرضه على أنظار المجلس للمصادقة عليه 300

وسيع وتقوية الطريق المتعلقة بمشروع ت 2016وعن اتفاقية شراكة المصادق عليها في دورة فبراير  -

حاملة ن أوبتعهدها بأداء واجب الدفوعات المالية الخاصة بها وفت أفان الجماعة قد  2026االقليمية 

المشروع هي المديرية االقليمية للتجهيز والنقل بشيشاوة واألشغال جارية بها حاليا بل وإنها على 

 وشك النهاية.

موات فالمجلس االقليمي هو من تفويض تدبير نقل األ وعن اتفاقية شراكة مع المجلس االقليمي ألجل -

قليم بشكل جيد موات وهي تغطي جميع تراب اإليقوم بتدبير هذا المرفق بتخصيصه سيارات نقل األ

 خلل بشأنه.ي أالحظ ن أولم يسبق للمجلس 

فالجماعة وعن المقرر المتعلق بالربط الشامل لباقي دواوير الجماعة بالكهرباء والماء الصالح للشرب   -

سارية في تنفيذ التزاماتها وفق امكانياتها الذاتية وكذا الشراكات المتاحة كما هو الشأن خالل سنة 

العنبر والعوامر الفوقاني في إطار هل أحفر وتجهيز بئرين بدوار   01/2017في إطار صفقة    2017

وتجهيز بئر بدوار اهل بخصوص حفر  2017/ 02المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والصفقة رقم 

 سي عمر في إطار اتفاقية مع المجلس االقليمي لشيشاوة.

وبخصوص بناء المستوصف الصحي بمقر جماعة سيدي محمد دليل فقد توصل المجلس بكتاب من  -

هذا المستوصف قد تمت  ن أبالمندوبية االقليمية لوزارة الصحة خالل االعداد لبرنامج عمل الجماعة 

 .2019ل سنة خالنجازه إبرمجة 

وعن تسوية وضعية عقار دار الجماعة وإجراءات إحداث سوق الوحدة بدوار سيدي محمد صنبا  -

فسيتم استئناف متابعة االجراءات لدى  2017المصادق عليهما في الدورة االستثنائية لشهر ابريل 

 المصالح المختصة لتسوية هذه الوضعيات.

  الجماعةالتأخر في اعتماد برنامج عمل 

راجع لألسباب التالية ففي  نما إوفي اعتماد برنامج عمل الجماعة ليس ناتج عن تقصير من المجلس  التأخرن إ

حين االطالع على برنامج عمل الجهة و المجلس االقليمي حتى يكون لى إولى كان البد من االنتظار المرحلة  األ

عدم المصادقة على تكوين لجنة هينة المساواة وتكافؤ ن  أكما  هناك انسجام وتناسق معهما في إعداد برنامج الجماعة  

خر ولى لعدم وجود النصاب القانوني من العنصر النسوي النشيط بالمجتمع المدني ساهم هو اآلالفرص في المرة األ

ي وقع شيشاوة من بين عدد من الجماعات التقليم إالسبب الثاني فقد تم اختيار الجماعة على مستوى ما أفي تأخيره 

برامجها التنموية وفق الجدولة المعدة من طرف مكتب  عداد إعليها االختيار من طرف مجلس الجهة في مواكبة 

حيث تمت   .مكتب الدراسات لمهامهنجاز  إ  من قبل مجلس الجهة مما كان من الضروري انتظار  المعتمدةالدراسات   

 ستثنائية للمجلس.خالل دورة ا 2017دجنبر  29المصادقة بعد ذلك عليه في يوم 
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  راضي أالتصرف في و أتصديق الجماعة بصفة غير قانونية على االمضاءات المتعلقة بالتنازل

 الجماعات الساللية

خرى وتم اطالع المسؤولين على تصحيح االمضاءات عليها بعين االعتبار هي األخذها أهذه المالحظة تم ن إ

 التعليمات ليتم الكف عنها.عطيت أو

  تشجيع مصالح الجماعة لتقسيمات غير القانونية والبناء العشوائي عبر مصادقتها على عقود التقسيم

 غير القانونية وبعض التنازالت عن البقع ذات المساحة الصغيرة 

التعليمات ليتم القطع مع هذا بحث المكلفين بتصحيح االمضاءات عطيت  أوبعين االعتبار  هذه المالحظة ثم اخذها  ن  إ

السلطة المحلية رساليات إوبالكف عن تصحيح االمضاءات في مثل هذا القبيل والتقيد بفحوى المذكرات الوزارية 

 في هذا الشأن.

 ثانيا. تدبير المداخيل الجبائية
 ناءعدم استخالص الرسم على عمليات الب 

نظرا للطابع القروي للمنطقة وتنامي البناء العشوائي ولخصوصية هذه الرخص التي تعتبر تصريحية من طرف  

المعنيين باألمر مما استحال على الجماعة استخالص هذه المداخيل ورغم ذلك فقد بوشرت عمليات تسوية وضعيات 

 الملزمين بهذه الرسوم.

 على مجموعة من المقاهي عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات 

الرسم على محال بيع المشروبات من الرسوم التصريحية والتي تكون بناء على ترخيص من طرف الرئيس ن إ

بمعية مصلحة الوعاء العقاري التابعة للجماعة ونظرا لغياب هذه المصلحة مما خلق نشازا بين تسليم هذه الرخص 

هذه الرخص بوضع صحاب أتراقب وتراسل ن ألى الجماعة وتحصيل واجبات رسومها، ولكن هذا ال يمنع ع

  الجماعة.حتى ال تقع في التقادم الرباعي وحتى تتمكن من استخالص جميع الرسوم المستحقة لفائدة قراراتهم إ

 عدم ممارسة الجماعة لحقها في االطالع والمراقبة 

بمطالبة الشركة لك  ذ و  47-06ن القانون  م  149الصدد العمل على تطبيق مقتضيات المادة  ا  ذ هقررت الجماعة في  

الحصول عليها لمراقبة صحة جل أمراسلة مديرية الضرائب من و أكتابة باألدالء بالوثائق المحاسبية الخاصة بها 

 القرارات. 

 مالك الجماعيةتفويت الجماعة لموارد مالية مهمة لعدم استغالل بعض األ 

التجارية التابعة لها كمستودعات للدقيق والشعير المدعمين اللذان تتوصل بهما ظلت الجماعة تستغل المحالت 

تتوفر على مستودع مما يمكنها  صبحت  أاليوم  نها  إوحيث    بصفة دائمة لكونها ال تتوفر على مستودعات لهذه الغاية.

هذه االجراءات قد ن أو كراء هاته الدكاكين حتى تستفيد الجماعة من عائداتها الكرائية،جراءات إمن الشروع في 

حدد بموجبه الثمن االفتتاحي للكراء   22/03/2019بوشرت فعال بعدما تم عقد اجتماع للجنة االدارية للتقييم بتاريخ  

درهم سيعرض على المجلس الجماعي قصد المناقشة والمصادقة ومن بعده نشر االعالن لطلب  300في مبلغ 

 العروض بهذا الخصوص.

 لبيات العموميةثالثا. تدبير الط 
(.).. 

  عدم االعالن عن االستالم المؤقت والنهائي للصفقة 

خالفا بين الجمعية المسيرة لنقطة الماء الصالح للشرب بدوار لعبابسة وبعض السكان حول ن  إفبشأن هذه المالحظة  

عليها الجماعة قد شرفت  أمفاوضات بين الجمعية والسكان  ن  إوتمرير قنوات الماء عثرت االستالم المؤقت للصفقة  

بعد حسم  20/12/2018ايجاد حل يرضي الطرفين مما مكن من االستالم المؤقت لألشغال بتاريخ لى إتوصلت 

شغال موضوع مالحظات التسليم النهائي فسوف يتم بعد قيامه بإصالح جميع العيوب التي شابت األما أالخالف. 

 اللجنة التقنية.

 غياب تجارب المراقبة التقنية لألشغال 

 بعين االعتبار.خذها أهذه المالحظة قد تم ن إ

 مسطرة طلبات العروض لى إللجوء إصدار طلبيات عمومية بواسطة سندات الطلب بدل ا 

فبالنسبة ألشغال   ،طلب عروضلى  إبالجدول بدل اللجوء  ليها  إسندات الطلب المشار  صدار  إ  علىاعتماد الجماعة  ن  إ

الظروف االستعجالية التالية حيث ملته  أ  09/2017/ 05بتاريخ    2017/  10بمقر الجماعة سند طلب رقم  ب  آمربناء  

وسياراتها من حر الشمس و الشتاء و الغبار خاصة لياتها  آللمحافظة على  ب  آي مرألى  الجماعة كانت ال تتوفر عن  إ

تم  01حافالت للنقل المدرسي ضمنهم  03سيارات لإلسعاف و  02سيارات للخدمة و 3مكون من سطولها أن أو

مما حتم على الجماعة االسراع   2017تم تسليمه للجماعة من طرف المجلس االقليمي سنة    01و  2017اقتناؤها سنة
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الحرارة في فصل الصيف و أ مطار في فصل الشتاءلحماية أسطولها من التهالك الذي تسببه األب آالمربإنشاء هذا 

 وارتأت االسراع في تنفيذه عن طريق سند الطلب المذكور.

فالكل قد تم  09/04/2015بتاريخ  11/2015ورقم  12/2014/ 17بتاريخ  28/2014وعن سندي الطلب رقم 

 السابقة. في المالحظاتليه إشارة قد تمت مراسلة الرئيس السابق كما تمت اإلنه أوخالل مرحلة المجلس السابق 

 رابعا. تدبير المرافق العمومية
  عدم مراقبة الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء 

المجلس الجماعي عرض هذه النقطة في ن أوبعين االعتبار خاصة خذها أهذه المالحظة وجيهة جدا وقد تم ن إ

مجهوداته في إطار مراقبته ليقوم ب 2018ماي  07وصادق عليها خالل دورته العادية بتاريخ عماله أجدول 

المكتب المسير اتفاقية إطار في هذا الشأن التي عرضت عد أللجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء بعدما 

 على المجلس بالدورة المشار اليها.

  وجود خصاص على مستوى التغطية بشبكة الماء 

ة الضعيفة لتوفير الماء الشروب لساكنتها و التي تتميز الماليمكانياتها إالجماعة تقوم بالمجهودات الالزمة وفق ن إ

خالل الوالية نه  إفتركيبتها السكانية بالشتات الشيء الذي يزيد من ارتفاع التكلفة في تحقيق هذا المبتغى ورغم ذلك  

بتاريخ  10/2016سند الطلب رقم ايصال الماء الى دواري اوالد بوعنكة والعسكري في اطار م تالحالية 

درهم وكذا ايصال الماء الشروب الى دواري لعبابسة واهل احريمة   59990.85بمبلغ مالي قدره     14/11/2016

درهم بتاريخ  118776.00في اطار شراكة مع جمعية الرحمة بمبلغ مالي قدره  10/2017في اطار سند الطلب 

في اطار المبادرة 23/06/2017بتاريخ    01/2017وحفر بئرين وتجهيزهما في إطار الصفقة رقم  ، 07/08/2017

رين وتجهيزها بكل من دواري لعوامر الفوقاني و دوار اهل لعنبر بمبلغ مالي قدره  ئالبشرية بحفر ب   ةالوطنية للتنمي

في اطار شراكة مع المجلس االقليمي بحفر  2017/ 23/06بتاريخ  02/2017درهم و الصفقة رقم  761600.00

درهم بلغت حصة الجماعة بها  400000.00ي عمر بمبلغ مالي قدره بئر وتجهيزه بدوار اهل س

 درهم. 300000.00درهم في حين بلغت مساهمة المجلس االقليمي  100000.00
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  "جماعة "آيت هادي

 شيشاوة( )إقليم
 

كلم  60تبلغ مساحتها حيث  ،1992هادي التـابعة إلقليم شيشاوة على إثر التقسيـم اإلداري لسنة  أحدثـت جماعة أيت

نسمة حسب    7.431يصل عدد سكان الجماعة إلى حوالي  و% من أراضيها ضمن ملك الجموع.  75وتنضوي    ،مربع

، ما مجموعه 2017لمالية وقد بلغت مداخيل الجماعة، خالل السنة ا . ادوار 17، يتوزعون على2014إحصـاء سنة 

 درهم. 4.177.336,78درهم، بينما بلغت المصاريف ما مجموعه  10.502.604,5

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 .التالية والتوصيات المالحظاتعن تسجيل  الجماعة تسيير مراقبة سفرتأ

 المخطط الجماعي للتنمية  تقييم. أوال
 الظروف وتحسين، لجماعةل التحتية البنية تقوية أساسا همت، محورا عشر ثالثة للتنمية الجماعي المخطط تضمن

، للجماعة المؤسساتية القدرات وتقوية، المحلي االقتصاد  وتأهيل، الطبيعية الموارد  تدبير وعقلنة، للساكنة االجتماعية

 إلنجازمخصصة  درهم مليون 76,4 حدود  في للمخطط اإلجمالية القيمة تقدير  تم وقد . المحلية الشراكات ودعم

 .مشروعا 47

 2010 سنة من الممتدة السابقة االنتدابية الفترة خالل،  اعتماده تم الذي الجماعي المخطط تقييم مكنفي هذا الصدد،  و

 :يلي ما على الوقوف من، 2015سنة  إلى

 للتنمية الجماعي بالمخطط المضمنة المشاريع أغلب إنجاز عدم  

 المبرمجة المشاريع أغلب أن فعليا، إنجازه تم وما ومشاريع برامج من  تخطيطه تم ما بين المقارنة خالل من يتضح،

مشروعا مبرمجا في إطار مخطط   47من بين    ،نهإحيث    .هاإنجازلم يتم    2016  -  2011الجماعية   التنمية  مخطط  في

 ،2016إلى حدود نهاية  ،مشروعا 14بقي ( مشاريع بصفة كاملة، في حين 6ستة ) إال تم إنجازلم يالتنمية الجماعية، 

فلم يتم إنجازها. وتعزى هذه المحصلة إلى غياب   المشاريع  %، أما باقي75% و1في طور اإلنجاز بنسب تتراوح بين  

باإلضافة   ،واقعية المشاريع المبرمجة وعالقتها باإلمكانيات الحقيقية للجماعةعدم و ،تقنية والمالية القبليةالدراسات ال

والتي ال تمثل سوى  ،مليون درهم  5,775  بحوالي  حيث قدرت فقط  ،إلى ضعف مساهمة الجماعة المالية في المخطط

على تعهدات  عتماد الاب بخصوص هذه المشاريع، الجماعة، قامت وبالتالي .% من القيمة اإلجمالية للمخطط7,55

في غياب أي   ، علما أن هذه التعهدات قد تمتأطراف خارجية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني

 اتفاقيات ملزمة لها.

 المخطط الجماعي للتنمية وتقييم والتتبع التواصل آليات عدم إعمال 

 هذا في الواردة المشاريع إنجاز لضمان تفعيلها يجب والتي ،المخطط اعتمدها التي المنهجية اآلليات بخصوص

 :يلي ما لوحظ المخطط،

 لدى للتنمية الجماعي بالمخطط بالتعريف الجماعة يمكن للتواصل، والذي مخطط وتنفيذ  إنجاز عدم -

 وطاوالت ورشات  وتنظيم للجماعة اإللكترونية البوابة إنجاز يتم  لم اإلطار، هذا وفي   .الساكنة والشركاء

 الجماعة؛ تنمية لتقديم مخطط مستديرة

 بالتتبع المكلفة واللجنة المشاريع، إلنجاز الضرورية المالية الموارد  بتعبئة  المكلفة اللجنة تفعيل عدم -

 الضرورية بالتصحيحات للمشاريع، والقيام والمالي التقني التتبع مسؤولية عاتقها على والتي يقع  والتقييم،

 المشاريع؛  تقدم حسب

 من الدروس استخالص قصد  2013- 2011 الثالثية للفترة ودقيق موضوعي بتقييم الجماعة قيام عدم -

 النقائص وتجاوز المتاحة الموارد  مع 2016- 2014 الفترة برسم المبرمجة المشاريع مةءمال أجل

 . السابقة الفترة في المسجلة

 ضمن المبرمجة المشاريع لتنزيل الالزمة التدابير اتخاذب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات وفي هذا اإلطار

  ة.الذاتي مواردها ضعف إشكالية تجاوز من تمكنها التي تلك خاصة، والواقع أرض مخططات الجماعة على

 الجماعية والممتلكات المحلية العمومية والتجهيزات المرافق تدبير ثانيا.
 ،بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية التي تشرف عليها الجماعة المتعلقة والوثائق المستندات تدقيق خالل من

 :يلي ما باإلضافة إلى الممتلكات الجماعية، تبين
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 السوق األسبوعي والمجزرة   .1

لى مسطرة طلبات عروض بعد ما تم اللجوء إعن طريق الكراء  والمجزرة الجماعيةيتم استغالل السوق األسبوعي 

 : ما يلي تدبيرهما تشوبه بعض النقائص من أهمها إال أنمفتوحة. 

  عدم اكتتاب تأمين لتغطية األخطار من طرف مستغلي السوق األسبوعي 

 "K.SARL"من خالل االطالع على وثائق التصريح بالشرف الموقعة من طرف مستغلي السوق األسبوعي )شركة  

، 05/2017و 02/2014و 04/2013( في إطار الصفقات رقم "T. Services SARLوشركة " "الش.أ"والسيد 

بعقد تأمين على المخاطر الناجمة عن النشاط، إال أنه اتضح من خالل  التزموقد اتبين أن المتعهدين المذكورين 

 من طرف المستغل.  ذي الصلةتأمين الالتحريات أن الجماعة لم تتوصل بما يفيد إبرام عقد 

 عدم التنصيص على غرامة التأخير عن أداء واجبات كراء السوق األسبوعي والمجزرة بدفتر التحمالت 

والفصل الخامس من دفتر التحمالت للصفقة رقم   2/2014ينص الفصل السادس من دفتر التحمالت للصفقة رقم 

جب أن يؤدى بصفة منتظمة دون أن واجب االستغالل ي  على  المتعلقتين بكراء السوق األسبوعي والمجزرة  05/2017

عن جزاءات  أي تأخير قبل اليوم الخامس من بداية كل شهر. لكن يالحظ أنه لم يتم التنصيص بدفاتر التحمالت على

على مرور السنوات   ،حظ أن مستغلي السوق األسبوعي والمجزرةولكما    التأخير في حالة عدم احترام مواعيد األداء.

  التحمالت.تنص عليه دفاتر لما  وفقاد مستحقات الجماعة بصفة منتظمة وبدون تأخير، السابقة، لم يقوموا بتسدي

 الذبح لعمليات سليمة لممارسة المالئمة الصحية الظروف توفر عدم  

 العمليات هذه عن المترتبة المخلفات ورمي بتصريف المجزرة، مستخدمو يقوم الذبح، بعمليات القيام بعد تبين أنه، 

 والروائح  والحيوانات الحشرات انتشار على شجع مما   النفايات لهذه كبير انتشار لوحظ حيث للمجزرة، مجاورة  بساحة

 .المجزرة محيط في الكريهة

 استغالل فضاء محاذي للمجزرة من طرف مكتريها لذبح الدجاج وفرض واجبات غير قانونية 

تم الوقوف على قيام مكتري السوق والمجزرة، باستغالل  المراقبة،من خالل الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة 

دون ويفتقر لشروط النظافة والسالمة  ،فضاء محاذي لمجزرة األغنام والبقر من أجل ذبح الدجاج بشكل عشوائي

ترخيص من طرف الجماعة والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. كما تمت معاينة تفريغ مخلفات ذبح 

خالل زيارتها الميدانية إلى المجزرة، على أداء المستفيدين   ،وقفت لجنة المراقبة  ،بالمحاذاة من المجزرة. كذلك  الدجاج

 ،درهم مقابل إدخال حمولة سيارة "بيكاب" من الدجاج الحي لذبحها  70  سومة تعادل  من استغالل فضاء ذبح الدواجن

 درهم مقابل الحصول على الماء من المجزرة المخصصة لذبح األبقار والغنم.  20باإلضافة إلى أداء مبلغ 

 أباينو عين المنتجع السياحي  .2

 في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

 نقائص على مستوى مقتضيات كناش التحمالت لكراء المنتجع السياحي 

اء المنتجع السياحي، اتضح أنه يفتقر لمجموعة من المقتضيات كناش التحمالت المتعلق بكر االطالع علىمن خالل 

 المهمة التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 المدنية المسؤولية على للتأمين سنوي باكتتاب المكتري قيام على التحمالت كناش تنصيص عدم -

 االلتزام؛ هذا االستشارة نظام يتضمن بينما والحريق، والسرقة واألخطار

 من 10 الفصل إن بحيث. المنتجع في الموجودة بالمنشآت إلحاقها الممكن التعديالت طبيعة تبيان عدم -

  العمومي الملك استغالل أو المكترى المحل بمعالم تغييرات  إجراء منع  على ينص  التحمالت كناش

 ضرورة على التنصيص دون وذلك من الجماعي، المجلس لرئيس الكتابية الموافقة بعد  إال به المحيط

 بها؛  القيام قبل الجماعة طرف من  عاينتهام

 مدة نهاية عند  ووضعيتها المنشآت جرد  مع جيد شكل في المنتجع تسليم ضرورة على التنصيص عدم -

 .سنوات تسع في المحددة الكراء

  عدم إحداث لجنة القيادة المحلية المكلفة بتتبع الشطر الثاني من مشروع تهيئة منتجع عين أباينو 

تفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز الشطر الثاني من مشروع المنتجع مع اتمت المصادقة على  ، 2014في سنة 

 مليون درهم. 12 حواليحددت تكلفته بتهيئة الطريق الرابطة بين مركز النزالة رأس العين وعين أباينو الذي 

الجهوي للسكنى    عنه والمفتشتنص االتفاقية على أن لجنة القيادة المحلية، التي تتكون من السيد العامل أو من ينوب  و

وتتبع هادي، تقوم بالتنسيق بين الفرقاء المعنيين بالمشروع  أيت ورئيس جماعةاإلقليمي  والتعمير ورئيس المجلس

أن لجنة القيادة المحلية هو ذلك. غير أن المالحظ ل. وتجتمع على األقل كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الضرورة تنفيذه

 .  لم يتم إحداثها بعد مرور أربع سنوات على توقيع االتفاقية
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 والكهرباء للشرب الصالح الماء وتوزيعدبير شبكة الصرف الصحي ت 

 :يلي ما لوحظ اإلطار هذا في

 السائل  والتطهير الصحي الصرف شبكة مشروع إنجاز في تأخر 

 بوزارة المائي والتخطيط البحث مديرية قامت، درهم 504.000,00 بمبلغ DEPE/01/2013 رقم الصفقة بموجب

 الصحي الصرف أشغال إلنجاز دراسة بإعداد، 2014 مارس 17 تاريخ من ابتداء، والبيئة والماء والمعادن الطاقة

. والصور تافوكت وأيت شرقاوة وزاوية وبوعنفير النزالة دواوير وهي، هادي أيت لجماعة تابعة دواوير بخمس

 المشروع هذا إلنجاز الالزمة الموارد تعبئة تستطع لم الجماعة فإن،  سنوات ثالث من أكثر منذ  الدراسة إنجاز ورغم

 الصالح الماء بشبكة هادي أيت جماعة بمركز القاطنة األسر كافة ربط مع خاصة المحلية، للساكنة والهام المهيكل

 من عليها المصادق االتفاقية على بناء للشرب الصالح للماء الوطني المكتب   طرف منالذي يتم تدبير توزيعه   للشرب

، الحيوية المادة هذه استهالك مستوى من رفع ما وهو، 17/06/2014 بتاريخ اجتماعه في الجماعي المجلس طرف

 تمويل مصادر عن البحث في توفق لم الجماعة فإن،  ذلك إلى باإلضافة. والمعالجة غير المياه كمية من رفعال  وبالتالي

 للتعجيل وذلك، الوطني أو الجهوي أو اإلقليمي الصعيد  على سواء، المشروع في  جدد  شركاء  بإيجاد  وذلك أخرى،

 .الوجود  حيز إلى القصوى األهمية ذي المشروع هذا بإخراج

 المياه في غياب إطار تعاقدي  توزيع مرفق  تدبير 

 إلى باإلضافة، وآبار مائية خزانات بناء طريق عن الشروب بالماء أغلبها ربط تم دوارا 24 الجماعة بتراب يوجد 

 يتم مالية مبالغ مقابل جمعيات بها تقوم الماء توزيع عملية أن حظولأنه  . غيرالشروب بالماء الفردي للربط شبكة

 بين تعاقدي  إطارأي  غياب في، وذلك، المائية والمضخات اآلبار تسيير مصاريف تمويل أجل من عليها االتفاق

  المسيرة. والجمعياتالجماعة 

 الكهرباءشبكة ب الساكنة مجموع ربط مستوى على خصاص 

 غير األسر عدد  بلغحيث  الكهربائية، بالشبكة الربط من أسر عدةلم تمكن  الجماعةبأن  اإلطار، هذا في، لوحظ

 وهو، أسرة 211 مجموعه ما، 2018 يوليوز شهر المراقبة مهمة نهاية حدود  إلى، بالجماعة الكهرباء من المستفيدة

 سنة إحصاء حسب أسرة 1.554 عددهم البالغ بالجماعة لألسر اإلجمالي العدد من مجموع % 13,5ما يمثل نسبة 

2014. 

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا

فيما يخص اإلدالء بالتأمينات الضرورية،   التعاقدية اللتزاماتهم والمجزرة  السوق  مستغلي احترام فرض -

 ة؛الضرورية بالمجزرة الجماعي الصحية الشروط توفر على العملمع 

منع كل نشاط يقوم به مستغل المجزرة خارج اإلطار التعاقدي القانوني وتطبيق العقوبات الواردة في  -

 ؛كناش التحمالت وبنود العقد عند مالحظة خروقات لمقتضياتهما

 مشروع تنزيل قصد وذلك، الكافية المالية الموارد بتوفير المتعلقة تلك خاصة، الالزمة التدابير اتخاذ -

 ع؛الواق أرض على صحيال الصرف شبكة

 تجاوزو الشروب الماءالتزود ب مرفق  بتسيير المكلفة الجمعيات على الرقابي دور الجماعة تفعيل -

 .الكهرباءشبكة ب الساكنة مجموع ربط مستوى على المسجل الخصاص

 تدبير النفقات ثالثا.
 2014طرف الجماعة برسم السنوات من من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من 

تقييم تدبير النفقات المتعلقة بدعم جمعيات المجتمع المدني، تم تسجيل مجموعة من المالحظات،  كذا و ،2017إلى 

 ما يلي:  يمكن إيجازها في 

 لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات المنجزات عدم اعتماد جداول 

، تبين أن الجماعة عمدت إلى أداء مقابل 2/2015و  1/2014  رقم  لفات المرفقة بالصفقتينمن خالل االطالع على الم

والتي تبين  األشغال موضوع هاتين الصفقتين دون االعتماد على جداول المنجزات المتعلقة باألشغال المنجزة،

رف تقنيي الجماعة بالورش، حيث العناصر الكيفية والكمية المتعلقة بهذه األشغال، بناء على المعاينة التي تتم من ط

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   56هذه الجداول وفق ما تنص عليه المادة    إنجاز  في غياب  إنه

األشغال المنجزة لحساب الدولة، يتعذر التأكد من صحة المبالغ المضمنة بكشوفات الحسابات والمؤداة لفائدة صاحبي 

  درهم. 1.288.855,20لغ مجموعها ما قدره والتي ب ،الصفقتين
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 خطأ في احتساب قيمة األشغال المؤداة 

" ب.إدرهم لفائدة مقاولة "  29.970,00بمبلغ    2016/ 25، سند الطلب رقم  2016نونبر    24أصدرت الجماعة، بتاريخ  

 ،من خالل المعاينة التي قامت بها لجنة المراقبة للمقبرة ،من أجل صيانة وإصالح مقبرة دوار النزالة. إال أنه تبين

، وجود اختالف بين الكميات المبينة بسند الطلب وحجم األشغال المنجزة 2018يوليوز    10بمعية تقني الجماعة بتاريخ  

 فعليا.  

إنجاز أشغال   درهم من أجل  498.142,80بمبلغ    01/2016، الصفقة رقم  2017يناير    6كما أبرمت الجماعة، بتاريخ  

من خالل  ،كلم. إال أنه لوحظ 1,514بناء الطريق الرابطة بين دوار دار احماد ودوار جرف السميدة على طول 

المتعلق بعالمات التشوير والواردة   11الكمية المؤدى عنها موضوع الرقم  وجود خطأ في احتساب  المعاينة الميدانية،  

 بجدول المنجزات. 

 قات المتعلقة باستهالك الكهرباءاختالالت في تدبير النف 

 ،ارتفاع في النفقات المتعلقة باستهالك هذه المادة  ،من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة باستهالك الكهرباء  ،لوحظ

وبناء على رسالة واردة من المكتب الوطني  .درهم 500.000,00حوالي  حيث بلغ متوسط االستهالك السنوي

درهم. وبتدقيق   859.510,00اة ما مجموعه  دوصلت متأخرات الفواتير غير المؤ  ،2017نبر  شت  26بتاريخ    ،للكهرباء

تبين أن مجموعة من العدادات باسم الجماعة تقوم باستغاللها الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء   ،فواتر استهالك الكهرباء 

 سم الجماعة. ادات التي في وهي العدادات األكثر استهالكا ضمن كافة العدا ،الصالح للشرب بالدواوير

أنه ليس  ،توزيع الماءب كلفةأيضا من خالل االطالع على االتفاقيات التي تربط الجماعة بهذه الجمعيات الم ،وقد تبين

من التزامات الجماعة تحمل نفقات استهالك الكهرباء. كما تبين أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على قرار بتاريخ 

عدادات استهالك الكهرباء المستعملة من طرف الجمعيات المكلفة بتوزيع  حويلمتعلق بضرورة ت 2013دجنبر  02

 02/2013قراره عدد    الجماعي  أصدر رئيس المجلس  يه،وبناء عل  ها.سمافي  لتصبح  الماء الصالح للشرب بالدواوير 

، لكن هذا على حدة سم كل جمعيةافي  لتصبح العدادات المستغلة من طرفها حويلتب المعنية الجمعيات  بإلزامالقاضي 

 القرار لم يتم تنفيذه.

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: لذا

استنادا إلى جداول المنجزات تها قيموالحرص على تبرير  ،الالتتبع واإلشراف على إنجاز األشغ -

 ؛المتعلقة بها

الحرص على إثبات وتبرير أوجه استعمال توريدات الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير محاضر  -

 ؛لتوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصهالوضعيات  إعداد  استالم و

اللجوء إلى مكاتب الدراسات التقنية إلنجاز خدمات لفائدة الجماعة في غياب أي الحرص على عدم  -

 ي؛إطار قانون

من والتتبع للدراسة والمراقبة التقنية  اءالكهرب المتعلقة بالربط بشبكة شغالاألالحرص على إخضاع  -

 ؛طرف المكتب الوطني للكهرباء

قدمة مع تسوية وضعية المرافق التي تستغلها حث الجمعيات على تقديم حساباتها المتعلقة بالمنح الم -

 الجمعيات.
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II.  يت هادي جواب رئيس المجلس الجماعي آل 

 )نص الجواب كما ورد(

 داري أوال. تقييم المخطط الجماعي للتنمية والتدبير اإل
فيما يخص عدم إنجاز أغلب المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية فإن األمر يرجع باألساس  -

من ميزانيتها على  % 90الى ضعف الموارد الذاتية للجماعة، حيث تعتمد الجماعة في ما يفوق 

 ة المضافة، ومع ذلك فإن الجماعة قامت بإنجاز أهم ممدخول حصتها من منتوج الضريبة على القي

المشاريع والتي تهم باألساس تلبية المطالب الملحة للساكنة كمشروع توسيع شبكة الكهرباء وفك 

مرورا بدوار النزالة وآيت هادي، على   8العزلة كمشروع الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  

الدواوير   كلم حيث تعتبر هذه الطريق المدخل الرئيسي الى الجماعة وتربط بين مجموعة من  5مسافة  

كما سهلت الولوج الى مجموعة من اإلدارات  .النزالة، أيت هادي، دار أحماد، ودوار أيت أوزبير(

العمومية والشبه العمومية كمقر الجماعة، إعدادية ابن سينا، مجموعة مدارس النزالة، مكتب البريد 

اعي والنادي النسوي والمستوصف القروي المتواجد بدوار أيت هادي، كما تمر بجانب الملعب الجم

 ودار الطالب المتواجدين بدوار احماد.

التواصل والتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية فإن الجماعة قامت ليات آعمال إبخصوص عدم  -

بتعاون ومؤازرة من  أطر وكالة التنمية   2016-2011بإعداد وإنجاز المخطط الجماعي للتنمية لفترة  

االجتماعية بمراكش وفقا لالتفاقية التي أبرمتها المديرية العامة للجماعات المحلية مع وكالة التنمية 

م ذلك تطبيقا للمادة تالمخطط الجماعي، ومواكبة من مصالح عمالة شيشاوة، وعداد  إاالجتماعية حول  

السالفة  36عطل صدور المرسوم التطبيقي المشار اليه في المادة من الميثاق الجماعي، لكن ت 36

 2011المخطط الجماعي للتنمية، والذي لم يصدر اال في سنة عداد إالذكر والذي يحدد  مسطرة 

، في حين أن المصادقة على المخطط الجماعي 2011ماي    16بتاريخ    5943بالجريدة الرسمية عدد  

أي قبل صدور   2010لمصادقة عليه في الدورة العادية لشهر أكتوبر  للتنمية لجماعة أيت هادي تمت ا

سابقا، مما أثر سلبا على عدم تطبيق ما ورد فيه من عدم تفعيل اللجنة المكلفة ليه إالمرسوم المشار 

بتعبئة الموارد المالية الضرورية إلنجاز المشاريع وكذا اللجنة المكلفة بالتتبع والتقييم وتحيين المخطط 

 ور ثالث سنوات من المصادقة عليه.اعي بعد مرالجم

 ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية والممتلكات الجماعية 

 مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة    

فيما يخص عدم اكتتاب تأمين لتغطية األخطار من طرف مستغلي السوق األسبوعي من أجل تأمين  -

تضمين هذا األمر بكناش التحمالت الخاص بالسوق عدم شاط فإن المخاطر الناجمة عن ممارسة الن

األسبوعي والمجزرة أدى الى عدم اكتتاب مستغلي السوق لهذا التامين، لكن ستعمل الجماعة الى 

إضافة هذا األمر في بنود دفتر التحمالت قصد إلزام مستغلي هذين المرفقين لاللتزام باكتتاب هذا 

 التأمين.

يص على غرامة التأخير عن أداء واجبات كراء السوق األسبوعي والمجزرة بخصوص عدم التنص -

بدفتر التحمالت، فإن الجماعة ستعمل على تدارك هذه المسألة الحقا وستقوم بتعديل كناش التحمالت 

 بإضافة فصل ينص على احداث غرامة التأخير عن أداء واجبات السوق والمجزرة.

في هذا اإلطار قامت    ،مالئمة لممارسة سليمة لعمليات الذبحبخصوص عدم توفر الظروف الصحية ال -

الجماعة بمراسلة مستغل المجزرة لاللتزام بهذه التوصيات واحترام الشروط الصحية والبيئية والتقنية 

لعمليات الذبح حيث تتم عمليات الذبح ومراقبة جودة اللحوم تحت إشراف تقني بيطري تابع للمديرية 

 بشيشاوة.اإلقليمية للفالحة 

بخصوص استغالل فضاء محاذي للمجزرة من طرف مكتريها لذبح الدجاج وفرض واجبات غير  -

فان الجماعة ستعمل على إيجاد حل لهذا المشكل والتفكير في تغيير موقع السوق والمجزرة  ،قانونية

السوق مكان آخر تحترم فيه المعايير الصحية والبيئية الالزمة، أما بخصوص استخالص مستغل  لى  إ

درهم فهي تهم واجبات الدخول الى السوق والميزان العمومي، ونظرا لعدم توفر السوق  70لمبلغ 

على الميزان يتفاهم مستغل السوق والمرتفق على مبلغ جزافي يرضي الطرفين، وسيتم إيجاد حل 

 لهذا األمر مستقبال.
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 المنتجع السياحي عين أباينو 

ى قيام المكتري باكتتاب سنوي للتأمين على المسؤولية بخصوص عدم تنصيص كناش التحمالت عل -

حيث سيتم تعديل بنود   ،المدنية واألخطار والسرقة والحريق بينما يتضمن نظام االستشارة هذا االلتزام

كناش التحمالت لتضمينه بندا ينص على ضرورة اكتتاب تأمين من طرف المستغل كما قامت الجماعة 

 108ل المنتجع إلبرام عقد تأمين حول هذا األمر في رسالة تحت عدد في هذا االطار بمراسلة مستغ

بالمنشآت الموجودة في  لحاقها إما يخص عدم تبيان التعديالت الممكن ما أ: 2018شتنبر  13بتاريخ 

تغييرات بمعالم المحل جراء إمن كناش التحمالت ينص على منع  10المنتجع، بحيث أن الفصل 

  ، بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعيال إك العمومي المحيط به المكتري أو استغالل المل

أي تعديل باطني يهم المنتجع ما عدا جراء إفإننا نشير في هذا الصدد بأن مستغل المنتج ممنوع عليه 

بعض اإلصالحات الطفيفة والتي تهم فقط المنظر الخارجي كالصباغة وذلك بعد الحصول على 

 تقني الجماعة على تتبع سير هذه اإلصالحات.شراف إولجماعة ترخيص كتابي من ا

 لجنة القيادة المحلية المكلفة بتتبع الشطر الثاني من مشروع تهيئة منتجع أباينوحداث  إفيما يخص عدم   -

فإن الجماعة قامت بمراسلة عامل إقليم شيشاوة قصد إحداث وتفعيل هذه اللجنة للقيام بتتبع وتنفيذ هذا 

المشروع وبالتالي استدعاء أعضاء اللجنة لالجتماع بصفة دورية حول هذا الموضوع وتم ذلك 

 .13/09/2018بتاريخ  109بواسطة الرسالة عدد 

 الصالح للشرب والكهرباءتدبير شبكة الصرف الصحي وتوزيع الماء  

بخصوص التأخر في إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي والتطهير السائل فإنه بعد إنجاز الدراسة  -

من طرف مديرية البحث والتخطيط المائي لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتي قدرت 

المبلغ الضخم فإن درهم وأمام هذا  19.853.670.00التكاليف االجمالية للمشروع في مبلغ 

اإلمكانيات المالية الذاتية للجماعة كما تعرفون ال تسمح بإنجاز هذا المشروع، ولكن ستعمل الجماعة 

على البحث على مصادر تمويل بإيجاد شركاء جدد سواء من المجلس اإلقليمي أو الجهوي وسوف 

وطلب المشورة منها حول   هذا المشروعنجاز  إتعمل على مراسلة وزارة الداخلية قصد المساهمة في  

حيز لى إخراجه إوهذا المشروع نجاز إشراكات من أجل طار إاألطراف الممكن مساهمتها في 

 الوجود.

تعاقدي فإن الجماعة تسعى جاهدة إليجاد حل طار إفيما يخص تدبير مرفق توزيع الماء في غياب  -

لوطني للماء الصالح للشرب  لهذه المعضلة، خصوصا وأن الجماعة قد أبرمت اتفاقية مع المكتب ا

حول تدبير هذا المرفق لصالح مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة نخص بالذكر مركز النزالة، 

دوار أيت هادي، دوار دار احماد ودوار أيت أوزبير أما باقي الدواوير فيتم تدبير هذا المرفق الحيوي 

ا االمر قد أرهق كاهل الجماعة مما حدى بها من طرف جمعيات محلية بالتعاون مع الجماعة لكن هذ 

مراسلة السيد عامل إقليم شيشاوة من أجل التعاون ومدير العون إليجاد حل لهذه المسألة لى  إبالجماعة  

. 

فإن الجماعة قامت بمجهود ملحوظ  ،خصاص على مستوى ربط مجموع الساكنة بشبكة الكهرباء -

بحيث قامت بإصدار مجموعة من سندات الطلب في هذا لتزويد كافة األسر الغير المستفيدة بالكهرباء  

لكن محدودية اإلمكانيات المالية للجماعة حالت دون تلبية جميع الطلبات مما دفع بالجماعة  –الشأن 

ابرام اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي لشيشاوة لتزويد كافة األسر الغير المستفيدة بالكهرباء لى إ

 لنهائية.واالتفاقية في مراحلها ا

 ثالثا. تدبير النفقات 
بخصوص عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات فان  -

نجاز إتقني الجماعة قد أغفل هذا األمر بالتنسيق مع المقاول المكلف بإنجاز هذه المشاريع، لكن يتم 

ي تم إنجازها فعال ويتم التوقيع عليه من طرف كشوفات الحسابات مضمنة لجميع األشغال الحقيقية الت

 رئيس الجماعة والتقني المكلف بتتبع األشغال وكذا المقاول نائل الصفقة المكلف بإنجاز األشغال. 

فإن هذا األمر ناتج عن عدم التنسيق بين  ،فيما يخص وجود خطأ في احتساب قيمة األشغال المؤداة -

ع األشغال وكذا المقاول المكلف بإنجاز هذه المشاريع وستعمل مكتب الدراسات والتقني المكلفين بتتب

المصالح الجماعية على العمل على احترام جميع بنود القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة 

 بالصفقات العمومية وكذا بنود دفتر الشروط الخاصة بالصفقات. 

فان هذا األمر قد أرهق كاهل الجماعة ماليا،  ،رباءبخصوص االختالالت في تدبير النفقات المتعلقة باستهالك الكه

وكذا أصبح يشكل ضغطا على الجماعة من جميع األصعدة سواء من طرف الساكنة أو من طرف السلطات ، حيث 

اسم هذه الجمعيات كي تتكفل لى إقرار بتحويل العدادات الخاصة باستهالك الكهرباء صدار إعملت الجماعة على 
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المتعلقة باستهالك الكهرباء الذي تستعمله هذه الجمعيات لجلب المياه من اآلبار، إال أن قيام  بتسديد  الفاتورات

الرابطة بين مراكش   8الساكنة بمظاهرات نتج عنها عرقلة المرور وقطع حركة السير على الطريق الرئيسية رقم  

التدخل وطلب من الجماعة التريث ى لإوأكادير مرورا بتراب جماعة ايت هادي ، دفع بالسيد عامل إقليم شيشاوة 

في تنفيذ مقررات المجلس وقرارات الرئيس حول هذه القضية، مما جعل الجماعة في مأزق مالي بسبب عجزها 

عن أداء ديون الجماعة تجاه المكتب الوطني للكهرباء حول أداء مستحقات الكهرباء ، حيث تجاوزت هذه الديون 

 مليون درهم.
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"السعيدات"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

ا. أما إدارة دوار  (28)وعشرين ثمان وتضم 2كلم  403الجماعة مساحة وتبلغ شيشاوة. بإقليم السعيدات جماعة تقع

 5.3وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار . موظفا (20) عشرون بها يشتغلالجماعة ف

 3.18ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ  ، 2017مليون درهم برسم سنة 

مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  2.99مليون درهم. وبلغت نفقات التسيير 

 . 2016و 2015مليون درهم تباعا خالل سنتي  1.99مليون درهم و 2.84درهم بعد أن كانت قد سجلت  816200

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

 .التالية والتوصيات تسجيل المالحظات نأسفرت مراقبة تسيير جماعة السعيدات ع

 أنشطة المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والبرامج التنموية تقييم .أوال
أسفرت عملية تقييم التنظيم الجماعي والتسيير اإلداري للجماعة والمراقبة الداخلية بها عن الوقوف على عدة اختالالت،  

 يمكن إيجازها فيما يلي:  

عدم احترام بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وعدم التنصيص في النظام الداخلي على دورية  -

 ؛اجتماعات مكتب المجلس

ل واضحة لمصالح الجماعة، وغياب عدة مصالح إدارية حيوية في الهيكلة اإلدارية غياب منهجية عم -

 ؛للجماعة، كالمكتب الصحي ومصلحة الشرطة اإلدارية، وغياب التنسيق بين المصالح

يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين  غياب دليل للمساطر -

توضيح طريقة االشتغال والعالقات بين المصالح الجماعية خاصة أن إنجاز المصالح، باإلضافة إلى 

 ؛العديد من المهام الجماعية يتطلب تدخل أكثر من مصلحة

 ؛وضع أربعة موظفين رهن إشارة مصالح خارجية رغم الخصاص في الموارد البشرية -

ع حركية بعض  تسجيل نقائص تنظيمية على مستوى مسك السجالت المحاسبية وغيرها وعدم تتب -

  ؛المنقوالت المملوكة للجماعة

 . تسجيل اختالالت على مستوى تدبير المخزن الجماعي -

على  2010الجماعي صادق خالل دورة أكتوبر  وفيما يرتبط بالبرامج التنموية، وجبت اإلشارة إلى أن المجلس 

انجاز  المخطط برمجة. وقد تضمن هذا 2016إلى سنة  2011المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 

 2016دجنبر  28مليون درهم. كما اعتمد المجلس الجماعي، بتاريخ  97.95مشروعا بغالف مالي إجمالي بلغ  39

وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع  .2021إلى سنة  2016ن الفترة الممتدة من سنة برنامج عمل الجماعة ع

 المبرمجة بالمخطط الجماعي وببرنامج العمل، وتلك المنجزة على أرض الواقع، لوحظ ما يلي:

 12جل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي حيث تبين أن الجماعة لم تنجز سوى نجاز إعدم  -

من مجموع المشاريع المبرمجة والتي تهم العديد من المجاالت   % 37ثل نسبة وتم مشروعا

  ؛االستراتيجية

من القانون رقم  36عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة  -

 ؛78.00

 .2017و 2016إنجاز مشروع واحد فقط من أصل ثمان مشاريع أدرجت بالبرنامج التوقعي لسنتي  -

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

اعتماد مقاربة مندمجة مع باقي شركاء الجماعة، تحدد من خاللها التركيبة المالية للمشاريع والتزامات  -

كل األطراف مع جدولة زمني واضحة إلنجازها، حتى يتم استكمال المشاريع في اآلجال المقررة  

 المسطرة على مستوى البرنامج؛ وتحقيق األهداف 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخراج المشاريع المتعثرة المضمنة ببرنامج العمل إلى حيز الوجود؛  -

 إعداد دالئل للمساطر وتوصيفا للوظائف مالئم لطبيعة الجماعة وخصوصيتها؛ -

 توفير بعض المصالح الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالشرطة اإلدارية ومكتب الصحة؛ -

 .اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة اإلدارات األخرى -
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 تدبير المداخيل .ثانيا
 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي: 

  عدم القيام بإحصاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات 

لرسم على محال بيع المشروبات طبقا يوجد بتراب الجماعة مجموعة من محالت بيع المشروبات التي تخضع ل

غياب المعطيات الخاصة  لوحظالمتعلق بالجبايات المحلية. غير أنه  47-06من القانون رقم  64لمقتضيات المادة 

المداخيل ال يعمل على استغالل المعطيات المتوفرة لدى   شسيعبالملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، ذلك أن 

المصلحة التقنية فيما يخص رخصة االستغالل التي يحصل عليها المعني باألمر من طرف رئيس المجلس الجماعي 

 وال يعمل على تتبع وضعية الملزمين من حيث إلزامهم بوضع اإلقرارات والتصاريح بما يتناسب مع وضعية نشاطهم. 

 تخالص الرسم على محال بيع المشروبات عدم اس 

 2017 - 2013لوحظ من خالل االطالع على الحسابات اإلدارية والبيانات الحسابية الختامية للجماعة برسم الفترة 

 2018/ 12/02غياب استخالص هذا الرسم، حيث إن الجماعة لم تقم بمطالبة الملزمين باإلدالء بإقراراتهم إال بتاريخ  

قوم به لفرض واستخالص الرسم. كما أن الجماعة لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل في إطار مسطرة كأول إجراء ت

المتعلق بالجبايات المحلية تُتِّيح إمكانية الفرض   47-06من القانون    158الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة  

من نفس   152إلجراءات المنصوص عليها في المادة  التلقائي للرسوم المحلية في حال عدم اإلدالء باإلقرار بعد سلك ا

 القانون.

  عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الالزمة لفرض الرسم على عمليات البناء 

إال بخصوص خمس رخص  2017إلى  2013لم تقم الجماعة بفرض الرسم على عمليات البناء خالل السنوات من 

درهم. ذلك أن الساكنة تعمد إلى القيام بعمليات   23032ل هذه الفترة  للبناء فقط، بحيث ال يتعدى المبلغ المستخلص خال

البناء من دون تقديم ملفات طلب رخصة البناء ومن غير أن تقوم الجماعة بدورها في تطبيق اإلجراءات القانونية من 

أن الجماعة   لوحظك  على سلك المسطرة القانونية لطلب رخصة البناء وتطبيق الرسم على عمليات البناء. كذل  هاأجل حث

من القرار  3درهم حسب الفصل  200ال تفرض الرسم المتعلق بعمليات الترميم والمحدد في القرار الجبائي في 

 لتحديد أسعار مختلف الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة. 2018فبراير  5بتاريخ   17الجبائي رقم 

 اج مواد المقالع   تسجيل نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخر 

أنه بالرغم من األهمية التي يكتسيها مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إال أنه تدبير هذا  لوحظ 

 :الرسم تشوبه عدة نقائص تتلخص في النقاط التالية

 لكام ملف تكوينو هابتراب للمقالع المستغلة للشركات شامل بإحصاء عدم حرص الجماعة على القيام -

بخصوص عدد المقالع المستغلة حصائيات إعلى معطيات أو  ال تتوفركما شركة مستغلة لمقلع  كل عن

 المستغلة. للشركات المسلمة الرخص لجميع نسخ عنها. كما أنها ال تتوفر على ىأو المتخل وتلك المغلقة

حيث    :د المقالعالخاصة بالكميات المستخرجة من موا غياب أرشيف منظم ومضبوط لإلقرارات السنوية -

المدلى بها من طرف  2015- 2013قرارات السنوية للفترة إن الجماعة ال تتوفر على مجموعة من اإل

 .  "G"و "C.B تيشرك

عدم مسك سجل خاص بتدوين المبالغ ربع السنوية المستخلصة عن الرسم والكميات المصرح بها بالنسبة  -

 الجماعة.لكل جهة مستغلة لمقلع داخل تراب 

ومن جهة أخرى، ال تقوم الجماعة بإعمال حقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات المدلى بها من طرف الملزمين 

بالرسم على استخراج مواد المقالع، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وذلك من خالل مقارنة  ةالمتعلق

تضمنها محاضر اللجان اإلقليمية لمراقبة وتتبع استغالل المقالع مع الكميات التي تشملها اإلقرارات مع الكميات التي ت

 155الكميات المرخص لها في رخصة االستغالل. وعند االقتضاء، القيام بالتصحيحات الالزمة طبقا لمقتضيات المادة  

باإلقرارات كما لوحظ أنه بالرغم من عدم إدالء بعض الشركات  المتعلق بالجبايات المحلية. 47-06من القانون 

المتعلقة بنشاطها وبالرغم من توفر المصالح الجماعية على المعلومات المرتبطة بالكميات المستخرجة من مواد 

من القانون  158المقالع، فإن هذه الجماعة ال تعمل على إعمال الفرض التلقائي للرسم، كما تنص على ذلك المادة 

التي تقوم بإنجاز الطريق الرابطة بين   "S"مر على الخصوص بشركة  المتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق األ  06-47

كلم منذ سنة  18وجماعة سيدي غالم مرورا بجماعة السعيدات وجماعة ادويران على طول  8الطريق الوطنية رقم 

 والتي تقوم باستغالل مقلع الستخراج مواد البناء متواجد بتراب الجماعة. 2016

 للحسابات بما يلي:  لذلك، يوصي المجلس الجهوي

 إجراء إحصاء للملزمين عن الرسم على محال المشروبات والقيام بتتبع أنشطة الملزمين؛ -

أو في حالة إقرار  دالء باإلقرارالقيام باإلجراءات الالزمة لفرض الرسم في حالة تخلف الملزمين عن اإل -

   غير تام؛
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المتعلقة بالبناء بدون رخصة للمراقبين المكلفين بالتعمير العمل على التبليغ عن مخالفات التعمير  -

بتراب الجماعة وعدم منح رخص اإلصالح للقيام بعمليات البناء واستخالص الرسم المفروض على 

 عمليات الترميم تطبيقا للقرار الجبائي المعمول به؛

وين ملف خاص لكل منها الجماعة وتك بتراب للمقالع المستغلة شامل ومستمر للشركات القيام بإحصاء -

 مع مراقبة احترامها الستخراج الكميات المرخص لها؛ 

مراقبة اإلقرارات المقدمة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع قصد مراجعة أسس فرضها   -

 ؛06.47من القانون  155عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات المادة 

المقالع على جميع الشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة فرض الرسم المتعلق باستخراج مواد  -

والمتوفرة على رخصة استغالل من طرف الجهات المختصة والقيام بالفرض التلقائي للرسم عند عدم  

 .47.06من القانون رقم  158إيداعها لإلقرارات الربع سنوية والسنوية، تطبيقا للمادة 

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
 2014خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من طرف الجماعة برسم السنوات من  من

 ، تم تسجيل مجموعة من المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي: 2018إلى 

   عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال المنجزة في إطار بعض الطلبيات 

الملفات المرفقة بسندات الطلب المتعلقة بأشغال منجزة لفائدة الجماعة، تبين أن هذه األخيرة  من خالل االطالع على

درهم، وذلك دون التأكد من طرف  901.336,20تسلمت األشغال موضوع هاته السندات والتي بلغ مجموع قيمتها 

المواصفات التقنية المطلوبة. لقد المصلحة التقنية من حقيقة إنجاز األشغال موضوع هذه الطلبيات، وفق الكميات و

المقدمة من طرف   واتيرالفلوحظ أن الجماعة ال تلجأ إلى إعداد جداول بحجم األشغال المنجزة، وتكتفي باالعتماد على  

 المقاوالت ألداء قيمة هذه األشغال.

 منح الجماعة لطلبيات من أجل تسوية نفقات سابقة 

ت المشار إليها أسفله بهدف تسوية قيمة خدمات منجزة خالل فترة سابقة. لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطلبيا

 ويتعلق األمر بسندات الطلب التالية: 

 24/2013سند الطلب رقم   .أ

درهم إلنجاز الدراسة التقنية   34.800بمبلغ    24/2013، سند الطلب رقم  2013أكتوبر    19أصدرت الجماعة، بتاريخ  

ة على واد أمزناس، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "مرابتيد". إال أنه بالرجوع إلى المتعلقة بأشغال التهيئة التكميلي

، في حين أنه تم استالمها، حسب محضر االستالم،  2013مؤرخة في مارس وأبريل    هاالملف المتعلق بالدراسة، تبين أن

أعاله بهدف تسوية قيمة الخدمة   . مما يعني أن الجماعة عمدت إلى إصدار الطلبية المذكورة2013أكتوبر    29بتاريخ  

المنجزة سابقا من قبل مكتب الدراسات وإعداد وثائق غير صحيحة ال تعكس بأمانة لجوء الجماعة للمنافسة لمنح 

 الطلبية. 

 17/2015سند الطلب رقم   .ب

درهم إلنجاز الدراسة  189.600بمبلغ  17/2015، سند الطلب رقم 2015يوليوز  23أصدرت الجماعة، بتاريخ 

وجماعة سيدي غانم عبر الدواوير التابعة  8التقنية المتعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 

لجماعة دويران، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "طوبو النخيل". إال أنه بالرجوع إلى الملف المتعلق بالدراسة، تبين 

 2016يونيو    26صدار السند. وبالتالي، فإن محضر االستالم المؤرخ في  أن هذه الدراسة أنجزت بتاريخ سابق لتاريخ إ

يتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة. إذ إن الوثائق التالية تؤكد أن إنجاز التصاميم تم إعدادها خالل فترة سابقة  

 لتاريخ إبرام الطلبية: 

موجهة من رئيس الجماعة إلى المدير اإلقليمي للتجهيز  2015يونيو    17بتاريخ    112ورقة األرسال رقم   -

 والنقل واللوجستيك بشيشاوة، من أجل المصادقة على الدراسة. 

موجهة من رئيس الجماعة إلى مكتب الدراسات الطوبوغرافية    2015ماي    27بتاريخ    98مراسلة رقم    -

يز والنقل واللوجستيك لمراكش النخيل طوبو حول المالحظات المسجلة من طرف المدير اإلقليمي للتجه

 بخصوص الدراسة المذكورة؛ 

موجهة من مكتب الدراسات النخيل طوبو إلى رئيس  2015ماي  19مراسلة غير مؤرخة بتاريخ   -

  8الجماعة يخبره من خاللها بالتزامه للقيام تتبع أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 

 والجماعة.
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 09/2018رقم  الطلبسند   .ج

درهم إلنجاز الدراسة  37.260,00بمبلغ  09/2018، سند الطلب رقم 2018يونيو  6أصدرت الجماعة، بتاريخ 

 4,5ودوار لخنيك على مسافة  2026التقنية المتعلقة بأشغال بناء المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 

. إال أنه بالرجوع إلى الملف المتعلق بالدراسة، تبين أن هذه الدراسة "G. Eكلم، بواسطة مكتب الدراسات التقنية "

وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار السند. وبالتالي، فإن السند المذكور أعاله والوثائق التي  2018أنجزت بتاريخ ماي 

 أرفقت به ال تعكس بصدق احترام الجماعة للمسطرة القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ النفقة.  

 والكميات المنجزة الطلب سنداتعض بب حجم األشغال المضمنة بين اختالف   

، إال أنه تبين من خالل المعاينة التي قامت بها 2015و 2014أصدرت الجماعة مجموعة من الطلبيات خالل سنتي 

، وجود اختالف بين الكميات 2018يوليوز    10لجنة المراقبة ألماكن إنجاز هذه األشغال، بمعية تقني الجماعة بتاريخ  

وحجم األشغال المنجزة فعليا بقيمة تقدر على   11/2015ورقم    2014/ 06ورقم    12/2015المبينة بسندات الطلب رقم  

درهم. مما يدل على أن الجماعة قامت بأداء مبالغ لفائدة مقاوالت    5.568درهم و  3.000درهم و  26.996التوالي ب  

 مقابل أشغال غير منجزة فعليا.  

  منح الجماعة لطلبية دون احترام مبدأ المنافسة 

المتعلق بشراء مضخة مائية لفائدة دوار أوالد  07/2015لمرفقة بسند الطلب رقم من خالل االطالع على الوثائق ا

درهم، لوحظ أن بيانات األثمان المقدمة من طرف الشركات المتنافسة على الطلبية  49.999,20شنان بمبلغ قدره 

نجار مهدي بتاريخ ، في حين أن الجماعة أصدرت هذه الطلبية لفائدة مقاولة ال2015يونيو  14و 12و 11مؤرخة في

، الشيء الذي يثبت أن الجماعة لم تحرص على إعمال مبدأ المنافسة عند إبرام الطلبية وقامت بتقديم 2015ماي  19

 هذه البيانات فقط لتسوية الوضعية غير القانونية تجاه المقاولة ولتبرير لجوئها الصوري للمنافسة.

 نية في غياب إطار تعاقدي استفادة الجماعة من خدمات مكاتب للدراسات التق 

 2026لوحظ من خالل االطالع على الملفين المتعلقين بالدراسة التقنية لبناء المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية 

(PK15+800  بدوار سهب العتروس مرورا بدوار أوالد زير، والدراسة التقنية المتعلقة بتهيئة المسلك الرابط بين

أنجزا "    B. S" و" .G. E.Tكلم، أن مكتبي الدراسات التقنية "  5,1والد شنان على مسافةودوار أ  8الطريق الوطنية  

 هذه الدراسات في غياب أي إطار تعاقدي يربطهما بالجماعة. 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

استنادا إلى  رواتيبالفالتتبع واإلشراف على إنجاز األشغال والحرص على تبرير المعطيات الواردة  -

 جداول المنجزات المتعلقة بها؛   

 التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على عدم إصدار طلبيات بهدف تسوية نفقات سابقة؛ -

 الحرص على التأكد من صحة إنجاز الخدمة قبل األمر بأداء المبالغ المقابلة لها؛  -

 ة؛التقيد بمبدأ المنافسة عند منح الطلبيات العمومي -

التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على عدم اللجوء إلى مكاتب الدراسات التقنية إلنجاز  -

 خدمات لفائدة الجماعة في غياب إطار قانوني.
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للسعيدات 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم أنشطة المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والبرامج التنموية . أوال
 المجلس،المتعلقة بعدم التنصيص بالنظام الداخلي على دورية اجتماعات المكتب  بالنسبة للمالحظة -

تعديل النظام  القادمة ليتسنىالمجلس الجماعي سيتداول بهذا الشأن في إحدى الدورات أن  إلىيشار 

 .بإضافة مادة إليه تنص على دورية مكتب المجلس الداخلي للمجلس

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب عدة مصالح جماعية حيوية كالوحدات اإلدارية المكلفة بالشرطة  -

الجماعة واعية  أن إلىالمكتب الصحي المستقل، التعمير، تتبع وتسيير مرفق الماء، يشار  ،اإلدارية

بهذا األمر.  وستعمل على دراسة إمكانية إحداث هده المصالح نظرا لما يكتسيه مجال الشرطة اإلدارية 

على مستوى الصحة العامة والمؤسسات المرتبة، النظام   النظام العاممن أهمية في المحافظة على 

مة المرور بالطرق العمومية تنظيم السير والجوالن وسال  العام للمحافظة على الصحة العامة والنظافة،

( ... الطرق والوقوف محطات-اإلسعاف وسيارات- مرافق الشرطة اإلدارية )سيارات نقل األموات

 .تنظيم األنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة

يشار إلى   المهام،بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز   -

مصالح هذه الجماعة تعتمد في مجال المساطر اإلدارية على دليل المساطر اإلدارية األكثر تداوال  أن

موحدا للمساطر اإلدارية )الطبعة  يعد مرجعاعلى مستوى اإلدارة الترابية والجماعات الترابية الذي 

ه الجماعة ذ رة هإدا فانبالنسبة لدليل توصيف الوظائف  أما (2018الثانية  والطبعة- 2011األولى 

دليل لتوصيف الهام يحدد شروط توليها من المعارف والمهارات والكفاءات  إعداد  شرعت في

 .الشخصية كما يحدد واجباتها ومسؤولياتها

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بوضع موظفين رهن إشارة مصالح خارجية لمدد طويلة رغم الخصاص  -

المجال عملت الجماعة على توجيه ا  ذ هطر المعمول بها في  يشار انه طبقا للمسا  البشرية،في الموارد  

الوضع رهن اإلشارة كما أصدرت    بانتهاءإشعارات إلى المصالح التي يعمل بها هؤالء الموظفين تفيد  

. إال أن اإلدارات االلتحاقجل أوجهت إلى الموظفين المعنيين باألمر من  الشأن قراراتا ذ هفي 

ن المعنيين وهي: قيادة السعيدات، دائرة شيشاوة والخزينة اإلقليمية الموضوع رهن إشارتها الموظفي

لشيشاوة( ونظرا لحاجتها الملحة لهؤالء الموظفين اتصلت بنا والتمست إعطائها مهلة للشروع في 

تسوية أوضاع هؤالء الموظفين. وفي حال عدم الشروع في اإلجراءات المتعلقة بالتسوية سنعمل على 

المعنيين باألمر لاللتحاق بإدارتهم األصلية طبقا للمساطر القانونية المعمول بها استدعاء الموظفين 

 في هدا الشأن.

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بتسجيل نقائص على مستوى مسك السجالت المحاسبية وعدم تتبع حركية  -

س الجهوي بعض المنقوالت المملوكة للجماعة، يشار إلى أنه بعد التوصل بمالحظات وتوصيات المجل

 ت باشرت الجماعة عملية وضع سجالت محاسبية لتنظيم حركية المنقوالت المملوكة للجماعة. اللحساب

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بتسجيل نقائص تنظيمية على مستوى تدبير المخزن الجماعي، أخذت  -

 خزن الجماعي.المالحظة وكلفت موظفا مياوما لإلشراف على تدبير المه ذ هالجماعة بعين االعتبار 

جل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، يرجع نجاز إبالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم  -

نجاز المشاريع المسطرة السبب إلى عدم استطاعة الجماعة على توفير االعتمادات الالزمة إل

بمساهماتهم في انجاز المشاريع بالمخطط ن فضال عن عدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم المتعلقة 

 المبرمجة.

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية تجب اإلشارة إلى أن المجلس  -

وأبقى على نفس المشاريع في انتظار  2012قام بتحيين المخطط خالل دورته العادية لشعر ابريل 

نجاز المشاريع المبرمجة لغياب االعتمادات المالية الالزمة إل نظرانه أوفاء الشركاء بالتزاماتهم، إال 

 بالمخطط باتت هده األخيرة مجمدة.  

نجاز مشروع واحد فقط من أصل ثمان مشاريع أدرجت ببرنامج إنجاز المالحظة المتعلقة ببالنسبة إل -

 ، يشار إلى ما يلي: 2017و 2016عمل الجماعة لسنتي 

العتيقة بدوار السعيدات المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة  توسيع وتأهيل المدرسة العلمية -

، تم تجاوز التعثر المسجل على مستوى التسليم النهائي حيث تم إجراء عملية 2016/2017برسم 

 . 09/11/2018التسليم بتاريخ 
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شغال المتعلقة بإ كلم، 5.1تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أوالد شنان ومركز اكويدير على مسافة  -

الجماعة ستشرع في مباشرة مسطرة اإلعالن عن طلب العروض ن  ألى  إيشار    تهيئة الطريق المعنية

 في القريب العاجل.

برنامج في إطار  المبرمجة 4.5تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أوالد عيسى والهالالت على مسافة  -

رقم  ه الصفقة التي تحمل ذ المتعلقة به األظرفةفتح  ، تم2016/2017الجماعة برسم سنة  عمل

(1/2017 /INDH )    إال أن المقاولة التي نالت الصفقة وهي،  12/2017/   28يوم.  (s.c.a.r)   الكائن

نها أسجل في ش  لألشغالمباشرتها    مراكش أثناء  3سوكوما الطابق الثاني الشقة    31مقرها ب عمارو  

سلك مسطرة إلغاء   إلىبالجماعة  ببنود دفتر التحمالت الموجودة بالطريق المعنية مما حداإخالل 

اوة بعدما تم  شالصفقة المعنية.  وقد تمت إحالة ملف فسخ الصفقة على مصالح الخزينة اإلقليمية بشي

 المجال. ا ذ هاستيفاء شروط اإللغاء طبقا للقوانين المعمول بها في 

وجماعة سيدي غانم مرورا بدواوير جماعة  8تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  -

هي في طور االنجاز  2016/2017السعيدات المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة برسم سنة 

 .%80التهيئة حوالي نجاز إوقد وصلت نسبة 

إلى النقطة الكيلومترية  17+391ة النقطة الكيلومتري 2026توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية  -

 . تقريبا %40هي حاليا في طور االنجاز وقد وصلت نسبة االنجاز  كلم(5.5)000+23

، يشار إلى أن كلم 5على مسافة  08تهيئة الطريق الرابطة بين تخروبين والطريق الوطنية رقم  -

 .الجماعة ستشرع في القريب العاجل على سلك مسطرة اإلعالن عن طلب العروض

ايت  –بوبكر  أوالد الخاللطة  –الزير  أوالد  –صولة  أوالد –التوسعة الكهربائية بدوار: الغساسلة  -

وتم ربط المساكن      %100دوار الزحاف: يشار إلى أن األشغال قد انتهت األشغال بنسبة    -العزيزي  

 المستفيدة من التوسعة  بالكهرباء.

ا ذ هنجاز  إماعة بعد دورة ماي القادمة في سلك مسطرة  دوارا: ستشرع الج  24التوسعة الكهربائية ب   -

وعد بتحويل   الذي  اإلقليميالمشروع بعدما موافقة المجلس على االتفاقية التي ستبرم بينه وبين المجلس  

درهم رصدتها الجماعة لهدا   450.000.00  إلىدرهم لحساب الجماعة سيضاف    500.000.00مبلغ  

 .الغرض

 ثانيا. تدبير المداخيل 
الجماعة قامت بعميلة إحصاء ن إفيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات وتبعا لتوصياتكم ف -

 بتصفيةالملزمين وتقوم حاليا باإلجراءات القانونية الالزمة للقيام بعملية االستخالص وسوف تقوم 

 ا الملف بكل حزم وجدية.ذ ه

الجماعة ستقوم بتطبيق ن إف وفيما يخص النقائص على مستوى تدبير الرسم استخراج مواد المقالع،  -

كل التعليمات والتوصيات واستدراك كل ما يمكن استدراكه حتى تتم عملية االستخالص بكل شفافية  

 ختصة.من طرف المصالح الم  هيوجد إال مقلع واحد مرخص ل  الفترة اله  ذهخالل  نه  أدون تخلف علما  

 تدبير الطلبيات العمومية .ثالثا
تعتمد جداول المنجزات لتبرير حجم األشغال فيما يتعلق  يشار إلى أن الجماعة كانت فيما قبل ال -

الجماعة ه ذ هستحرص مصالح  لك في الصفقات العمومية فقط. وعليهذ بطلبات سند بل كانت تعتمد 

 الطلب.ندات س المنجزة فياألشغال  تبرير حجماعتماد جداول  على

 2018يونيو    06الجماعة بتاريخ    أصدرت  الذي  09/2018سند الطلب رقم  علقة بتبالنسبة للمالحظة الم -

بناء المقطع الطرقي الرابط بين  بإشغالنجاز الدراسة التقنية المتعلقة درهم إل 37260.00وبمبلغ 

نه أ التقنية. إال الدراسات كلم بواسطة مكتب  4.5على مسافة  ودوار الخنيك 2026 اإلقليميةالطريق 

 02المتوصل بها من طرف مصالح الجماعة بتاريخ – 09/2018ورقة اإلرسال رقم  ومن خالل

 النفقة.  لتنفيذ  إتباعهاالجماعة احترمت المسطرة القانونية الواجب  تبين أن 2018يوليوز
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  "إشمرارن"جماعة 

 )إقليم شيشاوة(
 

 42، وتقع على بعد 1968من بين أقدم الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة حيث تم إحداثها سنة    تعتبر جماعة إشمرارن

وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى   .2كلم   168كلم من مدينة شيشاوة، وتبلغ مساحتها    75و  إمنتانوتكلم من مدينة  

 حيث تناقصت بنسبةنسمة    7023ساكنة فاقت  دوارا ب  21لجماعة إشمرارن   ، فقد بلغ عدد الدواوير التابعة2014لسنة  

 . 2004بالمائة مقارنة بسنة  5

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  14.97وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار  

لتسيير مليون درهم. وبلغت نفقات ا 3.32فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

مليون درهم ومصاريف   5.19مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة  3.26

 مليون درهم. 2.33الحسابات الخصوصية 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

إصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات و

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 إعـداد وتنفيـذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة  تقييم أوال.
 عرف إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة بعض التعثرات تمثلت فيما يلي: 

  مشاريع مخطط التنمية الجماعي عدم إنجاز أو التأخر في إنجاز عدد مهم من 

شهد عدد كبير من المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية تأخرا في اإلنجاز مقارنة مع الجدولة الزمنية  

فمن  بهذا المخطط.هي السنة األخيرة في المجال الزمني المشمول  2016ال سيما أن سنة  ،المبرمجة لهذه المشاريع

التي أسند لها المخطط مسؤولية إنجازها، وهو ما يتجاوز   71مشروعا من أصل    24إنجاز  جهة، لم تتمكن الجماعة من

مشروعا(   38في المائة من مجموع مشاريع المدرجة. ومن جهة أخرى، لم يتجاوز إنجاز عدد مهم من المشاريع )  33

ة المعتمدة في إعداد المخطط التي عهد بإنجازها إلى عدد من القطاعات الوزارية، وهو ما يدل على محدودية المنهجي

 الجماعي للتنمية وعدم التزام مختلف األطراف بالبرمجة المسطرة بموجب هذه الوثيقة.   

 عدم تواصل الجماعة مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم 

مسؤولية إنجازها إلى عدد من القطاعات  بالرغم من األهمية الكبيرة للمشاريع التي أسند المخطط الجماعي للتنمية

الوزارية، سواء من حيث العدد أو من حيث طابعها المهيكل )البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق االجتماعية 

واالقتصادية(. فإن الجماعة ال تتوفر عمليا على أية معطيات بخصوص وضعية إنجاز هذه المشاريع، كما لم تقم  

ل مع هذه الجهات بهدف االطالع على الخطوات المزمع القيام بها في سبيل إخراجها إلى حيز بمبادرات قصد التواص

الوجود. علما أن الجماعة تفتقر للبنيات التحتية األساسية )الطرق المعبدة، الشبكة الكهربائية، الماء الصالح للشرب،  

 المدارس والمستوصفات(. 

 برنامج عمل الجماعة ضعف إعداد دراسات جدوى المشاريع المدرجة في 

، 2021-2016على برنامج عمل الجماعة عن الفترة    2016صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر  

تم من خالله القيام بتشخيص لإلكراهات االجتماعية )قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية( واإلكراهات 

 الراهنة التي هي عليها الجماعة.  ض لمعطيات رقمية التي تظهر الحالةاالقتصادية )قطاع الفالحة( وذلك عن طريق عر 

 حيث لوحظ ما يلي: ،لكن رغم هذه المجهودات، فالجماعة لم تقم بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة

عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع  -

 ؛للتنفيذ وكيفية تنفيذه

عدم تقديم أثر كل مشروع على الساكنة المحلية من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية وذلك وفقا  -

لم يتم اإلدالء بمحاضر االجتماعات التي  كمالما جاءت به الجمعيات وممثلي الساكنة من مقترحات، 

 عقدتها الجماعة مع جميع الفعاليات المحلية؛   

أما من الناحية المالية، فتم رصد غياب دراسة على مستوى مقارنة للكلفة اإلجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة 

في الميزانية وكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة. والجدول المضمن في البرنامج يشمل فقط مداخيل 

مصادر التمويل اإلضافية  تحديد ل كل سنة مالية وذلك دون ومصاريف التسيير المتوقعة مع إظهار الفائض خال

 المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع.
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 المدرجة في برنامج عمل الجماعة ضعف ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع 

الفاعليين للمشاركة في التنمية من أهداف برنامج عمل الجماعة تحقيق مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع مختلف 

االقتصادية واالجتماعية المحلية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أوال، ثم موارد الشركاء ثانيا. وذلك عبر 

ودقيقة للمشاريع االستراتيجية.  توثيق تعهدات مختلف األطراف في اتفاقيات الشراكة، واالعتماد على برمجة واقعية

جز الجماعة على تعبئة الموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع. ويتمثل هذا العجز في  لكن لوحظ ع

عدم استجابة بعض الشركاء لتمويل جزء أو مجموع المشاريع المزمع إنجازها المترتب عن عدم وضع نظام للتعاقد 

 أو الشراكة مع مختلف المانحين.

 بما يلي: لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 احترام برمجة المشاريع االستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع في إنجازها؛   -

تفعيل آليات التواصل مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم في إطار  -

 المدرجة بالمخطط؛ 

 ؛2022- 2017برنامج عمل الجماعة عن الفترة  القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار -

 العمل على ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع.  -

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
 :  فيما يليتدبير المداخيل الجماعية العديد من أوجه التقصير تتجلى   تشاب

  العمومي للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على النقل 

لوحظ أن كل أصحاب سيارات األجرة الذين يزاولون نشاطهم داخل المجال الترابي للجماعة ال يلتزمون بواجباتهم  

 المتمثلة في أداء الرسوم على النقل العمومي للمسافرين، كما تنص على ذلك مقتضيات القوانين الجبائية. 

قها لسنة منح رخص االستغالل دون أن تقوم الجماعة بإعمال المساطر وقد تبين أن بعض الحقوق يرجع تاريخ استحقا

ضمان استخالصها. ويتعلق األمر بأربع سيارات أجرة بلغ مجموع الرسوم غير المستخلصة بشأنها بالقانونية الكفيلة 

 درهم. 12000

  لنهائية األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية ا عدم احترام مقتضيات دفتر تحمالت كراء السوق 

المداخيل، أن الجماعة ال تطالب متعهد السوق  شسيعلوحظ من خالل االطالع على بيانات األداء المقدمة من طرف 

األسبوعي بواجبات الكراء المتعلقة بالربع األخير من السنة، وتلجأ عوض ذلك العتبار الضمانة النهائية المودعة من 

بات الكراء، في حين ينص كناش التحمالت المتعلق بكراء السوق طرف المتعهد بمثابة دفعة أو تسبيق عن واج

لمدة ثالثة  األسبوعي في فصله السادس على أن " أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساوي استغالل المرافق

ية تعتبرها المداخيل أن الضمانة المال  شسيعويتبين من خالل تتبع الدفعات المحصلة من طرف    أشهر من نفس السنة".

الجماعة بمثابة دفعة أخيرة لواجبات الكراء وليس بضمانة مالية تحمي الجماعة من عدم وفاء المكتري بجميع التزاماته 

 التعاقدية. 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 استخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛  -

 .ء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائيةكرا احترام مقتضيات كناش تحمالت -

 تدبير النفقات ثالثا.
بالدراسات.  المتعلقةعرف تدبير النفقات العديد من االختالالت تهم أساسا الصفقات المبرمة وسندات الطلب والنفقات 

 وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

 بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة  عدم إخبار المتنافسين المقصيين 

، لوحظ 2016إلى    2013الممتدة من   الفترة من خالل االطالع على ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خالل

أن الجماعة ال تعمل على احترام مجموعة من اإلجراءات المسطرية والتي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في  

ع والتي من ضمنها إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة، اختيارات صاحب المشرو

المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ  2.12.349من والمرسوم رقم  44مما يخالف مقتضيات المادة 

تم إقصاؤهم برفض عروضهم  التي تنص على أن صاحب المشروع يخبر المتنافسين الذين    2014ابتداء من فاتح يناير  

أيام ابتداء من تاريخ انتهاء    05معه ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل  

 أشغال لجنة فتح األظرفة.   
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  التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

من خالل االطالع على الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات التي تم تسلمها مؤقتا ونهائيا من طرف الجماعة، تبين أنها 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة   65ال تتضمن تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال، مما يخالف مقتضيات المادة  

 2000ماي  4الصادر في  2.99.1087موجب من المرسوم رقم المطبق على صفقات األشغال المصادق عليه ب

، التي تنص على أنه ال يتم تسلم المنشآت إال بعد 2000يونيو  1بتاريخ  4800والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ها خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة األشغال لمجموع التزامات الصفقة، والتي من ضمن

زاماته تسليم المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال والتي تمكن من التأكد احترام صاحب الصفقة اللت

كما تبين أن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة تنص على   التعاقدية اتجاه الجماعة.

يوما من تاريخ التسلم المؤقت  30إيداع هذه التصاميم داخل أجل % من مبلغ الصفقة في حالة عدم 1اقتطاع مبلغ 

  درهم 27.000,00للصفقات، وهو األمر الذي لم تحترمه الجماعة مما ترتب عنه ضياع مبالغ مالية تقدر بحوالي 

 .2017إلى  2011بالنسبة للصفقات المبرمة في الفترة الممتدة من 

 ألشغالالتسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من ا 

 يلي:  ، حيث تبين ماINDH /02/2012و 02/2015رقم تعلق األمر بالصفقتين ي

، إال أنه تبين من 2015/ 02صرحت الجماعة بالتسلم المؤقت للصفقة رقم  2016فبراير  22بتاريخ  -

 2016فبراير  23خالل االطالع على رسالة رئيس جماعة إشمرارن الموجهة لمقاولة "إم" والمؤرخة في  

جل في موضوع إعذار صاحب الصفقة بسبب التأخر في االنتهاء من األشغال بالرغم من انصرام األ

فبراير    22التعاقدي للصفقة، أن المقاولة واصلت األشغال بعد التاريخ المعلن في محضر التسلم المؤقت )

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   65( وهو ما يخالف مقتضيات المادة 2016

داء من التاريخ الذي عاين األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت، يعمل به ابت

 فيه صاحب المشروع انتهاء األشغال.

" من أجل إنجاز أشغال تجهيز بئر  ش.نمع شركة "  INDH /02/2012أبرمت الجماعة الصفقة رقم  -

أشهر،   5، داخل أجل درهم 594.985,20استغاللي بدوار تاورة الفوقانية وبئر بدوار إكاندوين بمبلغ 

المتعلق بأشغال ربط مخبأ ضخ البئرين بالتيار الكهربائي   06-500م وقد تضمنت الصفقة الثمن رق 

المتعلق  17/2014، إال أنه تبين من خالل االطالع على سند الطلب رقم درهم20.000,00   بمبلغ

درهم أن   81.399,99بأشغال توسيع الشبكة الكهربائية لربط بئر بدوار إكندوين بالتيار الكهربائي بمبلغ  

في   2014يوليوز    21و تسلم األشغال تم بتاريخ    2014يوليوز    09نفقة المتعلقة به مؤرخ في  االلتزام بال

، مما يثبت أن األشغال ظلت 2014ماي  02حين أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للصفقة بتاريخ 

تضيات وبالتالي لم تعمل الجماعة على اقتطاع غرامات التأخير مما يخالف مق متواصلة بعد هذا التاريخ

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي  60المادة 

تنص  على:" تطبق غرامة تأخير يومية على المقاول، في حالة معاينة تأخير في تنفيذ األشغال، سواء 

 أو تاريخ أقصى. تعلق األمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ 

 إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة 

ثقب استغاللي  ، من أجل تجهيزدرهم 808.089 " بمبلغG. Tمع شركة " 2014/ 01أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

 مجلس وقد لوحظ أن رئيس .أشهر 8بدوار إمينتزكي ودوار تسكرت وبناء خزان مائي بدوار إشمرارن داخل أجل 

، علما أن التسلم النهائي لألشغال موضوع 2016يونيو  05الجماعة أرجع الضمان النهائي لصاحب الصفقة بتاريخ 

من دفتر الشروط اإلدارية  16، مما يخالف لمقتضيات المادة 2016يوليوز  04الصفقة المشار إليها أعاله مؤرخ في 

ال، التي تنص على أن الضمان النهائي يتم إرجاعه لصاحب الصفقة بعد رفع اليد العامة المطبقة على صفقات األشغ

 ( أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال.3الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثالثة )

  اللجوء المتكرر لخدمات مكتب دراسات غير معتمد للقيام بأعمال الدراسات التقنية واإلشراف على

 لفائدة الجماعة لمنجزةالمشاريع ا

" ألجل إنجاز S. Eمن خالل االطالع على مجموعة من سندات طلب الصادرة عن الجماعة لفائدة مكتب الدراسات "

مجموعة من الدراسات المتعلقة بمجاالت تتعلق بالطرق والمسالك والمنشآت الفنية تبين أن مكتبي الدراسات المذكورين 

 22ذي الحجة )  4بتاريخ 984-2.98  في المجاالت المذكورة طبقا للمرسوم رقم ال يتوفران على شهادة االعتماد 

( بإحداث نظام العتماد األشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على 1999مارس 

المعايير العلمية   المشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة، مما ترتب عنه إنجاز دراسات ال تحترم

الى دوار تزكي على  2001المعترف بها في المجال كالدراسة التقنية المتعلقة ببناء المسلك الرابط بين الطريق رقم 

كلم، والتي تخللتها عدة نقائص كما جاء في الرسالة الموجهة من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل  2طول 

 .جهيز والنقل واللوجستيك بشيشاوةإلى المدير اإلقليمي للت 2016يناير  18واللوجستيك بمراكش بتاريخ 
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 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعة 

من خالل االطالع على بعض الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن اإلنجاز 

الفعلي لهذه النفقات، تم بتاريخ سابق لتاريخ اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء،  

بسن نظام للمحاسبة العمومية   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم    55مما يخالف مقتضيات المادة  

،  االلتزامللجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن نفقات الجماعات المحلية تخضع لمراقبة مالية في مرحلة  

من أجل اإلشهاد عليه بالنفقة إلى الخازن المكلف باألداء المعني    التزامالتي بمقتضاها يتم تبليغ كل مقترح    56و المادة  

التي تؤكد أن االلتزام بالنفقات العمومية ال يكون نهائياً إال  بعد إجراء المراقبة المالية   61وإدراجه في محاسبته، والمادة  

 من طرف الخازن الجماعي المكلف باألداء.

راسات" لفائدة الجماعة ، أنجز مكتب الدراسات "شيشاوة للد درهم  60.012مبلغ    30/2014ففي إطار سند الطلب رقم  

ودوار إماخرتن، وقد تبين   2001الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تبليط وبناء المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم  

حسب مشروع التنفيذ، كما أن بعض محتويات الدراسة مؤرخة   2014أبريل    15أن زيارة موقع األشغال تمت بتاريخ  

 . 2014دجنبر  05النفقة المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي بتاريخ ، علما أن 2014في نونبر 

، أنجز مكتب الدراسات "شيشاوة للدراسات" لفائدة الجماعة درهم  99.900مبلغ    14/2015في إطار سند الطلب رقم  

حتويات الدراسة المذكورة الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تجهيز ثقب استغاللي بدوار المساريح، وقد تبين أن بعض م

Tracé en plan  علما أن النفقة المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي 2015مؤرخة في مارس ،

 .2015أبريل  24بتاريخ 

، أنجز مختبر الخبرات والدراسات والتجارب لفائدة الجماعة الدراسة الجيوتقنية  17/2017وفي إطار سند الطلب رقم  

، وقد تبين أن أخذ العينات المتعلقة ببنية التربة درهم 30.000ل بناء دار الطالب بإشمرارن بمبلغ المتعلقة بأشغا

، علما أن النفقة 2017غشت  02والتجارب المتعلقة بها مؤرخة في  2017يوليوز  27المذكورة أنجزت بتاريخ 

 .2017أكتوبر  26المذكورة مؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي بتاريخ 

 لجوء لسندات طلب للتسوية وعدم إعمال مبدأ المنافسة عند إنجاز بعض الدراسات ال 

من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال   2014/ 18سند الطلب رقم    2014يوليوز    02أصدرت الجماعة بتاريخ  

قد تضمن ملف النفقة ، ودرهم  139.800,00  تجهيز أثقاب استغاللية بدواوير: إشمرارن، إمين تزكي وتسكرت بمبلغ

" أدلى  M.E، علما أن مكتب الدراسات »2014 يونيو 05و 04المذكورة بيانات األثمان المضادة تحمل تاريخي 

مما يثبت الطابع الصوري للمنافسة المنجزة من طرف الجماعة عند إبرام   2014بمحتويات الدراسة خالل شهر أبريل  

 بمبلغ 13/2015سند الطلب رقم  2015أبريل  20الجماعة بتاريخ  كما أصدرت سند الطلب المشار إليه أعاله.

الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء قنطرة بدوار   " من أجل إنجاز  M.E، لفائدة مكتب الدراسات "درهم  60.000,00

. وقد تبين من خالل االطالع على الملف التقني للنفقة، أن محتويات الدراسة مؤرخة في شهر الرباط إداومرزوك

مما يؤكد أن الجماعة لجأت  2015 مارس 12و 11، علما أن بيانات األثمان المضادة تحمل تاريخي 2014نونبر 

 للمنافسة الصورية من أجل إنجاز الدراسة سالفة الذكر.

 للحسابات بما يلي:  لذلك، يوصي المجلس الجهوي

احترام اإلجراءات الشكلية المتعلقة بإخبار المتنافسين المقصيين من طلبات العروض بأسباب إقصائهم  -

 بواسطة رسالة مضمونة؛

 إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال عند التسلم المؤقت للصفقات؛  -

 للصفقة في التاريخ الذي تمت فيه معاينة االنتهاء من األشغال؛التصريح بالتسلم المؤقت  -

 الحرص على عدم إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة؛ -

 احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية عند إنجاز الدراسات الالزمة للمشاريع الجماعية؛ -

 . الدراساتإعمال قواعد للمنافسة عند إنجاز سندات الطلب المتعلقة ب -
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II.  شمرارنجواب رئيس المجلس الجماعي إل 

 )نص الجواب كما ورد(

 الجماعة  الجماعي للتنمية وبرنامج عمل وتنفيذ المخططتقييم إعداد  .أوال
  عدد مهم من مشاريع مخطط التنمية الجماعينجاز إأو التأخر في نجاز إعدم 

خاصة بعد أن تم إدراجها ضمن مشروع المبادرة   بالجماعة،هي بالفعل سنة انطالق التنمية الشاملة    2011إن سنة  

مخطط الجماعة   اوراش. وقد حظيالضروري إلطالق عدة    الدعم الماليلتستفيد بدلك من    البشرية،الوطنية للتنمية  

ميزانية التجهيز التي  فبالرغم من ضعف  المجلس،بعناية كبيرة من طرف ، 2016و 2011للتنمية للفترة ما بين 

مع   تعاملت الجماعة  ،2014القروية الشاملة إلى حدود سنة    للكهربة  FEC  :كانت تنفق كلها من قبل في دفع أقساط

إال أن عدم التزام األطراف األخرى شكل   المشاريع،عدد مهم من  نجاز  إالذي مكنها من    بعقالنية، الشيءهدا الثابت  

 فيه، كما أن المشاريع التالية:ال يمكن للجماعة التحكم  أمامها، وهو أمرعائقا 

 بناءها حاليا بإشمرارن،أجل بناء دار األمومة: وجودها بدائرة امتوكة  -

 تأهيل مركز الجماعة: يتطلب اعتمادات كبيرة، لدى فالجماعة راسلت أكثر من جهة،  -

 طريق تزكي بومسا: في طور االنطالق حاليا )جماعة إشمرارن وجماعة تاولكولت(  -

قاعات للتعليم األولي: انخرطت الجماعة في اتفاقية شراكة موضوعاتية تم توقيعها أمام أنظار  3 -

ديمية الجهوية للتربية الوطنية والمديرية العامة للجماعات والداخلية وجهة صاحب الجاللة مع األكا

مراكش أسفي للتأهيل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، بحيث دفعت الجماعة أقساطها المتمثلة في  

 درهم، ال نعرف لحد اآلن مصيرها، كما نسجل عدم التزام األطراف األخرى.  500.000.00

إلعالن عن الصفقة سابقا من طرف المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بشيشاوة، مدرسة جمعاتية: تم ا -

 وبعدها تم إلغاء المشروع نهائيا ألسباب الزالت مجهولة.

  المشاريع التنموية المسندة إليهمنجاز إعدم تواصل الجماعة مع شركائها قصد تتبع وضعية 

بعض المشاريع المسندة  االلتزام بإنجازستفسار حول عدم جل االألقد قمنا بعدة زيارات للقطاعات األخرى من 

المركزية، باإلضافة إلى ما أسلفناه من إيضاحات أن تدبر انجازها يكون على مستوى المصالح  وتأكد لنا إليها،

 حول تلك المشاريع ذات األهمية البالغة.

  برنامج عمل الجماعة المدرجة فيضعف إعداد دراسات جدوى المشاريع 

باعتباره الوثيقة نجازه إإعداد برنامج عمل الجماعة للتنمية ثم نهج المسطرة القانونية في  خالل -

على   البرنامج، وتم االعتماد حرصنا على تنفيذ كل خطوط  و  الفترة،ه  ذ ه  لمشاريعوالمرجعية  الرسمية  

التشابه بينها، خاصة وأن عددا منها يدخل في مجال العروض التقنية للمشاريع السابقة نظرا ألوجه 

 الماء الشروب. 

إال أن هناك أوراق الحضور تؤكد  الساكنة،لقد تم إغفال انجاز محاضر االجتماعات مع الجمعيات و -

 . تشاركيتواصل الجماعة مع جميع الفعاليات في إطار 

أما  للتعبئة، وموارد أخرى وحصة الشركاءل المشاريع متعددة: فهناك ميزانية الجماعة مصادر تموي -

بعض الشركاء فيعود إلى طبيعة المشروع الذي يشير بشكل ضمني   بخصوص عدم اإلشارة إلى

 .نوع الشركاء ومباشر إلى

 عمل الجماعة  ضعف ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع المدرجة في برنامج 

 األخرى، هيللقطاعات  إنجازهاوالمسند نحيطكم علما أن بعض المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة 

 الموضوع.ه المرحلة داخل تراب الجماعة حيث توصلنا بمراسالت في ذ عبارة عن برنامج عملها له

 تدبير المداخيل الجماعية  .ثانيا
  النقل العمومي للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على 

 حيث بدأت في استخالصه. الوضعية،ه ذ المصالح الجماعية باشرت بالفعل تسوية هن إفا الرسم ذ بالنسبة له

  عدم احترام مقتضيات دفتر تحمالت كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية 

 الحالية.المالية  ه السنةذ من ه به ابتداءلعمل ستشرع مصالح الجماعة في ا

 تدبير النفقات  .ثالثا
 عدم إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة 

لجنة  من المالحظ أن الجماعة تقوم أحيانا بمراسلة المتنافسين المقصيين إلخبارهم بأسباب اإلقصاء، كما تعمل

بحيث  كذلك، أسباب إقصائهم وتبين لهم إبالغ جميع المتنافسين المقصيين عبر الهاتف على فحص العروض 
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 الخصوص،ا ذ شكاية ضد الجماعة به ةتسجيل أي ولم يتمدون اعتراض على إقصائهم،  الماليةضماناتهم  يستلمون

 . األول مستقبالاعتماد اإلجراء القانوني  مواصلة مع العلم انه سيتم

  المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغالالتسلم 

نه أمن بعض المقاولين، كما  تصاميم المنشآتالجماعة عملت على تسلم بعض ن إفاإلجراء القانوني ا ذ لهبالنسبة 

 . أثناء االلتزام به لتنفيذهجميع االحتياطات  ذ سيتم أخقانوني إجراء 

 للصفقة قبل االنتهاء من األشغال مؤقتالتسلم ال 

المعنية، إلصالح  بمراسلة الشركةقام ربما ن المكتب التقني : إ02/2015رقم فيما يخص الصفقة  -

عيب ظهر أثناء إعادة تفقده للمشروع وجب إصالحه في إطار اقتطاع الضمان النهائي الذي يبقى في  

 ؛ النهائيإلى حين التسلم ذلك أجل حوزة الجماعة من 

 2014ماي  02ن التسلم المؤقت للصفقة بالفعل كان بتاريخ إ: INDH /2012/02أما الصفقة  -

 شدة التيار الكهربائي الذي تعاني منه الجماعة ككل،إال أن ضعف  ومعزول،كامل واحد،  كمشروع

 17/2014  مالطلب رقإلى اللجوء إلعداد سند  باإلضافة إلى تغيير مكان توطين الثقب االستغاللي دفع  

الجهد الكهربائي مما يؤكد أن الجماعة  الكهربائية لتقوية للشبكةتوسيع جل أ من على وجه السرعة

 هي المسؤولة عن التأخير.

 إرجاع الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للصفقة 

ان خطأ، مع العلم إن الجماعة لم يسبق لها أن أفرجت على الضمان النهائي قبل التسلم النهائي لألشغال، وربما ك

أي بعد التسلم النهائي   2016يوليوز    13أن البيان البنكي الشهري للشركة يفيد استخالصها للضمان النهائي بتاريخ  

حسب الوثائق  2016يوليوز  05، باإلضافة إلى أن إرجاعها كان بتاريخ 2016يوليوز  04للمشروع الذي هو 

 ون.ثالثة أشهر حسب القان 3المالية، وداخل اجل

  واإلشراف علىاللجوء المتكرر لخدمات مكتب دراسات غير معتمد للقيام بأعمال الدراسات التقنية 

 المشاريع المنجزة لفائدة الجماعة

الجماعة تنجز هده الدراسات التقنية عن طريق مسطرة سندات الطلب عبر مراسلة مجموعة من  أنتجدر اإلشارة 

 مراسلة الشركةعمدت الجماعة فعال إلى و وثيقة.بأية  المطالبة لإلدالءاألمر الذي ال يمكن معه  الدراسات،مكاتب 

صة بعد األمطار الغزيرة التي المسلك خاا ذ ه ظهرت بأشغالمن اجل القيام بإصالح العيوب التي  عديدةمرات 

المسلك أثناء القيام بعملية وضع مادة )الزفت( لفترة في انتظار  ا ذ ه منع مستعملي  وكذا الستحالة المنطقة، عرفتها 

 .الجماعةالضمان النهائي الزال بحوزة اقتطاع تصلبها، نظرا لكون 

 ت المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسا 

درهم، والخاصة  60.012.00بمبلغ  30/2014إن الدراسة التي أنجزت في إطار سند طلب رقم  -

ودوار امخريتن وغيرها، أنجزت بطريقة   2001المسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية بتبليط وبناء 

المشاريع يتم اقتراحها على اللجنة هذه  استعجالية، فخالل مصادقة اللجنة المحلية للتنمية البشرية على  

نا تمت المطالبة بالدراسات بشكل ضروري ومستعجل إلتمام  كاإلقليمية للموافقة عليها بدورها، وه

 ؛  المصادقة على المشاريع نهائيا 

درهم، فمن المالحظ أن مطالبة اللجنة  99.900.00بمبلغ  2015/ 14فيما يخص سند طلب رقم  -

نية للمشاريع المزمع المصادقة عليها يأتي بشكل مفاجئ، الشيء الذي يدفعنا  اإلقليمية بالدراسات التق

 ؛ إلنجازها بشكل موازي وإعداد النفقة لضمان المشاريع الجماعية التنموية، وتفادي اإلقصاء

درهم الصبغة االستعجالية والضرورية التي   30.000.00بمبلغ    17/2017وفي إطار سند طلب رقم   -

إلحاح السلطات المختصة على انجازه بوجه السرعة ألهميته للمساهمة في ، ويكتسيها المشروع

الدراسة الجيوتقنية بطريقة متوازية مع إعداد هذه محاربة الهذر المدرسي بالمنطقة، فقد كان انجاز 

 النفقة.

  اللجوء لسندات طلب للتسوية وعدم إعمال مبدأ المنافسة عند انجاز بعض الدراسات 

يمكن القول إن توفر بيانات أثمان مضادة يزكي وجود مبدأ المنافسة باإلضافة إلى عدم إمكانية دفع نفقة دون 

 .الخدمةالحصول على 
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 جماعة "سيدي عبد المومن"

 )إقليم شيشاوة( 
 

قيادة تولوكولت،  لى إمدينة شيشاوة، وهي تابعة إداريا كلم من  50سيدي عبد المومن على بعد الترابية جماعة التقع 

اإلحصاء العام للسكان  وحسب كلم مربع. 155 وتبلغ مساحتها ،دائرة متوكة، إقليم شيشاوة، جهة مراكش آسفي 

 9007 وصلت إلىدوارا بساكنة  37لجماعة سيدي عبد المومن  بلغ عدد الدواوير التابعة، فقد 2014 والسكنى لسنة

إلى  2013مليون درهم خالل سنة  11,47من  للجماعة نموا مهما حيث انتقلت اإلجماليةالمداخيل  نسمة. وقد عرفت

كما ارتفعت، بشكل طفيف،   . بالمائة 30وهو ما يمثل نسبة زيادة تناهز  2017مليون درهم خالل سنة  14,37

برسم سنة  مليون درهم 7,3 مجموعه ، منتقلة ممابالمائة خالل نفس الفترة 10بنسبة  للجماعةاإلجمالية  المصاريف

 .2017 سنةمسجلة مليون درهم  8إلى ما يفوق  2013

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

   .المالحظات والتوصيات التالية عن تسجيل مراقبة تسيير جماعة سيدي عبد المومن سفرتأ

 المراقبة الداخلية أوال. تقييم إجراءات 
  العمل على تسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العموميةعن تقاعس الجماعة 

لوحظ أن جميع األوامر بالخدمة التي بلغت إلى المقاولين أصحاب الصفقات المبرمة مع الجماعة، ال يتم تسجيلها 

 غال.األشبطريقة تسلسلية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق على صفقات 

عدم مسك الجماعة لمحاسبة المواد المنصوص عليها في نظام  في غياب تعيين مسؤول رسمي على المخازن، لوحظ  و

 غياب سجل تتبع عمليات تسلم وتسليم المقتنيات الجماعية.المحاسبة العمومية للجماعات، ويتجلى ذلك في 

  بة الموادومحاس سجالت المتعلقة بالمحاسبة العموميةالعدم الحرص على مسك 

دفتر تسجيل حقوق أساسا ب ويتعلق األمر لوحظ أن الجماعة ال تعمل على مسك السجالت المنصوص عليها قانونيا  

دفتر الحسابات  و  الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرةو  الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واآلمر بالصرف

 دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.وكذا  لمثبتة لفائدة الجماعةالدفتر اليومي للحقوق او حسب أبواب النفقات

 في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة الداخلية غياب نظام للمراقبة 

لتوزيع المياه. وقد استهلكت هذه  صهريجينسيارات مصلحة وشاحنتين  03تتكون حظيرة سيارات الجماعة من 

ير أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة غ  .من الوقود   درهم  498.003,64ما مجموعه    2017-2013الحظيرة خالل الفترة  

 والتتبع. الداخلية تشوبه عدة نقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة

  لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 الجماعة؛   من طرفالصفقات المبرمة المتعلقة ب ألوامر بالخدمةنتظم والصحيح لالمسك الم -

 ؛ ومحاسبة المواد سجالت المتعلقة بالمحاسبة العموميةالالحرص على مسك  -

 إرساء نظام مراقبة فعال لتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة. -

 برنامج عمل الجماعة و نميةللت الجماعي  المخططإعـداد وتنفيـذ  تقييم ثانيا.
 غياب مصادر التمويل الداخلي إلنجاز المشاريع االستثمارية 

تبين من خالل االطالع على مختلف المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية، أن الجماعة ال تتوفر على رؤية 

المصالح الخارجية، إذ أن الكلفة المالية واضحة وموضوعية حول تعبئة مواردها الذاتية، وكذا تلك المعبأة من قبل 

مليون درهم تساهم فيها الجماعة فقط ب   62,6تصل إلى  2016- 2011اإلجمالية للمشاريع المبرمجة خالل الفترة 

 بالمائة.  8مليون درهم، أي بنسبة تقدر ب  4,7

  من طرف الجماعة التأخر في تنفيذ المشاريع االستثمارية المبرمجة 

ير على مستوى إعداد وبرمجة األشغال، حيث تلجأ الجماعة إلى نقل االعتمادات المخصصة لالستثمار لوحظ تأخر كب

عتمادات االستثمار  من سنة إلى أخرى وهو ما يفسر غياب رؤية واضحة للمشاريع المراد إنجازها، حيث بلغت ا

 ادات المفتوحة.من االعتم % 80درهم أي بنسبة بلغت  3.480.073ما مجموعه  2014المرحلة سنة 
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  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

 ،2022-2017على برنامج عمل الجماعة عن الفترة    2017صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر  

حيث حرص على القيام بتشخيص لإلكراهات االجتماعية )قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية( واإلكراهات 

 لجماعة.لالحة( وذلك عن طريق عرض لمعطيات رقمية تظهر الحالة الراهنة االقتصادية )قطاع الف

تقم الجماعة بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة حيث لوحظ عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع  مموازاة مع ذلك، ل

 .على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه

احية المالية، فتم رصد غياب دراسة مقارنة للكلفة اإلجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة في الميزانية ما من النأ

مداخيل على إبراز الجدول المضمن في البرنامج  ويقتصروكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة. 

صادر التمويل اإلضافية  اإلشارة إلى مدون    ،ة ماليةمع إظهار الفائض خالل كل سن  ،ومصاريف التسيير المتوقعة فقط

 المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع.

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

االعتماد على مصادر التمويل الداخلي الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة بالمخطط التنموي بدل اللجوء   -

 المصالح الخارجية؛ الشركاء وبنسبة كبيرة إلى مساهمات 

المشاريع االستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع الخاصة برمجة الباحترام  -

 في إنجازها؛ 

 .2022-2017القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة  -

 تدبير المداخيل الجماعية ثالثا.
  عدم استخالص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي 

وجود بعض البنايات المشيدة رغم بالقرار الجماعي الجبائي لوحظ عدم إدراج الرسم المفروض على عمليات البناء 

من شأنها الرفع  والتي  درهم 117.542,00مهمة تقدر ب  مبالغضياع بتراب الجماعة. وقد ترتب عن هذا التقصير 

 .من قيمة المداخيل اإلجمالية للجماعة

 المقالع مواد استخراج على  المفروض الرسم تصفية مستوى على خطأ 

تستفيد الجماعة من المداخيل المحصلة من مقالع دوار تارسلت التي يتم استغاللها من طرف بعض الشركات الستخراج 

دراهم  4بع لها. لكن لوحظ عدم احترام التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي والمحددة في مواد البناء من الملك العام التا

لكل متر مكعب من الرمال والصخور المستخرجة خالل تصفية هذا الرسم بالنسبة لشركة خاصة برسم السنوات 

متر  118.568عن  درهم 355.704دراهم كسعر، ما نتج عنه تحصيل مبلغ  3، حيث تم اعتماد 2017و 2016

 . درهم 474.272مكعب بدل مبلغ 

 كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية تحمالتاحترام مقتضيات كناش  عدم 

السوق مستغل الجماعة ال تطالب ، أن المداخيل شسيعلوحظ من خالل االطالع على بيانات األداء المقدمة من طرف 

من  ةالضمانة النهائية المودع  ، وتلجأ عوض ذلك العتبارالربع األخير من السنةالمتعلقة باألسبوعي بواجبات الكراء  

المتعلق بكراء السوق في حين ينص كناش التحمالت  الكراء،دفعة أو تسبيق عن واجبات المتعهد بمثابة طرف 

ي استغالل المرافق لمدة ثالثة أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساو على أن "األسبوعي في فصله السادس 

 .أشهر من نفس السنة"

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 ؛بالقانون الجبائي والعمل على استخالصهالرسم على عمليات البناء  إدراج -

 تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع طبقا لتسعيرة القرار الجبائي؛  -

 تحمالت كراء السوق األسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية.احترام مقتضيات كناش  -

 تدبير النفقات رابعا.
 مطابقة لتنفيذ األشغال الالمؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت  التسلم 

ية المتعلقة بالصفقات التي تم  أن جميع الملفات التقن  العامة، تبينمن دفتر الشروط اإلدارية    65خالفا لمقتضيات المادة  

احترام صاحب من المطابقة لتنفيذ األشغال والتي تمكن من التأكد المنشآت  تسلمها مؤقتا ونهائيا ال تتضمن تصاميم

 .الصفقة اللتزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة
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  بمراقبة جودة األشغال المتعلقةاالستالم المؤقت لألشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية 

من أجل إنجاز أشغال ثالث خزانات مائية بدواوير: ايت عليوة، أداريس،  06/2013رقم  أبرمت الجماعة الصفقة

تقرير المتعلق الالطالع على  تبين من خالل ا، وقد  أشهر  5داخل أجل    درهم  273.991,44طويلعات وبيدوغاس بمبلغ  

خالل فترة الحقة لالستالم المؤقت للصفقة الذي التجارب الميكانيكية على اإلسمنت أنجزت  أن    ،بمراقبة جودة األشغال

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات   65، مما يخالف مقتضيات المادة  2014مارس    18تم بتاريخ  

 الدولة. األشغال المنجزة لحساب

 التسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال 

من أجل إنجاز أشغال بناء الطريق الرابطة بين دوار بوركايز وخميس سيدي   2014/ 01أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

 أشهر. 4، داخل أجل درهم 553.884,00عبد المومن بمبلغ 

المقاولة  اإلسفلت أنلهندسة المدنية والمتعلق بقياس درجة تكسية الوحظ من خالل االطالع على تقرير مختبر وقد 

ماي  21في حين أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للصفقة بتاريخ  ،2015يونيو  18أنجزت أشغاال إلى حدود 

 في محضر التسلم المؤقت ، مما يؤشر على أن األشغال ظلت متواصلة بعد التاريخ المعلن 2015

 خاطئة  أسس على التأخير غرامات تصفية 

المتعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين دوار بوركايز وخميس  01/2014من خالل االطالع على الصفقة رقم 

 سيدي عبد المومن، تبين أن الجماعة عملت على تطبيق غرامات التأخير خالل المدة الفاصلة بين األجل التعاقدي

الذي صرحت فيه الجماعة بالتسلم  2015ماي  21( وتاريخ 2015أبريل  16النظري النتهاء األشغال ) الذي يوافق 

يوما من التأخير، علما أن النهاية الفعلية لألشغال حسب تقرير التجارب المنجز من طرف  35المؤقت للصفقة أي 

من دفتر الشروط اإلدارية  60خالف مقتضيات المادة مما ي ،2015يونيو  18لهندسة المدنية تصادف تاريخ ا مختبر

 .العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة 

  عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة الواردة بجدول المنجزاتالكميات  اعتمادعدم 

من أجل إنجاز أشغال  درهم 588.684,00بمبلغ  04/2015رقم  بالصفقةالمتعلق  النهائيفي إطار كشف الحساب 

زهرة أتعمر، وتجهيز بئر بدوار وترسلت  يتوريد ووضع أنابيب الماء الصالح للشرب بدوارو بناء خزان مائي 

لوحظ وجود تناقض بين حجم االشغال المدرجة في كشف الحساب النهائي   مومن،إدوغاس إكورامن بمركز سيدي 

 07بالنسبة للثمن رقم  (  متر مكعب   3,37( وحجم األشغال المنجزة فعليا حسب جدول المنجزات )كعبمتر م  12,73)

 . درهم 14.844,00 غير مستحق يساوي والمتعلق باإلسمنت المسلح وبالتالي أداء مبلغ

 الجماعة طرف من المنجزة الدراسات مستوى على العمومية بالنفقات االلتزام قواعد احترام عدم 

ل االطالع على بعض الملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة، تبين أن اإلنجاز من خال

الفعلي لهذه النفقات تم بتاريخ سابق لتاريخ اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف باألداء، مما 

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3صادر في ال 2.09.441من المرسوم رقم  55يخالف مقتضيات المادة 

 .للجماعات المحلية ومجموعاتها

بمبلغ  28/2015رقم  وسند الطلب درهم 99.384,00مبلغ  13/2017سند الطلب رقم ويتعلق األمر ب

 .02/2014من أجل تتبع أشغال إصالح المسالك موضوع الصفقة رقم  للدراسات،لفائدة مكتب  درهم 60.000,00

 الخدمة إنجاز قبل النفقة بأداء األمر 

دراسات من أجل لل، لفائدة مكتب درهم 60.000,00بمبلغ  25/2014لوحظ من خالل االطالع على سند الطلب رقم 

وضع وضخ وتوزيع الماء بدوار أكادير تدنست،  ووضع قنواتإنجاز الدراسة التقنية حول أشغال بناء خزان مائي 

زاوية أماوول، وأشغال إصالح المسلك الرابط بين وتيدوغاس وترسلت وقنوات الماء بدواوير أدار إيسي برهازن 

أنزيك إحيحي ودوار بوحانو، أن رئيس الجماعة أصدر األمر بأداء النفقة المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 

 .2018فبراير  19م من عدم إدالء مكتب الدراسات بمحتويات الدراسة إال بتاريخ ، بالرغ2014 دجنبر 01

 الدراسات  بعض إنجاز عند الصورية للمنافسة  اللجوء 

لوحظ في هذا الصدد، من خالل ملفات بعض نفقات الدراسات المنجزة بواسطة سندات أن إنجاز األعمال يتم بتواريخ 

المضادة والتي من المفترض أن تكون األساس الذي تتم على أساسه المنافسة،  سابقة لتواريخ تقديم بيانات األثمان

 األمر الذي يوضح غياب أية منافسة قبلية. 

، من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بتزويد دواوير درهم  39.960بمبلغ    27/2013سند الطلب رقم  ويتعلق األمر ب

، لفائدة مختبر درهم 9.720بمبلغ  35/2015سند الطلب رقم وللشرب كفرت، أبربار وإكي أسوليل بالماء الصالح 

سند و  الدراسة الجيوتقنية للبقعة المخصصة لبناء دار الطالب بمركز سيدي عبد المومن  للهندسة المدنية من أجل إنجاز

طريق الرابطة بين ، من أجل إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء الدرهم  60.000بمبلغ    2014/ 08الطلب رقم  

لدراسات للفائدة مكتب  درهم 99.600بمبلغ  2016/ 14سند الطلب رقم  و دوار بوركايز وخميس سيدي عبد المومن
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فتح المسلك وودوار تنف،  08إصالح المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم المتعلقة بمن أجل إنجاز الدراسة 

المسلك الرابط  هللا، وإصالحإصالح المسلك المؤدي لدوار موالي عبد و وتغزوت،ايت جاع والمؤدي لدواوير أجمو 

إصالح المسلك الرابط ، وإصالح المسلك الرابط بين دوار إكي أسوليل وبوزكارو ،بين دوار إكي أسوليل وبدوغاس

 السالم.إصالح المسلك الرابط بين دوار تكمي نسوفو ودار عبد ، وبين دوار أجمو وتغزوت

 لصحيح على إنجاز الخدمة اإلشهاد غير ا 

مؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي بتاريخ ال درهم 39.000مبلغ  2017/ 34في إطار سند الطلب رقم 

دراسات لفائدة الجماعة الدراسة التقنية المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين الطريق لأنجز مكتب ل ،2017 دجنبر 15

، 2017دجنبر  25 تم االنتهاء من إنجازها بتاريخأن الدراسة المذكورة ودوار ترسلت، وقد تبين  214الجهوية رقم 

 .، أي قبل تاريخ إنجاز الدراسة2017دجنبر  20علما أن محضر تسلم الدراسة مؤرخ في 

 العمومية الصفقات إبرام قواعد احترام عدم 

لدراسات التقنية وتتبع المشاريع لدراسات من أجل إنجاز الأبرمت الجماعة اتفاقية مع مكتب  2018يناير  02بتاريخ 

جمادى األولى  8صادر في  2-12-349مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم  2018المبرمجة في إطار ميزانية 

المتعلق بالئحة األعمال الممكن أن   1المتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا الملحق رقم    2013مارس    20(  1434

لقانون العادي، علما أن هذا النوع من الدراسات ال يمكن إنجازه عن طريق تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة ل

 عقود أو اتفاقيات إنما عن طريق صفقة أو سند طلب.

مجموعة من الدراسات في إطار االتفاقية سالفة الذكر، ودون قيام الجماعة  مكتب أنجزال نفس تجدر اإلشارة أنو

 سب العمومي.بإخضاع النفقة المتعلقة بها لتأشيرة المحا

 أداء نفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بالدين من طرف الممون 

لفائدة الجماعة موضوع سند لوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية من خالل االطالع على الملف المتعلق بشراء 

الخاصة   123لة رقم  تبين أن رئيس الجماعة أصدر األمر بأداء الحوا  ،درهم  49.144,00بمبلغ    2018/04  رقم  الطلب

لوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية تم  ب، علما أن تزويد مصالح الجماعة 2018 يونيو 05بهذه النفقة بتاريخ 

اعتراف بدين موقع من طرف المزود   وقد أدلى رئيس الجماعة بسند .  بتواريخ الحقة لتاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة

 موضوع الحوالة المشار إليها. درهم 49.144,00من أصل  2018يونيو  30بتاريخ  درهم 32.000,00بمبلغ 

 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: 

 إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال عند التسلم المؤقت للصفقات؛  -

 القيام بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قبل التصريح بالتسلم المؤقت لألشغال؛ -

 .تصفية غرامات التأخير في تنفيذ األشغال على أسس صحيحة -
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II.  سيدي عبد المومن جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 إجراءات المراقبة الداخلية  مأوال. تقيي
 تقاعس الجماعة في العمل على تسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العمومية 

ببدء  أحيث تبد  المشاريع،نجاز إدأبت الجماعة على تسجيل األوامر بالخدمة حسب أرقاما تسلسلية حسب سنوات 

على تسجيل أوامر الخدمة حسب أرقام  المالحظة والعملوسيتم األخذ بعين االعتبار بهذه  بنهايتها.السنة وتنتهي 

 تسلسلية. 

 عدم الحرص على مسك السجالت المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومحاسبة المواد 

حدود سنة  الجماعة عملت وأمسكت بدفتر تسجيل الدائنين إلىن إففيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية 

أما فيما   النفقات،إغفاله للسنوات المتبقية وذلك لكثرة المهام المنوطة بمدير المصالح المكلف بتصفية  ، وتم2015

تلك الخاصة بالحقوق أو دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات  أواالداء الصادرة  ألوامريتعلق بالدفاتر اليومية 

ت حسب نوعية المداخيل فلم يتم العمل بها من قبل وذلك لعدم المعرفة دفتر الحسابا أوالمثبتة لفائدة الجماعة 

الجماعة ستقوم باالطالع على هذه النوعية من الوثائق وستقوم بالعمل على تطبيقها ن  إفوعليه    بها.بضرورة العمل  

 وتوفيرها بناء على مالحظاتكم وتوصياتكم الواردة في هذا الباب.

  للجماعة واآلليات التابعةفي تدبير حظيرة السيارات غياب نظام للمراقبة الداخلية 

يقوم  مسؤول مباشرتدبير هذا المرفق بكل حيثياته يقع تحت مسؤولية الرئيس وذلك لغياب  أنتجدر اإلشارة إلى 

 الجماعة ستعمل على ايالء هذه التوصيات العناية الكاملة لتفعيلها والعمل بها. أن المرفق. كمابتدبير 

 وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة إعدادم تقيي. ثانيا
  المشاريع االستثمارية إلنجازغياب مصادر التمويل الداخلي 

عن ضعف الموارد الذاتية للجماعة واعتماد  االستثمارية، ناتجالمشاريع  إلنجازغياب مصادر التمويل الداخلي 

ومخرجات الفائض المالي الحقيقي   المضافة،فقط على مداخيل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة  الجماعة

النعدام تجاوب وتفاعل للمصالح الخارجية مع مصالح الجماعة قسطا وافرا في انعدام الرؤية ن أكما  للميزانية،

 موضوعية لتعبئة مواردها الذاتية.ال

 ارية المبرمجة من طرف الجماعةالتأخر في تنفيذ المشاريع االستثم 

كفاية االعتمادات المخصصة وتعثر المساطر  عدمومركزة، عدم رسو السادة األعضاء على فكرة يرجع ذلك ل

 المتبعة بالنسبة للمساطر المالية وغياب الحلول اآلنية والجاهزة لتسريعها. واإلجراءاتاإلدارية 

  ضعف إعداد دراسات الجدوى 

 األولويةإعطاء  مصالح الجماعة أمام خيار    مهمة، يضعية ذات جدوى يتطلب إمكانيات مالية  إن إجراء دراسات تقن

غالب    الدراسات، وفي الوقت الذي تستغرقه أحيانا يشكل إكراها يضعف اإلعداد لهذه    أن  أخرى، كمالمشاريع دون  

لمنطق األغلبية   ى، تخضعجدو  ذاتالمصادقة على تخصيص االعتمادات التي ستكفي إلجراء دراسات  ن  إفاألحيان  

على اللجوء إلى مكاتب الدراسات لتتبع تنفيذ الجماعة  ستعملو رها تضعف اإلعداد لهذه الدراسات.التي بقرا

سمحت اإلمكانيات المادية والبشرية  إذا  بالجماعة،المشاريع الواردة في برنامج عملها في غياب اإلمكانيات التقنية  

 والتنسيق مع المصالح الخارجية ومع مختلف المتداخلين في هذا المجال. وتحققت إمكانية التواصل بذلك،

 تدبير المداخيل الجماعية. ثالثا
 عدم استخالص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي 

وقد تم استخالص رسم  ،2018فبراير  21قامت الجماعة بفرض الرسم على البناء والترميم المؤشر عليه بتاريخ 

قام باستخالص رسم البناء بالوكالة الخضرية  2015بخصوص بناء مسكن في سنة  ماأو .البالستيكمصنع  بناء

بخصوص بناء دار الطالبة وبناء الثانوية   ماأوالبناء.  ن الجماعة آنذاك ال تتوفر على القرار الجبائي الخاص برسم  أل

بخصوص البناء غير المرخص له فال  ما أو اجتماعية،فهما معفيتان من الرسم على البناء باعتبارهما مؤسسات 

 يمكن استخالصه.

 خطأ على مستوى تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع 

ولتدارك  اعة المداخيل الذي لم ينتبه إليه حتى المحاسب العمومي،شسوقع هذا الخطأ المادي سهوا من مصلحة 

 تحصيل.البكما قامت بوضع أمر  أداء الفارق،جل أاسلة الملزم من المصالح المختصة للجماعة بمر قامتاألمر 
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  المتعلقة بالضمانة المالية النهائية األسبوعيعدم احترام مقتضيات كناش تحمالت كراء السوق 

المكتري بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالربع األخير من السنة وعدم اعتبار الضمانة النهائية  مطالبةسوف يتم 

 عة من طرف المتعهد بمثابة تسبيق عن واجبات الكراء.المود 

 رابعا. تدبير النفقات
 التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاوالت بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

لك ال تحتاج لتصاميم كثيرة، باستثناء تصاميم البناء فهي ملزمة وتتوفر عليها الجماعة كت المشاريعلكون هذه 

الجماعة ال تلزم المقاولين بتصاميم المنشآت ن  إفالخاصة بخزانات الماء ونظرا لضعف اإلمكانيات المادية للجماعة  

 المطابقة لتنفيذ األشغال. 

 االستالم المؤقت لألشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة األشغال 

تحت مسؤوليته بالتتبع الموازي لألشغال عن طريق المختبر بأخذ العينات  جرت العادة أن يقوم المقاول على نفقته و

بتاريخ   6/2013وتقديم التقارير المخبرية إلى صاحب المشروع. أما فيما يخص الصفقتين رقم    أثناء انجاز األشغال،

الطويلعات، بيدغاس وادار ايسي  –متعلقة بأشغال بناء ثالثة خزانات للماء بدواوير: ايت عليوة  22/7/2013

متعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين بوالركايز   27/6/2014بتاريخ    1/2014بجماعة سيدي عبد المومن، ورقم  

وسوق خميس سيدي عبد المومن. فهي مشاريع ناجحة جدا وذات جودة عالية بشهادة الساكنة باعتبارهم المستفيدين 

ن يقدمون شكاياتهم إذا ما الحظوا أن المشروع به خلل ما والتي تأخذ بعين االعتبار  الحقيقيين من المشروع والذي

يكون  قد  ،قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة األشغال وبالنسبة للتسليم المؤقت لألشغال دائما.

التأكد  لإلنجاز، بعد التاريخ المحدد بطلب من المقاول مخافة أن يتجاوز  بسبب خطا في التاريخ من لدن المختبر أو

هذه المشاريع المتمثلة في  باإلضافة إلى كون، من جودة األشغال ولو باإلعالم المسبق شفويا من طرف المختبر

تلك المتعلقة بإنجاز الطرق القروية، كما أن الجماعة ا  ذوك  بناء الصهاريج تعتبر من المشاريع المعتادة داخل الجماعة

   . وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبال.أن تساهلت في عملية تسليم األشغال دون التأكد من جودتهالم يسبق لها 

 التسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال 

يتم  وبالنسبة للتسليم المؤقت لألشغال، المحاضر المخبرية،نجاز إيكون دائما هذا التباين نتيجة تماطل المختبر في 

. نجازهإعاينة بعين المكان لألشغال في انتظار التوصل بالتقرير المخبري الذي يتضمن تاريخ االعتماد على الم

 وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبال.

  تصفية غرامات التأخير على أسس خاطئة 

والقانونية في يتم احتساب أيام التأخير وتطبيق الغرامة المستحقة  اعتمادا على محضر التسليم المؤقت لألشغال،

 حق المقاول دون االعتماد على تواريخ التقارير المخبرية التي حررت وأصدرت في التاريخ المشار في طياتها.

  ستطبق فيه مسطرة غرامات التأخير، نه أوأشغاله بواسطة رسالة مضمونة  تتمةكما أن المقاول يتم إخباره بعدم 

الجاري بها العمل بحيث لو لم تكن قانونية لقام المقاول بالطعن فيها  يتم تنفيذ مقتضيات القوانين  ولعدم استجابته،

الجماعة مطالبة وملزمة بعدم التساهل في مثل هذه الحاالت لما تثيره من شكوك في تدبير ن أكما  بواسطة شكاية.

 وترشيد النفقات.

 المشروع عدم اعتماد الكميات الواردة بجدول المنجزات عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب 

نجاز إفهي مأخوذة في مواقع  المنجزة حقيقةفيما يخص الكميات المنجزة والمشار إليها في جدول بيان األشغال 

حيث يقدر الفرق  درهم   730.40 535ب:يتجلى في الثمن اإلجمالي المستحق الذي يقدر    عالية، وذلكاألشغال بدقة  

لما كان هذا المبلغ متوفر  مما يوضح جليا أنه لو كان هنالك سوء نية، درهم   953.60 52بينه وبين ثمن الصفقة 

كون الصفقة تتكون من مشاريع تقع في مواقع مترامية األطراف وهي في الحقيقة تفوق ثمنها    وخصوصا  للجماعة،

 4 – 3 – 2 – 1د في الكميات الواردة في بيان جدول األثمنة بأرقام كما يجب التطرق إلى الخطأ الوار التقديري.

 الزيادة أولى.  للكميات، بليكون هناك نقصان  أالوالذي من المفترض ورغم قلتها  11و

يتم إعداد بيان األثمنة الواقع، رض أبعد إعداد جدول بيان األشغال المنجزة حقيقة على نه أوتجدر اإلشارة إلى 

رض أإخضاعه دائما للمراجعة والمقارنة مع جدول األثمان المنجزة على  يتم والذي عادة ما  مقاول،المستحقة لل

لهذه المعطيات فان هذا الخطأ قد يكون وقع سهوا وبدون   ألخطاء الواردة به قبل أن يصرف.  الواقع وتصحيح كل ا

ا الجماعة والتي يتجلى فيها دائما مبدأ وهو يعتبر تقريبا الوحيد في جميع الصفقات التي قامت به أدنى سوء نية،

 النزاهة واالقتصاد والمردودية العالية. 

 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعة 

هذه دعمها إلنجاح جل أتكتسي طابعا استعجاليا حيث كانت الجماعة تتوخى تقديم ملتمسات من المشاريع كانت 

أما عن مسالة التناقض في التواريخ   لتقنية لدعم ملفات طالبات الدعم.ا  الدراساتالمشاريع. وكان لزاما عليها تقديم  

المبينة على هذه النفقات فإنها تعزى غالبا لعدم االنتباه وقت وضعها وغالبا ما يتم التنبه إليها عند عملية األداء وتتم  
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إما سهوا   لمالحظات المحاسب وغالبا ما يتم إغفال إصالح الخطأ في أرشيف الجماعة،مراجعتها وإصالحها، تبعا  

ودوار   8  الرابط بين الطريق الوطنية رقم  بأشغالأما بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة    أو تحت ضغوطات العمل.

  11تنلفت على مسافة مهدي مرورا بدوار اكررار ودوار  أوالد دوار اسكا ودوار ن إف كلم،  08تونف على مسافة 

كلم عن الجماعة وال حدود لجماعة سيدي المومن   30كلم، فهي دواوير متواجدة بجماعة بوابوض التي تبعد بحوالي  

معها وال يخصها بالجماعة في شيء، أما فيما يتعلق بالدراسة التقنية الخاصة بالمسلك الرابط بين دوار تونف 

وان فلم يتم التطرق إليها في الموضوع. أما فيما يتعلق بالدراسة المتعلقة الواردة في العن 8والطريق الوطنية رقم

كلم فإنها تمت بالفعل خارج إطار تعاقدي وبدون إصدار سند   0.8بالمسلك الرابط بين دوار امسكنيض على مسافة  

ر تسوية وذلك الستعجالية المشروع واستعداد صاحب مكتب الدراسات انجاز الدراسة في انتظا الموضوع،في 

 االلتزام المالي بالنفقة. 

 األمر بأداء النفقة قبل انجاز الخدمة 

التوريدات وعن الحالة المشار إليها فمرده  أوشغال نجاز الفعلي لألإن استخالص المستحقات المالية ال يتم بعد اإل

بين فيها دون انتباهنا لذلك. مدنا بها حاملة للتاريخ الم منا، فتمنسخة من الدراسة المذكورة بعد ضياعها  طلبناإلى 

 .2015و 2014والمشاريع أنجزت بناء على الدراسات المذكورة والمبرمجة خالل سنوات 

  اللجوء إلى المنافسة الصورية عند انجاز بعض الدراسات 

 :لقد تم إتباع المساطر اإلدارية حيث توصلت مصالح الجماعة بمقترحات مكاتب الدراسات بالتواريخ التالية

د وعن األخطاء  39.960,00بمبلغ  2013ماي  08وتم إصدار سند طلب بتاريخ  2013ماي  7و 3-بريل أ 30

المادية، يتم تداركها عند عملية األداء من طرف المحاسب الذي ينبهنا لهذه األخطاء نه إفالواردة في المستندات 

تدارك األخطاء المدرجة في  ااألعباء اإلدارية يتم سهوونظرا لتراكم نه أ األداء، إالباستدراك األخطاء قبل  فنقوم

 الوثائق الموجهة لألرشيف.

 الخدمة نجاز إ ىغير الصحيح عل اإلشهاد 

فاإلشهاد غير صحيح بسبب إغفال تدارك ضبط التواريخ الواردة في الوثائق  2017/ 34بالنسبة لسند طلب رقم 

 بهذه الدراسة. الخاصة

 فقات العموميةعدم احترام قواعد إبرام الص 

 الجماعةوإيمانا من    .مجموعة من الدراسات نظرا للطابع االستعجالي للمشاريع  إلنجازتم االعتماد على االتفاقيات  

سوف يتم العمل وبالدور الفعال لمكتب الدراسات في التتبع والتقييم للمشاريع المقترحة ضمن برنامج عمل الجماعة  

 . على إلغاء العمل بهذه االتفاقية

 داء النفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بدين من طرف الممونأ 

الرئيس هو الذي ن إفن الجماعة ال تتوفر على مصلحة معهود إليها التلقي والتأشير على مقتنيات الجماعة نظرا أل

دخل في إال في األشغال والتوريدات التي ت معمول به منذ إحداث هذه الجماعة، الشيء النفقة، وهذايقوم بتصفية 

تقرر تعيين موظف تعهد إليه مهام استالم وتصفية التوريدات والمشتريات ومسك دفاتر  وقد  صالحيات التقني.

الغرض منه إظهار الطريقة  الجرد الخاصة بالمخزن وعالقة باإلشهاد المدلى به أمام لجنة االفتحاص والمراقبة،

 .توفير ملتزمات المكتبجل أالتي تتعامل بها الجماعة من 
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 جماعة "بــوابــوض"

)إقليم شيشاوة(   
 

 

وتقع في النفوذ   ،كلم مربع  179تمتد على مساحة إجمالية قدرها  حيث    ،02/12/1959أحدثت جماعة بوابوض بتاريخ  

. كما 2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء حسب  نسمة 11.494 سكانها عدد  يبلغ، والترابي لدائرة امتوكة

 بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز ،2016خالل سنة و .جماعيا مستشارا 17 من الجماعي مجلسها يتكون

 همتدرهم    3.385.016,17و  ،ميزانية التسيير  همتدرهم    4.647.464,60  ما يعادل  درهم، منها  8.032.480,77

  ،درهم  4.168.000,00  ما يناهز  ميزانية التجهيز. وقد بلغت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 فقد حصرت في ،أما المصاريف الكلية للجماعة خالل نفس السنة .% من مجموع مداخيل التسيير90 قاربأي ما ي

 تخص نفقاتدرهم  1.638.744,31و ،لتسييردرهم تتعلق بنفقات ا 3.245.335,61درهم، منها  4.884.079,92

  ، درهم 1.604.204,11 ،خالل نفس السنة ،بلغت كتلة أجورهم ،موظفا وعونا 22تتوفر الجماعة على كما التجهيز. 

 % من نفقات التسيير.49 ما يمثل حوالي أي

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

بوابوض عن تسجيل العديد من بخصوص جماعة  وي للحساباتأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجه

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات

 تدبير المداخيل .أوال
 .ترتبط أهم المالحظات الواردة بهذا الخصوص بما يلي

  تدبير بعض الرسوم المحليةاختالالت في 

للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام الرسم على النقل العمومي  .أ

 للمسافرين 

في هذا للنقل العمومي للمسافرين. و وثالث حافالت ،تنشط بتراب الجماعة ثمان سيارات أجرة من الصنف األول

 عن المالحظات التالية: ين المذكورين أعالهأسفرت مراقبة تدبير مداخيل الرسمالصدد، 

 بخصوص الرسمين؛  احترام تسعيرة القرار الجبائيعدم  -

 ؛الرسم على النقل العمومي للمسافرينفيما يخص عدم تطبيق الغرامة عن غياب التصريح بالتأسيس  -

 ين.التقصير في استخالص مستحقات الرسم -

لى غاية نهاية درهم إ 9.450,00، ما يناهز الرسم على النقل العمومي للمسافرينبشأن  ،وقد بلغ الباقي استخالصه

متأخرات استخالص الرسم المفروض على وقوف  حدود نفس التاريخ،إلى ، بلغتكما ، 2017شهر شتنبر من سنة 

دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية وذلك درهم،  5.750,00 حوالي العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

  .استخالصها ب وإصدار أوامرء المستحقات المذكورة من أجل استيفا

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

التابعة والمقهى    ،كالمقاهي المتواجدة بالسوق األسبوعي  ،يتواجد بتراب الجماعة مجموعة من محالت بيع المشروبات

 إضافة إلى بعض المقشدات وقاعات الشاي. ،والمقهى المتواجدة بمركز بوابوض ،لجماعة التي تم كراؤها للخواصل

 االختالالت  عنمحالت بيع المشروبات    على  أسفرت مراقبة عملية فرض واستخالص واجبات الرسمإلطار،  في هذا او

تخلف الملزمين عن أداء مستحقات  ، وعدم إيداع اإلقرار بالمداخيل، وعدم إيداع التصريح بتأسيس المؤسسةالمتعلقة ب

 ضدهم. إلجراءات الالزمةل الجماعة الرسم دون اتخاذ

 عمليات البناءالرسم على   .ج

 تشوب عملية استخالص الرسم على عمليات البناء عدة اختالالت يمكن إجمالها فيما يلي: 

لوحظ أن الجماعة ال تستخلص واجبات الرسم على ، إذ عدم فرض واجبات الرسم على عمليات البناء -

 1/2002لبناء رقم  كما هو الحال بالنسبة لرخصة ا  ،عمليات البناء بالرغم من تسليمها لبعض رخص البناء

بتراب   بدون رخصة . كما تبين انتشار عمليات البناء2002أغسطس  02المسلمتان بتاريخ  2/2002و

قبل  رخصة البناء الحصول على الجماعة دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل فرض

  ؛واستخالص واجبات الرسم مباشرة البناء،



 155 

 ،2009سنة    ،وكمثال على ذلك تم  ،ض إداري للرسم على عمليات البناءالمعدة لغر  بناياتعدم إخضاع ال -

 .كوربناء إعدادية محمد الخامس والمحالت السكنية التابعة لها من الرسم المذ  فاءإع

 كراء الاستخالص مستحقات  عدم 

 لجماعةالتابعة لسيارة األجرة  .أ

لوحظ أن المكتري لم يقم بتسديد مستحقات الكراء من خالل االطالع على ملف كراء سيارة األجرة التابعة للجماعة، 

بلغ  ، حيث شهرا 17أي لمدة  .2011إلى غاية شهر مارس من سنة  2009للفترة الممتدة من شهر نونبر من سنة 

دون أن تقوم الجماعة باتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل وذلك، درهم،  17.000,00 ما يعادلالباقي استخالصه 

   .ستحقاتاستيفاء هذه الم

 لجماعةالتابعة ل المحالت السكنية والتجارية .ب

أي منذ تاريخ إبرام عقد الكراء سنة  ،شهرا 46تبين أن بعض المكترين لم يقوموا بأداء واجبات الكراء لمدة فاقت 

كما قامت الجماعة ببناء تسع محالت تجارية    .درهم  12.900,00حوالي  بلغ مجموع الباقي استخالصه  ، حيث  2014

بأداء السومة الكرائية في كذلك،  ،من أجل كرائها واالستفادة من مداخيلها. غير أنه لوحظ أن المكترين ال يقومون

. ومع ذلك، ال تعمل درهم 105.510,00األمر الذي أدى إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ  ،اآلجال المحددة

لوحظ فضال عن ذلك،  . ذات الصلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص واجبات الكراءى الجماعة عل

المتعلق  09الضمانة النهائية لكراء المحالت التجارية موضوع طلب عروض رقم  نأن الجماعة قامت برفع اليد ع

فتر التحمالت الذي يوجب على بكراء تسعة دكاكين في ملك الجماعة، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل السابع من د 

على أن ترجع هذه الضمانة   ،درهم لكل دكان  1.000,00المشارك في طلب العروض إيداع ضمانة مؤقتة تعادل مبلغ  

ومن  .واعتبارها ضمانة نهائية بالنسبة للمستفيدين من طلب العروض ،فقط للمتنافسين الذين لم ترس عليهم العروض

 إلى تراكم الباقي استخالصه الذي بلغ لجماعةالتابعة لاجبات كراء المقهى استخالص و عدمأدى جهة أخرى، 

  .درهم 22.500,00

 المحالت المبنية من طرف الخواص على أرض السوق االسبوعي التابع للجماعة  .ج

محال تجاريا بنيت فوق أرض الجماعة بالسوق األسبوعي ويستغلها أصحابها   465يتواجد بالسوق األسبوعي أكثر من  

درهم سنويا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والعشرون من  100و 50مقابل أداء سومة كرائية تتراوح بين 

دون أن   ، وذلكأن جل المكترين ال يؤدون واجبات الكراء بصفة منتظمة  ، بهذا الخصوص،القرار الجبائي. وقد لوحظ

، على ، حيث تبين أن بعض المكترينذات الصلة تتخذ الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل استيفاء المستحقات

تراكم الباقي  مما نتج عنه سنة.  20أي لمدة فاقت  ،1996لم يسبق لهم أن أدوا واجبات الكراء منذ سنة  سبيل المثال،

 .2017درهم إلى حدود نهاية سنة  320.900,00استخالصه الذي بلغ 

 لمجزرة في كراء السوق األسبوعي والسوق السنوي وا اختالالت 

سنوي، وقد أسفرت مراقبة تدبير مداخيل هذه المرافق ال للموسم تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي ومجزرة وسوق

 على االختالالت التالية:

 ؛اللجوء لنفس المتعهد لكراء المرافق الجماعية -
، حيث انخفضت من مبلغ 2015و 2014 تيبين سن تراجع مداخيل إيجار السوق األسبوعي -

درهم بسبب عدم أداء واجبات الكراء. علما أن دفاتر   69.600,00درهم إلى مبلغ  273.600,00

  المسبق؛التحمالت تنص على أداء الواجبات الكرائية شهريا عوض األداء السنوي 

 ؛عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بكراء السوق األسبوعي -

 78.000,00 ما يناهز  بلغ الباقي استخالصهحيث ، التقصير في استخالص واجبات كراء المجزرة  -

  ؛درهم

كلفت هذه العملية مبالغ مهمة لخزينة    المذكورة، حيثمرافق  العدم مصادرة مبالغ الضمانة النهائية لكراء   -

 ؛درهم 89.100,00حوالي الجماعة قدرت ب

ن أجل استخالص واجب كراء منتوج سوق الموسم السنوي سيدي عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحمالت م -

 .بوبراهيم

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 تسعيرة القرار الجبائي؛الرسوم المحلية طبقا ل مستحقات استخالص -

 على الرسم واجبات فرض وعلى ،البناء مباشرة قبل البناء رخص على الحصول فرضعلى  العمل -

 ؛ غير المعفاة عمليات البناء جميع

 استخالص المستحقات المترتبة عن كراء سيارة األجرة الجماعية؛ -
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 بصفة منتظمة؛ واجبات كراء المحالت السكنية والمحالت التجاريةاستخالص  -

فيما يخص رفع اليد عن الضمانة  كراء المحالت التجارية التطبيق السليم لمقتضيات دفتر تحمالت -

 النهائية؛

من أجل استخالص واجبات والمجزرة    فعيل مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بكراء السوق األسبوعيت -

 وتجنب تراكم الباقي استخالصه؛اآلجال القانونية  في كراءال

األسبوعي من أجل تجنب على أرض السوق    األغيارطرف    المستغلة منالمحالت  استخالص مستحقات   -

 .تراكم الباقي استخالصه

 تدبير النفقات .ثالثا
تتعلق   ،صفقات عمومية عن طريق طلبات عروض  ،2016و  2010 تيسنالممتدة بين  خالل الفترة    ،أبرمت الجماعة

بكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. كما أصدرت وبإصالح وصيانة المسالك، وأساسا بأشغال البناء، 

 جموعة من الدراسات واألشغال والتوريدات. سندات طلب إلنجاز م  ،فضال عن ذلك ،الجماعة

 نفقات عن طريق الصفقاتال .1

 .يلي ما الخصوص،بهذا  لوحظ،

  أشغال الكهربة .1.1

 تغطيةعدم ، لوحظ سيدي عبد المجيد والمونس يمشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواربالنسبة ل

 شهادة اعتماد المكتب الوطني للماء والكهرباء لفترة إنجاز األشغال.

لوحظ تأخر في    ،تنلفت وأنزيكومشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواوير شعبة الغار  ل  بالنسبة  أما

قة لشهادة اعتماد تقديم صاحب الصفو  ، تبليغ المصادقة على الصفقة بسبب غياب التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء

باإلضافة لعدم تأمين المقاول عن األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة    ،المكتب الوطني للماء والكهرباء منتهية الصالحية

 خالل فترة اإلنجاز.

فقد لوحظ اللجوء  ،مشروع توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواري تنيلفت وشعبة السدرةل بالنسبة أما

نفس األمر ينطبق على سند الطلب  .درهم 63.947,20بمبلغ  9/2015للمنافسة الصورية في إطار سند الطلب رقم 

وتم  .هرباء بدوار شعبة السدرةدرهم، والمتعلق بإنجاز أشغال توسيع شبكة الك 71.795,02بمبلغ  10/2015رقم 

 بصرف نفقة قبل تسلم األشغال من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء. رأم كذلك إصدار

 والطرق  أشغال بناء وإصالح المباني اإلدارية2.1. 

صفقة بمبلغ  في شأنهوالذي أبرمت الجماعة  ،يهم مشروع بناء مراقد بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض فيما

عدم حجز الضمان المؤقت بالرغم من   ،من خالل االطالع على الملف المتعلق بالصفقة  ،لوحظ  ،درهم  597.636,00

 ولم  ، األشغال من االنتهاء قبل للصفقة المؤقت التصريح بالتسلم  تم   كماتأسيس الضمان النهائي خارج اآلجال القانونية.  

بعين االعتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ المستحقة    تأخذ   لم  كماتطبيق غرامات التأخير.  ل  الجماعة  تلجأ

  لصاحب الصفقة.

تم تسجيل إنجاز  فقد  ،درهم 274.954,00مشروع بناء مسكنين وظيفيين بجماعة بوابوض بمبلغ ب  يتعلق فيما أما

عتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ عدم األخذ بعين اال  وكذا  ،األشغال في غياب الضمانة المالية التعاقدية

 المستحقة لصاحب الصفقة.

والرابطة بين  ترات،مولي( ك 10من خالل االطالع على ملف مشروع إصالح الطرق والمسالك على مسافة عشر )و

المالحظات تم الوقوف على ، درهم 452.440,00 يناهز  بمبلغ ،ودواري أنزيك والشعبة 214الطريق الجهوية رقم 

 التالية:

 ؛التسلم النهائي للصفقة قبل انصرام أجل الضمان التعاقدي -

 ؛تأخر الجماعة في األمر بصرف االقتطاع الضامن -

أفتاس ثم تاسيال وير إكرار ومرورا بدوا تراتمولي( ك9يخص مشروع فتح وإصالح الطرق على مسافة تسع ) وفيما

 حظات التالية:تم تسجيل المال، فقد درهم 799.440,00 بمبلغ

 ؛عدم األخذ بعين االعتبار الكميات المنجزة الحقيقية عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة -

 تأخر الجماعة في األمر بصرف االقتطاع الضامن. -

وتزويد دوار أفتاس بالماء   ،تجهيز بئر بدوار أوالد مهديوبناء خزان مائي بدوار أدار، بمشروع يتعلق ب وارتباطا

 تم تسجيل المالحظات التالية: فقد  ،درهم 439.215,60 قدره بمبلغ ،ح للشربالصال
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ضعف على مستوى برمجة األشغال المتعلقة ببناء خزان مائي بدوار أدار بسبب عدم اللجوء لوكالة  -

 ؛الحوض المائي

والتأخر في اإلعالن عن االستالم النهائي لألشغال موضوع  ،إصدار أوامر صورية بوقف األشغال -

 لصفقة.ا

المرس ونادر البيض بالماء الصالح وتكيدة  وتزويد دواوير أكادير  بو  ، بناء وتجهيز خزان مائيب  قمشروع يتعلب  وعالقة

 ،تأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المتعلقة بالمشروع، فقد لوحظ درهم 557.392,74 يناهز للشرب بمبلغ

مشروع تزويد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بجماعة  وبخصوص وأخيرا، وعدم تطبيق غرامات التأخير. 

" لخدمات لصالح الجماعة في  S. Eتم تسجيل إنجاز مكتب الدراسات " ،درهم 238.680,00 قدره بوابوض بمبلغ

وعدم تطبيق  ،تعلقة بالمشروعتأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المكما لوحظ  ، إطار تعاقدي أي غياب

 .غرامات التأخير

 نفقات عن طريق سندات الطلب  .2

 :يلي ما لوحظ

  ودوار أوالد مهدي على مسافة  2001إنجاز دراسة حول أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق رقم  -

 ؛إطار تعاقدي أي كلم لفائدة الجماعة في غياب 5,2

ويتعلق  .العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد تنفيذ النفقات  -

لدراسة التقنية حول أشغال بناء المسلك الرابط بين دوار أساكا ودوار أوالد مهدي مرورا بدوار بااألمر 

الدراسة التقنية حول أشغال بناء الطريق المعبدة الرابطة ، وبكلم 11إكررار ودوار تلنفت على مسافة 

أشغال بناء قاعة للمطالعة بدار حول  الدراسة التقنية  كذا بو  ،ودوار أغبالو  214يق الجهوية رقم  بين الطر

  ؛الدراسة الطبغرافية التكميلية المتعلقة بمركز بوابوض، وبالطالب المتواجدة بمركز بوابوض

رابطة بين الطريق دراسة التقنية المتعلقة بأشغال بناء الطريق المعبدة الالطلب لتسوية قيمة    يإصدار سند  -

األشغال الطبغرافية  بدراسة التقنية المتعلقة كذا الو ،كلم 5,2ودوار أوالد مهدي على مسافة  2001رقم 

 ؛ ثقافي-المتعلقة بإنجاز مركز سوسيو

درهم،    60.000,00بمبلغ    03/2017سند الطلب رقم  . ويتعلق األمر باألمر بأداء النفقة قبل إنجاز الخدمة -

 لفائدة مكاتب للدراسات؛درهم  126.000,00بمبلغ  27/2014سند الطلب رقم و

 الدراسة الطبغرافية لمركز الجماعة، ويتعلق األمر باللجوء للمنافسة الصورية عند إنجاز بعض الدراسات -

 ؛ الدراسة الهندسية المتعلقة ببناء مسكنين وظيفيين بمركز بوابوضوب

ل أداء مصاريف تزويد بعض المؤسسات التي ال يقبن م  ،أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة -

 ؛تدخل ضمن تحمالت الجماعة

 .غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبيات العمومية -

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذا،

قبل التصريح بالتسلم  مطابقة لمجموع التزامات الصفقةاللعمليات المراقبة المتعلقة بإخضاع األشغال  -

 المتعلق بها؛

 ؛لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال المقاولإال بعد إدالء  المنشآت عدم تسلم -

  األوراش المتعلقة بالصفقات المنجزة؛ ويوميات لدفاتر المسك المنتظم والصحيح  -

 ؛األشغال ل إنجازتغطي جميع مراح األخطار  تأمين عن دواهباإلدالء بش أصحاب الصفقاتمطالبة   -

 ؛تأسيس الضمان النهائي خارج اآلجال القانونية عندحجز الضمان المؤقت  -

 عن األشغال المنجزة في إطار الصفقات خارج اآلجال التعاقدية؛ تطبيق غرامات التأخير  -

 احترام قواعد المنافسة عند إنجاز مختلف التوريدات؛ -

 .ةأداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعالكف عن  -
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II. بوابوضجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 (مقتضب)نص 

 تدبير المداخيل .والأ
 اختالالت في تدبير بعض الرسوم المحلية 

الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام  .أ

 للمسافرين 

 مععن طريق عون قضائي  إنذارهمم تفقد  يالباق الملزمين أمابذمة بعض ما  ءأدا تم قد الوضعية  هذ ه تم تصحيح

 ضدهم.رفع دعوى قضائية 

 الرسم على محال بيع المشروبات .ب

أصحابها نشاطهم فقط يوم السوق  تقليدية يزاولإال مقاهي  األسبوعي ليستبالسوق  المقاهي المتواجدةجل  إن

المقهى   بكراء أحد  أييتقدم  السوق. لم للمتسوقين يومالمأكوالت البسيطة  إعداد في  أصحابهااألسبوعي وينشط 

 ووضعالموجودة بمركز بوابوض    األسبوعي، وقامت الجماعة بكراء المقهى الجماعيةالمتواجدة بالسوق    الجماعية

المتعلق بجبايات  47.06من القانون  147يتم مستقبال تطبيق مقتضيات المادة سو المكتري تصريحا بالتأسيس.

 من نفس القانون. 64الجماعات المحلية في كل من خالف مقتضيات المادة 

 الرسم على عمليات البناء .ج

في  . وذا الشأن وال تزال المسطرة جاريةقضائية في ه  ىقام المجلس الجماعي الذي تولى شؤون الجماعة برفع دعو

ءات التسوية من ا. قد تمت مباشرة اجر 47.06رقم من القانون  52الجماعة بتطبيق مقتضيات المادة  التزام إطار

 .والتكوينالجهوية للتربية  األكاديميةطرف الجماعة مع 

 عدم استخالص مستحقات الكراء 

 سيارة األجرة التابعة للجماعة  .أ

ال  والمبلغ الذي 2010غاية مارس لى إواجب الكراء دى أقد ه نأالمكتري فقد أدلى بوصوالت تبين  استدعاءبعد 

 الجماعة رفعت دعوى قضائية ضده. نإفبذمته، يزال 

 المحالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة  .ب

 أقساط.التزموا بأداء الباقي على  و  بذمتهمبتسديد ما    بدأوا  الكراء فإنهمبعد إشعار الموظفين الجماعيين بأداء واجبات  

ماعة قد رفعت الجن  إف  ولم يستجيبوا  بذمتهممهلة ألداء ما    همئوإعطاعن طريق العون القضائي    بعد تبليغ المكترينو

رين بمجرد فوزهم في طلب العروض ودفعهم لتسبيق عن ثالثة أشهر قدموا تالمكن أكما  قضائية. ىضدهم دعاو

  بالنسبة لمقهى لهم.األخير بإعادتها ا ذ هقام  ثحيؤقتة إلى القابض الجماعي السترجاع مبلغ الضمانة الم اطلب

الجماعة من    وقد قامت  ورفعت ضده دعوى قضائية.  مع المكتريبفسخ عقدة الكراء    قد قامت  الجماعةن  إفالجماعة  

   أخر.جديد بكرائها لمكتري 

 سبوعي التابعة للجماعةالسوق األرض أالمحالت المبنية من طرف الخواص على  .ج

ما   ذ منالمعلومات التي يدلي بها بعض المعمرين بالمنطقة، تواجد  وحسب بعض هذا السوق  أن إلى اإلشارةتجدر 

نه  إف ملكيتها ألصحابهابالنسبة للدكاكين المتواجدة بالسوق األسبوعي والتي تعود  وأما يزيد على قرن من الزمان،

خرى أإال أن هناك محالت  المستحقة.من الرسوم متهم ذ ببتسديد ما  فإنهم قاموااألداء،  لهم إنذارات وجهت أنبعد 

البعض منها مهدمة وأخرى قابلة لالنهيار بعد أن تخلى ن  إغير قابلة لالستعمال بسبب حالتها المتردية حيت  غلبها  أ

 الغير المعروفين.  أصحابهاعنها 

 اختالالت في كراء السوق األسبوعي والسوق السنوي والمجزرة 

 وعن عدم  عمومية،الموسم السنوي ثم عن طريق صفقة    وكذلكعملية كراء مرافق السوق األسبوعي والمجزرة    إن

الجماعة رفعت ضده دعوى ن إف إليهاللمرافق الثالثة المشار  2015وفاء المكتري بمستحقات الكراء عن سنة 

ي واجب الكراء لدى القابض كان يؤد نه إفبخصوص متأخر الديون التي تراكمت في حق المكتري و .قضائية

ضده دعوى قضائية من اجل   قد رفعت  والجماعة اآلن  إنذاره بذلك  الكراء تمواجب    بعدم أدائهالجماعي وفور علمنا  

بخصوص متأخر الديون التي تراكمت في حق المكتري فانه كان يؤدي واجب الكراء و استخالص واجب الكراء.

ضده دعوى  قد رفعتوالجماعة اآلن  بذلك إنذارهواجب الكراء تم  دائهألدى القابض الجماعي وفور علمنا بعدم 

 استخالص واجب الكراء.جل أقضائية من 
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بعد  بالصفقة ودفعهعندما يفوز المرشح  نهإف 2013كما هو منصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية لسنة 

أشهر من واجب الكراء والتي تعتبر ضمانة  لك ضمانة مالية إلى صندوق القابض الجماعي تعادل مبلغ ثالثة ذ 

من سنة  األخيرةيقوم القابض الجماعي بتوظيف مبلغ الضمانة الستخالص واجب الكراء للثالثة أشهر  ؛نهائية

الجماعة قد قامت باستخالص واجب  نإفباألمر باالستخالص ضد المعني  الجماعة أمر أصدرتن أ وبعد  الكراء.

    بوبراهيم.نوي سيدي كراء منتوج سوق الموسم الس

 تدبير النفقات ثانيا.

 الصفقات طريق  عن النفقات  

 الكهربة أشغال1.1. 

األشغال لمشروع كهربة نجاز إ والكهرباء لفترةعدم تغطية شهادة اعتماد المكتب الوطني للماء  •

 والمونسشبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بدواوير سيدي عبد المجيد  توسيع

من اختصاص المكتب المذكور "قطاع الكهرباء " والذي أبلغنا أنه من حق أي مقاولة حاصلة  ةمالحظهذه ال إن

صالحية الصفقات العمومية ولو اقتربت نهاية مدة    المشاركة في   للكهرباء المركزيةعلى اعتماد من طرف اإلدارة  

ظرفة، وأن تجديد ملف شهادة االعتماد للمقاولة في مرحلة تنفيذ األشغال يبقى مراقبا من طرف ألاالعتماد عند فتح ا

  .االختصاصالمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء بصفتهم ذوي 

توسيع شبكة الكهرباء ذات الجهد  الصفقة مشروعالتأخر في تبليغ األمر بالمصادقة على  •

صاحب الصفقة لشهادة اعتماد المكتب  وانزيك وتقديمشعبة الغار، تنلفت  ربدوا ويالمنخفض 

الصالحية وعدم تأمين صاحب الصفقة عن األخطار المرتبطة  والكهرباء منتهيةالوطني للماء 

 بتنفيذها خالل فترة االنجاز 

كما تواصلت مع  مصاريف وتكلفة الدراساتهرباء بخصوص اإلعفاء من إن الجماعة راسلت المكتب الوطني للك

المكتب المعني عدة مرات ظنا منها أن األمر لن يستغرق وقتا طويال إال أن طلب اإلعفاء لم يجد ردا في الوقت 

على  المناسب الشيء الذي دفع بالرئيس لمراسلة مقاولة سوس ماسة انرجي التي رست عليها الصفقة مطالبا إياها

بالتأمين عن  وفيما يتعلق للكهرباء. استبقاء التزامها إلى حين الحصول على اإلعفاء من طرف المصالح المركزية 

المخاطر فإن المقاولة تزودنا بوثيقة التأمين عن المخاطر عند طلبها للملف التكميلي لنائل الصفقة أو في األظرفة 

جديد التأمين إلضافتها في الملف علما أن كل المقاوالت الصغيرة إغفالنا لطلب وثيقة ت وقد تم طرفهالمقدمة من 

 التأمين سنويا لألوراش ولعمالها.   والمتوسطة تجدد

شبكة الكهرباء ذات الجهد  كهربة توسيععدم احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية لمشروع  •

شغال من طرف المكتب نفقة قبل تسلم األ  واألمر بصرف  وشعبة السدرةالمنخفض بدواري تنيلفت  

 الكهرباء والكهرباء قطاعالوطني للماء 

فإن هذه األشغال كانت في غاية األهمية   وشعبة السدرةبخصوص أشغال توسيع شبكة الكهرباء بدوار تنلفت    

ولسد حاجيات الساكنة بهذه المادة الحيوية بعد احتجاجات  للشرب،وذات طابع استعجالي الرتباطها بالماء الصالح 

وحتى تطمئن الساكنة فقد حاولنا   ةالكهربائيمتتالية للساكنة لربط الثقبين االستغالليين بالدوارين المذكورين بالشبكة  

الثقبين بالشبكة الكهربائية رفقة المقاولة وربط دعوة المكتب الوطني للكهرباء قصد توطين أشغال إيصال األعمدة 

الجماعة. بعدها يقوم فريق من المكتب الوطني للكهرباء بزيارة أخرى لمكان األشغال عند طلب ربط البئرين   وتقني

 العدادات. الكهربائية لوضعبالشبكة 

 اإلدارية والطرق  وإصالح المبانيأشغال بناء  .2.1

 مشروع بناء مراقد بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض  •

المصلحة العامة كانت تقتضي منا بعض التنازالت في مثل هذا المشروع الذي تزامن مع الدخول المدرسي ن إ

الجماعات   وتالميذ منتلميذات    اإلعدادية والتي استقبلتاإلعدادي بعد افتتاح مؤسسة محمد الخامس    ول للمستوىاأل

أما فيما يخص . و داخلية تابعة لإلعداديةماعات أنقل مدرسي بين هذه الج يأويهم أومن  ولم يجدوا المجاورة

المالحظة المتعلقة بالتصريح بالتسلم المؤقت للصفقة قبل االنتهاء من األشغال، فإن دفتر الورش سجلت فيه تتمة 

أشغال بناء المشروع الذي فرض علينا إضافة أشغال عن طريق سند طلب الذي أتممنا به أشغال بناية المراقد لسبب 

سة و توقع استواء أو عدم استواء األرضية مكان المشروع و الذي أجبرنا على وضع طاولة األرضية خطأ في الدرا

سنتم علوا عن سطح األرض من ثالث واجهات ما استدعى إضافة كمية في البناء والخرسانة   85م و  1على علو فاق  

ز الكميات المقترحة في دفتر  التحت أرضية زائد البناء فوق سطح األرض كانت غير متوقعة ما أثر على انجا

المتعلقة بعدم  وبالنسبة للمالحظةالشروط الخاصة خصوصا المواد المستعملة في المراحل النهائية للمشروع . 

يوليوز إلى  20األشغال من  لكونراجع  فذلكالصفقة تطبيق غرامات التأخير أداء مبالغ غير مستحقة لصاحب 
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ناتجة عن عدم تطابق الدراسة مع  وهذه األشغالكان مجرد تتمة األشغال بواسطة سند طلب  2011دجنبر  22

 سالفا.ذكرنا  المراقد كمابناء  االرضية موقعوضعية 

 المالية الضمانة غياب في أشغال إنجاز: مشروع بناء مسكنين وظيفيين بجماعة بوابوض •

  الصفقة لصاحب مستحقة غير مبالغ وأداء التعاقدية

لم ننتبه سهوا منا على محتواها إال عندما أعد ملف تسديد كشف الحساب حيث الحظ الخازن العمومي أن اسم 

الجماعة كتب خطأ من طرف البنك اضطـــر المقـــاول لتصحيحها لكن البنــك سلمه ضمان تعاقدي بتاريـــخ يوم 

ر مستحقة لصاحب الصفقة فإنه بعد تسلم مشروع بناء أداء مبالغ غيبوفيما يتعلق  .2012ماي  10التصحيــح في 

ضع وها من طرف الموظفين ولم تستعمل إال بعد ربطها بالماء و ؤالمسكنين الوظيفيين بقيت مقفلة إلى أن تم كرا

الزمنية الفاصلة ظهرت عيوب التسربات في أنابيب الماء المدفونة ما دفع الموظفين قصد   المدةالعدادات و بعد هذه  

قرارهم إلى اتخاذ قرار إلصالح العيوب على نفقتهم دون انتظار تدخل الجماعة والقيام بأشغال الحفر وإعادة است

إصالح العيوب ومنها إضافة طبقات إسمنتية على األرضية المحيطة بالمنزل وكذا السطح ما حال دون تسجيل 

 الكميات الحقيقية.

  أفتاس وتاسيال اكرار، ربدوا وي كلم مرورا 9مشروع فتح وإصالح الطرق على مسافة  •

عن الرسالة التي   عليه. أماكحل لتنفيذ المشروع وعدم التخلي    2014يونيو    05شغال في  إصدار األمر بوقف األ  تم

بعد حوار مع   إليه،األمر يتعلق بالحل الذي توصلنا    فإن   2014يونيو    20لمباشرة األشغال بتاريخ    للمقاولوجهناها  

لكن بدخول الصراعات السياسية   األراضي.وهو السماح للمقاول بأخذ األتربة بمقابل مادي يدفعه ألصحاب    الساكنة،

في هذا األمر دفعت بعض سكان دوار أفتاس وساكنة دوار تاسيال  )المستفيدون من الطريق ( بعرقلة المشروع 

م اعتقدوا أن هذا المسلك سيتم اصالحه وذلك بعدم السماح بأخذ األتربة وحتى استعمالها في تهيئ الطريق ألنه

باستعمال مواد يجب أن تأخذ من الوادي ) الحصى والرمال ( وليس التراب مما ترتب عنه عدة احتجاجات وشكايات 

أن تمت تسوية الخالفات  للمشروع إلىمن طرف الساكنة وقد استمرت هذه الشكايات حتى في المراحل النهائية 

والسماح للمقاول للشروع في عمله مع شراء األتربة من عند   لمواد التي يمكن استعمالهابعد تقديم توضيحات حول ا

  األراضي.صحاب أ

العمومي حساباته  وتوقيف الخازنإن التأخر الحاصل في صرف االقتطاع الضامن جاء نتيجة انتهاء السنة المالية 

 ات المالية.نقل االعتماد الالزم انتظار تأشير القابض على  نوكان مالسنوية 

ودوار    214الطريق الجهوية رقم    والرابطة بين كلم    10مسافة    والمسالك على مشروع إصالح الطرق   •

   كلم   3السدرة على مسافة    ودوار شعبة   2001االقليمية    كلم وبين الطريق   7على مسافة    أنزيك 

التسلم النهائي غاب بسبب وعكة  على محضر    2013نونبر    28إن المقاول صاحب الصفقة بعد توقيعه معنا بتاريخ  

صحية ولم يوفينا بكشف الحساب موقع من طرفه إلصدار األمر بصرف االقتطاع الضامن ما جعل هذه العملية 

فإنه وفي إطار تنفيذ هده الصفقة وبعد االنتهاء من أشغال المقطع   بأوراق غير صحيحة،  ءباإلدالوفيما يتعلق    تتأخر.

عدة إشكاالت في المقطع الثاني من طرف الساكنة حيث قاموا بعرقلة    والمقاولةماعة  األول من المشروع واجهت الج

ما أجبرنا على إعطاء  وإصالحهالمقول دفاعا عن أراضيهم المتواجدة على جانبي المسلك المراد توسعته  أشغال

باشرة أشغاله لسبب لم  2012شتنبر  28في    رسالة للمقاولتوجيه  وتم    .2012غشت    28أمر بإيقاف األشغال بتاريخ  

 2012شتنبر  28في تسلم المقاول األمر باستئناف األشغال في نفس اليوم إي  للرسالة فقد  واستجابةضيق الوقت 

 وأن 2012أكتوبر  24واألخير الذي يحمل تاريخ  02يؤكد ذلك كشف الحساب رقم  وما 2012دجنبر  28بدل 

 تتكرر في السنوات ما قبل العمل بمنظومة التدبير المندمج للنفقات.مثل هذه األخطاء المتعلقة بتواريخ الوثائق كانت  

 افتاس بالماء وتزويد دوارتجهيز بئر بدوار اوالد مهدي  أدار،مشروع بناء خزان مائي بدوار  •

   الصالح للشرب

إن دوار أدار و الدواوير المجاورة له ال يتوفرون على نقط مائية صالحة للشرب و قد قامت مصالح وكالة الحوض  

المائي لتانسيفت الحوز بعدة ثقوب استكشافية في هذه الدواوير و كانت النتيجة مماثلة ما دفع جمعية ساكنة أدار 

جماعة تولوكولت الذي يبعد عن هذه الدواوير بأكثر من لجلب ماء صالح للشرب من جمعية دوار تزوكنيت التابع ل

كيلومترات كلها جبلية بواسطة أنابيب ولكثرة المداشر المكونة لدوار أدار فقد ارتأت الجماعة بطلب من رئيس  4

جمعية الماء لدوار ادار لبناء خزان كبير لتخزين احتياطي للمياه فقط الذي يتم جلبه من الجماعة المجاورة لسد 

  االنقطاعاتاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية و كاحتياطي لالستعماالت االخرى غير مياه الشرب أثناء ح

فيما يخص إصدار أوامر صورية بوقف األشغال فإن المشروع مكون من ثالث  المجاورةالكهربائية بالجماعة 

عطينا أمر بإيقاف األشغال لم تكن في نيتنا  وحين أ .كلم بين الواحد و اآلخر 7كلم إلى  5مشاريع تفصل بينهما من 

الساكنة حول مكان توطين الصهريج   نزاع بينإيقاف المشروع بكامله بل فقط إيقافه بدوار أدار الذي وقع فيه مشكل  

 النزاع.إلى حين تسوية 
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 بالماء  والنادر البيضالمرس    تكيضة،  اكادير،  وتزويد دواويرمائي    وتجهيز خزانمشروع بناء    •

   لح للشربالصا

المحلية للتنمية البشرية المحافظة على استقرار ساكنة كانت تجلب الماء  وكذا اللجنةقد كان هم مجلس الجماعة ل

يوميا من مسافات بعيدة تقاس بعدة أميال والمشروع عرف عدة عراقيل من طرف بعض المعارضين الدين لم 

وإتمامها   األشغال. ولقد راسلنا المقاول الستئناف  2015نة  انتخابات الجماعات في س  برسميحققوا اهدافهم السياسية  

ضد المقاولة   وتطبيق المقتضيات القانونيةجدوى مما جعل الجماعة ان اتخذت مبادرة اخرى وتم انهاء االشغال    دون

 صاحبة الصفقة.

 تزويد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بجماعة بوابوض مشروع 3.1 .

غرامات التأخير، فإن  وعدم تطبيقبتأخر صاحب الصفقة في استكمال األشغال المتعلقة بالمشروع  فيما يتعلق

فأغلبية أشغاله تضم وضع هذه األنابيب علما أن أشغال الحفر بالصفقة ال تعادل طول  08/2015الصفقة رقم 

من الحفر محسوب   والقسط القليل  المستفيدة.  بها الجمعياتمن أشغال الحفر قامت    ألن قسطاي ستوضع  األنابيب الت

 المقاول أتم كل األشغال وتمت تسوية الوضعية مع المقاولة. وحاليا فأنعلى المقاولة في منطقة صخرية  

 النفقات عن طريق سندات الطلب 

ودوار اوالد مهدي على  2001أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق رقم  دراسة حولانجاز  •

 كلم   5.2مسافة 

المعني   تالدراسامكتب    وتخلى عنها  2015نهاية سنة    عند   آخرإن هده الدراسة أنجزت من طرف مكتب الدراسات  

 معتمدة. ولم تعد  عنها وتنازل

: مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعةعدم احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية على  •

بدوار  مهدي مرورا    ودوار أوالدبناء المسلك الرابط بين دوار اساكا    أشغالالدراسة التقنية حول  

 كلم11على مسافة   ودوار تنلفت اكرار

المشار بان تتكلف بتعبيد المسلك ألطرقي    أسفي  -تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة تلقت وعودا من مجلس جهة مراكش

لعدم تفويت على الجماعة تنجزها الجهة لفائدة الجماعات و تسابق الجماعات على الظفر بمشاريع التي وأمامإليه 

.إال أن الثمن الذي طلبه يفوق ما توفر لدى الجماعة من اعتمادات اتصلت بمكتب الدراسات  االستثماريةهذه الفرصة  

اعة بنسخة من الدراسة إلى حين إجراء تحويل و توفير اعتمادات مالية  و تمت مطالبة المكتب المذكور بمد الجم

 كافية. 

والدراسة  ودوار اغبالو RR214الدراسة التقنية حول اشغال بناء الطريق المعبدة الرابطة بين  •

بناء قاعة المطالعة بدار الطالب المتواجدة بمركز بوابوض الدراسة  وتتبع اشغال التقنية

 لمتعلقة بمركز بوابوضالطبوغرافية التكميلية ا

عليهما  واشتراط المصادقةفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  واللذين يندرجاننظرا لطبيعة المشروعين 

الجماعة على الدراسة التقنية للموافقة على  البشرية أن تتوفرللمبادرة الوطنية للتنمية  اإلقليميةمن طرف اللجنة 

 لدى عامل اقليم شيشاوة رئيس اللجنة االقليمية للتنمية البشرية.  الدراسات ووضعهماده  المشروعين أدى الى انجاز ه

بخصوص انجاز الدراسة الطبوغرافية لمركز بوابوض فقد كان طموح المجلس تحت ضغط الساكنة اإلقالع بالتنمية  

فقد   33/2012طلب رقم  العمرانية لمركز جماعة بوابوض حتى ترقى لمستوى الجماعات االخرى فبالنسبة لسند ال

الحضرية تلك الدراسة دون أن ننتبه للتواريخ المسجلة عليها حيث قام مهندسو   وتسلمت الوكالةكانت المنافسة عادية  

 .ذلك بخرجات متتالية لمركز الجماعة الحضرية بعد الوكالة 

ودوار اوالد مهدي على   RR2001رابطة بين  لالدراسة لتقنية حول اشغال بناء الطريق المعبدة ا  •

 نادي سوسيوثقافي بإنجازالمتعلقة  واألشغال الطبوغرافيةكلم   5.2مسافة 

المشروع يكتسي طابعا استعجاليا حيث أن المصادقة على مثل هذه المشاريع من طرف اللجنة االقليمية  ان هذا

 .وإرفاقها بملفهللتنمية البشرية يتطلب انجاز لدراسة الشاملة للمشروع 

 ودواري شعبة 214دراسة التقنية المتعلقة بإصالح المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم ال •

 مائي بدوار تكيضا واسدرم وبناء خزانالغار 

طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية الحظت أن هذه الدراسات بها مالحظات يجب   التصاميم منهذه    تفحصبعد  

 تعديلها.

الموافقة عليه   المشروع قصد إرفاقها بملف هذا    وقد تم  03/2017ية المتعلقة بسند طلب رقم  التقن  وبالنسبة للدراسات

 .من سنة  أزيد طرف هده األخيرة إال بعد مرور    فيه منلم يتم الحسم    البشرية لكنمن طرف اللجنة االقليمية للتنمية  

 اللجوء للمنافسة الصورية عند إنجاز بعض الدراسات  •
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 الطبوغرافية لمركز الجماعةالدراسة  -

 ومساحات شاسعةإضافة جزء من دوار انامر  للمركز وحثت علىبزيارة  قامت الحضاريةإن لجنة من الوكالة 

 36/2013جانبي الطريق الجهوية في المدخل الشرقي ما الزمنا بإضافة سند الطلب رقم  الخواص علىألراضي 

 بنفس اإلجراءات الجاري بها العمل.  

 بوابوض وظيفيين بمركزة الهندسية المتعلقة ببناء مسكنين الدراس -

لم يكن للجماعة رصيد   2011بأجوبتهم في االشهر األخيرة لسنة    وبعد توصلناسين المعماريين  المهند   مراسلةإجراء  

ى د وكذلك ستتوفر إمكانيات نفقة الدراسة ل 2012سنة أن مشروع الصفقة سيبدأ بداية  الدراسة علمالتأدية نفقة 

 الجماعة.

 أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت الجماعة •

والمساكن  سبالجمعيات، المدارالعقد المتعلقة باستهالك الماء والكهرباء فيما يتعلق  الجماعة كل فسختلقد 

 .الوظيفية، ودار الطالب والطالبة

 غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبيات العمومية •

تكون جودتها في المستوى ن أوقد تم الحرص على  منها.تحديدها بناء على حاجيا ت الجماعة  تمإن التوريدات 

كما أن الجماعة أثناء   تقنية مؤهلة للتحديد الدقيق للمواصفات التقنية.طر  أالمطلوب رغم أن الجماعة ال تتوفر على  

 معينة حرصامادة  تحديد اسم معينة اوماركة  لىإشارة اإليتم اقتناؤها تتفادى  والمعدات التيإعداد بيان األدوات 

 الممولين. على روح المنافسة بين 
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"مجاط"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

 2.59.1834  كلم من مدينة شيشاوة. وقد تم إحداثها بموجب المرسوم رقم  37على بعد    إقليم شيشاوةبتقع جماعة مجاط  

بلغ عدد سكان جماعة مجاط وي بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية للمملكة.  1959دجنبر    2الصادر بتاريخ  

 212الجماعة الطريق الجهوية رقم تجتاز كما . 2014لسنة  والسكنى للسكان العامنسمة، حسب اإلحصاء  13.258

مما يجعل الفالحة النشاط االقتصادي   %100بسيادة السهول بنسبة    ها تتميز تضاريسو  ،2022والطريق اإلقليمية رقم  

 من الجماعة حصة  فيها  ساهمت، 2016 سنة برسمدرهم   4.879.083,70بلغت مداخيل الميزانية  وقد  األساسي بها.

 نفس ميزانية من الثاني الجزء مصاريف وبلغت درهم، 3.082.000,00 بمبلغ المضافة القيمة على الضريبة منتوج

 .درهم 815.373,66 السنة

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل العديد من  مجاط جماعة تدبير بخصوص أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 .يمكن تلخيصها فيما يلي ،جموعة من التوصياتالمالحظات وإصدار م

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  .أوال
من خالل رصد وتتبع مختلف المشاريع المنجزة أو في طور اإلنجاز بالجماعة، ومقارنتها بتلك المزمع إنجازها من 

والمحاسبية المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع، تم  خالل برمجة الفائض السنوي، وبعد فحص ودراسة الملفات التقنية 

 الوقوف على مجموعة من االختالالت، يمكن حصرها فيما يلي: 

 غياب المخطط الجماعي للتنمية 

والتي تنص على أن "المجلس الجماعي   ، المتعلق بالميثاق الجماعي  78.00من القانون رقم  36خالفا لمقتضيات المادة 

  خالل جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي"، فإن مجلس الجماعة لم يعتمد  يدرس ويصوت على مشروع مخطط 

أي مخطط للتنمية، يتم من خالله تحديد برنامج استثماري واضح وواقعي مبني على دراسة    2016و   2010الفترة الزمنية  

 والمتعلقة بالجماعات الترابية.  قبلية للمشاريع التنموية، مما يعد إخالال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل  

 تأخر الجماعة في اعداد برنامج عمل 

المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل،  113.14من القانون التنظيمي رقم  78خالفا لمقتضيات المادة  

 إعداد أو اعتماد أي برنامج عمل. يتملم ، 2017إذ أنه إلى غاية شهر دجنبر 

 التنمويةالمشاريع   من عدم إنجاز العديد 

 الكهربائية.  بالشبكة والربط للشرب الصالح الماء وجلب المسالك وتهيئة الطرق أهم هذه المشاريع ببناء تتعلق

، وتعبرها الطريق الجهوية رقم  2كلم 407جماعة مجاط تمتد على مساحة شاسعة قدرها وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

الرابطة بين مجاط وشيشاوة. وتتألف من مركز  2022الرابطة بين إمنتانوت ومراكش والطريق اإلقليمية رقم  212

دوارا متناثرا. وقد أبرزت المعاينة الميدانية ودراسة مختلف الوثائق المرتبطة   58جماعي يضم مقر الجماعة وأزيد من  

لك وجلب الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، أن الشبكات الثالث تتسم بضعف كبير. بإنجاز الطرق والمسا

حيث أن كل المسالك الجماعية غير معبدة باستثناء واحدة، وأن التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة غير معمم.  

 النقص الحاد الذي تعانيه الجماعة.العديد من المشاريع على الرغم من  نجاز  إويمكن حصر نقط الضعف هذه في عدم  

ما يقرب من   ،2016و 2013ما بين سنتي  ،في غياب مخطط جماعي للتنمية، رصدت الجماعةو

درهم إلنجاز أشغال تهيئة وتعبيد المسالك والطرق والربط بالماء الصالح للشرب والشبكة  1.591.566,44

المبلغ  امن هذ  %28نسبة  سوى تم صرفإال أنه لم ينوية. ها السميزانيات الكهربائية، وذلك من خالل برمجة فوائض

  .درهم 451.339,90بواسطة سندات طلب بلغ مجموعها 

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

بعين االعتبار األولويات والحاجيات الحقيقية للجماعة   الحرص على إنجاز المشاريع التنموية مع األخذ -

 ؛ وكذا الموارد المالية المتاحة والكافية لتحقيق هذا البرنامج ،لمتوسط والبعيدعلى المدى القريب وا

 في اآلجال المحددة؛  نجاز المشاريع المبرمجةإحتى تتمكن من عمل الجماعة تفعيل برنامج  -

 والربط بالشبكةالصالح للشرب    وجلب الماءتهيئة المسالك  المرتبطة بالمشاريع    إنجازالرفع من وتيرة   -

 الكهربائية.
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 تدبير النفقات .ثانيا
من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة، تم الوقوف على مجموعة من 

 المالحظات، يمكن إيجازها فيما يلي: 

 عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات 

كذا و ياجور،سمنت والدرهم لشراء القواديس واإل 73.068,00إجمالي قدره لوحظ أن الجماعة قامت بصرف مبلغ 

، الشيء الذي ال يمكن من التأكد من أو الغرض منها شراء مضخات مائية، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات

 .لجماعةل بالنسبةصحة إنجاز الخدمة 

 غياب تجارب المراقبة التقنية المنجزة من طرف المختبرات 

الفا لمقتضيات دفتري الشروط الخاصة، لوحظ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة المنجزة من قبل المختبرات خ

بعض غياب محاضر استالم  كما لوحظ  التي واكبت تنفيذ األشغال، والتي تهم مراقبة المواد المستعملة ومراقبة الجودة،  

ال يمكن التأكد من كون هذه األشغال قد تم تنفيذها خالل جميع مراحل إنجاز  ،غياب هذه التقارير ظل فيو. المواد 

  الصفقة وفق الشروط والمواصفات التقنية الالزمة

 عدم اإلدالء بتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ األشغال 

درهم من أجل إنجاز   446.460,00 قدره بمبلغ 01/2015، الصفقة رقم 2015يونيو  5أبرمت الجماعة، بتاريخ 

من خالل االطالع   ،أشغال بناء ثالث خزانات للماء بدواوير أيت العربي والبرغوث وعين سيدي احماد. إال أنه لوحظ

قبل  األشغال لتنفيذ  مطابقة على الملف المتعلق بالصفقة، أن الجماعة لم تلزم صاحب الصفقة بتقديم تصاميم المنشآت

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة   65ألشغال، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة ه اهذ االستالم المؤقت ل

 I-29على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. كما أنها لم تعمل على تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالفصل 

 من دفتر التحمالت الخاص بالصفقة. 

 سبق إنجازهاأعمال  لجوء الجماعة لسندات الطلب لتسوية 

 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي: 

 بخصوص طلبيات الخدمات  .أ

مكاتب  من طرفالتي تهم إعداد دراسات طبوغرافية وتقنية  من خالل االطالع على الوثائق المرفقة بسندات الطلب

اء الصالح دواوير الجماعة بالم ساكنة أشغال تزويدكذا إنجاز و ،الدراسات من أجل إنجاز أشغال بناء وتهيئة مسالك

للشرب، ومن خالل الرجوع إلى تاريخ وضع الدراسات المعدة في هذا اإلطار، تبين أن الجماعة قامت بإصدار هذه 

 السندات خالل فترة الحقة لتاريخ إنجاز هذه الدراسات، بهدف تسوية قيمتها. 

درهم من  94.800,00بمبلغ  26، سند الطلب رقم 2013دجنبر  16أصدرت الجماعة، بتاريخ ومن جهة أخرى، 

نسخة  30.000 ما يعادلأجل تشغيل برنامج معلوماتي خاص بتدبير خدمة الحالة المدنية ورقمنة البيانات المتعلقة ب

من   ،. إال أنه2013دجنبر    26زدياد(. وقد تم استالم هذه الخدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ  كاملة )لال

ة لدى الجماعة والمسجلة بالحواسيب المستخدمة بمصلحة الحالة المدنية، تبين خالل الرجوع إلى المعطيات المتوفر

، وهو تاريخ سابق 2013نونبر  10أن عملية إدخال البيانات المتعلقة بالحالة المدنية تم الشروع في إنجازها بتاريخ 

دون اللجوء إلى  قبل، تمتمن  تتعلق بتسوية أعمال أنجزت دل على أن العمليةو ما يهولتاريخ إصدار سند الطلب. 

 المنافسة، وأن بياني األثمان المضادة المرفقين بملف الطلبية، أدلي بهما فقط لتسوية هذه الوضعية. 

 بخصوص طلبيات التوريدات .ب

ثماني  ميدالية و 42درهم لشراء  2.999,88بمبلغ  21، سند الطلب رقم 2015دجنبر  17أصدرت الجماعة، بتاريخ 

، أن استالم هذه التوريدات 2015دجنبر    22من خالل محضر التسلم المؤرخ في    ،كؤوس بأحجام مختلفة. وتبين  (8)

ببيانات كما تبين أن  من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إشراك أي مصلحة أخرى،    2015مارس    31تم بتاريخ  

ا يدل على أنه تم تسلم التوريدات موضوع مم ،2015دجنبر  2و 1مؤرخة في المتعلقة بهذا السند األثمان المضادة 

 وقبل إصدار سند الطلب لفائدة الشركة المستفيدة من الطلبية.  ،سند الطلب قبل توصل الجماعة ببيانات األثمان المضادة

درهم من أجل   59.760,00بمبلغ    24، سند الطلب رقم  2016غشت    31أصدرت الجماعة، بتاريخ  عالوة على ذلك،  

، 2016شتنبر  27ضختين من نوع "بيدرولو" تم استالمهما، حسب محضر االستالم، بتاريخ توريد وتركيب م

من خالل االشهادين الموقعين من  ،. إال أنه تبين2076و 2075وتسجيلهما بنفس التاريخ بسجل الجرد تحت أرقام 

ة بالمضختين بتاريخ الثالث، أن هاذين النائبين توصال من مخزن الجماعواألول  يهنائبوطرف رئيس الجماعة 

  .وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار إليه ،2016 يناير 12

من أجل اقتناء   113.198,40بمبلغ    1، سند الطلب رقم  2016فبراير    2أصدرت الجماعة، بتاريخ  ومن جهة أخرى،  

عة تسلم، بموجب إشهاد، من مخزن عتاد كهربائي مخصص لصيانة اإلنارة العمومية. إال أنه لوحظ أن كهربائي الجما

، وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار إليه أعاله. 2016يناير    10الجماعة العتاد موضوع السند بتاريخ  
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وتكون بذلك الجماعة قد أصدرت سند الطلب ألجل تسوية نفقة سابقة، مخالفة بذلك النصوص التنظيمية المتعلقة  

 بإعمال مبدأ المنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية  هالتي تلزمبالصفقات العمومية، وا

 إنجاز أشغال دون االستفادة منها 

، مجموعة من الخزانات المائية بالعديد 01/2015و 06/2013لوحظ أن الجماعة أنجزت، بواسطة الصفقتين رقمي 

بالرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تعمل على  ،درهم. إال أنه 869.460,00من الدواوير التابعة لها، بغالف مالي قدره 

 وبقيت عرضة لإلهمال والتلف، دون تحقيق الهدف الذي أنجزت من أجله.   ،د الساكنة منهايستفتاستغالل هذه المنشآت ل

  إنجاز دراسات دون تنفيذ األشغال موضوع هذه الدراسات 

من خالل تفحص الملفات المرفقة بسندات الطلب، أن الجماعة أبرمت مجموعة من الطلبيات خالل الفترة  ،لوحظ

  ،درهم 554.011,00، من أجل إنجاز دراسات تقنية لفائدتها، بلغت قيمتها اإلجمالية 2017إلى  2014الممتدة من 

 ،بناء نادي سوسيو رياضي. إال أن الجماعةكذا  و  ،وبناء منشآت مائية  ،تنفيذ أشغال بناء وتهيئة المسالك والطرق  تهمو

بالرغم من استالم هاته الدراسات، لم تعمد إلى إنجاز األشغال المتعلقة بها. كما تبين أن الطلبيات موضوع الدراسات 

 الدراسات مكتبو ،2015- 2013 المتعلقة بالفترة " خالل السنواتد .مالدراسات التقنية " تم إسنادها فقط إلى مكتب

 .2017و 2016للهندسة" خالل سنتي   .س .ب" التقنية

 أداء الجماعة لمبالغ مقابل أشغال منجزة خارج جدول األثمان 

درهم من أجل تزويد دواوير   469.704,00بمبلغ    2/2017، الصفقة رقم  2017يوليوز    24أبرمت الجماعة، بتاريخ  

من خالل االطالع على كشف   ،الح للشرب. إال أنه تبينأيت حساين التحتاني وأيت قدور أوحماد والقصيبة بالماء الص

درهم مقابل  47.724,80، أن الجماعة عمدت إلى أداء مبلغ 2017نونبر  27المؤرخ في  1الحساب المؤقت رقم 

، في حين أن حجم األشغال المحتسبة لفائدة الشركة صاحبة الصفقة يفوق 1أشغال تسوية األرضية موضوع الثمن رقم  

المدلى به من طرف الجماعة، والذي تم على   1ورد بجدول المنجزات رقم  ذلك أنه، بالنظر إلى ما  ازه فعليا.  ما تم إنج

زيادة في القيمة غير  ،إلى جانب هذه األشغال ،ضمنت أن حجم أشغال التسوية المؤدى عنها تتبين أساسه أداء النفقة، 

   .واردة بجدول األثمانال

من دفتر الشروط اإلدارية المطبقة على صفقات األشغال  51الجماعة لم تتقيد بمقتضيات المادة كما لوحظ كذلك أن 

المنجزة لحساب الدولة، التي تقضي أنه في حالة "إذا ما تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ أشغال غير 

بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع واردة في جدول األثمان، يلتزم المقاول بما تمليه عليه مقتضيات األوامر  

أثمان جديدة تبعا ألثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت األكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقارنة، تعتمد كأساس للمقارنة 

ين صاحب أن "األثمان النهائية المحددة باتفاق ب، فضال على أن نفس المادة تنص على  األسعار المعمول بها في البالد" 

على عكس ذلك، وبالرغم من إدراج الجماعة لثمن غير وارد   ،نهأالمشروع والمقاول، تكون موضوع عقد ملحق". إال  

  .بالصفقة، فقد تم احتسابه لفائدة الشركة على أساس الثمن األحادي المحدد بالصفقة

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 األشغال؛ إنجاز وتتبع اإلشراف على العمل -

محاضر الجماعة، عن طريق مسك سجالت وتحرير    تبرير أوجه استعمال توريداتالحرص على إثبات و -

تها كميات المستعملة وطبيع، وكذا مسك وضعيات التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الاستالم

 ؛ تخصيصهاو

تنفيذها وفق لضمان تبرات المخ التقنية لألشغال من طرفتجارب المراقبة  الحرص على إنجاز -

 المواصفات التقنية المطلوبة؛

من دفتر الشروط   65لمادة األشغال طبقا ل لتنفيذ المطابقةاإلدالء بتصاميم المنشآت الحرص على  -

 .اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
 ما يلي: بترتبط باألساس  ،تعاني جماعة مجاط من عدة اختالالت في ميدان تدبير المداخيل

 غياب مكلف بضبط الوعاء الجبائي 

غياب مكلف بعملية ضبط الوعاء الضريبي ضمن هيكلة الجماعة رغم أهمية المهام    ،من خالل عملية المراقبة  ،لوحظ

القيام باإلحصاء  ،بما في ذلك ،تجلى أساسا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس الرسوم المحليةوالتي ت ،المنوطة به

سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح   ،وتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها  ،لتحديد مختلف الملزمين بهذه الرسوم

وكذا   ،المداخيل بالجماعة  شساعةرر المتخذ بإحداث  بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالة. كما لوحظ أن المق

  المداخيل لم يحددا بدقة المهام المنوطة بهذا األخير.  شسيعقرار تعيين 
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  الرسم المفروض على محال بيع المشروبات اختالالت تشوب استخالص 

محال بيع المشروبات دون عدم اإلدالء باإلقرارات وعدم أداء الملزمين للرسم المفروض على لوحظ في هذا الباب 

 .اتخاذ الجماعة ألي إجراء زجري

 الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين اختالالت تتعلق ب 

   .عدم إصدار أوامر باالستخالص بالنسبة للملزمين بالرسملوحظ في هذا الباب 

  المداخيل المترتبة عن األكريةعدم استخالص 

من  ، ، حيث تبيناألكرية عن المترتبة بالمداخيل المتعلقةر أوامر باالستخالص لوحظ أن الجماعة ال تعمل على إصدا

لمداخيل ذات أن هذا األخير ال يعمل على تتبع كل سنة استخالص ا  ،المداخيل  شسيعسجل الذي يمسكه الخالل فحص  

 ،الوثائق المبررة  أن المحاسب يرفض تحمل استخالص مختلف األكرية بالرغم من توفر جميع  الشسيع. وقد أكد  الصلة

 بالجماعة.المداخيل شساعة من طرف وأن استخالص األكرية يتم 

 استخالص مبالغ دون توفر أي سند قانوني 

من خالل االطالع   ،. وقد لوحظ2013تم اقتناؤها خالل سنة    H1تتوفر الجماعة على سيارة إسعاف من نوع هونداي  

بالوقود دون أي سند،  سيارةال يقوم باستخالص مقابل عن تزويد  على الوثائق المحاسبية، أن سائق سيارة اإلسعاف

. وقد ذلكأي وصل مقابل ستغلي السيارة المداخيل، وال يقدم لم شسيعال يودع المبالغ المقبوضة لدى  فضال على أنه

اف  أكد مسؤولو الجماعة أن سائق سيارة اإلسعاف يستعمل المداخيل المحصل عليها مباشرة لتزويد سيارة اإلسع

بالوقود. وتجدر اإلشارة إلى أن القرار الجبائي حدد المبالغ الواجب أداؤها عند استعمال سيارة اإلسعاف في درهمين 

 .درهم 30ينضاف إليها واجب ثابت قدره  ،ودرهمين ونصف ليال ،للكيلومتر الواحد نهارا

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 على والسهر  الجماعة، بتراب المرخصة المشروبات بيع لمحالت سنوي إحصاء إجراء على الحرص -

 سنة؛ كل المشروبات بيع محال على المفروض للرسم المقابلة المبالغ أداء فرض

 اإلجراءات واتخاذ بذمتهم ما أداء على األجرة سيارات رخص أصحاب إلزام على سنة كل الحرص -

 المقابلة؛ المداخيل الستخالص الضرورية

  للمحاسب  وإرسالها بالسنة المتعلقة استخالصها الباقي بالمداخيل بيان سنة، كل نهاية عند إعداد، -

 بموجب مفروض  هو كما  وذلك االستخالص، أوامر من بنسخ مرفقة استخالصها، تحمل بغرض

 .ومجموعاتها المحلية للجماعات نظام للمحاسبة العمومية بسن المتعلق  المرسوم مقتضيات
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II.  مجاط جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  .أوال
المشاريع التنموية آخذة بعين االعتبار األولويات والحاجيات الملحة نجاز إالجماعة حريصة على  -

المحدودة انسجاما مع برنامج عمل للساكنة على المدى القريب والمتوسط في ظل اإلمكانيات المادية 

 .الجماعة

نجاز إوشرعت في تفعيله  2018فبراير  09الجماعة وفور التأشير على برنامج العمل بتاريخ  -

 المشاريع المبرمجة في اآلجال المحددة ونخص بالذكر:

 جلب الماء الصالح للشرب؛ -

 تهيئة وبناء المسالك؛ -

 الربط بالشبكة الكهربائية.  -

 تدبير النفقات .ثانيا
 ارغم ما تعانيه مصالح الجماعة من قلة الموارد البشرية بصفة عامة وخاصة بالمصلحة التقنية والتي تتطلب أطر

تقنية متخصصة فإن الموظفين العاملين بهذه المصلحة يبذلون قصارى جهودهم للقيام بكل ما يلزم سواء من أجل 

المعمول بها أو من أجل مسك السجالت المتعلقة بالتوريدات وتحرير  تتبع انجاز المشاريع المبرمجة وفق القوانين

 إضافة إلى االستجابة إلى المتطلبات اليومية للمرتفقين.  محاضر االستالم،

 تدبير المداخيل الجماعية .ثالثا
المهام كما سبق أن أشرنا فإن مصلحة المداخيل هي األخرى، رغم األهمية البالغة للدور الذي تضطلع به وضخامة  

الموكولة إليها ال تتوفر إال على موظف وحيد وتماشيا مع توصياتكم فقد تم تكليف موظف من المصلحة التقنية 

بضبط الوعاء الجبائي وتبقى الجماعة حريصة كل الحرص على تنزيل وتفعيل جميع توصياتكم الواردة في هذا 

 الباب.

إن المجلس الجماعي لجماعة مجاط ما فتئ يعمل على النهوض بالجماعة وتحسين مستوى عيش الساكنة من خالل 

العمل على حل جميع مشاكلها والتغلب على جميع المعوقات التنموية رغم محدودية اإلمكانيات المادية وعدم توفر 

والملحة للساكنة خاصة ما يتعلق بالمتطلبات الحيوية الموارد البشرية الالزمة مما يصعب االستجابة للحاجيات اآلنية  

 .والضرورية والمتجددة باستمرار
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"أهديل"جماعة   

)إقليم شيشاوة(   
 

موظفا    25  هاويبلغ عدد موظفي  ،كلم مربع  363  حوالياإلجمالية    تهاتبلغ مساح حيث    ،تقع جماعة أهديل بإقليم شيشاوة

 ما يعادل ،2017خالل سنة  ،بلغ مجموع المداخيل المقبوضةوقد  %.25بنسبة تأطير تقارب  ،وعونا

 درهم. 8.546.335,90 ما مجموعه ،خالل نفس السنة، درهم، في حين بلغت المصاريف 14.959.085,01

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عديد من المالحظات جماعة أهديل عن تسجيل اللأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات 

 . يمكن تلخيصها فيما يلي ،وإصدار مجموعة من التوصيات

 امج عمل الجماعة نوبر ط الجماعي للتنميةمخطالتقييم إعـداد وتنفيـذ  .أوال
وكذا برنامج عمل الجماعة   ،2016-  2011  فترةلاالمتعلق ب  المخطط الجماعي للتنميةفي إطار تقييم المشاريع الواردة ب

 .ما يلي ،همت بالخصوص ،، تم تسجيل مجموعة من المالحظات2021- 2016لفترة الخاص با

   عدم إنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط 

. 2016  -  2011على المخطط الجماعي للتنمية للفترة    2010صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر  

ساهمت فيه الجماعة بما مقداره   ،مليون درهم  133,68مشروعا، بغالف مالي ناهز    54وقد نص المخطط على إنجاز  

 . مليون درهم 8,861

دوار الفيرك   بينمن بينها المشروع المخصص لبناء الطريق الرابطة    ،لكن، لوحظ عدم إنجاز مجموعة من المشاريع

الطريق الرابطة بين دوار المكردعين لمصيلى ودوار باإلضافة إلى  ،ي بوزيد التابع لجماعة أهديل مع جماعة سيد 

 كلم. 5,3قدرها  على مسافة انتمتد  انتلوال ،العيرج التابعين لجماعة أهديل مع جماعة أوالد المومنة

 درهم. يونمل  1,58والتي خصص لها مبلغ إجمالي قدره    ،ذلك، لم تنجز المشاريع المبرمجة في قطاع التعليمفضال عن  

 العمل ببرنامج المضمنة للمشاريع دقيقة دراسة غياب 

 لم تقم الجماعة بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة، حيث لوحظ ما يلي: 

عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة، حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع  -

 للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه؛

وذلك وفقا   ،مشروع على الساكنة المحلية من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئيةعدم تقييم أثر كل  -

لما جاءت به الجمعيات وممثلي الساكنة من مقترحات، مع العلم أنه لم يتم اإلدالء بمحاضر االجتماعات 

 التي عقدتها الجماعة مع جميع الفعاليات المحلية؛ 

 برمجة مشاريع بتواريخ سابقة. -

المعطيات المرتبطة   2022-  2017برنامج عمل الجماعة برسم الفترة  ة أخرى، فإنه لم يتم إدراج على مستوى  ومن جه

باإلضافة لتقدير الموارد القابلة  ،وكذا قدراتها على االستدانة ،قدرات الجماعة على التحصيل اإلضافي لمداخيلهاب

 وارد البشرية الضرورية لقيادة المشاريع.للتعبئة لتمويل المشاريع المضمنة في البرنامج وتعبئة الم

منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تتحدد من خاللها األهداف المراد  ببلورة جويت لم  عمل الجماعة  برنامجإعداد  كما أن  

 29الصادر بتاريخ  2.16.301 رقم المرسوممن  6بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وفقا لما جاءت به المادة 

  المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور. 2016يو يون

  مختلف المشاريع تمويل ل التي يمكن تعبئتهالموارد المالية اضعف ضبط 

عدم الشروع ، فقد لوحظ  2018-  2016بخصوص المشاريع المدرجة على مستوى برنامج عمل الجماعة برسم الفترة  

وذلك لغياب برمجة دقيقة للموارد المالية التي صعب على الجماعة تعبئتها وفق البرنامج  ،في إنجاز هذه المشاريع

 ،2018- 2016المسطر. مما يترجم عدم تمكن الجماعة من بلوغ األهداف التي تمت برمجتها على امتداد الفترة 

 : ما يليوالمتمثلة في

 شجيع الفئات الهشة على التمدرس؛محاربة الهدر المدرسي وت -

 التطهير السائل للمركز؛  -

 فك العزلة عن بعض الدواوير ببناء الطرق والمسالك والقناطر؛ -

 تعميم اإلنارة العمومية. -
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، المشاريع إنجاز إليهم المعهود الشركاء مع إطار اتفاقيات اعتمادبالمجلس الجهوي للحسابات  وعليه، يوصي

 . المشاريع لهذه الفعلي اإلنجاز للتأكد من اقبةوالمر التتبع وسائل ووضع

 ثانيا. تقييم أنشطة المجلس والتدبير اإلداري للمصالح الجماعية 
مكنت عملية تقييم أنشطة المجلس وكذا التدبير اإلداري للمصالح الجماعية من الوقوف على العديد من المالحظات 

وكذا عدم قيام   ،عدم حرص الجماعة على إشهار جداول أعمال دورات المجلس وملخص مقرراته في  أهمها تتجلى

 باإلضافة إلى قصور في مسك وتتبع السجالت. ،اللجن المحدثة من طرف المجلس بالمهام الموكولة إليها

يتولى عملية حفظ الصحة بتراب الجماعة،  الذي صحيال مكتبالك ،غياب عدة مصالح جماعية حيويةكما تم تسجيل 

إدارية تتكلف  ةالسيما فيما يتعلق بمحاربة داء السعار. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل افتقار الجماعة إلى وحد و

غياب مصلحة ، فضال عن  مصلحة مكلفة بتدبير وتتبع تسيير مرفق الماء من طرف الجمعياتإلى  و  ،بالشرطة اإلدارية

المنجزة   عمير، حيث تناط أغلب هذه المهام بتقني الجماعة المكلف، عالوة على ما سبق، بتتبع تنفيذ األشغالمكلفة بالت

 الجماعة. لصالح

ولوحظ كذلك تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على اإلمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي 

تحث على االمتناع التي و ،ن وزارة الداخلية حول هذه التجاوزاتبعدة مراسالت م توصلهاالجماعات الساللية رغم 

بتاريخ  69مذكرة وزير الداخلية عدد . ونذكر في هذا الباب، على سبيل المثال، عن القيام بهذا التصديق غير القانوني

مصالح الجماعة بهذه   والمتعلقة بتحرير عقود تفويت العقارات التابعة للجماعات الساللية. إذ أن قيام  ،2012نونبر    27

 التجاوزات فوت على الجماعة الساللية والسلطة الوصية وأيضا الجماعة الترابية موارد مهمة.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 ؛تفعيل دور اللجن المحدثة من طرف المجلس الجماعي -

 تحقيق ما تضطلع به من مهام واختصاصات.  لجماعةلتوفير تنظيم إداري يضمن  -

 تدبير المداخيل .ثالثا
 والرسم المقالع على بالرسم يتعلق فيما، خصوصا، مداخيلها تدبير في  االختالالت بعض  من أهديل جماعة تعاني

 التي األخرى الرسوم بعض وكذا التعمير،  رخص بالتطابق ومداخيل واإلشهاد  اإلمضاء تصديق على المفروض

  االختالالت  أهم وتتمثل.  للجماعة المالية الموارد  تطوير في فعال بشكل تساهم حتى تدبيرها، في النظر إعادة عيتستد 

 :التالية المالحظات في، الباب هذا في المسجلة

 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

بمحدوديته، إذ تساهم الجبايات المحلية بنسبة تتميز مداخيل الجماعة بضعفها، حيث يتسم التمويل الذاتي للجماعة 

مليون درهم    4,96من القيمة المضافة )  تهاتعتمد باألساس على حص. ذلك أن الجماعة  ضعيفة جدا من مجموع الموارد 

من مجموع المداخيل  92,87% بمعدل ،2017و 2013خالل الفترة الممتدة بين سنتي  ،والتي ساهمت ،(2017سنة 

  .الذاتية

 الت على مستوى تدبير مصلحة المداخيلاختال 

لمداخيل باإلضافة إلى نائب له، تم الوقوف على ا شسيع من طرفمن خالل تقييم تدبير مصلحة المداخيل التي تسير 

 تنظيم تتجلى في: الاختالالت في 

 ؛ غياب موظف مختص في ضبط الوعاء الضريبي -

 ؛ اإلقرارات والعمل على تصحيحهاعدم إعمال إجراءات المراقبة من أجل التأكد من صحة  -

وال سيما كيفية حصر الوعاء  ،عدم ضبط القوانين واألنظمة المعمول بها في مجال الجبايات المحلية -

خاصة فيما يتعلق بتصفية الرسم على  ،الضريبي ومتابعة المتهاونين والمتقاعسين عن أداء الرسوم

 عمليات البناء؛ 

  ؛شساعةللوحة محدودية الوسائل واإلمكانيات الممن -

  .المداخيل شسيعبعدم إبرام عقد التأمين الخاص  -

  الرسوم   بعضاختالالت على مستوى تدبير 

 ما يلي:هذه االختالالت فيأهم تتجلى 

 التي المقارنة، بينت حيث. بالتطابق اإلشهاد  أو اإلمضاء تصديق على المفروض الرسم استخالص عدم -

 بحوالي يقدر المستخلصة غير المبالغ في فارق وجود  2017و 2013 سنتي بين ما الفترة همت

 درهم؛  10.362,00

 المشروبات؛  بيع  محال  على  المفروض  الرسم  بخصوص  واالطالع  المراقبة  لحق  الجماعة  ممارسة  عدم -
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 تصفيته؛  عملية أثناء أخطاء وارتكاب  البناء، عمليات على لرسما الجبائي القرار تضمين عدم -

 من لوحظ، حيث البناء، رخص على المسبق الحصول لفرض  الالزمة لإلجراءات الجماعة اتخاذ  عدم -

  ترابها،   داخل  الواقعة  الدواوير  وباقي  الجماعة  لمركز  المراقبة  لجنة  بها  قامت   التي  الميدانية  الزيارة  خالل

 القانونية الرخص على الحصول دون األماكن هذه داخل البناء يتم إذ  المرخص، غير للبناء كبير انتشار

 فقط؛  بناء رخص( 7) سبع 2017و 2013 سنتي بين الممتدة الفترة خالل منها المسلمة عدد  بلغ التي

 معدة أرضية بقطع تتعلق تنازالت  شكل تأخذ  التي التقسيم عقود  على القانونية غير الجماعة مصادقة -

 اقتطعها  أرضية  بقطع  األمر  ويتعلق.  القانونية  الرخص  على  أصحابها  حصول  بدون  بناؤها  سبق  أو  للبناء

 مسطرتي خاصة بها المعمول القانونية المساطر سلك دون الساللية األراضي من األشخاص بعض

 المرخص؛ غير العشوائي البناء انتشار على شجع ما وهو والتقسيم، التجزيء

  بعض   حصول  الجماعية،  الوثائق  تدقيق  خالل  من  لوحظ،  المقالع،  مواد   استخراج  على  بالرسم  يتعلق  فيما -

  أمام  لكن، الجماعة، بتراب مقالع استغالل على اإلدارية والسلطات الجماعة موافقة على المستغلين

 على الجماعة توفر وعدم المقالع مواد  استخراج على المفروض الرسم أداء على المستغلين تقاعس

حقوقها ذات  الستخالص الالزمة القانونية اإلجراءات اتخاذ  إلى الجماعية المصالح تعمد  لم ،همملفات

 .الصلة

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

  بما يتماشى والمهام المنوطة بها؛ المداخيلمصلحة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تنظيم  -

باإلضافة إلى مسك  ،القيام بعملية االستخالصووالعمل على تصحيحها  ،التأكد من صحة اإلقرارات -

 وتنظيم األرشيف؛ 

 ؛الجماعةب الخاصة ضبط قاعدة الملزمين بكافة الرسوم والضرائب -

إعمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة المتعلقة بمراقبة وتصحيح ومراجعة إقرارات الملزمين بالرسم   -

 ؛ المفروض على محال بيع المشروبات في الحاالت التي تستلزم ذلك

واتخاذ  ،احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسس احتساب الرسم على عمليات البناء -

 ؛اإلجراءات الالزمة لفرض الحصول المسبق على رخص البناء واستخالص الرسوم المقابلة لذلك

 على عقود التقسيم غير القانونية التي تأخذ شكل تنازالت على الجماعة الكف عن مصادقة مصالح -

 ؛ قطع أرضية معدة للسكن

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على الوثائق المتعلقة بمستغلي المقالع المتواجدة بتراب  -

 .ذات الصلة استخالص حقوقها، والعمل على الجماعة

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية  رابعا.
 .عض النقائص يمكن إجمالها فيما يليبخصوص تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، تم الوقوف على ب

 تدبير الممتلكات الجماعية العامة والخاصة .1

، التي تعبر 207عدم إدراج بعض الممتلكات بسجل األمالك العامة كالطريق الوطنية رقم  ،في هذا الشأن ،لوحظ

صل الثامن من الظهير عشر كيلومترا، والتي تعتبر ملكا عاما للجماعة حسب مضمون الف  ةالجماعة على أزيد من أربع

الذي يتعلق باألمالك المختصة بالبلديات والذي ينص على أن األمالك العمومية  1921 أكتوبر 19الشريف بتاريخ 

ذلك، لوحظ أن مجموعة من اآلبار لم تسجل ضمن األمالك لى إالخاصة بالدولة تقع إحالتها مجانا للبلديات. إضافة 

 العامة للجماعة. 

،  المحتويات من خالل تفحص سجل    ،بعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي، حيث تبينكما لوحظ إدراج  

وتم التعاقد بشأنها من أجل كرائها  ،تتوفر على مجموعة من الدكاكين تم تسجيلها بسجل األمالك العامة الجماعةأن 

 من طرف بعض المستفيدين. 

 ،ري لبعض األمالك وعدم تحفيظ األمالك الخاصة الجماعية، إذ لوحظوتم الوقوف كذلك على عدم تصفية الوعاء العقا

ملكا  ال زالتفي هذا اإلطار، أن الجماعة تملك عدة عقارات، عبارة عن خزانات مائية ومرافق بنيت فوق أراضي 

عاما تابعا للدولة. إال أن الجماعة لم تعمل على تطبيق المساطر القانونية الستغالل هذه األراضي، علما أن السلطة 

 تسوية وعاءها العقاري.  بالوصية قامت بمراسالت متعددة تطالب الجماعات الترابية 

 سة ودون الموافقة القبلية للمجلس الجماعي.وأخيرا لوحظ لجوء الجماعة إلى إبرام عقود كراء دون احترام مبدأ المناف
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 تدبير الممتلكات المنقولة  .2

 المالحظات التالية:  نأسفرت مراقبة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة ع

  ؛المخزن الجماعي وإلى وعدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من ،غياب نظام تتبع التوريدات -

   ؛كافيةمسك سجل الجرد بمعطيات غير  -

 ؛ عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على المعدات واآلليات المتالشية -

 ؛ عدم تبرير مآل بعض المقتنيات  -

 .اقتناء معدات وآليات دون استغاللها فعليا -

   تسيير مرفق توزيع المياه   .3

باإلضافة إلى  ،دوارا تم ربط أغلبها بالماء الشروب عن طريق بناء خزانات مائية وآبار 24يوجد بتراب الجماعة 

تبين أن عملية توزيع الماء تقوم بها  ،شبكة للربط الفردي بالماء الشروب. ومن خالل الزيارة الميدانية لهذه الدواوير

 أي يير اآلبار والمضخات المائية في غيابجمعيات مقابل مبالغ مالية يتم االتفاق عليها من أجل تمويل مصاريف تس

إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المسيرة. كما أن الجماعة ال تقوم بمراقبة ومواكبة هذه الجمعيات من أجل التأكد 

 من مدى فعاليتها في تسيير هذا المرفق.  

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 يها؛ للحفاظ عل المحتوياتبسجل  العمل على تقييد جميع األمالك -

وعلى مستوى التقييد بسجل  ،العمل على التفريق بين الملك الخاص والعام على مستوى التدبير -

 ؛حتوياتالم

 .لممتلكات الجماعة وعاء العقاريالالعمل على تصفية  -
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II.  هديل جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة  أوال. 
  المشاريع المضمنة بالمخطط نجاز إعدم 

أو هي في طور نجازها إقد تم  2018لى سنة إ 2016إن مجمل المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي من سنة 

جماعة أهديل مع جماعة سيدي بوزيد والطريق نجاز ومنها مشروع بناء الطريق الرابطة بين دوار الفيرك التابع لاإل

الربطة بين دوار المكردعين، المصيلى ودوار العيرج التابعين لجماعة أهديل مع جماعة أوالد مومنة فان نسبة 

 . % 60تقدم األشغال وصلت 

منها المشروع هذه المشاريع ونجاز  إنفس األمر يتعلق بمشاريع التعليم بحيث أن الشركاء قد أنجزوا أو هم في طور  

الذي سيساهم في متابعة التالميذ للدراسة وهو مشروع بناء الثانوية اإلعدادية بحيث أن نسبة تقدم األشغال وصلت 

 . % 10إلى 

  غياب دراسة دقيقة للمشاريع المضمنة ببرنامج العمل وضعف ضبط الموارد المالية التي يمكن تعبئتها

 لتمويل مختلف المشاريع  

بمجهودات ذاتية من طرف موظفي الجماعة  2021إلى سنة  2016رنامج العمل الذي يمتد من سنة لقد تم إعداد ب

ودلك بناء على الخالصات التي تم استنتاجها خالل االجتماعات التشاورية التي تم القيام بها، فهناك مشاريع ببرنامج 

تم القيام بها انطالقا من الميزانية العمل تم اعتمادها بناء على مراسالت المصالح الخارجية وهناك مشاريع 

 الجماعية.

إن بعض المصالح الخارجية وبعض الشركاء التزموا عبر هذه المراسالت بتنفيذ مشاريع وفعال تم تنفيذها أو هي 

 في طور االنجاز، ومن بين هذه المشاريع نذكر كذلك: 

 %. 70الكرينات: نسبة تقدم األشغال ودوار  201بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم  -

 . %10 الطريق الرابطة بين اثنين أهديل ودوار بياض مرورا بدوار بوسعيد: نسبة تقدم األشغال -

كلم والطريق 16ودوار بياض على مسافة  207الطريق الجهوية رقم  الطريق الرابطة بينبناء  -

 .  %  100: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة  كلم   5الرابطة بين دوار الدحامنة ودوار الحسينات على مسافة  

حفر أثقاب استغاللية بكل من دوار: الشروقات، الفقير مسعود ودوار العسارة: لقد تم تنفيذ هذه  -

 .% 100المشاريع بنسبة 

 100تزويد بئر دوار الدويشات بمحرك ومضخة وقنوات لرفع المياه: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة  -

%. 

 . % 100ية: لقد تم تنفيذ المشروع بنسبة شراء ووضع قنوات مائ -

 حفر وتجهيز بئر بدوار دراع بن السدر: المشروع في بداية التنفيذ. -

 .%  100المشروع بنسبة نجاز إتعميق بئر دوار أوالد احمد: لقد تم  -

، الرحيات، دراع بن السدر وعزبان 02ورقم  01إيصال الكهرباء إلى كل من عزبان الحكات رقم  -

 .% 100لمشروع أنجز بنسبة الدحامنة: ا

إيصال الكهرباء إلى بعض ساكنة دواوير الجماعة: لقد تم تنفيذ مشروع إيصال الكهرباء إلى بعض  -

 الساكنة.

 .% 100المشروع بنسبة نجاز  إبناء حجرة دراسية بدوار المصيلى: لقد تم  -

 .% 100المشروع بنسبة نجاز إبناء حجرتين دراسيتين بدوار الزوينات: لقد تم  -

 كلم في طور اإلنجاز.  48كلم و  36الجماعة تتوفر على شبكة طرقية معبدة تبلغ  ن  إفبالنسبة لفك العزلة   -

درهم لفائدة تالميذ   300000,00الجماعة قد دأبت على برمجة اعتمادات مالية سنوية تبلغ  ن  إففيما يتعلق بالتمدرس  

الجماعة ملتزمة بتوفير اإلنارة العمومية بدواوير الجماعة كما أن   وتلميذات الجماعة لإلقامة بدار الطالب بشيشاوة.

 ويتم برمجة اعتمادات سنوية لذلك.

 تقييم أنشطة المجلس والتدبير اإلداري للمصالح الجماعية . ثانيا
 اأم التوصية.تم االلتزام بمضمون هذه  وملخص قراراته فقد بالنسبة إلشهار جداول أعمال دورات المجلس 

وفيما  لذلك.دعت الضرورة وكلما محدثة من طرف المجلس فإنها تقوم باجتماعاتها العادية بخصوص اللجان ال

 على السجالت المنظمة لعملها. كل مصلحة تتوفربالسجالت فإن  يتعلق
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 تدبير المداخيل  .ثالثا
عت في اتخاذ لقد أخذت اإلدارة الجماعية بعين االعتبار وباهتمام التوصيات الواردة في تقرير الهيئة بحيث شر

مجموعة من اإلجراءات، إذ عملت الجماعة على تنفيذها كبرمجة اعتماد مالي لبناء مكتب إداري خاص بوكالة 

وتجهيزه، مقابل إجراءات أخرى الزالت في طور التنفيذ سواء تعلق   2018المداخيل خالل دورة ماي العادية لسنة  

ل أو على مستوى تدبير بعض الرسوم وفي هذا اإلطار أخذت األمر باالختالالت على مستوى تدبير وكالة المداخي

 اإلدارة الجماعية مجموعة من التدابير تتمثل باألساس في المراقبة واالطالع على كل حالة.

إجراءات لك ذ بحيث يتطلب -وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات أخرى وردت في تقرير الهيئة هي في طور التنفيذ 

ة لبعض المراسالت الواردة على بعض المصالح الخارجية من طرف الجماعة والتي رغم بطء االستجاب-مصاحبة  

 تفيد في تيسير عملية المراقبة كالمقالع مثال. 

كما تم حث الموظفين المفوض لهم مهام التصديق على اإلمضاء العاملين بمصلحة الحالة المدنية وتم التأكيد وبصفة 

على القطع األرضية وضرورة استخالص رسوم اإلشهاد على صحة قطعية على تجنب التوقيع على التنازالت 

 ونظرا لقلة الموارد البشرية المؤهلة فقد تم االكتفاء بموظف واحد بوكالة المداخيل.       اإلمضاءات واإلشهاد بالتطابق.

 تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية   . رابعا

 تدبير الممتلكات الجماعية العامة والخاصة  

 تمت عملية تغيير سجل األمالك العامة والخاصة الجماعية بحيث تم االلتزام بمضمون هذه التوصية. لقد 

كما أنه تمت المصادقة على النقطة المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية والمالية ألراضي الجموع المستغلة من طرف 

وتمت مراسلة سلطة الوصاية في  2018أكتوبر  02بتاريخ: الجماعة الترابية أهديل خالل دورة أكتوبر العادية 

 الموضوع.

 تدبير الممتلكات المنقولة 

 تطبيقا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات فقد تم تكليف موظف جماعي بتدبير الممتلكات المنقولة للجماعة.

للمساهمة في تنقل لك ذ ووبخصوص حافلة النقل المدرسي فقد تم وضعها رهن إشارة المجلس اإلقليمي لشيشاوة 

تالميذ وتلميذات الجماعة إلى مقرات الدراسة بشيشاوة الشيء الذي سيساهم في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر 

 المدرسي. 

  مرفق توزيع المياهتدبير  

فبراير  05اآلبار فقد تم خالل دورة فبراير بتاريخ:  رمن أجل ضمان إطار تعاقدي مع الجمعيات المكلفة بتسيي

 .المصادقة على النقطة المتعلقة بعقد اتفاقية مع هذه الجمعيات 2019
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 "الجوالة" جماعة

 قلعة السراغنة( )إقليم 
 

. حيث تنتمي الجماعة إلى إقليم قلعة السراغنة، ويبلغ عدد 1992تم إحداث جماعة الجوالة وفق التقسيم اإلداري لسنة 

كلم مربع، وتتكون من  131,6. كما تبلغ مساحتها 2014لسنة نسمة حسب اإلحصاء الرسمي  11.168سكانها 

منها ما يناهز  مليون درهم، 9,56 قدره ، ما2016للجماعة، خالل سنة  اإلجمالية المداخيل بلغت دوارا. وقد  25

 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 51بنسبة تناهز  أي التسيير، ميزانية مليون درهم همت 4,86

 مليون  6,20 مجموعه السنة، ما نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل التجهيز. أما مداخيل درهم هم مليون 4,70

 يعادل النفقات، وما مجموع  من بالمائة 77بنسبة تفوق  أي  نفقات التسيير، هم  درهم مليون 4,86 مبلغ  منها  درهم،

 .التجهيز نفقات برسم درهم مليون 1,34 مبلغ

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل الجوالة عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 . يلي كما تقديم أهمها يمكن التوصيات، من مجموعة وإصدار

 أوال. تدبير المداخيل 
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

 ضعف مدخول الرسم على عمليات البناء 

لوحظ أن المبالغ المستخلصة فيما يتعلق بالرسم على عمليات البناء تبقى ضعيفة مقارنة مع واقع البناء الفعلي بالجماعة. 

بحيث تتميز جماعة الجوالة بإلزامية رخصة البناء داخل معظم النفوذ الترابي للجماعة نتيجة تموقع هذه األخيرة داخل 

عبر تراب  8طاق المنطقة المحيطة بالدائرة الحضرية لجماعة تماللت، إضافة إلى مرور الطريق الوطنية رقم ن

الجماعة. األمر الذي كان من المفروض ينعكس على حجم المداخيل المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، خصوصا 

ول التالي عدد رخص البناء المسلمة والمبالغ بالنظر إلى دينامية البناء التي تم رصدها بالمنطقة. ويبرز الجد 

 المستخلصة خالل الخمس سنوات األخيرة: 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 7 7 6 2 3 المسلمة الرخص عدد

 33.666,00 72.836,00 22.040,00 10.490,00 7.580,00 بالدرهم المستخلصة المبالغ

  النقل العمومي للمسافرين عدم فرض واستخالص الرسم المفروض على 

من نفس القانون،   86سالف الذكر، واستنادا إلى مقتضيات المادة    47.06من القانون رقم    168طبقا لمقتضيات المادة  

في بابه الثالث، سعر الرسم المفروض على النقل العمومي  2009/ 06/04بتاريخ  01يحدد القرار الجبائي رقم 

درهم عن كل ربع سنة. خالفا لذلك، تبين، من خالل تفحص قوائم  120 للمسافرين على سيارات األجرة في

 المداخيل ال تقوم باستخالص مدخول الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين.  شساعةاالستخالص، أن 

 عدم استخالص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 

المفروض على النقل العمومي للمسافرين، لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها استخالص الرسم  على غرار الرسم 

درهم   100المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، الذي يحدد القرار الجبائي المعمول به تسعيرته في  

 عن كل ربع سنة.

 للمسافرين العمومي النقل على المفروضين نالرسمي باستخالص الجماعة للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذا،

 حال في بالتأسيس التصريح إيداع لعدم القانونية الغرامة الغرض، مع تطبيق لهذا المعدة العربات وقوف وعلى

 .بذلك القيام عن الملزمين تقاعس
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 ثالثا. تدبير النفقات وتقييم المشاريع التنموية
 المرتبطة بهذا المحور كما يلي: يمكن تلخيص أهم المالحظات 

   إصدار سندات طلب لتسوية نفقات منجزة سلفا 

تبين، من خالل الوثائق المثبتة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب، بأن الجماعة تقوم بإصدار سندات طلب 

نصوص عليه في الم لتسوية نفقات خدمات أو أشغال أو توريدات تم إنجازها سلفا، مما يشكل خرقا لمبدأ المنافسة

( بتحديد 2007فبراير    5)  1428من محرم    16الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    75ادة   الفقرة الرابعة من الم

شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 

( يتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس    20)  1434جمادى األولى    8ر في  صاد   2.12.349من المرسوم رقم    88

 وفيما يلي أمثلة لهذه النفقات:  

النفقة موضوع ( بالدرهم) المبلغ   
 سند وتاريخ رقم

 الطلب
 عليها  اإلشهاد أو الخدمة إنجاز تاريخ

 دوار بئر تعميق

 الغابة صالح موالي
29.640,00 

 بتاريخ 24/2016

15/08 /2016 

 محضر) 24/06/2016 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  11/07/2016 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 إصالح أشغال تتمة

 بين الرابط المسلك

 الطواهرة دوار

 على الخاللقة ودوار

 كلم 1,3 طول

119.822,40 
 بتاريخ 08/2015

10/12 /2014 

 محضر) 29/10/2014 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  17/11/2014 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 حفر وتتمة تعميق

 الخوادرة بئر
106.992,00 

 بتاريخ 13/2016

06/05 /2016 

 محضر) 15/03/2016 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  20/04/2016 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 دوار طريق إصالح

  عبد با أوالد

 والطريق الرحمان

 طول على 8 الوطنية

 كلم 2

174.900,00 
 بتاريخ 35/2015

29/09 /2015 

 محضر) 29/07/2015 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  01/09/2015 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 (األشغال تسلم محضر)

 قنطرة ترميم

 الطواهرة
29.662,00 

 بتاريخ 34/2015

28/08 /2015 

 محضر) 01/06/2015 بتاريخ األشغال تثبيت تم

  29/06/2015 بتاريخ وتسلمها ،(األشغال تثبيت 

 ( األشغال تسلم محضر)

 لجلب مضخة شراء

 للشرب الصالح الماء

 اخنيفير لدوار

14.700,00 
 بتاريخ 46/2014

02/12 /2014 

 الدوار ممثل طرف من المضخة لهذه الفعلي التسلم

 محضر) 11/2014/ 28 بتاريخ تم سابقا المذكور

 (التسلم

 قنوات شراء

 البوليتيلين 
6.300,00 

 بتاريخ 23/2014

27/06 /2014 

 طرف من 2014/ 05/06 بتاريخ تم  الفعلي التسلم

 لدواري للشرب الصالح للماء النصر جمعية أعضاء

 محضر على  بناء الغابة صالح وموالي صالح موالي

 التاريخ نفس في الصادر التسلم

تاريخ إصدار سند الطلب المعني. ل  سابقةفواتير تحمل تواريخ    ضمنتتسندات الطلب    ملفاتكما لوحظ أيضا أن بعض  

المقاول بعد إنجاز األشغال أو الخدمات موضوع النفقة يطالب بها   من طرف  لهاارستم إ أن الفاتورة تعتبر وثيقة ي  وبما

ه يتبين، بناء عليه، أن األعمال موضوع تلك السندات قد أنجزت قبل إصدار سندات بأداء مستحقاته، فإن  اآلمر بالصرف

لنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المعنية لم يتم فيها احترام القواعد المسطرة ا الطلب ذات الصلة، وبذلك تكون

 ة:المالحظ هذهنفقات المعنية بال عن أمثلةيلي  وفيماقانونا. 

 النفقة موضوع
 سند رقم

  الطلب

  المبلغ

 (بالدرهم)
 

 سند تاريخ

 الطلب
 الفاتورة وتاريخ رقم

 االجتماعات قاعة

 الموظفين ومكاتب
48/2015 116.520,00 

 
22/12 /2015 

 بتاريخ 48/2015

22/12 /2015 

 39.912,00 47/2015 اآلليات كراء
 

14/12 /2015 
 بتاريخ 18/2015

07/12 /2015 

 9.994,51 46/2016 الوقود شراء
 

30/11 /2016 
 بتاريخ 375/2016

8/11/2016 

 الماء قنوات شراء

 للشرب الصالح
43/2016 79.968,00 

 
22/09 /2016 

 بتاريخ 38/2016

21/09 /2016 
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  مسطرة االلتزام بالنفقات متماإالشروع في تنفيذ األشغال أو تسلم التوريدات قبل 

أن   ،2016إلى سنة    2012من سنة    بالفترةة  تعلقملفات سندات الطلب الم  في  المضمنة  المثبتة  الوثائق  خالل  من  تبين،

مع  التبليغ من طرف اآلمر بالصرفقبل  االبعض منها تم الشروع في تنفيذ األشغال أو تسلم التوريدات المتعلقة به

  65المورد أو الخدماتي المعني، مما يتعارض مع مقتضيات المادة إلى المقاول أو مقترح االلتزام بالنفقة المصادقة ل

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 2010يناير  03) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441من المرسوم رقم 

تجاوز االعتمادات أو عدم فيما يتعلق ب. هذه الممارسة من شأنها أن تشكل خطرا ومجموعاتهاللجماعات المحلية 

شار إليهما الم 88و 75 تينلماد لكل من اتشكل خرقا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة  كما. رهاتوف

 : النفقاتالجدول التالي أمثلة لهذه  ويوضح. سلفا

 النفقة موضوع
  المبلغ

 (بالدرهم)

 سند وتاريخ رقم

 الطلب

 إرسال تاريخ

 االلتزام مقترح

 بالنفقة

 مالحظة

 4.956,00 مطهرة مواد شراء
 بتاريخ 19/2016

05/06 /2016 
08/06 /2016 

 جاء  بالنفقة  االلتزام  مقترح  إرسال  تاريخ

  5/2016  رقم  الفاتورة  إصدار  تاريخ  بعد

 التوريدات تسلم وبعد( 2016/ 07/06)

  2016/ 07/06 بتاريخ النفقة موضوع

 التسلم بسند الوارد

 إصالح تتمة

 دوار طريق

 على الحدادشة

 كلم 1,3 طول

157.891,20 
 بتاريخ 30/2017

09/10 /2017 
11/10 /2017 

  06/10/2017  بتاريخ  األشغال  إنجاز  تم

 واألخير األول المنجزات بجدول الوارد

 الجماعة تقني طرف من المنجز

 طريق تهيئة  تتمة

 ازرويل الكرارمة

 التبابعة  –

183.866,40 
 بتاريخ 06/2015

06/01 /2015 
31/03 /2015 

  12/02/2015  بتاريخ  األشغال  إنجاز  تم

 األول المنجزات بجدول المضمن

 الجماعة  تقني  طرف  من  المنجز  واألخير

 بئر وتعميق حفر

 ابا اوالد دوار

 رحال

44.544,00 
 بتاريخ 49/2014

22/09 /2014 
10/12 /2014 

  2014/ 24/09  بتاريخ  األشغال  تثبيت   تم

 وتسلمها ،(األشغال تثبيت محضر)

 تسلم محضر) 22/10/2014 بتاريخ

 (األشغال

  صفقات عمومية إبرام اللجوء إلى إصدار سندات طلب متفرقة عوض اللجوء إلى 

لوحظ أن الجماعة قامت بإنجاز مجموعة من األشغال عن طريق إصدار سندات طلب متفرقة تضم المقتنيات والخدمات 

إبرام صفقات عمومية التي تمنح للجماعة مجموعة من الضمانات الالزمة لتنفيذ هذه األشغال، وذلك عوض اللجوء إلى  

التعاقدية منها تحديد المواصفات التقنية لألشغال وللمواد األولية المستعملة وضرورة التزام المقاول بها عن طريق 

ه التقيد به، دفتر الشروط الخاصة، فرض آجال تنفيذ األشغال، توجيه أمر كتابي للمقاول ببدء األشغال والذي يجدر ب

إمكانية إبرام عقد ملحق، تنظيم مراقبة األوراش، إمكانية إصالح عيوب األشغال من طرف المقاول قبل انتهاء مدة 

الضمان، إمكانية الزيادة أو التقليص في حجم األشغال، وغيرها من الضمانات. وفيما يلي، المشاريع المعنية بهذه 

 المالحظة:

 النفقة موضوع لبالط سند وتاريخ رقم المشروع
  المبلغ

 (بالدرهم)

 التكلفة

 اإلجمالية

 إصالح

 طريق

 دوار

 الحدادشة

 بتاريخ 15/2016

02/05 /2016 
 169.413,60 الحدادشة دوار طريق إصالح

361.293,6 
 بتاريخ 32/2016

15/08 /2016 
 108.000,00 "(GNF" نوع) التوفنة  اقتناء

 بتاريخ 36/2016

01/09 /2016 

 بين  الرابطة  الطريق  إصالح  لتتمة  آليات  كراء

 الحدادشة ودوار 208 رقم الجهوية الطريق
83.880,00 

 إصالح

 طريق

 اخنيفر

 بتاريخ 20/2015

01/06 /2015 
 119.520,00 اآلليات كراء

519.406,60 

 بتاريخ 21/2015

01/06 /2015 
 139.966,60 اخنيفر طريق إلصالح الوقود شراء

 بتاريخ 30/2015

12/07 /2015 
 79.920,00 والقنوات واالسمنت والرمل الحصى شراء

 بتاريخ 33/2015

27/05 /2015 
 GNF" 180.000,00" نوع من التوفنة شراء
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 . تدبير الممتلكاترابعا
 .لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي

 عدم تصفية الوضعية القانونية ألمالك الجماعة 

في غياب مصلحة جماعية مكلفة بتنظيم وتدبير ممتلكات الجماعة، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه عملية التحفيظ 

في تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات، اتضح أن الجماعة لم تقم بتسوية 

 9,40بمساحة    1983لنسبة للبقعة األرضية التي تم اقتناؤها سنة  الوضعية القانونية لبعض الممتلكات، كما هو الحال با

هكتار. ومعلوم أن هذه القطعة األرضية تشكل وعاء عقاريا لكافة الممتلكات العقارية للجماعة، مما يجعل هذه 

 الممتلكات بدورها في وضعية غير آمنة.

 يةعدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماع 

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتعيين الطرق والمسالك كإجراء قانوني يمكنها من تأكيد طابع الملكية العامة لهذه الطرق 

حيث  المتعلق بالتعمير.    12.90رقم    من القانون  81وذلك خالفا لمقتضيات المادة    وبيان حدودها،  والمسالك المستعملة

تعد المسالك والطرق وجدير بالذكر أن رام أو نزاع حول هذا الملك. إن هذا األمر يشكل خطرا يمكن أن ينتج عنه ت

الصادر بتاريخ  الشريف الظهير الفصل األول من من الملك العام بقوة القانون كما تشير إلى ذلك مقتضيات اجزء

 ر بتاريخالصاد الظهير الشريف  الفصل الثالث من وكذايالة الشريفة، في شأن األمالك العمومية باإل 01/07/1914

 .بشأن األمالك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية 28/06/1954

   عدم إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدة كرائها عشر سنوات للمصادقة 

المتعلق بالميثاق الجماعي على أن عقود اإليجار التي تتجاوز مدتها  78.00من القانون رقم    69تنص مقتضيات المادة  

أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة ال تكون قابلة للتنفيذ إال إذا صادقت عليها سلطة الوصاية   عشر سنوات

من الميثاق الجماعي. غير أنه، ومن خالل االطالع على عقود الكراء، تبين أن  73طبق الشروط المحددة بالمادة 

 ق مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة الوصاية. والتي تفو ،الجماعة لم تخضع عقود الكراء التي تم تجديدها

 يوصي بما يلي: للحسابات الجهوي المجلس فإن عليه، بناء

 ؛لممتلكات الجماعية ضمانا لحق ملكية الجماعةلتسوية الوضعية القانونية  على العمل -

 ؛ عن طريق اتخاذ االجراءات الالزمة المتعلقة بالتحديد اإلداري  عليها  والحفاظضرورة تحصين أمالكها   -

مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة   تفوق  والتي ،على إخضاع عقود الكراء التي تم تجديدها الحرص -

 الوصاية.
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II. لجوالة جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المداخيل تدبير .والأ
  البناءضعف مدخول الرسم على عمليات 

إن الجماعة وبتنسيق مع السلطة المحلية قامتا بتكثيف دوريات المراقبة ألجل رصد المخالفين في هذا الميدان، فتبين 

ن أصباغة الواجهات، وو أفتح باب و أانجاز بالط بعض الجدران و أالسقوف صالح إجل المخالفات ال تتعدى ن أ

الباقي الذي يقوم فعال بالبناء فهم مرخصون قانونيا آو تم ايقافهم في المراحل االولى للبناء ) وضع الرمال والحصى 

او بداية حفر االساسات (، وأن مظاهر البناء التي تبدو بالمنطقة منها ما يعود إلى الثمانينات والتسعينات من القرن 

ما أتعرف ازدهارا فالحيا بتوفر المياه الجوفية و بقرب الفرشة المائية ،  المنطقة كانت  ن  ألى  إالماضي وذلك راجع  

 المدن القريبة، بفعل الجفاف الذي عمر طويال بالمنطقة .لى إن فمعظم الساكنة هاجرت اآل

  المفروض على النقل العمومي للمسافرين  واستخالص الرسمعدم فرض 

 عدة للنقل العام للمسافرينعدم استخالص الرسم المفروض على وقوف العربات الم 

إن الجماعة في غياب التنسيق مع العمالة التي تمنح الرخص في هذا الميدان والتي كان عليها أن تخبر الجماعة 

يمكنها   بالرخص الممنوحة، وفي غياب معرفة الملزمين بأداء الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين ال

هذا الرسم لم يقوموا بالتصريح بالتأسيس واإلقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة استخالص هذا الرسم. فالملزمون ب

وفي هذا الصدد  المتعلق بجبايات الجماعة المحلية.  47.06من القانون رقم    87للجماعة كما تنص على ذلك المادة  

االجابة عنها، وقمنا  التي لم يتم 2017-12-07بتاريخ  257قمنا بمراسلة مصالح العمالة المختصة باإلرسالية عدد 

للحصول على المعلومات المتعلقة بسيارات األجرة وحافالت   05/03/2018بتاريخ    38بمراسلة جديدة تحت عدد  

النقل العمومي للمسافرين التي تنشط بالمجال الترابي للجماعة، توصلنا بالئحة الملزمين مع عناوينهم والتي 

 حصرت في أربعة مستفيدين. 

عن طريق  21/05/2018بتاريخ  107-106-105-104الجماعة على مراسلتهم تحت عدد عملت مصالح هذه 

 البريد المضمون كما هو موضح في النسخ المرفقة.

ال أحد من المستفيدين لب الدعوة. وعليه فمصالح هذه الجماعة ستقوم بمعية قابض قباضة العطاوية نه أإال  

باالستخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف وامر أباستصدار 

 العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.

بتراب هذه الجماعة بل تعمد الى نقل المسافرين نشطتها  أالمعنية ال تزاول  جرة  سيارات األن  أوبعد التحريات، تبين  

 عبر الخطوط الطويلة او المدن الكبرى. 

ي أو أالتفويت و أتجديد الكراء و أمالحظة: ولحل هذا االشكال، نطلب من السلطات االقليمية بعدم السماح بالكراء 

السماح بنقل المسافرين خارج  و أالملكي عدم الترخيص  عملية تهم رخص النقل، ونطلب كذلك من مصالح الدرك

يتم تزويد مصالح الجماعة ن أوللذمة المالية مسلم من الجماعة، براء إالمجال االقليمي، حتى يقدم المعني باألمر 

 بنسخ من هذه الرخص. 

 التنموية وتقييم المشاريعنفقات ثانيا. تدبير ال
 منجزة سلفا دات طلب لتسوية نفقات إصدار سن 

 مسطرة االلتزام بالنفقةتمام إبل تسلم التوريدات قو أشغال الشروع في تنفيذ األ 

سندات بهذه الطريقة لم يكن لتسوية نفقة منجزة ولكن هكذا كان العمل يجري، وذلك صدار إما تم سابقا من ن إ

النفقات عن حسن نية وذلك لقلة تجربتهم    عدم انتباه او لقلة معرفة الموظفين المعنيين لتسلسل تواريخ تنفيذ لى  إراجع  

وغياب التكوين المستمر في الميدان المالي والمحاسباتي. وكذلك عدم انتباه المحاسب العمومي ألجل تحديرهم 

 وحتهم على اتخاد االحتياطات الالزمة.

   الح لهذه العمليات.اآلن فلم يعد هذا المشكل مطروحا النتباه المسؤول عن هذه المصلحة ومراقبة مدير المصما أ

  صفقات عموميةبرام إلى إسندات طلب متفرقة عوض اللجوء صدار إاللجوء الى 

إن النفقات المعنية بسندات الطلب تهم مقتنيات وخدمات مختلفة تتوزع على أبواب متفرقة في الميزانية يقل المبلغ  

لى إدفعت الجماعة إلى عدم اللجوء  درهم، وهذه الوضعية هي التي 200.000,00المتعلق بكل سند منها عن 

 مسطرة الصفقات.
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 ثالثا. تدبير الممتلكات 
 عدم تصفية الوضعية القانونية ألمالك الجماعة 

رغم أن الجماعة قامت ببعض اإلجراءات إال أنها لم تتوصل بالوثائق الالزمة من المصالح التابعة لوزارة الداخلية 

ث بعد مطالبة مصالح وزارة الداخلية بتزويدها بعقد تنازل نواب الشياع المختصة الستكمال عملية التحفيظ. بحي

لهذا العقد للمصالح رسالها إالسلطة المحلية بعد ن إهكتار. وحيث  9.40عن البقعة االرضية التي تبلغ مساحتها 

 المختصة بالوزارة. لم تقم هذه االخيرة بتزويد الجماعة بالوثائق السالفة الذكر.

  والمسالك الجماعيةعدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق 

تحديد الملك العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماعية يتطلب دراسة تقنية دقيقة وطبوغرافية ورسوم وبيانات ن  إ

ذا غير كافي مركز الجماعة وهال إال يغطي نه أال إوخرائط لتحديده، ورغم أن الجماعة تتوفر على تصميم النمو 

 لتحديد كل الطرق والمسالك الجماعية. 

التنطيق وتصميم التهيئة ولتغطية تصميم خرى: مخطط توجيه التهيئة العمرانية، فيما يخص وثائق التعمير األما أ

 كل تراب الجماعة، فال يمكن للجماعة توفير االعتمادات الالزمة لذلك.

أحد الطبوغرافيين او مكاتب الدراسات، ألجل القيام بتحديد الطرق  ولحل هذه المعضلة فيمكن للجماعة التعاقد مع

 والمسالك الجماعية، اال انه ال يمكن في الوقت الراهن توفير االعتمادات لذلك.

 هيز الجماعي لتمويل هذه الدراسة.وسيتم اقتراح االستفادة من قرض من الصندوق التج

  كرائها عشر سنوات للمصادقة عقود الكراء التي تتجاوز مدة خضاع إعدم 

سنوات وبالتالي فهي غير خاضعة للمصادقة   10إن العقود المعنية هي عقود عادية ال تبين مدة الكراء التي تتجاوز  

 عليها.

 أ.5مالحظة: فقد تم فسخ عقد كراء التعاونية وكذلك الدكان رقم 



 180 

 

 "الواد علي بو أوالد" جماعة

 (السراغنة قلعة إقليم)
 

 1413من صفر  17الصادر في  2.92.652، بموجب المرسوم رقم 1992 أحدثت جماعة أوالد بو علي الواد سنة

( بتحديد قائمة  1992يونيو  30من ذي الحجة ) 28بتاريخ  2.92.468 ( بتغيير المرسوم رقم1992غشت  17)

كلم   27ابي لجهة مراكش آسفي على بعد  تقع داخل النفوذ التر  حيثالدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية.  

تمتد و ،2014نسمة حسب إحصاء سنة  10.750حوالي  هاويبلغ عدد سكان ،من المركز الحضري لقلعة السراغنة

وطريقين   8تجتاز الجماعة الطريق الوطنية رقم  كمادوارا.  11وتضم  ،كيلومتر مربع 62على مساحة تقدر بحوالي 

 . هاإليها. وتعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األساسي بمما يسهل الولوج  ،إقليميين

 همت مليون درهم    3,11مليون درهم، منها    5,03قدره   ما  ،2016سنة   خالل  ،للجماعة اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

التجهيز.  مداخيل هم درهم مليون  1,91يعادل   وما  ،المداخيل مجموع من بالمائة 62بنسبة تناهز   أي التسيير،  داخيلم

 درهم مليون 0,76 مبلغ منها درهم، مليون 3,28مجموعه  ما ،السنة نفس خالل ، فبلغت المصاريف اإلجمالية أما

 نفقات برسمدرهم   مليون  2,72 مبلغ يعادل وما  ،بالمائة من مجموع النفقات 23أي بنسبة تناهز   ،سييرالت نفقات برسم

  .التجهيز

I.  حساباتلل  الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 من العديد  تسجيل عنأوالد بو علي الواد  لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 :يلي كما ها أهم تقديم يمكن التوصيات، من مجموعة وإصدار المالحظات

 . تدبير المداخيلأوال
المفروض على استخراج مواد المقالع ومنتوج إيجار السوق تتميز المداخيل الذاتية للجماعة بالضعف، فباستثناء الرسم  

 : يلي ماالموسمي للزيتون، فإن باقي المداخيل في مجملها هزيلة. وتنحصر أهم المالحظات المسجلة في هذا الباب في

  استخالص زيادات في الرسم المفروض على استغالل مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي 

، على 23/07/2012المنعقدة بتاريخ  2012الجماعي، بموجب محضر الدورة العادية لشهر يوليوز  وافق المجلس

ن الجماعة من تنمية مداخيلها. إال أن يلتمكدراهم الزيادة في تسعيرة استخراج مواد المقالع من ثالثة دراهم إلى ستة 

قد جل المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية. والجماعة لم تحرص على تعديل القرار الجبائي وإدراج هذه الزيادة أل

بالنسبة  2014ن الجماعة بادرت إلى فرض هذه الزيادة على مستغلي المقالع خالل سنة في هذا الصدد، أ ،حظول

". وتعد هذه الزيادات غير قانونية على ..سببالنسبة لشركة "  2017إلى    2013  من  سنواتفي الو  ،" .لشركة "س.ت

 غير واردة بقرار جبائي مصادق عليه.اعتبار أنها 

  عدم إدراج مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآلها 

 وتاريخ  سيارةالمن خدمات    المستفيد   من خالل االطالع على سجل مداخيل سيارة اإلسعاف الذي يوضح اسم المريض

حظ أن هذا المدخول لم يتم  ولإال أنه . 2017إلى  2014تبين أنه تم تحقيق مدخول خالل سنوات  تها،ووجه االستفادة

لوحظ  ذلك، عن فضالاحتسابه ضمن مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة التي يمسكها اآلمر بالصرف أو المحاسب. 

من المرسوم   35كما تشترط ذلك مقتضيات المادة    خلص،مست  دفع نقداأن وكيل المداخيل ال يصدر أي وصل مقابل كل  

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441رقم 

 ومجموعاتها.

ودع لدى وكيل المداخيل. تال  ةالمقبوض مستحقاتأن ال ،من خالل االطالع على الوثائق المحاسبية ،لوحظ كذلك،

لصائر سيارة اإلسعاف، وفي غياب أوامر  اقدم للمرتفقين أي وصل مقابل استخالصهتال  الجماعةوحيث إن 

ستعمل مباشرة تالمداخيل المحصل عليها    أن  تبين  كماباالستخالص، فإنه ال يمكن التأكد من حقيقة المداخيل المحصلة.  

المتعلق بالتنظيم المالي  45.08 لتزويد سيارة اإلسعاف بالوقود، وذلك خالفا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 

والتي تمنع رصد مدخول   القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،من    155، وكذا المادة  للجماعات المحلية ومجموعاتها

 لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء األول من الميزانية والميزانيات الملحقة. 

 ت الجماعة بما يلي:لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابا

السهر على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات المستحقة  -

 للجماعة؛ 
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 الحرص على تتبع الباقي استخالصه واستيفاء كل إجراءات التحصيل؛  -

 تخصيص حصة من االعتماد المفتوح بالميزانية المتعلق باقتناء المحروقات لسيارة اإلسعاف.  -

 النفقات تدبير. ثالثا
وكذا االطالع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة  ، من خالل تتبع صرف النفقات

 بواسطة سندات الطلب أو صفقات عمومية، تم تسجيل مجموعة من االختالالت، يمكن إيجازها فيما يلي:  

 سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات  .1

 ام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية عدم احتر 

المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات واآلليات واستهالك  ات لوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفق

وعلى   المحروقات على إصدار سندات للتسوية الحقة لعملية االقتناء، وأنها تعمل على االستالم التدريجي لقطع الغيار

إصالح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص التنظيمية للصفقات  

العمومية. واتضح أن الجماعة تحصل على قطع الغيار والمحروقات من طرف الممون الذي ينجز في آخر السنة 

 يق إصدار سندات للتسوية في فترة الحقة.  الفاتورات المقابلة لها، لتتم تسويتها من قبل الجماعة عن طر

باإلضافة إلى ذلك، لوحظ أن التأكد من إنجاز الخدمة يقوم به رئيس الجماعة لوحده دون إشراك تقني متخصص، 

خاصة وأن الجماعة تتوفر على تقني يمكنه إلى جانب الرئيس التأكد من إنجاز الخدمة التي تقتضي دراية بميكانيك 

 السيارات. 

 ء المتكرر إلى نفس الممون القتناء قطع الغيار وإصالح السيارات والشاحناتاللجو 

أن الجماعة تلجأ إلى  ،من خالل فحص مختلف سندات الطلب المتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصالح السيارات ،لوحظ

 ".".E.O.Sممون واحد، يتعلق اآلمر بشركة 

 ليات الجماعة واستهالك المحروقات عدم مسك سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آ 

تم تسجيل عدم حرص   وبالتالي،ال تتوفر الجماعة على مسؤول مكلف بتتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آليات الجماعة.  

وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة.   ،الجماعة على مسك سجل يبين تاريخ اقتناء قطع الغيار والسيارة المعنية باإلصالح 

ويمثل غياب سجل تتبع استعمال قطع الغيار واإلصالح عائقا حقيقيا للتأكد من تتبع حجم ومآل الكميات المستهلكة. كما 

آلمر بالصرف ال يحرص على مسك سجل خاص بتتبع استهالك الوقود يبين الكميات أن ا ،من جهة أخرى ،لوحظ

 .المستفيد وكذا الكميات المستهلكة من الوقود واسم الشخص  المعني، المقتناة وتاريخ عملية االقتناء ورقم سند الطلب

يتم تزويد الجماعة بها ورقم  ن حسن تدبير المقتنيات من قطع الغيار يقتضي مسك سجل يبين الكميات التي ذلك أ

ن الجماعة أإضافة إلى ثمن كل قطعة على حدة. كما  ،وكذا تاريخ التزود والجهة المزودة ،السيارة المعنية باإلصالح

ذلك، يعد فضال عن مطالبة بمسك بطاقة تقنية لكل سيارة أو آلية منذ بداية اشتغالها إلى غاية توقفها عن االستعمال. 

بع استهالك المحروقات من بين اآلليات التي تتيح التتبع األمثل لالستهالك التدريجي للمحروقات مسك سجل خاص بتت

 .ومراقبة الكميات والشخص المستفيد من كل حصة من المحروقات

 عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود 

تناء المحروقات في السنة يستهلك درهم المخصص الق 50.000,00 الذي يعادل تبين أن جل المبلغ، في هذا اإلطار

فقط من قبل السيارة من نوع "داستر" التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي في تنقالته. في حين تأكد أن الجمعيات  

وأن الوقود  ،المتعاقد معها هي من تتحمل مصاريف الوقود بالنسبة للسيارات الثالث المخصصة للنقل المدرسي

 .المستفيدين من خدماتها تم تحمله من قبل المرضىالمخصص لسيارة اإلسعاف ي

وفي غياب ما يبرر صرف الوقود بالجماعة تم التوصل مباشرة من محطات الوقود التي تتعامل معها الجماعة بنسخ 

في هذا  ،تجدر اإلشارةومن سندات ألجل تبرر فقط جزء من االستهالك. في حين أن الجزء األكبر لم يتم تبريره. 

سوى   2012، لم تستهلك من الوقود منذ اقتنائها خالل سنة  184807التي تحمل رقم ج    "داستر"أن سيارة    ى، إلالصدد 

  ،وذلك على اعتبار أن السيارة منذ اقتنائها قطعت ،2017و 2013درهم ما بين سنتي  100.000,00مبلغ يقارب 

لترات  6لى اعتبار أن السيارة تستهلك  كلم حسب العداد الخاص بها، وع  163.811ما يقارب  ،  11/12/2017حتى يوم  

 دراهم.  10وأن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال هو  ،من الغازوال كل مئة كيلومتلر

 سندات الطلب المتعلقة باألشغال  .2

 عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات 

درهم  426.634,80، بصرف مبلغ إجمالي قدره 2017إلى  2012لوحظ أن الجماعة قامت، خالل السنوات من 

لشراء عتاد صيانة اإلنارة العمومية وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات،  
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والتي منحت   ،مقاوالت المستفيدة من الطلبيات العموميةالشيء الذي ال يمكن من التأكد من كون المبالغ المؤداة لفائدة ال

 في أغلبها لشركة "أ"، قد تمت تصفيتها على أسس صحيحة.  

  إصدار سندات الطلب للتسوية 

سندات الطلب، تبين أن الجماعة قامت بإصدار سندات طلب بعدية بعض من خالل االطالع على الوثائق المرفقة ب

جزة لفائدتها بتواريخ سابقة، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية، ويتعلق األمر لتسوية قيمة أشغال وخدمات من

 بالحاالت التالية:

  موضوع

 الطلب سند

 سند رقم

  الطلب

 سند تاريخ

 الطلب

 الطلب سند مبلغ
 بالدرهم

 التسوية مؤشر

  من  الكهربائية  القوة  من  الرفع

  فولط  كيلو 160 إلى 100

 أومبير 

02/2014 29/01 /2014 170.000,00 

 511061929 رقم األداء وصل

 لفائدة  2012 أكتوبر 17 بتاريخ

 مبلغب للكهرباء الوطني المكتب

 كمصاريف درهم 49.322,16

 موضوع لألشغال التقني التتبع

 .الطلبية

  عدم احترام مبدأ المنافسة 

بمبلغ جزافي قدره  13سند الطلب رقم  2015يوليوز  21صدرت الجماعة لفائدة شركة "ن" لألشغال بتاريخ أ

درهم من أجل تهيئة ملعب للرياضة بدوار زريعات. إال أنه لوحظ أن الشركة المنجزة لألشغال قدمت   60.000,00

خ الحق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار ، وهو تاري2015يوليوز  24بتاريخ  13/2015بيان األثمان المضادة رقم 

منافستين إلى الشركتين  الالمدلى بهما من طرف    17/2015و  26/2015إليه أعاله. بينما يرجع تاريخي البيانين رقمي  

 الفعلي  عمالاإل. الشيء الذي يدل على أن الجماعة لم تعمل على  ، على التوالي2015يوليوز    15و  2015يوليوز    14

من الشركات   2015يونيو    10الطلبية العمومية، إذ لجأت إلى طلب االستشارات بتاريخ    بخصوص هذهة  مبدأ المنافسل

ومنحت الطلبية إلى شركة  ،لكنها لم تأخذ بعين االعتبار عروض األثمان المقدمة من طرف هذه الشركات ،المتنافسة

 لطلب."ن" بالرغم من تقديمها لبيان أثمان بتاريخ الحق لتاريخ إصدار سند ا

 استالم توريدات وإنجاز أشغال دون إصدار سند الطلب 

خمس مكيفات هوائية من نوع  2016تبين أن الجماعة كانت قد تسلمت خالل سنة  ،من خالل المعاينة الميدانية

"FITKO" وحتى حدود شهر نونبر  ،أن الجماعةهو . والمالحظ 18000وأربعة من سعة  12000، واحد من سعة

بموجب إشهاد بتاريخ    ،الزالت لم تصدر سند الطلب الذي يخص هذه النفقة. وقد أكد رئيس المجلس الجماعي  ،2017

الطلب لعدم توفر االعتمادات. ويعد ولم يصدر سند    ،2016أنه فعال تسلم المكيفات المعنية خالل سنة    ،11/12/2017

 عليه في مرسوم الصفقات العمومية.ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص 

بتت المعاينة الميدانية لبعض المشاريع بتراب الجماعة، أن هذه األخيرة تتوفر على مرآب خاص بسياراتها ثأ كما

لوحظ أن الجماعة لم تبرم    ،لف الوثائق المبررة للنفقاتبالجهة الخلفية لمقر الجماعة بني حديثا. ومن خالل فحص مخت

ولم تصدر أي سند للطلب يخص األشغال موضوع بناء المرآب المعني. وقد اتضح أن األشغال المعنية   ،أي صفقة

كما أشهد على ذلك رئيس المجلس الجماعي. ويعد ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص   2017تمت خالل شهر شتنبر  

 ي مرسوم الصفقات العمومية.عليه ف

 الطلبيات المبرمة بواسطة صفقات .3

   غياب محاضر تتبع األشغال بالورش 

من خالل االطالع على الملفات المتعلقة باألشغال المنجزة في إطار الصفقات، غياب محاضر تتبع األشغال  ،لوحظ

نفيذ ومراقبة إنجاز المشاريع بالمهام المنوطة قيام األطراف المكلفة بتمدى  بالورش، الشيء الذي ال يسمح من التأكد من  

زمني الجتماعات الورش بهدف التنسيق بين مختلف أنشطة  بها. إن الهدف من مسك هذا الدفتر هو تسجيل وتوثيق

المقاولة بالورش، وفحص بعين المكان لنوعية األشغال المنجزة وتحيين الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ وتطبيق 

المالحظات التي يتم تسجيلها من قبل الجهة المكلفة لتتبع الورش وحث المقاولة على اتخاذ التدابير التعليمات أو 

 ند تنفيذ األشغال وتجنب تكرارها.لتصحيح العيوب التي يتم تسجيلها ع

   الزيادة في حجم األشغال في غياب أمر بالخدمة 

 122.928,00 قدره بمبلغ "ناجيميا"ع شركة م 01/2013الصفقة رقم  2013أكتوبر  14أبرمت الجماعة بتاريخ 

 يناهز درهم إلنجاز أشغال إصالح طريق بالدوار الجديد. إال أنه بالرغم من تجاوز القيمة األصلية للصفقة بمبلغ

إصدار أمر بالخدمة موجه للشركة لمواصلة ب  قم ، فإن الجماعة لم تبالمائة  9,90درهم، وهو ما يمثل نسبة    12.180,48
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ي حدود هذه النسبة. كما أن الشركة، بالرغم من بلوغ قيمة حجم األشغال المنفذة المبلغ األصلي للصفقة،  األشغال ف

فإنها لم توقف األشغال، ولم تقم بإخبار صاحب المشروع بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم األشغال حدود الحجم 

يمة األشغال المنجزة فيما فوق الحجم األولي، تطبيقا  ه، عدم أداء الجماعة للشركة قنع رتباألولي. األمر الذي يت

 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. 52لمقتضيات المادة 

 إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات 

لقة بأشغال بناء قاعة للتعليم األولي بدوار المتع 1/2014من خالل االطالع على الملف المتعلق بالصفقة رقم  ،لوحظ

 2، والتي كان من المفترض أن يتم على أساسها إعداد كشف الحساب رقم ةواألخير 2رقم  الوضعيةالحدادة، غياب 

 57المادة    من  1الفقرة    خالفا لمقتضياتوذلك  درهم،    18.332,67  قدره  بمبلغ  2015دجنبر    15واألخير المؤرخ في  

  شهريا،  يتم  همن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن

 المشروع صاحب طرف من المقبولة الوضعيات أو المنجزات جداول من انطالقا ذلك، إلى الضرورة دعت كلما أو

 ويعتمد  المقدمة الخدمة عن محضر بمثابة يكون جزة،المن والتموينات المنفذة لألشغال مؤقت كشف تفصيلي إعداد 

 الشيء الذي ال يمكن من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة نائل الصفقة. المقاول. إلى مسبقة دفعات ألداء كأساس

  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة  

من درهم  95.984,25 قدره بمبلغ 1/2014الصفقة رقم ، 2014نونبر  28أبرمت الجماعة مع شركة "ن"، بتاريخ 

ومن  ،بناء قاعة للتعليم األولي بدوار الحدادة. إال أنه لوحظ، من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بالصفقة أجل 

ى لإلألشغال المنجزة بالقاعة موضوع الصفقة، أن الجماعة عمدت  2017دجنبر  12خالل المعاينة الميدانية بتاريخ 

 من 5الفقرة  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة دون إبرام عقد ملحق، الشيء الذي يخالف مقتضيات

على دفتر الشروط اإلدارية المطبقة   ةالمصادقب  2000مايو    4بتاريخ  الصادر    2.99.1087  من المرسوم رقم  51المادة  

لى أن األثمان النهائية المحددة باتفاق بين صاحب على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص ع

إذا تبين لصاحب ]...[  "  من نفس المادة تنص على أنه  1، علما أن الفقرة  المشروع والمقاول، تكون موضوع عقد ملحق

 ،أو في سلسلة األثمان األحادية أشغال غير واردة في جدول األثمان منشآت أو المشروع أنه من الضروري تنفيذ 

 بما تمليه عليه مقتضيات األوامر بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع أن يلتزم في الحين المقاول ، على]...[

أثمان جديدة تبعا ألثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت األكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقارنة، تعتمد  بدون تأخير

 الد".كأساس للمقارنة األسعار المعمول بها في الب

 اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

اللجوء إلى إبرام صفقة عمومية، والقيام بتجميع الطلبيات العمومية لالستفادة من أثمان مناسبة  -

 وإنجاز األشغال مع توفير الضمانات القانونية والمالية الالزمة؛

التكافؤ في الكف عن اللجوء المتكرر لنفس الممون، والحرص على إعمال مبدأ المنافسة وضمان  -

 الفرص للوصول للطلبيات العمومية؛

العمل على تتبع إنجاز األشغال واإلشراف عليها، والحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير  -

 ؛استنادا إلى جداول المنجزات أو الوضعيات المتعلقة بها

الحرص على إثبات وتبرير أوجه استعمال التوريدات، عن طريق مسك سجالت ووضعيات، وتحرير  -

 محاضر استالم التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصها؛

الحرص على إنجاز تجارب المراقبة التقنية لألشغال من طرف المختبرات، لضمان تنفيذها وفق  -

 التقنية المطلوبة. المواصفات
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II.  والد بوعلي الواد جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 تدبير المداخيل . أوال
 استخالص زيادات في الرسم المفروض على استغالل مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي 

على الزيادة  23/07/2012بتاريخ  2012وافق المجلس الجماعي بموجب محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 

إال أن  مداخيلها،في تسعيرة استخراج مواد المقالع من أربعة دراهم إلى ستة دراهم لتمكين الجماعة من تنمية 

الوصاية. الجماعة لم تحرص على تعديل القرار الجبائي وإدراج هذه الزيادة ألجل المصادقة عليها من طرف سلطة  

أن الجماعة قد تداركت هذه الهفوة وعملت على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  كما

جماعة اوالد بوعلي الواد باألغلبية المطلقة مجلس حيث صادق  ،07/02/2018المنعقدة بتاريخ  2018فبراير 

على تعديل القرار الجبائي والزيادة في تسعيرة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع   لألصوات المعبر عنها

ولقد تم بالفعل إرسال القرار الجبائي إلى سلطة الوصاية ألجل المصادقة وهو ما   دراهم،من أربعة دراهم إلى ستة 

 . 15/03/2018بتاريخ  2018/ 02بالفعل بموجب قرار جبائي تعديلي رقم  تم

  عدم إدراج مداخيل سيارة اإلسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآلها 

كما أن المستحقات المقبوضة ال تودع لدى وكيل  الجماعية،ان مداخيل سيارة اإلسعاف لم يتم إدراجها بالمحاسبة 

أن الجماعة قد عملت على تسوية هذا كما  إصدار أي وصل مقابل كل دفع نقدا مستخلص. المداخيل وبالتالي ال يتم

المنعقدة بتاريخ  2018جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير  ضمن النقطةالمشكل من خالل إدراج هذه 

 جماعاإلسعاف، وصادق بإمشكل تدبير سيارة  ة اوالد بوعلي الواد حيث ناقش مجلس جماع ، 07/02/2018

أعضائه الحاضرين على تعديل القرار الجبائي من خالل تحديد السعر الواجب أداؤه من قبل مستغلي سيارة اإلسعاف 

فان مداخيل سيارة اإلسعاف تم إدراجها ضمن المحاسبة الجماعية ابتداء من شهر أبريل  الوجهة. وبالتاليحسب 

ما يؤكد أن الجماعة قد  وهو لمداخيل مقابل وصل.وكل المستحقات المقبوضة أصبحت تودع لدى وكيل ا ،2018

 وجديرللجماعة.   المستحقةسهرت على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات  

باقتناء   2019بالذكر أن الجماعة قد عملت على تخصيص حصة من االعتماد المفتوح بميزانية السنة المالية 

هو   2018كان االعتماد المفتوح بميزانية سنة    درهم، حيث  30.000.00اإلسعاف وذلك بمبلغ    المحروقات لسيارة

 .2019بميزانية سنة  80.000.00ليصبح  درهم، 50.000.00

 كما تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ستحرص على تتبع الباقي استخالصه واستيفاء كل إجراءات التحصيل.

 ثانيا. تدبير النفقات

 ب المتعلقة بالتوريداتسندات الطل 

  عدم احترام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية 

لقد كفت الجماعة عن صرف النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات واآلليات واستهالك 

 ات ومسك سجالت لديها.المحروقات بالطريقة القديمة. وقد قامت بتعيين موظف مكلف للقيام بتتبع هذه العملي

 اللجوء المتكرر الى نفس الممون القتناء قطع الغيار وإصالح السيارات والشاحنات 

 لقد تفادينا التعامل بهذه الطريقة من اجل إنزال وترسيخ مبدأ الشفافية في مثل هذه التعامالت. 

 حروقات الم كعدم مسك سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار واصال حاليات الجماعة واستهال 

لقد قمنا بهذا اإلجراء المتعلق بتتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح اآلليات واستهالك المحروقات، وذلك بمسك سجالت 

 لهذا الغرض.

 عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود 

اجل إصالح بعض لقد أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بقلعة السراغنة من 

 درهم. سندات الطلب المتعلقة باألشغال 200000.00المسالك التابعة للجماعة بمبلغ 

 عدم تحديد مال وأوجه استعمال بعض التوريدات 

من اجل توظيف مختص في الصيانة الكهربائية   2017قد سبق وأدرجنا هذه النقطة في جدول األعمال لدورة ماي  

المشاكل المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية وشبكة الماء الصالح للشرب وترشيد النفقات وسد من اجل تفادي هذه 

بعض الخصاص الحاصل في صفوف الموظفين. وقد التزمت الجماعة بتكليف أحد المساعدين التقنيين من اجل 

وذلك بمسك سجالت مرقمة  ضبط عملية استالم وتسليم المعدات المتعلقة باإلنارة العمومية والماء الصالح للشرب 

 ومختومة يدون فيه هذه العمليات.
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 إصدار سندات الطلب للتسوية 

درهم لفائدة المكتب  49322.16فقد تزامن أداء شركة الكترومار مبلغ  01/2014/ 29بتاريخ  02أما الطلبية رقم 

ر الجديد في الصفقة رقم الوطني للكهرباء مع وجودها بتراب الجماعة من اجل القيام بأشغال كهربة مركز الدوا

ونظرا للحاجة الملحة لساكنة دوار ازريعات للماء الصالح للشرب ارتأت الجماعة أن تكلف الشركة  05/2011

المذكورة من اجل القيام بهذه العملية على أساس أن تتم البرمجة المالية في أقرب اآلجال إال انه تعذر القيام بذلك 

 رصدت الجماعة المبلغ المذكور من أجل انجاز المشروع. حيث  29/01/2014وتأجل إلى غاية 

 عدم احترام مبدأ المنافسة 

الذي يمثل هذا المبلغ جزءا من الصفقة التي قمنا بها مع   2015يوليوز    21بتاريخ    13وبخصوص سند الطلب رقم  

فان التاريخ المبين على  مصالح العمالة في إطار اتفاقية شراكة والذي الحظتم من خالله عدم إعمال مبدأ المنافسة

لشركة ناجيميا فانه لم يعد عن كونه خطا مطبعيا ليس إال، الن آخر طلبية ثم استالمها من  13/2015البيان رقم 

 .2015يوليوز 15المتنافسين ترجع لتاريخ 

  استالم توريدات وانجاز اشغال دون اصدار سند طلب 

ا مهما في درجات الحرارة في فصل الصيف وقد تم إصالح مقر كما تعلمون فإن إقليم قلعة السراغنة يعرف ارتفاع

الجماعة ارتأينا أن نجهز الجماعة بمكيفات هوائية بالموازاة مع اإلصالح وبناء مراب للسيارات السيما سيارات  

 النقل المدرسي التي يتوقف نشاطها في هدا الفصل من السنة وحفاظا عليها من لفحات الحرارة شيدنا هدا المرآب

 بهذه الطريقة لعدم توفر االعتمادات المالية أنداك وسنعمل على عدم تكرار هذا األمر في المناسبات القادمة.

 لطلبيات المبرمة بواسطة صفقات ا 

  غياب محاضر تتبع األشغال بالورش 

يادة والجماعة لقد قمنا بعملية تتبع جميع المشاريع التي تم انجازها وقد اتلف بعضها عندما تزامن وجود مصالح الق

في نفس البناية وتمت االستعانة بالمسؤول عن المكتب التقني لمساعدة السيد القائد في مهامه نظرا لعدم توفر مصالح 

 القيادة على موظفين.

  الزيادة في حجم األشغال في غياب أمر بالخدمة 

د من قيمة األشغال إال أننا أغفلنا نظرا لوجود المساحات الكافية من اجل توسعة الطريق فان الجماعة ارتأت ان تزي

 إصدار هذا األمر بمواصلة األشغال. 

  إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات 

 فقد تم إغفالها. 01/2014المتعلقة بجدول الكشوفات المتعلق بالصفقة  2أما بخصوص الوضعية رقم 

  إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة 

 REVETEMENT SOL EN GRANITO  POLIمن " 16و  15ة على تغيير طبيعة األشغال رقم ارتأت الجماع

" وذلك راجع لكون العملية األولى تستغرق وقتا أطول  REVETEMENT SOL EN GRES CERAME" إلى " 

الوقت   يوما تم تأتي عملية الصقل ، ولربح  15من حيث انجازها والمتمثل في انتظاره حتى يتصلب لمدة ال تقل عن  

ارتأينا أن نغير طبيعة هذه األشغال لتمكين التالميذ من االستفادة من القسم في نفس السنة ودون تأخير إضافي الن 

 الصفقة أبرمت في أول السنة.
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  أوالد اعمر""جماعة 

 )إقليم قلعة السراغنة(
 

 17) 1413من صفر  17الصادر في  2.92.652بموجب المرسوم رقم ، 1992 جماعة أوالد اعمر سنةأحدثت 

( بتحديد قائمة الدوائر 1992يونيو  30من ذي الحجة ) 28بتاريخ  2.92.468( بتغيير المرسوم رقم 1992غشت 

كلم من  32تقع داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي على بعد والقيادات والجماعات الحضرية والقروية. حيث 

كيلومتر    65نسمة، بينما تمتد مساحتها إلى حوالي    7.015يبلغ عدد سكانها حوالي  ، وركز الحضري لقلعة السراغنةالم

 مربع، كما تضم تسعة دواوير، ويرتكز اقتصادها المحلي على الفالحة والنشاط الرعوي.

مليون درهم همت   3,23 منها مليون درهم،  5,54 قدره ، ما2016سنة   للجماعة، خالل اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

 درهم هم مليون 2,32 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 58بنسبة فاقت  أي مداخيل ميزانية التسيير،

 مبلغ منها درهم، مليون 3,04 مجموعه السنة، ما نفس التجهيز. أما المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل مداخيل

 مليون 2,67 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع من بالمائة 13بنسبة فاقت  أي التسيير،نفقات  درهم هم مليون 0,4

 .التجهيز درهم هم نفقات

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل أوالد اعمر عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 :يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعةوإصدار 

 أوال. تدبير النفقات 
 بناء مقر المجلس في غياب تصور هندسي 

متر مربع  150من أجل إنجاز أشغال بناء توسيع المقر على مساحة قدرها  2016/ 2أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

ن تتعاقد مع مهندس متخصص لوضع تصور هندسي تقريبا، إال أنه اتضح أن الجماعة قامت بإنجاز األشغال دون أ

من  51للمشروع، حيث اكتفت بالتصاميم التقنية التي أعدها مكتب الدراسات، مما يعد مخالفا لما تنص عليه المادة 

المتعلق بالتعمير، والتي تلزم الجماعات باالستعانة بمهندس حر أو مهندسين متخصصين فيما  12.90القانون رقم 

 د المباني العامة أو التي يستعملها العموم.يتعلق بتشيي

 نقائص بخصوص إنجاز بعض األشغال 

بالرغم من الخصاص الذي تعرفه الجماعة من حيث تردي حالة المسالك التي تعبر الجماعة، فإنها لم يسبق لها إصدار 

وأيت سليمان، ويتعلق من أجل تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أوالد عريف    2016سوى سند طلب واحد برسم سنة  

، وقد تبين، من خالل فحص 189.966,00بمبلغ قدره  2016مارس  11بتاريخ  11/2016األمر بسند الطلب رقم 

" المفروض إنجازها MCRالوثائق المرفقة لسند الطلب وبعد المعاينة الميدانية، عدم وجود طبقة الحصى من نوع "

لة لم تقم بفتح خنادق لتصريف مياه األمطار بجوانب المسلك طبقا لما بناء على سند الطلب المذكور. كما أن المقاو

. ومن جهة أخرى، تبين غياب تتبع الجماعة لألشغال موضوع 4/4/2016يقتضيه سند الطلب المؤدى عنه بتاريخ 

ماعة من سند الطلب للتأكد من إنجازها وفق الشروط المحددة في سند الطلب المذكور. زيادة على ذلك، لم تتسلم الج

 المقاولة التي أنجزت األشغال الخدمة المتعلقة بأخذ قياس طبوغرافي للمسلك.

 إبرام صفقة دون تحديد حجم األشغال وموقعها 

دون أن تحدد في دفتر  2016أبريل  4بتاريخ  1/2015لتوسيع الشبكة الكهربائية، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

إنجازها، بما في ذلك عدد المنازل التي سيتم مدها بالكهرباء، وكذا موقعها  الشروط الخاصة حجم األشغال المزمع 

األشغال المزمع إنجازها بكل دوار(. وبذلك تكون الجماعة لم تحدد حجم بتراب الجماعة )الدواوير المعنية بالعملية و

هو ما يخالف مقتضيات المادة بكل ما يمكن من الدقة طبيعة ومدى الحاجيات المراد تلبيتها من خالل إبرام الصفقة، و

عدم تحديد حجم األشغال بدقة  كما تجدر اإلشارة إلى أن المتعلق بالصفقات العمومية.  2.12.349من المرسوم رقم    5

وموقعها من شأنه أن يحول دون الحصول على عروض مالية مناسبة ومعقولة من قبل الشركات المتنافسة على 

 .الصفقات المبرمة إلنجاز المشاريع

  إصدار سند طلب لتسوية نفقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة سابقة 

يونيو  8بتاريخ  31/2016من أجل توسيع الشبكة الكهربائية، لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إصدار سند الطلب رقم 

 1/2015درهم، يهم نفس طبيعة األشغال المنجزة في إطار الصفقة األصلية رقم  74.988,00بمبلغ قدره  2016

المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة األشغال اإلضافية التي أنجزتها الشركة، والتي تجاوزت مبلغ 

الصفقة األصلية. وقد تم إصدار سند الطلب المشار إليه بتاريخ الحق لتاريخ إنجاز األشغال. وبالتالي، فإن رئيس 
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طلب المشار إليه لتسوية نفقة سابقة، قد خالف قواعد تنفيذ النفقات  المجلس الجماعي يكون بلجوئه إلى إصدار سند ال

بسن نظام للمحاسبة   2010يناير    3صادر في    2.09.441من المرسوم رقم  من    65العمومية، وخاصة مقتضيات المادة  

في أي  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على أنه "يتعين على اآلمرين بالصرف، قبل الشروع

تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني،  

مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب واالتفاقات والعقود 

عن اللجوء مباشرة إلى مقاولة بعينها من أجل إنجاز األشغال موضوع  . كما ترتبوكذا بالعقود الملحقة إن وجدت"

 سند الطلب خرق لمبدأ المنافسة.

مسطرة كفيلة بتحديد الحاجيات بشكل دقيق قبل إبرام الصفقات،  لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع 

 .ازها بالجماعةوتصور مالي واضح مصادق عليه من طرف المجلس بالنسبة للمشاريع المزمع إنج

 ا. تدبير المداخيل ثاني
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

 نقص على مستوى مسك سجالت المداخيل 

يقتضي حسن تدبير المداخيل الجماعية مسك سجالت سنوية وشهرية، وكذا يومية بمختلف المداخيل المحققة. وقد 

المداخيل ال يمسك سجالت   شسيعلوحظ أن وكالة المداخيل ال تتوفر على سجل خاص بالمداخيل اليومية. كما لوحظ أن  

 تخص تتبع استخالص كل رسم على حدة.

 المداخيل شساعةلانيات المخصصة محدودية الوسائل واإلمك 

المداخيل الجماعية ال يتوفر على أبسط الشروط  شساعةلتبين، من خالل المعاينة الميدانية، أن المكتب المخصص 

المداخيل ملزما بالمحافظة عليها، وهوما يخالف  شسيعالضرورية لسالمة األموال التي يتم قبضها، والتي يعد 

والمحددة لكيفية عمل وكاالت المداخيل  26/03/1969ية وزير المالية الصادرة بتاريخ المقتضيات الواردة في تعليم

منها. حيث باإلضافة إلى تقاسم نفس المكتب مع التقني الجماعي، تفتر وكالة المداخيل   27والمصاريف، السيما المادة  

األموال المستخلصة، علما أن هاته إلى أبسط تجهيزات الوقاية ضد مخاطر السرقة أو اإلتالف، التي قد تتعرض لها 

 األخيرة تصل في بعض األحيان إلى مبالغ مهمة.

 عدم إصدار أوامر باستخالص مداخيل الكراء 

لوحظ في هذا الباب، أن الجماعة ال تعمل على إصدار أوامر باالستخالص لضمان تحصيل منتوج كراء المحالت 

بسن نظام للمحاسبة  2010يناير  3صادر في  2.09.441م رقم من مرسو 27مما يخالف أحكام المادة  .التي تملكها

العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والذي ينص على وجوب أن يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام  

مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية اآلمر بالصرف المختص، ومعززا 

القانون الجبائي من  129كم تجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات المادة  ل الوثائق التي تبرر مشروعية االستخالص.بك

المتعلق بالجماعات المحلية تنص على أن اآلمر بالصرف يرسل األوامر باالستخالص على األقل خمسة    47.06رقم  

 المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخالصها.عشر يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب 

   عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين 

يتم استغالل رخصتين للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة، إذ تعتبر هذه األخيرة نقطة انطالق 

، أنه، وباستثناء المراسالت التي 2016و 2014ن سنتي سيارتي أجرة من الصنف األول. غير أن المالحظ، ما بي

، بتوجيهها إلى مستغلي سيارتي األجرة المعنيتين قصد حثهم على تسوية 2014دجنبر  15قامت الجماعة، بتاريخ 

 2014ماي  13وضعيتهم الجبائية، وكذا المراسالت الموجهة إلى السلطات المعنية ممثلة في السيد العامل بتاريخ 

حصول على أسماء أصحاب المأذونيات، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم كما تنص  قصد ال

 المتعلق بجبايات الجماعات.   47.06من القانون رقم  158على ذلك المادة 

  عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس 

م المفروض على النقل العموم للمسافرين، تبين أنهم لم يقوموا بإيداع من خالل االطالع على ملفات الملزمين بالرس

التصريح بالـتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم، بحيث يبادرون باستغالل رخصهم دون التصريح بذلك لدى 

على سالف الذكر، األمر الذي كان يستوجب    47.06من القانون رقم  87مصالح الجماعة، كما تنص على ذلك المادة  

من نفس القانون، وذلك بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة  146الجماعة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 

 ( درهم تصدر بواسطة أمر باالستخالص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.500)

 عدم فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 

ت عديدة لسيارتين للنقل العمومي بمزاولة نشاطهما داخل تراب الجماعة، فإن هذه األخيرة، رغم الترخيص منذ سنوا

، لم يسبق لها أن فرضت الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك 2017وإلى غاية نهاية سنة 

ت سارية المفعول بموجب القانون رقم  الذي ال زال 30.89خالفا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم 
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المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة  39.07

 القابض لدى وإيداعها بالتحصيل األوامر بإصدار يقوم الجماعي ال المجلس رئيس أن حيث تبينالجماعات المحلية. 

 .يلهابتحص التكفل قصد  الجماعي

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:اإلطار هذا في

 توفير مكتب مستقل لمصلحة المداخيل وتجهيزه وفق الضوابط المعمول بها؛  -

الحرص على اتخاذ اإلجراءات القانونية اتجاه المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من متأخرات بخصوص  -

 هذا النوع من المداخيل بسبب التقادم؛ واجبات كراء المحالت، وذلك تفاديا لضياع 

الحرص، عند نهاية كل سنة، على إصدار أوامر باالستخالص، وإعداد الئحة بالمداخيل الباقي  -

 استخالصها وأوامر تحصيلها، وإيداعها لدى القابض الجماعي قصد التكفل بتحصيلها؛ 

تطبيق العمومي للمسافرين و اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألجل تحصيل الرسم على النقل الحرص على  -

 الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس؛ 

 ف العربات المعدة للنقل العمومي.فرض واستخالص الرسم المفروض على وقو -

 ا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةثالث
 لي:  يعرف تدبير الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة عدة اختالالت يمكن حصرها فيما ي

 تدبير الممتلكات الجماعية  .1

 سجلي الملك الخاص والعام وعدم تحيينهماقصور في المعلومات الواردة ب 

لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة )سجل األمالك العامة وسجل األمالك الخاصة( 

البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص ال تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض  

بشأن األمالك التي  1954يونيو  28بالنسبة لكل ملك على حدة، وذلك خالفا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ية تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من األمالك الجماع

السيما نوعه ومصدره ومساحته وموقعه وثمن اقتنائه، ورقم الرسم العقاري وتاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية 

وتخصيصه والمرجع وتاريخ خروج الملك وثمن اإلتاوة أو الكراء وقرار االحتالل أو عقد الكراء واسم المكتري  

قم بتحيين المعلومات الواردة بالسجلين المذكورين، فعلى وتاريخ أداء السومة الكرائية. كما لوحظ، أن الجماعة لم ت

، بكراء محلين سكنين، لكن ال يتضمن سجل األمالك الخاصة أي معلومة 2014سبيل المثال قامت الجماعة، منذ سنة  

بسجل   عن عملية الكراء هاته. إضافة إلى ذلك لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية للسوق األسبوعي، المشار إليها

 درهم بعد تجديد عقد الكراء.   1.000الممتلكات العامة، والتي ارتفعت ب 

 عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب بعض سندات ووثائق الملكية 

على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق األخرى في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد تم الوقوف 

لجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جميع العقارات التي تستغلها. والمالحظ، في على عدم توفر ا

هذا الباب، هو أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل اقتناء األراضي التي تتواجد بها هذه األمالك التي تستغلها، وكذا 

افظة عليها، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم  العمل على تسجيلها بالسجل العقاري قصد تحصينها والمح

، والتي تدعو إلى تحفيظ العقارات الجماعية وتخصيص اعتمادات مالية وبرمجتها 1998أبريل    21/م.م.ج.م بتاريخ  57

ثبت ملكيتها في الميزانية السنوية. باإلضافة إلى ذلك، لوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي ت

 للعقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة. 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 والحرص على القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية،  -

 الكفيلة بالمحافظة عليها في أفق تثمينها؛

عايير والمساطر القانونية المعمول بها من أجل ضبط جميع مسك سجل للممتلكات مع احترام الم -

 المعطيات المتعلقة بممتلكات الجماعة؛

 وتدارك نواقصهما.الملك الجماعي الخاص والعام، العمل على تحيين سجلي  -

 تدبير مرفقي السوق والمجزة األسبوعيين  .2

قامت الجماعة بكراء السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية عن طريق طلبين للعروض. حيث أبرمت، خالل سنة 

، األولى تهم كراء مرفق السوق األسبوعي بمبلغ 01/01/2010سنوات ابتداء من  5، صفقتين لمدة 2009

درهم شهريا. وخالل سنة  700,00درهم شهريا، والثانية تهم كراء مرفق المجزرة األسبوعية بمبلغ  11.500,00
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، وبناء على الفصل الثامن من كناشي التحمالت الخاصين بكراء المرفقين، وبناء على القرار الذي اتخذه 2015

، قامت الجماعة بتجديد عقد كراء المرفقين بسومة كرائية 2013المجلس الجماعي في الدورة العادية لشهر أكتوبر 

درهم بالنسبة للمجزرة. وقد عرف تدبير  760,00درهم بالنسبة لمرفق السوق و 12.000,00محددة شهريا في مبلغ 

 هذين المرفقين عدة اختالالت همت ما يلي: 

حيث اشترط الفصل العاشر من كناش التحمالت الخاص بإيجار مرفق السوق األسبوعي، وكذا الفصل  -

أداء واجبات اإليجار بصفة منتظمة العاشر من كناش التحمالت المتعلق بإيجار مرفق المجزرة الجماعية،  

دون تأخير عند متم كل شهر. كما أن نفس الفصلين منحا للجماعة، في حال تقاعس المكتري عن أداء 

الواجب في اآلجال القانونية، الحق في الفسخ الفوري لعقد الكراء دون أي تعويض ودون إخبار سابق. 

تحمالت المذكورين إلى فسخ عقد الكراء بعد التزام إضافة إلى ذلك، تنص المقتضيات العامة لكناشي ال

المكتري بأداء ما تبقى في ذمته أو مصادرة الضمانة المالية. غير أن المالحظ هو أن الجماعة لم تعمل  

 على تفعيل مقتضيات الفسخ بالرغم من األداء المتأخر لواجبات الكراء؛ 
ة األسبوعيين عن األسعار المنصوص عليها اختالف األسعار المطبقة من طرف مكتري السوق والمجزر -

في القرار الجبائي، علما أن المقتضيات العامة المنصوص عليها في دفتري التحمالت المشار إليهما 

 أعاله يحتم على المكتري احترام بنود القرار الجبائي الجماعي؛ 

من كناشي التحمالت سالفي الذكر، على الرغم من عدم  20و 16و 15عدم تطبيق مقتضيات الفصول  -

احترام مكتري السوق والمجزرة األسبوعيين لبنود القرار الجبائي الجماعي، حيث لم تعمل الجماعة على 

في حالة  تطبيق المقتضيات العامة المنصوص عليها في الكناشين سالفي الذكر، والتي تنص على أنه

إخالل المكتري بالقرار الجبائي الجماعي المحدد للرسوم والواجبات وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير 

درهم،    10.000,00مشروعة في الرسم، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر ب  

بمتابعة المعني باألمر قضائيا، إن   ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة، عالوة على تطبيق هذه الغرامة،

 اقتضى الحال.

مراقبة مدى احترام المكتري اللتزاماته الواردة في دفتري التحمالت لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

 وتطبيق الجزاءات الزجرية في حالة إخالله بالتزاماته، وذلك حفاظا على مصالح الجماعة.  

 ربتدبير مرفق الماء الصالح للش  .3

تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير الكائنة بتراب 

الجماعة بهذه المادة الحيوية، كما قامت الجماعة في األربع سنوات األخيرة باقتناء عدة مضخات من أجل تجهيز بعض 

ير أنه يالحظ غياب إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق اآلبار، وقامت بتسليمها للجمعيات المذكورة، غ

وتوزيعه من صميم اختصاصات الجماعة كما تنص على ذلك  للشرب الصالح بالماء إلى الجمعيات، باعتبار التزود 

بط الجماعة المتعلق بالجماعات. وعليه، فإن من شأن غياب إطار تعاقدي ير  113.14القانون التنظيمي رقم    83المادة  

بالجمعيات المسيرة آلبار الماء الصالح للشرب عدم ممارسة الجماعة لسلطتها الرقابية لتتبع حسن سير المرفق وضبط 

 واجبات الجمعيات في هذا الصدد.

لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على وضع إطار تعاقدي مع الجمعيات المكلفة بتدبير 

 الح للشرب. مرفق الماء الص
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II.  والد اعمر جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجوب كما ورد(

 دبير النفقاتت .أوال
  بناء مقر المجلس في غياب تصور هندسي 

من اجل بناء مكتب للحالة المدنية و مستودع و اقتصرت في انجازها    2016/  2قامت الجماعة  بإبرام الصفقة رقم  

التي اعدها مكتب الدراسات و ذلك لعدم توفر الجماعة على االعتمادات الكافية لألتعاب و على التصاميم التقنية 

باعتبار أن مكتب الدراسات يتوفر على مهندسين متخصصين وقام بالتصاميم التقنية الالزمة وإن من شأن هذه 

المتعلق بالتعمير التي   90/12  من القانون رقم  51العملية ان تقلل من تكلفة الصفقة وأن ال تخالف مقتضيات المادة  

تلزم االستعانة بمهندس حر أو مهندسين متخصصين بالنسبة ألي بناية عمومية ، كما ان الجماعة ستعمل الحقا 

 على التعاقد مع مهندسين من دوي االختصاص. 

   نقائص بخصوص انجاز بعض األشغال 

تمت     11/2016ليمان موضوع سند الطلب رقم  إن أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أوالد عريف وآيت س

وفق المواصفات المتفق عليها، إال أنها تأثرت بفعل العوامل الطبيعية، كاألمطار التي أدت إلى انجراف التربة وإلى 

إتالف خنادق تصريف مياه األمطار التي قامت المقاولة بإنجازها وفتحها باإلضافة الى كثرة مرور اآلليات 

هي عبارة  "MCRوالشاحنات التي تعبره، وتجدر االشارة اال ان طبقة الحصى من نوع " فالحيةال والجرارات

 عن نوع من األتربة المسماة )بياض( وليست بحصى كما جاء في المالحظة.  

 إبرام صفقة دون تحديد عدم تحديد حجم األشغال وموقعها 

قصد   2013/ 02/01مكتب الوطني بتاريخ فقد سبق لرئيس المجلس ان راسل ال  1/2015بخصوص الصفقة رقم

القيام بالدراسة وستجدون رفقته نسخة من الطلب و الئحة من المستفيدين حسب كل دوار ويكون بذلك قد حدد جحم 

و  تجدر االشارة كذلك ان  دفتر   1/2015االشغال المنجزة و هي االشغال التي تم انجازها في اطار الصفقة 

موضوع توسيع الشبكة الكهربائية الذي قامت بإنجازه  مقاولة  1/2015الصفقة رقمالشروط الخاصة المتعلق ب

SELCOTA   يتضمن حجم األشغال المراد تحقيقها والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال في احترام تام

جماعة المتعلق بالصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة ، كما ان ال 2-12-349من المرسوم رقم 5لمقتضيات المادة 

 ستتحرى الحقا تحديد الحاجيات بكل دقة.

  إصدار سند طلب لتسوية نفقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة سابقة 

النجاز توسيع شبكة الكهرباء وإن هذه االشغال ال عالقة لها بالصفقة  31/2016أصدرت الجماعة سند طلب رقم 

كما ان سند الطلب خضع إلجراءات المنافسة  بل هي اشغال تخص اشخاص )مستفيدين( آخرين. 01/2015رقم 

 بعد مراسلة ثالثة مقاوالت قصد اإلدالء باقتراحاتهم. 

 دبير المداخيلت ثانيا.
  نقص على مستوى مسك سجالت المداخيل 

 .2018مارس  شرعت الجماعة في مسك السجالت المذكورة ابتداء من شهر

 اخيلمحدودية الوسائل واإلمكانيات الممنوحة لوكالة المد 

إن قلة عدد المكاتب بالجماعة هي التي أفرزت هذه الوضعية، وستعمل الجماعة مستقبال على توفير مكتب خاص  

بالمداخيل مع تجهيزه بكل المستلزمات الوقائية التي تنص عليها مقتضيات تعليمات وزير المالية الصادرة بتاريخ 

 صاريف.المحددة لكيفية عمل وكاالت المداخيل والم  1969/ 26/03

 عدم إصدار أوامر باستخالص مداخيل الكراء 

 المتعلقة بالمحالت السكنية.واجبات الكراء  كل 2019مارس  20إلى غاية  الجماعة استخلصتأن 

  عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين 

أداء ما بذمتهم وذلك تطبيقا لمقتضيات   قصد   370و  538  رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة  

اال ان المعنيين باألمر قد تقاعسوا عن أداء الرسم   الجماعات،المتعلق بجبايات    47.06رقم  من القانون    158المادة  

وتوجيهها إلى  باالستخالصعلى إصدار أوامر المفروض على النقل العمومي للمسافرين وستعمل الجماعة 

 المحاسب المكلف بالتحصيل.
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 عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس 

أداء الغرامة القانونية لعدم إيداع  قصد 370و 538 رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة 

إال أن المعنيين  من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 87التصريح بالتأسيس طبقا للمقتضيات المادة 

وتوجيهها إلى المحاسب  باالستخالصباألمر قد تقاعسوا عن أداء ما بذمتهم وستعمل الجماعة على إصدار أوامر 

 المكلف بالتحصيل.

 م فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرينعد 

أداء ما بذمتهم وذلك تطبيقا لمقتضيات   قصد   370و  538  رقم:إن الجماعة قامت بمراسلة مستغلي سيارات األجرة  

الرسم   اال ان المعنيين باألمر قد تقاعسوا عن أداء  الجماعات،المتعلق بجبايات    47.06رقم  من القانون    158المادة  

 باالستخالصالمفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وستعمل الجماعة على إصدار أوامر 

 وتوجيهها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل.

 . تدبير الممتلكات والمرافق الجماعيةثالثا

 تدبير الممتلكات الجماعية 

 م وعدم تحيينها قصور في المعلومات الواردة بسجلي الملك الخاص والعا 

وستقوم بتحيين سجل   العقارية،إن الجماعة ستعمل على إدراج المعلومات المذكورة في المالحظة بسجالت األمالك  

األمالك الخاصة فيما يخص كراء السكنين، وتحيين سجل األمالك العامة بالنسبة لكراء السوق األسبوعي 

 والمجزرة.

 ندات ووثائق الملكيةعدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب س 

إن األمالك التي تستغلها الجماعة أقيمت على أراضي الجموع ولم تتمكن من اقتنائها لعدم توفرها على االعتمادات 

المالية الالزمة، وفي غياب الوثائق والمستندات العقارية فإن الجماعة ال يمكنها القيام بعمليات التسجيل والتحفيظ، 

رية حرصت الجماعة على تسوية االرض الخاصة بالسوق االسبوعي التي هي قيد التنفيذ اال انه خالل السنة الجا

 في طور المعالجة عند السيدة الموثقة المكلفة بالملف. TI450 والملف عدد:

 مرفقي السوق والمجزرة األسبوعيين  تدبير 

إن الجماعة قامت إلى حد اآلن بتحصيل جميع واجبات كراء المجزرة والسوق األسبوعيين وتقوم بالتحريات الالزمة 

للتأكد من األسعار المطبقة بالمجزرة والسوق، وفي حالة ضبط تجاوزات فإنها ستنبه المكترين باحترام مقتضيات 

الجبائي، وعند االقتضاء تطبيق الغرامة المالية  دفتر التحمالت الخاصة واألسعار المنصوص عليها في القرار

درهم، وإن اقتضى الحال فسخ عقدة الكراء. وتجدر اإلشارة أن األسعار المطبقة في  10.000,00المحددة في 

من القرار الجبائي(    11الرسوم المفروضة على الذبح بالمجازر تضاف إليها رسوم لفائدة المشاريع الخيرية )المادة  

من القرار الجبائي( وبالتالي يجب أخذها بعين االعتبار لمعرفة األسعار المطبقة.  13بيطري )المادة والفحص ال

وتجدون رفقته الوثائق المثبتة التي تلزم المكتري باحترام مقتضيات دفتر التحمالت الخاصة واألسعار المنصوص 

 عليها في القرار الجبائي.

 تدبير مرفق الماء الصالح للشرب 

جل أاعة عملت على إبرام اتفاقيات مع جمعيات الماء الصالح للشرب التابعة لتراب الجماعة وذلك من إن الجم

 تأطير مجال تدخلها وتحديد الحقوق والواجبات.
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 "الشعراء" جماعة

 )إقليم قلعة السراغنة( 
 

. تنتمي الجماعة إلى إقليم قلعة السراغنة، يبلغ 1992تم إحداث الجماعة الترابية الشعراء وفق التقسيم اإلداري لسنة 

أي بكثافة سكانية تبلغ  2كلم 76,77، ومساحتها 2014نسمة حسب اإلحصاء الرسمي لسنة  11.023عدد السكان 

. يعتمد أغلب سكان هذه الجماعة على الفالحة وخاصة زراعة الحبوب كالقمح والشعير 2نسمة في كلم  143حوالي 

وغرس أشجار الزيتون والخضراوات. كما تشكل تربية المواشي والدواجن أهم نشاط لساكنة هذه الجماعة بعد الفالحة 

 وخاصة تربية األبقار واألغنام. 

، منها  درهم 13.024.980,61ما قدره  2017د بلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة وق

بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل   29محصلة في إطار ميزانية التسيير أي بنسبة  درهم 3.836.619,86

السنة ما مجموعه في إطار ميزانية التجهيز. أما المصاريف اإلجمالية، فبلغت خالل نفس  درهم 9.188.360,75

من مجموع  بالمائة 55يخص نفقات التجهيز، أي بنسبة  درهم 4.335.255,99، منها مبلغ درهم 7.795.504,32

 يخص نفقات التسيير. درهم 3.460.248,33 وما يعادلالنفقات، 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل لجماعة الشعراء عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة  أسفرت

 ي.يل كما تقديمها يمكن التوصيات من مجموعة وإصدار

 أوال. الحكامة المحلية 

 أجهزة المجلس عمل   .1

 بخصوص عمل أجهزة المجلس الجماعي، لوحظ ما يلي.

  عدم الحرص على تفعيل دور بعض اللجان الدائمة 

لوحظ، من خالل االطالع على محاضر اللجان الدائمة المحدثة على مستوى المجلس، أن مساهمة بعض هذه اللجان 

على عقد االجتماعات الدورية المنصوص عليها في النظام الداخلي،   لم يحرصتظل دون المستوى كما أن البعض منها  

لم تعقد، منذ إحداثها، إال اجتماعا واحدا بمناسبة إعداد  والرياضية التيبالنسبة للجنة الشؤون الثقافية  كما هو الشأن

 . 2021 – 2015برنامج عمل الجماعة 

 عدم إبرام اتفاقيات شراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل 

بتعاون بين الجماعة وعدة أطراف أخرى. غير أن  حدد مخطط التنمية مجموعة من المشاريع وتوقع إنجاز غالبيتها

الجماعة لم تبادر، في أغلب الحاالت وال سيما تلك التي تكون فيها أطراف أخرى مسؤولة عن إنجاز المشاريع، إلى 

إبرام االتفاقيات الضرورية كخطوة للشروع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وذلك تماشيا مع مقتضيات 

المتعلق بالميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة أن يوضع  78-00من القانون رقم  36ولى من المادة الفقرة األ

برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها وذلك بتعاون أو شراكة مع 

ة إلى أن عددا من المشاريع المدرجة ببرنامج وتجدر اإلشار  اإلدارة والجماعات المحلية األخرى أو الهيئات العمومية.

يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وفقا لمقتضيات  2022- 2017عمل الجماعة 

المتعلق بالجماعات وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت على   113.14من القانون التنظيمي رقم    87المادة  

 من نفس القانون التنظيمي. 88المادة ذلك 

 المراقبة الداخلية   .2

 فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، أظهرت المراقبة النقائص التالية.

 محاسبة المواد وتدبير المخزن  نقائص تهم 

قالع أو الوقود تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق األمر بعتاد وأثاث المكاتب أو األدوية أو مواد الم

والزيوت وقطع الغيار، أو لوازم اإلنارة العمومية. غير أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص 

عليها في نظام المحاسبة العمومية وال تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن وتوثيق 

ؤولين عن سحبها من المخزن )باستثناء العتاد الكهربائي(. كما أن دخول أماكن استعمال مختلف التوريدات والمس

وخروج التوريدات من المخزن ال يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمال هذه التوريدات. وفضال عما 
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لي سلف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن ال يسمح بالتعرف كل حين على المخزون األو

 واالستهالك خالل السنة والمتبقي في آخر السنة بالنسبة لكل منقول.

 غياب نظام للمراقبة خاص بتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

سيارات مصلحة سيارة إسعاف وآلية واحدة وكذا أربع سيارات للنقل  3تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من 

درهم  638.550درهم، منها  846.831ما مجموعه  2017- 2013الحظيرة خالل الفترة  المدرسي. وقد كلفت هذه

أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة تشوبه عدة  رالغيار. غيدرهم من اإلطارات المطاطية وقطع  281.208من الوقود و

عدم مسك الجماعة لجذاذة  فينقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة والتتبع. ويتجلى ذلك على سبيل المثال 

خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها. كما لوحظ كذلك عدم مسكها 

 لسجل خاص بتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل سيارة وآلية.

 ماعة بما يلي:واعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الج

المقتضيات المنصوص   وبالتالي احترامالحرص على تفعيل الدور الكامل للجان المجلس دون استثناء،   -

 عليها بالنظام الداخلي؛

الملتزمين بتنفيذ المشاريع   والشركاء المحتملينالعمل على إبرام اتفاقيات شراكة بين الجماعة  -

 مختلف التزامات األطراف؛  ذلك لتحديدوالعمل،  وكذا برنامجالمضمنة بمخطط التنمية 

ضرورة العمل على مسك محاسبة المواد بطريقة منتظمة وصحيحة وعلى تدبير المخزن بطريقة ناجعة  -

 تمكن من إجراء مراقبة آنية وبعدية لمحتويات المخزن؛ 

 اعتماد نظام للمراقبة والتتبع خاص بتدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة. -

 تدبير المداخيل الجماعية ثانيا.
 سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور المالحظات التالية.

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  44تطبيقا لمقتضيات المادة 

 ،الشسيعتبين أن  وقد . 26/9/2016بتاريخ  RF/1528خيل بموجب المقرر رقم ومجموعاتها، تم تعيين شسيع للمدا

باإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة له بمقتضى المقرر المذكور، يمارس مهاما أخرى تتعلق بتحديد الوعاء 

ي مختلف تلق ِّ ، ويقوم بالضريبي ومهام تتعلق بالمراقبة حيث يقوم باتخاذ إجراءات تأسيس بعض الرسوم المحلية

، كما اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ 

 كالمداخيل المتعلقة بالنقل المدرسي.، إعمال إجراءات المراقبة لبعض المداخيليقوم ب

 عدم استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع 

تبين أن  2017- 2009والبيانات المحاسبية عن السنوات المالية  االطالع على الحسابات اإلدارية للجماعةمن خالل 

بالرغم من أنها تتوفر في ترابها على  2010جماعة الشعراء لم تستخلص الرسم على استخراج مواد المقالع منذ سنة 

سجل الواردات، أن الجماعة قد توصلت بالعديد من وقد تبين، من خالل االطالع على  مقلع الستخراج مواد البناء.

اإلرساليات من عمالة اإلقليم بشأن محاضر اجتماع للجنة اإلقليمية للمقالع التي تثبت وجود آليات التكسير بوادي 

 .2017إلى  2012تساوت الذي يعبر تراب الجماعة وذلك خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

ذا الصدد برخصتين الستغالل المقلع المذكور من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل كما توصلت لجنة المراقبة به

والمالحظ أن الجماعة لم تعمد إلى استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع في حق   واللوجستيك لقلعة السراغنة.

دراهم   4ما وقع تعديله، يحدد تسعيرة  ، ك2009مارس    23بتاريخ    1الملزم " مجموعة ج" علما أن القرار الجبائي رقم  

بالنسبة لمواد الرمل وصخور البناء واألحجار والتراب المختلط وغيره التي يتم استخراجها من المقالع. وقد تم احتساب 

 المبالغ غير المستخلصة كما يلي: 
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الكمية المزمع 

 استخراجها

السعر 

 المطبق

الكمية المستحقة 

 لفائدة الجماعة

المبلغ الواجب أداؤه لفائدة الجماعة 

 )دون احتساب غرامات التأخير(

 درهم  160.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000 2013

 درهم  160.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000 2014

 درهم 66.667 متر مكعب 16667 دراهم 4 متر مكعب 16667 2015

شتنبر  11من 

  10إلى  2016

 2017شتنبر 

 درهم 80.000 متر مكعب 40000 دراهم 4 متر مكعب 40000

 درهم  667.466 المجموع المتعين استخالصه

 عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص واجبات الكراء 

. إال 2010يونيو  23محال تجاريا ومقهى بمقتضى دفتر التحمالت المصادق عليه بتاريخ  12قامت الجماعة بكراء 

، وذلك الرغم من توفر عقود الكراء على مقتضيات تلزم  2013منذ سنة تحصيل أية مداخيل بهذا الشأن أنه تبين 

 2017المداخيل يتراكم خالل سنة  شسيع  بأداء واجباتهم بصفة شهرية. مما جعل مبلغ الباقي استخالصه لدى    المكترين

وباالنتقال إلى عين المكان تبين أن هذه المحالت التجارية غير مستغلة من طرف مكتريها.  .درهم 117.145ليبلغ 

تطبيق الفصل الثالث من دفتر التحمالت السالف وبالرغم من عدم استخالص الجماعة لمستحقاتها فهي لم تعمد إلى 

فضال عن ذلك، فإن الجماعة   الذكر الذي ينص على أن مدة الكراء محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل صريح.

بالنسبة للمقهى، فإنها لم تبادر إلى تحصيلها   درهم  600بالنسبة لكل دكان و  درهم  300تتوفر على ضمانة نهائية قدرها  

رغم من عدم أداء المكترين لواجباتهم. كما أنها لم تعمد إلى مباشرة عملية فسخ العقود خاصة وأن الفصل السادس بال

والعشرون من دفتر التحمالت ينص على أن عملية الكراء تصبح الغية بعد إنذار المكتري كتابيا مع حجز الضمانة 

 عند:

 عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة؛ -

 غالق المحل لمدة تزيد عن ستة أشهر؛إ -

 .عدم احترام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء -

 عدم تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية 

من خالل االطالع على مختلف قوائم المحالت التابعة للملك الجماعي الخاص، تبين أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم 

 .درهم 150 هذه السومة مبلغبالضعف بحيث ال يتعدى متوسط 

لم تعمد الجماعة إلى تحيين السومة الكرائية من خالل تطبيق الزيادات   2017كما لوحظ بهذا الشأن أنه، إلى غاية سنة  

 .2010القانونية خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء المحالت يعود إلى سنة 

 دمة النقل المدرسيتحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خ 

تتوفر الجماعة على أربع سيارات مخصصة للنقل المدرسي حيث تسهر بمواردها الخاصة على تدبير هذا المرفق 

عن كل ربع سنة طبقا للملحق التعديلي للقرار الجبائي بتاريخ   درهم  105وتستخلص مقابل توفير هذه الخدمة ما قدره  

ر على قاعدة بيانات محصورة للتالميذ المستفيدين من هذا المرفق، مما ال  إال أن الجماعة ال تتوف .2012ديسمبر  4

وقد تبين في هذا الصدد بأن الجماعة ال تلجأ إلى التنسيق مع  يمكنها من ضبط المداخيل المقابلة لتوفير هذه الخدمة.

تحديد مسبق ومحين لقائمة  الجهات المعنية )كوزارة التربية الوطنية في شخص مدراء المدارس واإلعداديات( من أجل  

 المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام المتعلقة بشسيع المداخيل؛ -

تية الحرص على استخالص الرسم على استخالص مواد المقالع لتمكين الجماعة من تنمية مواردها الذا -

 عبر تحصيل مستحقاتها؛

ضرورة العمل على اتخاذ التدابير القانونية الالزمة الكفيلة بضمان استخالص الجماعة لمستحقاتها أو  -

 من اتخاذ اإلجراءات الضرورية في حالة اخالل المكتري لشروط عقد الكراء؛ 

 الحرص على تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية. -
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 تدبير النفقات ثالثا.
 في إطار مراقبة تدبير النفقات، تم الوقوف على ما يلي.

  02/2017عدم تحقيق الهدف المتوخى من تنفيذ الصفقة رقم 

لوحظ من خالل إجراء المعاينة الميدانية التي أجريت على القاعات الثالث للتعليم األولي موضوع الصفقة رقم  

لقاعات للغاية المرجوة ولم يتم بعد تجهيزها بالطاوالت وما إلى ذلك، رغم ، أنه لم يتم بعد استخدام هذه ا02/2017

. مما يدل على غياب تصور واضح حول المشروع وحول استغالله على 12/01/2018تسلم األشغال مؤقتا بتاريخ 

 مستغلة.مستوى التجهيز والموارد البشرية الضرورية لتسيير المشروع. مما قد يؤدي إلى إهمال المباني غير ال

 عدم احترام مسطرة إصدار سندات الطلب 

المتعلق بشراء قطع الغيار أن الجماعة  16/10/2014بتاريخ  06/2014تبين عند تفحص ملف سند الطلب رقم 

أي بعد إصدار سند الطلب. مما يتعارض ومبدأ المنافسة  03/11/2014توصلت ببيانات األثمان الثالث بتاريخ 

 1434جمادى األولى  8صادر في  2.12.349من المرسوم رقم  88الرابعة من المادة  المنصوص عليه في الفقرة

 ( يتعلق بالصفقات العمومية. حيث كان يتوجب التوصل ببيانات األثمان قبيل إصدار سند الطلب.2013مارس  20)

 اللجوء لسندات ألجل في تدبير استهالك المحروقات 

 2013( في الفترة الممتدة بين سنتي  bon pourالمحروقات بواسطة سندات ألجل )لوحظ أن الجماعة تلجأ إلى اقتناء  

تقوم بتسوية النفقة الحقا عن طريق إصدار سندات الطلب مع نفس الممون لتغطية مصاريف استهالك  ثم 2016و

ية وخصوصا المادة المحروقات قبل إصدار سند الطلب. وتعد هذه الممارسة " تجاهال لقواعد االلتزام بالنفقات العموم

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه "يجب أن تبقى    45.08من القانون رقم    9

االلتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها. تتوقف هذه االعتمادات 

 المالية بالنسبة للتوظيف."  والخدمات وتوفر المناصبصوص عمليات اقتناء السلع على توفر اعتمادات الميزانية بخ

 غياب وثائق تبرر تتبع حجم األشغال وكميات المواد المستعملة 

حيث لوحظ عدم إعداد وثائق تقنية تبرر تتبع تنفيذ األشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب. ويتعلق األمر بنفقات 

ك، تهيئة ملعب رياضي، وضع سور بملعب رياضي، حفر الثقب المائية وغيرها من األشغال. تهم أشغال تهيئة المسال

أن الجماعة تقوم بأداء النفقات المتعلقة باألشغال دون التأكد الدقيق من إنجازها ال من حيث كميات المواد بمما يفيد 

عد إتمام األشغال ينطوي على خطر تصفية فإن عدم إعداد وثائق تقنية ما ب لإلشارةالمستعملة وال من حيث جودتها. 

 هذه النفقات في غياب أسس صحيحة.

 وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

ضرورة استغالل المشاريع المنفذة من طرف الجماعة عبر توفر هذه األخيرة على تصور واضح  -

 فيلة لتسييره؛ للمشروع المزمع تنفيذه وتعيين التجهيزات والموارد البشرية الك

 الحرص على التتبع الدقيق لمسطرة إصدار سندات الطلب وكذا احترام مبدأ المنافسة؛  -

 ضرورة العمل على احترام قواعد االلتزام بالنفقات فيما يخص تدبير استهالك المحروقات؛  -

ذلك بالنسبة الحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير استنادا إلى الجداول التقنية المتعلقة بها و -

 لألشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب.
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II. لشعراء جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 المحلية  الحكامة. أوال

 أجهزة المجلس عمل  

 عدم الحرص على تفعيل دور بعض اللجان الدائمة 

في نطاق اختصاصاتها، وذلك طبقا  والداخلةتجتمع اللجان الدائمة للمجلس لدراسة القضايا المعروضة عليها، 

لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، كما أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن أدرج ضمن جدول أعماله أي نقطة 

تتعلق بالمجال الثقافي والرياضي الذي يدخل ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية باستثناء النقطة  

 الجماعة.الخاصة ببرنامج عمل 

 عدم إبرام اتفاقيات الشراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل 

يتضح أن المشاريع موضوع شراكة   2017/2022من خالل قراءة قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة  

ليمية للمبادرة الوطنية مع أطراف أخرى ال تشكل إال نسبة ضئيلة وغالبيتها مقترح إنجازها بشراكة مع اللجنة اإلق

للتنمية البشرية، هذه األخيرة تعمل في المرحلة األولى على انتقاء المشاريع، ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها 

 إبرام اتفاقيات الشراكة. 

 المراقبة الداخلية 

   نقائص تهم محاسبة المواد وتدبير المخزن 

ا بعين االعتبار وستقوم بمسك السجل الخاص بتسجيل التوريدات بالنسبة لهذه المالحظة فإن الجماعة ستأخذه

 وتوزيعها.

 غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

يرجع ذلك إلى تركيز مجموعة من المهام في يد الموظف المكلف بتسيير حظيرة السيارات والناتج بدوره عن قلة 

 لك فان الجماعة ستأخذ بعين االعتبار هذه المالحظة.  الموارد البشرية، ومع ذ 

 ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

يعود ذلك إلى عدم توفر الجماعة على موظف تتوفر فيه الكفاءة لتسند إليه مهمة الوعاء الضريبي، باإلضافة إلى 

ها، وستأخذ الجماعة هذه المالحظة بعين االعتبار حينما تتوفر على الموارد قلة الرسوم والجبايات التي يتم استخالص

 البشرية الضرورية.

 عدم استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع 

فيما يخص مقلع وادي تساوت، فالشركة المستغلة ال تقوم بوضع اإلقرارات متذرعة بالتوقف المتكرر لعملية 

 قاهرة )احتجاجات السكان المجاورين(، مما جعل الملزم يمتنع عن األداء.استخراج مواد المقالع لقوة 

درهم، ستقوم الجماعة   466667,00وبعد االطالع على مالحظتكم والتي تبين مجموع المتعين استخالصه والبالغ  

القانونية المتاحة باستصدار أوامر المداخيل في اسم الملزم لدى السيد القابض المحلي عبر اللجوء إلى الوسائل 

 لتحصيل مبالغ الرسم المذكور.

وقد نتج هذا التأخير في التحصيل وتراكم مستحقات الرسم نتيجة غياب التنسيق بين المصالح الخارجية )التجهيز 

والنقل، وكالة الحوض المائي ألم الربيع، مصالح العمالة( ومصلحة التحصيل مما جعل الشسيع لم يتوصل إال 

 . 2016ل واحدة برسم سنة برخصة استغال

   عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص واجبات الكراء 

ستلجأ وكالة المداخيل إلى حجز الضمانة المؤقتة لدى القابض، وستلجأ الجماعة إلى تفعيل المسطرة القضائية 

 الالزمة الستخالص كافة الواجبات المستحقة.

  جاريةعدم تحيين السومة الكرائية للمحالت الت 

يتعذر تحيين السومة الكرائية الخاصة بالمحالت التجارية نظرا لعدم أداء كل مستحقات فترة ما قبل التحيين من 

طرف كل الملزمين، وستلجأ الجماعة إلى المساطر القانونية لمباشرة عملية كراء جديدة بعد الفسخ التلقائي للعقود 

 السابقة وفق ما تم االتفاق عليه.



 197 

اعة بعين االعتبار النسبة المئوية المتعلقة بالزيادة في السومة الكرائية المنصوص عليها في عقود وستأخذ الجم

 الكراء أثناء األداء.

     تحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خدمة النقل المدرسي 

  18/10/2016اريخ: سيتم عرض مالحظتكم على أنظار لجنة التتبع الخاصة بالنقل المدرسي التي تم تكوينها بت

خالل دورة أكتوبر )الجلسة الثانية( بغية القيام بإعداد لوائح للتالميذ المستفيدين وإجبار أولياء أمورهم على أداء 

 مبلغ الخدمة.

 ثالثا. تدبير النفقات
  02/2017عدم تحقيق الهدف المتوخى من تنفيذ الصفقة رقم 

وهو التاريخ الذي يتوسط الموسم الدراسي  12/01/2018اريخ بت  02/2017تم تسليم األشغال مؤقتا للصفقة عدد 

وبالتالي يتعذر استخدام هذه القاعات للغاية المرجوة، علما بأن المجلس الجماعي سبق له أن تدارس خالل دورته 

جنة النقطة المتعلقة بتجهيز القاعات المذكورة، وتم رفع ملتمس في هذا الشأن إلى الل 2017العادية لشهر فبراير 

 اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد تجهيزها في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية. 

 عدم احترام مسطرة إصدار سند الطلب 

 المتعلق بشراء قطع الغيار، فقد وقع خطأ مادي سهوا في تاريخ تحريره.  2014/ 06بخصوص سند الطلب رقم: 

 استهالك الـمحروقات اللجوء لسندات ألجل في تدبير 

 عدم توفر الجماعة على صهريج لتخزين الـمحروقات يرغم الجماعة إلى اللجوء إلى سندات ألجل. 

  غياب وثائق تبرر تتبع حجم األشغال وكميات المواد المستهلكة 

ر على سند الطلب هو عبارة عن وثيقة تثبت حجم األشغال وكميات المواد التي ستستعمل، كما أن الجماعة تتوف

 محاضر تسليم األشغال تثبت إنجازها على أرض الواقع طبقا لمحتوى سند الطلب.
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  جماعة "المربوح"

 السراغنة(قلعة  )إقليم
 

تبعد عن جماعة قلعة  .1992تم إحداث جماعة المربوح، التابعة إلقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي، سنة 

كيلومتر مربع، وتضم ثمانية  144وتمتد على مساحة تقدر بحوالي  ،السراغنة بثالثة كيلومترات في اتجاه الجنوب

نسمة. كما يرتكز االقتصاد المحلي  8.774، إلى 2014( دواوير يصل عدد سكانها، حسب اإلحصاء العام لسنة 8)

مليون دهم منها   3,5ما يعادل  2016مداخيل الجماعة خالل سنة  تقد بلغللجماعة على الفالحة والنشاط الرعوي. و

مليون  1,2مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، فيمل لم تتجاوز مصاريف التجهيز  3،3

 درهم خالل نفس السنة.

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل عن للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة  المربوح أسفرت مراقبة تسيير جماعة

 . يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعة وإصدار

 الموظفين شؤونوأوال. تدبير الممتلكات 
 .ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي

 محاسبة المواد وتدبير المخزن  نقائص في 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات، تتعلق بعتاد وأثاث المكاتب، أو الوقود والزيوت وقطع الغيار، أو لوازم 

ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في   إال أنهااإلنارة العمومية، أو لوازم المكتب ومواد التزيين. 

( بسن نظام 2010يناير    3)  1431من محرم    17الصادر في    2.09.441من المرسوم رقم    113إلى    111المواد من  

 للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها.

كما ال تقوم الجماعة بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وبتوثيق أماكن استعمال 

ياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن، مختلف التوريدات والمسؤولين عن سحبها من المخزن. زيادة على غ

مما ال يسمح بالتعرف على المخزون األولي، وكذا االستهالك خالل السنة، والمتبقي في آخر السنة، بالنسبة لكل 

 منقول.

 غياب نظام للمراقبة بخصوص تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

سيارات، وشاحنة متوسطة لجمع النفايات، وجرار وتسع دراجات نارية. وقد وصلت تتكون حظيرة الجماعة من أربع  

درهم.  127.038,00، إلى ما يعادل 2017- 2013النفقات المتعلقة بتدبير هذه الحظيرة، كمبلغ إجمالي عن الفترة 

ة والتتبع، ويتجلى ذلك فيما  أن تدبير الجماعة لهذه الحظيرة شابته عدة نقائص تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبإال 

 يلي: 

 عدم مسك جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها؛ -

 عدم مسك سجل خاص لتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل آلية؛ -

 عدم مسك السجالت الخاصة باقتناء قطع الغيار.  -

  رهن إشارة إدارات أخرى آلجال طويلةوضع موظفين 

لوحظ أن ثالثة موظفين تابعين للجماعة تم وضعهم رهن إشارة إدارات مختلفة منذ مدة طويلة تقدر بعشر سنوات 

بالنسبة للموظف األول وإحدى عشر سنة بالنسبة للثاني وثالثة عشر سنة بالنسبة للثالث، مما كلفها ما يناهز 

، وذلك دون أن تعمد إلى تسوية وضعياتهم  2017إلى سنة  2013رة الممتدة من سنة درهم عن الفت 682.896,00

 المتعلق بالوضع رهن اإلشارة. 2014يناير  30صادر في  2.13.422وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 ؛الموادالحرص على مسك محاسبة  -

 عتماد نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة؛ ا -

 العمل على تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى.  -
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 ثانيا.  تدبير المداخيل
 . بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بما يلي

  المداخيل بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا عدم قيام شسيع 

، وبالرغم من أن المعني  12/4/2012/ف بتاريخ  1355تم تعيين السيد "ن.س" شسيعا للمداخيل بموجب المقرر رقم  

(، بإبرام عقد 2018باألمر، شرع في ممارسة مهامه، فإنه لم يقم، وإلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية )مارس

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2.09.441من المرسوم رقم  48ين المنصوص عليه في المادة التأم

وهيئاتها، والذي يلزم شسيعي المداخيل، بمجرد تسلمهم لمهامهم، بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة 

 هم. يضمن مسؤوليتهم الشخصية والمالية خالل مزاولتهم لمهام

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

المداخيل يمارس مهاما أخرى  شسيع باإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة إليه بمقتضى المقرر المذكور، تبين أن 

تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي، إضافة إلى قيامه بتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو 

.التصري  ح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام االستخالص تتنافى ومهام تحديد الوعاء الضريبي، مما يستوجب الفصل بينهما انسجاما 

 مع قواعد حسن التدبير.

 عدم إعمال المقتضيات التعاقدية من أجل استخالص واجبات الكراء في اآلجال 

س من كناش التحمالت الذي تم اعتماده من أجل طلبات العروض المتعلقة بالدكاكين التابعة للملك ينص الفصل الخام

، على أن واجبات الكراء تؤدى بصفة منتظمة 2006دجنبر  2الخاص الجماعي، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 

 خالل األسبوع األول من شهر استحقاق األداء.

المداخيل من أجل تتبع مستخلصات كراء المحالت  شسيعع على السجل الذي يمسكه إال أنه تبين، من خالل االطال

وبالرغم من ذلك، لم تلجأ الجماعة   .التجارية والسكنية، أن المستغلين ال يؤدون مستحقات الكراء خالل اآلجال التعاقدية

ات فسخ العقود ذات الصلة، وكذا إلى إعمال المقتضيات المنصوص عليها في عقود الكراء، والمتمثلة أساسا في إجراء

ويتعلق األمر، على سبيل المثال،  القيام بمتابعة المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء قضائيا من أجل استخالصها.

 بالمستغلين الواردة أسماؤهم في الجدول التالي:

 عدم استخالص المبلغ الجزافي المنصوص عليه في كناش التحمالت 

التحمالت الذي تم اعتماده بخصوص طلبات العروض المتعلقة بالدكاكين التابعة للملك   من كناش  22ينص الفصل 

الخاص الجماعي على أنه ال يحق للمستفيد من العين المكتراة تولية الكراء أو التنازل لفائدة الغير عن استغالل العقار  

ام عقد جديد مع المكتري الجديد الذي يجب  المكتري إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية لآلمر بالصرف مقابل إبر 

عليه أداء مبلغ جزافي يساوي قيمة السومة الكرائية لمدة ثالثة أشهر. إال أنه تبين، من خالل االطالع على السجل الذي  

المداخيل من أجل تتبع مستخلصات كراء المحالت التجارية والسكنية، أن المستغلين الذين استفادوا من  شسيع يمسكه 

 ويتعلق األمر بالمستغلين الواردة أسماؤهم بالجدول أسفله:   ية تولية الكراء لم يؤدوا للجماعة المبلغ الجزافي المذكور. عمل 

 المتأخرات )بالدرهم( تاريخ آخر أداء  المكتري السومة الكرائية  مرجع عقد الكراء المحل 

 34.560,00 2011/ 15/11 رضوان غ. 480,00 2011/ 1397 17

 1.200,00 2018/ 22/01 محمد م. 400,00 2011/ 1432 18

 8.000,00 2018/ 13/03 كبورة ن. 400,00 2013/ 1993 21

 11.900,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 2010/ 1544 23

 11.900,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 218/2010 24

 12.250,00 15/3/2018 يوسف أ. 350,00 218/2010 25

 تاريخ التنازل  المستغل الحالي   المستغل األصلي   المحل

 2012أكتوبر  17 هشام ح.ر. عبد الجليل ع.  12

 2013نونبر  14 ميلود ح. عبد الجليل ع.   13

 2013نونبر  27 كبورة ن. عبد الرحمان م. 21

 2014فبراير  11 عبد الغني ق. الحسن ع. 20

 2014مارس  11 رحال ح.ر.  خالد م. 11
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 عدم تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية والسكنية 

محال تجاريا. وقد تبين، من خالل االطالع على مختلف قوائم هذه المحالت التابعة  17تتوفر جماعة المربوح على 

درهم.   350 للملك الجماعي، أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم بالضعف، بحيث ال يتعدى متوسط هذه السومة مبلغ

سومة الكرائية من خالل تطبيق ، لم تعمد الجماعة إلى تحيين ال2017كما لوحظ، بهذا الشأن، أنه، إلى غاية نهاية سنة  

 .2010، خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء المحالت يعود إلى سنة التي يتيحها القانونالزيادات 

 لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 إبرام عقد التأمين المنصوص عليه قانونا بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام، وخاصة بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

العمل على تفعيل مقتضيات كناش التحمالت إللزام مستغلي المحالت التابعة للجماعة على أداء واجبات  -

 ا؛الكراء في اآلجال المتعاقد بشأنه

 تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية والسكنية. -

 ثالثا. تدبير النفقات
 . لوحظ، بخصوص هذا المحور، ما يلي

 عدم احترام مسطرة نشر البرنامج التوقعي للصفقات 

بتحديد شروط وأشكال   2007فبراير    05الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    87دون مراعاة لمقتضيات المادة  

صادر   2.12.349من المرسوم رقم    14فقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمادة  إبرام ص

يتعلق بالصفقات العمومية، لم يتم احترام المقتضيات المتعلقة بنشر البرنامج التوقعي بالنسبة  2013مارس  20في 

طبقا لهاته المقتضيات، العمل، قبل متم الثالثة . حيث يتعين على صاحب المشروع، 2017إلى  2013للسنوات من 

أشهر األولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة 

المالية المعنية، وذلك في جريدة ذات توزيع وطني على األقل وفي بوابة الصفقات العمومية. كما يمكنه أيضا القيام  

 ر هذا البرنامج بكل وسيلة أخرى للنشر وال سيما بطريقة إلكترونية.بنش

 عدم مسك السجالت الخاصة بالصفقات العمومية وبأوامر الخدمة 

لوحظ أن المصالح الجماعية المختصة ال تمسك سجال بأسماء المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملفات طلبات 

اإلشارة إلى ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، وهو ما يخالف مقتضيات العروض من بوابة الصفقات العمومية مع 

 سالفي الذكر. 2.12.349ومن المرسوم رقم  2.06.388من المرسوم رقم  19المادة 

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة 

أجل إنجاز أشغال   درهم المبرمة من  5.099.681,98بمبلغ    1/2015بعد االطالع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم  

تهيئة المسالك القروية، ومقارنة بيان األثمان الملحق بدفتر الشروط الخاصة بكشف الحساب النهائي، تبين أن بعض 

عدد مهم من األشغال لتعويض تلك  عناألشغال زادت كميتها بشكل كبير عما تمت برمجته، كما تخلت الجماعة 

بالدقة الالزمة، الحاجات   جع باألساس إلى أنه لم يتم، مسبقا، تحديد،. وذلك رااألخرى الزيادات في حجم األشغال

من المرسوم رقم   5هذا الوضع يخالف مقتضيات المادة المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال. 

وع المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أنه يتعين على صاحب المشر  2013مارس    20صادر في    2.12.349

قبل أي دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية  

 ومحتوى االعمال.

 االلتزام ببعض النفقات بعد الشروع في تنفيذها 

من أجل  درهم 79.920,00بمبلغ  13/2016، أبرمت المصالح الجماعية سند الطلب رقم 2016يونيو  29بتاريخ 

. لكن، 2016نونبر  14بتاريخ  205، والذي تم أداءه عن طريق الحوالة رقم 1/2015تتبع أشغال الصفقة رقم 

، تبين أن عملية تتبع األشغال ابتدأت من تاريخ  1/2015وبالرجوع إلى دفتر تتبع الورش المتعلق بالصفقة رقم 

ذلك تأشيرة مكتب الدراسات الذي قام بتتبع األشغال في ، كما تشير إلى 2016ماي  14إلى غاية  2016فبراير  22

 . 2016الدفتر سالف الذكر منذ من شهر فبراير 

المتعلقة بسند الطلب المشار إليه قد تم أداءها لمكتب الدراسات مقابل  205ومن كل ما سبق، يتبين أن الحوالة رقم 

يناير   03الصادر في  2.09.441لمرسوم رقم من ا 65مما يخالف مقتضيات المادة أشغال أنجزت في وقت سابق، 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاته، والتي تنص على أنه يتعين على اآلمرين  2010

بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو 

ماتي المعني، مراجع اإلشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات اإلرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات المورد أو الخد 

 الطلب واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.
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  غياب معايير موضوعية الستفادة الجمعيات من الدعم المقدم من طرف الجماعة 

لمقدمة لمختلف الجمعيات بتنفيذ أي مشروع وال بتحقيق نتائج محددة. لوحظ، في هذا اإلطار، أنه ال يتم ربط المنح ا

كما أنه لم يتم وضع أية آلية لتتبع صرف المنح المقدمة، وهو ما ال ينسجم والضوابط التي وردت في دورية الوزير  

ة الجمعيات ، والتي أكدت على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائد 2003يونيو   27 بتاريخ  07/2003األول رقم  

 13/04/2000بتاريخ  57ألف درهم في إطار شراكة. كما حثت دورية وزير الداخلية رقم  50التي تساوي أو تفوق 

، على أنه، ومن أجل تدبير سليم 2000/2001المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة االنتقالية 

قدمة للجمعيات، يتعين منحها بناء على مشاريع تحظى بموافقة  لالعتمادات المخصصة للمساعدات واإلعانات الم

 المجالس الجماعية المحلية.

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات سنويا؛ -

 مسك السجالت الخاصة بالصفقات العمومية وبأوامر الخدمة؛  -

 الالزمة قبل إبرام الصفقات؛تحديد محتوى األعمال بالدقة  -

 العمل على تحديد معايير موضوعية الستفادة الجمعيات من الدعم. -
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II. لمربوحجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 الموظفين وتدبير الممتلكات بعض أوال. تدبير
 المخزن وتدبير المواد محاسبة في نقائص  

 إلى  باإلضافة المقتنيات مختلف وضع فيه يتم جماعي مخزن على تتوفر الجماعة نإف المالحظة هذه يخص فيما 

  ستعمل كما  التوريدات مختلف تنظم  سجالت عبر لتتبع وذلك والممتلكات واآلليات باألدوات خاص مكتب إحداث

 التوريدات. بهذه خاصة جذاذات إعداد  على الجماعة

 للجماعة واآلليات التابعة السيارات حظيرة تدبير بخصوص للمراقبة نظام غياب 

 قطع نوع تحدد  والية سيارة بكل خاصة جذاذات مسك على ستعمل الجماعة مصالح نإف المالحظة هذ به يتعلق فيما

 تتوفر الجماعة نإف الوقود  باستهالك خاص بسجل يتعلق فيما أما .نجازهاإ وتواريخ المنجزة واإلصالحات الغيار

 .الغيار بقطع خاص سجل  على تتوفر كما السجل هذا على

 جال طويلةآل أخرى إدارات إشارة رهن موظفين وضع 

 اإلدارة إشراف تحت اإلشارة رهن الموضوعين الموظفين الجماعة مصالح راسلت فقد  المالحظة هذه بخصوص 

 قرار  إعداد   سيتم  فانه  02-13-422  المرسوم  من 10  للمادة  وتطبيقا  اإلشارة  رهن  الوضع  إنهاء  سيتم  بأنه  المستقبلة

 بالجماعة الموظفين التحاق عدم حالة وفي  اإلشعار، تاريخ من يوما 30 انصرام بعد  اإلشارة رهن الوضع إنهاء

 العمل. بها الجاري القوانين وفق الالزمة اإلجراءات اتخاذ  سيتم األصلية

 المداخيل ثانيا. تدبير
 قانونا عليهالمنصوص  التامين عقد بإبرام المداخيل شسيع  قيام عدم 

 سنة  خالل  المداخيل  شسيع  اسم  في  تامين   عقد   وتم  األمر  هذا  تداركت  الجماعة  مصالح  فان  المالحظة  هذه  بخصوص

 14/03/2019 بتاريخ الموقعة التامين شهادة من الثابت وفق 02-09-441 المرسوم من 48 للمادة تطبيقا 2019

 .للتأمين المغربية الملكية طرف من

 متنافية لمهام المداخيل  شسيع ممارسة 

 وبالتالي  التنافي،  حالة  تفادي  يتم  حتى  الجماعي  الجبائي  بالوعاء  مكلف  موظف  تعيين  تم  فقد   المالحظة  بهذه  يتعلق  فيما

 الضريبي.  وتحديد الوعاء االستخالص بين الفصل تم فقد 

 اآلجال  في الكراء واجباتاستخالص  جلأ من التعاقدية المقتضيات إعمال عدم 

 قصد وإنذارات رسائل المكترين إلى وجهت حيث والقانونية اإلدارية اإلجراءات اتخاذ  على عملت الجماعة إن   

 المكتري بخصوص أما .الملف للتتبع المحامين أحد  مع اتفاقية عقد  بصدد  فالجماعة بذمتهم ولإلشارة ما أداء

 فيها. للبث المحكمة أمام قضائية دعوى وضعت فقد " ي"رضوان.

 كناش التحمالت في عليه المنصوص الجزافي المبلغ استخالص عدم 

 عند الجزافي المبلغ وأداء بالتراضي الكراء طريق عن استفادوا الدين المكترين وضعية بتصحيح الجماعة ستقوم

 الكراء. عقود  تجديد 

 والسكنية التجارية للمحالت الكرائية السومة تحيين عدم 

القرار  على بناء الكرائية السومة % من10 بزيادة وذلك التجارية للمحالت الكرائية السومة بتحيين الجماعة قامت

 .2018 فبراير 06 بتاريخ  01 رقم الجبائي

 ثالثا. تدبير النفقات
 للصفقات التوقعي البرنامج نشر مسطرة احترام عدم 

 المالية بالسنة الخاصة الطلب وسندات للصفقات التوقعي البرنامج بنشر الجماعة قامت لقد  النقطة هذه بخصوص 

 بالصفقات الخاصة بالبوابة ستجدونه كما بالنشر الخاصة الجريدة من بنسخة لكم ندلي سوف وبالتالي 2019

  العمومية.

 الخدمةوبأوامر  العمومية بالصفقات الخاصة السجالت مسك عدم 

 تحتفظ  المعنية المصلحة ن إف الخدمة وبأوامر العمومية الصفقات  سجالت بمسك الخاصة النقطة هذ ه بخصوص

 الجماعة. أبرمتها التي الصفقات بجميع الخاصة والملفات اإلدارية الوثائق بكافة
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 الالزمة بالدقة الحاجيات تحديد عدم 

  تسلمهم أن طالبوا الذين السكان بعض وتعرض  احتجاجات نتيجة التنفيذ  أثناء  واقعية اكراهات إلى السبب يرجع

 المقاطع بعض إضافة خالل من المطالب هذ ه تدبير تقرر المشروع. لذا هذا واالستفادة من الطرق تشييد  عملية

 الدراسة. في المقررة الكميات الزيادة في لىإ أدى ما وهو )توفنة( المختارة بالمواد  وتهيئتها  الطرقية

 تنفيذها في الشروع بعد النفقات ببعض االلتزام 

  01/2015 رقم الصفقة أشغال بتتبع المتعلق الطلب سند  يخص فيما
..... 

 بتتبع الخاصة الدراسات نفقة على المصادقة تأخير سبب أن نييتب 2016/ 13 رقم الحوالة وثائق إلى بالرجوع

 مصادق التحويل قرار ومنه استصدار استثنائية دورة في مالي اعتماد  تحويل هو إداري سبب إلى تعود  المشروع

 .2016 يونيو 02 بتاريخ اإلقليم عامل طرف من عليه

 الجماعة  طرف المقدم من الدعم من الجمعيات الستفادة موضوعية معايير غياب 

 وأن مسطرة  الجمعيات  مختلف  إلى  منحة  26  منحت  2017  إلى  2013  من  الممتدة  الجماعة وخالل المدة  مصالح  إن

 :والمعايير اآلتية  المعطيات على تتأسس المنح

  موقعة اتفاقيات الجماعة مع تربطها التي للجمعيات األسبقية إعطاء  •

 بموجب منحة من تستفيد  والطالبة المربوح الطالب دار جمعية أن نجد  للجمعيات المقدمة المنح سجل إلى بالرجوع

 المجلس الجماعي. طرف من عليهاومصادق  موقعة اتفاقية

  ودون استثناء  االستفادة بطلب تقدمت التي الجمعيات كل منح  •

 .ودون استثناء الجماعة بتراب المتواجدة الجمعيات كل دعم والمجلس على الجماعة مصالح عملت

  المنحة صرف أوجه تبرير بضرورة  الدعم من استفادت التي الجمعيات كل مراسلة  •

 .2018 مارس 14 بتاريخ 190/2018 رقم المراسلة من الثابت مجددا، وفق منحها عدم طائلة تحت المقدمة
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 "جماعة "أوالد اصبيح

 )إقليم قلعة السراغنة( 
 

، بإقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي، وتبعد عن الجماعة الحضرية 1992في سنة    تم إحداث جماعة أوالد اصبيح

 كلومتر مربع.  101قلعة السراغنة بعشر كيلومترات، بينما تقدر مساحتها بحوالي 

نسمة. ويرتكز   6.586، إلى 2014عدد سكانها، حسب االحصاء العام لسنة صل فيما ودوار،  12وتضم الجماعة 

 محلي للجماعة على الفالحة والنشاط الرعوي.االقتصاد ال

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

المالحظات  من العديد  تسجيل أوالد اصبيح عن لجماعة للحسابات الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديم أهمها التوصيات، يمكن من مجموعة وإصدار

 المجلس الجماعي والمجهود التنمويتسيير  أوال. 
 .ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي

 أجهزة المجلس عمل   .1

 الموارد  لتنمية الكافي لجان المجلس الجماعي االهتمام إيالء عدم 

 بالرغم من ضعف موارد الجماعة، لوحظ، من خالل االطالع على محاضر اجتماعات لجان المجلس المنعقدة منذ

، أن هاته األخيرة ال تولي اهتماما كبيرا لتدبير المداخيل وتنميتها. فباستثناء النقاط المتعلقة بالتصويت على 2013سنة  

الحساب اإلداري وإعداد الميزانية وتفعيل الشراكات مع الجمعيات، والتي ال تعدو أن تكون مجرد عمليات متكررة 

دراسات أو قدمت مقترحات تتعلق  ةفإن اللجان لم يسبق لها أن أنجزت أييتطلبها السير العادي ألية جماعة ترابية، 

 بالمداخيل وسبل تنميتها. 

 عدم تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

 2016فبراير  5تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمقتضى محضر للمجلس الجماعي بتاريخ 

المتعلق بالجماعات، إال أنه لم يتم تفعيل دورها،  113.14من القانون التنظيمي رقم  120ليه المادة طبقا لما تنص ع

حيث لم يتم الحرص على عقد االجتماعات الدورية المنصوص عليها في النظام الداخلي )اجتماعين على األقل في  

الدراسات المنوطة بها بمقتضى القانون التنظيمي السنة(. كما أن هذه الهيئة لم يسبق لها أن أصدرت تقارير منبثقة عن  

 السالف الذكر.

 تخطيط وبرمجة المشاريع التنموية   .2

 نقائص على مستوى اإلعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عملها 

الجماعة بما قدره مليون درهم، تساهم فيها  45,33مشروعا بتكلفة إجمالية مقدرة في  53شمل المخطط الجماعي 

مليون درهم، والباقي على حساب الشركاء. غير أن هذا المخطط لم يحدد ال مساهمات الشركاء في تمويل هذه  4

 المشاريع كل واحد على حدة وال البرمجة الزمنية إلنجازها. 

ال سيما على مستوى  ( ولتكلفتها، فإن هذه البرمجة تنقصها الواقعية،53وبالنظر للعدد المهم للمشاريع المبرمجة )

تحديد التمويالت الالزمة لهذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في وضع 

المخططات التنموية بشكل علمي وسليم. ما يجعل من هذا المخطط مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد 

لتجهيزات والمرافق االجتماعية واالقتصادية، وليس مشاريع واقعية ممكن الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية وا

 إنجازها من طرف الجماعة.

وبالنظر إلى ذلك، فقد تبين أن جماعة أوالد اصبيح عرفت نسبة إنجاز محدودة للمشاريع المبرمجة، حيث لم يتجاوز 

 بالمائة.   36ة إنجاز تناهز مشروعا مبرمجا، أي بنسب 53مشروعا من أصل  19عدد المشاريع المنجزة 

 غياب اتفاقيات الشراكة االزمة لتفعيل مخطط تنمية الجماعة وبرنامج عملها 

حدد مخطط التنمية، كما سبق الذكر، مجموعة من المشاريع، وتوقع إنجاز غالبيتها بتعاون بين الجماعة وعدة أطراف 

أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر، في أغلب الحاالت، وال سيما تلك التي تكون فيها أطراف أخرى مسؤولة عن إنجاز 

روع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وذلك تماشيا المشاريع، إلى إبرام االتفاقيات الضرورية كخطوة للش

المتعلق بالميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة   78.00من القانون رقم  36مع مقتضيات الفقرة األولى من المادة 
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أن يوضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، وذلك بتعاون أو 

 شراكة مع اإلدارة والجماعات المحلية األخرى أو الهيئات العمومية.

-2017ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن عددا من المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة 

نون من القا 87يمكن إدراجها ضمن االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وفقا لمقتضيات المادة  2022

 88المتعلق بالجماعات، وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد بينهما كما نصت على ذلك المادة    113.14التنظيمي رقم  

 من نفس القانون التنظيمي.

 المراقبة الداخلية  .3

 الكتابية والمساطر الوظائف توصيف دليل غياب  

ال من مجاالت تدخل الجماعات الترابية، والتي  بصرف النظر عن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكل مج

 جهة، من تحدد، كتابية ومساطر الوظائف توصيف دليل تأسس بأحكامها لنظام للمراقبة، فإن الجماعة ال تتوفر على

 مسؤول لكل تحدد  أخرى،  جهة األخرى، ومن االدارية بالمصالح وعالقاتها حدة على إدارية بنية عمل كل مجاالت

 عمله. إطار في اعتمادها يجب التي العمل تدخله وطريقة مجال وموظف

وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تضع مسطرة مكتوبة تبين المسار اإلداري لتسليم مختلف الرخص، منذ إيداع 

الطلب إلى تسليم الرخصة. هذه المسطرة التي يجب أن تضمن تتبع الملفات، وأن يتم أداء الرسوم عن كل ملف،  

 لحيلولة دون تمكين نفس الموظف من مهام متنافية كتصفية مبلغ الرسم واستخالصه.وا

  ومتنافية متجانسة غير ومهام ممارسة وظائف 

 من بكل ومتنافية متجانسة غير ومهام وظائف يمارسون الموظفين بعض أن لوحظ التدبير، حسن لقواعد  بالنظر

 وتتبع وتسلم للصفقات والمالي اإلداري بمهام اإلعداد األمر ويتعلقالبلدي.  المستودع ومصلحة مصلحة الصفقات

 .الطلب بسندات االلتزام محاسبة مسك جانب إلى وذلك بها، واألشغال المتعلقة األعمال

إن هذه الطريقة في العمل ال تسمح بإرساء نظام للمراقبة الداخلية الضرورية لضمان التدبير األمثل لموارد الجماعة 

 هامش الخطأ قدر اإلمكان.وتقليص 

 عدم الحرص على مسك بعض السجالت بصفة نظامية 

تبين، من خالل االطالع على المستندات الجماعية، أن الجماعة ال تمسك عددا من السجالت المتعلقة بالمحاسبة 

 العمومية، ويتعلق األمر بالسجالت التالية:

 لنفقات واآلمر بالصرف؛ دفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية ا -

 الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة؛ -

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة؛ -

 محاسبة المواد عدم مسك 

تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات، تتعلق بعتاد الصيانة ولوازم اإلنارة العمومية واألدوات المكتبية ومواد 

 درهم. 707.430,48ما قدره  2017-2013الغيار، إلخ. وقد بلغ مجموع التوريدات خالل الفترة الصباغة وقطع 

غير أن الجماعة ال تقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية، وال تقوم بتسجيل 

، عدية لكيفية استعمال هذه التوريداتبشكل يسمح بمراقبة ب  جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من الجماعة

 كما ال تقوم بتوثيق أماكن استعمال مختلف التوريدات، مع تحديد المسؤولين عن سحبها من المخزن. 

ويرجع ذلك إلى عدم توفر الجماعة على مخزن. وبالتالي، تعمد الجماعة، في ظل غياب هذا المخزن، إلى اقتناء المواد 

 ا كاملة، بحيث يتم تخزينها لدى الممونين، ثم يتم التوصل بها على دفعات. وأداء ثمنها دون التوصل به

 غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة 

تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من سبع سيارات مصلحة وخمس دراجات نارية. وقد لوحظ أن تدبير الجماعة 

دة نقائص، تتمثل إجماال في غياب نظام للمراقبة والتتبع، حيث يتجلى ذلك، على سبيل المثال، لهذه الحظيرة تشوبه ع

 في: 

 عدم مسك جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار واإلصالحات المنجزة وتواريخ إنجازها؛ -

 ية.كل آل بواسطةعدم مسك سجل خاص لتتبع استهالك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة  -

 اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 الموارد الجماعية؛ تفعيل الدور الكامل للجان المجلس الجماعي، السيما فيما يخص تطوير وتنمية -

 التحلي بالواقعية في اختيار المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة؛ -
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 لتفعيل برنامج عمل الجماعة؛العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة  -

 والعمل على ضمان احترامه؛ لمساطرلدليل عملي  وضع -

إعادة تنظيم المصالح الجماعية بما يضمن الفصل بين المهام المتنافية، مع التحديد الدقيق والواضح  -

 كل مصلحة على حدة؛  لمهام

 العمل على مسك محاسبة مادية؛  -

 حظيرة السيارات واآلليات التابعة للجماعة.اعتماد نظام للمراقبة في تدبير  -

 ثانيا. تدبير المداخيل
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:

  عدم قيام شسيع المداخيل بإبرام عقد التأمين 

ر.ف الصادر عن وزير الداخلية، وبالرغم من أن  /218تم تعيين السيد "ك.ب." شسيعا للمداخيل بموجب المقرر رقم  

، فإنه لم يقم، وإلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية  2013أبريل  3معني باألمر، شرع في ممارسة مهامه بتاريخ ال

المشار إليه أعاله،  2.09.441من المرسوم رقم  48، بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 2018في يوليو 

هم لمهامهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة والذي يلزم شسيعي المداخيل بأن يبرموا، بمجرد تسلم

 يضمن مسؤوليتهم الشخصية والمالية خالل مزاولتهم لمهامهم. 

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

المداخيل يمارس مهاما أخرى   شسيعباإلضافة إلى مهام االستخالص المسندة إليه بمقتضى المقرر المذكور، تبين أن 

ديد الوعاء الضريبي. إضافة إلى قيامه بتلقي مختلف اإلقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو تتعلق بتح

.  التصريح بحجم النشاط االقتصادي أو التوقف أو العطالةِّ

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام االستخالص تتنافى ومهام تحديد الوعاء الضريبي، مما يستوجب الفصل بينهما انسجاما 

 ع قواعد حسن التدبير.م

  أخطاء في تصفية الرسم على المحجز 

من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة ال تقوم بمسك سجل لتتبع عمليات إيداع وسحب المحجوزات من طرف  

اب المكلف بحراسة المحجز، كما أنها ال تتوفر على أوامر بإيداع المحجوزات، مما ال يمكن شسيع المداخيل من احتس

مدة المكوث الحقيقية للعربات في محجز الجماعة بشكل دقيق من أجل تصفية الرسم على المحجز، عالوة على أنه ال 

 يستطيع، في ظل ذلك، أن يعتمد على أسس تصفية دقيقة ومبررة من أجل احتساب المداخيل المتعلقة بهذا الرسم.

 عض المكترين لمستحقاتهمعدم اتخاذ اإلجراءات التعاقدية الالزمة عند عدم أداء ب 

تنص جميع العقود التي أبرمتها الجماعة من أجل كراء المحالت التجارية التابعة لها على مجموعة من اإلجراءات 

لتغطية أي أضرار ناجمة عن إخالل المكتري بشروط العقد، من بينها حجز الضمانة المدفوعة من قبل المكتري  

ن أنه ال يتم تفعيل المقتضيات التعاقدية بالرغم من تماطل عدد من المكترين عن أداء والفسخ التلقائي للعقد. إال أنه تبي

 مستحقات الكراء. وفي هذا اإلطار، فقد لوحظ أن بعض المكترين ال زالوا مدينين اتجاه الجماعة بمبلغ قدره

 .2018يوليوز  24درهم، وذلك إلى غاية  35.250,00

 للحسابات يوصي بما يلي:وعليه، فإن المجلس الجهوي 

 ؛طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل إبرام عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل -

 الحرص على تفادي حاالت التنافي في المهام وخاصة بالنسبة لشسيع المداخيل؛ -

التحمالت إللزام مستغلي المحالت التابعة للجماعة على أداء واجبات   العمل على تفعيل مقتضيات كناش -

 الكراء في اآلجال المتعاقد بشأنها؛

 .المعتدة في احتساب الرسم على المحجزمسك سجل المحجوزات تدون فيه جميع عناصر التصفية  -

 ثالثا. تدبير النفقات
 ترتبط أهم المالحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:

 عدم توفر الجماعة على الموارد الالزمة في مجال تدبير وتتبع األشغال 

لوحظ، من خالل فحص الئحة الموارد البشرية العاملة بالجماعة، أن هذه األخيرة تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة 

وكذا على إعداد دفاتر   في مجال تدبير وتتبع األشغال، مما ينعكس سلبا على مسطرة تحديد الحاجيات المراد تلبيتها،

 .الشروط الخاصة وسندات الطلب، باإلضافة إلى تتبع تنفيذ األعمال وتسلمها

  



 207 

 المقدم لها من طرف الجماعة  عدم إلزام الجمعيات بتبرير أوجه صرف الدعم 

يه في قرار ال يتم إلزام الجمعيات المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة باإلدالء بحساباتها، كما هو منصوص عل

المكرر مرتين من الظهير رقم    32، وكما ينص على ذلك الفصل  1959يناير   31 وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في

المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على  1958نونبر  15الصادر في  637.1.58

درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها  10.000,00 الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها

 للهيئات التي تمنحها اإلعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 

 لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

 وتتبع األشغال؛العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة في مجال تدبير  -

  الحرص على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم باإلدالء بأوجه صرفه. -
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II.  والد اصبيح جواب رئيس المجلس الجماعي أل 

 )نص الجواب كما ورد(

 التنموي والمجهود الجماعي  المجلس أوال. تسيير

 أجهزة المجلس عمل  

  لتنمية المواردعدم إيالء لجان المجلس الجماعي االهتمام الكافي 

سنأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مستقبال، وإيالء االهتمام الكافي 

 من أجل تنمية الموارد.

 عدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

لعدم التكوين والتأطير، وسنعمل بهذه المالحظة يبقى دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ضعيفا، نظرا  

 دورها. تفعيلمن أجل 

 تخطيط وبرمجة المشاريع التنموية 

 نقائص تشوب إعداد والمصادقة على مخطط تنمية الجماعة وكذا برنامج عمل الجماعة 

م إعداده من النقائص التي اعترت إعداد المخطط الجماعي للتنمية تم تداركها في برنامج عمل الجماعة الذي ت

( 2016يونيو  29) 1437رمضان  23صادر في  2.16.301طرف مصالحها وفق ما جاء في المرسوم رقم: 

 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.

  وبرنامج عملهاغياب اتفاقيات الشراكة الالزمة لتفعيل مخطط تنمية الجماعة 

تم تدارك هذه النقائص ببرنامج عمل الجماعة الذي أعدته مصالح الجماعة والذي اتسم بالواقعية، المرونة والقابلية 

 لإلنجاز والمالئمة مع واقع إمكانيات الجماعة.

 المراقبة الداخلية 

 غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية 

، الذي 2016نونبر  14بتاريخ:  11/2016تتوفر الجماعة على دليل توصيف الوظائف بناء على القرار رقم: 

يقضي بإحداث الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية أوالد اصبيح مؤشر عليه من طرف عامل إقليم قلعة السراغنة 

 .2016نونبر  24بتاريخ: 

ز المهام، فقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لذلك، بتعيين أما فيما يخص دليل المساطر الكتابية وتركي

 موظف خاص بتصفية مبالغ الرسوم وموظف آخر باستخالص هذه الرسوم.

 ممارسة وظائف ومهام غير متجانسة ومتنافية 

 بخصوص هذه المالحظة فإن الجماعة تتوفر على موظف مكلف الصفقات وآخر مكلف بالميزانية والمحاسبة.

 دم الحرص على مسك بعض السجالت بصفة نظاميةع 

 بالنسبة للسجالت التالية:

 دفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات واألمر بالصرف؛  -

 الدفتر اليومي األداء الصادرة؛ -

 الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة. -

 عتبار وستعمل على تصحيحها.فإن مصالح الجماعة ستأخذ هذه المالحظة بعين اال

 نقائص في محاسبة المواد 

لقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وذلك بمسك محاسبة المواد وتسجيل جميع التوريدات في سجلي 

 الدخول والخروج وتوثيق أماكن استعمال مختلف التوريدات.

 عة للجماعةغياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات واآلليات التاب 

مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل  نلقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وذلك بإبرام اتفاقيتي 

تزويد الجماعة بالشيات الخاصة باستهالك الوقود والزيوت وكذا إصالح السيارات واآلليات التابعة للجماعة، 

 ومسك سجالت للتتبع.

 



 209 

 المداخيلثانيا. تدبير 
  عدم قيام شسيع المداخيل بإبرام عقد التأمين 

لقد تم العمل بهذه المالحظة وذلك بإبرام عقد تأمين بين شسيع المداخيل وشركة الملكية المغربية للتأمين تحت رقم: 

6575.509.2019.0017. 

 ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية 

يمارس مهمة تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي وموظف آخر بمهمة لقد تم العمل بهذه المالحظة وتم تعيين موظف 

 االستخالص.

  أخطاء في تصفية الرسم على المحجز 

فيما يخص الرسم على المحجز فإن الجماعة تقوم بمسك سجل لتتبع عمليات إيداع وسحب المحجوزات من طرف 

إلى عدم توفر الشسيع على أوامر بإيداع   المكلف بحراسة المحجز، إال أن األخطاء المرتكبة في تصفية الرسم راجع

المحجوزات، وتجدر اإلشارة أن هذه األخطاء في احتساب مدة المكوث غير مقصودة، ومستقبال سنعمل على تجاوز 

 هذا المشكل.

 عدم اتخاذ اإلجراءات التعاقدية الالزمة عند عدم أداء بعض المكترين لمستحقاتهم 

المكترين ألداء ما بذمتهم طريقة تضمن لها تقليص الباقي استخالصه وذلك بالقيام  لقد سلكت مصالح الجماعة مع 

 باستدعائهم بصفة دورية وأداء بعض من ديونهم، وسنعمل مستقبال على اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

 ثالثا. تدبير النفقات
 العدم توفر الجماعة على المؤهالت الالزمة في مجال تدبير وتتبع األشغ 

تجدر اإلشارة أن الجماعة سمحت للموظف )ح.ب(، التقني الوحيد بمصالح الجماعة بمغادرة نظرا لظروفه الصحية 

المتدهورة كما يؤكده ملفه الصحي، ولحل هذه المشكلة فإن الجماعة توصلت بعدة طلبات إلحاق لديها من طرف 

القرار المناسب لتوفير الموارد البشرية تقنيين دوي التخصص من جماعات أخرى، وأننا عازمون على اتخاذ 

 المؤهلة في مجال تدبير وتتبع األشغال.

  عدم التزام الجمعيات بتبرير أوجه صرف الدعم المقدم لها من طرف الجماعة 

 بخصوص هذه المالحظة فقد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
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  بوعثمان" "سيدي جماعة

 الرحامنة( )إقليم
 

 

آسفي، وتبعد عن مدينة -تقع الجماعة الترابية "سيدي بوعثمان" بعمالة الرحامنة داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش

، فإن عدد ســكانها يصل إلى 2014سنة العام للسكان والسكنى ل حصاءنتائج اإلوبحسب  كلم. 23مراكش بحوالي 

ما قدره  2016بوعثمان برسم السنة المالية  نسمة. وقد بلغ مجموع مصاريف الجماعية الترابية سيدي 9181

 درهم.  9.986.671,59درهم، في حين ناهزت المداخيل التي تم استخالصها مبلغ  7.821.417,34

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات 

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 تقييم المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة .أوال
على المخطط الجماعي للتنمية االجتماعية واالقتصادية عن  2010المجلس الجماعي في دورته لشهر أكتوبر  صادق

درهم.    173.670.000,00القيمة اإلجمالية للمخطط في    ، حيث تم تقدير2016إلى سنة    2011الفترة الممتدة من سنة  

وتضمنت هذه الوثيقة دراسة مونوغرافية للوضعية االقتصادية واالجتماعية للجماعة وتحديد استراتيجية التنمية  

 وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي. وبرنامج العمل والتدبير والتتبع والتقييم.

 2016- 2011مدرجة في المخطط الجماعي للتنمية ضعف نسبة إنجاز المشاريع ال 

لوحظ، على مستوى تقييم نتائج تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المضمنة 

( مشروعا يقدر مبلغها بما  30حيث اتضح أن عدد المشاريع المبرمجة وغير المنجزة وصل إلى ثالثين ) بالمخطط،

 .من القيمة اإلجمالية للمخطط % 63,5درهم أي بنسبة  110.345.000,93مجموعه 

وبخصوص اآلليات المنهجية التي اعتمدها المخطط والتي يجب تفعيلها لضمان إنجاز المشاريع الواردة في هذا 

المخطط لوحظ عدم إنجاز وتنفيذ مخطط التواصل والذي يمكن الجماعة بالتعريف بالمخطط الجماعي للتنمية لدى 

الساكنة والشركاء المؤسساتيين واالقتصاديين واالجتماعيين. كما لوحظ عدم تفعيل اللجنة المكلفة بتعبئة الموارد المالية 

الضرورية إلنجاز المشاريع، باإلضافة إلى عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتتبع والتقييم، وعدم قيام الجماعة بتقييم  

ولم تتدارك غياب التعاقدات القبلية وذلك بإبرام اتفاقيات مع القطاعات   2013-  2011موضوعي ودقيق للفترة الثالثية  

 فيما يتعلق بالبرامج القطاعية.المعنية خاصة 

 تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل 

لوحظ عدم اعتماد المجلس الجماعي برنامج عمل الجماعة، حيث تبين من خالل الوثائق المدلى بها أن الجماعة الزالت 

 في مرحلة التشخيص الترابي التشاركي.  

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تقييم نتائج تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي 

 .السابق عداد برنامج عمل الجماعة مع األخذ بعين االعتبار المعيقات التي شابت إعداد وتنفيذ المخطط إوب للتنمية؛

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا

 المداخيل المتأتية من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية  

 . ما يليحضرية غير المبنية الضريبة على األراضي اللوحظ في مجال تدبير المداخيل الجماعية المرتبطة ب

 قصور في مراقبة اإلقرارات 

على جماعة والمعتمدة من أجل تصفية واستخالص الضريبة   للتسجيل اختالالت على مستوى اإلقرارات المدلى بها  تم  

 تتجلى في االكتفاء، عندما يتعلق األمر بمراجعة الضريبة عن أكثر من سنة، بإقرار األراضي الحضرية غير المبنية 

واحد لتصفية واستخالص الضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة الخاضعة للضريبة، وعدم إلزام الجماعة 

للمعني باألمر باإلدالء بكافة الوثائق من أجل ضمان تصفية صحيحة للضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة، 

المحافظة العقارية دون اإلدالء بما يثبت تاريخ نقل حيث غالبا ما يتم االكتفاء بشواهد الملكية الواردة عن مصالح 

  .الملكية والمالك السابق للعقار
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 المبنية بعد نفاذ مدة اإلعفاء  غير الحضرية األراضي عن الضريبة عدم فرض 

عدم لجوء الجماعة إلى فرض الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية على الملزمين الذين استفادوا من لوحظ 

كما لم تبادر الجماعة  اإلعفاء.اإلعفاء المؤقت الناتج عن حصولهم على رخص البناء والذين لم يلتزموا بشروط هذا 

مما أدى إلى تقادم جزء مهم منها، السيما تلك المتعلقة إلى فرض المراجعة الضريبية الالزمة في حق هؤالء الملزمين،  

 .2018مع بداية سنة  2014و 2013، وسنتي 2017، قبل متم سنة 2013بسنة 

 تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية 

تبين بأن مجموع المبالغ التي لم تستفد منها الجماعة بخصوص الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بلغت 

 التصفية.مليون درهم نتجت عن أخطاء في حسابات  31.73

 المبنية غير الحضرية األراضي عن بالضريبة الخاصة المداخيل تقادم مبالغ من  

تقادم مبالغ مهمة من المداخيل الخاصة بالضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بسبب غياب عمليات اإلحصاء  

 .سوية السنوات غير المتقادمةوعدم اصدار األوامر باالستخالص من أجل ت

 لبعض التجزئات الضريبية الوضعية عدم تسوية 

عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية من أجل تسوية الوضعية الضريبية لمساحات مهمة من العقارات الخاضعة 

للضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق األمر بتجزئة المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان وتجزئة 

ة "تجزئة الغازي" إضافة إلى أحياء وتجزئات الحمد وتجزئة "جوهرة وتجزئة الياسمين والملك المسمى الشاكري

  .أخرى

 مداخيل أخرى  

 أسفرت مراقبة تدبير المداخيل األخرى المالحظات التالية.

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين .أ

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين عدم قيام الجماعة باإلجراءات 

القانونية الضرورية من أجل استخالص المبالغ المستحقة عن هذا النشاط الذي يمارس بتراب الجماعة، والتي، بسبب 

 هذا التقاعس، طالها التقادم. 

 ة للسكنى والمحالت التجاريةمنتوج كراء البنايات المعد .ب

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بمنتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحالت التجارية عدم قيام الجماعة 

باإلجراءات القانونية الضرورية من أجل تصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات قصد تفعيل مسطرة استخالص 

 لها. وقد تسبب هذا اإلخالل في تقادم جزء مهم من مبلغ األكرية غير المستخلصة. األكرية الناتجة عن استغال

 الرسم المفروض على شغل ملك جماعي عام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية او مهنية .ج

لوحظ من خالل افتحاص المداخيل الخاصة بهذا الرسم عدم قيام الجماعة باإلجراءات القانونية الضرورية من أجل 

الص المبالغ المستحقة عن هذا االستغالل للفضاءات العامة بتراب الجماعة، والتي، بسبب هذا التقاعس، طالها استخ

 التقادم. 

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلق  .د

 باللوحات اإلشهارية

عرف تواجد العديد من اللوحات اإلشهارية الخاضعة للرسم المذكور. وبالرغم بعد المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة ت

 لم تلجأ إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل فرض الرسوم المستحقة عن هذا االستغالل.  هامن ذلك، فإن

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .ه

، والمتعلق بإعادة إحصاء 2013كتوبر عن سنة لوحظ عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خالل دورة أ

األشخاص الخاضعين للضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، السيما الرسم المفروض على محال بيع  

 المشروبات. 

 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ماعية، مع  الحرص على سالمة وصحة حسابات التصفية الخاصة بمختلف الضرائب والرسوم الج -

 احترام آجال التقادم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛

إجراء إحصاء شامل للملزمين بمختلف الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك  -

بهدف ضبط الوعاء الضريبي الجماعي وتثمينه وضمان برمجة واقعية للموارد السنوية المتوقعة، 

 لضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛السيما ا
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العمل على استخالص مختلف الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في القرار الجبائي،  -

السيما الرسم على شغل األمالك الجماعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلقة 

 وحات اإلشهارية؛بوضع الل

تتبع ومراقبة مآل الرخص الممنوحة في مجال التعمير، السيما بخصوص المراجعات الضريبية الواجب  -

إعمالها في حالة عدم وفاء المستفيدين منها بشروط اإلعفاءات المؤقتة الممنوحة، كما هو الشأن فيما 

ية بعد الحصول على رخص  يخص اإلعفاء المؤقت من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبن

 البناء أو التجزئة.

 التعمير تدبير قطاع  .اثالث
 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

 عدم ترقيم العقارات 

صعوبة تدبير الجماعة ألمالكها وللعقارات المتواجدة فوق ترابها بسبب عدم قيامها على    التعميرمجال  في  تم الوقوف  

 بحملة لترقيم هذه العقارات وتواجد عدد من البنايات التي تم تشييدها دون الحصول على ترخيص مسبق بالبناء.  

 بوعثمان لسيدي الصناعية عدم تثمين المنطقة 

ل عدم فاعلية الجماعة في استقطاب المستثمرين يسجتم ت ية لسيدي بوعثمان، فقد  فيما يتعلق بتدبير تهيئة المنطقة الصناع

% من البقع المخصصة للوحدات الصناعية   82التزال    المنطقة حيثوالرفع من نسبة الوحدات الصناعية النشيطة في  

 غير مثمنة. 

 الصناعية في غياب بعض التجهيزات األساسية  التجزئة أشغال تسلم 

قامت الجماعة بتسلم أشغال التجزئة الصناعية رغم عدم توفر هذه األخيرة على مجموعة من التجهيزات األساسية 

والطريق ( 9NRكالشبكة الطرقية التي من المفترض أن تمكن من ربط المنطقة الصناعية بشبكة الطرق الوطنية )

. تجدر اإلشارة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن األنشطة الصناعية  البيضاء ومحطةمراكش والدار    السيار الرابط بين

سنوات، بالنسبة للشطرين   7سنوات، بالنسبة للشطر األول، و  10منذ أزيد من    تمتسلم أشغال التجزئة الصناعية    إلى أن

ناء الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية لوحظ كذلك من خالل افتحاص ملفات رخص بقد  و  الثاني والثالث.

لسيدي بوعثمان، أن الجماعة ال تحترم النصوص الملزمة بخصوص اشتراط الحصول المسبق على قرار الموافقة 

 البيئية قبل منح رخص البناء. 

 بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

 دة فوق تراب الجماعة، وذلك عبر تفعيل عمليات الترقيم؛العمل على ضبط العقارات المتواج -

تفعيل صالحيات الجماعة، سواء الذاتية أو في إطار الشراكة والتعاون، بهدف تحفيز وإنعاش تنمية  -

 االقتصاد المحلي والتشغيل، السيما وأن الجماعة تتوفر على منطقة صناعية ومنطقة لوجستيكية؛

على قرار الموافقة البيئية بالنسبة للمشاريع التي تستلزم المسبق    قبل الحصول  منح رخص البناء  عدم -

 .   ذلك

 تدبير المرافق العمومية الجماعية .ارابع
 فيما يخص تدبير المرافق العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية.

 السوق األسبوعي خلل في تدبير وتتبع نشاط 

عة والدواوير المجاورة بشكل كبير على ما يوفره السوق األسبوعي المنعقد يوم اإلثنين يتمحور النشاط التجاري بالجما

من منتجات وعروض. هذا المرفق يتم تدبيره سنويا عن طريق الدعوة إلى المنافسة من أجل كراء مرافقه اعتمادا 

ابط المالية والخدماتية على كناش التحمالت الذي يتضمن مختلف الشروط والضمانات الكفيلة بفرض احترام الضو

عن تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة بخصوص نشاط السوق   بهذا الخصوصمراقبة  اللهذا المرفق. وقد أسفرت  

 .وفرض المكتري لواجبات ورسوم تتجاوز ما هو محدد بالقرار الجبائي األسبوعي لسيدي بوعثمان

   مرفق المجزرة البلديةعدم توفر بعض الشروط الضرورية لحسن سير 

تقوم الجماعة سنويا بإجراء طلب العروض الخاص بكراء مرفق المجزرة البلدية لسيدي بوعثمان، اعتمادا على كناش 

والضمانات الكفيلة بفرض احترام الضوابط الصحية والمالية والخدماتية لهذا   التحمالت الذي يتضمن مختلف الشروط

مالحظة انعدام شروط السالمة الصحية داخل المجزرة وعدم ربط المجزرة البلدية من مراقبة ال مكنتالمرفق. وقد 

  .ذبح بالمجزرةبشبكة الكهرباء وعدم فرض الجماعة للمعالجة األولية للمياه العادمة الناتجة عن عمليات ال
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  مرفق تدبير النفايات الصلبةقصور في تدبير 

 : في هذا اإلطار تمثلت فيما يليأهم المالحظات التي تم الوقوف عليها 

 ؛ عدم إعداد الجماعة للمخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة -

 المطلوبة؛ للمواصفات البيئيةعدم توفر الجماعة على مطرح للنفايات الصلبة يستجيب  -

التدبير العشوائي للنفيات الهامدة نتج عنه انتشار مجموعة من المطارح العشوائية بمختلف أحياء المدينة،  -

 .2والنزالة  2والسيما الجبيالت 

  مرفق التطهير السائلنقائص في تدبير 

 أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها يمكن إجمالها كالتالي:

  ؛جماعة في الحسم بشكل نهائي في طريقة تدبير مرفق التطهير السائلتأخر ال -

 ؛عدم توفر الجماعة على مخطط مديري محين للتطهير السائل -

قصور الجماعة في اإلسراع بتوفير الشروط الضرورية لالستفادة من إعانات البرنامج الوطني للتطهير  -

 ؛السائل

 الشبكة وفقخصوصا في إنجاز  بالجماعة، يتمثلتردي الوضعية الراهنة لمرفق التطهير السائل  -

انحدارات معاكسة لالنحدار الذي يمكن من االنسياب الطبيعي للمياه العادمة، مما يعيق صرفها نحو 

ود وتدهور حالة بالوعات التفقد وصعوبة الولوج إليها ووج ،المصب، وغياب محطات الرفع والضخ

قنوات لم تعد تحتمل ضغط المياه العادمة التي ينبغي تصريفها، وذلك بسبب صغر قطرها، على مستوى 

 ؛ الحي اإلداري وحي األربعين

الكابران وحي بادي وحي عويشة وحي  بأحياء عزيبوكذلك تدني نسبة ربط األحياء بالشبكة الرئيسية   -

 الشمس والنزالة وأحياء أخرى.

 الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، يوصي المجلس 

 حول مستقبل السوق األسبوعي لسيدي بوعثمان؛ رؤية واضحةبلورة  -

وضع اآلليات الضرورية من أجل مراقبة األسعار المفروضة من طرف مكتري مرافق السوق  -

األسبوعي من أجل ضمان احترام التنفيذ السليم لبنود كناش التحمالت المعمول به والقرار الجبائي 

 لمفعول؛ ساري ا

 ؛ توفير شروط الصحة والسالمة بالنسبة لمرفق المجزرة البلدية -

المنزلية  الحرص على تدبير أمثل لمرفق النفايات الصلبة، عبر إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات -

والنفايات المماثلة وتمكين الجماعة من مطرح للنفايات الصلبة وفق المواصفات التقنية والبيئية 

ووضع حد للتدبير العشوائي الذي تعاني منه  ،عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العملالمنصوص 

 الجماعة بخصوص النفايات الهامدة؛ 

مرفق وإعداد هذا الن تدبير مرفق التطهير السائل، عبر حسم المجلس الجماعي في طريقة تدبير  يحست -

الكفيلة بوضع حد إلشكالية صرف المياه   المخطط المديري للتطهير السائل واإلسراع باتخاذ اإلجراءات

 العادمة غير المعالجة، السيما الصناعية منها، بالمجال الطبيعي.
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II.  سيدي بوعثمان جواب رئيس المجلس الجماعي ل 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. تقييم المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
   2016- 2011ضعف نسبة انجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية 

ن الجماعة قد شرعت في البدء في تنفيذ المشاريع كما هو مسطر في برنامج عمل الجماعة الذي تمت المصادقة إ

 . 28/03/2019عليه، والذي توصلت به مصالح الجماعة بتاريخ 

 تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل 

أخدنا بعين االعتبار المالحظات التي أوردتموها بهذا الشأن، وفي نفس اإلطار لقد   ،في إطار برنامج عمل الجماعة

تمت المصادقة على برنامج عمل الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل وتم التأشير عليه من طرف 

 السيد عامل إقليم الرحامنة.

 ماعيةتدبير المداخيل الج. ثانيا

 المداخيل المتأتية من الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية 

 قصور في مراقبة اإلقرارات 

بخصوص القصور في مراقبة اإلقرارات المدلى بها للجماعة، والمعتمدة من أجل تصفية واستخالص الضريبة 

واحد لتصفية  سنة بإقرارعلى األراضي غير المبنية، عندما يتعلق األمر بمراجعة الضريبة على أكثر من 

واستخالص الضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة، فقد تم تدارك هذا االختالل. كما قامت الجماعة بإلزام 

 مالكي هذه األراضي باإلدالء بكل الوثائق التي من شأنها ضمان تصفية صحيحة للضريبة.

 ذ مدة اإلعفاء عدم فرض الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية بعد نفا 

بالنسبة لعدم فرض الضريبة على األراضي غير المبنية بعد نفاذ مدة اإلعفاء المؤقت الناتج عن حصول الملزمين 

بشروط هذا اإلعفاء فإن الجماعة عمدت إلى مراسلتهم  يلتزمواعلى رخص البناء أو رخص التجزئة، والذين لم 

لزمين بادروا إلى تسوية وضعيتهم بعد لقاء تواصلي مع الملزمين قصد تسوية وضعيتهم. وقد لوحظ أن العديد من الم

أن الجماعة الترابية سيدي بوعثمان تصطدم دوما  كماتحت إشراف السلطة المحلية وبتعاون مع القابض المحلي، 

بمشكل التعرضات التي يعاني منها الساكنة من طرف شخص يدعى "اجبيلو"، الذي يتعرض دوما على العقار في  

 حافظة العقارية، ويدعي ملكيته له والمشكل مطروح أمام القضاء الم

 تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية 

بخصوص تعدد حاالت عدم صحة حسابات التصفية، بالنسبة لألخطاء في حسابات التصفية الواردة في اإلقرارات 

 .2016ة التي تمت مراقبتها، فهذا الوضع تم تجاوزه ابتداء من الربع األول من سن

 فرض الضريبة عن سنوات متقادمة 

 .2016خطأ تم تجاوزه بالفعل ابتداء من الربع األول من سنة 

 تقادم مبالغ من المداخيل الخاصة بالضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية 

يبقى الهاجس األكبر للجماعة هو إجراء إحصاء شامل لألراضي غير المبنية رغم اإلكراه المتمثل في قلة الموارد 

البشرية، وضعف التكوين في ميدان الجبايات المحلية، وتعمل مصالحنا حاليا على ضبط البقع الخاضعة للضريبة 

 ت السكنية.على األراضي غير المبنية خاصة بالمنطقة الصناعية والتجزئا

 عدم تسوية الوضعية الضريبية لبعض التجزئات 

بخصوص عدم تسوية الوضعية الضريبية لبعض التجزئات عمدت المصالح الجماعية إلى مراسلة مالكي هذه 

ال تتوفر على الوثائق الكافية من أجل   وأن الجماعةالتجزئات قصد تسوية الوضعية الضريبية لتجزئاتهم، خصوصا  

بعض المنعشين العقارين   وقد أبدى  أ، أغلب هذه التجزئات تم الترخيص لها في عهد الجماعة القروية.  التسوية، علما

 من  147و  134حسن نيتهم ألداء ما في ذمتهم، وطالبوا بإلغاء الزيادات والغرامات المنصوص عليها في المادتين  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 06/47القانون 

 مداخيل أخرى 

 النقل العمومي للمسافرينالرسم على  .أ

في غياب الوثائق اإلدارية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين، فإنه يصعب على الجماعة متابعة الملزمين، ورغم 

 هذه الصعوبات فإن الجماعة تقوم من حين آلخر بمراسلة الملزمين.



 215 

 منتوج كراء البنايات المعدة للسكن والمحالت التجارية  .ب

يح هذا االختالل إال بتصفية الوضعية القانونية لهذا العقارات قصد تفعيل مسطرة استخالص بالفعل ال يمكن تصح

 األكرية الناتج عن استغاللها.

 الرسم المفروض على شغل ملك جماعي مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية .ج

الرسم المفروض على شغل الملك نفس ما قيل عن كراء البنايات المعدة للسكن والمحالت التجارية يقال على 

 الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية إلجبار المتقاعسين على أداء ما بذمتهم اتجاه الجماعة.

الرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية  .د

 والمتعلق باللوحات اإلشهارية

لة الملزمين قصد تسوية وضعيتهم وغير الملزمين الذين وضعوا لوحاتهم بدون ترخيص قصد قامت الجماعة بمراس

 إتمام ملفاتهم، وقد تم إزاحة العديد من هذه اللوحات اإلشهارية. 

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .ه

يقومون بالتصريح واألداء، في هذا اإلطار نحيط سيادتكم علما أن الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات  

هذه األخيرة بإحصاء جديد ليشمل كافة  ، وسوف تقومالمداخيللدى وكالة وأن كل ملزم جديد يقوم بوضع تصريح 

 الملزمين لتفعيل هذا الرسم.

 تدبير قطاع التعمير. ثالثا
 عدم ترقيم العقارات 

 . القيام بحملة الترقيمسيتم طرح هذه النقطة في جدول أعمال دورة المجلس قصد 

 عدم تثمين المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان 

يخص استقطاب المستثمرين خصوصا بعد حل مشكل المضاربات   فيماتعرف المنطقة الصناعية حاليا نموا ملحوظا  

ثمار العقارية التي كانت تعرفها هذه المنطقة، وتمت مراسلة أصحاب البقع غير مبنية من طرف العمران قصد االست

 أو التنازل عن هذه البقع.

 تسلم أشغال التجزئة الصناعية في غياب بعض التجهيزات األساسية 

سنوات،  10وتم تسلم أشغال الشطر األول منذ أزيد من  2002لقد تم الترخيص إلنشاء المنطقة الصناعية بتاريخ 

ية، لكن في الوقت الحالي تم انجاز  سنوات بالنسبة للشطر الثاني والثالث، في غياب بعض التجهيزات األساس 7و

، والذي تم تحرير 2019يناير    22محطة المياه العادمة بالمنطقة الصناعية، وكما أكد ممثل العمران خالل اجتماع  

، وستكون المحطة جاهزة في أواخر شهر يوليوز 2019محضر به أن تجارب تشغيل المحطة ستتم في شهر أبريل  

 .RN9طقة الصناعية لربطه بالطريق الرئيسية رقم ، وكذا تهيئة مدخل المن2019

لضرورة الحصول المسبق على قرار الموافقة البيئية قبل منح رخص البناء   اشتراط الحمايةيخص عدم    فيماأما       

فتشجيعا لالستثمار والمستثمرين، فأثناء دراسة الطلبات للحصول على ترخيصات المنطقة الصناعية فإن لجنة 

 ءا منها بضرورة اعتماد نوعا من المرونة في قراراتها دون المس بجوهر القانون.الدراسة ودر

 تدبير المرافق العموميةا. رابع
 خلل في تدبير وتتبع نشاط السوق األسبوعي 

اثنين سيدي بوعثمان( فسيتم ترحيله وبناءه من طرف مؤسسة العمران بالمعايير )بخصوص السوق األسبوعي 

 توفير جميع اإلمكانيات.  المعمول بها حاليا مع

من طرف وكيل المداخيل ونائبه لمرافق السوق األسبوعي،  11/03/2019من خالل المعاينة التي تمت بتاريخ 

تبين من تصريحات بعض التجار أن المكتري فعال ال يمنح لهؤالء التواصيل مقابل ما يؤدونه، إال أن التعرفة التي 

 لقرار الجبائي.يفرضها تبقى مطابقة لما هو محدد با

 وقد تم تنبيه المستغل للسوق األسبوعي بطبع واستعمال التذاكر في عميلة االستخالص.

 عدم توفر بعض الشروط الضرورية لحسن سير مرفق المجزرة البلدية 

بخصوص المجزرة البلدية سيتم بناء مجزرة جديدة تتوفر على جميع المعايير المعمول بها بجانب السوق األسبوعي 

 زمع تحويله وبناءه من طرف مؤسسة العمرانالم

  قصور في تدبير مرفق النفايات الصلبة 

نظرا لإلمكانيات المحدودة للجماعة والتي ال ترقى إلى تمكين الجماعة من إحداث مطرح عصري مراقب كما جاء 

عي لتدبير النفايات المتعلق بتدبير النفايات الصلبة، لم تتمكن الجماعة من إعداد مخطط جما 28- 00في القانون 

 المنزلية والنفايات المماثلة.
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اإلقليمي لتدبير النفايات المنزلية  بالمقابل، انخرطت الجماعة مع المجلس اإلقليمي في إعداد المخطط المديري

، والذي قطع إعداده شوطا مهما. وقد 2012والنفايات المماثلة، هذا المخطط الذي أعطيت انطالقته أواخر سنة 

جاء   كما)الصلبة  هكتار من أجل إحداث مركز تحويل النفايات    1قامت الجماعة بتخصيص قطعة أرضية مساحتها  

 وفي انتظار.  03/01/2017ذلك في إطار أشغال اللجنة اإلقليمية التي انعقدت بتاريخ  في المخطط السالف الذكر(، و

الحصول على الموافقة البيئية وكذا تسريع وثيرة انجاز هذا المخطط الحيوي، تحرص الجماعة بصفة دائمة وبجميع 

 اإلمكانيات التي تتوفر عليها على تنظيم هذا المرفق الحساس. 

  التطهير السائلنقائص في تدبير مرفق 

يخص مشروع دراسة التصميم المديري للتطهير على مستوى الجماعة الترابية سيدي  فيماالمراحل األخيرة 

 بوعثمان:

توسيع( بالقناة الرئيسية للصرف الصحي لتجزئة  2)انزالةالنخلة تم ربط الصرف الصحي لحي  -

 حفرة المياه العادمة.الغازي لحل مشكل هذا الحي الذي كان يعاني مرارا من مأل 

إدراج كل األحياء الناقصة التجهيز وبعض التجزئات المتواجدة بالجماعة في مشروع برنامج التنمية  -

 المدمجة.
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 غانم" "سيدي جماعة

 الرحامنة( )إقليم 
 

 

عداد آسفي. وقد بلغ ت  –تقع جماعة سيدي غانم في أقصى شمال إقليم الرحامنة داخل النفود الترابي لجهة مراكش 

دوار. وتمتد هذه الجماعة   40، موزعة على أزيد من  2014نسمة، بحسب اإلحصائيات الرسمية لسنة    10099سكانها  

 كلم مربع. 319الترابية على مساحة مهمة تقدر ب 

مليون درهم شكلت حصة الجماعة فيها من منتوج الضريبة  13.46ما قدره    2017بلغت المداخيل المقبوضة خالل سنة  

 مليون درهم.  8.89فيما قدر مبلغ الحواالت الصادرة والمؤشر عليها حوالي    درهم،مليون    4.26يمة المضافة  على الق

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة 

 .فيما يلي من التوصيات يمكن تلخيصها

  الجماعي  تدبير أجهزة المجلس .أوال
   .شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صالحياتهم المالحظات التالية أثار تدبير

 للجان بعض تفعيل عدم   

كاللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية، عدم تفعيل بعض اللجان سجل 

إلى حدود تاريخ  2012الفترة الممتدة من سنة  خاللمن الميثاق الجماعي، وذلك  14المنصوص عليها في المادة 

  .دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ 

 العمل برنامج إعداد عدم  

المتعلق 113.14رقم  القانون التنظيمي    من78المادة    إعداد برنامج العمل المنصوص عليه فيلم تقم جماعة سيدي غانم ب

 ( سنوات.6، والذي يحدد األعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل ست )بالجماعات

 للتنمية الجماعي طالمخط إطار في المبرمجة المشاريع تنفيذ في ضعف  

 2016  -   2011ضعف أداء الجماعة في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة  لوحظ  

% من 5شكلت مساهمة الجماعة فيها نسبة  ،مليون درهم 152,50مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها  69 والذي شمل

التكلفة اإلجمالية وتم انتقاؤها من أجل تحقيق ثالثة أهداف استراتيجية، منها تحسين ظروف العيش والولوج إلى 

  المحليين.المؤسسة الجماعية والفاعلين  وتقوية قدراتالخدمات االجتماعية، ثم تطوير االقتصاد المحلي 

قييم نتائج تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة في هذا اإلطار، أنه إلى حدود شهر فبراير وقد لوحظ، على مستوى ت

. وتجر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجماعة لم تقم  المشاريعتلك % من  36,2ما يقارب سوى  لم يتم إنجاز 2018

ة في إطار المخطط الجماعي السابق من شأنها تنزيل المشاريع المبرمج مع األطراف األخرى إبرام اتفاقيات شراكة ب

 .للتنمية وتفعيل مضامينه

 بما يلي:الجماعة وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

 تدارك التأخر الحاصل في مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة؛ -

تدارك االختالالت التي حالت دون التنزيل السليم للمشاريع التي سبق إدراجها ضمن المخطط الجماعي  -

تنمية، وذلك باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان برمجة واقعية وهادفة وتتبع منتظم ومراقبة تقييم لل

 .النتائج المرحلية المحققة في إطار برنامج العمل الذي هو في طور اإلعداد

 تدبير المداخيل الجماعية .ثانيا
 فيما يتعلق بتدبير المداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

درهم،   330.533,32ما مجموعه  2017تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خالل سنة 

وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين 

 درة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء. لمختلف الرسوم والواجبات وعدم ق
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 قصور في التدابير المتخذة الستخالص المداخيل 

 فيما يلي:  اإلطارالمسجلة في هذا  النقائصأهم  وتتجلى

 ؛غياب مكلف بضبط وتنمية الوعاء الجبائي بالجماعة -

 ؛سجالت بالنسبة لكل رسم على حدةالعدم مسك  -

 ؛عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية لتحصيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع -

،  عدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين  -

 ؛رغم توفر الجماعة على سيارتين لألجرة تنطلقان من مركزها باتجاه جماعة صخور الرحامنة

دم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع كناشي تحمالت المجزرة الجماعية والسوق األسبوعي ع -

 .2014 منذ سنةن قامت الجماعة بكرائهما يذ لال

 ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:ةارتباطا بتدبير المداخيل الجماعي

 ين هذا الوعاء كل سنة؛تكليف مصلحة أو شخص بتدبير الوعاء الضريبي والحرص على تحي -

 التتبع المحاسبي لكل رسم على حدة؛  لتسهيلمسك سجل خاص بكل رسم من الرسوم الجماعية  -

إعمال اإلجراءات الضرورية ألجل إحصاء األشخاص المرخصين باستغالل المقالع المتواجدة بتراب  -

 الجماعة، بغرض االستفادة من الرسم المفروض عن هذا االستغالل؛

راءات القانونية الضرورية من أجل تحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على  تفعيل اإلج -

استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين، والتي يرجع تاريخ استحقاقها ألكثر 

 .من عشر سنوات

 الطلبيات العمومية ثا. تدبيرلثا
على سندات الطلب، حيث بلغت هذه األخيرة ما مجموعه تعتمد الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي 

طلبية،   38درهم موزعة على    1.500.000، و2016طلبية، برسم السنة المالية    39درهم موزعة على   1.705.000

 .. وقد تم، في هذا الصدد، تسجيل المالحظات التالية2017برسم السنة المالية 

 المنافسة مبدأ احترام عدم 

عدم احترام مبدأ المنافسة وغياب التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض األعمال عن طريق سندات أظهرت المراقبة 

عدم لجوء الجماعة إلى االستشارة الكتابية لثالثة متنافسين على األقل عند إنجاز   لوحظ، على سبيل المثال،  فقد   .الطلب

ا الجماعة على التوالي من أجل اقتناء ، الذين أصدرتهم33/2017و  17/2017األعمال عن طريق سندي الطلب رقم  

قامت الجماعة كذلك كما درهم.  9.840,00درهم وإصالح عتاد المكتب بمبلغ  9.870,00أدوات مدرسية بمبلغ 

بإصدار سندات طلب من أجل إجراء دراسات تقنية لصالح مكتب للدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ 

الجماعة   التي باشرتها"( أنجز كافة الدراسات التقنية  -ODESSA ETUDES –SARL)»أن مكتب دراسات تقنية  

ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن األثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض   .2017إلى  2014خالل الفترة الممتدة من 

 األعمال المنجزة تكون مبالغا فيها.

 األعمال تنفيذ تتبع مستوى على اختالالت 

إلى  2013الت على مستوى تتبع تنفيذ األعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خالل سنوات تسجيل اختالتم 

من  المختصة دون تأكد المصلحة التقنيةحيث تمت درهم،  1.466.598,77والتي بلغت قيمتها ما مجموعه  2017

 بالفواتير.حقيقة المعطيات الواردة 

 الطلب  سندات من مجموعة طريق  عن الجماعية لإلدارة الجديد المقر بناء 

الجماعة إلى   عمدت، فقد  2014فيما يرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل اإلدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة  

، كان موضوعها تجهيز وإصالح البنايات المكونة 2017و 2013إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 

 التالية:طار تم تسجيل المالحظات لمقر الجماعة. وفي هذا اإل

عدم وجود مقرر مسبق للمجلس الجماعي حول نقل مقر اإلدارة الجماعية إلى العنوان الجديد وتحديد  -

 ؛مآل المقر القديم

لجوء الجماعة إلى تنفيذ عمليات بناء المقر الجديد لإلدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات   -

  ،النفقاتهذه  ن طريق طلب العروض باإلضافة إلى عدم تبرير بعض  الطلب عوض اللجوء إلى صفقة ع

إنشاء حفر  و ،درهم 9.990,00بمبلغ  18/2013باقتناء  الزجاج بموجب سند الطلب رقم كتلك المتعلقة 

اقتناء الواقي الحديدي الموضوع على الواجهة األمامية  و  ،درهم  28.000,00للصرف الصحي بما قدره  

درهم(   10.800,00اقتناء الشباك الحديدي للنوافذ )، ودرهم (60.90,00,00) لمقر الجماعة الجديد 
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درهم( إضافة إلى النفقة المتعلقة باقتناء ووضع أبواب حديدية   43.200,00وتلك المتعلقة باقتناء مغسلة )

 .GRANITO-POLIتبليط األرضية بمادة  بأشغال( وتلك المتعلقة 91.716,60)

  النفقاتعدم تبرير مآل بعض 

القتناء الكتب واألدوات المدرسية والتي بلغت ما   المصاريف المخصصةمآل  من تبريرلم تتمكن مصالح الجماعة 

حيث    اختالالت،وشهد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب عدة   .2017و  2013درهم ما بين سنتي    69.382,00قدره  

درهم برسم   308.100,00حملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها  في الحاالت التي تمت معاينتها، أن النفقات التي ت  تبين

، كانت في مجملها دون جدوى. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الخلل راجع إلى عدم تفعيل مقتضيات اتفاقية  2017سنة 

ار الشراكة المبرمة في هذا الصدد، والتي تخول للجماعة الحق في تتبع المشاريع المنجزة. حيث لوحظ في هذا اإلط

نفقات متكررة من أجل تجهيز اآلبار دون   المائية وأداءعدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة االعتيادية الدورية للمنشآت  

    .تبريرها على أرض الواقع

 المسالك بالوقود فتح ألجل المكتراة اآلليات تزويد في اختالالت 

 2017إلى  2013ألجل فتح المسالك بتراب الجماعة بالوقود خالل سنوات  تزويد اآلليات المكتراة اتسمت عمليات

 :ما يليتجلت في بعدد من االختالالت 

، السيما الطول والموقع والطبيعة بتلك العملياتعدم تحديد المواصفات التقنية للمسالك المعنية  -

 الجيوتقنية؛

الجماعة ال تحرص على تحديد   عدم وضوح موضوع سندات الطلب المخصصة لكراء اآلليات، حيث إن -

 ليات؛شروط الكراء، وكمية المحروقات المخصصة لهذه اآل

 ؛عدم إشعار كل المتنافسين بتفاصيل موضوع عملية الكراء -

منح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون  -

 ل مسلك؛دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح ك

عدم تتبع عملية استهالك المحروقات من طرف تقني الجماعة وعدم إعداده لمحاضر تبين الكمية الحقيقية   -

 المستهلكة من طرف اآلليات المكتراة.

 الكهربائية المعدات استعمال أوجه عدم تتبع 

فقد تبين أن  ،درهم 482.473,60 هاوالتي بلغ مجموع ،على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة اإلنارة العمومية

الجماعة ال تمسك سجال يخص تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة ال يحرص على 

 إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها. 

 لتالي:باالجماعة تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات 

احترام المبادئ العامة المؤطرة للصفقات العمومية، السيما ضرورة التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال  -

 المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛

العمل على التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى األعمال المراد إنجازها من طرف   -

 الجماعية؛المتنافس صاحب الطلبية 

وتشكيل لجان    ،عمليات تسلم األعمال المنجزة لصالح الجماعةخالل  اطر التي ينبغي اتباعها  وضع المس -

 فيذها، مع توثيق هذه العمليات؛من الموارد البشرية المؤهلة لتن

 .والتقيد بموضوعها ومحتوياتها سندات الطلبفرض احترام بنود  -

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا
 . يلي ما الباب هذا في لوحظ

 العقارية نقائص في تدبير الممتلكات 

بعض المحالت التجارية والسكنية وأرض عارية   بالخصوص من شكلتة تخاص ةعقاريأمالك تتوفر الجماعة على 

تمثل باألساس في مرفقي السوق األسبوعي والمجزرة الجماعية ت أمالك عامةمساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى 

الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة. باإلضافة إلى مجموعة من 

  .ويعرف تدبير هذه األمالك مجموعة من االختالالت تم حصرها في المالحظات التالية

 ؛ عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات -

 ؛ عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته -

 ؛دم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحالت التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسةع -
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فرصة لتنمية  هذه األخيرة مما يفوت على  ،عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة -

   ؛محال سكنيا 33محال تجاريا و 40مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 

  .عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحمالت المتعلق بكراء المجزرة -

  الممتلكات المنقولةأوجه قصور في تدبير 

لوحظ في هذا اإلطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، حيث مكنت عملية تتبع استعمال بعض 

لقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء اآلخر إلى جهات ال تؤدي أي الممتلكات من رصد بعض االختالالت المتع

درهم    37.380,00بقيمة    13/2013موضوع سند الطلب رقم    ضياع المعداتخدمة للجماعة. وتتجلى االختالالت في  

ن وم .وعدم استفادة الجماعة من اآلليات والعتاد المتالشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتالشية من المخزن

خالل تتبع المقتنيات المتعلقة بعتاد المكتب وإجراء جرد تفصيلي للحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب الموجودة 

 2013بمقر الجماعة، لوحظ أن هناك فارقا كبيرا بين ما تمت معاينته بالجماعة وبين ما تم اقتناؤه ما بين سنتي 

عدة نقائص تتمثل في غياب مخزن قار   علىالوقوف فقد تم  ،أما على مستوى تدبير أدوات ولوازم المكتب.  2017و

ألدوات ولوازم المكتب، وعدم مسك سجل محين يمكن من تتبع االستهالك الحقيقي وعدم مسك محاسبة مادية تمكن 

 من معرفة استهالك كل موظف أو مصلحة من المصالح الجماعية للوازم المكتب.  

 الجماعي من الوقوف على االختالالت التالية:وأخيرا، مكنت معاينة المخزن 

 تخزين المعدات بشكل عشوائي مما يصعب معه تحديد نوعيتها وكميتها؛  -

 غياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن؛ -

السماح للعديد من األشخاص باالستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد  -

 ؛ذلك تتبع ودونراجها  ونوع المعدات التي تم إخ

 غياب مسؤول مشرف على المخزن؛ -

 عدم القيام بجرد دوري لمحتويات المخزن؛ -

عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع اآلليات والمعدات التي ينبغي بيعها أو التشطيب عليها وإصدار قرارات  -

 تقضي بالتشطيب على اآلليات التي تستغني عنها الجماعة؛

 بيع المتالشيات وذلك للتخلص من مصاريف تخزينها.  عدم قيام الجماعة بعملية -

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 للجماعة؛ ضرورة حماية الممتلكات العامة  -

  تحيين السومة الكرائية للمحالت المكراة، بهدف تنمية موارد الجماعة؛ -

ية، والتي يجب أن توافق تلك الحرص على مراقبة التسعيرة المطبقة من قبل مكتري المجزرة الجماع -

 المبينة بكناش التحمالت الخاص بتدبير مرفق المجزرة الجماعية؛

 المتالشيات؛ضرورة العمل على وضع المساطر الخاصة بتدبير  -

محاسبة المواد المنصوص عليها بمقتضى نظام المحاسبة العمومية بمسك وتحيين السجالت الخاصة  -

 . للجماعات
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II.  سيدي غانمالمجلس الجماعي ل جواب رئيس 

 )نص مقتضب(

 المجلس الجماعي جهزة أأوال. تدبير 
 المجلس  بعض لجن  تفعيل عدم 

الخاص بالجماعات، حرص المجلس على تفعيل دور هذه اللجن،   113.14من القانون التنظيمي    25بناء على المادة  

الخاص  113,14من القانون التنظيمي  28وذلك بانتظام اجتماعاتها بطلب من رئيس المجلس وفقا للمادة 

ع لمكتب المجلس اثناء انعقاد الدورات الدورات، الذي يتم صياغته في اجتماعمال أبالجماعات، وبناء على جدول 

وكلما ادعت  28العادية او االستثنائية، وتجتمع هذه اللجان بطلب من رئيس المجلس طبقا للفقرة االولى من المادة 

 الضرورة ذلك او برزت نقط تدخل ضمن اختصاص احدى اللجن.  

هذه المالحظة ن  إفعود للفترة االنتدابية السابقة، وعليه  أما فيما يخص اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية، فإنها ت

 ستكون محط اهتمامنا، حيث سنحرص على تفعيل دور هذه اللجن في المستقبل. 

  والمصادقة على برنامج عمل الجماعةعداد إتأخر الجماعة في 

صدور المراسيم،  ، هو تأخر113.14إن ما عانت منه الجماعات الترابية مع صدور القانون التنظيمي الجديد 

كان من المفروض انجاز هذا نه إف، وكما اشرنا في جوابنا السابق، 113.14المنفذة لبعض مواد القانون التنظيمي 

نجاز إخير ربط هذا األن أال إالبرنامج في السنة االولى كما تشير له مواد القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، 

من القانون التنظيمي   81للمادة    اهذا البرنامج وفقعداد  إمسطرة وشكليات  هذا البرنامج بصدور نص تنظيمي يحدد  

الحوار والتشاور ليات آوطرق تحيينه وتتبعه وتقييمه يضا أالخاص بالجماعات، كما يحدد هذا النص  113.14

جراءات واتخاذ كافة اال 2016يوليو  29نف الذكر بالجريدة الرسمية بتاريخ إلعداده، وبعد صدور المرسوم اآل

انطالقة البرنامج في يوم تشاوري ضم كافة المتدخلين في الشأن المحلي ووضع له جدولة زمنية عطاء  إم  تاالدارية،  

المراسيم التطبيقية صدار  إالتأخر في  لى  إكان هناك من تأخر فيعود باألساس  ن  إومحددة بقرار من رئيس المجلس ،  

 الخاص بالجماعات. 113.14للقانون 

  تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنميةضعف في 

م اعداد المخطط الجماعي  لجماعة تاعتبارا للدور االساسي للتخطيط الجماعي في تحديد أهداف التنمية المستدامة،  

هذا ز نجاإاالستعانة في  تمتالمتعلق بالميثاق الجماعي وقد  78.00من القانون رقم  36سيدي غانم، طبقا للمادة 

المخطط بوكالة التنمية االجتماعية، وقد ضم هذا المخطط جملة من المشاريع التنموية التي تستهدف تقوية البنية 

ولوية أالتحتية للجماعة، وفك العزلة عن الساكنة، ونظرا الستعجالية بعض مطالب الساكنة المحلية من خالل 

باقي المتدخلين على فك االختناق التي تعاني منه الساكنة المسالك الطرقية فقد عملت الجماعة بشراكة مع صالح إ

 كراه الطبيعي والمجالي الذي تعاني منه هذه االخيرة. المحاصرة بالجبال، بغية تجاوز اإل

خرين نسبة ال بشراكة مع الشركاء اآلو أهذه المشاريع سواء على مستوى الميزانية الجماعية نجاز إوتعتبر نسبة 

 م انجازها.توانشغاالت الساكنة قد ولويات أالمشاريع بالمخطط والتي تعتبر من هم أن أر بأس بها على اعتبا

ن أعدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم، كما لى إساسا أالضعف المالحظ في تنفيذ بعض المشاريع يعود ن أال إ

 بعض المشاريع المقترحة تفوق االمكانيات المادية للجماعة.

 ل الجماعيةثانيا. تدبير المداخي
 ضعف المداخيل الذاتية للجماعة 

المفروضة  واإلتاوات والحقوقتبذل الجماعة وأطرها مجهودات مهمة بمصلحة الجبايات في استخالص الرسوم 

وتقوم سنويا بسلك مسطرة تحصيل هذه الرسوم تظهر بشكل مطرد ولو نسبي كل سنة،  الجماعة،  لفائدة ميزانية هذه  

ء، وذلك برفع دعاوي قضائية ضدهم، ويقوم محامي الجماعة بسلك مسطرة الترافع بما فيما للذين يتخلفون عن االدا

زال أمامنا بذل المزيد   ال نهأكما  الملزمين ذوي رخص النقل، وقد أثمر هذا المجهود على الرفع من نسبة التحصيل،  

 من الجهد لتطوير عمليات االستخالص.

  قصور في التدابير المتخذة الستخالص المداخيل  

لوكيل المداخيل مؤقتا، نظرا لقلة وكلت أهذه المهمة ن إفبخصوص غياب مكلف بضبط تنمية الوعاء الجبائي، 

ضمن دراجها إوخيرة جاهدة على هيكلة مصلحة الوعاء الضريبي الموارد البشرية بالجماعة، وستعمل هذه األ

وتحسين مردوديتها والرفع من فعاليتها من  ها ئداأهيكلة الجماعة مستنيرة بمضمون هذه المالحظة، بغية تطوير 

خالل تكليف موظف لضبط الوعاء الضريبي والقيام بمهام تأسيس الرسوم وتحديد الملزمين وتلقي االقرارات وذلك 

 . 47/06بقا لمواد القانون رقم ط
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الجماعة ال تتوفر على مقالع ن أ ى أما فيما يخص استخالص الرسم المفروض على استخراج المقالع فإننا نشير إل

طار إللرمال بترابها، لكنه تسجل من حين آلخر حاالت االستغالل العشوائي  للرمال خاصة بواد زينون، وفي 

جانب السلطات المحلية والدرك لى إظرا ألهمية هذا الموضوع، تقوم الجماعة محاربة المستغلين العشوائيين ون

المنعقدة بتاريخ   2011تداول في الدورة العادية لشهر يوليوز  ن  أالملكي بمحاربة هذه الظاهرة ، وقد سبق للمجلس 

ها على تكوين لجنة تدارس خاللها اشكالية االستغالل العشوائي للرمال بالجماعة وقد، وافق حين 2011يوليوز  7

االستغالل يبقى عشوائي وتتصدى له الجماعة، ن إفمقلع ي ألضبط استغالل الرمال بواد زينون، وفي غياب 

 السلطات المحلية والدرك الملكي. مدعومة من

أما فيما يخص اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع كناشي تحمالت المجزرة الجماعية والسوق االسبوعي، 

واجب الكراء لمدة سنة دفعة واحدة قبل استغالله داء ألك يتم عن طريق عقد بين الطرفين يلزم المكتري على  ذ ن  إف

يدفع المكتري ن أللسوق والمجزرة الى القابض الجماعي  فور رسو العرض عليه، خالفا لما كان عليه في السابق 

من الالزم  صبح  أي باقتطاع الضمانة النهائية، لقد  احترازجراء  إواجب الكراء شهريا، مما يحتم على الجماعة اتخاذ  

لم نه  إفحاليا وكإجراء احترازي وفور رسو العرض وقبل االستغالل استخالص مبلغ الكراء دفعة واحدة، وبالتالي  

ة سنة كاملة لدى القابض المكتري وقبل االستغالل يضع مبلغ العرض لمد ن  أيعد ممكنا استعمال هذا االجراء بحكم  

 الجماعي.

 ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
 عدم احترام مبدأ المنافسة 

إن لجوء الجماعة الى عدم استشارة بعض المتنافسين بخصوص سندات الطلب في بعض األحيان، يعود الستعجالية 

متسم الضرورة تقضي تلبية مطالب الساكنة في مدة زمنية محددة نظرا للطابع القروي الن إبعض األشغال، بحيث 

تعاملت معها بعض الجماعات المحيطة ن أالشركات المتواجدة بالمنطقة والتي سبق غلب أن أباالستعجالية، كما 

استشارة الشركات التي تتوفر على امكانيات  لى  إحيانا  أشغال، لذا فإننا نضطر  األنجاز  إعن ضعف وتهاون في  بانت  أ

 تطمح له الساكنة المحلية.ذاتية تسمح لها بالقيام باألشغال وفق ما نطمح له و

 باالستشارة الكتابية للشركات. المنافسة، والقيام  أمبد وفور توصلنا بهذه المالحظة، قررنا احترام نه أال إ

  بناء المقر الجديد لإلدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب 

قر القديم للجماعة، قام المجلس السابق نظرا لإلمكانيات المادية للجماعة، ونظرا للخطورة التي أصبح عليها الم

فيما يخص نقل المقر دون مقرر ما أبتوفير اعتمادات سنوية لبناء مقر جديد، عبر سندات طلب وعبر سنوات، 

النقل ثم بنفس العنوان وغير بعيد عن المقر القديم إال ن  أخير لم يكن علم بهذه االجراءات، كما  هذا األن  إفللمجلس،  

 بأمتار. 

 ل بعض النفقات آرير معدم تب 

الجماعة دأبت على اقتناء الكتب المدرسية كمساعدة، لتشجيع التمدرس، ن  أبخصوص هذه المالحظة، يجب التذكير  

باء، ويعود عدم توثيق ذلك لكون المساعدة رمزية، وسنحاول تدارك والتخفيف من عبء اقتناء الكتب من طرف اآل

 هذا الخطأ في المستقبل. 

ن إ فكل المداشر لشبكة الماء الصالح للشرب، خضاع إنظرا للطبيعة الجغرافية الصعبة للجماعة، ونظرا لعدم 

هناك عدة  دواوير ن  أبالدواوير التي لم يتم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، علما  بار  آالجماعة قامت بحفر عدة  

المكتب الوطني للماء ن إبكة الماء الصالح للشرب، بل ذات كثافة سكانية كبيرة توجد في قمم الجبال وبعيدة عن ش

الصالح للشرب وجد صعوبة في تمرير الشبكة الى هذه الدواوير ، كدوار الحرش ، ودوار اوالد منصور الكعدة ، 

حل تقني يجاد إوتزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب ، في انتظار بار آحفر لى إمما اضطرت معه الجماعة 

 لربط هذه الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب. مالءم 

 ليات المكتراة ألجل فتح المسالك بالوقوداختالالت في تزويد اآل 

في تقليص   ووعيا منها  انتخابية، سعيادأبت الجماعة على إصالح العديد من المسالك الطرقية عبر ثالثة عشر دائرة  

وإلى المؤدية من  وتنقية المسالكطريق فتح  ولو عنزلة االكراهات المتزايدة من طرف الساكنة من أجل فك الع

مساهمة الجماعة بالوقود عن طريق اكتراء  ووردت فكرةوحرصا منها على ترشيد نفقاتها أتت  المعنية. الدواوير

 120استطاعت الجماعة تحقيق مشروع فتح أزيد من  )...( وبالفعل  اآلليات التي تستعمل في عملية فتح المسالك.

 بر ثالثة سنوات.كلم ع

حساب الشركة  والسائق علىعلما أن أشغال فتح المسالك ترتكز على عملية استعمال آليات النائل لسند الطلب 

 .أما الوقود يتم تزويده من طرف الجماعة النائلة.
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 عدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية 

ات المجلس الجهوي للحسابات، عملت بخصوص هذه المالحظات، وفور توصل الجماعة بمالحظات وتوصي

استعمال هذه المعدات، مع وجه أالجماعة على سجل لتتبع استعمال المعدات الكهربائية، كما عملت على تقنين 

 توثيق ذلك عبر محاضر تبين طريق استعماله ومكان استعمالها.

 رابعا. تدبير الممتلكات العقارية
  العقاريةنقائص في تدبير الممتلكات 

في إطار تدبير مواردها البشرية رغم محدوديتها، ووعيا بأهمية تدبير الممتلكات الجماعية، وفي إطار تنظيم وهيكلة 

م استقدام موظف كان في وضع رهن إشارة، قصد االشراف على مكتب الممتلكات الجماعية، حيث تالجماعة، فقد  

 ردة بالمذكرة.سيتم تدبير هذا المكتب مستنيرا بالمالحظات الوا

جانب السلطات المحلية، لى إخيرة تقوم هذه األن إفوفيما يخص المحافظة على الملك العام للجماعة وحمايته، 

بدويات لتطهير ملكها العام من المستغلين الغير الشرعيين، وتحرر محاضر للمخالفين، ووضع شكايات ضدهم لدى 

 .113.14فق ما تنص عليه مواد القانون التنظيمي وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ابن جرير و

هذا وسنعمل جاهدين على المضي بمعية السلطات المحلية في الدفاع عن الملك العام الجماعي طبقا لما تنص عليه 

 القوانين والقرارات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

 )...( 

 أوجه قصور في تدبير الممتلكات المنقولة 

 م القيام بما يلي:  تحسن والدقيق للممتلكات المنقولة للجماعة، وبناء على مالحظاتكم فقد التدبير األفي إطار 

 م التشطيب عليها وذلك عبر سمسرة عمومية. تبيع كل المنقوالت المتالشية التي  -

خير ووضع نظام تم تكليف عون للقيام بحراسة مخزن خصص للممتلكات المنقولة بعد تهيئ هذا األ -

 المة به.للس

 م حصر سجل األدوات والمعدات وتحيينه. ت -

تم وضع لوائح لتتبع هذه المنقوالت وحركيتها بين المكاتب االدارية، وكذا باقي المنقوالت التي ال  -

 تدخل في العمل االداري اليومي.
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  جماعة "انزالت العظم"

 )إقليم الرحامنة(
 

- كلم من مدينة ابن جرير داخل النفود الترابي لجهة مراكش  15قليم الرحامنة على بعد  إتقع جماعة انزالت العظم غرب  

يبلغ عدد ساكنتها   2014، وحسب إحصاء سنة 1976. أحدثت الجماعة سنة 2كلم 444على مساحة وتمتد  آسفي

 ألساسي حول الفالحة وتربية الماشية.ويتمحور نشاطها االقتصادي ا ،دوارا 35نسمة موزعة على  14.837

، ساهمت 2017مليون درهم برسم سنة  8.42وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير واالستثمار 

 2.93مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير  4.44فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 

درهم فقط وبلغ الفائض  150.000,00مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة مليون درهم فيما ناهزت 

 مليون درهم. 3.2نفقات االستثمار( حوالي  –اإلجمالي )مداخيل االستثمار 

I. مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

حظات وإصدار مجموعة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من المال

 .من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي

 أوال. التدبير اإلداري وشؤون الموظفين
 .لوحظ فيما يتعلق بتقييم التدبير اإلداري للجماعة ما يلي

 الجماعة لرئيس متكرر غياب  

الجهوي للحسابات على إثر مهمة مراقبة تسيير جماعة انزالت العظم التي باشرتها لجنة من قضاة المجلس  لوحظ

، غياب رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه داخل 2018آسفي خالل شهر ماي من سنة  – لجهة مراكش 

 الجماعة. 

 عدم تفعيل اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والثقافية والرياضية 

  والثقافية  البشرية بالتنمية المكلفة الدائمة اللجنة تفعيل عدم وهيئاته، المجلس أعمال افتحاص خالل من لوحظ

 العادية الدورة خالل عليه المصادق الداخلي النظام من 44 المادة بموجب 2015 سنة تشكيلها منذ  وذلك والرياضية،

 به،  المنوطة  لالختصاصات  تدبيره  بخصوص  المجلس  أداء  إعاقة  شأنه  من  األمر،  هذا.  07/10/2015  بتاريخ  المنعقدة

  والثقافية البشرية التنمية كمشاريع المواطنين، مع ودائم مباشر ارتباط لها التي الحيوية المجاالت في السيما،

 . والرياضية

  دون سند قانونيإدارات عمومية أخرى رهن إشارة الجماعيين وضع بعض الموظفين  

. وقد بلغت الراهنة المعطيات بحسب ،( موظفين6) ستة خارجيةبلغ عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح 

 522.081,48مجموعه ما 2017 سنة خالل فقطالنفقات التي أدتها الجماعة كأجور وتحمالت لهؤالء الموظفين 

(. وقد 9وضوعين رهن اإلشارة تسعة )فقد بلغ عدد الموظفين الم 2015درهم. وبحسب محضر تسليم السلط لسنة 

مقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها الدون تأطيره ب  ،تبين أن الجماعة استمرت في تكريس الوضع رهن اإلشارة

من وإال لتلبية الحاجيات الضرورية للمصلحة العامة،    ،العمل في هذا الصدد، السيما فيما يتعلق بعدم جواز اللجوء إليه

نشاط الموضوع رهن  حوللإلدارة األصلية  ةرير دوريامع إلزامية رفع تق ،ز مهام معينة خالل مدة محددةنجاإأجل 

  في الفعلي الشروع لتاريخ  الحق بتاريخ إال اإلشارة رهن الوضع لقرارات الجماعة إصدار عدم لوحظ كمااإلشارة. 

 .فقط  موظفين( 6)  ستة يهم اإلشارة رهن بالوضع قرارات 2016  دجنبر 15 بتاريخ أصدرت حيث الوضعية، هذه

صوصا اللجنة الدائمة المكلفة ختفعيل دور اللجان التابعة للمجلس ب للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين مية البشرية والثقافية والرياضية وبالتن

 .إدارات أخرىرهن إشارة 

 تقييم البرامج التنموية للجماعة  ثانيا.

 المخطط الجماعي للتنمية  .1

صادق المجلس الجماعي في شهر  المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00من القانون رقم  36تطبيقا لمقتضيات المادة 

وقد قدرت القيمة   .2016إلى سنة  2011على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة  2010أكتوبر 

الكلفة اإلجمالية،  من 4,82 % درهم، تتحمل فيه الجماعة نسبة 109.772.000,00 للمشاريع المدرجة بهاإلجمالية 

 المعيشية للساكنة. والظروفتطوير وتحسبن الخدمات مشروعا بهدف  68لبرمجة انجاز 
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ضعف تتعلق بوقد أثار تقييم أداء الجماعة بخصوص إعداد وتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط مالحظات  

إلى ابرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الخارجية قصد تفعيل  اللجوءعدم و ؛التمويل الذاتي لمشاريع المخطط التنموي

 عدمو  ؛فقط من المشاريع تم إنجازها  %30ن إضعف نسب إنجاز المشاريع المبرمجة حيث والمشاريع المبرمجة 

 .للتنميةتتبع وتقييم المخطط الجماعي ل الالزمة اآلليات إعمال

 برنامج عمل الجماعة  .2

برنامج   بإنهاء إعداد المتعلق بالجماعات، لم تقم الجماعة    113.14ن القانون التنظيمي رقم  م  78خالفا لمقتضيات المادة  

 .   هإعداد  طور، الزالت الجماعة في 2018، إذ إنه إلى غاية شهر يونيو 2021-2017عملها الذي يهم الفترة 

 بتاريخ  االعداد  عمليات مراحل تبتدئ الجماعة، عمل برنامج مشروع إعداد  عن اإلعالن قرار وحسب

 لكن مراحل، بعدة مرورا العمل برنامج على والتأشير بالمصادقة 2017 غشت 1 بتاريخ وتنتهي 2017 مارس 23

 غاية وإلى 2017 مارس 23 تاريخ منذ  لقاء أي تنظيم يتم لم بحيث القرار مقتضيات الجماعة تحترم لم لذلك خالفا

 .2018 يونيو

اعتماد برنامج عمل مصادق عليه، وتوفير اإلمكانيات الكفيلة باإلسراع الجهوي للحسابات بلذا، يوصي المجلس 

بضمان تنزيل سليم لمختلف المشاريع المبرمجة، وذلك عن طريق ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي 

 .2016-2011مع األخذ بعين االعتبار نقائص المخطط الجماعي للتنمية  ،والتخطيط والبرمجة

 تدبير المداخيل الجماعية ثالثا.
درهم. وقد  591.902,33ما مجموعه  2017تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خالل سنة 

%. وترتبط أهم نقط الضعف 15لم يتجاوز نسبة  2017و 2014عرفت هذه المداخيل ارتفاعا طفيفا ما بين سنتي 

الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم والواجبات   يةبمحدود المسجلة في هذا الباب  

 وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء.

 المالحظات التالية: تسجيلوقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن 

 ء بعض محال بيع المشروبات وإخضاعها ألداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات  عدم إحصا

 وعدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

 بيع محالت بإحصاء قامت أن لها يسبق ال تقوم الجماعة بتطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس ولم

 أن لوحظ وقد . المشروبات بيع محال على للرسم الخاضعين بالملزمين الئحة  أية على تتوفر ال حيث المشروبات،

 .الرسم هذا أداء فرضت أن لها يسبق لم أنه إال الجبائي، بقرارها الرسم هذا لسعر تحديدها من بالرغم الجماعة

بعض محال بيع المشروبات لم تحصهم الجماعة وال ، كما ثبت من خالل المعاينة الميدانية، الجماعة مركز ويضم

 .8 رقم الوطنية الطريق على مقاهي لثالث النسبةيؤدون الرسم المعني كما هو الشأن ب

   عدم استخالص الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة 

فإن الجماعة ال   ،ست سيارات لألجرة باتجاه جماعة ابن جرير  يشكل نقطة انطالقالجماعة  مركز    أن  من  رغمعلى ال

 .المفروض على استغالل رخص سيارات األجرةتستخلص الرسم 

 بمداخيل األمالك وعدم اتخاذ الجماعة لإلجراءات الضرورية في  المبالغ غير المستخلصة المتعلقة تفاقم

 الكرائية السومةحق الممتنعين عن أداء 

محال تجاريا. ومن خالل فحص سجل مداخيل كراء هذه  16محال مخصصا للسكن وعلى  16 الجماعة على تتوفر

امتنعوا عن أداء ما بدمتهم لمدد فاقت في بعض األحيان العشر سنوات. وبالرغم   المكتريناألمالك، لوحظ أن بعض 

خ العقد المنصوص من ذلك لم تحرص الجماعة على اتخاذ اإلجراءات ضد هؤالء والعمل على تطبيق مقتضيات فس 

والتي تجاوز مبلغها اإلجمالي تقادم بعض الديون  ذلكعليها في عقود كراء هذه المحالت. وقد نتج عن 

 درهم.  182.876,00

 :يلي بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 محال بيع المشروبات وإخضاع كل الملزمين ألداء الرسم المترتب عن مزاولة هذا إحصاء علىالعمل  -

 التصريح بالتأسيس لمحالتها؛ تودع ال التي المحالت علىلغرامة القانونية ا تطبيق النشاط و

 عدم  عند  الغرامة  وتطبيق   األجرة  سيارات  رخص  استغالل  على  المفروض  الرسم  استخالص  على  العمل -

 باإلقرار؛ اإلدالء

  جزء وضياع الجماعة ديون تقادم وتفادي األكرية مداخيل استخالص قصد الالزمة باإلجراءاتالقيام  -

 المداخيل. من



 226 

 تدبير النفقات  رابعا.

 تقييم أداء الجماعة بخصوص النفقات المنجزة   .1

 .أثارت عمليات فحص النفقات المنجزة من طرف الجماعة والتي تم أداؤها من ميزانية الجماعة المالحظات التالية

  مستغل مرفق المجزرة الجماعيةتحمل الجماعة لمصاريف استهالك الماء عوض 

  ما سنوي كمعدل بلغت والتي المجزرة مستغلي طرف من الماء استهالك مصاريف بتحمل تقوم الجماعة أن لوحظ

 .  الجماعي المجزرة بتدبير الخاص والعقد  التحمالت دفتر عليه ينص ما بذلك الفة خم درهم، 9.741,00 قدره

 اختالالت في تنفيذ النفقات الخاصة بقطع الغيار وإصالح السيارات واستهالك المحروقات تسجيل 

 واستهالك واآلليات السيارات وإصالح الغيار قطع باقتناء  المرتبطة صرف النفقات  في تعتمد  الجماعة أن لوحظ

  الطلبيات  لهذه  التدريجي  ستالماال  على  تعمل  وأنها  التسلم،  لعملية  الحقة  للتسوية  طلب  سندات  إصدار  على  المحروقات

مسك سجل خاص بتتبع استهالك المنافسة. ومن ناحية أخرى، ال تعمل الجماعة على  إلى اللجوء دون السنة طوال

 سجالت تتبع اقتناء قطع الغيار وإصالح آليات الجماعة. والمحروقات 

  الدعم المالي المقدم لجمعيات  نقائص تشوب 

( 5درهم إلى خمس )   10.000بتقديم إعانات مالية سنوية تفوق مبلغ    2017إلى    2014  قامت الجماعة خالل السنوات

 214.213درهم، بمعدل سنوي بلغ    856.852جمعيات. وقد بلغ مجموع هذه اإلعانات، عن الفترة المذكورة، ما قدره  

عدم إدراج بعض الجمعيات ضمن الئحة المستفيدين من الدعم رغم مصادقة المجلس الجماعي لوحظ درهم. وقد 

لجمعية الرحامنة الفالحية لدعم العالم القروي، وذلك بمبلغ سنوي حدد المقدمة خصوصا ما يتعلق بمساهمة الجماعة 

 درهم. 25.000,00في 

 يلي:النفقات بما  تدبير مجالالمجلس الجهوي للحسابات في  يوصي

 الكف عن تحمل نفقات الماء بالمجزرة الجماعية؛ -

 المحروقات.مسك سجل تتبع اقتناء واستهالك  -

 تدبير الممتلكات الجماعية خامسا.
هكتارا.   130تتوفر الجماعة على ملك خاص يتمثل في أرض محفظة كانت قد اقتنتها من الجماعة الساللية، مساحتها  

ي كالدور السكنية والمحالت التجارية. باإلضافة إلى ذلك تتوفر الجماعة على كما تتوفر الجماعة على ملك خاص مبن

ملك عام كالسوق األسبوعي والمجزرة والمحجز. وترتبط أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعة من حيث تدبير  

ين سجل الممتلكات، بعدم تحصين جزء من ملكها الخاص، والتفريط في جزء مهم منه، باإلضافة إلى عدم تحي

الممتلكات العامة والخاصة.  وعدم تثمين األمالك الخاصة الجماعية. ويمكن حصر أهم المالحظات المسجلة في هذا 

 الميدان فيما يلي:

 عدم تنفيذ مقررات المجلس فيما يخص تدبير بعض األمالك الجماعية 

قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ    ، وبناء على1986فبراير    06بتاريخ    5/139على قرار مجلس الوصاية رقم    بناء

هكتارا بمبلغ  130، مساحتها 23154/22، اقتنت الجماعة أرض ساللية تحمل الصك العقاري رقم 03/06/1988

 درهم.  6.500,00إجمالي قدره 

أن  غير أنه لوحظاستغلت الجماعة هذه األرض التي تقع بمركز الجماعة إما ببيع جزء منها أو بكراء جزء آخر.  وقد 

الجماعة لم تحرص على حسن تدبير هذا العقار على اعتبار أنها ال تستفيد من عائدات استغالله. ذلك أنه بالرغم من 

إصدار المجلس الجماعي لعدة مقررات ومصادقته على عدة اتفاقيات مع بعض المستغلين لم يحرص الرؤساء 

 مداخيل مهمة تقادم جزء كبير منها. المتعاقبين على تطبيق هذه المقررات، مما فوت على الجماعة 

 التي العمران لشركة التفويت موضوع األراضيو المغرب اتصاالت شركة قبل من المستغلة باألرض األمر ويتعلق

 التربية لوزارة المخصصة األرضي" و .ألشركة "  المفوتة األرضو العظم وانزالت البحيرة تجزئة عليها أنجزت

 .الحليب لتعاونية المخصصة األرضو الوطنية

   حقوقهاإلجراءات القانونية التي تضمن ادون اتخاذ  من ممتلكات الجماعةالسماح للغير باستغالل جزء 

 ومؤسسات وإدارات ذاتيون أشخاص يستغلها البنايات من العديد  يضم هكتارا، 130 مساحته عقارا، الجماعة اقتنت

  مداخيله. من واالستفادة وتحصينه الملك هذا حماية على الجماعة تحرص أن دون عمومية

تبين من خالل  مدرسة،خرابا عبارة عن بقايا  أرضا هناك أن الجماعة، بتراب الميدانية المعاينة خالل من واتضح

 بانزالتكانت مخصصة للمدرسة المركزية  40مترا مربعا مقيدة بالسجل تحت عدد 1073التحريات أن مساحتها 

لوحظ  المقابل، وفيأن وزارة التربية تخلت عن هذه البقعة التي تضم خراب المدرسة منذ أمد طويل.  وتبينالعظم، 
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ة السترجاع حقوقها، خاصة وأنها هي من يملك األرض التي لم أن الجماعة لم تحرص على اتخاذ التدابير الالزم

 يسبق لها أن فوتتها لوزارة التربية الوطنية.

 هذه أن لوحظ وقد . 41 عدد  تحت بالسجل مقيدة مربعا مترا  97 مساحتها دارا الجماعة اقتنتها التي األرض تضم كما

 اإلطار  هذا  في  لوحظ  كما .  تعاقدية  عالقة  أية  الجماعة  مع  تربطه  ال  الخاص،  للقطاع  تابع  بيطري  قبل  من  مستغلة  البناية

 اإلجراءات اتخذت أن لها يسبق ولم الدار هذه تضم التي األرض في بحقها طالبت أن لها يسبق لم الجماعة أن

 . المعنيةمن حقها كمالك لألرض  لالستفادة الضرورية

 :بالتالي للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 الغير؛ ترامي من وتحصينها الجماعية األمالك حماية علىالحرص  -

 الجماعية. األمالك تدبير يخص فيما الجماعي المجلس مقرراتتفعيل  -
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II.  نزالت العظم جواب رئيس المجلس الجماعي ال 

 )نص الجواب كما ورد(

 المسندة  المهمة  حسب  واحد   والتقنية كل  االدارية  مصالحتلقت الجماعة التوصيات وتم إصدار التعليمات واألوامر لل

  .إليه

 الموظفين ملف بتدبير 2019 فبراير 8 بتاريخ 56 رقم الرسالة بواسطة المؤقت المصالح مدير من طلب حيث

 لنفس الموظفين مصلحة لىإ رسالة لككذ تم توجه  كما  ملفاتهم  لتحيين بوعثمان سيدي ودائرة لوطا بقيادة العاملين

 بإتمامه. يتم القيامس العمل برنامج ناحية من أما الغاية

 ومدير المداخيل وكيل لىإ التاريخ بنفس 57 عدد  تحت الصدد هذا في رسالة كذلك توجه المداخيل ناحية من أما 

 .المالحظة هذه لتدبير 113-14 التنظيمي القانون من 105و 104 للمادة طبقا له المفوض المصالح

 بتاريخ  للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب الجماعة بين العقدة فسخ  تم فقد  المجزرة ماء المصاريف بالنسبة أما

 بالماء المجزرة تزويد  يتحمل المكتري أصبح حيث برمته السوق تزود  الحنفية هذه كانت ما بعد  20/  12/ 2018

 . نفقته على

 واجبات ألداء خصوصي الحساب خلق حول العمران مع اجتماع عقد  فقد  الجماعة أمالك تدبير ناحية من أما 

 . 2019 يناير 16 بتاريخ وذلك والبحيرة النهضة تجزئة عليها  المقامة األرض

 .2019 فبراير دورة خالل للتداول نقطة ادراجها تم فقد  ي.ا طرف من المحتلة األرض أما 
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 جماعة "لمعاشات"

 )إقليم آسفي(
 

كلم من مدينة آسفي. وتعتبر الصويرية  25تقع جماعة لمعاشات في أقصى الجنوب الغربي إلقليم آسفي على بعد 

، بلغ عدد سكان 2014القديمة المركز الحضري للجماعة. وبناء على معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 الديموغرافي األهم بمركز الصويرية القديمة. دوارا، حيث يبقى التمركز 55نسمة، موزعة على  15.389الجماعة 

وبفضل موقعها الجغرافي المتميز على ساحل المحيط األطلسي، والشبكة الطرقية الهامة المتوفرة، تعتبر جماعة 

لمعاشات، وخصوصا مركز الصويرية القديمة، مركزا سياحيا بامتياز. كما تتميز الجماعة بكونها من أهم مقالع الرمال 

مستغال مرخصا. مما يساهم إيجابيا في ميزانية الجماعة عن طريق  50ة، حيث يستغل هذه المقالع أكثر من بالمملك

 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إضافة إلى دور هذه المقالع في تشغيل اليد العاملة المحلية.

مليون  7,47منها ما يناهز  مليون درهم، 12,85 قدره ، ما2016للجماعة، خالل سنة  اإلجمالية المداخيل بلغت وقد 

 درهم هم مليون 5,39 مبلغ يعادل المداخيل، وما مجموع من بالمائة 58 بنسبة أي  درهم همت ميزانية التسيير،

 مبلغ منها درهم، مليون 8,98 مجموعه السنة، ما نفس المصاريف اإلجمالية، فبلغت، خالل التجهيز. أما مداخيل

 درهم مليون 2,45 مبلغ يعادل النفقات، وما مجموع من  بالمائة 73 بنسبة أي نفقات التسيير، هم  مدره مليون 6,53

 التجهيز. نفقات هم

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

 العديد  تسجيل لمعاشات عن للحسابات بخصوص تدبير جماعة الجهوي المجلس طرف من المنجزة المراقبة أسفرت

 . يلي كما تقديمها التوصيات، يمكن من مجموعة المالحظات وإصدار من

 أوال. الحكامة المحلية 
 في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:

 عدم إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحليين 

 ة اعتبارات من بينها: تتمتع الجماعة بموقع جغرافي متميز يستوجب إيالء أهمية كبرى لمجاله البيئي، نظرا لعد

موقع الجماعة على الشريط الساحلي للمحيط األطلسي، وتوفرها على أحد أهم شواطئ االصطياف في   -

 المنطقة )شاطئ الصويرية القديمة(؛ 

عبور واد تانسيفت لتراب الجماعة الذي يصب في المحيط األطلسي على مستوى النقطة الفاصلة بين  -

 اوية سيدي احسين اآلهلين بالسكان؛مركز الصويرية القديمة ودوار ز

إنتاج مركز الصويرية القديمة لكميات كبيرة من النفايات المنزلية خاصة خالل فصل الصيف، حيث   -

 نسمة حسب تقديرات مصالح الجماعة؛ 50.000يصل مجموع السكان والزوار إلى 

والذي ينتج كميات  قرب المركب الصناعي الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط من تراب الجماعة،  -

 كبيرة من ثاني أوكسيد الكبريت.

اعي العادية واالستثنائية، غياب الهاجس مورغم ذلك، فقد لوحظ من خالل االطالع على محاضر دورات المجلس الج

البيئي لدى المجلس الجماعي، إذ لم يقم المجلس باتخاذ أي مقرر يهدف إلى حماية البيئة بتراب الجماعة. وذلك بالرغم 

من االختصاصات المهمة المنوطة بها كسائر الجماعات الترابية في تدبير المجاالت البيئية بمقتضى مجموعة من 

انونية، وذلك بهدف دعم وتقوية دورها في المحافظة وحماية البيئة وفي التدبير المعقلن للموارد الطبيعية النصوص الق

  .المحلية

في هذا اإلطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل حماية البيئة داخل 

 تراب الجماعة.

 ثانيا. تدبير المداخيل 
 المداخيل، تم تسجيل المالحظات التالية: شساعةدقيق الملفات المتوفرة لدى من خالل ت

 الرسم على استخراج مواد المقالع .1

تلعب المقالع بجماعة لمعاشات دورا فعاال في ضخ أموال مهمة في ميزانية الجماعة. وخالل الفترة الممتدة من سنة 

جمعية المتحدة ألرباب المقالع الرملية التي يرأسها رئيس تم استغالل مقالع الرمال من طرف ال  2016إلى سنة    2012
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 3203/3020/11/109/12عضوا يشتغلون في إطار الترخيص المشترك رقم  38المجلس الجماعي، والتي تضم 

المداخيل بالجماعة خالل فترة   شساعةالكميات السنوية المصرح بها لدى   لي. ويبرز الجدول التا2012/ 06/ 20بتاريخ  

 الترخيص.

 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 95.586 91.673 120.559 245.217 127.827 (مكعب)بالمتر  بها المصرح الكميات

 وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

 إعفاء بعض الملزمين من جزاءات األداء المتأخر للرسم 

من مصالح وزارة التجهيز تبين الكميات  65/2017، بالرسالة عدد 2017مارس  16توصلت الجماعة، بتاريخ 

بناء على التصاميم األنسوبية. وعليه قامت وكالة   2014و  2013الحقيقية المستخرجة من طرف مستغلي المقالع سنتي  

باستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع على هذه الكميات غير المصرح بها مع احتساب الجزاءات  المداخيل

عن األداء المتأخر للرسم، في حين تم إعفاء بعض المستغلين من هذه الجزاءات. وقد وصلت الكميات التي لم يتم  

   متر مكعب. 7.113احتساب جزاءات التأخير بشأنها إلى 

 اميم األنسوبية كل ثالثة أشهر لضبط الكميات المستخرجة عدم تحيين التص 

تمكن التصاميم األنسوبية من ضبط كميات الرمال الفعلية المستخرجة من طرف مستغلي المقالع. وطبقا لمقتضيات 

من كناش التحمالت المتعلق بفتح واستغالل المقالع، يلزم مستغل المقلع بإعداد تصميم طبوغرافي أنسوبي  9المادة 

مرتبط بشبكة المسح المغربية )ن.ج.م(، يوضح الطبيعة األصلية للقطعة األرضية ونتيجة االستغالل، ويتم تحيينه كل 

ثالثة أشهر، مع التأشير عليه من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، وإرفاقه بمذكرة توضيحية وتحليلية. وخالفا لذلك، 

اب الجماعة، أن مستغلي هذه المقالع ال يقومون بتحيين هذه لوحظ، من خالل فحص ملفات استغالل مقالع الرمال بتر

التصاميم طبقا للمقتضيات المذكورة، مما يحول دون معرفة الكميات الفعلية المستخرجة. كما لوحظ، اكتفاء المصلحة 

ت المعنية باحتساب الرسم على أساس الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، دون التأكد من صحتها، مما يفو

 على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة. 

من أجل  02/03/2017ولتجاوز هذا الوضع، قام رئيس المجلس الجماعي بمراسلة مصالح مديرية التجهيز بتاريخ 

 65/2017مد الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وهو ما تم بالفعل، حيث توصلت الجماعة بواسطة الرسالة عدد  

 .2014و 2013بالكميات المستحقة بناء على التصاميم األنسوبية لسنتي  2017/ 16/03بتاريخ 

 استغالل المقالع دون احترام بعض مقتضيات دفتر التحمالت 

لوحظ أن جميع مستغلي المقالع المرخص لهم في إطار الجمعية المتحدة ألرباب المقالع الرملية قد شرعوا في استخراج 

، دون إنجاز الدراسة التقنية المنصوص عليها في المادة 20/06/2012ذلك بتاريخ  الرمال مباشرة بعد الترخيص لهم ب

من كناش التحمالت، والتي بموجبها يتعين على مستغلي مقالع استخراج الرمال بتراب الجماعة، قبل البدء في   7

التهيئة المرحلية للمقلع، االستغالل، إنجاز دراسة تقنية تحدد طريقة استغالل المقلع، وعمق االستغالل، وكذا طبيعة 

 وبرنامج التهيئة المرحلي.

كما لوحظ عدم التزام مستغلي مقالع الرمال ببعض المقتضيات األخرى الواردة في دفتر التحمالت، كما تفيد بذلك 

، والموجهة من المدير اإلقليمي للتجهيز 2016نونبر  10/م.م.ع.م. بتاريخ 16/356/56/3020/3203الرسالة عدد 

ل واللوجستيك بآسفي إلى السيد رئيس الجمعية المتحدة ألرباب المقالع بخصوص المخلفات التي سجلتها الفرقة والنق

اإلقليمية لمراقبة المقالع على إثر المعاينة التي قامت بها. حيث تبين من محضر هذه المعاينة ارتكاب أعضاء الجمعية  

 المذكورة لمجموعة من المخالفات، نذكر منها: 

 ود عالمات التشوير على طول الطرق والمسالك المؤدية إلى المقالع؛عدم وج -

 عدم وجود لوحات في كل مقلع، تبين هوية المستغل ورقم وصل التصريح؛ -

 عدم وجود األنصاب المحددة لجنبات المقالع؛  -

 عدم وجود ممثلي المقالع بعين المكان. -

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  .2

 لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

 عدم اجراء اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية 

من خالل الزيارة الميدانية لمختلف التجزئات العقارية بمركز الصويرية القديمة، تبين وجود رصيد عقاري مهم من 

أن المبالغ المستخلصة بخصوص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية  األراضي الحضرية غير المبنية، إال 
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ال تتناسب مع أهمية هذا الرصيد. كما لوحظ أن الجماعة ال تقوم بإحصاء سنوي شامل لألراضي الخاضعة لهذا الرسم،  

ة على أنها تكتفي  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. عالو 47.06من القانون رقم  49مما يخالف مقتضيات المادة 

باستخالص الرسم عند تقديم طلبات رخص البناء من قبل أصحاب البقع األرضية، األمر الذي يترتب عنه ضياع مبالغ 

 مالية كبيرة بسبب تقادم العديد من المداخيل واقتصار األداء على السنوات األربع األخيرة.

 المؤقت اإلعفاء أجل انصرام بعد المستحق  الرسم فرض عدم  

 الالزمة التدابير تتخذ  أن الجماعة على يتعين كان سالف الذكر، 47.06 رقم القانون من 42 المادة لمقتضيات تفعيال

 سنة تلي التي السنة من ابتداء سنوات ثالث مرت إذا حتى ،2008يناير  فاتح منذ  الصادرة البناء رخص جميع لتتبع

 المستحق، الرسم بفرض قامت المطابقة، شهادة أو السكن رخصة على الملزم يحصل ولم  البناء، رخصة على الحصول

الذكر.  آنف 47.06 رقم القانون من 147و 134 بالمادتين عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق اإلخالل دون

 2008سنوات  خالل صادرة بناء رخصة 153 نائلي على المستحق الرسم تفرض ولم بذلك، تقم لم الجماعة أن غير

 .2017 أكتوبر 31 حدود  إلى المطابقة شهادات أو السكن رخص على أصحابها يحصل لم ، والتي2010و 2009و

ومن خالل مراقبة السجل الخاص بالحاصلين على رخص البناء ومقارنته مع سجل رخص السكن أو المطابقة، تم  

، غير حاصلين على رخص 2013إلى سنة  2008مستفيدا من رخص البناء، خالل الفترة الممتدة من سنة  37جرد 

دم استخالص مبالغ مالية لفائدة ميزانية . وقد ترتب عن هذا الوضع ع2017أكتوبر  31السكن أو المطابقة إلى غاية 

درهم. كما نتج عن هذا الوضع تقادم مبلغ  154.790,82ما مجموعه  2017أكتوبر  31الجماعة، بلغت الى حدود 

درهم دون احتساب الجزاءات المتعلقة بعدم اإلقرار واألداء المتأخر للرسم، برسم السنتين الماليتين   13.935,00يناهز  

 .2013و 2012

  أخطاء على مستوى تصفية الرسم 

لوحظ، من خالل االطالع على مجموعة من وصوالت األداء المتضمنة بملفات رخص البناء ورخص السكن، ارتكاب 

المشار   47.06من القانون رقم    147بعض األخطاء عند احتساب جزاءات األداء المتأخر المنصوص عليها في المادة  

 إليه أعاله.

طاء، وإن كانت المبالغ الناتجة عنها ضعيفة، فهي تؤكد على وجود صعوبات لدى وكالة المداخيل ومعلوم أن هذه األخ

 في احتساب الجزاءات، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء  .3

م رخص البناء بالدائرة الحضرية لمركز الصويرية القديمة، تسلم الجماعة رخصا لشغل األمالك العامة موازاة مع تسلي

مؤقتا ألغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو بغير ذلك، مما يترتب عليه شغل الملك 

 حظات التالية:العام مؤقتا. ومن خالل االطالع على هذه الرخص، تم تسجيل المال

  عدم اعتماد المساحة الفعلية المشغولة في تصفية الرسم 

  وهيئاتها،  المحلية للجماعات المستحقة الضرائب لنظام المحدد  30.89 رقم القانون من 182و 181المادتان  تنص

 فيما 30.89 القانون رقمأحكام  تطبيق بمواصلة يقضي الذي 39.07 بموجب القانون رقم  بقيت سارية المفعول التي

 الجماعية األمالك شغل على فرض رسم ، علىوالمساهمات والحقوق الرسوم المقتضيات المتعلقة ببعض يخص

ربع سنة.  كل المشغولة في الملك الجماعي العام وعن المساحة من مربع  متر كل البناء على ألغراض مؤقتا العامة

مسبق  بشكل تحديده درهم، يتم   600مبلغ يعادل   أساس على المذكور الرسم إلى تصفية  الجماعة لذلك، تعمد  خالفا لكن

 وجزافي بصرف النظر عن المساحة الفعلية المشغولة أو المساحة المغطاة للمشروع. 

 المساحات مراجعة فيها تمت حالة تسجيل أية  يتم لم حيث الفعلية المشغولة، المساحات تراقب  ال الجماعة كما تبين أن

 .المطلوبة بإجراء المراقبات قامت قد  المعنية المصالح تكون أن المذكور، بعد  المشغولة للغرض

 عدم مطابقة مدة الترخيص لربع السنة القانوني 

م على شغل األمالك العامة مؤقتا سالسالف ذكره، يؤدى الر 30.89من القانون رقم  182طبقا لمقتضيات المادة 

تبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع ألغراض البناء كل ربع سنة، و

سنة شرع خالله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله. غير أنه، خالفا لذلك، لوحظ أن الجماعة 

شارة ضمن هذه الرخص إلى أن تحتسب أرباع السنة ابتداء من تاريخ الترخيص بشغل األمالك الجماعية. كما تتم اإل

 الترخيص بشغل األمالك العامة ألغراض البناء ينتهي بعد ثالثة أشهر من تاريخ الحصول عليه. 

في ظل هذا الوضع، يتبين أن الجماعة تقوم باستخالص الرسم عن كل ثالثة أشهر، وليس عن كل ربع سنة المحدد 

ص مبالغ أقل من المستحقة بالنظر إلى أن هذه التراخيص تنصرف أعاله، األمر الذي يؤدي إلى استخال  182في المادة  

 على ربعي سنة. 
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 بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

 الحرص على تصفية الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على أسس صحيحة؛ -

 المقالع على جميع الملزمين؛تطبيق جزاءات األداء المتأخر للرسم المفروض على استخراج مواد  -

الحرص على احترام مستغلي المقالع لمقتضيات كناش التحمالت المتعلقة بتحيين التصاميم األنسوبية،  -

 وذلك من أجل ضبط الكميات الحقيقية المستخرجة؛ 

 العمل على احترام الشروط التقنية األولية قبل الشروع في استغالل المقالع؛ -

بخصوص الرسم   30.89من القانون رقم  182هو منصوص عليه بالمادة اعتماد أرباع السنة كما  -

 .على شغل األمالك العامة مؤقتا لغرض البناء

 ثالثا. تدبير مجال التعمير
 في هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:

  عدم ضبط الجماعة لحدود المركز المحدد والمنطقة المحيطة 

، المحدث بموجبه مركز الصويرية 07/10/1970الصادر بتاريخ  2.70.226حدد الفصل األول من المرسوم رقم 

القديمة، حدود المركز المحدد لهذا المركز. وقد لوحظ من خالل التحريات أن مصلحة التعمير لم يسبق لها أن قامت  

 باإلجراءات الالزمة من أجل ضبط الحدود الفعلية للدائرة الحضرية للمركز. 

 يم دون استطالع رأي الجهات المعنيةتسليم رخص اإلذن بالتقس 

من خالل تفحص الملفات المتوفرة بمصلحة التعمير بالجماعة، تبين أن رئيس المجلس الجماعي أصدر، خالل الفترة 

 58، مجموعة من الرخص بمثابة اإلذن بتقسيم العقارات حسب مدلول المادة 2016إلى سنة  2012الممتدة من سنة 

لمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد لوحظ، في هذا ا 25.90من القانون رقم 

 الصدد، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتسليم هذه الرخص دون استطالع رأي:

من القانون رقم   59اإلدارة المكلفة بالتعمير والوكالة الحضرية طبقا، على التوالي، لمقتضيات المادة  -

 22صادر في  1.93.51من الظهير الشريف رقم  3من المادة  4ليه أعاله، والفقرة المشار إ 25.90

 ( معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية؛10/09/1993) 1414ربيع األول 

 2.92.833من المرسوم رقم  20المحافظة على األمالك العقارية المختصة، طبقا لمقتضيات المادة  -

 .25.90( بتطبيق القانون رقم 12/10/1993) 1414اآلخر  ربيع 25الصادر في 

 عدم طلب بعض الوثائق المهمة لدراستها قبل منح الشهادة اإلدارية 

من خالل االطالع على ملف الشواهد اإلدارية المسلمة من طرف الجماعة، تبين أن دراسة طلب هذه الشواهد ال تستند 

ليم هذه الشواهد، في العديد من الحاالت، بناء على طلب خطي لصاحب على مجموعة من الوثائق الهامة، حيث يتم تس

الشأن دون إلزامه بتدعيم ملفه بوثائق من قبيل شهادة الملكية أو عقد البيع أو االستمرار، وكذا تصميم طبوغرافي 

 للعقار يوضح موقعه وحدوده.

 وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

، األمر الذي من شأنه أن ينمي حدود المركز المحدد والمنطقة المحيطة ضرورة العمل على ضبط -

 الوعاء الضريبي للجماعة؛

 الحرص على استطالع رأي الجهات المعنية قبل تسليم اإلذن بالتقسيم؛ -

 .إلزام طالبي الشواهد اإلدارية بتقديم جميع الوثائق الضرورية ودراستها قبل تسليم هذه الشواهد  -

 

  



 233 

II.  لمعاشات رئيس المجلس الجماعي لجواب 

 )نص الجواب كما ورد(

 أوال. الحكامة المحلية 
 

 عدم إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحليين 

بخصوص شاطئ الصويرية القديمة فقد حصل للمرة الثانية عشر على التوالي على عالمة اللواء األزرق الذي 

ويعتبر هذا اللواء عالمة بيئية تمنح على أساس احترام الشاطئ للمعايير   .تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

كما حصل هذا الشاطئ على عدة جوائز  الدولية في مجال جودة مياه السباحة والسالمة والتهيئة والتربية البيئية.

الشريف للفوسفاط  للمجمع 2001وجائزة المقاولة المواطنة سنة 2014منها جائزة لالحسناء للساحل المستدام سنة 

وهدا لم يأت من   2009  وجائزة التميز سنة  2006بصفته محتضن الشاطئ وشريك أساسي، ثم جائزة االلتزام سنة  

فراغ بل بفضل مجموعة من المتدخلين وخاصة المجلس الجماعي الذي يولي عناية خاصة لهذا الشاطئ حيث يتم 

كذلك استصدار عدة مقررات للتصدي للمخاطر البيئية التي كل سنة تخصيص اعتمادات مهمة لتأهيله  وصيانته ، و

ضد مشروع الطاقة الحرارية الذي   2008فبراير    13قد تهدده ، ومن بينها مقرر الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ  

 كان من المقرر وضعه بدوار المالح  التابع للجماعة قرب شاطئ الصويرية القديمة.

المجلس الجماعي تداول في عدة دورات سابقة حول مادة المرج الناتجة عن معاصر وبخصوص واد تانسيفت فإن  

زيت الزيتون التي يتم رميها بروافد واد تانسيفت خاصة من طرف معاصر مركز الغيات. وبفضل الملتمسات 

اكة بين المرفوعة للجهات المختصة ووكالة الحوض المائي من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة البيئية، تم عقد شر

إنشاء حوض لتجميع مادة جل  أووكالة الحوض المائي من  سفي  آالجماعات المعنية، المجلس اإلقليمي، جهة مراكش  

 المرج قصد تبخيرها مع اقتناء شاحنات لنقل هذه المادة من المعاصر إلى الحوض.

اكة مع مجموعة الجماعات وبخصوص النفايات المنزلية الصلبة، فقد وافق المجلس الجماعي على عدة اتفاقيات شر

عبدة للمحافظة على البيئة التي تنتمي إليها الجماعة من أجل إفراغ ونقل النفايات الناتجة عن الجماعة إلى المطرح 

 الجديد لمدينة آسفي. 

 ثانيا. تدبير المداخيل

 الرسم على استخراج مواد المقالع 

  للرسمإعفاء بعض الملزمين من جزاءات األداء المتأخر 

الخطأ بعد تنبيه من الخازن اإلقليمي على أن الرسم على استخراج مواد المقالع تطبق عليه جزاءات ا ذ هتم تدارك 

التأخير، ولهذا تم استدعاء جميع المستغلين الذين تم إغفالهم من احتساب جزاءات التأخير حيث قاموا بتسوية 

 وضعيتهم اتجاه الجماعة.

  عدم تحيين التصاميم األنسوبية كل ثالثة أشهر لضبط الكميات المستخرجة 

مقلع منضوية تحت الجمعية المتحدة ألرباب المقالع وكانت تعمل بالتناوب حسب المدة  38تم الترخيص الستغالل 

يها  يوم واحد أو المتفق عليها وكانت هذه المقالع تؤدي واجب االستغالل في حينها أي عند انتهاء  المدة المتفق عل

يومين حيث تنتقل لجنة مكونة من شسيع المداخل ومساعده والكاتب العام سابقا تعتمد في احتساب الرسم على السجل 

و وصوالت الشحن المسلمة من طرف المديرية اإلقليمية  للتجهيز وللتأكد من الكميات المستغلة تقوم الجماعة 

وبالفعل تم التوصل بالكميات الحقيقية عن  .إيفادها بالكميات الحقيقية  المستغلةجل أمن  مديرية التجهيزبمراسلة  

حد أتم تدارك هذا الخطأ حيث أصبحت وكالة المداخيل كل ما تقدم  2017وفي بداية سنة  .2014و 2013سنوات 

ين بوضع اإلقرار والتصريح بالكميات المستغلة، تطالب بضرورة تقديم التصاميم األنسوبية التي تبين المستغل

 الكميات الحقيقية المستخرجة.

 استغالل المقالع دون احترام بعض مقتضيات دفتر التحمالت 

جنة اإلقليمية بعد استيفاء  يتم منح الترخيص باستغالل المقالع من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز بناء على رأي الل

 اللجنة.ه ذ بهكل الشروط التقنية وتقديم كل الوثائق الضرورية والجماعة تبقى كعضو 

تجديد رخصة االستغالل أو جل أكما أن المصالح الجماعية ال تقوم بتسليم شواهد إدارية لرفع اليد عند طلبها من 

ن إفالمقلع. وبخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بالبيئة  االغالق في حالة عدم احترام الشروط التقنية الستغالل

الجماعة تتوصل بملف من المديرية الجهوية للتجهيز يضم الوثائق التي تم تقديمها من طرف المستغل للحصول 

 هذه الملفات استوفت الشروط التقنية والقانونية الجاري ن  أعلى الترخيص ومن بينها قرار الموافقة على البيئة وعلى  

بداية االستغالل. جل أالمجال وبعدها تقوم المديرية بتسليم وصوالت الشحن للمستغلين من ا ذ هبها العمل في 
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ليها إوبخصوص المخالفات التي سجلتها الفرقة االقليمية لمراقبة المقالع على إثر المعاينة التي قامت بها المشار 

المتحدة ألرباب المقالع نظرا ألن المعاينة همت شركتين كانتا بمالحظتكم فإنها ال تتعلق بالمقالع التابعة للجمعية 

 تعمل خالل تلك الفترة بينما المقالع التابعة للجمعية كانت متوقفة عن العمل.

 الرسم على األراضي الحضرية الغير المبنية 

 عدم إجراء اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية 

الح الجماعية تقوم بعمليات التحسيس واإلشهار بوضع إعالنات بخصوص والمص  2008مند فرض هدا الرسم سنة  

لك لتنبيه كل المستفيدين من بقع أرضية بمركز الصويرية القديمة ذالرسم على األراضي الحضرية الغير المبنية و

ي تترتب  بضرورة وضع اإلقرارات السنوية وأداء واجب الرسم داخل اآلجال المحددة مع التنبيه إلى الذعائر الت

وضع التصاريح وأداء الرسم مما أدى جل أوكالة المداخيل من لى إتقدم العديد من الملزمين ا ذ هونتيجة   .لكذ عن 

القيام بضبط  جل امن  2019انتظار تزويد وكالة المداخيل بنظام معلوماتي سنة  وفيتحسين مداخيل الجماعة لى إ

وضع سجالت محلية كما طالبت الجماعة شركة العمران مدها بلوائح الملزمين والمستفيدين من البقع األرضية تم 

المستفيدين من البقع األرضية حيث تم التوصل بها لكن تبقى ناقصة نظرا لعدم توفرها على المعلومات الكافية 

 للمستفيدين باإلضافة للتنازالت المتكررة التي يقوم بها المستفيدون دون إخبار المصالح الجماعية.

ن غالبيتهم المصالح الجماعية تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع مالكي البقع األرضية الغير المبنية ألن  إفارة  ولإلش

 من الجالية المغربية واألجانب.

  اإلعفاء المؤقتجل أعدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام 

تدارك كل األخطاء. وبخصوص بفضل التكوين المستمر لشسيعي المداخيل واألطر التقنية التابعة للجماعة، تم 

مستفيد فإنهم سيؤدون ما بذمتهم عند طلب الحصول على رخص السكن، وتنفيذا لتوصيتكم ستعمل الجماعة  37

 على مراسلتهم من اجل األداء وفي حالة رفضهم ستقوم باستصدار أوامر باالستخالص إلى القابض الجماعي.

 خطاء على مستوى تصفية الرسمأ 

لمسجلة على مستوى تصفية الرسم المتعلق باألراضي الحضرية غير المبنية سنقوم باعتماد بخصوص األخطاء ا

 تطبيق معلوماتي في تحديد المبالغ المستحقة تبعا لتوصيتكم القيمة.

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء 

 رسمعدم اعتماد المساحة الفعلية المشغولة في تصفية ال 

أمتار كان يتم احتساب رسم موحد.   10نظرا ألن طول واجهات أكبر البقع المتواجدة بمركز الصويرية القديمة هو  

الرسم ا  ذ هوقد تم تدارك هدا األمر منذ إشارتكم لهده النقطة خالل تواجدكم بمقر الجماعة حيث أصبح يتم استخالص  

 بطريقة سليمة وعن كل ربع سنة.

 رخيص لربع السنة القانونيعدم مطابقة مدة الت 

تم تدارك هذا األمر منذ إشارتكم لهده النقطة خالل تواجدكم بمقر الجماعة حيث أصبح يتم الترخيص على أساس 

 المدة المطلوبة لالحتالل المؤقت واحتساب الرسم على أساس كل ربع سنة.

 ثالثا. تدبير مجال التعمير
  المحدد والمنطقة المحيطة عدم ضبط الجماعة لحدود المركز 

قام المجلس الجماعي للمعاشات ببرمجة اعتماد للدراسة التقنية وتمت استشارة بعض المهندسين المساحين 

مع وضع األنصاب لكل   2019الطبوغرافيين من اجل القيام بضبط حدود المركز عن طريق سند الطلب خالل سنة  

 تنفيذا لتوصياتكم القيمة.من المركز المحدد والمنطقة المحيطة به، وذلك 

 تسليم رخص اإلذن بالتقسيم دون استطالع رأي الجهات المعنية 

 على استطالع رأي الجهات المعنية باستدعائها للبث وإبداء الرأي فيما يخص طلبات هذه الرخص.  الجماعةعملت  

 عدم طلب بعض الوثائق المهمة لدراستها قبل منح الشهادة اإلدارية 

تقنية التابعة للجماعة في حينه على رفض أي ملف ال يتضمن الوثائق التالية: طلب خطي، نسخة عملت المصلحة ال

من البطاقة الوطنية للتعريف، ما يثبت ملكية صاحب الطلب للعقار )عقد شراء/استمرار/شهادة عقارية(، تصميم 

 الوكالة الحضرية.د الملك وعند االقتضاء ورقة معلومات من  طبوغرافي يحدد موقع وحدو
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